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تػدغــــــــمػ
كانت فكرة ىذه الدراسة تشغمني منذ زمف بعيد  .وجاءت الفرصة السانحة عندما طمب

عمى
مكتب برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي تقديـ استشارة حوؿ آفاؽ التنمية في قطر  .فكاف ّ
مف أجؿ ذلؾ أف أتعمؽ في فيـ أوضاع اإلنساف واإلقتصاد واإلدارة والمجتمع مف أجؿ تقديـ

تمؾ االستشارة  .فوجدت نفسي منيمكاً في حقؿ مف الدراسات شغؿ اىتمامي طواؿ عقد
السبعينيات حتى منتصؼ الثمانينيات  ،حيث انصرفت عنو بعد أف قيؿ كؿ ما يمكف أف

يقاؿ  .ومع األسؼ وجدت األوضاع التي قمت بدراستيا مف جديد قد تفاقمت خطورتيا ،
ووصمت إلى أبعد مما حاولت مع زمبلء آخريف  -داخؿ منتدى التنمية وخارجو  -التحذير

عمى أف أواصؿ الدراسة واف أتناوؿ حقوالً لـ يسبؽ لي
مف خطورة الوصوؿ إلييا  .فكاف ّ
دراستيا  ،مف أجؿ فيـ أسباب التردي وادراؾ تداعياتو  .فاستغرقت الدراسة عاميف مف

خريؼ ٖ ٜٜٔالى صيؼ ٘ . ٜٜٔوكانت الدراسة محاولة لرصد الواقع مف منظور مختمؼ
عف المنظور الرسمي واإلعبلمي  .وما كانت قطر سوى "حالة دراسية "  ،أردت مف تعميؽ
الدراسة لمختمؼ أوضاعيا  ،أف نفيـ بشكؿ أفضؿ محصمة التغيرات التي صاحبت عصر

النفط في المنطقة (اقطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية)  .وذلؾ قبؿ تقديـ استشارة
حوؿ آفاؽ التنمية في قطر  ،والتي مازلت أعتقد أنيا آفاؽ رحبة في قطر وفي غيرىا مف

بمداف المنطقة  .ىذا اذا توفرت اإلرادة السياسية وعبرت عف التزاميا بوضع حد لنمط "تنمية"
الضياع الذي يقود اليو مسار التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية الراىنة .

واذا كاف البد مف تقديـ فصوؿ الدراسة  ،فإف الفيرس العاـ وفيارس األبواب

والفصوؿ أكثر تعبي اًر عما يمكف إيراده في ىذه المقدمة  .ويكفي أف ُيذكر بأف الدراسة تتكوف
مف أربعة أبواب  .أوليا  :حوؿ اإلنساف ويتضمف ثبلثة فصوؿ ىي  :السكاف  ،وقوة العمؿ

 ،والتعميـ  .وثانييا  :الموارد اإلقتصادية ويتضمف خمسة فصوؿ ىي  :الزيت  ،والغاز
الطبيعي  ،والميزانية العامة  ،والموارد الزراعية  ،والموارد البحرية  .وثالثيا  :اإلدارة

ويتضمف فصبلً واحداً أطمؽ عميو "إدارة اليسر" وذلؾ مف أجؿ تفسير توجيات اإلدارة
الحكومية واساليبيا التي ابتعدف باإلدارة في المنطقة عف محتواىا الفني والميني  .كما
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وضعتيا في مآزؽ عندما تراجعت عائدات النفط  ،وأصبح أمر مواجية ذلؾ المآزؽ يتطمب

اليوـ إصبلحاً جذرياً شامبلً يتعدى نطاؽ اإلدارة العامة  .والباب الرابع  :يتناوؿ المجتمع

حصمتيا عمى مفترؽ
باعتباره الوعاء الذي صبت فيو التغيرات المصاحبة لمنفط فوضعتو ُم ّ
طرؽ  ،إما أف يعيد المواطنوف اإلعتبار لدورىـ اإلنتاجي والسياسي والثقافي ويصبحوف -قوالً

وفعبلً -التيار الرئيسي في المجتمع  ،واما أف ينزلؽ المجتمع إلى التفكؾ والنكوص -القدر
اهلل -ىذا إذا استمر فقداف النسؽ اإلجتماعي  ،واستمرت التغيرات العشوائية في مسارىا ،
واستحاؿ أف يتـ ضبطيا بقيود إجتماعية اليدؼ وعقبلنية المنيج لما فيو تحقيؽ المصالح

العميا لشعوب المنطقة .

وأخي اًر كاف البد مف كممة توضيحية في الختاـ  ،تشير الى أىـ نتائج الدراسة

وأخطرىاوالمتمثمة في نفي صفة النمو اإلقتصادية وتسميات عممية التنمية بكؿ صفاتيا
المستحبة عف محصمة التغيرات التي صاحبت عصر النفط في المنطقة  .وقد كاف نفي

صفة التنمية باعتبارىا عممية حضارية مجتمعية شاممة عف تمؾ التغيرات العشوائية  ،معنياً

بالمستقبل أكثر من اىتمامو بالماضي  ،لذلؾ حذرت تمؾ الكممة الختامية مف خطورة تحوؿ

تمؾ التغيرات الى نمط في "تنمية" الضياع بعد أف كانت السبب وراء ضياع فرص التنمية في
الماضي  .كما بينت الكممة الختامية أسباب انسحاب نتائج الدراسة عمى المنطقة ككؿ -دوف
أف تتجاىؿ الفروؽ الكمية والزمنية بيف دوؿ المنطقة -ىذا بالرغـ مف تركيز الدراسة عمى

قطر باعتبارىا "حالة دراسية " مف أجؿ تعميؽ التحميؿ وتوضيح المسار  .وعبرت الكممة
األخيرة عف عتبت عمى تياوف أىؿ المنطقة ازاء المخاطر المحيقة بمجتمعاتيـ .

وقد مرت الدراسة بمرحمتيف  .في المرحمة األولى  :أُعدت بحوث منفصمة حوؿ

موضوعات الدراسة بمغت عشرة بحوث  ،نشر ثمانية منيا في دوريات عربية محكمة  ،ونشر

أثناف منيا -بسبب كبر حجميما -في كتيبات منفصمة  .وفي المرحمة الثانية  :جمعت

البحوث العشر بعد أف تـ تصنيفيا الى أبواب وفصوؿ وتمت معالجتيا واعادة النظر فييا بما
يتناسب مع متطمبات الدراسة الواحدة  ،ويأخذ في اإلعتبار المبلحظات التي ابديت عمى

البحوث .

وجدير بالذكر أف الدراسة انطمقت مف حصيمة دراسات اخرى واعتمدت تعريفاً لمكاتب

تـ تطوير تركيبو واالتفاؽ حوؿ مضمونو عمى مراحؿ  .كما تـ اختياره "باعتباره ممثبلً
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لممفاىيـ العربية المقترحة وجامعاً لعناصرىا العديدة ( " ...شقير  . )ٔٙٙ: ٜٔٛٙووفقاُ
لذلؾ التعريؼ فإف "التنمية اإلقتصادية-اإلجتماعية الشاممة عممية مجتمعية واعية وموجية
اليجاد تحوالت ىيكمية تؤدي الى تكويف قاعدة واطبلؽ طاقة إنتاجية ذاتية يتحقؽ بموجبيا
تزايد منتظـ في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات المجتمع ضمف إطار مف العبلقات اإلجتماعية

يؤكد اإلرتباط بيف المكافئة والجيد ويعمؽ متطمبات المشاركة مستيدفاً توفير اإلحتياجات
األساسية وموف اًر لضمانات األمف الفردي واإلجتماعي والقومي" (الكواري ٘. )ٔٔٚ: ٜٔٛ

*****

واخي اًر وليس آخ اًر ال يفوتني -في ختاـ ىذه المقدمة -أف اتقدـ بالشكر لممدير

اإلقميمي لمكتب برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  .كما اتقدـ بالشكر الى ------------

----------------------------------------------------

لمقياـ بنشر ىذه الدراسة  .وجزيؿ الشكر وعظيـ االمتناف موصوؿ لكؿ مف ساىـ بالرأي
والنصيحة والنقد والمناقشة والحوار ونبو الى األخطاء والمنزلقات والقصور  ،وكذلؾ كؿ مف
أمد ىذه الدراسة بالمصادر أو شارؾ في إعدادىا بوجو مف الوجوه أو شجع أو تعاطؼ مع

فكرة اخراجيا الى حيز الوجود  .وأصحاب الفضؿ كثيروف يعجز القمـ عف إيفائيـ الشكر
والتقدير المذيف يستحقوف  ،وتحوؿ ظروؼ كثرتيـ وصمة القرابة مع بعضيـ دوف ذكر

اسمائيـ  ،وايفائيـ ما يستحقوف مف تقدير .فإلييـ جميعاً خالص التقدير وعظيـ االمتناف لما
اغنوا ىذه الدراسة بو مف فكر ووفروه ليا مف مصادر وقدموه مف مساعدة  .وغني عف القوؿ

بأنني وحدي مسئوؿ عما يعترييا مف نقص ويشوبيا مف تقصير .

عمي خميفة الكواري

الدوحة ٕٕٜٜٔ٘/ٛ/
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الخمؿ السكاني في بمداف " مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية" مشكمة ىيكميو  ،كثر

الحديث عنيا منذ عقديف مف الزمف  .وما زالت ىذه المش ػػكمة حتى وقتنا الحاضر تتفاقـ ،

وتنذر بمخاطر مصيرية الحاجة إلى تكرار ذكرىا .وبالرغـ مف االىتماـ األىمي والحكومي
بموضوع الخمؿ السكاني ومخاطر اليجرة  ،إال أف اإلجراءات التي تبدو في ظاىرىا متشددة

 ،عجزت عف إيقاؼ تفاقـ الخمؿ السكاني في دوؿ المنطقة  .ويعود بعض ذلؾ الفشؿ إلى

عدـ تفيـ أسباب الخمؿ السػ ػػكاني  .ومف أىميا إخراج المواطنيف مف سوؽ العمؿ  ،ونشوء
نمط مف اإلحتياجات اإلستيبلكية اليامشية التي تعتمد عمى العمالة الوافدة مف ناحية  .ومف
ناحية اخرى عدـ إدراؾ حدة الظروؼ الطاردة لمعمالة الوافدة في البمداف المكتظة بالسكاف

بسبب البطالة الييكمية المتزايدة في دوؿ العالـ

الثالث.

وفي ىذا الفصؿ عودة الى تناوؿ الخمؿ السكاني في قطر مف خبلؿ عرض حجـ

وتركيب وخصائص السكاف  .وىذا العرض الموجز ىو تحديث وتذكير بالدراسة التي تـ
إعدادىا في عاـ ٕ ٜٔٛتحت عنواف " نحو فيم أفضل ألسباب الخمل السكاني في أقطار

الجزيرة العربية المنتجة لمنفط"( الكواري ٖ . )ٜٔٛولذلؾ لـ يتـ ىنا التطرؽ بالتفصيؿ إلى
سبؿ تصحيح الخمؿ السكاني  ،التي ذكرناىا في الدراسة التي سبقت اإلشارة الييا .فالميـ في

ىذه المرحمة ىو إدراؾ حجـ ىذه المشكمة وتفاقميا  ،واستيعاب أبعادىا وتداعياتيا إذا تُركت
دوف حؿ جذري  .وبعد إدراؾ ذلؾ واستيعاب أبعاده  ،ونمو إرادة التنفيذ  ،فإف إصبلح ظاىرة
الخمؿ السكاني تصبح مسألة فنية مقدو اًر عمييا تدريجيا ميما تكف الصعوبات

.

وفيما يمي نتناوؿ الموضوع في ثبلث نقاط  .أوالىا :حجـ السكاف  .وثانيتيا :تركيب

السكاف  .والثالثة  :الخصائص العامة لمسكاف .

1- 1
حجمػاضدصان
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إرتفع تقدير سكاف قطر الى  ٜ٘٘ألؼ نسمة في منتصؼ عاـ ٖ ٓ ٜٜٔبمغ عدد

القطرييف منيـ  ٕٔٙألؼ نسمة  ،والعرب  ٔٓٙآالؼ نسػ ػػمة  ،واألجانب  ٖٕٚألؼ نسمة

ٓ وقد تصاعد عدد السكاف في قطر منذ أف بدأ تصدير النفط فييا  ،فبمغ تقديرىـ ٓ٘ ألؼ
نسمة عاـ  ، ٜٔ٘ٚبعد أف كاف عددىـ قد ىبط إلى حوالي  ٔٙألؼ نسمة فقط في عاـ

ٜ٘ٗٓٔوفي أوؿ إحصاء لمسكاف في قطر عاـ ٓ ٜٔٚبمغ عدد السكاف ٔٔٔ ألؼ نسمة ،
ثـ تصاعد إلى  ٖٜٙألؼ نسمة في تعداد عاـ  .ٜٔٛٙومنذ عاـ  ٜٔٛٙواصؿ عدد
السكاف ارتفاعو  ،نتيجة تدفؽ اليجرة مف الدوؿ المكتظة بالسكاف في شبو القارة اليندية

وجنوب شرؽ آسيا ٓ ىذا بالرغـ مف اليبوط الحاد في اسعار النفط وتراجع النشاطات
االقتصادية وىبوط اإلنفاؽ العاـ في أواخر الثمانينيات وأوائؿ التسعينيات ٓ ونبلحظ خبلؿ

ىذه الفترة مف التراجع اإلقتصادي استمرار تصاعد عدد السػ ػػكاف إلى  ٜ٘٘ألؼ نسمة بحموؿ

منتصؼ عاـ ٖ( ٜٜٔالرسـ ٔ  )ٔ:وىو اليوـ  -مطمع٘ - ٜٜٔيناىز ٓٓ ٙألؼ نسمة ،
تبمغ نسبة عدد المواطنيف منيـ حوالي الخمس فقط ٓ

وىنا يكمف وجو الخمؿ الرئيسي في تركيبة السكاف  ،بؿ يكمف وجو الخطأ الكبير في

توجيات التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية التي شيدتيا الببلد منذ أف دخمت عصر النفط ٓ

فالمواطنوف اليوـ قمة  ،اليزيدوف كثي ار عمى خمس السكاف  ،بينما يشكؿ الوافدوف حوالي
أربعة أخماس السكافٓ ىذا بالرغـ مف اف حوالي نصؼ المواطنيف مف الذيف اكتسبوا

الجنسية حديثا  .ومما يؤسؼ لو حقا أف أخطار تدفؽ اليجرة  ،غير المبررة مف وجية نظر
التنمية البشرية والتنمية عامة  ،بؿ مف ناحية إعتبارات األمف الوطني  ،لـ تمؽ االىتماـ

والحزـ الفعاليف  .ونتيجة لذلؾ تدنت نسبة المواطنيف مف ٘ %ٗٓ,عاـ ٓ ٜٔٚإلى ٗ%ٕٙ,
عاـ  ٜٔٛٙوالى ٘ % ٕٕ ،في منتصؼ عاـ ٖ ٓ ٜٜٔوىي اآلف حوالي ٘، %ٕٔ,

وتتناقص بحوالي ٔ %مف إجمالي السكاف سنويا  .وقد أصبح القطريوف نتيجة لذلؾ أقمية
مف األقميات التي يتكوف منيا سكاف

قطر ،وىـ اليوـ أو غدا ليس ػ ػ ػ ػوا بالضرورة أكبر

األقميات حجما ٓويبلحظ أف الوافديف إلى قطر قد تدفقوا دائما بمعدؿ أعمى مف معدؿ النمو
الطبيعي لممواطنيف  ،بصرؼ النظر عف حقب اليسر أوالعسر النسبي التي مرت بيا قطر

منذ أف بدأت تصدير النفط في عاـ  ٓ ٜٜٔٗوىذا يؤكد أف مستوى الرواتب واألجور ميما
انخفضت  ،وشروط الخدمة ميما تدنت  ،فانيا ستبقى جاذبة لمعمالة غير الماىرة مف الدوؿ
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المكتظة بالسكاف ٓ بؿ اف انخفاض الرواتب واالجور وتدني شروط الخدمة  ،منذ اف ىبطت

أسعار النفط عاـ  ،ٜٔٛٙقد أدى  -عمى نقيض ما ُيفترض أو ُيتوقع  -إلى زيادة تدفؽ
العمالة اليدوية غير الماىرة مف شبو القارة اليندية وجنوب شرؽ آسيا عمى حساب العمالة

العربية والعمالة الماىرة التي كانت تتقاضى أجو اًر مرتفعة نسبيا ٓ وجدير بالذكر أف ظاىرة
تدفؽ اليجرة إلى أقطار المنطقة تدفعيا بالدرجة األولى عوامؿ الطرد في الدوؿ المصدرة

لمعمالة ٓ وتتزايد ىذه العوامؿ اليوـ بسبب انتشار البطالة وتفشي الفقر  ،نتيجة فشؿ جيود
التنمية في الدوؿ المكتظة بالسكاف  ،وعجزىا عف توفير فرص عمؿ تسد حاجة قوة العمؿ

المتزايدة فييا ٓ ومما ىو جدير بالتأكيد أيضا أف القيود اإلدارية عمى اليجرة ميما بدت
متشددة وغير عادلة  ،فإنيا قاصرة عف وقؼ تدفؽ اليجرة المدفوعة بعوامؿ الطرد  ،والتي

تتوفر ليا قنوات ومسالؾ وفرص الدخوؿ الى الببلد بفضؿ ت ّكوف مصالح وآليات في الدوؿ
المصدرة لمعمالة والمستوردة ليا  ،تجعؿ مف استقداـ العمالة تجارة رابحة عمى حساب بمد

االستقباؿ وعمى حساب الوافد المسكيف الباحث عف فرص عمؿ كريـ ٓ

1ػ-ػ2
ترصغبػاضدصان
والى جانب تزايد ىذا الخمؿ السكاني الخطيػر  ،فإف تركيبة سكاف قط ػػر مختمة أيضاً

مف جوانب أخرى  ،منيا تركيب السكاف مف حيث الجنس حيث التتجاوز نسبة اإلناث في

السكاف  % ٖٓ ،ٛعاـ ٖ ، ٜٜٔبعد أف انخفضت مف المستوى المتدني الذي كانت عميو

في إحصاء ٜٔٛٙـ والبالغ  %ٖٕ ،ٜمف إجمالي السكاف ٓ وىذه النسبة لغير الناطقيف

بالمغة العربية ( االجانب ) متدنية جداً  ،حيث التتجاوز نسبة اإلناث منيـ ٕٔ %عاـ

ٖ ( ٜٜٔالرسـ ٔ  . ) ٕ :ىذا بالرغـ مف أف أغمب النساء األجنبيات ىف مف العازبات
البلتي يعممف في خدمة المنازؿ ٓ ويشير ىذا الخمؿ إلى شذوذ التركيبة السكانية التي تجعؿ
البمد بمثابة معسكر عمؿ  ،أغمبيتو العظمى مف الذكور العزاب ٓ كما ينذر ىذا الخمؿ

بانفتاح مصدر لميجرة يصعب التحكـ فيو إذا ما تمت مراعاة  ،اعتبارات لـ الشمؿ الذي

تنص عميو االتفاقية الدولية لمعمؿ ٓ

00

ويتمثؿ الخمؿ السكاني الخطير اآلخر فيما يتعمؽ بتركيبة السكاف مف حيث المغة

والثقافة ٓ فالعرب لـ يعودوا غالبية السكاف والمغة العربية لـ تعدتنطؽ بيا سوى نسبة متدنيػ ػػة

باستمرار ،حيث انخفضت نسبة اجمالي القطرييف وبقية العرب اآلخريف مف ٗ %ٙٔ,عاـ

ٓ ٜٔٚالى ٔ٘ %عاـ  ٜٔٛٙوالى  %ٗٔ,ٙفقط ع ػػاـٖ(ٜٜٔالرسـ ٔ .)ٖ:وتتناقص ىذه
النسبة بسرعة خاصة منذ عاـ ٓ ، ٜٜٔبسبب القيود االدارية عمى اليجرة مف عددمف الببلد

العربية  ،ونتيجة لتدني الرواتب واالجور وشروط الخدمة التي أدت إلى إحبلؿ األجانب محؿ
العرب في كثير مف األعماؿٓ ويشير ىذا الخمؿ الثقافي إلى صعوبة إستيعاب أغمب
المياجريف واستحالة اندماجيـ في المجتمع القطري وبقاء المجتمع باستمرار عمى شكؿ كتؿ

ثقافية واثنية متنافرة  ،تختمؼ مف حيث العادات والتقاليد والمغة ومف حيث مرجعية وتطمعات
وآماؿ وآالـ كؿ كتمة منيا مع الكتؿ الثقافية األخرى ٓ كما ينذر ىذا الخمؿ الثقافي واإلثني
بصراعات  ،أطرافيا مصالح دوؿ إقميمية  ،القبؿ لدوؿ المنطقة عمى الوقوؼ أماميا ،تؤيد

مطالبيا باعتبارات إنسانية يصعب التممص منيا ٓ

1ػ-ػ3
اضخصائصػاضطاطظػضضدصان
ويتصؼ سكاف قطر أيضاً بخصائص ىامة أوضحيا إحصاء عاـ  ، ٜٔٛٙيحسف

ذكرىا ىنا ( الجياز المركزي لؤلحصاء  :جداوؿ تفصيمية حوؿ احصاء . ) ٜٔٛٙ

أوليا  :أف سكاف قطر يتسموف بدرجة عالية مف الشبابية بسبب اليجرة  ،حيث أف أغمب
المياجريف في سف العمؿ ٓ لذلؾ نجد أف نسبة الذيف تتراوح أعمارىـ بيف ٘ٔ ٗٗ -سنة

يمثموف  %ٙٔ,ٙمف إجمالي السكاف ٓ وىذه النسبة أعمى فيما يتعمؽ باألجانب حيث بمغت
٘ %ٚمف إجمالي غير الناطقيف بالمغة العربية ٓ

ثانييا  :إرتفاع نسبة مف ىـ دوف سف العمؿ أو عمى مقاعد الدراسة مف القطرييف حيث
بمغت نسبة الذيف ىـ أقؿ مف ٕٓ عاما ٘ %٘ٙ,مف إجمالي القطرييف ٓ

ثالثيا  :ارتفاع نسبة مف اليحمموف مؤىبلت دراسية  ،بالرغـ مف كوف معظـ السكاف مف
الوافديف الذيف كاف مف السيؿ اشتراط حصوليـ عمى مؤىؿ دراسي قبؿ التصريح ليـ بدخوؿ

الببلد  .ومف المفارقات أننا نجد أف نسبة مف اليحمموف مؤىبل دراسيا مف االجانب الذيف تزيد

02

أعمارىـ عمى عشر سنوات ٕ %٘ٚ,مف إجمالي الوافديف االجانب  ،بينما تبمغ ىذه النسبة

فيما يتعمؽ بالعرب ٔ ، %ٖٖ,وبالنسبة لمقطرييف الذيف تجاوزت أعمارىـ عشر سنوات كانت

ٓ %ٜٗ,ٙ

رابعيا  :ارتفاع معدؿ األمية نسبيا بالرغـ مف تعميـ التعميـ في قطر منذ عاـ  ٜٔ٘ٙواتاحة
الفرص المجانيػػة لدخوؿ كؿ مف ىـ في سف الدراسة الى المدارس  ،حيث نجد اف نسبة

االمية بيف القطرييف بمغت ٗ %ٔ٘,فيما يتعمؽ بالذكور %ٕٜ,ٔ ،فيما يتعمؽ باإلناث ٓ

وىذا يشير الى اف معظـ الذيف ُمنحت ليـ الجنسية القطرية خبلؿ العقديف اآلخريف ىـ مف
األمييف ٓ وكذلؾ نجد أف نسبة األمية مرتفعة أيضاً فيما يتعمؽ بالوافديف حيث ىي بالنسبة
لموافديف العرب ٖ %ٕٔ,وبالنسبة لموافديف األجانب ٘ %ٕٙ ،متماثمة بالنسبة لئلناث

والذكور ٓ

خامسيا  :تركز السكاف في مدينة الدوحة وضاحيتيا القريب ػ ػػة الممتصقػ ػػة بيا الرياف حيث

بمغت نسبة الساكنيف فييما  % ٖٛ,ٛمف إجمالي سكاف قطر ٓ

اضغصلػاضثاظىػػ
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اضغصلػاضثاظيػ
اإلرتطادػرضىػاضططاضظػزغرػاضطربغظػ
في منتصؼ عاـ ٖ ٜٜٔبمغ تقدير إجمالي قوة العمؿ في قطر ٖ٘ٓ اآلؼ  ،منيـ

ٖٓ ألؼ فقط مف المواطنيف (  ) %ٜ,ٜو ٘ٗ ألػػؼ مف الع ػػرب اآلخريف ( ،)%ٔٗ,ٛبينما
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بم ػػغ عدد االجانب ٖٕٓ ألؼ ( ٖ ) %ٚ٘,غالبيتيـ العظمى مف رعايا الدوؿ المكتظة
بالسكاف في شبو القارة اليندية وجنوب شػػرؽ آسػيا ( الممحؽ رقـ (ٔ) ) ٓ

وقد شيدت قطر تضخما مضطردا في قوة العمؿ واختبلال متفاقما في تركيبتيا لصالح

غير الناطقيف بالمغة العربية مف العمالة اآلسيوية  ،رخيصة األجر  ،متدنية المستوى

التعميمي والميني  ،والعاممة في قطاعات ىامشية ٓ فارتفع حجـ قوة العمؿ مف  ٗٛألؼ

فقط عاـ ٓ ٜٔٚإلى ٕٓٓ ألؼ عػ ػػاـ  ٜٔٛٙوالى ٖ٘ٓ اآلؼ عاـ ٖ ٓ ٜٜٔوقد رافؽ ىذا
التضخـ المضطرد في حجـ قوة العمؿ ىبوط مستمر في نسبة القطرييف مف  %ٔٙ ،ٛعاـ

ٓ ٜٔٚالى ٗ %ٔٓ ،عاـ  ٜٔٛٙوالى  %ٜ ،ٜفقط عاـ ٖ . ٜٜٔىذا بالرغـ مف إرتفاع

حجـ قػوة العمؿ المواطنة مف  ٛاآلؼ عاـ ٜٓٔٚـ الى ٖٓ ألؼ عاـ ٖٜٜٔـ ( الرسـ ٕ :

ٔ )  .ويبلحظ ايضاً إنخفاض مساىمة اإلناث بشكؿ عاـ في قوة العمؿ حيث ال تتعدى
مساىمتيـ العشر بينما يشكموف حوالي ثمث السكاف (الرسـ ٕ. )ٕ:

وجدير بالمبلحظة أف تزايد حجـ قوة العمؿ في قطر وتدفؽ العمالة الوافدة ليس ليما

عبلقة وثيقة بتزايد الن شاطات اإلنتاجية ذات الفائض اإلقتصادي  ،مثؿ نشاطات

استخراج

وتكرير ومعالجة الزيت والغاز  ،والصناعات التحويمية الثقيمة ٓ كما انيما ليسا وثيقي الصمة
باحتياجات المؤسسات العامة االقتصادية  ،أو متطمبات الشركات المساىمة في قطاعات

الماؿ والفنادؽ والصناعة والمواصبلت ٓ فكؿ ىذه النشاطات اإلقتصادية التستوعب مجتمعةَ
أكثر مف عشر قوة العمؿ في قطر عمى أحسف تقدير  ،عمى الرغـ مف أنيا تولد أكثر مف

ثمثي الناتج المحمي االجمالي ٓ وانما نجد أف قوة العمؿ تتركز أساسا في قطاعي الخدمات
الحكومية وقطاع خدمة المنازؿ حيث استوعب قطاع خدمة المجتمع والخدمات االجتماعية

بمفرده فقط حوالي نصؼ إجمالي قوة العمؿ في قطر (ٕ )%ٗٛ,وفقا إلحصاء عاـ ٜٔٛٙ

(الجياز المركزي لئلحصاء  :البيانات التفصيمية لتعداد  . )ٜٔٛٙوىذه النسبة أعمى اليوـ -
بكؿ تأكيد  -في ضوء زيادة حجـ قوة العمؿ مف ٕٓٓ ألؼ عاـ  ٜٔٛٙالى ٖ٘ٓ اآلؼ

لحمى االستيبلؾ التي
عاـ ٖ ، ٜٜٔدوف مبرر اقتص ػ ػػادي أو داع إنتاجي  ،وانما تمبية ّ
أفرزتيا ظروؼ الوفرة واسػ ػػتمرار تداعياتيا بعد ذلؾ ٓ
وكذلؾ لـ يكف اإلرتفاع المضطرد في حجـ قوة العمؿ  ،انعكاسا دائما الرتفاع متوسط

دخؿ الفرد  ،أو تزايد حجـ الناتج المحمي االجمالي  ،أو تمبية الحتياجات حركة اإلنشاء
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والتعمير  ،واقامة المشروعات االستثمارية الجديدة  ،أو نتيجة لتصاعد حجـ اإلنفاؽ العاـ ٓ
ففي حيف انخفض متوسط دخؿ الفرد  ،وىبط حجـ الناتج المح ػػمي اإلجمالي  ،وتدنى مستوى

اإلنفاؽ العاـ  ،وتراجعت حركة اإلنشاء والتعمير واإلستثمار  ،منذ عاـ  ( ٜٔٛٙالجياز

المركزي لئلحصاء ٓ ، ) ٖٗٓ : ٜٜٔبسبب تراجع الطمب العالمي عمى النفط وانييار
اسعاره  ،فإف تدفؽ العمالة اآلسيوية اليامشية رخيصة األجر  ،قد استمر يتزايد عمى عكس

كافة التوقعات المنطقية ٓ وكما يتضح مف ( الرسـ ٕ  ) ٖ :فقد أدى ذلؾ إلى ارتفاع حجـ
قوة العمؿ باضطراد  ،مف الحجـ المتضخـ الذي وصمت إليو عاـ  ٜٔٛٙوالبالغ ٕٓٓ ألؼ

الى  ٕٔٛألؼ عاـ  ، ٜٔٛٚو ٕٖٙالؼ عاـ  ٜٔٛٛو ٖٕ٘ الؼ عاـ  ٜٜٔٛوٕٕٚ
الؼ عاـ ٓ ٜٜٔو ٖ ٕٛألؼ عاـ ٔ ٜٜٔوٗ ٕٜألؼ عاـ ٕ ٓ ٜٜٔوالى ٖ٘ٓ اآلؼ في

منتصؼ عاـ ٖ ،ٜٜٔوذلؾ بزيادة صافي ػػة وصمت إلى ٘ٓٔ اآلؼ ( ٘ ( ) % ٕ,تقدير
الجياز المركزي لئلحصاء )  ،مف بينيا  ٜٛألؼ عمالة أجنبية وحوالي تسعة آالؼ عمالة

مواطنة وسبعة آالؼ عمالة عربية ٓ

ويحسف بنا -مف أجؿ تنمية فيـ افضؿ األسباب استمرار تدفؽ العمالة الوافدة -أف

نمقي نظرة خاصة عمى الشرائح األساسية لقوة العمؿ في قطر ،قوة العمؿ المواطنةٓ وقوة

العمؿ الوافدة ٓ وأف ننظر إلى ظاىرة اإلزدواجية التي تتصؼ بيا قوة العمؿ في قطر،
فتجعؿ منيا قوتي عمؿ منفصمتيف  ،لكؿ منيما س ػػوؽ عمؿ خاصة بيا  ،وقطاعات وميف

تتركز فييا  ،وشروط خدمة مختمفة -مف حيث النوع والكـ -عف شروط خدمة شريحة قوة

العمؿ األخرى ٓ لعؿ ىذه النظرة المدققة تساعدنا في تكويف فيـ أفضؿ ألسباب تضخـ قوة

العمؿ وتفاقـ إختبلؿ تركيبيا  ،وتشير إلى العقبات التي تقؼ أماـ سياسات اإلحبلؿ ٓ

إحبلؿ المواطنيف محؿ الوافديف  ،واحبلؿ المرأة مكاف الرجؿ  ،واحبلؿ الوافديف العرب محؿ

غيرىـ مف الوافديف  ،واحبلؿ العمالة الماىرة المؤىمة مكاف العمالة اليدوية األمية وشبو

األمية منخفضة األجر وكثيفة التواجد .

2ػ-ػ1ػ
شوةػاضططلػاضطواطظظ
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في منتصؼ عاـ ٖ ٜٜٔارتفع تقدير قوة العمؿ المواطنة الى ٖٓ ألؼ منيـ ٖٕ ألؼ

مف الذكور و ٚآالؼ مف اإلناث ٓ وقد تصاعد حجـ قوة العمؿ المواطنة نتيجة الزيادة
الطبيعية  .وبسبب سياسة التجنيس ٓ وارتفع عدد العامميف القطرييف مف ثمانية آالؼ عاـ

ٓ ٜٔٚإلى ٕٔ ألؼ عاـ  ٜٔٛٙوالى ٖٓ ألؼ عاـ ٖ ٓ ٜٜٔوقد كاف لتدفؽ الخريجات
القطريات والتزاـ الحكومة بتوظيفيف  ،أسوة بالذكور مف المواطنيف  ،أثر كبير عمى زيادة
حجـ قوة العمؿ المواطنة  ،وتصاعد مشاركة المواطنيف في النش ػػاط اإلقتصادي ٓ ويبلحظ

تأثير الخريجات عمى حجـ قوة العمؿ المواطنة مف إرتفاع مس ػ ػػاىمتيف مف ٗٔ %عاـ

 ٜٔٛٙإلى ٖٕ %مف إجمالي قوة العمؿ المواطنة عاـ ٖ ( ٜٜٔالممحؽ قـ (ٔ) ) .

