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وهً حجب الرأي   عادتها القدٌمة إلى تعود الصحافة القطرٌة أنمن المحزن 

 نفسه  القطري اإلعالمفً الرمال هذا فً وقت ٌعتبر  سالرؤؤوالعمل على دفن 

التً وسعت   تتس  هذا المنابرأفال. منبر له وعلى رأسه الجزٌرة أنه منبر من ال

بشفافٌة فً  وتفسح مجاال لمناقشة قضاٌا الوطن  لهموم القطرٌن هذه ,الخلق كله

  أعلى مؤشر الشفافٌة وتستضٌف منظمة لحرٌة الصحافة فً دولة مرتبتها تق 

على قاعدة  اآلخرٌنوتقٌم  المؤتمرات الدولٌة   وتنشر الدٌمقراطٌة من خالل

 الل  المنظمة العربٌة للدٌمقراطٌة التً تقوم بتموٌلها  قطرمن خ الدٌمقراطٌة

  

من أجل مصالحات الدول  العالم كله بالحوار ونعمل من المخجل أن ننصح

مقاالت فردٌة تحمل  مجرد نشر ترفض صحافتناوفً الوقت نفسه و ,والجماعات

جبها بدال من ح, والحجة األخر بالرأيعتها رٌمكن مقا ,وطنٌة قطرٌة وجهة نظر

رئٌس تحرٌر ال ٌقوى على تحمل المسئولٌة وٌرمً بها على غٌره من  بإرادة

فً أكثر من جرٌدة وشمل عدد  األخٌروقد تكرر المن  خالل الشهر  ,المسئولٌن

 األمر الذي ٌشٌر إلى سٌاسة إعالمٌة ضٌقة األفق, ٌتزاٌد من الكتاب القطرٌٌن

 اإلسالمٌة-لى هوٌتهم العربٌةع القطرٌن لدٌهم مخاوف مشروعة  المواطنٌنأن 

 التًوخائفٌن على مصٌرهم من تفاقم الخلل السكانً وقلقٌن من نتائج التشرٌعات  

االنتفاع بالعقارات بصرف النظر عن حاجة العمل  أوبشراء  ةالدائم اإلقامةتربط 

 و غٌر راضٌن عن إحالل اللغة االنجلٌزٌة مكان العربٌة فً التعلٌم   وكذلك. إلٌهم

 غٌر ناطقة باللغة العرب إدارٌةواالعتماد المتزاٌد على قٌادات  اإلدارة

إلى سد   الجمعٌات والمؤسسات الخٌرٌة إضافة إنشاءوهم أٌضا محبطٌن الستحالة  

ٌنتظرون بصبر  اوكانو, المشروعة األسئلةالرأي وطرح  وإبداء  التعبٌرقنوات 

فً   ء االنتخابات وفقا لما جاءوإجرا السلطة التشرٌعٌةب الخاص  فصلالتفعٌل  



إلى  67من  لعلهم من خالل تفعٌل المواد  2002الدستور الدائم لدولة قطر لعام 

أنظر بحث الدكتور حسن )مادة فً الدستور 150مادة من أصل  20حوالً 117

ٌستطٌعون من خالل ممثلٌهم أن ٌعبروا عن مخاوفهم  ,(حول الموضوعالسٌد 

الراهنة  اب تحدٌد الخٌارات واتخاذ القرارات العامةوٌفهمون من الحكومة أسب

  ٌطلعوا وٌناقشوا كما ٌمكن لممثلً الشعب أن  .لعل فً ذلك حكمة ,المثٌرة للجدل

وما ٌقال من  وجد أنالمٌزانٌة العامة للدولة وحساب االحتٌاطً العام والدٌن العام 

 طرح  ما ٌتاح لهم رب وبذلك. انتقال أمالك الدولة  العامة  إلى ملكٌات خاصة

بها نتٌجة لغٌاب قنوات صحٌة لطرحها وتلقً  المواطنون  التً ٌتهامس األسئلة

مواطنٌن علٌهم واجبات ولهم  باعتبارهم لدواتهمعلٌها بما ٌعزز احترامهم  اإلجابة

 ٌجوز االنتقاص منها حقوق ال
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