وتشير المعمومات التفصيمية التي أتاحيا لنا إحصاء عاـ  ٜٔٛٙإلى

وجود ظاىرتيف  :أوالىما  :تدني معدؿ مشاركة المواطنيف في النشاط االقتصادي ٓ
وثانيتيما  :تركز قوة العمؿ المواطنة في قطاعات العمؿ الحكومي ٓ وتؤكد الظاىرة الثانية
 ،أف أفراد قوة العمؿ المواطنة عرضة لضياع جيودىـ نتيجة تفشي ظاىرة البطالة المقنعة
في قطاعات العمؿ الحكومي  ،بسبب سياسة التوظيؼ اإلجتماعي  ،التي تمتزـ الدولة

بموجبيا مف حيث المبدأ  ،بتوفير وظيفة مناسبة لمذكور مف المواطنيف  ،السيما المؤىميف ،

وكذلؾ تمتزـ الحكومة بتوظيؼ الخريجات القطريات بصرؼ النظر عف حاجة العمؿ إلييف ٓ

-2ػ1ػ-ػ1ػػ اظخغاضػطدتوىػتطبئظػشوةػاضططلػاضطواطظظػ:

بمغ معدؿ المشاركة الخاـ في النشاط اإلقتصادي فيما يتعمؽ بالمواطنيف ٕٗ %وفقاً

لتقديرات السكاف وقوة العمؿ في منتصؼ عاـ ٖ .ٜٜٔوكاف معدؿ مشاركة المواطنات

ٔٔ %فحسب في حيف بمغ معدؿ مشاركة المواطنيف ٓ %ٖٙ,ٜ

وتشير اإلحصاءات التفصيمية التي أتاحيا لنا تعداد عاـ  ٜٔٛٙإلى أف مف ينتسبوف

لقوة العمؿ مف القطرييف البالغيف سف العمؿ  ،بعد اس ػ ػػتثناء الذيف ما زالوا عمى مقاعد الدراسة

وكذلؾ استبعاد العاجزيف عف العمؿ  ،التتعدى نسبتيـ ٖ % ٕ٘,فقط ٓ معدؿ الذكور

ٕ %ٛٛ,ومعدؿ اإلناث ٘ٔ ٓ %وىذا يشير إلى أف  %ٔٔ,ٛمف المواطنيف و٘ %ٛمف

المواطنات  ،القادريف عمى العمؿ كانوا  ،غير معبئيف في قوة العمؿ المواطنة عاـ ٓ ٜٔٛٙ
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وفي عاـ ٖ ٜٜٔوعمى ضوء معدالت عاـ  ، ٜٔٛٙبعد أخذ ارتفاع معدؿ مشاركة
المواطنات في النشاط االقتصادي في االعتبار  ،يمكننا تقدير عدد المواطنيف الذيف يمكف
تشغيميـ مف الناحية النظرية  ،والذيف لـ تتـ تعبئتيـ بالكامؿ في قوة العمؿ المواطنة  ،بحوالي

ٕٓ ألؼ منيـ حوالي ٗ آالؼ مف الذكور و ٔٙألؼ مف اإلناث ٓ ويضاؼ ألى ىؤالء عدد
متصاعد مف الذيف يعتبروف عمى رؤوس أعماليـ بينما ىـ معفيوف مف الدواـ  ،لسبب أو

آلخر .ويقدر عدد ىؤالء في الوقت الحاضر بحوالي عشرة اآلؼ غالبيتيـ العظمى مف
الرجاؿ .

ويعود تدني معدؿ مشاركة المواطنات في سوؽ العمؿ إلى ثبلثة عوامؿ رئيسية :

اوليا  :القيود االجتماعية عمى عمؿ الم أرة عموما ٓ وثانييا  :ضيؽ مجاالت العمؿ التي
تحظى بالقبوؿ االجتماعي  ،وانحصارىا أساسا في الوقت الحاضر في و ازرة التربية والتعميـ

وجامعة قطر ٓ وتبيف إحصاءات الخدمة المدنية أنو مف أصؿ قوة العمؿ المواطنة مف
اإلناث  ،البالغ سبعة آالؼ في عاـ ٖ ،ٜٜٔيعمؿ منيف في و ازرة التربية والتعميـ وجامعة

قطر ٓ ٜ٘ٙمواطنة  ،بينما اليتجاوز عدد المواطنات العامبلت في بقية أجيزة الخدمة
المدنية ٓ٘٘ امرأة فقط (ديواف الخدمة المدنية ٖ . ) ٖٗ : ٜٜٔثالثيا  :عزوؼ القطريات

عف العمؿ في القطاع الخاص بسبب انخفاض االجور وتدني شروط مستوى الخدمة ٓ
ويتبيف لنا ذلؾ جميا مف مبلحظة ندرة القطريات العامبلت في مجاؿ التعميـ األىمي ٓ ىذا

بالرغـ مف أنو عمؿ مشابو في معظمو لمعمؿ في و ازرة التربية والتعميـ ٓ ونبلحظ مف
إحصاءات التعميـ األىمي أف مف بيف اإلناث العامبلت في المدارس األىمية العربية والبالغ

عددىف ٓٓ ٚمدرسة وادارية  ،لـ يتجاوز عدد القطريات ٖٔ فقط ،منيف  ٕٛمديرة روضة

ومديرة مدرسة منتدبة مف و ازرة التربية والتعميـ ( و ازرة التربية ٖ. ) ٕٜ٘ : ٜٜٔ

كما يعود عزوؼ بعض الرجاؿ عف العمؿ في معظمو إلى وجود فئة التعمؿ والتبحث

عف عمؿ نتيجة عدـ وجود حاجة اقتصادية  ،أو أف المستوى الوظيفي المتاح لغير المؤىميف
مف القطرييف اليمبي الطموحات الوظيفية لبعض القطرييف الذيف لـ يكمموا دراساتيـ الجامعية

أو تسربوا مف التعميـ العاـ ٓ واذا كانت بطالة القطرييف الذكور يمكف ادراجيا تحت مصطمح

البطالة المرفية  ،فإف بطالة اإلناث إلى جانب كوف بعضيا بطالة مرفية  ،إال أف معظميا
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يندرج تحت مصطمح البطالة اإلجتماعية التي فرضتيا اعتبارات اجتماعية  ،في ضوء عدـ
وجود حاجة ممحة لدى األسرة لعمؿ المرأة ٓ

-2-1-2ػ ترصزػشوةػاضططلػاضطواطظظػسيػاضططلػاضحصوطي :

تشير اإلحصاءات التفصيمية التي أتاحيا تعداد عاـ  ٜٔٛٙأيضا  ،إلى أف قوة

العمؿ المواطنة تركزت في قطاعات العمؿ الحكوميٓ واستحوذت ىذه القطاعات عمى

ٕ %ٛٛ,مف إجمالي قوة العمؿ المواطنة  ،بينما كاف نصيب القطاع المختمط ٖ%ٔ,
والقطاع الخاص ٘ %ٔٓ,منيا فقط ٓ ويشير تعداد  ٜٔٛٙأيضا إلى أف  %ٜٛمف
المواطنات العامبلت يتركزف في قطاعات العمؿ الحكومي  ،بينما نسبة المواطنيف الذكور

 ٓ %ٛٚوجدير بالذكر أف نسبة مساىمة قوة العمؿ المواطنة في عاـ  ٜٔٛٙوصمت إلى

حوالي ٕ٘ %مف إجمالي العامميف في قطاعات العمؿ الحكومي  ،بينما لـ تتجاوز نسبة
المواطنيف  %٘,ٙفي القطاع المختمط ٓ أما في القطاع الخاص حيث كاف يعمؿ أكثر مف

ٓ %ٙمف قوة العمؿ في قطر عاـ  ،ٜٔٛٙفإف نسبة المواطنيف لـ تتعد  %ٔ,ٚفقط مف
إجمالي العامميف في القطاع الخاص ٓ

وتشير المعمومات المتفرقة المتاحة لنا في الوقت الحاضر إلى أف ظاىرة تركز عمؿ

القطرييف في القطاعات الحكومية لـ تنقص بؿ ربما زادت تركي از ٓ فنجد عمى سبيؿ المثاؿ

أف عدد القطرييف العامميف في القطاع المختمط في عاـ ٕ ٜٜٔلـ يتجاوز ٓٓ ٙقطػري في

حيف بمػغ عػدد العامميف في ىذا القطاع حوالي ٗ آالؼ ( الجياز المركزي لئلحصاء :
ٖ . ) ٜٜٔوجدير بالمبلحظة أف القطاع المختمط مؤىؿ مف حيث مستويات الرواتب
وشروط الخدمة والمستوى الوظيفي  ،لجذب القطرييف ومنافسة العمؿ الحكومي ٓ إال أف

عوامؿ الجذب في الحكومة عمى ما يبدو مازالت أقوى مف حوافز القطاع المختمط ٓ

كما تشير اإلحصاءات المتاحة إلى أف ٓٓ٘ ٙقطرية مف إجمالي قوة العمؿ النسػػائية

المواطنة البالغة  ٚآالؼ في عاـ ٖ ٜٜٔيعممف في أجيزة الخدمة المدنية فقط  ( .ديواف

الخدمة المدنية ٖ . ) ٜٜٔواذا أضيؼ إلييف العامبلت في المؤسسات والشركات الحكومية
والعامبلت في اجيزة و ازرة الداخمية  ،فإف نسبة تركز المواطنات في قطاعات العمؿ

الحكومي في عاـ ٖ ٜٜٔلـ تنقص عف النسبة التي بمغتيا عاـ  ،ٜٔٛٙوانما اإلحتماؿ
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األرجح أنيا زادت ٓ حيث أف الجيات التي تتيح اليوـ عمبل مقبوال اجتماعيا لمقطريات

مازالت و ازرة التربية والتعميـ وجامعة قطر ٓ

ويعود تركز قوة العمؿ المواطنة في قطاعات العمؿ الحكومي إلى مجموعتيف مف

العوامؿ المتداخمة  .اوالىما  :عوامؿ جذب الوظيفة الحكومية ٓ وثانيتيما :عدـ استطاعة
النشاطات االقتصادية مجاراة امتيازات التوظيؼ الحكومي ٓ

لقد ارتكزت سياسة التوظيؼ الحكومي  -منذ مطمع السبعينيات  -عمى مبدأ ضماف

توفير وظيفة حكومية  ،لكؿ الذكور مف المواطنيف  ،والخريجات مف المواطنات  ،ممف

يرغبوف في العمؿ الحكومي بصرؼ النظر عف حاجة العمؿ ٓ فالوظيفة الحكومية لياتيف

الفئتيف مضمونة مف حيث المبدأ  -حتى اآلف  -واف كاف وقت االنتظار قد طاؿ في
السنوات االخيرة كما أف مجاؿ االختيار قد ضاؽ ٓ ومنذ أف أخذ عدد الخريجيف والخريجات

يتزايد ويصادؼ بعضيـ صعوبات البحث عف عمؿ  ،أنشأ ديواف الخدمة المدنية لجنة توزيع
الخريجيف  ،التي عممت عمى توظيؼ الخريجيف في قطاعات العمؿ الحكومي  ،حتى لو

تطمب ذلؾ إنشاء درجات وظيفية مناسبة والحاقيا بميزانية الجية الحكومية التي يعيف الخريج
أو الخريجة فييا  .ولعؿ ضماف الحكومة وظيف ػ ػ ػة لكؿ خريج وخريجة مواطنة  ،كاف وراء
ارتفاع الطمب عمى التعميـ الجامعي ( انظػ ػػر الفقرة ٖ  . ) ٕ : ٕ :ونتيجة لسياسة التوظيؼ
ىذه استمات الطبلب في الحصوؿ عمى شيادة جامعية  ،في أي تخصص كاف  ،وبأي

مستوى مستطاع  ،ومف أي جامع ػػة  ،أو بمد أتيحت فرصة التعميـ الجامعي فيو ٓ لقد

أصبحت الش ػ ػ ػػيادة الجامعية  -بحؽ  -جواز مرور إلى وظيفة كبار الموظفيف ذات

االمتيازات الكبيرة في الحكومةٓ

أما غير الخريجيف الجامعييف م ػػف الذكور  ،فما زالت الوظائؼ الكتابية والمتوسطة ،

في جياز الخدمة المدنية وفي الجيش والشرطة وفي المؤسسات والشركات التي تممكيا

الحكومة بالكامؿ  ،تستوعبيـ وتوفر ليـ فرص عمؿ وترقيات مرضية  ،في ضوء سيولة

الوظيفة الحكومية وامتيازاتيا وضماناتيا  .وعمى العكس مف ىذا فإف غير الخريجات
القطريات مف المواطنات اليجدف فرصة عمؿ حكومية مقبولة إجتماعيا  ،مما دفع القادرات

منيف إلى مواصمة التعميـ الجامعي ٓ أما غير القادرات عمى مواصمة تعميميف فقد تصاعد
عدد المنتظرات منيف  ،لعمؿ حكومي مناسب  ،وطاؿ طابور االنتظارٓ وتشير إحصاءات
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الخدمة المدنية إلى ىذه الظاىرة  ،حيث بمغت نسبة المواطنات البلتي يحممف شيادة جامعية

أو أعمى  % ٕٚ ،مف إجمالي المواطنات المصنفات في الخدمة المدنية  ،بينما لـ تتجاوز
نفس النسبة لممواطنيف الذكور المصنفيف في الخدمة المدنية ٘ %ٕٚ ،فقط ( ديواف الخدمة

المدنية ٖ. ) ٜٜٔ

ومف أسباب جذب المواطنيف إلى العمؿ الحكومي أيضا ،الحوافز التي تتمتع بيا

الوظيفة الحكومية  ،في ضوء سيولتيا والضمانات والمكانة واالمتيازات التي تتيحيآ
فمستوى الرواتب واالجور في الوظائف الحكومية بشكل عام غير مرتبط بإنتاجية الجية

الحكومية من الخدمات أو السمع  ،وانما يتـ تحديد الرواتب واألجور والعبلوات في ضوء
إمكانيات الدولة ورغبتيا في تحسيف مستوى المعيشة  ،مف خبلؿ إعادة توزيع جزء مف ريع

النفط ٓ وبذلؾ فإف ميزانية الجية الحكومية  ،أو وجة النفقة العامة  ،اليخضع لمعايير

الجدوى مف النفقة  ،وانما يتـ التخصيص في ضوء اإلمكانيات المتاحة  ،وتقدير مف بأيدييـ
سمطة اتخاذ قرار أولويات اإلنفاؽ العاـ ٓ

ومف ىنػ ػػا ظير انفكاؾ االرتباط بيف الجيد والمكافأة في العمؿ الحكومي ٓ فمف

ناحية  ...ال تحدد مخصصات الجيات الحكومية في ضوء إنتاجياتي ػ ػػا ٓ ومف ناحية ثانية

 ...فإف مكافأة األفراد غير مرتبطة بالجيود التي يبذلونيا ٓ وانما يتـ التخصيص والمكافأة

في الغالب العتبارات اجتماعية  ،مف بينيا الرغب ػ ػػة في إعادة توزيع جزء مف ريع النفط -

السيما في وقت الوفرة  -عمى المواطنيف  ،مف خبلؿ الرواتب واألجور واإلمتيازات التي
توفرىا الوظيفة الحكومية المضمونة  ،لمذكور والخريجات مف المواطنات  ،بصرؼ النظرعف

إنتاجية العمؿ أو حاجتو الييـ .

ومن ىنا ...من ارتفاع الرواتب واألجور والعال وات  ،وكرم شروط الخدمة التي

تتيحيا الوظيفة الحكومية  ،انجذب العاممون من المواطنين إلى العمل الحكومي  ،وتركزوا
في قطاعات العمل الحكومي مستفيدين من سياسة ضمان وظائف حكومية مناسبة

لمراغبين من الذكور ومن الخريجات القطريات  0ووقعت قوة العمل المواطنة النادرة في
مصيدة الرواتب واألجور وشروط الخدمة الحكومية المرتفعة نسبيا  ،والتي التعكس ارتباطا

بين المكافأة والجيد  0وأصبح أمر إحالليا محل العمالة الوافدة  ،في القطاع المختمط
والقطاع الخاص  ،بل حتى في الوظائف الحكومية الدنيا  ،معضمة تستعصي عمى الحل ،
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حيث أن مكافأة الفرد في القطاع المختمط والقطاع الخاص اليمكن انفكاكيا عن إنتاجية

الفرد  ،والقيمة اإلقتصادية التي يضيفيا جيده ٓ وبالتالي يستحيؿ عمى القطاع المختمط
والقطاع الخاص أف يجاري الحكومة في مستوى حوافزىا ٓ فضبل عف استحالة قدرتو عمى

منافسة شروط الخدمة الحكومية  ،في ظؿ السيولة والمكانة والضمانات واإلمتيازات التي
تتيحيا الوظيفة الحكومية المضمونة ٓ فمـ يعد لممواطف الراغب في العمؿ مجاؿ يرضيو

خارج العمؿ الحكومي ٓوىذا ما يفسر عزوؼ القطريات الآلتي التتوفر ليف وظائؼ في
الحكومة عف العمؿ خارجيآ بؿ لعؿ ذلؾ سبب لوجود عدد مف الذكور الذيف تركوا الدراسة
دوف الحصوؿ عمى مؤىؿ عاؿ  ،عاطميف عف العمؿ نتيجة صعوبة الحصوؿ عمى وظائؼ

حكومية ترضي طموحاتيـ  ،األمر الذي سوؼ يؤدي في المستقبؿ إلى طوؿ انتظار الذكور
غير المؤىميف مف المواطنيف  ،مثمما طاؿ طابور انتظار النساء غير الجامعيات مف

المواطنات ٓ ومن ىنا تبرز إشكالية احالل القطريين محل غيرىم  .فاإلحالل يتطمب من

ناحية  ...توفير وظائف منتجة تتحمل دفع اجور مناسبة لمقطريين  .كما يتطمب
بالضرورة من ناحية ثانية  ...تخفيض إمتيازات الوظيفة الحكومية ورفع متطمباتيا بما
يعبر عن اإلنتاجية الحقيقية لمموظف في الحكومة مقارنة بالموظف خارجيا

.

ولعؿ ظاىرة البطالة المقنعة ىي النتيجة الطبيعية لسياسة التوظيؼ الحكومي وسياسة

إعادة توزيع جزء مف ريع النفط عمى المواطنيف مػػف خبلؿ الوظيف ػ ػ ػػة الحكومية ٓ ولعؿ دافع

الحكومة إلى تبني ىاتيف السياستيف  ،عمى األخص منذ مطمع السبعينيات وتصاعد عائدات
الحكومة مف النفط بشكؿ خيالي  ،يعود إلى رغبتيا في رفع مستوى معيشة المواطنيف مف

خبلؿ دعـ الوظائؼ الحكومية  0كما يعود إلى عدم وجود وظائف حقيقية في اإلقتصاد
الوطني تبرر إقتصادياتيا رواتب وأجور وشروط خدمو  ،يطمح المواطنون في الحصول

عمييا من أجل رفع مستوى معيشتيم إلى المستوى السائد في البالد  ،في ظل المستوى
العالي من االستيالك الذي فرضتو ظروف تدفق عائدات النفط وسياسات إعادة توزيعو

منذ منتصف السبعينيات 0

ومف ىنا تضاؼ ظاىرة البطالة المقنعة إلى ظاىرة البطالة المرفية والبطالة

االجتماعية التي سبؽ ذكرىما ٓ ونجد قوة العمؿ المواطنة النادرة تعاني مف انسحاب حوالي

ٕٓ ألؼ مف العامميف المحتمميف بسبب البطالة الظاىرة ٓ كما تعاني مف إىدار طاقة قوة
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العمؿ المواطنة نتيجة تفشي ظاىرة البطالة المقنعة ٓ ولعل انسحاب قوة العمل القطرية
المحتممة  ،نتيجة العجز عن تعبئتيا بالكامل  ،أو العجز عن الحد من تفشي ظاىرة
البطالة المقنعة  ،ىو سبب رئيسي من أسباب تدفق العمالة الوافدة  ،وتفاقم اختالل

تركيبيا 0

2ػ-ػ2ػ
شوةػاضططلػاضواسدة
تشػكؿ قوة العمؿ الوافدة األغمبية العظمى مف قوة العمؿ في قطر(الممحؽ رقـ (ٔ)).

وقد تصاعد عدد افرادىا بشكؿ خيالي مف ٓٗ ألؼ فقط عاـٓ ٜٔٚإلى  ٜٔٚألؼ عاـ

 ٜٔٛٙوالى٘ ٕٚألؼ في منتصؼ عاـ ٖ .ٜٜٔوالى جانب ذلؾ نجد أف مساىمة قوة
العمؿ الوافدة في إجمالي قوة العمؿ في قطر قد نمت بمعدالت أس ػ ػ ػػرع مف نمو قوة العمؿ

المواطنة فارتفعت نسبتيا مفٖ %ٖٛ,عاـ ٓ ٜٔٚإلى ٘ %ٜٛ,عاـ  ٜٔٛٙوالى ٔ%ٜٓ,

عاـ ٖٓ ٜٜٔ

وتنقسـ قوة العمؿ الوافدة إلى عرب واجانب  ،ويبلحظ ىنا أيضا أف معظـ قوة العمؿ

الوافدة مف األجانب  ،حيث بمغ عددىـ في عاـ ٖ ) ٕٖٓ( ٜٜٔألؼ مف إجمالي قوة العمؿ

 ،بينما كاف تقدير عدد الوافديف العرب ٘ٗ ألؼ فقط ٓ وفي الفترة مف عاـ  ٜٔٛٙإلى عاـ

ٖ ،ٜٜٔلـ يزد عدد الوافديف العرب بأكثر مف سبعة آالؼ  ،بينما زاد عدد األجانب ٜٛ
ألؼ ٓ وبذلؾ انخفضت نسبة العرب في قوة العمؿ الوافدة مف ٔ %ٕٔ,عاـ ٜٔٛٙـ إلى

ٗ %ٔٙ,فقط عاـ ٖ ( ٜٜٔالرسـ ٕ) ٔ:

ويعود انخفاض نسبة العرب في إجمالي قوة العمؿ إلى عدة عوامؿ ٓ يرجع أىميا

إلى كون قوة العمل العربية قوة عمل وسيطة  ،تقع بين قوة العمل المواطنة التي تحل
تدريجيا محل الشريحة المؤىمة منيا  ،وبين قوة العمل األجنبية التي تزاحم الشريحة غير

المؤىمة من العمالة العربية  ،وتتغمب عمييا في المنافسة  ،بسبب رخص األجور وتدني

شروط خدمة العمالة اآلسيوية غير المؤىمة ٓ ىذا إلى جانب وجود آليات متطورة ونشطة

إلستقداـ العمالة اآلسيوية عمى عكس الحاؿ بالنسبة لمعمالة العربيةٓ واضافة إلى ذلؾ فإف
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القيود اإلدارية عمى دخوؿ بعض الجنسيات العربية إلى جانب التعقيدات البيروقراطية في

الدوؿ العربية وقفت عائقا أماـ منافسة العمالة العربية لمعمالة األجنبية ٓ

ويبلحظ أيضاً عمى العمالة العربية إنخفاض مساىمة المرأة فييا بسبب تدني معدؿ

مشاركة المرأة العربية في النشاط اإلقتصادي ٓ ويبيف إحصاء عاـ  ٜٔٛٙأف مساىمة

المرأة العربية الوافدة في قوة العمؿ العربية الوافدة لـ تزد عمى ٖ ، %ٛ,عمما بأف نسبتيف في

السكاف ٗ ٓ %ٖٛ,ويشير ذلؾ إلى ضعؼ مشاركة المرأة العربية في النشاط اإلقتصادي

تتعد نسبة مشاركتيف الخاـ ٔ %ٜ,فقط  .ويعود ذلؾ إلى سببيف رئيسييف أوليما :
حيث لـ ّ
إحبلؿ المرأة القطرية العاممة محؿ المرأة العربية العاممة  ،السيما في مجاؿ التعميـ
والنشاطات المتعمقة بو ٓ وثانييما  :ضيؽ مجاالت العمؿ المجزي لممرأة الوافدة المصاحبة

ضؿ
ألسرتيا عموما ٓ حيث تنخفض األجور وتتدنى شروط الخدمة  ،إلى الدرجة التي تُ ْف ّ
األسرة فييا بقاء المرأة الوافدة في البيت  ،بالرغـ مف كونيا امرأة عاممة في ببلدىا االصمية .
وتشيرىذه الظاىرة أيضا إلى أف المرأة الوافدة غير معبئة بالكامؿ في قوة العمؿ  ،وأف

مجاالت إحبلليا محؿ الرجؿ بشكؿ عاـ مازالت رحبو  ،تدعو إلى تبني استراتيجية إحبلؿ

المرأة الوافدة الموجودة داخؿ الببلد بصحبة اسرتيا محؿ الرجؿ الوافد األعزب ٓ

وتشير البيانات التفصيمية لتعداد عاـ  ٜٔٛٙإلى أف االخصائييف والفنييف ومف إلييـ

ورجاؿ التشريع والمديريف واالدارييف مف العرب الوافديف  ،يمثموف حوالي ٕ٘ %مف قوة
العمؿ العربية الوافدة  ،مقارنة بنسبة ٖ %ٙ,بالنسبة لموافديف االجانبٓ وكذلؾ نجد أف نسبة
القائميف باألعماؿ الكتابية ومف يرتبطوف بيـ  ،مف العرب الوافديف بمغت  %ٕٕ,ٙمقارنة

بنسبة ٕ %ٙ,لمعمال ػػة االجنبي ػػة الوافدة  ،واذا عممنا كذلؾ بأف  %ٙ٘,ٚمف العمالة العربية
تعمؿ في القطاعات الحكومية مقارنة بنسبة ٕ % ٕٔ,فقط لمعمالة االجنبية  ،فإننا ندرؾ
مدى الضغط الواقع عمى العمالة العربية مف قبؿ قوة العمؿ المواطنة النامية التي تبحث عف

فرص عمؿ في الحكومة ٓ ولعل ىذا سبب جوىري لبطء نمو العمالة العربية الوافدة ،
وربما تناقصيا منذ مطمع التسعينيات بسبب إحالل القطريين محل العرب الوافدين في

الوظائف العميا  ،والوظائف الكتابية خاصة في القطاعات الحكومية  ...ىذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى  ...تضغط العمالة اآلسيوية عمى الوظائف الدنيا التي تشغميا العمالة
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العربية  ،وتطردىا منيا بسبب رخص األجور وتدني شروط الخدمة  ،ووجود آليات

متطورة فى الدول اآلســـــيوية تساعد عمى تدفق الباحثين عن أي عمل بأي أجر 0

******

ويتضح مف عرضنا السابؽ لواقع وظروؼ العمالة الوافدة أف العمالة األجنبية

تشكؿ ٘ %ٚمف قوة العمؿ في قطر وأف حجميا يتضخـ باستمرار  ،بالرغـ مف التراجع
االقتصادي الذي تشيده الببلد منذ عاـ  ٓ ٜٔٛٙففي الفترة مف عاـ  ٜٔٛٙحتى عاـ

ٖ ، ٜٜٔارتفع حجـ قوة العمؿ األجنبية وحدىا مف ٔٗٔ ألؼ إلى ٖٕٓ ألؼ بزيادة صافية

بمغت  ٜٛألؼ وافد اجنبي ٓ

وجدير بالتأكيد أف قوة العمؿ االجنبية تتكوف أساسا مف مواطني الدوؿ المكتظة

بالسكاف في شبو القارة اليندي ػػة وجنوب شرؽ آسيا ٓ والى جانب العمالػة اآلسيويػػة تشمؿ
إحصاءات قوة العمؿ االجنبية أقمية مف العامميف األجانب مف رعايا الدوؿ االوربية وأمريكا

والياباف ٓ وتعمؿ ىذه الشريحة في الوظائؼ الفنية والقيادية  ،في قطاع النفط والصناعات
القائمة عميو ٓ كما يعمؿ بعض أفرادىا في الوظائؼ الفنية واإلدارية اإلستشارية في بقية
القطاعات الحكومية والقطاع المختمط والقطاع الخاص  ،والتشير اإلحصاءات إلى عدد أفراد

ىذه الشريحة  ،التي تحكـ عمميا ظروؼ وشروط مختمفة جوىريا  ،عف ظروؼ وشروط

األغمبية العظمى مف العمالة اآلسيوية  .وبالرغـ مف ذلؾ فإف تقدير عدد أفراد العامميف
االجانب مف دوؿ الشماؿ والياباف يمكف الوصوؿ إليو  ،إذا عممنا بأنو وفقا الحصاء عاـ

 ٜٔٛٙبمغ عدد االخصائييف والفنييف ومف إلييـ  ،ورجاؿ التشريع واالدارييف ومديري
األعماؿ مف األجانب  ٜٛٛٙ ،فقط مف إجمالي غير الناطقيف بالمغة العربية مف العامميف

في قطر ،بينما بمغ عدد الكتبة والبائعيف والعماؿ وخدـ المنازؿ ومف في حكميـ ٕٖٔ ألؼ ٓ
ومف ىذه المبلحظة يمكننا تقدير شريحة غير اآلسيوييف في قوة العمؿ األجنبية  ،بحوالي

خمسة آالؼ عاـ  ٓ ٜٔٛٙوعددىا اليوـ اليقدر بأكثر مف ذلؾ بسبب إحبلؿ المواطنيف في
بعض الوظائؼ التي تقوـ بيا ىذه الشريحة السيما في القطاعات الحكومية والقطاع المختمط

ٓ
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وتشير المبلحظة السابقة وما بني عمييا مف تقدير ،إلى أف قوة العمؿ غير الناطقة

بالمغة العربية في قطر في منتصؼ عاـ ٖ ٜٜٔوالبالغة ٖٕٓ ألؼ مف بينيا حوالي ٓٔ
آالؼ فقط مف االخصائييف والفنييف ومف إلييـ  ،ورجاؿ التشريع والمديريف واالدارييف ومديري

االعماؿ ٓ نصؼ ىؤالء مف مواطني دوؿ الشماؿ والنصؼ الثاني مف مواطني الدوؿ
اآلسيوية المكتظة بالسكاف ٓ أما البقية العظمى الباقية فإنيـ مف الكتبة والبائعيف والعماؿ

وخدـ المنازؿ ومف في حكميـ  ،وىؤالء كميـ تقريبا مف اآلسيوييف ٓ وبذلك يمكننا تحميل
واقع العمالة االجنبية ومناقشة ظروف تدفقيا باعتبارىا عمالة آسيوية تشغل وظائف دنيا

اغمبيا ىامشي  ،تخدم االستيالك 0

واذا نظرنا بعد ىذه المقدمات الضرورية  ،إلى العوامؿ التي أدت إلى تدفؽ العمالة

اآلسيوية وبمغت بيا حوالي ٕٕ٘ ألؼ عاـ ٖ ٜٜٔأو  %ٖٚ ،ٛمف إجمالي قوة العمؿ في

قطر  ،وتمعنا في أسباب استيعاب معظميا في نشاطات ىامشية تخدـ اإلستيبلؾ  ،فإننا

يمكف أف نرجع ذلؾ الى نوعيف مف العوامؿ المتداخمة ٓ أوليما  :تزايد طمب النشاطات
اإلستيبلكية واليامشية عمى العمالة اآلسيوية ٓ وثانييما  :انخفاض التكمفة المباشرة لمعمالة

اآلسيوية.

1-2-2ػػػتزاغدػطضبػاضظذاطاتػاالدتؼالصغظػرضىػاضططاضظػاالدغوغظ:

تتركز أغمبية قوة العمؿ اآلسيوية في مجاالت ىامشية تخدـ اإلستيبلؾ الترفي الذي

وقع المجتمع فريسة لو ٓ ويبلحظ منذ عاـ  ، ٜٔٛٙبعد أف تراجعت عائدات النفط  ،وخفت

نشاطات اإلنشاء والتعمير ،التي صاحبت تصاعد عائدات النفط  ،اتجاه المواطنيف إلى
التوسع في اإلسكاف الشخصي  ،والتزيد في مظاىر الرفاه والتفاخر وما يصاحبيما مف طمب

عمى خدـ المنازؿ ومف في حكميـ ٓ فارتفع الطمب عمى خدـ المنازؿ ومف في حكميـ مف
سائؽ وحارس ومزارع وبحار ومربية  ،إلى آخر قائمة العماؿ الذيف يجوز استقداميـ عمى
أساس الكفالة الشخصية  ،لمقياـ بسد حاجة المساكف الكبيرة  ،وتمبية حاجات العادات

الجديدة  ،وما صاحبيا مف مظاىر اجتماعية تفاخرية التخمو مف التبذيرٓ وتفيد إحصاءات

و ازرة الداخمية أف عدد اإلقامات الجديدة فقط  ،الممنوحة لمخادمات والمربيات بمغ عاـ

ٔ ، ٜٜٔوىو عاـ انخفض فيو معدؿ االستقداـ بسبب حرب الخميج  ٘ٗ٘ٔ ،خادمة ومربية
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منيف  ٙٚمف جنسيات عربية و ٗ ٖ٘ٛأجنبية ٓ وجدير بالتأكيد أف عدد اإلقامات الجديدة
التي منحت لمخادمات والمربيات عاـ ٔ ٜٜٔمثمت حوالي ٕٓ %مف إجمالي اإلقامات

الجديدة الممنوحة في ذلؾ العاـ( و ازرة الداخمية ٔ. ) ٕٔٛ : ٜٜٔ

وتفيد مؤشرات متفرقة أنو في عاـ ٖ ٜٜٔناىز عدد خدـ المنازؿ ومف في حكميـ

ٕٓٔ ألؼ مف حوالي ٕٕ٘ ألؼ إجمالي العمالة اآلسيوية ٓ ويضاؼ إلي ىذا العدد الضخـ
مف العمالة اليامشية  ،التي يخدـ معظميا مظاىر اإلستيبلؾ  ،الذي عـ المجتمع وانتشػػر
بيف جميع فئاتو  ،عدد ضخـ آخر  ،يتمثؿ في العمالة المكدسة في قطاع التجزئة والخدمات

مثؿ  :المطاعـ والمقاىي والمعاصر والخياطيف والحبلقيف والورش الصغيرة مثؿ خياطة
المبلبس ٓ ولعؿ نظرة عمي عدد المحبلت التجارية التي تتزايد باستمرار ،وتكتظ بيا الشوارع
في وقت تراجع فيو النمو االقتصادي  ،تشير الى مدى تضخـ اعداد ىذه المحبلت  ،وعدـ

وجود حاجة ضرورية ،تبرر التوسع فييا  ،واستقداـ عمالة ىامشية تتكدس فييا  ،في وقت
تشتكي فيو الببلد مف تدفؽ العمالة الوافدة  ،ويتفاقـ فييا خمؿ سكاني خطير ٓ ويضاؼ إلى

خدـ المنازؿ وعمالة المحبلت والورش الصغيرة عمالة تتجوؿ في الشوارع تبحث عف عمؿ

يومي أو تنتقؿ مف عمػ ػػؿ إلى آخر لعميا في نياية المطاؼ تجد مكاناً مناسبا تنقؿ كفالتيا

عميو ٓ

وتبيف لنا المعمومات التفصيمية لتعداد  ، ٜٔٛٙالقطاعات والميف التي تتركز فييا

العمالة األجنبية  ،مقارنة بالعمالة المواطنة والعمالة العربية بوجو عاـ ٓ فنجد أوال  :أف
العمالة األجنبية تتركز في القطاع الخاص  ،فمف ناحية تبمغ نسبة مف يعمؿ مف األجانب

في القطاع الخاص  %ٛٛ,ٚمف إجمالي العامميف في القطاع الخاص مقارنة بنسبة %ٔ,ٚ

لممواطنيف و %ٜ,ٙبالنسبة لمعرب ٓ ومف ناحية أخرى يستحوذ القطاع الخاص عمى نسبة

 %ٚ٘,ٛمف العمالة األجنبية يميو القطاع الحكومي ٖ %ٕٔ,مف إجمالي العامميف األجانب

ٓ وثانيا  :نجد أف نسبة مف يعمؿ مف األجانب في قطاعات اإلنتاج السمعي الرئيسية ،
الزراعة والصيد والصناعة االستخراجية والتحويمية لـ يتجاوز ٕ %ٖٔ,مف إجمالي قوة العمؿ

األجنبي ػػة ٓ أما القطاعات الخدمية فقد استحوذت عمى  %٘ٚ,ٚوقطاع التشييد والبناء

ٗ ٓ %ٕٙ,وثالثا  :لـ تتجاوز نسبة األخصائييف والفنييف ومف إلييـ  ،ورجاؿ التشريع
والمديريف واالدارييف ومديري األعماؿ  %ٙ,ٔ ،مف إجمالي قوة العمؿ األجنبية ٓ وجدير
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بالمبلحظة أف نصؼ ىؤالء مف غير اآلسيوييف  ،أما النسبة العظمى مف العمالة االجنبية

فإنيـ مف خدـ المنازؿ والعماؿ والباعة وكتبة القطاع الخاص ٓ ورابعا  :نجد أف األغمبية
العظمى مف قوة العمؿ األجنبية مف الذكور حيث تبمغ نسبة الذكور في العمالة االجنبية

٘ %ٜٓ,ونسبة اإلناث ٘ %ٜ ،فقط بالرغـ مف أف الغالبية العظمى مف النساء األجنبيات
العامبلت ىف مف خادمات المنازؿ العازبات ٓ وىذا يشير إلى أف قوة العمؿ األجنبية تتصؼ

بش ػ ػػكؿ عاـ بأنيا مف الذكور واإلناث العازبيف والعازبات  ،مما اليبرر ليـ مستوى أجورىـ

استقداـ أسرىـ ٓ

2-2-2ػ اظخغاضػاضتصضغظػاضطباذرةػضػوةػاضططلػاآلدغوغظ:

ىذا ىو السبب الرئيسي اآلخر الستمرار تدفؽ العمالة اآلسيوية فيما يتعمؽ بصاحب

العمؿٓ ولعؿ ىذا السبب يفسر لنا بعض الحوافز اليامة التي أدت إلى استقداـ أعداد متزايدة
مف العمالة اآلسيوية غير المؤىمة في وقت تراجع فيو النمو اإلقتصادي وضعفت القوة

الشرائية ٓ بؿ إف رخص العمالة اآلسيوية شجع القطاع العاـ عمى إستبداؿ العمالة العربية
عالية األجر نسبيا وكذلؾ العمالة األجنبية المؤىمة  ،بعمالة آسيوية جديدة  ،رخيصة ترضى

بالعمؿ اليومي المؤقت وتقبؿ شروط خدمة متدنية  ،وحتى اإلدارات واألجيزة الحكومية نفسيا
اتبعت ىذة السياسة  .وقد ساعدت عممية إحبلؿ العمالة اآلسيوية متدنية األجر  ،مكاف
العمالة العربية والعمالة األجنبية المؤىمة  ،عمى تخفيض بند الرواتب واألجور ،دوف أف تؤدي
إلى تخفيض أعداد العامميف ٓ بؿ إنو مف المبلحظ أف أعداد العامميف في الحكومة قد زادت
نتيجة الحاجة أحيانا ألعداد أكبر مف غير المؤىميف لمقياـ بأعماؿ المؤىميف والمدربيف الذيف

يتـ االستغناء عنيـ بسبب ارتفاع رواتبيـ ٓ

وفيما يتعمؽ بالقطاع الخاص التجاري فإف انخفاض أجور العمالة اآلسيوية  ،وقبوليا

بشروط خدمة متدنية  ،بما فييا تحمؿ العامؿ لنفقات سفره والمصاريؼ المتعمقة بالسفر  ،قد
شجع القطاع الخاص عمى التوسع في نشاطاتو  ،اعتمادا عمى العمالة الرخيصة ليعوض

تراجع االنخفاض الممحوظ في حجـ النشاط ومعدالت األرباح  .والى جانب القطاع العاـ
والقطاع الخاص التجاري  ،المذيف وجدا حاف از قويا يشجعيما عمى إحبلؿ العمالة الرخيصة

مكاف العمالة المرتفعة التكاليؼ نسبيا  ،فإف القطاع المنزلي قد وجد إنخفاض أجور وتدني
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شروط خدمة العمالة اآلسيوية غير المؤىمة  ،فرصة إلرضاء طموحاتو االجتماعية وتمبية

حاجاتو االستيبلكية التفاخرية المبذرة  ،فأقدـ عمى التوسع  ،وسيمت عميو متعة التزيد مف
أعداد الخدـ والخادمات ومف في حكميـ  ،مستفيدا مف رخص األجور وانخفاض التكاليؼ

المباشرة لمعمالة اآلسيوية ٓ
ويعود

رخص

العمالة

االجنبية

النسبي

إلى

ثبلثة

عوامؿ

رئيسية

:

أوليا قوى الطرد المتزايدة في الدوؿ اآلسيوية المكتظة بالسكاف  ،ودفعيا بالمحتاجيف لمعمؿ
إلى البحث عنو خارج أوطانيـ بأي أجر ٓ وجدير بالتأكيد أف العامؿ اآلسيوي نتيجة حاجتو

الماسة إلى فرص عمؿ  ،اليرضى فقػ ػػط بأجر منخفض وشروط خدمة متدنية  ،وانما ىو
إلى جانب ذلؾ  ،مستعد أيضا لشراء تأشيرة الدخوؿ ودفع تكاليؼ االنتقاؿ وعموالت

السماسرة  ،حتى لو رىف ما يممؾ او رىف دخمو المستقبمي لدى المتاجريف بحاجة العمالة

الوافدة إلى فرص عمؿ ٓ ولعؿ ظاىرة نمو مكاتب االستخداـ في البمداف المصدرة لمعمالة
والبمداف المستوردة ليا  ،تدؿ عمى رواج ىذه التجارة التى يجب قطع دابرىا بسبب ما يشوبيا

مف استغبلؿ .

وجدير بالمبلحظة في ىذا الصدد  ،الدور الذي يمعبو بعض الوافديف في تسييؿ

استقداـ أقاربيـ أو مف يستفيدوف ماديا مف اس ػ ػػتقداميـ  ،وتتـ ممارسة ىذا الدور بطريقتيف ٓ

طريؽ استئجار سجل تجاري من مواطن والعمل من الباطن باسمو ٓ وفي ىذه الحالة
يستفيد الوافد مف السجؿ في الحصوؿ عمى تأشيرات يس ػ ػ ػػتقدـ بيا اقرباءه أو مف يبيع

التأشيرات إلييـ ٓ والطريقة الثانية ىي الحصول عمى تأشيره " مساعدة او رد جميل " من

مواطن وارساليا إلى مف يرغب في إستقدامو ٓ ومف المبلحظ كرـ بعض المواطنيف في
إعطاء تأشيرات مفتوحة لكؿ مف يريدوف مساعدتو أو كؿ مف يقدـ ليـ جميبل أو خدمة أو

منفعة أو إستثناء  ،ينتظر مقابميا مساعدتو في الحصوؿ عمى تأشيرة ألحد اقربائو الذيف

اليجدوف عمبل مناسبا في بمدىـ ٓ

ثانييا  :ضعؼ إجراءت الحماية لمعمالة الوافدة  ،وضعؼ الحماية ىذا مبلحظ مف قبؿ
الدوؿ المرسمة لمعمالة اآلسيوية والدوؿ المستقدمة ليا ٓ إف الدوؿ المرسمة تتساىؿ بقصد في
شروط خدمة مواطنييا  ،وتقؼ عند حد شكمية النص عمى بعض شروط الخدمة  ،مثؿ حد

أدنى لؤلجر  ،دوف أف تتابع ذلؾ ٓ والدوؿ المرسمة نتيجة فشميا في توفير فرص عمؿ
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تستوعب قوة العمؿ المتزايدة  ،تجد مف األصوب ليا أال تتدخؿ في مستويات االجور

وشروط الخدمة ٓ وتترؾ ذلؾ االمر لتقدير المياجر ،حتى لو ىاجر مف أجؿ أكؿ بطنو ،
وابتعد عف مزاحمة اآلخريف عمى فرص العمؿ الشحيحة  ،أما الدوؿ المضيفة فإنيا تجد

نفسيا  ،تحت ضغط الطمب عمى العمالة اآلسيوية الرخيصة  ،وحيؿ المتاجريف بحاجتيا إلى

العمؿ  ،عاجزة عف فرض حد أدنى حقيقي لؤلجر ،والزاـ أصحاب العمؿ بشروط خدمة

تتناسب مع مستوى المعيشة في الببلد ٓ بؿ إننا نجد الدولة التطبؽ قانوف العمؿ عمى مف
ىـ عمى الكفالة الشخصية وتستثني المنشآت والشركات الصغيرة مف تطبيؽ بعض مواد

قانوف العمؿ ٓ ىذا الى جانب التساىؿ في تطبيؽ قانوف العمؿ بشكؿ عاـ ٓ

ثالثيا  :تغطية الدعـ الحكومي لجوانب كثيرة مف تكاليؼ العمالة الوافدة ٓ وىذه ىي
التكاليؼ غير المباشرة التي تتحمميا ميزانية الدولة بالنسبة لممواطنيف والمقيميف عمى السواء

ٓ ومف ىنا فإف التكاليؼ المباشرة عمى صاحب العمؿ ليست ىي التكاليؼ الحقيقية التي يتـ
صرفيا عمى الخدمات المجانية أو الخدمات المدعومة التي يحصؿ عمييا الوافد ٓ فيناؾ

الخدمات الطبية المجانية ٓ وىناؾ الكيرباء والماء التي يستيمكيا العامموف في مساكف

المواطنيف ٓ وىناؾ كافة الخدمات المدعومة التي التتقاضى الحكومة مقاببل إزاءىا ،سوى
الجزء القميؿ أو تقدميا مجانا ٓ ىذا فضبل عف عدـ تقاضي الدولة ضرائب دخؿ أو سواىا

عمى المواطنيف أو المقيميف ٓ وتكاليؼ الدعـ لو تـ تحميميا عمى حساب صاحب العمؿ
ألصبح األجر اضعاؼ ماىو عميو حاليا ٓ ولكاف صاحب العمؿ أكثر حرصا عمى اختيار
عمالة نوعية  ،بدؿ العمالة الكمية الكثيفة  ،والقتصر استقداـ الوافديف عمى الضروري مف

األعماؿ ٓ

وجدير بالتأكيد أف ظاىرة رخص التكاليؼ المباشرة لقوة العمؿ اآلسيوية  ،وغير

المؤىمة منيا عمى وجو الخصوص  ،فيما يتعمؽ بصاحب العمؿ  ،كاف ليا تأثير بالغ عمى

تضخـ قوة العمؿ وتصاعد نسبة الوافديف عمى حساب مساىمة المواطنيف ٓ كما كاف ليا أثر
بالغ عمى اختبلؿ تركيبة قوة العمؿ في قطر لصالح غير الناطقيف بالمغة العربية  ،و تزايد

نسبة غير الحاصميف عمى مؤىؿ دراسي  ،واتساع نطاؽ النشاطات الخدمية اليامشية التي

تخدـ في معظميا االستيبلؾ ٓ وقد أدى ذلؾ إلى كثافة العمالة الكمية عمى حساب العمالة
النوعية وحد مف التعبئة الكاممة لقوة العمؿ المتاحة محميآ
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ولعؿ استعداد العمالة اآلسيوية  ،السيما غير المؤىمة منيا  ،لقبوؿ أجور أكثر

انخفاضا وشروط خدمة أكثر تدنيا  ،مدفوعة بعوامؿ الطرد والبطالة المتزايدة يجعؿ مف جميع
السياسات واإلجراءات اإلدارية التي تحاوؿ الحد مف تدفؽ الوافديف أو إحبلؿ المواطنيف محؿ

الموجوديف منيـ  ،سياسات واجراءات إدارية غير ذات معنى  ،وعديمة الفاعمية مالم يفرض
عمى صاحب العمل تدريجيا تحمل التكاليف غير المباشرة  ،إلى جانب تحممو التكاليف
المباشرة  ،بعد تطبيق حد أدنى لألجر وشروط خدمة تتناسب مع المستوى المعيشي في

البالد .

وجدير بالمبلحظة أيضا أف ظاىرة تدني التكاليؼ المباشرة لمعمالة اآلسيوية كانت

وراء انطباع قوة العمؿ في قطر بعدد مف الخصائص السمبية التي تكاثرت وتفاقمت عبر

الزمف ٓ ومف ىذه الخصائص السمبية  :خاصية أسموب العمالة الكثيفة  ،بدال مف اسموب
كثافة رأس الماؿ وتوظيؼ التقنيات المبلئمة  ،لبمد يشتكي مف نقص قوة العمؿ المواطنة فيو

 ،ويتمتع بإمكانيات مالية ٓ وكذلؾ خاصية انتشار النش ػ ػػاطات اليامشػ ػػية  ،واتسػ ػػاع نطاؽ
الخدمات لتمبية طمب اإلس ػػتيبلؾ التبذيري ٓ وخاصية تدني المستوى التعميمي لقوة العمؿ

اآلسيوية الوافدة وتدني مستواىا الميني ٓ

والى جانب ذلؾ فإف ظاىرة انخفاض مستوى أجور وتدني شروط خدمة العمالة

اآلسيوية تجعل معظم الوظائف التي تشغميا والبالغة حوالي  221ألف وظيفة  ،غير

صالحة إلحالل القطريين فييا  ،أو إحبلؿ العمالة العربية واألجنبية المؤىمة والمدربة  ،أو

إحبلؿ المرأة المقيمة ٓ وتبقى وظائؼ أغمب الوافديف وظائؼ ىامشية التبرر انتاجيتيا

االقتصادية توظيؼ شخص بأجر أعمى مف أجر شاغميا  ،ولعؿ إنخفاض أجور وتدني
شروط خدمة أغمب الوظائؼ التي يشغميا الوافدوف عامة  ،والعمالة اآلسيوية خاصة  ،كانت

وما زالت وراء اضطرار الحكومة إلى توظيؼ مف تمتزـ بتوظيفيـ مف الذكور واإلناث
المواطنيف في الحكومة بغض النظر عف حاجة العمؿ إلييـ  ،طالما أف االمكانيات المالية

لمحكومة تسمح بذلؾ التوظيؼ االجتماعي  ،وبالتالي فإف عدم قابمية معظم وظائف الوافدين
لمتقطير يمثل سببا مباش ار لمبطالة المقنعة  ،وأنواع البطالة األخرى التي تحد من إمكانية

تعبئة كامل قوة العمل المواطنة  ،والمقيمة في البالد0
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ومف ىنا يبدو لنا جميا أن أحد المداخل االستراتيجية لتخفيض قوة العمل المتضخمة

وتصحيح أوجو الخمل فييا يتمثل في سياسة موضوعية يتم بمقتضاىا رفع تكمفة العمالة

الوافدة تدريجيا بالنسبة لصاحب العمل مباشرة  ،والوصوؿ بتكمفة العامؿ الوافد إلى المستوى

الذي يعكس أوال  :مستوى مف األجر وشروط الخدمة يتناسب مع المستوى المعيشي في
الببلد ٓ وثانيا :يتضمف التكمفة غير المباشرة التي تتحمميا في الوقت الحاضر ميزانية الدولة

في صورة دعـ واعفاء مف الضرائب ٓ وثالثا  :تأخذ في االعتبار تدريجيا التكمفة المجتمعية
التي يمكف أف تأخذ صورة رادع مالي يحد مف الطمب المبالغ فيو عمى العمالة اليامشية ٓ

واستداركا ألية اعتراضات وجيية عمى عدـ مراعاة بعض المقترحات لجانب العدالة

مف حيث األعباء المترتبة عمييا ٓ السيما فيما يتعمؽ بذوي الدخؿ المحدود الذيف أصبحوا
مضطريف مثؿ غيرىـ إلى اإلعتماد عمى العمالة اآلس ػ ػػيوية غير الماىرة الرخيصة  ،فإنو البد

من التأكيد عمى أن معالجة الخمل السكاني اليجب أن تتم بمعزل عن مواجية أوجو الخمل

االخرى  .وانما يجب أن تتم وفق إصالح شــــامل يتحمل أعباءه الجميع  ،السيما القادرون

عمى تحمل االعباء ٓ ولذلك يجب أن تؤخذ اعتبارات العدالة  ،والتدرج  ،ومبدأ التعويض
في اإلعتبار عنــد إعادة النظر في سياسة اليجرة بيدف إصالح الخمل السكاني  0وتبقى
 ،بالرغم من تمك المحاذير ،لسياسات معالجة الخمل السكاني أىمية قصوى يجب أن تعطى

ليا  ،وتضحيات البد من تحمميا من أجل دوام وتماسك المجتمع وتقدمو ( انظر الفقرة

0 ) 2-4-50
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اضغصلػاضثاضثػػ
تربغظػاضغدرػػ
ػ
ػ  1- 3ػ

ػ طدارػاضتطضغمػوطراحضهػ.ػ

ػػػ

1-1-3ػػ

طرحضظػتؾدغسػاضتطضغمػ.ػ

ػػػ

2-1-3ػػ

حػبظػاضغدرػ.ػ

ػػػ

3-1-3ػػ

طرحضظػتخغغضػاإلظغاقػ.ػ

ػ  2- 3ػ

اضتطضغمػاضطامػسىػاضوشتػاضحاضرػ.ػ
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ػػػ

1-2-3ػػ

إحصاءاتػاضتطضغمػ.ػ

ػػػ

2-2-3ػػ

تػغغمػاضتطضغمػ.ػ

ػػػ

3-2-3ػػ

خاتطظػ.ػ

اضغصلػاضثاضثػ
تربغظػاضغدــــــــــرػ
يمثؿ ىذه الفصؿ قراءة عامة لواقع التعميـ الحديث في قطر عمى ضوء مسيرتو منذ

بداية تصدير النفط عاـ  .ٜٜٔٗوىى محاولة تبحث عف مدى العبلقة بيف توجيات التعميـ
ومضمونو ومتطمبات عممية التنمية الدائمة بشكؿ عاـ  ،ومدى مبلءمة مخرجاتو الحتياجات

العمؿ الذىني واليدوي المنتج بشكؿ خاص  .وبالتالي فإنيا محاولة ال تتناوؿ الجوانب الفنية
والمشكبلت الداخمية لنظاـ التعميـ ومعوقاتو  ،بقدر ما تتممس توجيات نظاـ التربية والتعميـ

منذ نشأتو الحديثة وعبر مسيرتو حتى وقتنا الحاضر  .وكذلؾ تحري محصمتو والتعرؼ عمى

نتائجو مف خبلؿ الدور الذي تؤديو مخرجات التعميـ في الحياة العامة بشكؿ عاـ ،
والسموكيات التي يتشربيا المتعمـ  ،والطموحات التي يكتسبيا مف خبلؿ عممية التربية والتعميـ

.
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وغني عف القوؿ أف الطبيعة النوعية لمساىمة المتعمـ ال تتيح وجود مؤشرات كمية

قاطعة الداللة  .ولذلؾ البد مف الوقوؼ عند حدود إبداء المبلحظات حوؿ مدى الترابط مف
عدمو بيف كؿ مف نظاـ التعميـ ومقتضيات التنمية الدائمة التي تتطمب بالضرورة إعداد

المتعمـ لعصر غير عصرنا وميف غير مينننا ولظروؼ اقتصادية واجتماعية تقتضي العودة

إلى توثيؽ اإلرتباط بيف المكافأة والجيد  .وذلؾ عندما يتآكؿ ريع النفط إف عاجبلً أو آجبلً

ألسباب تقنية أو نتيجة نضوب الثروة النفطية في يوـ مف األياـ .

وفيما يمي نتناوؿ موضوع الفصؿ في نقطتيف رئيسيتيف أوالىما  :مسار التعميـ

ومراحمو  .وثانيتيما  :الواقع الراىف لمتعميـ الحكومي  .وسوؼ يكوف تركيزنا بالدرجة األولى

عمى التعميـ العاـ  ،مع التطرؽ أحياناً الى جامعة قطر  ،وكذلؾ التدريب الميني  ،لعبلقتو
في الوقت الحاضر بمؤسسات التعميـ  ،أكثر مف عبلقتو بمواقع العمؿ واحتياجاتيا الدائمة

لمتدريب .

 1- 3ػ
طدارػاضتطضغمػوطراحضهػ
في العاـ الدراسي ٕ ٜٜٖٔ/ٜبمغ عدد الطبلب النظامييف  ،مف المرحمة اإلبتدائية

حتى مستوى الدراسات العميا ( ٕ ) ٜألؼ طالب متفرغ  .منيـ (  ) ٗٚألفاً مف المواطنيف و

( ٘ٗ ) ألفاً مف أبناء المقيميف  .يضـ التعميـ الحكومي حوالي (ٓ )ٚألفاً  ،مف بينيـ حوالي
( ٗٗ ) ألؼ مف القطرييف وحوالي (  ) ٕٛألؼ مف أبناء المقيميف العرب  .كما يضـ

التعميـ األىمػ ػػي ( ٕٕ ) الفاً منيـ حوالي ( ٖ ) آالؼ مف القط ػرييف و(  ) ٜٔألفاً مف أبناء
المقيميف العرب واألجانب  .ويبلحظ أف عدد الذكور واإلناث يتقارب في المراحؿ اإلبتدائية
ثـ يبدأ تفوؽ عدد اإلناث عمى عدد الذكور في المراحؿ البلحقة  ،خاصة المرحمة الجامعية
وذلؾ بسبب فرص العمؿ المتاحة لممتسربيف مف الذكور  ،مقارنة باإلناث البلتي ال تتاح ليف

فرص عمؿ مناسبة اجتماعياً  ،إال اذا ُك ّف مف الخريجات الجامعيات ( الممحؽ رقـ (ٖ) ) .
وفي العاـ الد ارسػ ػػي ٖ ٜٗ/ٜٜٔتشير إحصاءات التعميـ إلى ارتفاع عدد الطبلب المتفرغيف

35

لمد ارسػ ػ ػ ػ ػػة في جميع المراحؿ إلى حوالي ( ٖٓٔ ) ألؼ طالب وطالب ػ ػ ػػة  ،منيـ حوالي ( ٖ٘

) ألؼ مف المواطنيف  ( .و ازرة التربية ٗ. ) ٘ٚ : ٜٜٔ

وقد بدأ التعميـ الحديث في قطر مسيرتو منذ عاـ ٓ٘ ٜٔعندما تـ تشييد أوؿ مبنى

حكومي خاص لمدرسة نظامية  .وتبل ذلؾ اىتماـ بالتعميـ وصؿ الى مستوى إنشاء و ازرة

ابتداء مف العاـ الدراسي ٖ٘ٔٚٙ/ٚىػ(٘٘، )ٜٔ٘ٙ/
لممعارؼ واتخاذ قرار بتعميـ التعميـ
ً
حيث تـ افتتاح أوؿ مدرسػ ػػة لمبنات ضمت ٓ٘ طالبة  ،إضافة الى الؼ طالب كانوا يدرسوف

في المدارس الحكومية  .ومنذ عاـ  ٜٔ٘ٙشيد التعميـ تطو اًر ممحوظاً واىتماماً مف قبؿ
الحكومة  ،واقباالً ش ػػديداً مف جانب األىالي مشجعيف في ذلؾ بالحوافز التي وفرتيا الحكومة
لمطبلب  ،إضافة الى إنشػاء المدارس في القرى ( و ازرة التربية ٖ ٕٔ : ٜٜٔو ٖٓٗ ).

ويمكننا تمييز ثبلث مراحؿ وحقب مر بيا التعميـ في قطر أوالىا  :مرحمة تأسيس التعميـ

وثانيتيا  :حقبة اليسر  .وثالثتيا  :مرحمة تخفيض اإلنفاؽ .
1-3ػ-ػ1ػػػػطرحضظػتؾدغسػاضتطضغمػ:ػ

تمتد ىذه المرحمة مف عاـ  ٜٔ٘ٙإلى بداية عيد االستقبلؿ عاـ ٔ . ٜٔٚوقد

شيدت ىذه المرحمة تفتح أىؿ قطر عمى العمـ الحديث وسعييـ الدؤوب لتحصيمو بشغؼ

وجيد ذاتي مف قبؿ المتعمميف  ،الذيف كاف بعضيـ يحاوؿ المحاؽ بمسيرة التعميـ بالرغـ مف

كبر سػ ػ ػ ػػنو وانشغالو بكسب رزقو  ،في الظروؼ المعيشية التي كانت سػ ػ ػ ػػائدة في ذلؾ الوقت

 .لذلؾ كاف التعميـ الميمي ال يقػ ػ ػ ػػؿ أىمية عف التعميـ النياري  ،وكاف القسـ الداخمي يضـ
أبناء القرى مف طبلب المرحمتيف اإلعدادية والثانوية  .وكاف الطالب  -في الغالب  -مصدر
اإلصرار عمى تحصيؿ العمـ وليس األىؿ وكاف الدافع ىو التعمـ الى جانب تحسيف مستوى

المعيشة  .ولذلؾ كاف مستوى المتعمـ بالرغـ مف قمة اإلمكانيات يتسـ بالتحصيؿ المعرفي كما
يتسـ بنضج شخصية المتعمـ ومساىمتو في الحياة الثقافية واإلجتماعية بشكؿ نفتقده اليوـ .

كما شيدت ىذه المرحمة التأسيسػية تطو اًر كمياً في مؤش ػ ػرات التعميـ  .فارتفع عدد

طبلب المدارس مف ٓ٘ طالبة و ٓٓٓٔ طالب في العاـ الدراسي ٖ٘ٔٚٙ/ٖٔٚىػ

(٘٘ )ٜٔ٘٘/الى  ٕٚٛٚطالبة وٗٓ ٔٓٚطالب عاـٖٜٓٔٔ/ٖٜٔىػ (ٓ . )ٜٔٚٔ/ٚوفي

نفس الفترة ارتفع عدد أفراد الييئة التدريسية مف ٘ٗ مدرساً ومدرسة واحدة ىي المربية
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الفاضمة آمنة محمود  ،إلى  ٕٙٙمدرساً و  ٗٗٚمدرسة  .وزاد عدد المدارس مف ٔٙ

مدرسة الى ٘ ٛمدرس ػػة  .وكذلؾ ش ػ ػ ػػيدت ميزانية التعميـ تصاعداً ممحوظاً مف ٗ ٙ,مميوف

لاير في الس ػ ػ ػػنة المالية  ٖٔٚٚىػ ( ٜٔ٘ٚـ ) الى ٔ٘ مميوف لاير في عاـ ٔ ٖٜٔىػ (

ٔ ( ) ٜٔٚو ازرة التربية ٖ. ) ٕٗٛ - ٖٗٓ : ٜٜٔ

ويبلحظ أف ىذه المرحمة التأسيسية عبرت عف طموح  ،وشيدت عمبلً جاداً َينظُر إلى
التعميـ باعتباره قيمة وىدفاً وطنياً البد مف تحقيقو مف خبلؿ نظاـ لمتعميـ العاـ متاح لمجميع ،
دوف تمييز أو ثنائية تعميـ الخاصة والعامة  .ولذلؾ حقؽ التعميـ العاـ خبلؿ تمؾ المرحمة
التأسيسية  ،وعبر فترة قصيرة إنجازات وضعت نظاـ التعميـ في قطر في مصاؼ نظـ التعميـ
في الببلد العربية التي سبقت قطر في األخذ بنظـ التعميـ الحديثة  .بؿ إف قطر  -بمساعدة

عائدات النفط  ،وبفضؿ النظرة إلى التعميـ باعتباره قيمة  ،واتخاذه ىدفاً وطنياً لدى مف تولوا
قيادة التعميـ  -قد استفادت مف اإلنجازات التي حققيا نظاـ التعميـ الحديث في الببلد العربية

 ،وأخذت بمنيج الوحدة الثقافية واستقدمت مربيف عرباً وادارييف متميزيف  ،عمموا بجد عمى

تحقيؽ نقبلت كمية وتحوالت نوعية -كانت عمى تواضعيا ىامة في تمؾ المرحمة التأسيسية-
في مدخبلت نظاـ التعميـ في قطر  ،وضعتو في مصاؼ نظـ التعميـ في الببلد العربية

خبلؿ فترة قصيرة .

ويذكر ليذه المرحمة إنجازات ىامة  ،منيا عمى وجو الخصوص  ،تنفيذ سياسة تعميـ
ُ
التعميـ واالستفادة مف نظاـ حوافز جذب الطبلب مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ  .وكذلؾ فتح المدارس
في جميع أنحاء قطر وتوفير مواصبلت حكومية لنقؿ الطبلب مف القرى الصغيرة ومنازؿ

البدو الى أقرب مدرسة  .وقد بمغ إقباؿ األىالي عمى التعميـ درجة فتح صفوؼ في بعض
مدارس القرى  ،مختمطة مف طبلب وطالبات المرحمة اإلبتدائية  ،إذا كاف عدد الطبلب أو

الطالبات ال يبرر فتح صؼ خاص غير مختمط  .وقد شيدت ىذه المرحمة أيضاً تنويع

التعميـ  ،وارس ػػاؿ البعثات الى الجامعات العربية واألجنبية في الخارج  .وينسب إلى ىذه
المرحمة التأسيسية فضؿ التوسع في التعميـ الميمي وتشجيع منتسبيو  ،وقد كاف مف نتائج ذلؾ

أف كاف منتسبو التعميـ الميمي مف بيف أوائؿ الخريجيف القطرييف .
1-3ػ2-ػػػحػبظػاضغدر:
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وتمتد ىذه الحقبة مف العاـ الدراسي ٔ ٜٕٔٚ/ٚإلى عاـ ٓ .ٜٔٛوىى حقبة شيدت

مستجدات  ،مف أىميا تدفؽ الثروة النفطية بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ ولـ يكف في الحسباف .

ولذلؾ فإنيا حقبة يسر لـ يكف الماؿ عائقاً  ،وانما كانت كثرة الماؿ معوقاً لمتفكير البعيد

ومعطبلً لمتصرؼ اإلقتصادي الرشيد  .ومف ىنا انطبعت ىذه المرحمة بالكـ عمى حساب
النوع،ولـ تساىـ -نسبياً -في تطوير التعميـ مف الناحية النوعية  .وانما عاشت عمى تنظيـ

وانجازات المرحمة السابقة ليا .وقد يكوف في بعض ق اررات ىذه المرحمة  ،ومنيا التراجع عف

تنويع التعميـ واطبلؽ العناف لمتعميـ الجامعي بصرؼ النظر عف التخصص تراجعاً عف
المسار السميـ .وكذلؾ أدت حركة تأليؼ الكتب محمياً  ،بعد أف تخمت الو ازرة عف تطبيؽ
منيج الوحدة الثقافية،الى ثغرات في المنيج الدراسي اضعفت مضمونو  .وتصؼ و ازرة

التربية والتعميـ نفسيا  ،ىذه المرحػ ػ ػ ػػمة بمرحمة " تعزيز الكفاية الكمية بشكؿ أساسي مع

مراعاة الكفاية النوعية " ( و ازرة التربية ٖ. ) ٕٗ: ٜٜٔ

ومف ىنا فإف المؤشرات الكمية التي سمحت بيا ظروؼ تدفؽ الثروة النفطية ىي أىـ

ما يذكر ليذه الحقبة التي أمتدت عقداً مف الزماف  .فارتفع إجمالي عدد الطبلب مف (ٕٔ)
ألفاً في العاـ الدراسئ ٜٕٔٚ/ٚالى (ٓٗ) الؼ عاـ ٓ . ٜٔٛٔ/ٛوكذلؾ ارتفع عدد
أعضاء الييئة التدريسية إلى ثبلثة أمثاؿ ماكاف عميو في بداية الفترة وتضاعؼ عدد

المدارس  .أما ميزانية و ازرة التربية والتعميـ فقد تضخمت مثؿ سائر أوجو اإلنفاؽ العاـ خبلؿ

حقبة اليسر  ،فارتفعت ميزانية و ازرة التربية والتعميـ واحداً وعشريف ضعفاً مف ٔ٘ مميوف لاير
عاـ ٔ )ٜٔٚٔ( ٖٜٔالى  ٜٔٓٗمميوف لاير عاـ ٔٓٗٔ (ٔ .)ٜٔٛوبذلؾ ارتفعت تكمفة

تدريس الطالب إلى أكثر مف عشرة أضعاؼ مف ٖٕٗٗ لاير عاـ ٔ ٜٔٚالى ٕٔ٘ ٕٙلاير

عاـ ٔ( ٜٔٛو ازرة التربية والتعميـ ٖ. )ٕٗٛ-ٗٓٓ : ٜٜٔ

ولعؿ التضخـ الكمي الذي شيدتو مؤشرات التعميـ  ،خبلؿ حقبة اليس ػ ػ ػ ػػر تمؾ  ،يمثؿ

اليوـ عقبة أماـ إصبلح التعميـ  ،أو حتى المحافظة عمى المستوى الكمي الذي وصؿ إليو ،

دع عنؾ التفكير العممي في التحوؿ النوعي  .ولذلؾ برز التعميـ الخاص باعتباره حبلً
لتخفيؼ الضغط عف التعميـ الحكومي مف ناحية  .ومف ناحية أخرى أصبح التعميـ الخاص

األجنبي ينظر اليو مف قبؿ المقتدريف مالياً عمى أنو الحؿ لتعميـ أبنائيـ  .وبذلؾ فقد التعميـ
العاـ بعض اإلىتماـ والضغط البلزـ إلصبلحو بعد أف تييأ لمف في مقدورىـ الضغط مف
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أجؿ إصبلح التعميـ العاـ  ،أف الحؿ ىو التعميـ الخاص  ،أما التعميـ العاـ فميس ىناؾ أمؿ

لدى البعض في رفع مستواه المستمر في االنحدار .

وجدير بالمبلحظة أف فترة اليسر لـ تجذب المواطنيف الذكور إلى العمؿ في قطاع

التعميـ بؿ أدت الى تسرب بعضيـ  ،ولذلؾ ارتفع عدد المواطنيف العامميف في المدارس

واإلدارات واألقساـ مف ٕ٘ٓ في بداية المرحمة الى ٗ ٕٜفقط في نيايتيا  .ىذا مقارنة
بارتفاع عدد االناث مف المواطنات مف  ٜٛالى ٕ٘ ٜبسبب القيود األجتماعية عمى عمؿ
المواطنات خارج الو ازرة  .ىذا بينما جذبت بقية القطاعات الحكومية بامتيازاتيا الكوادر

القطرية مف الذكور بعيداً عف قطاع التعميـ  .كما يبلحظ أيضاً خبلؿ ىذه الحقبة التراجع

عف تنويع التعميـ حيث أٌغمقت دار المعمميف وانخفض عدد خريجي مدرستي التجارة
والصناعة بينما استقطب القسـ األدبي ٖ %ٚمف إجمالي خريجي الشيادة الثانوية مقارنة

بنسبة ٖ٘ %في بداية ىذه الحقبة ( و ازرة التربية ٖ. )ٕٗٓ-ٗٓٓ: ٜٜٔ

ولعؿ أىـ إضافات ىذه المرحمة تتمثؿ في تأسيس التعميـ العالي بإنشاء كمية التربية

عاـ ٖ ٜٔٚٗ/ٚثـ تحويميا في عاـ  ٜٔٚٚإلى جامعة قطر  .وكذلؾ كاف التوسع في
البعثات الخارجية بالرغـ مف إنشاء الجامعة  ،سمة مف سمات ىذه المرحمة حيث ارتفع عدد

خريجي البعثات مف ٕٔ خريجاً عاـ ٔ ٜٔٚالى  ٜٔٛخريجاً عاـ ٔ . ٜٔٛوكذلؾ ارتفع

عدد طبلب الدراسات الجامعية والعميا داخؿ قطر أو خارجيا مف ٓ ٕٜطالباً وطالبة عاـ

ٜٓٔ/ٖٜٔىػ (ٔ ) ٚٔ/ٜٔٚالى ٖ٘ ٕٜفي عاـ ٓٓٗٔٔٗٓٔ/ىػ (ٓ( )ٛٔ/ٜٔٛو ازرة
التربية والتعميـ ٖ ٗٔٔ : ٜٜٔو . ) ٗٔٙ
3-1-3ػػطرحضظػتخغغضػاإلظغاقػػ
تمتد ىذه المرحمة منذ مطمع الثمانينيات حتى وقتنا الحاضر  ،ولعؿ أىـ سماتيا

يتمثؿ في انعكاس الضغوط التي واجييا االنفاؽ العاـ عمى التعميـ بشكؿ سمبي  ،منذ أف

تراجعت عائدات النفط في مطمع الثمانينيات  .فقد انشغمت إدارة التعميـ بإعادة النظر في
المسار الذي سمكتو منذ مطمع السبعينيات  ،وأخذت تبحث عف السبؿ المتاحة لتخفيض
اإلنفاؽ  ،في ضوء المحددات السياسية واإلجتماعية  ،التي لـ يكف مف صبلحيات إدارة

التعميـ النظر فييا  .ومف ذلؾ سياسة التوظيؼ االجتماعي لمخريجات القطريات بصرؼ
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النظر عف الحاجة لعمميف أو لنوعية تخصصيف  ،وكذلؾ التعميـ الخاص  -في المنازؿ -

وتأجير المباني  .ولذلؾ وقفت إدارة التعميـ مكتوفة األيدي أماـ الضغط عمى ميزانيات التعميـ
مف ناحية  ،ومف ناحية أخرى استمرار تحميؿ ميزانيات التعميـ بأعباء مالية وبشرية ليست

ليا عبلقة باحتياجاتو  .لذلؾ تضاعفت الضغوط عمى مشروعات التطوير النوعي  ،وتعاظـ
العبء عمى المستوى الكمي  ،فتراجع اإلثناف عما كانا عميو منذ عقد مضى .

وتبيف إحصاءات التعميـ حجـ تخفيض اإلنفاؽ عمى التعميـ بالرغـ مف تزايد مسئولياتو

 .كما تشير إلى انعكاس ذلؾ التخفيض عمى مؤشرات التعميـ  .فقد تراجعت ميزانية و ازرة
التربية والتعميـ مف ٘ ٔٓٛمميوف لاير في العاـ الدراسي ٖٓٗٔٔٗٓٗ/ىػ (ٖ )ٜٔٛٗ/ٛالى

 ٜ٘ٚمميوف لاير عاـ ٕ .ٜٜٖٔ/ٜىذا بالرغـ مف ارتفاع عدد طبلب المدارس الحكومية ،

مف  ٗٚألفاً في العاـ الدراسي ٖٓٗٔٔٗٓٗ/ىػ (ٖ ، )ٜٔٛٗ/ٛالى ٕ ٙألفاً في عاـ
ٕ ( ٜٜٖٔ/ٜو ازرة التربي ػػة والتعميـ ٖ ٖٗٓ : ٜٜٔو  . ) ٕٗٛوكذلؾ انخفضت ميزانية

جامعة قطر مف  ٕٜٗمميوف لاير عاـ ٕ ، ٜٖٔٛ/ٛالى  ٕٓٚمميوف لاير عاـ ٕ. ٜٜٖٔ/ٜ

ىذا أيضاً بالرغـ مف ارتفاع عدد طبلب الجامعة مف ٘ ٗٓٙعاـ ٖ ٜٔٛٗ/ٛالى ٜٙٗٙ

عاـ ٓ ( ٜٔ/ٜٜٔجامعة قطر ٓ . ) ٕٓ : ٜٜٔوجدير بالذكر أف تخفيض اإلنفاؽ عمى
التعميـ  ،انصب في معظمة عمى باب اإلنشاءات الرئيسػػية  ،وباب الصيانة واالنشاءات

الثانوية  ،وباب الخدمات والتجييزات المدرسية  .وبذلؾ انخفض المخصص ليذه األبواب

الثبلثة مف  %ٗٙمف ميزانية و ازرة التربية والتعميـ في العاـ الدراسي ٖٓٗٔٔٗٓٗ/ىػ

(ٖ )ٜٔٛٗ/ٛالى ٕ٘ %فقط عاـ ٕ . ٜٜٖٔ/ٜىذا بينما ارتفع المخصص لباب الرواتب

أي
واألجور مف ٗ٘ %الى ٘ %ٚفي نفس الفترة  .ويشير ىذا التوزيع لميزانية الو ازرة  ،الى ّ
مدى كـ ىى مقيدة أيادي ادارة مؤسسات التعميـ وكـ تبدو حركتيا محدودة  ،مف حيث
معالجة انعكاسات تخفيض االنفاؽ عمى المستوى الكمي والنوعي لمتعميـ .

وقد انعكست األزمة المالية عمى التعميـ في أكثر مف اتجاه  :أوليا  :تحديد قبوؿ

غير القطرييف واقتصاره عمى أبناء موظفي الحكومة والمتفوقيف مف أبناء المقيميف  .ولذلؾ
انتشرت المدارس الخاصة وأصبح التعميـ الخاص يستوعب أكثر مف ربع الطبلب في الوقت

الحاضر  .ونبلحظ ىذه السياسة أيضاً في جامعة قطر والكمية التكنولوجية التي يقتصر

41

القبوؿ فييا عمى القطرييف  .وثانييا  :اإلستغناء بشكؿ غير منظـ عف عدد كبير مف
المدرسيف ذوي الخبرات الطويمة والفنييف المؤىميف  ،واستبداليـ بوافديف جدد يقبموف برواتب

منخفضة  ،أو إحبلؿ الخريجيف والخريجات مف القطرييف محميـ  .وقد كاف ليذه السياسة

تأثير سمبي عمى مخرجات التعميـ  .األمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى الطبلب وتبادؿ
الموـ بيف و ازرة التربية والتعميـ وبيف جامعة قطر  .كؿ منيـ يمقي مسئولية تردي مستوى

الطبلب عمى اآلخر  .فالو ازرة ترجعو إلى انخفاض كفاءة خريجي جامعة قطر التي يفرض
عمييا توظيفيـ في مينة التدريس  ،والجامعة بدورىا تعزو انخفاض مستوى خريجييا إلى

ضعؼ تأىيميـ أصبلً في التعميـ العاـ  ،وبالتالي فإف الجامعة غير مسئولة عف مستوى
خريجييا ألف مخرجاتيا تعتمد عمى نوعية المدخبلت  .وقد كاف ىذا الجدؿ الذي يسمـ بتردي
نوعية خريج الجامعة وكذلؾ خريج التعميـ العاـ  ،محؿ اتفاؽ بيف الجامعة وو ازرة التربية ،

ولكف الخبلؼ كاف يتركز فقط فيمف ىو المسئوؿ عف ذلؾ  .وىذا ما تـ الجدؿ العنيؼ حولو
في ندوة عقدتيا كمية التربية في الجامعة وتحدث فييا رئيس التوجيو التربوي ونائبة رئيس

التوجيو التربوي ممثميف لو ازرة التربية  ( .ندوة  :عمي المناعي وشيخو المحمود في سػػمنار

كمية التربية ربيع ٗ . )ٜٜٔوىذا النوع مف المبلحظات المتبادلة بيف الو ازرة و الجامعة ليس

خاصاً بقطر  ،حيث يذكر الدكتور باقرالنجار فى مبلحظتو عمى ىذة الفقرة اف جدالً مماثبلً
نشأ فى البحريف عندما اشار وزير التربية الى تدني مستوي خريجي الجامعة فى المغة
العربية واألنجميزية حيث لـ ينجح مف المتقدميف لمتدريس في األمتحانات المعده مف قبؿ

الو ازرة سوى ٓٔ %مف خريجي الجامعة في ىذيف التخصصيف  .وقدر ردت الجامعة بالقوؿ
اف المشكمة ىي اف أساس ىؤالء الطمبة ضعيؼ .ثالثيا :التفكير في إعادة النظر في أىداؼ
التعميـ ومعالجة االنخفاض الممحوظ في نوعيتو والتصدي لمضغوط التي تؤدي إلى تراجع

الجوانب الكمية فيو  .ويبلحظ أف و ازرة التربية والتعميـ وجامعة قطر قد بدأتا تدركاف
المشكبلت المستقبمية التي سوؼ يؤدي إلييا تخفيض اإلنفاؽ ،دوف إعطائيما حرية النظر،

وتمكينيما مف مقومات التفكير والتدبير  ،مف أجؿ المحافظة عمى المستوى الكمي والبدء

بمعالجة قضية النوعية  .وقد بذلت و ازرة التربية محاوالت جزئية لرفع الكفاية النوعية
لممدرسة القطرية وادارة التعميـ العاـ  ،فقامت الو ازرة بعدد مف االجراءات مف أىميا  :وضع
أسس ومعايير ومقننات الختيار القيادات التربوية والفنية  .واتجيت الو ازرة الى االىتماـ
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بتطوير المناىج والكتب المدرسية  ،والى توثيؽ الروابط بيف التعميـ العاـ والتعميـ الجامعي ،

وساىمت في الجيود األقميمية لتطوير المناىج  .وكذلؾ عممت الو ازرة عمى إدخاؿ التمفزيوف
التربوي والحاسب اآللي  ،إضافة إلى تطوير إستخدامات المبنى المدرسي  ،الذي تعرض

إلى ضغط كبير بسبب التوقؼ عف بناء المدارس بالقدر الذي يواكب تزايد اعداد الطبلب .

وقد أصدرت الو ازرة خبلؿ ىذه الفترة وثيقة السياسات التربوية لممراحؿ الثبلث  ،كما بدأت

محاوالت التخطيط لتطوير المكتبات المدرسػ ػ ػػية  .وقامت الجامعة كذلؾ بجيود مماثمة  :منيا

محاولة تطوير األقساـ وتأكيد مسئولياتيا األكاديمية  .واعادة تنظيـ اإلرشاد وتسجيؿ الطبلب

 .كما اىتمت الجامعة بطرؽ اختيار ىيئة التدريس  ،ورفع معدالت قبوؿ الطبلب مف اجؿ
المحافظة عمى طاقة استيعاب المباني الجامعية .

ومما يؤسؼ لو حقاً أف ىذه االصبلحات الجزئية في الو ازرة والجامعة كانت تعبي اًر

عف حسف النية والطموح نحو إصبلح التعميـ  ،أكثر مف كونيا إجراءات جذرية يمكنيا أف

تحافظ عمى المستوى الذي وصؿ إليو التعميـ في حقبة اليسر  ،عندما كانت المشكبلت

يحميا الماؿ الوفير  .أما القوؿ إف تمؾ اإلجراءات قادرة عمى مواجية متطمبات المحافظة
عمى المستوى الكمي لمتعميـ واإلرتقاء بنوعية التعميـ فإنو قوؿ ال يشير اليو الواقع وال تسمح

بو حدود الصبلحيات الممنوحة لمقيادات التربوية  .وقد عبرت الجامعة عف بعض تمؾ القيود

متخذة منيا عذ اًر ترد بو عمى النقد الموجو لمؤسسات التعميـ  .ومما ذكرتو الجامعة  :عدـ
توفر قدر كاؼ مف االستقبللية المالية واإلدارية  .وخمؿ سوؽ العمؿ إذ ال يفتح فرص عمؿ

كافية لخريجات الجامعة  .وكذلؾ خصائص مخرجات التعميـ الثانوي الذي يزيد فيو عدد
الخريجات عمى عدد الخريجيف ويفوؽ فيو عدد خريجي القسػ ػػـ األدبي  ،عدد خريجي القسـ

العممي  .وأشارت الجامعة أيضا إلى اإلرتفاع المستمر واليائؿ في تكاليؼ التعميـ العالي في

ضوء جمود الميزانية بؿ تراجعيا  .وأخي اًر أنحت الجامعة بالبلئمة عمى عدـ وجود سػ ػػياسة

واضحة لمتوظيؼ  ،وتدني رواتب العمالة الفنية  .كما عتبت الجامعة عمى مواقع اإلنتاج
ومؤسسات التعميـ  ،لعدـ قياميا بتقويـ أداء العامميف فييا مف خريجي الجامعة  ( .جامعة

قطر ٗ. ) ٕ٘ - ٕٗ : ٜٜٔ

3ػ-ػ2ػػ
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اضتطضغمػاضطامػسيػاضوشتػاضحاضرػػػ
يمكننا أف نتعرؼ عمى الواقع الراىف لمتعميـ الحكومي مف استعراض بعض إحصاءاتو

ذات العبلقة مف ناحية  .ومف ناحية اخرى مف خبلؿ النظر إلى نتائج التقييـ التي أجريت لو

مؤخ اًر بيدؼ التعرؼ عمى أوجو اإلصبلح التي يتطمبيا .
2-3ػ-ػ1ػػإحصاءاتػػاضتطضغمػػ

تفيد إحصاءات التعميـ بأف عدد القطرييف المتفرغيف لمد ارس ػػة مف المرحمة األبتدائية ،

حتى مستوى الدراسات العميا في البعثات الخارجية  ،بمغ ٖ٘ ٗٙٙفي العاـ الدراسي

ٕ ، ٜٜٖٔ/ٜيستقطب التعميـ الحكومي ٕ %ٜٗ,منيـ ( الممحؽ رقـ (ٕ) ) .ولذلؾ فإف
التعميـ الحكومي مازاؿ ىو المصدر الرئيسي لتعميـ القطرييف وفيما عدا مرحمة الحضانة ،

التي ال يتكفؿ التعميـ الحكومي بيا  ،فإف التعميـ األىمي ال يستقطب القطرييف بشكؿ عاـ .

وفي العاـ الدراسي ٕ ٜٜٖٔ/ٜكاف عدد الطبلب القطرييف المسجميف في التعميـ األىمي

مف بداية المرحمة اإلبتدائية حتى نياية المرحمة الثانوية ٔٗ ، ٕٚمنيـ ٕٗ٘ٔ طالباً و

 ٕٔٔٚطالبة يدرس منيـ ٓ ٕٚفي المدارس األجنبية (ٔ ٔٙطالب و  ٜٔٓطالبة )
والباقوف في المدارس العربية األىمية ( و ازرة التربية ٖ . ) ٕ٘ٗ : ٜٜٔويحسف بنا قبؿ أف
نسترسؿ في عرض احصاءات التعميـ أف نشير بإيجاز الى الدور الذي تقوـ بو مؤسسات

التعميـ في التدريب والتأىيؿ الميني .

فمؤسسػػات التعميـ تقوـ أيضاً بأغمب نشاطات التأىيؿ الميني والتدريب أثناء الخدمة

وجدير ُُ بالمبلحظة أف التدريب أثناء الخدمة محدود جداً في قطر وكذلؾ التدريب والتأىيؿ
.
ُ
الميني  .ومعظـ المتاح منو تقوـ بو مؤسسات التعميـ باعتباره تدريباً تحويميا إلعادة تأىيؿ
مخرجات التعميـ الجامعي أو إعداد المتسربيف مف المدارس لسوؽ العمؿ  .وتقوـ إدارة
التدريب والتطوير الميني في و ازرة التربية والتعميـ ومركز التدريب الميني التابع ليا بمعظـ

جيود التدريب ( ادارة التدريب والتطوير الميني ٖ : ٜٜٔالممحؽ )  .فقد تدرب في المركز
ٓٗٗ ٙطالب منذ إنشائو في مطمع السبعينيات حتى عاـ ٖ ، ٜٜٔمنيـ ٗ %ٕٗ,تدربوا
عمى األعماؿ الكتابية مف أجؿ توظيفيـ في االدارات الحكومية  ،و٘ %ٔٗ,دورات خاصة
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في الغالب لمجيش والشرطة  ،والمتبقوف حوالي ٖٗ %تـ تدريبيـ في مجاؿ الكيرباء
والميكانيؾ والمحاـ والراديو والتمفزيوف والمساحة والبناء وما يماثميا مف ِ
الحرؼ التي تمكف
المتدرب مف الحصوؿ عمى وظيفة في اإلدارات الحكومية  .والى جانب ىذا المركز ىناؾ

أيضاً مركز التدريب الصحي الذي بمغ عدد خريجيو ٕٔ في عاـ ٔ . ٜٜٕٔ/ٜوكذلؾ

مدرسة التمريض التي بمغ عدد خريجييا ٖٕ عاـ ٔ( ٜٜٕٔ/ٜالجياز المركزي لئلحصاء

ٗ . )ٔٚٛ : ٜٜٔويضاؼ الى ىذه المراكز مركز التدريب في المؤسسة العامة القطرية
لمبتروؿ الذي اشتير بكثرة عدد الطبلب المسجميف في دوراتو وندرة عدد مف يكمموف تدريبيـ

 ،وذلؾ لصعوبة برامج التدريب  ،وتدريسيا بالمغة االنجميزية  ،األمر الذي أدى دائماً إلى
تسرب أغمب المتدربيف قبؿ إتماـ التدريب .

ومف ناحية أخرى فإف التدريب المس ػػتمر أثناء الخدمة ال يمقى اىتماماً كافياً في قطر

 .وفيما عدا العمميات البرية والبحرية في المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ ،والجيش والشرطة
فإف التدريب أثناء الخدمة يكاد أف يكوف مفقوداً  .والنزر اليسير المتاح منو تقوـ بو

مؤسسات التعميـ أيضاً  .وجدير بالمبلحظة أف التقارير السنوية ذات العبلقة  ،مثؿ تقرير
ديواف الخدمة المدنية وو ازرة العمؿ والمجموعة اإلحصائية السنوية ال تجد ما تذكره حوؿ

التدريب أثناء الخدمة  .وتبقى مؤسسات التعميـ وحدىا التي لدييا شيئ يستحؽ الذكر عف

محاوالت التدريب اثناء الخدمة  .فيذكر التقرير السنوي لو ازرة التربية والتعميـ لعاـ

ٕ ، ٜٜٖٔ/ٜأف عدد منتسبي الدورات التدريبية في الخارج مف موظفي جياز الخدمة
المدنية بمغ ٖ٘ٔ مف الذكور وٖ مف االناث  .كما يشير التقرير إلى عدد الدورات التدريبية

التي عقدتيا الو ازرة لموظفييا في مجاؿ تطبيؽ الحاسػ ػػب اآللي والتأىيؿ التربوي  .واضافة
الى ذلؾ قاـ معيد المغات التابع لو ازرة التربية والتعميـ منذ إنشائو بتدريب عدد مف موظفي

الحكومة  ،بمغ عدد الخريجيف القطرييف منيـ ٕٕ٘ خبلؿ الفترة مف ٕ- ٜٖٔٚ/ٚ

ٔ . ٜٜٕٔ/ٜويشير التقرير المقدـ مف جامعة قطر لممجمس األعمى لمتخطيط إلى جيود
الجامعة في خدمة المجتمع  ،ويذكر قياـ كمية اليندس ػ ػ ػػة بتقديـ ( )ٖٙدورة في الفترة مف

ٖ ٜٜٖٔ-ٜٔٛوقياـ كمية العموـ بتقديـ (ٔٔ) دورة في الفترة نفسػ ػ ػ ػػيا ( .جامعة قطر

. )ٛٓ-ٜٜٔٗ:ٚٛ
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*****
واذا ُعدنا الى احصاءات التعميـ نفسو فإننا نجد عمى مقاعد الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة في العاـ
الدراسي ٕ ٜٜٖٔ/ٜحوالي  ٗٚالؼ طالب وطالبة مف المواطنيف  -كما سبقت األشارة -

منيـ حوالي ٓٗ ألفاً في التعميـ العاـ يتس ػػاوي عدد الذكور منيـ مع عدد اإلناث  .وفي
التعميـ العالي يقدر عدد المواطنيف بحوالي  ٚآالؼ  ،ثمثاىـ مف األناث والثمث فقط مف

الذكور .

واذا عممنا أف ىؤالء الدارسيف سوؼ يتدفقوف إلى سوؽ العمؿ بمعدالت متزايدة خبلؿ

السنوات القادمة  ،فإف مشكمة تييئتيـ لفرص العمؿ المتاحة خارج القطاعات الحكومية ىى

مف المياـ الرئيسية لنظاـ التعميـ  .وتييئة الدارسيف ألعماؿ خارج القطاع الحكومي  ،ووفؽ
معايير العمؿ المنتج  ،ىى اليوـ ضرورة بعد أف ضاقت القطاعات الحكومية بالمواطنيف ،
الذيف تكدسوا في القطاعات الحكومية بصرؼ النظر عف الحاجة إلى عمميـ  ،وأدى تراكميـ

إلى تفاقـ ظاىرة التضخـ الوظيفي وتفشي البطالة المقنعة  ،نتيجة سياسػ ػ ػ ػػات التوظيؼ

اإلجتماعي التي انتيجتيا الحكومة منذ مطمع الس ػ ػػبعينيات ( انظر الفقرة  . ) ٙ-ٜواليوـ

نجد بوادر بطالة سافرة ونجد أف الدولة سوؼ تتخمى عاجبلً أو آجبلً عف سياسة التوظيؼ
الحكومي  ،حيث بمغ مخصص األجور في ميزانية الدولة ما يقارب عائدات الحكومة مف

النفط  ،ولف تستطيع ميزانية الدولة خبلؿ العقديف القادميف  ،أف توفر وظائؼ سيمة لقوة
عمؿ تفوؽ قوة العمؿ المواطنة الحالية بضعفيف  ،إذا أخذنا في االعتبار األطفاؿ الذيف لـ

يدخمػوا المدارس حتى اآلف  .فالميزانية العامة اآلف تنوء بثبلثيف ألؼ وظيفة يشغميا

المواطنوف فما بالؾ بتس ػ ػػعيف ألؼ وظيفة في حوالي عاـ ٕٓٔٓ .

ولعؿ نظرة عمى تخصصات خريجي التعميـ العاـ والتعميـ الجامعي ومواقع العمؿ

التي انتيى الييا خريجو جامعة قطر  ،تشير إلى اتجاىات الطبلب  ،نتيجة لسياسة

التوظيؼ الحكومي  ،فضبلً عف سياسات القبوؿ في مختمؼ تفرعات التعميـ ومستوياتو  ،كما
تنذر باحتماالت البطالة السافرة  ،عند ما يتعذر عمى الحكومة اإلستمرار في سياسة
التوظيؼ االجتماعي لممواطنيف بصرؼ النظر عف حاجة العمؿ إلييـ أو أنواع تخصصاتيـ

 .ويمكننا قي ىذا الصدد أف نشير إلى االحصاءات التالية عمى وجو الخصوص .
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أوالًػ:ػ ترصغبػخرغجيػاضثاظوغظػاضطاطظػ.ػ
اضجدولػػ3ػ:ػ1ػػ
ترصغبػطالبػاضصفػاضثاضثػاضثاظويػػ
شطرغونػسػطػ-ػاضطامػاضدراديػ94/1993ػ
التعميم التخصصي

التعميم العام
ادبي

عممي

المجموع

التجارة

الصناعة

المعيد

المجموع

بنيف

٘ٗٙ

ٖٓٗ

٘ٓٛ

ٗٚ

ٕٔٛ

ٔٔ

ٔٛٙ

ٜٜٔ

بنات

ٚٙٛ

ٖٔٚ

ٖٜٔٔ

-

-

-

-

ٖٔٔٔ

المجموع

5244

955

5944
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528

55

584

2540

الديني

المجموع
العام

المصدر  ( :و ازرة التربية والتعميـ ٗ. ) ٔٛٔ -ٔٚٗ : ٜٜٔ
ثاظغاًػ:ػترصغبػخرغجيػجاططظػشطرػ.ػ
ويبيف الجدوؿ التالي تركيب خريجي جامعة قطر مف الطبلب القطرييف .
جدولػرشمػػ3ػ:ػ2ػ
ترصغبػخرغجيػجاططظػشطرػطنػاضطالبػاضػطرغغنػ
اضغترةػطنػػػ1985/1984ػ-ػ1992/1991ػ
بنين

بنات

المجموع

النسبة

الكمية
كمية التربية

ٖٜٜ

ٕٕٖٙ

ٕٔٚٙ

٘%ٗٛ,

كمية االنسانيات

ٖ٘ٛ

ٜٛٗ

ٖٔٛٚ

ٖ%ٕٗ,

كمية الشريعة

ٓ٘ٔ

٘ٓٙ

٘٘ٚ

ٖ%ٖٔ,

كمية العموم

ٜٔٔ

ٖٕٛ

ٔٓ٘

%ٛ,ٛ

كمية اليندسة

ٓٔٔ

--

ٓٔٔ

%ٔ,ٜ

كمية االدارة واالقتصاد

٘ٙ

ٕ٘ٔ

ٔٔٛ

ٕ%ٖ,
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المجموع

4424

5492

%500

1491

المصدر  ( :جامعة قطر . ) 99 : 5994
ثاضثاًػػ:ػ ظططػتوزغعػخرغجيػجاططظػشطرػرضىػشطاراتػاضططلػاضرئغدغظػ.ػ
كما تبيف احصاءات ديواف الخدمة المدنية نمط توزيع المواطنيف المتخرجيف مف

جامعة قطر عمى جيات العمؿ الرئيسية في القطاع العاـ والخاص .
اضجدولػرشمػػ3ػ:ػ3ػ

ظططػػتوزغعػاضطاطضغنػاضػطرغغنػطنػخرغجيػجاططظػشطرػسيػ1993/3/31ػ
تخصصات عممية

جية العمل

المجموع العام

تخصصات أدبية

ذكور

اناث

المجموع

ذكور

اناث

المجموع

ذكور

اناث

المجموع

النسبة

و ازرة التربية

ٖٖ

ٖٗٙ

ٜٗٙ

ٖٓٙ

ٖٕٛٚ

ٖٜٔٚ

ٖٖٜ

ٖٖٖٙ

ٖٜ٘ٙ

ٓ%ٛ

جامعة قطر

ٗٔ

ٖٜ

ٖ٘

ٔٗ

ٜ٘ٔ

ٕٖٙ

٘٘

ٖٕٗ

ٕٜٛ

ٕ%ٙ,

بقية األجيزة الحكومية

ٖٛ

ٓٔ

ٖٜ

ٖٕٙ

ٕٜ

ٖ٘٘

ٜٗٓ

ٖٜ

ٗٗٛ

%ٜ,ٚ

المؤسسات العامة

ٓٚ

ٗٚ

ٔٔٚ

ٖ٘

ٖٕ

٘ٛ

٘ٓٔ

ٓٚ

٘ٔٚ

%ٖ,ٛ

الشركات المساىمة

-

-

-

٘

٘ٔ

ٕٓ

ٕٓ

ٕٓ

ٕٓ

ٗ%ٓ,

ٕٓٓ

ٜ٘٘

ٜٚ٘

ٖٔٚ

ٖٖ٘ٔ

ٖٛٗٛ

ٜٕٛ

ٖٜٜٙ

ٕٗٙٚ

ٓٓٔ%

المجموع

المصدر  ( :ديوان الخدمة المدنية . ) 598 - 591 : 5994
ويتضح مف الجدوؿ رقـ ٖ  ٔ :أف التعميـ العاـ بفرعيو األدبي والعممي التقميدييف

يستقطباف ٔ %ٜمف طبلب الصؼ الثالث الثانوي في جميع المدارس الحكومية  ،بينما
يستوعب التعميـ التخصصي  %ٜفقط  .كما يبلحظ اف األناث محرومات مف وجود أي
تعميـ تخصصي عمى مستوى المرحمة الثانوية  ،ولذلؾ فإف التعميـ المتاح ليف يقود بالضرورة

إلى الجامعة  .وأصبحت المواتي ال تحصمف عمى مكاف في الجامعة أو في الكمية

التكنولوجية  ،بحكـ انخفاض معدالتيف الدراسية  ،متعذ اًر عمييف الحصوؿ عمى وظيفة

مناسبة  .لذلؾ أصبح طابور انتظار العمؿ بالنسبة لغير الجامعيات باآلالؼ وفرص العمؿ
الحكومي تكاد أف تكوف معدومة  .كما يتضح مف الجدوؿ رقـ ٖ  ٔ :بأف منتسبي القسـ
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العممي حوالي ثمث مجموع الطبلب والطالبات المسجميف في الصؼ الثالث ثانوي مف التعميـ

العاـ  ،بينما تبمغ نسبة المسجميف في القسـ األدبي حوالي الثمثيف  .ويقدر فريؽ خبراء
اليونسكو أعداد الخريجيف مف الثانوية العامة حسب نسب النجاح الحالي في الفترة مف

 ٜٜٔٓ/ٜٛالى  ٕٓٓٓ/ٜٜبحوالي ٘ٔ ألؼ منيف  ٛآالؼ مف البنات و ٚآالؼ مف
البنيف  %ٚٗ ،منيـ سوؼ يكونوف مف خريجي القسـ األدبي بينما يكوف خريجو القسـ
العممي  %ٕٙفقط  ( .اليونسكو ٓ. ) ٖٔٙ : ٜٜٔ

ويتضح مف الجدوؿ ٖ  ٕ :أف أكثر مف  %ٛٙمف خريجي الجامعة ىـ مف خريجي

كميات التربية واإلنسانيات والشريعة  ،وأف نسبة خريجي كمية اليندسة  %ٔ,ٜمف إجمالي

خريجي الجامعة  ،وخريجي كمية االدارة ٕ ، %ٖ,وال تتعدى نسبة جميع خريجي أقساـ كمية

العموـ  %ٛ,ٛمف إجمالي خريجي جامعة قطر  .كما يتضح أف حوالي  %ٚٙمف خريجي
الجامعة ىف مف اإلناث مقارنة بحوالي ٕٗ %مف البنيف  .وىذا يشير إلى مدى تأثير إنعداـ
فرص العمؿ بالنسبة لغيرالحاصبلت عمى الشيادة الجامعية  ،كما ينذر بالصعوبات

المستقبمية التي سوؼ تواجو فرص العمؿ المتاحة لئلناث في ضوء تخصصاتيف وفي ظؿ

تشبع و ازرة التربية والجامعة بيف  .وجدير بالذكر اف تركيب الخريجيف الجامعييف مف طبلب

البعثات الخارجية ليس أفضؿ كثي اًر مف تركيب خريجي جامعة قطر مف حيث التخصصات

 .فمف المجم ػ ػ ػػوع المتراكـ لمخريجيف القطرييف مف الجامعػ ػػات في الخارج في الفترة مف
ٖ ٜٜٖٔ-ٜٔٙالبالغيف  ٕٜٔٙخريجاً نجد أف ٘ )%ٖٚ( ٚٛمنيـ مف خريجي
التخصصات العممية و ٖ )%ٖٙ( ٖٔٛمف خريجي التخصصات األدبية ( .و ازرة التربية

ٗ. )ٗٛٛ : ٜٔٙ

كما يتضح مف الجدوؿ رقـ ٖ  ٖ :مؤشر يدؿ عمى تركز العامميف مف خريجي

جامعة قطر  ،في و ازرة التربية وجامعة قطر  ،حيث يعمؿ فييا  %ٛٙمف إجمالي خريجي

وخريجات الجامعة  ،ىذا بينما تستوعب بقية األجيزة الحكومية المدنية والعسكرية  %ٜفقط

 .أما المؤسسات العامة وىي المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ والمؤسسة العامة لممواصبلت

تتعد نسبة العامميف فييا مف إجمالي
(كيوتؿ) ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة النقد فمـ ّ
خريجي جامعة قطر ٔ %ٖ,ٛفقط  .كما أف نسبة العامميف مف خريجي جامعػ ػػة قطر في
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قطاع البنوؾ والشركات الصناعية المختمفة والمنظمات االقميمية والجمعيات االىمية لـ تبمغ

مع األسؼ حتى نصؼ بالمائة مف إجمالي خريجي جامعة قطر  .أما بقية القطاع الخاص

والتعاوني فبل توجد نسبة تذكر مف العامميف القطرييف فيو  .ويتضح مف الجدوؿ رقـ (ٖ) أف

اكثر مف ٕ %ٜمف الذيف استوعبيـ قطاع التعميـ (الو ازرة والجامعة) كاف مف اإلناث وكاف

إستيعاب أغمبيـ نتيجة لسياسة التوظيؼ اإلجتماعي بصرؼ النظر عف حاجة العمؿ .

ولذلؾ تشير إحصاءات التعميـ في العاـ الدراسي ٖ ٜٜٔٗ/ٜبأف اإلناث يشكمف حوالي

٘ %ٛمف إجمالي الييئة التدريسية وأف نسبة اإلداريات إلى المدرسات في مدارس البنات
بمغت ٖ %ٕٖ,مقارنة بنسبة ال تتجاوز  %ٜٔ,ٙفي مدارس البنيف  ،األمر الذي يشػ ػػير إلى
اتجاه خمؽ وظائؼ إدارية في مدارس البنات السػ ػػتيعاب األعداد المتزايدة المفروض عمى

و ازرة التربية توظيفيا (و ازرة التربية ٗ. )ٚٚ - ٚٙ : ٜٜٔ

وجدير بالمبلحظة بأف الخريجيف القطرييف بشكؿ عاـ  -وليس خريجي جامعة قطر

فقط  -يتركزوف في األجيزة الحكومية  .وتشير إلى ذلؾ إحصاءات ديواف الخدمة المدنية
ولجنة توزيع الخريجيف حيث نجد أف إجمالي خريجي البعثات الجامعية إلى خارج قطر حتى

ٖٔ ٜٜٖٔ/ٖ/والبالغيف ٔٓٓٔ خريجاً وخريجة كانوا موزعيف كما يمي )%ٖٙ,ٖ( ٖٖٙ :
مني ػػـ في الو ازرات واألجيزة الحكومية المباشرة  )%ٖٕ,ٜ(ٖٕٜ ،في المؤسسات العامة ،
بينما لـ يتجاوز عدد العامميف مف خريجي البعثات في البنوؾ والشركات المسػ ػ ػػاىمة

والمنظمات األقميمية والجمعيات األىمية  ٖٜٔاو ( .) %ٖ,ٜأما بقية وحدات القطاع
الخاص والتعاوني فمساىمتيا مف حيث استيعاب خريجي البعثات فتكاد ال تذكر  ،كما ىو
الحاؿ بالنسبة لخريجي جامعة قطر بؿ بالنسبة لقوة العمؿ القطرية بشكؿ عاـ ( انظر الفقرة

ٕ. ) ٕ-

2-3ػ-ػ2ػتػغغمػاضتطضغمػػ
يتعرض التعميـ إلى نقد مف جميع الجيات  .وتواجو مؤسساتو ضغوطاً مف داخميا

ومف الخارج نتيجة مسئولياتيا اإلجتماعية مف ناحية  ،ومف ناحية أخرى بسبب صبلحياتيا

المحدودة وامكانياتيا البشرية والتنظيمية المتواضعة  .كما يتعرض التعميـ إلى طمب
اجتماعي عمى التعميـ السيؿ مف قبؿ الطبلب الراغبيف في اكتساب الشيادات أو جوازات
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المرور إلى الوظيفة الحكومية السيمة  ،وذلؾ نتيجة لسياسات التوظيؼ الحكومي وبسبب

عدـ وجود وظائؼ كريمة ومجدية إقتصادياً خارج نطاؽ القطاعات الحكومية .

وتقؼ مؤسسات التعميـ اليوـ عاجزة عف مواجية أزمة التعميـ الراىنة  ،غير قادرة

عمى تحديد الخيارات المتاحة ليا  ،والدفع بالسياسات العامة التي يجب اإللتزاـ بيا  .ولذلؾ

فإف مؤسسات التعميـ غير قادرة عمى القياـ بالتخطيط والتنظيـ في ضوء وجود أىداؼ كمية

ونوعية محددة يمكف متابعة تنفيذىا وتقييـ أدائيا وتصحيح مسارىا  .ومف ىنا يمكننا القوؿ
إف إصبلح التعميـ قضية تتعدى حدودىا نطاؽ قطاعات التعميـ ومؤسساتو وقياداتو .

فإصبلح التعميـ يمثؿ جزءاً مف اإلصبلح الجذري الشامؿ  ،والذي يجب أف يمس بالضرورة
جميع جوانب الحياة االجتماعية بالمعنى الواسع والشامؿ لمحياة اإلجتماعية ( انظر الفقرة

ٓٔ.) ٕ-ٗ-

ولذلؾ نبلحظ أف مؤسسات التعميـ تركز اىتماميا اليوـ عمى تسيير التعميـ أكثر مف

توجييو  ،مكتفية بمبلحقة األمنيات التي ينوء التعميـ تحت وطأتيا  ،دوف إف تسنده
األمكانيات والصبلحيات  ،وتتوفر لو الكفاءات القيادية والبشرية  .ولذلؾ أصبح أمر احتفاظ

التعميـ بالمستوى الكمي الذي وصؿ اليو ىدفاً يستحؽ العمؿ مف أجمو  .أما التحوؿ النوعي
لمتعميـ وارتفاع نوعية مدخبلتو ومخرجاتو ومبلءمتيما الحتياجات المستقبؿ وضروراتو فتمؾ

مسألة دونيا صعوبات جمة  ،وتتطمب إرادة سياسية في المقاـ األوؿ .

وتشير ندوات التعميـ والكتابات حوؿ مشاكمو مف قبؿ المعنيف والمحتكيف بو إلى قمؽ

عمى مسيرة التعميـ ومصيره  .ومف بيف تمؾ االىتمامات -عمى سبيؿ المثاؿ -صرخو أستاذ
جامعي  ،عبرت عف بعض ما تحممو الصدور وتتناولو المجالس ويشتكي منو الميتموف

بالتعميـ  .وتشير تمؾ الصرخة إلى وجود ظواىر سمبية  ،يجب التحرؾ السريع لمعالجتيا ،
قبؿ أف تصبح غير قابمة لمعبلج  .ومف تمؾ الظواىر " انخفاض مستوى التعميـ في مراحمو

المختمفة "  ،والذي يمكف " رصده بيف طبلب جيمنا السابؽ وطبلب األجياؿ الحاضرة "

(الخياريف ٖ .)ٖ :ٜٜٔويبلحظ الكاتب أيضاً بأف ىناؾ خمبلً واضحاً مف حيث " نوعية
مخرجات التعميـ والحاجة في سوؽ العمؿ " ويشير الى وجود انفصاـ واضح بيف ما ندرسو

وبيف ما نحتاج اليو  .ويبلحظ أيضاً بأف " مخرجات التعميـ في ىذه الحالة مفروضة عمى
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سوؽ العمؿ بدالً مف أف تكوف حاجات التنمية ىى التي تفرض عمى التعميـ ما تريده " (

الخياريف ٖ ) ٖ : ٜٜٔويختـ الكاتب مقالتو مجيباً " عف جدوى نقؿ مثؿ ىذه القضايا إلى
خارج أسوار التخصص الميني " بأف الظواىر التي تبلحظ عمى نظ ػػاـ التعميـ " تدخؿ في
نطاؽ القضايا العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التي تستدعي مشػ ػ ػ ػػاركة الجميع "  " ...فإصبلح التعميـ وربطو

بالتنمية ميمة وطنية تتقاسـ فييا المسئولية جميػ ػ ػػع األطراؼ " (الخياريف ٖ. )ٖ : ٜٜٔ

وجدير بالذكر اف الشكوى مف انفصاـ التعميـ عف حاجة المجتمع  ،وتوجيو الى

إرضاء الطمب اإلجتماعي عمى التعميـ  ،مف أجؿ الحصوؿ عمى الشيادات  ،التي ىي

جواز مرور إلى الوظائؼ الحكومية السيمة  ...ليس جديداً وليس ىو خاصاً بقطر فقط .
وقد سبؽ أف أطمؽ أحد الباحثيف الجاديف عمى نظاـ التعميـ في دوؿ مجمس التعاوف " تربية

اليسر وتخمؼ التنمية " في إشارة قوية إلى انفصاـ التعميـ عف احتياجات المجتمع ،

واىتمامو " بتشييد المواطنيف " اكثر مف تأىيميـ  .وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى الوظيفة
بصرؼ النظر عف حاجة العمؿ ( .الجبلؿ ٘ .)ٜٔٙ-ٕٔٙ :ٜٔٛولعؿ تمؾ الدراسة وغيرىا

مف الدراسات والبحوث والتقارير الكثيرة التي تزخر بيا أدبيات التربية تقدـ تشخيصاً ألزمة
التعميـ وتقترح سياسات إصبلحو  .وتبقى بعد ذلؾ إرادة التنفيذ ىى التي تنقصنا إلصبلح

التعميـ باعتبار ذلؾ ىدفاً مف أىداؼ التنمية البشرية كما ىو وسيمة مف وسائؿ إعداد االنساف
لممساىمة في عممية التنمية الدائمة عندما تتييأ متطمباتيا األخرى وتتبمور إرادة مجتمعية

كافية لبدء عمميتيا الشاقة  .والى أف يتييأ ذلؾ البأس مف تكرار الشكوى وتحري الحموؿ .
وىذا ما تشير إليو عمميات التقييـ التي خضع ليا نظاـ التعميـ في قطر في الفترة األخيرة

بيدؼ إصبلحو .

*****
وفي مذكراتيا المقدمة الى المجمس األعمى لمتخطيط  ،أشارت جامعة قطر إلى أوجو

النقص التي تعوؽ حركتيا وتمنعيا مف اداء رسالتيا  .وركزت الجامعة  -مف وجية نظرىا

 عمى ثماني توصيات إلصبلح التعميـ الجامعي  :أوالىا  :حاجة الجامعة إلى إقرارالييكؿ التنظيمي والبلئحة التنظيمية والمالية مف قبؿ مجمس الوزارء  .ثانيتيا  :ضرورة

استكماؿ الحرـ الجامعي وتجييزاتو  .إذ أف المرحمة الثانية مف مشروع الحرـ الجامعي لـ
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تستكمؿ بعد  .وقد تضاعؼ عدد الطبلب والطالبات وأصبحت الجامعة تعاني مف نقص في
قاعات الدراسة ومكاتب ىيئة التدريس  .باإلضافة إلى حاجتيا إلى المنشآت الخاصة
بالبرامج المستقبمية  ،مثؿ كمية الطب وكمية العموـ لمبنات ومبنى تكنولوجيا التعميـ وبعض

المنشآت الرياضية والطبلبية  .وأكدت الجامعة عمى الحاجة إلى تحديث التجييزات المعممية

والبحثية وضرورة ذلؾ لمواكبة العمـ والتكنولوجيا  .ثالثتيا  :مناشدة كؿ المؤسسات والجيات
المسئولة عف تخطيط القوى العاممة وتوظيفيا وتدريبيا  ،لحوار متواصؿ مف أجؿ إيجاد
صيغ فعالة تحقؽ المواءمة بيف مخرجات التعميـ العالي وبيف احتياجات التنمية  ،ومساعدة
الجامعة في التعرؼ عمى حجـ ونوعية القوى العاممة المطموبة مف أجؿ إعادة تخطيط

مناىجيا وتركيز اىتماميا  .والتوصية الرابعة  :دعوة و ازرة التربية والتعميـ الى إحداث تطوير
جذري لمتعميـ الثانوي في قطر  .يضمف مدخبلت افضؿ لمتعميـ الجامعي مف حيث المستوى
العممي والتركيبة التخصصية  .والخامسة  :رفع مستوى القبوؿ مف أجؿ االرتفاع بمستوى

مدخبلت التعميـ الجامعي  .أما السادسة فتتمثؿ في  :دعوة جيات التوظيؼ إلى فتح مجاؿ

لعمؿ المرأة واحبلليا محؿ الرجؿ في األعماؿ المناسبة ليا  ،مف أجؿ اإلستفادة مف المرأة
في عممية التنمية وتوفير مجاالت عمؿ لخريجات الجامعة  .والسابعة  :مساىمة الجامعة
في عمميات التدريب التحويمي ودورات التعميـ المستمر لمعالجة مشكبلت عدـ مبلءمة

تخصصات خريجي وخريجات الجامعة إلحتياجات سػ ػ ػ ػػوؽ العمؿ بسبب إقباؿ الطبلب عمى

التخصصات األدبية  .أما التوصية الثامـنـــــــة واألخيرة فيي  :ضرورة توجيو الخريجيف
الذكور لمعمؿ فيما أُعدوا لمعمؿ فيو  ،ومثاؿ ذلؾ خريجو كمية التربية والشريعة لموفاء
باحتياجات ىذه القطاعات الحيوية التي مازالت تحتاج الى عمالة قطرية مف الذكور (جامعة

قطر ٗ. )ٜٔٓ-ٔٓٙ :ٜٜٔ

كذلؾ يشير التقييـ الذي قاـ بو فريؽ اليونسكو حوؿ جامعة قطر إلى أوجو القصور

ىذه  .ويذكر بأف الجامعة عمييا اف تقمؽ حياؿ األمور التالية  )ٔ( :افتقارىا إلى االستقبلؿ
المالي البلزـ لسرعة الحركة  )ٕ( .اعتمادىا عمى عدد محدود مف مجاالت العمؿ لخريجييا

 )ٖ( .قبوليا الطبلب في تخصصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات  ،الطمب عمى خريجيا متدف  )ٗ( .المعاناة مف
بطء بعض إجراءاتيػ ػ ػػا  )٘( .حاجتيا العاجمة الى ٍ
مباف إضافية

)(UNESCO1993:5

 .كما

يورد التقرير توصيات عامة وتوصيات خاصة بالكميات ومراكز البحوث في ضوء اليدؼ
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مف التقييـ الذي يقوـ بو فريؽ اليونس ػ ػػكو  ،والمتمثؿ في مدى تقدـ الجامعة حياؿ تحقيؽ
األىداؼ العامة الخمسة عشرة التي تبناىػ ػ ػ ػ ػ ػػا مجمس الجامعة عاـ ٜٜٔٔ

)1993:5

( UNESCO

.

ومف بيف التوصيات العامة التي أوردىا التقرير  .ضرورة وجود رؤية شاممة مستقبمية

لدى الجامعة ذات اتصاؿ بخطط التنمية واألوضاع الديمغرافية وسوؽ العمؿ والنطاؽ

اإلقميمي  .كما أوصى التقرير بإعطاء الكميات والمراكز صبلحيات أكبر مف قبؿ إدارة

الجامعة  .وكذلؾ إيجاد نظاـ لفحص وتدقيؽ المناىج ومتابعة تحسينيا دورياً بشكؿ مستمر .

وأوصى أيضاً بضرورة ضماف مستوى جذاب في مجاؿ شروط الخدمة والتدرج الوظيفي مف
أجؿ جذب ىيئة تدريس مؤىمة ومنتمية إلى الجامعة  .وركز التقرير عمى أىمية دعـ البحوث

وتشجيع البحوث المتميزة بشكؿ خاص  .وبعد أف تطرؽ إلى ضرورة إصبلح المكتبة ورفع
مستوى الخدمات المساعدة وأىمية مشاركة الطبلب  ،توقف الفريق عند افتقار الجامعة

لنظام تقييم األداء ونظم ضبط النوعية واقترح عمى الجامعة األخذ بنظام ضبط النوعية
المطبق في كثير من الجامعات وأوصى بتطبيقو بعد تكييفو لمبلءمة البيئة المحمية  .وذلؾ
إليجاد إدارة عممية لتقييـ األداء وضبط النوعية تساعد عمى وجود تعميـ جامعي أفضؿ في

قطر

) ( UNESCO 1993:17-29

.

*****
ومف جانبيا قامت و ازرة التربية والتعميـ بدعوة فريؽ مف اليونسكو لمقياـ بتقويـ النظاـ

التعميمي في قطر وتطويره  .وبعد الدراسة والمناقشة والقياـ بالزيارات مف قبؿ فريؽ خبراء
اليونسكو  ،الذي شارؾ فيو خبراء الو ازرة وأسػػاتذة مف جامعة قطر  ،قدـ الفريؽ تقريره

الشػ ػ ػػامؿ حوؿ تقويـ التعميـ وتطويره في قطر  .وتناوؿ التقرير الجوانب المختمفة لمتعميـ العاـ

وأوضح تقييمو لما ىو قائـ كما أورد رأيو بمداخؿ اإلصبلح .

وأولى تمؾ النقاط وربما أخطرىا تتمثؿ في غياب السياسات واألىداؼ التربوية واالعتماد
عمى سياسات ضمنية ومفاىيـ وتوجيات عامة  .وأوصى الفريؽ بإعادة النظر في السياسة
التعميمية واألىداؼ التربوية وتشػ ػػكيؿ فريؽ عمؿ إلعادة صياغتيا لتحقيؽ المواءمة بيف
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التعميـ وحاجات المجتمع القطري الراىنة والمسػ ػ ػ ػػتقبمية في إطار اإلتجاه العاـ لمدولة  .كما

أكد عمى ضرورة تحقيؽ أكبر مشاركة ممكنة في وضع السياس ػ ػػة التربوية وصياغتيا وكذلؾ

األىداؼ التربوية (اليونسكو ٓ. )ٗٗ - ٗٔ : ٜٜٔ

والنقطة الثانية  :إصبلح إدارة التعميـ واعادة تنظيـ الو ازرة  .وقد رأى الفريؽ أف ىناؾ
ضرورة إلعادة " بناء خارطة ىيكمية تنظيمية لجياز الو ازرة  ،تتوفر لوحداتيا الكفاية والمرونة
والفعالية لئلستجابة لممتغيرات التي فرضت نفسػ ػػيا عمى الساحة التربوية  ( " ...اليونسكو

ٓ . )ٗٛ - ٗٗ : ٜٜٔكما الحظ الفريؽ عدداً مف المشكبلت في اإلدارة المدرسية نصح
بمعالجتيا وتطوير اإلدارة المدرسية والتوجيو التربوي  ،وأكد عمى ضرورة العمؿ المستمر

لتطوير الكفاءات التربوية مف أجؿ تمكينيا مف قيادة التطوير التربوي بنجاح .

ثالثتيا  :بنية التعميـ  ،وقد أبدى الفريؽ مبلحظات عمى السمـ التعميمي واقترح إدخاؿ رياض
األطفاؿ ضمف السمـ التعميمي  ،وأوصى بإنشاء رياض أطفاؿ حكومية تتوفر ليا الكفاية

المطموبة ليذه المرحمة  .كما اقترح اعتماد صيغة التعميـ األساسي  ،وحث الو ازرة عمى
تكثيؼ العمؿ اإلقميمي والتعاوف مع دوؿ المنطقة إلجراء بحوث جادة تستيدؼ التوصؿ إلى
صيغة لمتعميـ األساسي مف منظور الواقع العربي الخميجي  .وأوصى التقرير بتطوير التعميـ

الثانوي  ،واقترح صيغة لتطوير المدرسة الثانوية  ،تقوـ عمى نظاـ المقررات أو الساعات
المعتمدة في مدرسة ثانوية شاممة تنضوى تحتيا التخصصات المتنوعة بما فييا التعميـ العاـ

والصناعي والتجاري  .وذلؾ تحقيقاً لمبدأ تفريع التعميـ الثانوي وقيامو بإعداد المتفوقيف مف
جميػ ػػع التخصصات لمتعميـ األكاديمي وتأىيؿ الراغبيف في ترؾ الدراسة واإللتحاؽ بسوؽ

العمؿ بميارات مينية تتبلئـ مع متطمبات سوؽ العمؿ  .واقترح الفريؽ إصدار تشريع بإلزامية
التعميـ لمدة ال تقؿ عف تسع سنوات تشمؿ المرحمة اإلبتدائية واإلعدادية  .وأشار التقرير إلى

أف  ،صدور تشريع بإلزامية التعميـ حتى نياية المرحمة اإلعدادية  " ،يشكؿ تعزي اًز لمسيرة

التعميـ واستكماالً ألدواتو التشريعية  ،وتوثيقاً إلتجاىاتو األساسية " ( اليونسكو ٔ: ٜٜٔ

 . )ٚٙوأشار التقرير أيضاً إلى ضرورة وضع ضوابط لنظاـ قبوؿ الطبلب  .وذكر منيا

إمكانية استيعاب المدارس واستيعاب الفصوؿ بحيث ال يتعدى عدد الطبلب ٖٓ طالباً

ينخفض تدريجياً إلى ٕ٘ طالب في المرحمة اإلبتدائية بالذات .
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والنقطة الرابعة  :مناى ػ ػػج التعميـ  .وقػػد الحظ الفريؽ أف أى ػ ػ ػػداؼ المناىج قد صيغت "

صياغة عامة في معظميا  ،كما أف بعض األىداؼ صيغت لممرحمة كاممة  ،ولـ تُتبع
صياغة النمو مع كؿ صؼ  ،وفي بعض المناىج وضع ىدؼ عاـ ولـ توضع أىداؼ
إجرائية  ،وفي بعضيا اآلخر وضعت أىداؼ لممادة ككؿ ولـ توضع لفروعيا "

(اليونسكوٖ . ) ٜٚ : ٜٜٔوأوصى الفريؽ بمراجعة شاممة ألىداؼ المناىج لمختمؼ المواد
المقررة لتحقيؽ ترابط فعاؿ بينيا وبيف األىداؼ التعميمية لكؿ مرحمة  .كما اقترح آلية لبناء

المناىج وأوصى بتطويرىا  .وكذلؾ تطوير الكتب المدرسية والتقنيات التربوية وتزويد
المدارس باألجيزة والمختبرات والتمفزيوف التربوي  .كما اقترح تطوير نظـ التقويـ واالختبارات

 ،وأبرز المشكبلت التي تعاني منيا نظـ التقويـ واإلختبارات  .وأكد التقرير عمى أىمية
النشاطات المدرسية والمكتبات المدرسية واستخداـ الحاسوب في التعميـ باعتبار تمؾ الجوانب

تش ػ ػ ػ ػػكؿ جزءاً مف وسائؿ وادوات المنيج  .وخص الفريؽ قضية التربية المينية-التكنولوجية
في التعميـ العاـ باىتمامو الخاص واقترح أىدافاً محددة لمادة التربيػ ػػة المينية-التكنولوجية

حتى تؤدي ما ىو مرجو منيا ( .اليونسكو ٖ. )ٔٓٙ-ٚٚ: ٜٜٔ

وتتمثل النقطة الخامسة في  :تعزيز الكفايات البشرية لمتعميـ  .الحظ الفريؽ عزوؼ
الشباب القطري عف العمؿ في الحقؿ التربوي بما في ذلؾ اإلدارة المركزية  .وذكر التقرير

أف نسبة الموظفيف القطرييف في الو ازرة حوالي ٕٓ %بالنسبة لمذكور و  %ٖٜبالنسبة

لئلناث  .كما الحظ ندرة المختصيف القطرييف في الحقوؿ الفنية المختمفة في الو ازرة  .وفيما

يتعمؽ بالمعمميف الحظ التقرير أف نسػ ػػبة المعمميف القطرييف مف الذكور ال تتجاوز ، %ٙ,ٚ

ىذا عمى عكس اإلناث البلتي ال يجدف بديبلً عف العمؿ في التعميـ  .واقترح الفريؽ
اإلىتماـ بإعداد وتدريب المعمميف وتحسػ ػ ػػيف ظروؼ عمميـ  .كما أوصى بإنشػ ػ ػ ػ ػػاء جياز

لمتطوير أو مكتب لمتطوير التربوي  ،تناط بو البرمجة والتنسػ ػػيؽ والمتابع ػ ػػة والتقويـ .

(اليونسكو ٔ. )ٕٖٔ-ٜٔٓ: ٜٜٔ

والسادسة تتمثل في  :التعميـ المستمر والمجتمع الدائـ التعمـ  .ولـ ييمؿ التقرير االتجاىات

الجديدة في التعميـ وذ ّكر بالمؤتمر الدولي الذي نظمتو اليونس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكو حوؿ " التربية لمجميع "

 .كما أكد عمى أىمية استمرار التعميـ مف الميد إلى المحد بعد أف أصبح التعميـ المستمر
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ضرورة مف ضرورات عصرنا  ،عصر تفجر المعمومات وتسارع وتيرة اإلكتشافات العممية

والتغيرات التكنولوجية  .وأكد التقرير عمى أىمية اضطبلع التعميـ بميمة تحقيؽ المجتمع دائـ
التعمـ واقترح تكويف لجنة وطنية لمتعميـ المستمر  .كما الحظ الفريؽ عدـ صدور تشريع

خاص بمحو األمية وأبدى خشيتو مف تراجع اإلىتماـ بتعميـ الكبار .

النقطة السابعة  :المؤشرات الكمية والنوعية لمطبلب  .أكد التقرير عمى ارتفاع المؤشرات
الكمية لمتعميـ  ،ولكنو الحظ ضعؼ اتجاه الطبلب إلى التعميـ التخصصي وتركزىـ في
التعميـ الذي يقود إلى الدراسات الجامعية السيما التعميـ النظري منو  .والحظ الفريؽ تدني

إنتاجية التعميـ بسبب اليدر التعميمي المتمثؿ في الرسوب والتسرب  ،ونصح بدراسة مدى

تأثير العوامؿ التربوية ليمكف اقتراح الحموؿ المناسبة ليا  .وأبدى الفريؽ قمقو تجاه تزايد

أعداد الطبلب وخشيتو مف ازدحاـ المدارس في السنوات العشر القادمة  .كما دعا الى إعداد
خطة محكمة ألعداد خريجي الثانوية العامة الذيف سوؼ يتعذر قبوليـ في الجامعة " وفؽ

برامج أو دراسات جامعية مينية متوسطة عمى مستوى الدرجة الجامعية األولى حتى ال
تتراكـ التخصصات غير المطموبة وتبقى التخصصات التي تيـ خطط التنمية في الببلد في

تراجع " ( اليونسكوٓ . )ٖٔٙ : ٜٜٔوتوقؼ الفريؽ عند المؤشرات النوعية  ،والحظ أف
معظـ المعمميف والمديريف والموجييف يؤكدوف  ،أف المشكمة الرئيسية األولى التي تواجو

العممية التعميمية ىى الطالب  ،وما يبلحظ مف ضعؼ ربط الطبلب بالتعميـ  ،وقمة اىتماميـ

بو  ،واإلرتفاع بجدى ػ ػػـ واجتيادىـ  ،وتنمية دافعية التعمـ ودافعية اإلنجاز لدييـ  .واقترح

الفريؽ عدداً مف المتطمبات التي يجب مراعاتيػ ػػا مف أجؿ ربط الطالب بالتعميـ وتييئتو
وتحفيزه لمتحصيؿ العممي  ،منيا األخذ بنظاـ الحوافز اإليجابية لتحقيؽ انضباط الطبلب

والتزاميـ وانتظاميـ وتعديؿ س ػ ػ ػ ػ ػ ػػموكيـ ( .اليونسكو ٓ. ) ٖٔٛ :ٕٔٗ : ٜٜٔ

والنقطة الثامنة تتمثؿ في  :الكفاية المادية لمتعميـ  .اىتـ الفريؽ بالمبنى المدرسي وأوصى
بتعديؿ الخريطة المدرسية غير المتوازنة والتي أدت إلى انقطاع الصمة بيف المدارس وأحيائيا

 .وكذلؾ لفت النظر إلى عدـ كفاية عدد المدارس وازدحاميا بالطبلب وتحويؿ أغمب
القاعات فييا إلى صفوؼ  .وأشار الى التكاليؼ المرتفعة لبناء النموذج الحالي مف المدارس

 .كما أوصى بتحس ػ ػ ػ ػػيف المبنى المدرسي ومبلءمة أثاثو ألحجاـ الطبلب  .ودعا إلى ضرورة
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تجييز المبنى المدرسي بالتجييزات عامة  ،والتجييزات المتعمقة بمادة التربية المينية

التكنولوجية والحاسب اآللي والمختبرات عمى وجو الخصوص  .وأكد التقرير في ختاـ

توصياتو عمى ميزانية و ازرة التربية والتعميـ  .وأوصى بتطوير أساليب إعداد الميزانية ،
ومرونة اإلنفاؽ  ،وترشيده بالمعنى الصحيح لمترشيد وليس مجرد التخفيض  .وطرح الفريؽ
أىمية النظر في التمويؿ المس ػ ػػاند مف قبؿ القطاع الخاص ومف خبلؿ المبادرات الفردية مثؿ

بناء المدارس وتسػ ػ ػ ػػميميا لمو ازرة والتبرع بالتجييزات واإلضافات وتقديـ المنح الد ارسػية (

اليونس ػػكو ٓ . )ٖٔ٘ - ٖٔٛ : ٜٜٔوبذلؾ يكوف الفريؽ قد أدرؾ الضغوط عمى ميزانية
التعميـ ودعا لتنشيط مؤسسة الوقف لتوفير تمويل مساند لقطاع التعميم .

وفي ختاـ التقرير تقدـ فريؽ خبراء اليونسكو  -الذى رأسو الدكتور محمد الرشيد

المدير السابؽ لمكتب التربية العربي -والخبير بأسموب أىميا -بخمس توصيات عامة لو ازرة
التربية والتعميـ تحمؿ تحذي ار لمو ازرة مف النظرة الجزئية و األنتقائية التى تمجأ الييا دوؿ

المنطقة فى العادة :

أوالىا  :األخذ بالتقرير بشػ ػػمولو وتكاممو  ،وبكؿ ما جاء فيو مف توصيػ ػ ػ ػ ػ ػػات وأفكار

وتطمعات  .وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ تطوير موضوعي لتعميـ مسػ ػ ػ ػػتقبمي فعاؿ  .ثانيتيا  :إدارة

حوار منظـ متتابع اإلسػػتم اررية  ،مع الفعاليات التربوية والثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية .
وذلؾ مف أجؿ اإلتفاؽ عمى أفضؿ السبؿ لتنفيذ ما جاء بو مف مقترحات وآراء وتوصيات .

والتوصية الثالثة  :تشكيؿ فريؽ عمؿ ولجاف  ،مف أجؿ اإلضطبلع بالمياـ الواردة بالتقرير

 .وانشاء مكتب تطوير تربوي يقوـ بتنسيؽ عمؿ الفرؽ والمجاف ومتابعتو وتطويره  .والرابعة :

دراسة األولويات التي أوردىا التقرير ضمف المخطط اإلجرائي واعادة ترتيبيا في ضوء ما

يس ػ ػ ػفػر عنو الحوار الواسػػع المشار إليو سابقاً  .أما الخامسة  :فيي توفير اإلعتمادات

المالية البلزمة إلصبلح التعميـ وتطويره  ،والنظر إليو باعتباره استثما اًر في أفضؿ مجاؿ
ومردوده االقتصادي عمى منظومة اإلنتاج والتنمية واإلستثمار كبير ( .اليونسكو ٓ: ٜٜٔ

. ) ٔٙٔ :ٜٔ٘

*****
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وفي دراسة تحميمية لئلقتصاد والمجتمع القطري أعدتيا األمانة العامة لممجمس األعمى

لمتخطيط  ،نجد تك ار اًر لذكر أوجو القصور ونقاط الضعؼ  ،التي تحوؿ دوف تحقيؽ التعميـ
لمكفاية الخارجية  ،ومنيا عدـ مبلءمة مخرجات ػ ػ ػػو الحتياجات سوؽ العمؿ "وربط التعميـ

بشيادة وتسعير الشيادة" (المجمس األعمي لمتخطيط ٔ:ٜٜٔالفصؿ الثالث القسـ التاسع)ٙ:

 .ولـ يفت ىذه الدراسة األشارة إلى صعوبة تمويؿ التعميـ  ،وعمى وجو الخصوص تمويؿ
بناء مدارس جديدة نتيجة لتزايد العجز في ميزانية الدولة  .وكذلؾ اإلشارة إلى صعوبة

التوسع في استخداـ الوسائؿ التقنية الحديثة نظ اًر لعدـ وجود الكوادر التعميمية المؤىمة لمقياـ
بالمياـ التعميمية مف أبناء قطر  .كما أشارت الدراسة إلى تأثير موقؼ المجتمع مف تعميـ

المرأة ومشاركتيا في سوؽ العمؿ وقبوليا لمعمؿ المنتج وغير التقميدي  ،باعتبار ذلؾ معطبلً

لمساىمة المرأة المتعممة .
3-2-3ػػػخاتطــــــظػػ

نكتفي بما تـ عرضو مف تقيمات خارجية وداخمية لمتعميـ وما بينتو مف مشكبلت

وعقبات كأداء  ،واشارت اليو مف أوجو قصور ونقاط ضعؼ تقؼ جميعيا اليوـ  ،دوف

توفير شروط تحقيؽ الكفاية الداخمية لمتعميـ مف ناحية  ،ومف ناحية أخرى تحوؿ دوف تحقيقو

لمكفاية الخارجية المطموبة منو  .وال حاجة بنا إلى إجراء تقييـ إضافي  ،فأوضاع التعميـ

المتردية متفؽ عمى قدر كبير مف تشخيصيا  .كما ىو مبلحظ أيضاً لدى الكثيريف بأف

التعميـ في قطر يشيد تراجعاً في مؤشراتو الكمية  ،ويقؼ عاج اًز عف معالجة العقبات التي

تحوؿ دوف اىتمامو بالنواحي النوعية في التعميـ  .فو ازرة التربية والتعميـ منذ أف تسممت تقرير
فريؽ خبراء اليونسكو في يونيو -حزيراف ٓ ٜٜٔوحتى اآلف في مطمع ٘ ٜٜٔلـ تتمكف مف

تنفيذ توصياتو الجوىرية  .ومنيا إعادة النظر في السياسة التعميمية واألىداؼ التربوية ،

وتشكيؿ فريؽ عمؿ إلعادة صياغتيما مف أجؿ تحقيؽ المواءمة بيف التعميـ وحاجات
المجتمع القطري الراىنة والمستقبمية  ،وذلؾ مف خبلؿ مشاركة مجتمعية واسعة  ،ومناقشة
لمخيارات المتاحة وتحديد السياسات واألىداؼ التي تحظى بالقبوؿ والتأييد البلزـ لوضعيما

موضع التطبيؽ في إطار توجيات الدولة والتزاميا بإصبلح التعميـ  .كما أف التوصية
بإصبلح ادارة التعميـ وتنمية قدراتيا عف طريؽ إعادة بناء الخارطة التنظيمية لمو ازرة وتطوير
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اإلدارة المدرسية والتوجيو التربوي  ،مازالت مشروعات مستقبمية تنتقؿ مف مقدمة تقرير سنوي

الى آخر دوف تقدـ يذكر مف حيث وضعيا موضػػع التنفيذ  ( .و ازرة التربية والتعميـ ٜٜٗٔ

. )ٖ٘-ٕ٘:

وجامعة قطر مازالت ىى األخرى تعاني مف مشكبلتيا الجوىرية التي أبرزىا تقرير

خبراء اليونسكو عند تقييمو لمجامعة  ،وتحديده لئلصبلحات الواجب إجراؤىا  ،مف أجؿ
توجيو جيود الجامعة تجاه تحقيؽ األىداؼ الخمسة عشرة التي حددتيا لنفسيا  .بؿ إف
الجامعة تتعرض لتدخبلت وضغوط مف خارجيا  ،بعد أف تعذر إجابتيا إلى الطمبات التي

تضمنتيا مذكرتيا المرفوعة الى المجمس األعمى لمتخطيط في مطمع ٗ ، ٜٜٔكما سبقت

اإلشارة  .ومف ىنا يمكننا أف نخمص إلى أف التعميـ في قطر مازاؿ تعميم ػ ػاً تقميدياً ذا غايات
عامة وأىداؼ كمية ليست وثيقة الصمة باحتياجات المجتمع في الحاضر والمستقبؿ  .كما

أف األزمة التي يواجييا التعميـ السيما بعد أف تضخمت مؤشراتو الكمية وتصاعدت تكاليفو

أثناء حقبة اليسر  ،قد فاقمت مف أزمتو وأدت إلى تراجع مؤشػ ػراتو الكمية  .وقد وصؿ
اإلقتناع لدى البعض مع األسؼ  ،أف ازمة التعميـ الحكومي مستعصية عمى الحؿ  ،وأف

الحؿ يكمف في التعميـ الخاص  .وبذلؾ يفقد التعميـ العاـ اإلىتماـ بو  .ويصبح في نظر
بعض متخذي القرار مف أعباء مرحمة اليسر  ،التي ال يمكف االستمرار اليوـ في تحمؿ

أعبائيا  ،ويحسف التخمص مف التزاماتيا في ضوء الضغط الراىف الذي يواجيو اإلنفاؽ العاـ

.

وقد غاب عف ذىف منتقدي التعميـ -نتيجة تبسيطيـ لؤلمور -وربما تعودىـ أو قدرتيـ

 ،عمى حؿ مشػ ػػكبلتيـ الشخصية بعيداً عف ضرورة إصبلح الشئوف العامة -أف أزمة التعميـ
ليست مسػػألة مالية  .ففي مطمع التسعينيات  ،وبالرغـ مف إنخفاض ميزانيات التعميـ في
وقت تزايد فيو عدد الطبلب  ،مازالت تكمفة طالب المرحمة الثانوية  ٔٙألؼ لاير وطالب

المعيد الديني  ٕٙألؼ لاير وطالب الجامعة ٓٗ ألؼ لاير وطالب مركز التدريب الميني ٘ٚ

ألؼ لاير (المجمس األعمي لمتخطيط ٔ : ٜٜٔالفصؿ الثالث  :القسـ التاسع  . ) ٗٓ :وىذا
المستوى مف التكاليؼ مرتفع بكؿ المقاييس ويمكف إعادة توظيفو مف أجؿ توفير إمكانيات

تعميـ نوعي وكمي يمكف أف يميز قطر عف غيرىا  .وكذلؾ يمكف القوؿ بإف العجز عف حؿ
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مشكبلت التعميـ ليس بسبب الجيؿ بيا  ،أو نتيجة لعدـ القدرة الفنية عمى معالجتيا واصبلح
التعميـ وتوظيؼ تراكماتو الكمية مف أجؿ الوصوؿ إلى تحوؿ نوعي  .فمشكبلت التعميـ

الفنية مقدور عمى مواجيتيا بكثير مف الجيد واإلستعانة بأىؿ االختصاص  .وانما المعضمة

تكمن -في تقديري -في غياب إرادة التنفيذ  .وغياب االرادة يعكس نفسو في التردد عن
دراسة الخيارات المتاحة لتطوير التعميم العام وتبني السياسات الالزمة إلصالحو ،

وتوضيح أىدافو التربوية والمجتمعية واإلنتاجية عمى وجو الخصوص  ،بشكل يسمح
بالتوجيو السميم والتخطيط والمتابعة وتقييم األداء في ضوء أىداف كمية ونوعية يمكن

تقييميا ومعرفة مدى مقاربتيا والتعرف عمى العقبات التي تحول دون الوصول إلييا .

ومف ىنا يمكننا القوؿ إف إصبلح التعميـ واحداث التحوؿ المطموب  ،مف مجرد تقديـ

تعميـ عاـ تقميدي  ،إلى ضرورة تحولو إلى تعميـ نوعي يمبي حاجة المجتمع في الحاضر

والمستقبؿ  ،ليست في يد مؤسسات التعميـ وحدىا  .وانما يتوقؼ ذلؾ عمى نمو إرادة
مجتمعية  ،يتـ التعبير عنيا مف خبلؿ إرادة سياسية تمتزـ باإلصبلح الجذري الشامؿ الذي

يمس جوانب الحياة االجتماعية دوف استثناء  .كما يتطمب ذلؾ تحوؿ اإلدارة الحكومية كميا
إلى إدارة تنمية وتغيير  ،لدييا استراتيجية لمتنمية البشرية الدائمة  ،يصبح مف الممكف

لقطاعات التعميـ بموجبيا  ،مواءمة مخرجاتيا مع احتياجات التنمية عندما يتم تحديد أىداف

التنمية ومراحل تحقيقيا وميمات كل مرحمة واحتياجاتيا من كم القوى البشرية ونوعيا .
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اضبابػاضثاظيػ

اضطواردػاإلشتصادغظػ

ػػ

اضغصلػاضرابعػػػػ:ػػػظاعرةػتؽصلػرغعػاضظغطػ.ػ

ػػ

اضغصلػاضخاطسػػػ:ػػػادتخداطاتػاضعازػاضطبغطيػ.ػ

ػػ

اضغصلػاضدادسػػ:ػػإذصاضغظػاضطغزاظغظػاضطاطظػ.ػ
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ػػ

اضغصلػاضدابعػػػ:ػػػاضطواردػاضزرارغظػ.ػ

ػػ

اضغصلػاضثاطنػػػػ:ػػػػاضطواردػاضبحرغظػ.ػ

ػ

اضغصلػاضرابعػ

ظاعرةػتؽصلػرغعػاضظغطػ

4ػػ-ػػ1ػإظتاجػواحتغاطغاتػاضزغتػاضخامػ.ػ
ػػ

4ػػ-ػػ2ػ

اضرغعػطصدرػأعطغظػاضزغتػ.ػ

ػػ

4ػػ-ػػ3ػ

ظاعرةػتؽصلػرغعػاضزغتػاضخامػ.ػ
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3ػ-ػ3ػ-ػ1ػػرضىػاضطدتوىػاضطاضطيػ.ػ
ػػ

4ػ-ػ3ػ-ػ2ػػرضىػاضطدتوىػاضطحضيػ.

ػ
اضغصلػاضرابـــــعػ
ظاعرةػتؽصلػرغعػاضظغط
بدأت ظاىرة الريع االقتصادي  ،التي صاحبت تصديرالزيت الخاـ في -المنطقة -في

االنحسار تدريجيا منذ منتصؼ الثمانينيات  .وتتعرض اليوـ دوؿ المنطقة التى طاؿ
اعتمادىا عمى ريع الزيت الخاـ إلى أزمات مالية  ،انعكست عمى اقتصاد ومجتمع كؿ منيا

 .كما أدت إلى اضطراب االدارة في تمؾ الدوؿ التي رتبت أمورىا  ،عمى أساس أف بمقدورىا
أف تحافظ عمى المستوى العالي مف الريع االقتصادي  ،الذي تحقؽ لصادرات النفط منذ

مطمع السبعينيات حتى منتصؼ الثمانينيات  .واليوـ البد مف التنبيو إلى خطورة التأخر في

إدراؾ ظاىرة تآكؿ الريع االقتصادي لصادرات النفط  .لعؿ إدراؾ ىذه الظاىرة واستيعاب
نتائجيا  ،وتوقع تداعياتيا في وقت مبكر ،تساعد الحكومات عمى التعامؿ معيا  ،عمى

أساس أنيا ظاىرة دائمة  ،ليا أبعاد خطيرة عمى االقتصاد والمجتمع في الحاضر
ويعود انحسار الريع االقتصادي لصادرات النفط إلى ثبلثة
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اسباب:

والمستقبؿ.

اوليا  :التقدـ التكنولوجي الممحوظ في صناعة الطاقة الذي أدى -مف ناحية -إلى ترشيد
استخداـ الطاقة وتطوير استخداـ مصادر الطاقة البديمة  .كما تعود -مف ناحية أخرى -إلى

تخفيض تكاليؼ إنتاج الزيت الخاـ مف المناطؽ الحدية في

العالـ.

ثانييا  :تبلشػ ػػي القوة التفاوضية لمدوؿ المصدرة لمنفط في مواجية الدوؿ المستيمكة لو .
ونجاح استراتيجية وكالة الطاقة الدولية في تقميؿ حاجة الدوؿ األعضاء فييا إلى استيراد

الزيت بشكؿ عاـ  ،وتخفيض وارداتيا مف الدوؿ األعضاء في األوبؾ بش ػ ػ ػ ػػكؿ خاص (

الكواري  . ) ٕٔٙ - ٔٔ٘ : ٜٜٔٛىذا في وقت عجزت فيو منظمة االوبؾ عف تبني
استراتيجية دفاعية تقمؿ تدريجيا مف حاجتيا الى تصدير الزيت الخاـ .

وثالثيا  :بموغ حقوؿ النفط في الدوؿ المصدرة مرحمة متقدمة مف عمرىا اإلنتاجي  ،ونضوب
احتياطيات بعػ ػػض الحقوؿ ودخوليا أطوار اإلنتاج الثاني والثالث  ،مما أدى بشكؿ عاـ إلى

ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج  .والى جانب ىذا فقد كاف امتداد نمط االدارة الحكومية إلى ادارة
قطاعات النفط في عيد االدارة الوطنية سببا إضافيا في ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج المحمية في

دوؿ المنطقة

..

ونتيجة ليذه االسباب كميا ،أخذت ظاىرة تآكؿ الريع االقتصادي لصادرات الزيت

الخاـ تبرز وتتزايد (انظر تعريؼ الريع اإلقتصادي في:الفقرة ٖٓٔ-ٕ-صٕٔٔ.)ٕٖٔ-

وجدير بالتأكيد أف ظاىرة الريع االقتصادي لـ تدـ بالنسبة ألية سمعة وال ألي منتج او منطقة

في العالـ عمى مر العصور  .فظاىرة الريع االقتصادي بطبيعتيا ظاىرة مؤقتة قد تستمر
عقودا مف الزمف ولكنيا البد اف تتآكؿ ذات يوـ  ،نتيجة التقدـ التكنولوجي ودخوؿ منتجيف
جدد إلى سوؽ السمعة  ،أو التوصؿ إلى بدائؿ اقتصادية لمسمعة التي يتمتع إنتاجيا بريع

اقتصادي  .والتاريخ االقتصادي خير شاىد عمى أف ظاىرة الريع االقتصادي ظاىرة مؤقتة لـ

تدـ ألي سمعة  ،والزيت ليس استثناء  ،فمثمو مثؿ القطف والمطاط وغيرىما .

مف ىنا جاءت ىذه الورقة التي تدرس حالة قطر مف أجؿ تعميؽ تحميمنا ليذه

الظاىرة  ،والتحذير مف مخاطر تجاىميا عمى الببلد العربية المصدرة لمزيت الخاـ دوف

استثناء  .ويتناوؿ ىذه الفصؿ ثبلثة جوانب لظاىرة تآكؿ الريع االقتصادي لمزيت الخاـ في

قطر .أوليا :تراجع االنتاج واالحتياطيات  .وثانييا :يؤكد اف الريع االقتصادي ىو مصدر
اىمية الزيت الخاـ  .وثالثيا :يناقش أس ػ ػػباب ظاىرة تآكؿ الريع االقتصادي لمزيت
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الخاـ.

ػ4ػ-ػ1
إظتاجػواحتغاطغاتػاضزغتػسيػشطرػ
بدأ انتاج وتصدير الزيت الخاـ في قطر مف الحقوؿ البرية عاـ  ٜٜٔٗومف الحقوؿ

البحرية ٗ .ٜٔٙوبمغ إنتاج قطر أقصى مستوى لو عاـ ٖ ٜٔٚحيث وصؿ إلى ٓ ٘ٚألؼ

برميؿ يوميا  ،معدؿ إنتاج الحقوؿ البري ػػة منيا ٕٓ٘ الؼ برميؿ يوميا  ،ومعدؿ إنتاج الحقوؿ
البحرية ٕٖٓ الؼ برميؿ يوميا  ،وبعد ذلؾ أخذ معدؿ االنتاج يتأرجح دوف المستوى القياسي

الذي بمغو عاـ ٖ .ٜٔٚوكاف أقؿ معدؿ ىبط إليو انتاج قطر ىو ٖٓٔ الؼ برميؿ يوميا

عاـ

ٖ.ٜٔٛ

ومنذ مطمع التسعينيات  ،أخذت قطر تنتج بأقصى طاقتيا ،لمواجية احتياجات

اإلنفاؽ العاـ  ،بعد أف تراجعت أسعار الزيت الخاـ منذ عاـ  . ٜٔٛٙفبمغ اإلنتاج ٖٕٗ

ألؼ برميؿ عاـ ٕ ،ٜٜٔؤٕٗ أؼ برميؿ  ،عاـ ٖ .ٜٜٔكاف إنتاج الحقوؿ البرية منيا

 ٕ٘ٛألؼ برميؿ وانتاج الحقوؿ البحرية ٗ٘ٔ ألؼ برميؿ بعد أف تدنت طاقتيا اإلنتاجية ،
بسبب ارتفاع تكاليؼ الصيانة  ،وارتفاع تكاليؼ تطوير اإلحتياطيات الصعبة  .وفي الوقت

الحاضر تحاوؿ المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ تدارؾ ىبوط الطاقة اإلنتاجية في ضوء
تراجع الطبقات المنتجة في الحقوؿ المعروفة  .وتفكر المؤسسة في تطوير احتياطيات
الزيت الصعبة ذات التكاليؼ المرتفعة  .ىذا باإلضافة إلى استخبلص المكثفات مف القبة
الغازية  ،وذلؾ مف أجؿ التخفيؼ مف اليبوط الحاد  ،المتوق ػ ػ ػػع في معدالت إنتاج الزيت

الخاـ في المستقبؿ

) ( QGPC 1994

.

وجدير بالتأكيد أف احتياطيات قطر مف الزيت الخاـ  ،جد متواضعة بالقياس إلى

الدوؿ المصدرة لمزيت الخاـ في المنطقة .كما اف الحقوؿ المنتجة في قطر ،ما زالت ىي

الحقوؿ القديمة المكتشفة ،ولـ تكتشؼ بعد حقوؿ زيت معتبرة أخرى منذ فترة طويمة  .ىذا
بالرغـ مف محاوالت االستكشاؼ والتنقيب التي تمت  .وىذا يشير إلى أف امكانية اكتشاؼ
حقؿ كبير لمزيت الخاـ مف قطر أمر مستبعد  ،واف كاف ىناؾ امؿ في اكتشاؼ حقوؿ
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صغيرة  .كما أف ىناؾ احتياطيات نفطية معروفة  ،في الطبقات غير المنتجة مف الحقوؿ
المكتشفة  ،يمكف تطويرىا ولكف بتكاليؼ

عالية.

وفي ٔ ٜٜٔٗ/ٔ/بمغت االحتياطيات المؤكدة التي يتـ اإلنتاج منيا ،في الوقت

الراىف ٓٓ ٜٔمميوف برميؿ  .يضاؼ إلييا احتياطيات يمكف تطويرىا مف الطبقات غير
المنتجة  ،في حقوؿ الزيت المعروفة ،قدرت بحوالي ٕٓٓٔ مميوف برميؿ  .مف ىذه

االحتياطيات  ٙٓٓ ،مميوف برميؿ مف حقؿ دخاف  ،وٓٓ ٙمميوف برميؿ مف الحقوؿ البحرية
)( QGPC 1994

 .وجدير بالمبلحظة أف احتياطيات قطر المؤكدة مف الزيت الخاـ قد

تناقصت باستمرار  .وذلؾ بسبب زيادة المسحوب السنوي منيا عمى اإلضافات التي تحققت
عف طريؽ اكتشاؼ احتياطيات جديدة أو نتيجة توظيؼ التقدـ التكنولوجي في صناعة النفط

 .ومف ىنا فإف احتياطيات قطر مف الزيت بدأت تنضب بشكؿ تدريجي  .فقد ىبطت مف

حوالي ٓٓٓ٘ مميوف برميؿ في مطمع السبعينيات إلى ٗ ٖٛٛمميوف برميؿ عاـ . ٜٜٔٚ

والىٖ ٕ٘ٛمميوف برميؿ عاـ  ٜٔٛٛمنيا ٕٕ ٔٛمميوف برميؿ في الحقوؿ البرية ؤٚٙ
مميوف برميؿ في الحقوؿ البحرية .

وفي الوقت الراىف تقدر اإلحتياطيات المؤكدة التي يتـ اإلنتاج منيا بحوالي ٜٓٓٔ

مميوف برميؿ فقط  ،يتوقع أف ينخفض اإلنتاج السنوي منيا بشكؿ حاد  ،في حالة عدـ

تطوير االحتياطيات اإلضافية المعروفة في الوقت المناسب  .وينتظر أف يتراجع إنتاج قطر

مف االحتياطيات المنتجة حاليا مف حوالي ٓ ٖٛالؼ برميؿ يوميا عاـ ٗ ٜٜٔالى ٕٔٚ

الؼ برميؿ يوميا عاـ ٕٓٓٓ والى  ٖٜٔالؼ برميؿ يومياً عاـ ٕ٘ٓٓ  ،والى  ٛٙألؼ

برميؿ يوميا عاـ ٕٓٔٓ  .ىذا إذا لـ يتـ تطوير االحتياطيات الصعبة ذات التكاليؼ العالية
) ( QGPC 1994

.

ولعؿ استنضاب قطر الحتياطياتيا مف الزيت الخاـ  ،يعود بالدرجة األولى إلى قمة

الجيود التي بذلت لتنمية احتياطيات الزيت طواؿ عقد الثمانينيات  ،في ظؿ اإلدارة الحكومية

لقطاع النفط  .كما يعود الى اعتماد قطر شبو المطمؽ  ،عمى إيرادات الزيت الخاـ ،
واتجاىيا إلى زيادة معدالت إنتاج الزيت كمما تراجعت أسعار الزيت الخاـ  ،وكمما ضغطت

احتياجات اإلنفاؽ العاـ  .وقد كاف الضغط عمى الحقوؿ يتـ -مع األسؼ -بصرؼ النظر

عف معدالت اإلنتاج المبلئمة  ،أو ارتباطيا بزيادة االحتياطي المؤكد مف الزيت الخاـ عف

66

طريؽ اإلستكشاؼ والتنقيب أوعف طريؽ توظيؼ التقدـ التقني لرفع نسبة االسترداد مف

االحتياطيات المعروفة  .ولعؿ ارتفاع تكاليؼ االنتاج بسبب محاكاة إدارة قطاع النفط لنمط
اإلدارة الحكومية مف ناحية  ،وضغط الدولة عمى بنود ميزانية المؤسسة المخصصة لمصيانة
ولممشروعات مف ناحية أخرى  ،قد أثر سمبا عمى تنمية احتياطيات الزيت الخاـ كما اثر

عمى نسبة

االسترداد.

واليوـ تتجو الدولة ممثمة في المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ إلى تطوير الطبقات

غير المنتجة في حقوؿ الزيت المعروفة  ،لتحقيؽ إضافات في االحتياطيات المؤكدة لمزيت
الخاـ  ،والحيمولة دوف اليبوط السريع في معدالت اإلنتاج  .وجدير بالذكر أف التكمفة الفنية

إلنتاج االضافات النفطية مف الحقوؿ المعروفة تتراوح ما بيف  ٔ، ٙٛدوالر الىٕٓ ٕ ،دوالر
لمبرميؿ فيما يتعمؽ بالحقوؿ البرية  ،وتتراوح ما بيف ٘ الى ٖٔ دوالر فيما يتعمؽ باضافات

الحقوؿ البحرية

) ( QGPC 1994

.

لذلؾ فإف المؤسسة نتيجة ارتفاع تكاليفيا التشغمية وميؿ التكاليؼ الرأسمالية في

مشروعاتيا الى االرتفاع نسبيا  ،بدأت تتجو بخطى حثيثة إلى العودة لبلعتماد مرة أخرى
عمى شركات النفط العالمية في تطويراإلضافات النفطية  .وتقوـ المؤسسة مف أجؿ ذلؾ
بتشجيع شركات النفط عمى اإلستكشاؼ والتنقيب بشروط ميسرة تشجيعية  .بؿ إف معظميا
مجحؼ  ،منياعمى سبيؿ المثاؿ  ،الحصوؿ عمى حؽ إنتاج اإلحتياطيات المؤكدة دوف مقابؿ

 ،وحؽ مناصفة االرباح بعد تغطية النفقات  .ولعؿ المأزؽ الذي تجد االدارة الحكومية
لصناعة النفط نفسيا فيو  ،مف ارتفاع النفقات الجارية والرأسمالية  ،وعدـ قدرتيا عمى توفير

االستثمارات البلزمة لتنمية احتياطيات الزيت الخاـ  ،يدفعيا إلى إعادة حقوؿ النفط الى

شركات النفط العالمية لتقوـ باإلستثمار واإلسػػتكشاؼ مقابؿ مشاركة الحكومة لشركات النفط

في األرباح

فقط .

 2- 4ػ
اضرغعػطصدرػاعطغظاضزغت
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مازاؿ إنتاج وتصدير الزيت الخاـ  ،والمنتجات المكررة أو المستخمصة منو  ،ىما

المرتكز الذي يقوـ عميو االقتصاد القطري واقتصادات دوؿ المنطقة  ،وتعتمد عميو دوليا.
فمف ناحية يشكؿ إنتاج النفط العمود الفقري لمناتج المحمي  ،والمصدر الياـ الوحيد لميزاف

المدفوعات .ومف ناحية أخرى تمثؿ عائدات الدولة مف إنتاج الزيت الخاـ  ،المصدر الوحيد
المستقؿ إليرادات الميزانية العامة  ،التي يتـ اإلعتماد عمييا في تحريؾ كافة النشاطات في

القطاعيف العاـ والخاص ( انظر الممحؽ رقـ(ٖ أ) ) .

وفي عاـ ٖ ٜٜٔقدرت قيمة الزيت المنتج بمبمغ ٕٓٓٗ مميوف دوالر .وقدرت قيمة

المكثفات وسوائؿ الغاز التي تـ استخبلصيا مف الغاز المصاحب إلنتاج الزيت بحوالي

ٕ٘ٔ مميوف دوالر  ،واذا أخذنا في اإلعتبار تكاليؼ إنتاج الزيت الخاـ

واستخبلص

المكثفات وسوائؿ الغاز المقدرة بحوالي ٓٓ ٙمميوف دوالر  .فإف صافي دخؿ الدولة مف
إنتاج الزيت الخاـ يقدر بحوالي ٕ٘ ٜٔمميوف دوالر  ،أو حوالي ٓٓٓ ٚمميوف لاير قطري

متضمنا أرباح المؤسسة  .وىذا الدخؿ ىو المصدر األساسي المستقؿ إليرادات الميزانية
العامة التي يتوقؼ عمييا اإلنفاؽ العاـ  ،المحرؾ الرئيسي لمنشاط اإلقتصادي واإلجتماعي

في

قطر.

وباإلضافة إلى تمؾ المساىمة المباشرة  ،يساىـ إنتاج الزيت الخاـ في االقتصاد

القطري مف ثبلث نواح ىامة أخرى :

أوالىا :تزويد الصناعات األساسية في قطر بالغاز المصاحب إلنتاج الزيت  ،والذي وفر
طاقة ومواد خاـ رخيصة  ،سمحت بتوفير ميزة نسبية لقطر في عدد مف الصناعات

البتروكيماوية والمعدنية  .والى جانب ذلؾ فإف الغاز المصاحب إلنتاج النفط كاف ىو
المصدر الرئيسي لمطاقة في محطات إنتاج الكيرباء وتكرير المياه (.انظر الرسـ ٘. )ٔ:

ثانيتيا  :تزويد مصفاة التكرير باحتياجاتيا مف الزيت الخاـ لسد حاجة اإلستيبلؾ المحمي
المتصاعدة وتوفير الفائض

لمتصدير.

ثالثتيا :توفير العمؿ لحوالي ٖٓٓ٘ موظؼ وعامؿ (حوالي ٔ %مف إجمالي قوة العمؿ)
أكثر مف نصفيـ مف المواطنيف  .وقد كاف إلنتاج الزيت في قطر أثر عمى تدريب قوة العمؿ
المواطنة،كما كاف لصناعة النفط دور في نقؿ التكنولوجيا وتحديث اإلدارة في قطر ،وكذلؾ

فإف نفقات قطاع النفط ىي أيضا عامؿ مساعد في تحريؾ اإلقتصاد
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القطري.

ولكن تبقى أىمية الزيت الخام بالرغم من ىذه المساىمات اليامة  ،مرتكزة عمى

ريعو اإلقتصادي  .وتظل أىمية الزيت الخام الراىنة في اقتصاد قطر مرىونة  ،باستمرار
تدفق الريع اإلقتصادي عند المستوى الذي يسد حاجة اإلنفاق العام  .فالريع النفطي ىو

يمكف الدولة مف تمويؿ االستثمارات الجديدة  ،وصيانة وترميـ البنية األساسية ،
الذي ّ
ومواجية حاجة النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية إلى الدعـ الحكومي المباشر وغير

المباشر .وذلؾ مف خبلؿ سياسة التوظيؼ الحكومي  ،ومف خبلؿ سياسة دعـ أسعار
الخدمات والسمع التي ينتجيا القطاع العاـ  ،ومف خبلؿ سياسات الدولة في النفقات التحويمية

التي تتـ بواسطتيا اعادة توزيع عائدات النفط  .إن مكانة الزيت الخام في قطر ترتكز عمى

حقيقة كونو مصدر ايراد سيال يصب في خزينة الدولة  ،ويسمح لمحكومة بمواجية
إحتياجات اإلنفاق  ،وتذليل المشاكل االقتصادية واالجتماعية  ،عن طريق سياسات إعادة

توزيع عائدات الزيت الخام وتحريك اإلقتصاد وترضية الناس

.

ومن ىنا كانت أىمية الزيت الخام مرتبطة بمستوى الريع الذي يحققو تصدير النفط

لميزانية الدولة  .وارتبطت نتيجة لذلك فترات العسر واليسر في قطر بمعدل نصيب الميزانية
العامة من برميل الزيت المنتج  .وكمما ارتفع سعر الزيت الخاـ كاف نصيب الحكومة أكبر،
وكانت عائداتيا مف الزيت الخاـ  ،أقدر عمى مواجيػ ػػة اإلنفاؽ العاـ  ،وتحريؾ النشاطات
اإلقتصادية واإلجتماعية  ،والعكس صحيح فقد شيدت قطر حقبا مف العسر والضيؽ  ،مرة
في مطمع الستينيات عندما انخفضت أسعار النفط  ،ومرة أخرى عندما بدأت أسعار النفط

في التراجع منذ عاـ  .ٜٔٛٙىذا عمى عكس حقب الطفرة التي صاحبت ارتفاع أسعار النفط

وبالتالي ارتفع نصيب الميزانية العامة مف برميؿ الزيت المنتج في

قطر.

لذلك كمو يجب إدراك مصدر أىمية الزيت الخام  ،ولفت نظر الجميع إلى حقيقة

سيمة عمى الفيم،صعبة عمى االستيعاب  .أال وىي أن مصدر أىمية الزيت الخام في قطر،
يتمثل أساسا في الريع اإلقتصادي الذي يولده  ،وتحصل الدولة عميو باعتبارىا مالك

الزيت في باطن االرض.ولذلك فان دوام قدرة الدولة عمى االستمرار في نمط اإلنفاق العام
الراىن  ،يتوقف عمى استمرار تدفق مستوى من الريع االقتصادي يسمح بذلك
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.

وجدير بالذكر وحري بالتأكيد أف إنتاج الزيت الخاـ  ،واف استمر تدفقو  ،لفترات

أطوؿ مف المتوقع  ،بفضؿ التقدـ التكنولوجي في استكشاؼ وتنقيب وانتاج الزيت  ...فإنػػو
عرضة لتآكؿ الريع االقتصادي  ،بسبب التقدـ التكنولوجي وانخفاض تكاليؼ اإلنتاج الحدية

 .وكذلؾ نتيجة الرتفاع تكاليؼ إنتاج الحقوؿ المحميةعندما تبمغ طور االنتاج الثاني والثالث

ويصعب استخراج الزيت منيا وترتفع بالتالي تكاليؼ استخراجو  .وانتاج الزيت في قطر
يتعرض منذ مدة الى ظاىرة تآكؿ الريع ألس ػ ػػباب خارجية وأخرى محمية  ،وعمينا واجب رصد
ظاىرة تآكؿ الريع الذي بدأ انتاج الزيت الخاـ يخضع ليا بش ػ ػػكؿ عاـ  ،وبدأت قطر تتأثر

بيا .

4ػ-ػ3ػ
ظاعرةػتؽصلػرغعػاضزغتػاضخامػ
يتعرض ريع الزيت الخاـ منذ منتصؼ الثمانينيات إلى التآكؿ  ،نتيجة وجود أسباب

خارجية وأسباب

محمية.

4ػ-ػ3ػػرضىػاضطدتوىػاضطاضطيػ :يتعرض ريع الزيت الخاـ إلى الت ػػآكؿ

لسببيف :

اوليما :سبب موضوعي ناتج عف التقدـ التكنولوجي في صناعة النفط  ،وأثر ذلؾ التقدـ
التقني عمى تكاليؼ اإلستكشاؼ والتنقيب واإلنتاج والنقؿ  .السػ ػػيما مف الحقوؿ الجديدة في
اآلسكا وأمريكا الجنوبية وبحر الش ػ ػػماؿ وبقية المناطؽ النائية والبحار العميقة في العالـ  .وقد

بدأت تكاليؼ إنتاج معظـ الحقوؿ الجديدة في تمؾ المناطؽ الصعبة تيبط بالفعؿ مف

مس ػ ػػتوى العشريف دوالر إلى اقؿ مف خمسة عشر دوال اًر في الوقت الحاضر

) ( MEED 1994

 .كما يبدو أف التقدـ التكنولوجي قد انفتحت لو آفاؽ جديدة  ،وسوؼ تقضي عاجبل أو آجبل
عمى جزء متزايد مف الريع االقتصادي  ،الذي مازاؿ يتمتع بو معظـ إنتاج الزيت الخاـ في

الدوؿ األعضاء في األوبؾ .

ويبلحظ أف التقدـ التكنولوجي في صناعة النفط ،إلى جانب عوامؿ إدارية-سياس ػػية

أخرى ،قد أدت،عبر العقديف الماضييف ،إلى تقميؿ اعتماد العالـ عمى زيت األوبؾ.وقد
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انخفض نصيب األوبؾ -نتيجة نجاح جيود االسػتكشاؼ والتنقيب والتطوير خارج الدوؿ

االعضاء في األوبؾ -في اإلنتاج العالمي مفٕٕ مميوف برميؿ يوميا عاـ ٓ ،ٜٔٚإلى ٔٛ

مميوف برميؿ يوميا عاـ ٓ ،ٜٔٛوالى  ٔٚمميوف برميؿ يوميا عاـ ،ٜٜٔٛبالرغـ مف انييار

أسعارالنفط .ىذا في حيف تصػاعد إنتاج الدوؿ المنتجة األخرى في العالـ مف ٖٕ مميوف

برميؿ يومياعاـٓ ٜٔٚإلى ٘ٗ مميوف برميؿ يوميا عاـ ٓ ٜٔٛوالى  ٗٚمميوف برميؿ يوميا
.( British Petroleum 1979 , 1989 & 1992) ٜٜٔٛ

وفي الوقت الحاضر وبالرغـ مف ىبوط أس ػ ػ ػ ػ ػ ػػعار الزيت الخاـ إلى حوالي ٘ٔ دوال اًر ،

فإف إنتاج أي مف المناطؽ المنتجة لمزيت في العالـ لـ يتوقؼ  ،وظمت بقية المناطؽ المنتجة

في العالـ  ،تنافس دوؿ األوبؾ عمى األسواؽ المتاحة  .وتعتقد مصادر نفطية أف معظـ

المناطؽ المنتجة لمزيت في العالـ  ،في الوقت الحاضر ،قادرة عمى االستمرار في اإلنتاج

عند سعر ٘ دوالرات لمبرميؿ  .وتقدر مصادر أخرى تكاليؼ اإلنتاج في الحقوؿ الكبيرة
المنتجة في بحر الشماؿ حاليا بما اليزيد عف خمسة دوالرات لمبرميؿ  ،األمر الذي سمح

لبحر الشماؿ بالوصوؿ ألعمى معدؿ إنتاج  ،بمغ ٗ ٘,مميوف برميؿ يوميا في عاـٖٜٜٔ
) MEED 1994 : 4 - 5

(

 .وباستثناء اإلنتاج الفردي مف الحقوؿ التي يممكيا األفراد في منازليـ

ومزارعيـ في الواليات المتحدة االمريكية  ،فإف الحقوؿ المنتجة في العالـ لف تتوقؼ عف

االنتاج عند مستوى األسعار الراىنة لمزيت الخاـ  .ولذلك فان مستويات االسعار الراىنة

مقيمة وليست عابرة  ،وعمينا التعامل

معيا .

ويبقى العامؿ الحاسـ في تحديد الحد األدنى ألسعار النفط مرتبطا في المدى

المتوسط  ،بتكاليؼ استكشاؼ وتطوير إنتاج الحقوؿ الحدية  ،في بحر الشماؿ وغيرىا مف

المناطؽ النائية والبحار العميقة في العالـ  .والحد األدنى لمسعر تفرضو مصمحة الدوؿ

المستيمكة لمزيت الخاـ  .وتدافع عنو وكالة الطاقة الدولية  ،خوفا مف توقؼ صناعة النفط
عف اإلستكشاؼ والتطوير خارج الدوؿ األعضاء في األوبؾ  ،السيما اإلحتياطيات المحتممة
في بحر الشماؿ واآلسكا وجنوب أمريكا وغيرىا مف المناطؽ الجديدة المنتجة لمزيت في

العالـ.

وفي ورقة تحميمية نشرت في مطمع عاـ ٗ ٜٜٔحوؿ" اتجاىات تكاليؼ اإلنتاج في

الشرؽ األوسط وفيما عداه

)( Stauffer 1994

إشارة إلى أف تكاليؼ اإلضافات الجديدة في
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كؿ مف العراؽ وايراف والسعودية والكويت تحت مػسػػتوى دوالريف اثنيف  .وفي حقوؿ أبوظبي
البرية وليبيا وفنزويبل ونيجريا حوالي ٘ دوالرات  .ومعظـ اإلحتياطيات اإلضافية الصعبة

في الدوؿ األعض ػ ػػاء في األوبؾ يمكف إنتاجيا بحوالي عشرة دوالرات  .وفي خارج الدوؿ

االعضاء في منظمة األوبؾ تقدر الورقة تكاليؼ إنتاج االحتياطيات اإلضافية بحوالي ٘

دوالرات في المكس ػ ػػيؾ وماليزيا وعماف  .وبأقؿ مف عشرة دوالرات في كؿ مف المنحدر

الشمالي ألالسكا وروسيا  .و بحوالي ٘ٔ دوال ار في مصر والحقوؿ الحدية في بحر الشماؿ .
وترى الدراسة أف المستوى الذي ىبطت إليو أسعار الزيت الخاـ في عاـ ٖ ٜٜٔلـ يكف

مؤث ار عمى جيود اإلستكشاؼ والتطوير إال في بعض مناطؽ الواليات المتحدة وكندا وكذلؾ

الحقوؿ الصغيرة الصعبة في بحر الشماؿ  .وتخمص الورقة إلى أف اليبوط الذي تعرضت لو

أسعار النفط منذ عاـ  ،ٜٔٛٙلـ يؤد إلى حصوؿ الدوؿ األعضاء في اإلوبؾ عمى حصة

أكبر مف تصدير الزيت عمى حساب المصدريف خارج االوبؾ  .وأنو -في الوقت الحاضر-

الزالت التكاليؼ الكمية إلنتاج اإلضافات الجديدة مف احتياطيات الزيت الخاـ  ،في معظـ
مناطؽ اإلنتاج أقؿ مف المستوى المتدني الذي وصمت إليو أسعار الزيت الخاـ في عاـ

ٖ . ٜٜٔىذا مع األخذ في اإلعتبار احتساب ٘ٔ %عائدا عمى

االستثمار.

وفي تحميؿ حديث آخر قامت بو إحدى الشركات اإلستشارية  ،وشمؿ رصد

استراتيجيات اإلستثمار لثبلثيف شركة نفط كبيرة

) ( PIW 1994 : 14

تبيف أف الحقوؿ التي

تصؿ احتياطياتيا إلى حوالي ٓٓٗ مميوف برميؿ في بحر الشماؿ وأمريكا الجنوبية يعتبر
اإلستثمار في استكشافيا وتطويرىا واإلنتاج منيا  ،اقتصاديا عند مستوى أسعار ٕٔ دوالر

لمبرميؿ  .وجدير بالتأكيد أف اعتبار سعر ٕٔدوالر سع ار اقتصاديا إلنتاج الحقوؿ الصغيرة
نسبيا في العالـ  ،يشير إلى أف تكاليؼ اإلنتاج الصافية أقؿ مف ذلؾ بنسبة العائد عمى

االستثمار واألتاوة التي تأخذىا الدوؿ المنتجة باعتبارىا المالؾ لمموارد

الطبيعية .

أما فيما يتعمؽ بتكاليؼ اإلنتاج الراىنة في دوؿ المنطقة  ،فإف تكاليفو في الدوؿ ذات

االحتياطيات الضخمة مازالت دوف مستوى التكاليؼ العالمية  .ففي المممكة العربية السعودية
تقدر تكاليؼ اإلنتاج بدوالر واحد لمبرميؿ  ،وفي الكويت تتراوح التكاليؼ مابيف دوالر إلى

دوالريف لمبرميؿ وفي االمارات العربية المتحدة تتراوح مابيف ٘ ٕ,الى ٘ ٖ,ٚدوالر لمبرميؿ
) MEED 1994 : 4

.
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(

ثانييما  :سبب سياسي ناتج عف نجاح وكالة الطاقة الدولية في تحقيؽ استراتيجيتيا اليادفة

إلى تقميؿ حاجة الدوؿ األعضاء فييا إلى استيراد الزيت الخاـ مف الدوؿ األعضاء في

األوبؾ  .ويقابؿ نجاح وكالة الطاقة الدولية في إدارة جانب الطمب عمى الزيت الخاـ ،
عجزالدوؿ األعضاء في األوبؾ عف إدارة جانب العرض وذلؾ مف خبلؿ اإلتفاؽ عمى
استراتيجية تقميؿ حاجة الدوؿ المصدرة لمزيت إلى تصدير الزيت بشكؿ عاـ  ،وتصديره إلى

الدوؿ األعضاء في وكالة الطاقة الدولية بشكؿ خاص  .بؿ إننا الحظنا إف دوؿ األوبػ ػػؾ
عمى العكس أخذت تزيد حاجتيا الى تصدير النفط ،نتيجة تورطيا في إوجو اإلنفاؽ  ،األمر

الذي أدى في عاـ  ٜٔٛٙإلى انييار األسعار الرسمية لمزيت الخاـ  ،مف المس ػ ػػتوى العالي
الذي بمغو زيت القيػ ػ ػػاس عاـ ٕ ،ٜٔٛوالبالغ ٖٗ دوال ار لمبرميؿ الى٘ ٔٚ,دوالر في عاـ

( British Petroluem 1989 : 14 )ٜٔٛٛ

 .وقد اضطرت الدوؿ المصدرة لمزيت الخاـ  ،إلى

مد يدىا إلى اإلحتياطيات التي فاضت مف ميزانيتيا خبلؿ حقب اليسر ،فاستيمكت مئات

المميارات  .ثـ أخذت الدوؿ األعضاء في األوبؾ تستديف لسد حاجة اإلنفاؽ العاـ  ،حتى

بمغت ديوف الدوؿ األعضاء في األوبؾ في مطمع عاـ ٜٜٗٔحوالي ٕٓٓ بميوف دوالر
) MEED 1994 : 45

(

.

واليوـ تقؼ دوؿ األوبؾ عاجزة  ،مف كؿ النواحي  ،عف حماية أسعار الزيت الخاـ

التي تدنت قيمتيا الحقيقية عاـ ٖ ٜٜٔإلى ما يساوي ٖدوالرات بأسعار عاـ ٖ ،ٜٔٚوربما
إقؿ مف ذلؾ في الوقت الحاضر ،عاـ ٘(ٜٜٔالسعدوف وآخروف ٘ . )ٖٔ : ٜٜٔفدوؿ
االوبؾ غير قادرة اليوـ عمى تقميؿ حاجتيا الى تصدير الزيت الخاـ  ،بؿ إننا نرى كبل منيا

تتقاتؿ مع األخرى مف أجؿ زيادة حصتيا في السوؽ  ،لمواجية احتياجات اإلنفاؽ العاـ فييا

 .خاصة بعد أف حرمت الميزانيات العامة مف دخؿ اإلحتياطيات النقدية التي تـ تسييميا
وصرفيا  ،وأصبحت الموازنة العامة محممة بفوائد القروض التي لجأت إلييا الدوؿ لسد

عجز الميزانيات العامة  .وذلؾ بعد أف صرفت بعض دوؿ األوبؾ  ،نظرىا عف اإلصبلح
االقتصادي واإلنفتاح السياسي ،بسبب ما يتطمبو اإلصبلح مف ترشيد الق اررات وتوسيع إطار

المشاركة في اتخاذىا بما يحققاف عدالة توزيع أعباء اإلصبلح واإلستفادة مف ثمراتو.إلى

جانب ىذا نجد أف قدرة دوؿ األوبؾ عمى الدفاع عف أسعار النفط قد تبلشت،وارادتيا الوطنية

73

قد تآكمت بعد أف أصبحت معتمدة في أمنيا عمى الدوؿ المستيمكة لمزيت الخاـ وحريصة

عمى اإلستجابة لمصالحيا والتودد الييا( انظر الخاتمة).

ومف ىنا نخمص إلى أف ظاىرة تدىور األسعار الحقيقية لمزيت الخاـ وتراجع األسعار

النقدية  ،ظاىرة مقيمة  ،ولف يحد مف استمرارىا  ،إال مصمحة الدوؿ المستيمكة لمزيت الخاـ

 .وتتمثؿ تمؾ المصمحة في عدـ نزوؿ أسعار الزيت الخاـ  ،عف مستوى السعر الذي يسمح
باستمرار جيود استكشاؼ الزيت وتطوير احتياطيات إضافية منو خارج الدوؿ االعضاء في

االوبؾ .وىذا السعر في الوقت الحاضر ،في أحسف التقديرات يتراوح مابيف ٘ٔ ٕٓ-دوالر
لمبرميؿ  ،وىو سعر يغطي مف ناحية تكاليؼ اإلستكشاؼ والتطوير واإلنتاج إضافة إلى عائد

ٓٔ %عمى االستثمار في إعمى مناطؽ إنتاج النفط المحتمؿ تكمفة  ،ومف ناحية ثانية
يتضمف إتاوة الدولة المنتجة وضريبة الدخؿ التي تتقاضاىا مف الشركات

المنتجة.

ثاظغا:ػرضىػاضطدتوىػاضطحضيػ:
يتعرض ريع الزيت إلى التآكؿ أيضا بسبب ارتفاع تكاليؼ التطوير ونفقات التشغيؿ

في قطاع إنتاج النفط محميا .ويعود ذلؾ في المقاـ األوؿ الى بموغ حقوؿ الزيت المنتجة طور
االنتاج الثاني والثالث وبالتالي تتزايد حاجتيا إلى الحقف والحفر وحؿ المشكبلت الفنية ،

المصاحبة ليذه األطوار الصعبة مف اإلنتاج  .كما يعود لحاجة المعدات القديمة

والتسييبلت المستيمكة الى التجديد  .إضافة إلى ىذه األسباب المتوقعة  ،فإف نفقات قطاع
النفط في المنطقة قد ارتفعت نتيجة امتداد نمط اإلدارة الحكومية عمى إدارة قطاع النفط ،

منذ أف امتمكت الدوؿ المصدرة لمنفط الشركات العاممة في عقد السبعينيات .ويتضح مف
الميزانية التشغيمية لممؤسسة العامة القطريػة لمبتروؿ أف تقديرمتوسط التكاليؼ التشغيمية فقط ،

في عاـ ٜٜٔٛبمغ ٘ ٖ,دوالر لمبرميؿ.وجدير بالذكر أف تقدير متوسط التكمفة التشغيمية
لمحقوؿ البرية عاـ  ٜٔٚٚكاف ٗ ٖٔ,سنت لمبرميؿ حيث أف إجمالي النفقات التشغيمية

يتعد ٔ ٜمميوف لاير في وقت كاف فيو معدؿ إنتاج الحقوؿ البرية ٕٓٓ
لمعمميات البحرية لـ ّ
ألؼ برميؿ يوميػا (الييئة العامة القطرية لمبتروؿ  : ٜٔٚٙالعمميات البرية) .وفي الحقوؿ
البحرية كاف تقدير متوسط التكمفة التشغيمية  ٘ٚسنتا لمبرميؿ عاـ  ،ٜٔٚٚواجمالي النفقات
التشغيمية لمعمميات البحرية ،كاف ٖٜٔمميوف لاير  ،ومعدؿ االنتاج ٖٕ٘ ألؼ برميؿ يوميا
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(الييئة القطرية العامة لمبتروؿ:ٜٔٚٙالعمميات البحرية) .ويتضح مف ىذه المقارنة أف
النفقات التشغيمية فقط لقطاع انتاج النفط في قطر ارتفعت مف حوالي  ٖٕٙمميوف لاير

قطري عاـ  ٜٔٚٚإلى حوالي ٕٓٓٓ مميوف لاير قطري عاـ  .ٜٜٔٛىذا في حيف انخفض

اإلنتاج مف ٖ٘ٗ ألؼ برميؿ يوميا عاـ  ٜٔٚٚإلى ٓ ٖٛألؼ برميؿ يوميا سنة .ٜٜٔٛ

وبذلؾ فإف متوسط التكمفة التشغيمية فقط  ،ارتفع مف ٓ٘ سنت عاـ  ٜٔٚٚالى ٖ٘ ،
وفي

دوالرات لمبرميؿ في عاـ - ٜٜٔٛسبعة أضعاؼ.-

الوقت

الحاضر

تجد

المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ نفس ػ ػػيا في موقؼ حرج  ،يتمثؿ -مف ناحية -في صعوبة
استخراج الزيت المتبقي في الطبقات المنتجة مف الحقوؿ المعروفة  ،فقد استنفذت المؤسسة

إمكانيات الحقف والحفر وحؿ المشكبلت الفنية

دوف أف تتمكف مف اإلحتفاظ بمعدالت

اإلنتاج السابقة  ،نتيجة نضوب اإلحتياطيات المؤكدة وبموغيا ٓٓ ٜٔمميوف برميؿ في نياية

ٖ .ٜٜٔوىذه اإلحتياطيات ينتظر أف يتناقص معدؿ إنتاجيا بسرعة كما سبقت اإلشارة .
ومف ناحية ثانية تجد المؤسسة نفسيا مضطرة إلى مواجية تكاليؼ إنتاج مرتفع ػ ػػة  ،إذا

رغبت في تطوير وانتاج اإلضافات المؤكدة مف احتياطي الزيت الخاـ في الحقوؿ المعروفة ،

والبالغة حوالي ٕٓٓٔ مميوف برميؿ  .وتشير التقديرات الراىنة الى اف التكاليؼ الفنية
لتطوير ىذه االضافة وتييئتيا لبلنتاج تبمغ في المتوسط  ٖ، ٛٛدوالر لمبرميؿ  .كم ػ ػ ػػا تقدر

االسػ ػ ػ ػ ػػتثمارات البلزمة لذلؾ بحوالي ٗ ،ٚمميار دوالر

) ( QGPC 1994

اإلستثمارات جعؿ المؤسسة تتنازؿ عف احتياطيات الزيت الخاـ

وىذا المستوى مف

لبعض شركات النفط

بشروط مجحفة  ،بعد أف استنفذت استثمارات تسييؿ الغاز قدرتيا عمى التمويؿ أو اإلقتراض

.

ويتضح مف ذلؾ مدى احتماؿ ارتفاع تكاليؼ إنتاج االضافات المؤكدة  ،حيث تبمغ

التكمفة الفنية لتطويرىا وتييئتيا لئلنتاج حوالي ٗ دوالرات لمبرميؿ تضاؼ الييا تكمفة تشغيؿ

تقدر في الوقت الحاضر بحوالي ٗ دوالرات اخرى  .وبذلؾ فإف تكاليؼ إنتاج االحتياطيات

الجديدة يقدر ليا اف تبمغ حوالي ٛدوالرات باألسعار الجارية الحالية.واذا عممنا أف التكاليؼ
التشغيمية لئلنتاج الحالي تبمغ حوالي ٗدوالرات ،وأضفنا عمييا االستيبلكات المقدرة بحوالي

دوالر لمبرميؿ  ،فإف تكاليؼ إنتاجيا ٘ دوالرات لمبرميؿ  .وعمى افتراض أف إنتاج قطر في
المدى المتوسط سوؼ يأتي مناصفة مف االحتياطيات المنتجة حاليا ومف اإلضافات  ،فاف
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متوسط تكمفة انتاج زيت قطر تقدر في المدى المتوسط بحوالي ٘ ٙ ،دوالر لمبرميؿ بأسعار

ٖ .ٜٜٔومف ىنا يتبيف لنا دور ارتفاع تكاليؼ إنتاج الزيت في قطر عمى ظاىرة تآكؿ الريع
 ،التي تتأثر مف الناحية األخرى بانخفاض أسعار الزيت الخاـ  ،والذي ىبط في شير مارس

عاـ ٗ ٜٜٔإلى ٔ ٖٔ ،ٚدوال اًر لمبرميؿ مف زيت قطر البري والى ٗ ٖٔ ،ٛدوال ار لمبرميؿ

مف الزيت البحري  .ويقدر متوسط سعر عاـ ٗ ٜٜٔبحوالي  ٔٙدوالر لمبرميؿ .

نخمص من ىذا كمو إلى أن ريع الزيت الخام فيما يتعمق بقطر يتآكل تدريجيا

بسبب اتجاه األسعار العالمية لمزيت إلى اإلنخفاض  ،وبسبب اتجاه تكاليف إنتاج الزيت

في قطر إلى اإلتفاع  .واذا عممنا أن أىمية الزيت الخام في اإلقتصاد القطري تأتي
بالدرجة االولى ،من تمويل االنفاق العام  ،الذي يقوم بدوره بتحريك النشاطات اإلقتصادية

واإلجتماعية  ،فإننا يجب أن ندرك أن أىمية الزيت الخام -كمصدر لاليرادات العامة-
تتالشى  ،وامكانية اإلعتماد عمى ريعو لتسيير البالد  ،وتذليل مشكالتيا  ،واالحتفاظ

بمستوى معيشة معقول -في معزل عن ارتباط المكافأة بالجيد وبصرف النظر عن
اإلنتاجية الحقيقية لقوة العمل  -قد تراجعت وما زالت تتراجع بسرعة  .ويحسن بالجميع

اإلعتراف بظاىرة تآكل ريع النفط  ،وعمييم استيعاب أبعادىا وادراك مخاطر الوقوف

مكتوفي األيدي أماميا  .فعمى الدولة والمجتمع واجب تغيير المسـار وتصحيح األوضاع
عامة في الوقت المناسب  ،والذي أعتقد جازما أنو لم يفت بعــد  ،إذا توافرت إرادة

مجتمعية لمتغيير واإلصالح ( -انظر الفقرة ٓٔ . ) ٕ - ٗ -

76

ػ
اضغصلػاضخاطسػ
ػ
ادتخداطاتػاضعازػاضطبغطىػ
ػ
ػ طدخـــــــــلػ:ػػاضعازػضغسػطصدراًػضضرغعػاإلشتصاديػ
ػ  5ػ  1-ػ ػ

اضوضعػاضراعنػضضعازػاضطبغطيػسىػشطرػ

ػػػ

ػػ5ػ-ػ1ػ-ػ1ػ احتغاطغاتػاضعازػاضطبغطيػ

ػػػ

ػػ5ػ1-ػ-ػ2ػػػػػإظتاجػاضعازػواغراداتهػ

ػػػ

ػػ5ػ1-ػ-ػ3ػػػػػ ادتخداطاتػاضعازػاضطبغطيػحتىػ1993ػ

ػ
ػ 5ػ-ػ2ػػػػ

اضتوجؼاتػاضطدتػبضغظػالدتعاللػحػلػاضذطالػ

ػػػ

ػػػ5ػ-ػ2ػ-ػ1ػػ اضغرصػاضطتاحظػضإلدتغادةػطنػاضعازػاضطبغطيػ

ػػػ

ػػػ5ػ-ػ2ػ-ػ2ػ خغارػتصدغرػاضعازػاضطدالػػ

ػ

77

ػ
ػ
ػ
ػ

ػ
اضغصلػاضخاطس
ادتخداطاتػاضعازػاضطبغطى
ػ
طدخــــــلػ:ػ اضعازػضغسػطصدراػضضرغعػاإلشتصادي
بادى ذي بدء البد مف تأكيد حقيقة يساء فيميا في بعض األحياف  ،وتتمثؿ تمؾ

الحقيقة في اختبلؼ مصدر أىمية الغاز الطبيعي فيما يتعمؽ بالبمد المنتج عف مصدر أىمية

الزيت الخاـ  .فأىمية الغاز الطبيعي تتمثؿ في كونو محركا مباش ار لمصناعة ولمنشاط

اإلقتصادي المحمي  .وذلؾ بأعتباره مصد ار رخيصا لمطاقة ولممواد الخاـ  ،يتيح لمبمد المنتج
لمغاز ميزات نسبية دائمة إلقامة عدد مف الصناعات البتروكيماوية والمعدنية عمى وجو

الخصوص  .ىذا باإلضافة إلى أىميتو لكافة الصناعات والنشػػاطات اإلقتصادية المستيمكة
لمطاقة بكثافة  ،ومنيا توليد الكيرباء وتكرير المياه  .ويعود رخص اسعار الغاز الطبيعي
محميا  ،وبالتالي توفير ميزات نسبية دائمة لمبمد المنتج  ،الى إرتفاع تكاليف نقل الغاز
الطبيعي إلى مناطق اإلستيالك الرئيسية  ،سواء تم نقمو باالنابيب أو عن طريق البواخر

المبردة .

ىذا في حيف أف أىمية الزيت الخاـ في الدوؿ المصدرة لو  ،التأتي مف تأثيره المباشر

عمى الصناعة وتحريؾ النشاط االقتصادي في البمد المنتج  ،وانما يكتسب الزيت الخاـ
أىميتو مف الريع االقتصادي الذي تعتمد عميو ميزانية الدولة  .ويعود الريع االقتصادي
المصاحب لعممية تصدير الزيت الخاـ إلى الفرؽ الكبير بيف السعر العالمي المتاح لمزيت

الخاـ وتكاليؼ إنتاجو في الدوؿ المصدرة لو  .وأحد أسباب ذلك الفرق  ،يتمثل فــــي
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انخفاض تكاليف نقل الزيت الخام إلى مناطق االستيالك الرئيسية  .ىذا باإلضافة إلى
انخفاض تكاليؼ إنتاج الزيت في بعض المناطؽ المنتجة لو  ،مقارنة بغيرىا مف مناطؽ

اإلنتاج االخرى  ،التي يحتاج أمر تمبية الطمب العالمي عمى الزيت الخاـ إلى إنتاجيا .

وبالرغـ مف أف الريع االقتصادي لصادرات الزيت في قطر بدأ يتآكؿ تدريجيا ،نتيجة

انخفاض االسعار العالمية وبسبب ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج المحمية  ،إال أف انتاج

الزيت الخاـ في قطر ما زاؿ يولد ريعا اقتصاديا  ،يقدر حاليا بحوالي عشرة دوالرات لمبرميؿ

 ،تقتطفو الدولة بسيولة  ،وتموؿ بو أوجو اإلنفاؽ الحكومي التي تتوقؼ عمى تدفقاتيا

النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية في قطر (انظر الفقرة ٘ . )ٕ :

أما تصدير الغاز الطبيعي فإنــــــو الينتظر أن يولد ريعا اقتصاديا يسمح لمحكومة -

في قطر -باقتطافو  ،وتغذية اإلنفاق الحكومي بو  ،أسوة بريع الزيت الخام  .وقد التسمح
اقتصاديات تصدير الغاز الطبيعي في الوقت الحاضر لمدولة  ،بأخذ أتاوة  Royalityعمى
إنتاج الغاز الطبيعي  ،باعتبارىا المالؾ لمغاز الطبيعي في باطف األرض .فأسعار الغاز

الطبيعي المساؿ  LNGواصؿ الياباف تدنت إلى ٕٔ ٖ ،دوالر لممميوف وحدة ح اررية في يناير

ٗ ، ٜٜٔوفقاً إلحصاءات و ازرة التجارة الدولية في الياباف  . MITIويبدو أف المستورديف
اليابانييف والكورييف غير مستعديف -عند مستويات أسعار الزيت الحالية -لدفع أسعار تزيد

عمى ٓ٘ ٖ ،دوالر لممميوف وحدة ح اررية فيما يتعمؽ بمشروعات التصدير الجديدة  .واذا
عممنا أف تكاليؼ تسييؿ الغاز مف أجؿ شحنو في بواخر مبردة إضافة إلى أجور الشحف إلى

ررية ( Unido - Chiyoda
الياباف  ،تتراوح بيف ٓ ٖ ،ٙٓ - ٕ ،ٜدوالر لممميوف وحدة ح ا
) Corp 1994

 .فإف الفرؽ بيف السعر العالمي المتاح في الوقت الحاضر وتكاليؼ التسييؿ

والنقؿ فقط التتجاوز ٓ ٚسنتا  ،في أقؿ تقدير لتكاليؼ التسييؿ والنقؿ  .وىذه السبعوف سنتا
 ،يمكنيا بالكاد أف تغطي تكاليؼ إنتاج الغاز ونقمو مف حقوؿ اإلنتاج إلى معمؿ التسييؿ ،

أما تكاليؼ الحفر والتطوير البلزمة النتاج االحتياطيات المخصصة لمشروعات تسييؿ
الغاز ،فإنو البد مف تغطيتيا مف صادرات المكثفات المصاحبة لمغاز الطبيعي وذلؾ بعد أف

تنازلت المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ عف تمؾ االحتياطيات لمشروعات تسييؿ الغاز مف
أجؿ قبوليا المشاركة في تمؾ المشروعات .
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ويتضح مف ىذا العرض اف الفرؽ بيف السعر العالمي المتاح لمغاز الطبيعي المساؿ

LNGوبيف إجمالي تكاليؼ التطوير والحفر واإلنتاج والتسييؿ والنقؿ متضمنة عائدا

متواضعا عمى االستثمار ،التترؾ مجاال لوجود ريع اقتصادي تقتطفو الدولة وتغذي بو

اإلنفاؽ الحكومي  .ومن ىنا يمكننا القول إن تصدير الغاز الطبيعي لن يولد ريعا
اقتصاديا يحل محل ريع الزيت الخام الذي بدأ يتآكل  .وحري بنا أف نؤكد بأف تصدير

الغاز إلى مناطؽ االستيبلؾ الرئيسية في العالـ لـ يكف في الماضي مصد ار لريع اقتصادي

ألي بمد منتج  .وال تسمح اقتصاديات تسييمو ونقمو بالبواخر المبردة أو نقمو باألنابيب إلى
مسافات طويمة  ،بوجود فارؽ يذكر بيف تكاليؼ إنتاجو والسعر العالمي المتاح لو  .وال يتوقع
في المستقبؿ المنظور أف تولد عممية تصديره غا از  ،ريعا اقتصاديا تقتطفو الدوؿ المنتجة لو

بسيولة مثمما اعتادت عمى اقتطاؼ ريع الزيت الخاـ.

لذلك لزم التنويو ووجب التنبيو الى ىذا الفارق الجوىري بين الزيت والغاز .فالغاز

مصدر
ا
الطبيعي مصدر لمنشاط الصناعي ومحرك مباشر لإلقتصاد المحمي  ،وليس

اليرادات الميزانية العامة لمدولة  ،مثمما كان ريع الزيت الخام  .فميس ىناك ريع اقتصادي

في السعر العالمي لصادرات الغاز الطبيعي  ،وانما تستطيع اسعار الغاز الطبيعي أن تغطي
تكاليف انتاجو متضمنة عائدا متواضعا عمى اإلستثمار  .ىذا اذا أحسن توجيو الغاز الى

أفضل االستخدامات اإلقتصادية المتاحة لمبمد المنتج  ،واذا أحســــنت إدارة عمميات
التفاوض مع االطراف ذات العالقة باإلستفادة من الغاز الطبيعي  .ودون ىذين الشرطين

عقبات كثيرة تحول دون الوصول إلى الحد االدنى من حسن اإلدارة .

*****

ويحسف بنا في ىذه المقدمة أف نبيف بشئ مف التفصيؿ أسباب االختبلؼ بيف

اقتصاديات تصدير كؿ مف الزيت الخاـ والغاز الطبيعي  ،كما يحسف بنا أف نشير إلى

مصدر الميزات النسبية التي يتيحيا الغاز الطبيعي لمصناعة  ،وانتاج الطاقة في البمد المنتج

.
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ويعود اإلختبلؼ بيف اقتصاديات تصدير الغاز الطبيعي مقارنة بتصدير الزيت الخاـ

إلى عامؿ موضوعي تترتب عميو حقائؽ اقتصادية  .ويتمثؿ ىذا العامؿ إساسا في صعوبة
نقؿ الغاز الطبيعي مف الدوؿ المنتجة إلى الدوؿ المستيمكة مقارنة بسيولة نقؿ الزيت الخاـ

 ،كما سبقت اإلشارة  .فيناؾ في الوقت الحاضر طريقتاف لنقؿ الغاز الطبيعي إلى الدوؿ
المستيمكة  .أوالىما :النقؿ عف طريؽ األنابيب التي تعبر البحار بأعماقيا المختمفة واليابسة

بتضاريسيا الوعرة  ،وتمر بدوؿ عديدة .وثانيتيما :النقؿ بواسطة البواخر المبردة بعد تسييؿ
الغاز عف طريؽ تبريده عند درجة ٓ ٔٙتحت الصفر .وفي دراسة حديثة حوؿ تصدير كمية

تتراوح بيف  ٛ-ٙمميوف متر مكعب مف الغاز الطبيعي مف الخميج إلى أوربا  ،تبيف أف تكمفة
نقؿ الغاز عف طريؽ األنابيب مف الخميج الى أوربا تتراوح بيف ٓ ٕ ،ٙدوالر الى ٖٖٓ,

دوالر لممميوف وحدة ح اررية  .كما قدرت تكاليؼ تسييؿ الغاز ونقمو عف طريؽ البواخر المبردة
-مف الخميج الى أوربا ،-إضافة الى تكمفة إعادتػػو الى حالتو الغازية  ،بمبمغ يتراوح بيف

ٓ ٖ ،ٙٓ -ٕ ،ٜدوالر لممميػ ػ ػػوف وحدة ح ارريػ ػ ػ ػػة ) . (Unido - Chiyoda Corp., 1994وجدير

بالذكر أف نقؿ برميؿ الزيت الخاـ مف الخميج الى اوربا أو الياباف يكمؼ في المتوسط ٕٙ

سنتا  .فإذا عممنا أف برميؿ النفط يحتوي عمى حوالي٘ ٘ ،مميوف وحدة ح اررية  ،فأف تكمفة
نقؿ مميوف وحدة ح اررية مف الزيت الخاـ اليتجاوز ٔٔ سنتا بينما سعرىا واصؿ الياباف

عمى سبيؿ المثاؿ يعادؿ ٖ دوالر بأسعار ٗ.ٜٜٔ

وقد ترتب عمى ارتفاع تكاليؼ نقؿ الغاز الطبيعي مقارنة بنقؿ الزيت الخ ػ ػػاـ أمراف :

أوليما :عدـ بقاء فائض مف السعر العالمي المتاح لصادرات الغاز  ،بعد خصـ تكاليؼ
إنتاج ونقؿ الغاز واحتساب عائد متواضع عمى اإلستثمار .ومف ىنا يتضح أنو ليس ىناؾ
في صادرات الغاز الطبيعي ريع تقتطفو الدولة المنتجة مثمما اعتادت أف تقتطؼ ريع الزيت

الخاـ  .ثانييما  :انخفاض السعر المحمي لمغاز الطبيعي في الدولة المنتجة  .فالسعر
المحمي لمغاز الطبيعي في المنطقة ىو ما يساوي السعر العالمي مطروحا منو تكاليؼ

التسييؿ والنقؿ  .وىذا السعر يتراوح تقديره بيف ٓ٘ ٔٓٓ-سنت لممميوف وحدة ح اررية مف

الغاز الطبيعي في البمد المنتج  ،مقارنة بسعر يصؿ الى حوالي ٗ دوالرات بالنسبة لممستيمؾ

في الدوؿ المستوردة لمغاز  ،إذا أخذنا في اإلعتبار تكمفة إعادة الغاز المساؿ إلى حالتو

الغازية .
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ومن ىنا برزت ميزة نسبية دائمة  ،لمدول المنتجة لمغاز في المنطقة  ،في صناعة

البتروكيماويات واألسمدة الكيماوية  ،وصناعة صير المعادن وغيرىا من الصناعات التي

يعتمد إنتاجيا عمى كثافة الطاقة  .واكتسبت الدوؿ المنتجة لمغ ػ ػ ػػاز ميزة تنافسية جعميا
اكثرقدرة مف الدوؿ الصناعية الكبرى  ،عمى تصدير سػ ػ ػػمع صناعية رئيس ػ ػ ػػية ىامػة بسبب

رخص المواد الخاـ والطاق ػ ػ ػ ػ ػػة التي يوفرىا الغاز الطبيعي
) 14 - 18

( Trichem Consultants 1994 :

 .واضافة إلى ذلؾ أتاح الغاز الطبيعي لمبمد المنتج فرصة توليد الكيرباء

وتكريرالمياه بأسعار رخيصة  .ولعل ىذه الميزات النسبية التي يتيحيا الغاز الطبيعي لمبمد
المنتج  ،حرية بنقل الصناعة إلى حيث يكون الغاز ،بدال من نقل الغاز إلى حيث تكون

الصناعة  ،مثمما كان الحال مع الزيت الخام  .وقد سبؽ أف برزت ىذه الظاىرة في التاريخ
االقتصادي عندما انتقمت الصناعة إلى حيث يوجد الفحـ  ،ولـ ينتقؿ الفحـ الى حيث توجد

الصناعة  ،بسبب ارتفاع تكاليؼ نقؿ الفحـ  .وعمى الدوؿ المنتجة لمغاز إدراؾ ىذه الحقيقة
الجغرافية  ،وأف تعض عمييا بالنواجذ  ،كما أف عمييا اف تنمي قدرتيا االدارية والتجارية

والتكنولوجية لبلستفادة مف الميزات النسبية التي أتاحيا وجود الغاز لدييا .

وقد الحظت دوؿ الخميج ىذه الميزة النسبية واستفادت منيا .ففي دراسة أُعدت في

نياية السبعينيات  ،مف قبؿ معيد استنفورد العالمي لمبحوث  ،لصالح منظمة الخميج
لبلستشارات الصناعية  ،حوؿ التكاليؼ المقارنة إلنتاج البتروكيماويات في كؿ مف منطقة

الخميج والواليات المتحدة االمريكية وألمانيا والياباف  .تبيف انخفاض تكاليؼ إنتاج عدد مف
الصناعات البتروكيماوية في منطقة الخميج  ،مقارنة ببقية المناطؽ المنتجة  ،وذلؾ بسبب

رخص أسعار الغاز الطبيعي في الخميج  .وتشير تمؾ الدراسة التي تأخذ تكاليؼ االنتاج في
خميج المكسيؾ معيا ار لمقياس  ،إلى أف تكمفة اإلنتاج في الكويت عمى سبيؿ المثاؿ بالنسبة

لمميثانوؿ ٗٗ ، %وبالنسبة لبلمونيا ٓ٘ ، %وااليثيميف ٖ %ٛمقارنة بتكمفة انتاج خميج
المكسيؾ التي تقؿ كثي ار عف تكمفة االنتاج في الياباف  .ىذا بينما تقارب تكاليؼ االنتاج في

ألمانيا تكاليؼ خميج المكسيؾ (الكواري ٘ ٜٔٛأ . )ٜ٘ :

وقد كاف مف نتائج وجود الميزة النسبية إلنتاج البتروكيماويات مف منطقة الخميج ،

أف تصاعد انتاجيا في المنطقة وارتفعت طاقة االنتاج عاـ  ٜٔٛٙإلى حوالي مميوف طف مف

الميثانوؿ و ٔ ،ٜمميوف طف مف االيثيميف ومميوف طف مف البولي ايثيميف  .واستمر تصاعد
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االنتاج تعبي ار عف اسػتمرار الميزة النسبية لمنتجي الخميج وتصاعدت طاقتيـ االنتاجية عاـ

ٗ ٜٜٔالى  ٔ,ٚمميوف طف مف الميثانوف  ،وٖ  ٖ،مميوف طف مػف االيثيميف و  ٔ,ٚطف

مف البولي اثيميػف

)( Trichem Consultants 1994:8-11

 .وقد قاـ منتجو الخميج بسد معظـ

احتياجات الطمب العالمي الجديد عمى ىذه المنتجات الرئيسية والثانوية مف البتروكيماويات..
وتشير أيضا دراسة

Trichem

التي قدمت إلى مؤتمر البتروكيماويات الرابع لدوؿ

مجمس التعاوف الذي عقد في نوفمبر ٗ ٜٜٔفي الدوحة  ،إلى استمرار الميزة النسبية لدوؿ
الخميج في إنتاج البتروكيماويات بسبب رخص أسعار الغاز الطبيعي محميا  ،نتيجة ارتفاع

تكاليؼ تصديره  .وتبيف تمؾ الدراسة القيمة أف التكاليؼ التقديرية  ،المتضمنة لمتكاليؼ

الثابتة والمتغيرة إلنتاج االثيميف مف الغاز الطبيعي في الشرؽ األوسط في عاـ ٗ، ٜٜٔ

كانت حوالي ٖ٘ٔ دوالر لمطف  .ىذا بينما تقدر تكاليؼ بقية المنتجيف لآلثيميف مف مختمؼ
المصادر بحوالي ٕٓٗ دوال ار لمطف في الواليات المتحدة االمريكية  ،وحوالي ٘ ٕٚدوالر

في اوربا  ،وحوالي ٕٓٔ دوالر في كوريا  ،وحوالي ٓ ٕٚدوال ار في تايواف  .وقد أدى
انخفاض أسعار االثيميف في منطقة الخميج  ،إلى اعطاء المنتجيف فييا ميزة نسبية أيضا ،

في إنتاج الجيؿ الثاني مف البتروكيماويات  .وقد قدرت دراسة

Trichem

تكاليؼ انتاج

VCMفي الشرؽ االوسط في الربع االوؿ مف عاـ ٗ ٜٜٔبمبمغ ٕٗٗ دوالر لمطف  ،مقارنة

بتكاليؼ إنتاج بمغت ٗ ٕٜدوالر في الواليات المتحدة االمريكية و ٖٙٚدوالر في اوربا

وٕٖٓ دوال ار في تايواف  .وكذلؾ قدرت تكاليؼ  PVCفي الشرؽ االوسط بمبمغ  ٗ٘ٚدال ار
لمطف ىذا بينما تبمغ التكمفة في الواليات المتحدة ٕٖ٘ دوال ار  ،وفي أوربا ٗ ٘ٚدوال ار  ،وفي

تايواف  ٘ٓٙدوال ار لمطف.

5ػ-ػ1
اضوضعػاضراعنػضضعازػاضطبغطيػسيػشطر
 1-1-5احتغاطغاتػاضعازػاضطبغطي
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تقدر المصادر العالمية احتياطي قطر مف الغاز الطبيعي في نياية عاـ ٗ ٜٜٔبػ

ٔ ٚ,ترليوف متر مكعب  .وىذا يسػ ػػاوي ٘ %مف إجمالي احتياطي العالـ مف الغاز الطبيعي

 .ويعادؿ مف الناحية الح اررية حوالي ٘٘ بميوف برميؿ مف الزيت الخاـ  .وىذا يس ػ ػ ػ ػػاوي

حوالي ثمانية عشر ضعفاً مف احتياطيات قطر المؤكدة مف الزيت الخ ػ ػ ػػاـ .( British
) Petroleum : 1995 : 18

ويقدر المدير العاـ لممؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ  ،احتياطيات قطر في

ٔ ٜٜٖٔ/ٔ/مف الغاز الطبيعي بػ ٖ٘ %مف احتياطيات دوؿ مجمس التعاوف  ،و ٔ%٘,
مف احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكد فػ ػػي العالـ

) .( Al - Marri 1994 :Table3

وفي كؿ األحواؿ تبيف اإلحصاءات أف احتياطيات قطر مف الغاز الطبيعي  ،كبيرة

ومعتبرة  ،السيما احتياطيات حقؿ غاز الشماؿ  ،وىو حقؿ غاز غير مصاحب  ،ويعتبر مف

الحقوؿ الكبيرة في العالـ  .ولذلؾ فإف الغاز الطبيعي ىو اليوـ مف أىـ الموارد اإلقتصادية
في قطر  ،إف لـ يكف أىميا عمى االطبلؽ  .وفي المستقبل المنظور يتوقف مستقبل قطر
االقتصادي عمى الخيارات التي سوف يؤخذ بيا في مجال استغالل حقل غاز الشمال ،

واإلتفاقيات التي سوف يتم اإلرتباط بيا مع األطراف المشاركة في تطوير حقل غاز الشمال

أو المشترية لصادراتو والممولو لو  .وعمى سبلمة الخيارات التي سوؼ يتـ األخذ بيا
وعدالة االتفاقيات التي سوؼ يتـ االرتباط بيا مع االطراؼ المشاركة في تطوير حقؿ غاز
الشماؿ  ،أو المشترية لصادراتو  ،والممولة لو  ،يتوقؼ مدى اس ػػتفادة قطر مف ىذا المورد

االقتصادي الياـ  ،الذي حبا اهلل بو الدوؿ المنتجة لو  .وذلؾ لما يوفره مف طاقة ومواد خاـ
رخيصة ،تتيح ميزات نسبية لمبمد المنتج  ،في عدد كبير مف الصناعات والنشاطات

اإلقتصادية األخرى  .وحري بمتخذي القرار أن يدرسوا الفرص المتاحة لإلستفادة من
احتياطيات الغاز الطبيعي  ،وأن يتعرفوا عمى الخيارات االولى بالرعاية ،وأن يوظفوا الموارد
المحدودة  ،واالستثمارات الشحيحة المتاحة لقطر في الوقت الحاضر  ،في افضل البدائل

لالستفادة من الغاز الطبيعي  ،وأكثرىا جدوى اقتصادية واجتماعية وسياسية

*****
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.

وجدير بالمبلحظة أف احتياطيات غاز حقؿ الشماؿ تحتوي عمى نسبة عالية مف

المكثفات

C 5 +

وكذلؾ نسبة جيدة مف سوائؿ الغاز

LPG

ويتبيف مف تركيب المنتجات

المستخرجة مف حقؿ غاز الشماؿ  ،أف المكثفات تشكؿ حوالي %ٔٛمف احتياطيات الحقؿ

ىذا إذا كاف تركيب الغاز متقارب في مختمؼ انحاء الحقؿ وفي كافة الطبقات المنتجة فيو.

وبالتالي فإف حقؿ غاز الشماؿ  ،وفؽ تقدير المصادر العالمية المحافظة  ،يحتوي عمى

احتياطيات مف الغاز يمكف اف يستخرج منيا مف المكثفات (جازوليف طبيعيي ونفتا) كمية

تقدر بحوالي ٓٔ بميوف برميؿ  .وىذه الكمية مف المكثفات تعادؿ حوالي ٘ أضعاؼ
احتياطيات قطر المؤكدة مف الزيت الخاـ في الحقوؿ البرية والبحرية

.

وىناؾ رأي فني يقوؿ إف قطر يمكنيا أف تسػ ػػترد نسبة أعمى مف احتياطي المكثفات ،

قد ترفع االحتياطي المؤكد منيا الى الضعؼ  .ىذا إذا اتبعت خطػ ػ ػػة إنتاج المكثفات أوال ،
ومف ثـ إعادة حقف الغاز في نفس المكمف بعد فصؿ المكثفات منو  .وذلؾ مف أجؿ
استخبلص نسبة أعمى مف المكثفات الموجودة في الحقؿ  ،عف طريؽ رفع نسبة االسترداد
Factor

Recoveryالمتوقعة في حالة عدـ إعادة الحقف  .وفي ىذه الحالة يتأخر إنتاج

الغازات الخفيفة مف الحقؿ إلى مرحمة متأخرة مف عمره

.

وىذا الرأي الفني يستحؽ الدراسة ،السيما ،في ضوء االسعار المتدنية لصادرات

الغاز الطبيعي المساؿ

LNG

في الوقت الحاضر .وجدير بالذكر أف المؤسسة العامة القطرية

لمبتروؿ بصدد تطبيؽ ىذه التكنولوجيا  ،ولدييا خطة  -لـ تنفذ حتى اآلف  -إلنتاج المكثفات
مف القبة الغازية في حقؿ دخاف  ،عف طريؽ إعادة حقف الغاز الطبيعي في القبة الغازية

لنفس المكمف  ،وذلؾ مف أجؿ استخبلص المكثفات أوال مف حقؿ دخاف  .وكذلؾ نجد أف

شركة شؿ وعددا مف الشركات العالمية تطبؽ نفس التقنية في بعض حقوؿ الغاز في العالـ

.

ولعؿ ما تتمتع بو المكثفات مف سيولة نقؿ  ،حيث تنقؿ في ناقبلت الزيت الخاـ

العادية وبنفس مستوى تكاليؼ نقؿ الزيت  ،ىذا باإلضافة إلى ما تتمتع بو مف سعر قريب

مف سعر الزيت الخاـ  ،تجعبلف مف سياسة إنتاج المكثفات أوال ،سياسة تستحؽ اإلىتماـ

والبحث والتقصي  ،قبؿ اإلرتباط بتصدير المزيد مف الغاز الطبيعي بالرغـ مف تدني أسعاره

العالمية

.
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*****

والى جانب احتياطيات حقؿ غاز الشماؿ الضخمة  ،فإف قطر لدييا احتياطيات

أخرى متواضعة مف الغاز الطبيعي  ،أىميا احتياطيات الغاز المصاحب لمزيت الخاـ مف

الحقوؿ البرية والبحرية  ،والذي سوؼ يستمر انتاجيا مع إنتاج الزيت الخاـ  .وكذلؾ

احتياطي طبقة الخؼ في حقؿ دخاف مف الغاز الطبيعي غير المصاحب  ،والتي جرى
إنتاجيا بكثافة طواؿ عقد الثمانينيات  ،لسد عجز الغاز المصاحب عف تمبية حاجات

االستيبلؾ المحمي  ،وذلؾ قبؿ اإلنتياء مف تطوير المرحمة االولى مف حقؿ غاز الشماؿ في

مطمع التسعينيات

.

وىذه االحتياطيات بالرغـ مف ضآلتيا  ،بالنسبة الحتياطيات غاز الشماؿ ،وكونيا

جزءاً اليكاد يذكر مف احتياطيات الغاز الطبيعي في قطر  ،فإف اثرىا المباشر في اقتصاد
قطر  ،ودورىا في التنمية الصناعية فييا كبيراف .لقد كاف ليذه االحتياطيات الفضؿ في

تزويد محطات توليد الكيرباء و تكريرالمياه بالطاقة الرخيصة منذ عاـ ٗ .ٜٔٙوقد كاف
حرؽ الغاز الطبيعي المصاحب  ،وراء التفكير في اإلستفادة منو في الصناعة منذ منتصؼ

السػ ػػتينيات  ،حيف أنشئت صناع ػػة االسمنت  ،ولحقتيا صناعة األسمدة الكيمياوية  .ومنذ
مطمع السبعينيات انضمت صناعة الحديد والصمب وصناعة البتروكيماويات إلى الصناعات
التي وفر ليا الغاز الطبيعي الرخيص ميزة نسبية استفادت منيا قطر في التنمية الصناعية

 .والى جانب ذلؾ انشئ معمؿ فصؿ سوائؿ الغاز

NGL Plant

في امسيعيد الستخبلص

سوائؿ الغاز  ،وتحقيؽ االسػػتفادة القصوى مف الغاز المصاحب  ،الذي كاف يحرؽ في

الماضي .

2-1-5ػػػػإظتاجػاضعازػوإغراداته
في عاـ ٓ ، ٜٜٔقبؿ بدء إنتاج الغاز مف حقؿ غاز الشماؿ  ،بمغ إنتاج قط ػ ػػر ٕٕٗ

بميوف قدـ مكعب مف الغاز المصاحب وغير المصاحب المنتج مف الحقوؿ البرية والبحري ػػة .

وفي عاـ ٖ ،ٜٜٔارتفع االنتاج الى ٘ ٖٛبميوف متر مكعب(ٗ٘ٓٔ مميوف قدـ مكعب

يوميا) منيا ٕٕ٘ بميوف قدـ مكعب مف انتاج حقؿ الشماؿ(ٗ )%٘ٛ ،ومنيا ٕٔٔ بميوف قدـ
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مكعب مف الغاز غير المصاحب في الحقوؿ البرية والبحرية  .والباقي  ٜٗبميوف قدـ مكعب
مف الغاز غير المصاحب في الحقوؿ البرية والبحرية  .وتتضح مف ذلؾ األىمية النسبية

التي سوؼ يضطمع بيا حقؿ غاز الشماؿ في تزويد االستيبلؾ المحمي مف الغاز الطبيعي .

كما يتضح تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مف طبقة الخؼ في حقؿ دخاف  ،عندما

اكتممت المرحمة االولى مف تطوير حقؿ غاز

الشماؿ.

وقد صاحب إنتاج عاـ ٖ ٜٜٔمف الغاز الطبيعي استخبلص مكثفات  ،بمغت ٖٓٚ

آالؼ طف  ،مع الغاز المنتج في الحقوؿ البرية والبحرية  .ىذا باإلضافة الى مميوف طف مف
المكثفات تـ استخبلصيا مف الغاز المنتج في حقؿ الشماؿ  .وتقدر القيمة االجمالية

لممكثفات المنتجة في عاـ ٖ ٜٜٔبحوالي ٖ ٔٚمميوف دوالر  .كما تـ استخبلص ٕٗٗ ألؼ

طف مف البروبيف و٘ ٕٜالؼ طف مف البيوتيف مف الغاز المنتج في الحقوؿ البرية والبحرية .
وتـ استخبلص  ٕٓٚآالؼ طف مف البروبيف و٘٘ٔ ألؼ طف مف البيوتيف مف غاز الشماؿ

 .وتقدر القيمة اإلجمالية لمبروبيف والبيوتيف المنتج مف جميع المصادر بحوالي ٕ٘ٔ مميوف
دوالر في عاـ

ٖ.ٜٜٔ

واضافة إلى المكثفات وسوائؿ الغاز التي تـ استخبلصيا مف الغاز الطبيعي المنتج

في عاـ ٖ ،ٜٜٔفإف بقية الغاز الطبيعي  ،المكونة مف غاز الميثيف وااليثيف قد تـ
استخداميما  ،باعتبارىما مواد خاـ

ومصادر طاقة في الصناعة وفي محطات توليد

الكيرباء وتكرير المياه  .فقد استخدمت شركة قطر لمبتروكيماويات منيا بميوف قدـ مكعب

مف غاز االثيميف إلنتاج ٕٖ٘ الؼ طف مف

االثيميف.

أما الكمية المتبقية مف الغاز الطبيعي المنتج عاـ ٖ ٜٜٔفكميا مف غاز الميثيف ،

وقد استخدمت شركة قطر لصناعة االسمدة ٕٗ بميوف قدـ مكعب منيا  ،إلنتاج ٓ٘ ٚالؼ

طف مف االمونيا  .كما استخدمت شركة قطر لمحديد والصمب  ٚبميوف قدـ مكعب لصير
الحديد  .وكذلؾ استخدمت شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت الغاز الطبيعي باعتباره

طاقة في عممياتيا  .أما محطات توليد الكيرباء  ،وتكرير المياه فقد كاف استيبلكيا ٜٗ
بميوف قدـ مكعب مف غاز الميثيف  .واستخدـ الباقي مف الغاز في عمميات المؤسسة العامة

القطرية

لمبتروؿ.
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وتقدر المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ القيمة البيعية والتحويمية لغاز الميثيف واالثيف

المزود لمصناعة والمستخدـ كطاقة بمبمغ  ٕٖٙمميوف لاير  .وبذلؾ فإف القيمة النقدية

لمشتقات الغاز الطبيعي المنتج عاـ ٖ ٜٜٔشاممة المكثفات وسوائؿ الغاز الطبيعي وغاز

الميثيف واالثيف تقدر بحوالي ٖٓ٘ مميوف دوالر ،تغطي حوالي نصؼ التكمفة التشغيمية
لممؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ

.

وجدير بالمبلحظة أف متوسط إجمالي عائد المؤسسة مف بيع المكثفات وسوائؿ الغاز

وبقية مبيعات الغاز محميا في عاـ ٖ ،ٜٜٔتبمغ حوالي ٔ ٜسنتا لممميوف وحدة ح اررية أو
ألؼ قدـ مكعب  .وىذا التقدير يشير إلى الحد األدنى مف القيمة النقدية التي يمكف إلنتاج
الغاز أف يحققيا في حالة استخدامو محميا بدال مف تصديره  .ىذا باإلضافة إلى المنافع

اإلقتصادية واإلجتماعية األخرى .

 3-1-5ػػ ادتخداطاتػاضعازػاضطبغطيػحتىػ1993
يتضح لنا مف العرض السابؽ  ،أف ضخامة احتياطيات قطر مف الغاز الطبيعي ىي

بفضؿ حقؿ غاز الشماؿ  .وكذلؾ بيف لنا -العرض السابؽ -أوجو استخداـ الغاز المنتج
الذي تـ أوال  :استخبلص المكثفات  C5+منو  .ثـ تـ ثانيا  :فصؿ سوائؿ الغاز LPG

التي يسيؿ تخزينيا وتصديرىا مقارنة بالغازات الخفيفة  .وكذلؾ تـ ثالثاً  :فصؿ غاز االثيف

C2واالستفادة منو في إقامة صناعة البتروكيماويات إلنتاج االثيميف الذي يستخدـ بدوره في

إنتاج البولي اثيميف الذي يعتبر أساس الصناعات البتروكيماوية  .وبقى رابعاً  :غاز الميثيف

 C1الذي يصعب نقمو ف ػ ػػي حالتو الغازية  ،والذي كانت شركات النفط في الماضي تقوـ

بحرقو والتخمص منو  .وقد استفادت قطر مف غاز الميثيف في صناعة األس ػ ػػمدة الكيماوية ،
وصناعة الحديد والصمب وصناعة األسمنت  ،كما استخدمتو بدال مف حرؽ الديزؿ والنفط

الخاـ في توفير وقود محطات توليد الكيرباء وتكرير المياه (الرسـ . )ٔ : ٘ :

ومف ىنا تتضح لنا أىمية الغاز الطبيعي السيما المثيف وااليثيف في توفير مواد خاـ

لمصناعة البتروكيماوية  ،وطاقة لمصناعة ولعدد مف االستخدامات التي حؿ فييا غاز

الميثيف الرخيص محؿ مصادر الطاقة االخرى ذات القيمة التصديرية العالية  .وعمى سبيؿ
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المثاؿ فاف استخداـ الغاز الطبيعي في محطات توليد الكيرباء وتكرير المياه وفر عمى

الدولة استخداـ الديزؿ أو الزيت الخاـ  .وتقدر القيمة الح اررية لمغاز الطبيعي المستيمؾ في

محطات الكيرباء والماء في قطر بما يعادؿ  ٔٚمميوف برميؿ مف الزيت الخاـ في عاـ

ٖ ،ٜٜٔتبمغ قيمتو السوقية حوالي ٕ ٕٚمميوف دوالر  ،وينطبؽ ىذا عمى عدد مف عمميات

المؤسسة التي لو لـ يكف الغاز الطبيعي الرخيص متوف اًر  ،لتـ استخداـ الزيت الخاـ لتمبية
احتياجات تمؾ العمميات مف الطاقة.

واضافة إلى استخداـ الغاز الطبيعي بدال مف الزيت الخاـ لتوفير طاقة رخيصة ،

مما أدى إلى التوسع في إنتاج الطاقة الكيربائية  ،فإف الغاز الطبيعي يقوـ بدور مباشر في

تنشيط االنتاج المحمي وتوسيع إمكانياتو .وذلؾ مف خبلؿ الميزة النسبية

التي يتيحيا

لمصناعات القائمة عمى استخداـ الغاز الطبيعي باعتباره مادة خاـ أو مصد ار لمطاقة  .ومف
ىنا أصبح الغاز الطبيعي مؤث ار بشكؿ مباشر ،عمى حجـ وتنوع االنتاج الصناعي  ،ومساىما

في نمو وتنوع الناتج المحمي اإلجمالي  .ويتبيف ىذا األثر ،مف حجـ إنتاج وقيمة مبيعات
وثمف صادرات انتاج الصناعات القميمة التي أقيمت في قطر  ،بفضؿ وجود الغاز الطبيعي

الرخيص.

ففي عاـ ٕ ٜٜٔعمى سبيؿ المثاؿ أنتجت شركة قطر لؤلسمدة ٓ٘ ٚألؼ طف مف

االمونيا صدر منيا ٖ ٕٙألؼ طف واستخدـ الباقي في انتاج  ٕٛٙألؼ طف مف اليوريا.

وأنتجت شركة قطر لمبتروكيماويات ٕٖ٘ ألؼ طف مف االثيميف صدرت منيا ٓ ٔٚألؼ طف
 ،واستخدـ الباقي في انتاج ٓ ٔٛألؼ طف مف البولي اثيميف منخفض الكثافة  ،وأنتجت
شركة قطر لمحديد والصمب  ٘ٛٛألؼ طف مف قضباف حديد التسميح  ،أما شركة قطر

لصناعة االسمنت فقد أنتجت ٖ٘٘ ألؼ طف مف االسمنت.

وتقدر قيمة صادرات األسػ ػ ػػمدة الكيماوية في عاـ ٕ ٜٜٔبحوالي ٓ٘ٔ مميوف دوالر ،

وقدرت قيمة صادرات البترو كيماويات بػ ٘ ٔٚمميوف دوالر .كما تقدر قيمة قضباف الحديد

المنتجة بحوالي ٕٓٓ مميوف دوالر  ،وقيمة األسمنت بحوالي ٘ٔ مميوف دوالر .وبذلؾ تقدر
قيمة إجمالي إنتاج ىذه الصناعات األربع بحوالي ٓٗ٘ مميوف دوالر عاـ ٕ .ٜٜٔوقد ساىـ

ىذا الحجـ مف الدخؿ الصناعي في االنتاج المحمي اإلجمالي  ،المقدر بحوالي  ٕٚبميوف لاير

في عاـ ٕ ٜٜٔبنسبة ٕ % ٚ ،مف إجمالي الناتج المحمي االجمالي  .كما أسيمت
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صادرات األسمدة والبتروكيماويات وقضباف حديد التسميح بحوالي ُخ ْمس ايرادات ميزاف
المدفوعات المقدرة بحوالي ٔٔ بميوف لاير  .ومن ىنا تتبين لنا بعض الميزات اإلقتصادية
الستخدام الغاز محميا بدال من تصديره  ،إضافة إلى ما تتيحو الصناعة من فرص عمل

منتج وميزات اقتصادية أخرى  .وتتضح لنا مقولة ان الغاز الطبيعي مصدر لمنشاط
اإلقتصادي المباشر  ،وتعظيم القيمة المضافة في اإلقتصاد الوطني  ،والتي التتييأ لمبمد

المنتج في حالة تصدير الغاز  .وانما تتاح لمبمد المنتج فقط عندما يوجو الغاز الطبيعي

مباشرة إلى االنتاج الصناعي وانتاج الطاقة الرخيصة المحركة لمنشاطات اإلقتصادية
األخرى .

 2- 5ػ
اضتوجؼاتػاضطدتػبضغظػالدتعاللػحػلػاضذطال
يعد حقؿ غازالشماؿ بكؿ المقاييس حقبل ضخما  ،ومف حقوؿ الغاز الكبيرة المعدودة

في العالـ  ،وىذا الحقؿ سوؼ يكوف مصد ار المدادات قطر مف الغاز الطبيعي في المستقبؿ.

وبالتالي فإف الحديث عف مستقبؿ الغاز في قطر  ،حديث عف مستقبؿ غاز حقؿ الشماؿ .

وقد بدأ االنتاج مف ىذا الحقؿ منذ عاـ ٕ ،ٜٜٔوفي عاـ ٖ ٜٜٔأنتج ىذا الحقؿ حوالي

ٓٓ ٛمميوف قدـ مكعب مف الغاز الطبيعي يوميا  ،وزود اإلستيبلؾ المحمي بحوالي ثمثي
احتياجاتو  .ىذا باإلضافة إلى استخبلص حوالي مميوف طف مف المكثفات سنويا تـ

تصديرىا .

وقد جاء إنتاج المرحمة االولى مف حقؿ غاز الشماؿ

في وقت نضبت فيو

احتياطيات الغاز غير المصاحب المنتج مف طبقة الخؼ في حقؿ دخاف  ،وتراجع بالتالي

إنتاجو  .كما جاء في وقت يتوقع فيو انقطاع وصوؿ الغاز المصاحب مف الحقوؿ البحرية
بسبب تآكؿ االنابيب  ،وبذلؾ فاف حقؿ غاز الشماؿ ىو اليوـ المصدر الرئيسي لتمبية
احتياجات الصناعة ومحطات توليد الكيرباء

وتكرير المياه

في قطر .وسوؼ يكوف

المصدر الذي ُيعتمد عميو في تمبية االحتياجات المحمية مف الغاز الطبيعي في المستقبؿ .
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ويحؿ بذلؾ مكاف الغاز المصاحب الذي كاف لو الفضؿ في تشجيع قياـ الصناعة في قطر

و التوسع في استخداـ الغاز الطبيعي لتمبية اإلحتياجات المحمية.

وفي الوقت الحاضر يبدو أف التوجيات الرئيسية لحكومة قطر تتمثؿ في تصدير

غاز الشماؿ إلى األسواؽ العالمية  .وحيث أف تصدير الغاز الطبيعي اليوـ يتمثؿ أساسا في

تسييمو ونقمو في بواخر مبردة إلى مراكز االستيبلؾ  ،فاف توجو حكومة قطر ،يتركز عمى
مشروعات تسييؿ الغاز الطبيعي

LNG

 .وذلؾ بسبب الصعوبات التي تواجو تصدير الغاز

الطبيعي باألنابيب إلى مراكز االستيبلؾ الرئيسية  .ويبدو تاريخيا أف خيار تصدير الغاز
المساؿ  ،كاف الخيار الذي حظى بالدراسة واإلىتماـ  ،منذ أف تـ اكتشاؼ حقؿ غاز الشماؿ

مف قبؿ شركة شؿ قطر في مطمع السبعينيات .

وقد كانت أولى محاوالت قطر لتصدير الغاز المساؿ  LNGفي منتصؼ السبعينيات

شاركت فييا شخصيا عف قرب  .وذلؾ عندما أنشئت شركة قطرغاز بيف المؤسسة
 ،وقد
ُ
العامة القطرية لمبتروؿ وشركة شؿ  ،بقصد تصدير الغاز الطبيعي المساؿ الى الياباف  ،وتـ
إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمصنع تسييؿ الغاز ونقمو إلى الياباف بطاقة ستة مبلييف طف

سنويا  .وقد بدأت عمى أثر إعداد تمؾ الدراسة جيود الترويج والتسويؽ  ،عمى أسػ ػػاس مبدأ
يمتزـ بأف الخطوة االولى في تنفيذ مشروعات الغاز المساؿ  ،يجب أف تكوف ىي الوصوؿ

إلى شروط عقد التسويؽ واإلتفاؽ عمى سعر لمغاز المساؿ -يكوف حده األدنى ثابتاً -يبرر
المخاطر التجارية والقياـ باإلستثمارات الضخمة التي يتطمبيا مشروع تسييؿ الغاز الطبيعي

وتوفير وسائؿ نقمو المتخصصة  .وقد تبيف مف خبلؿ المفاوضات مع العمبلء اليابانييف ،
ومف الزيارات المكثفة إلى مراكز االستيبلؾ الرئيسية في الياباف  ،أف األطراؼ اليابانية غير

قادرة عمى عرض سعر يبرر المغامرة في اإلستثمارات الضخمة التي يتطمبيا مشروع تسييؿ

الغاز ونقمو بالبواخر المبردة  ،والتي كانت تقدر في ذلؾ الوقت بحوالي  ٙمميارات دوالر

لمشروع طاقتو ٙمميوف طف سنويا  .كما كاف إلصرار شركة شؿ عمى أف يكوف العائد عمى
االستثمار متس ػ ػ ػػاويا في كافة نشاطات المشروع  ،أثر سمبي عمى مبررات تنفيذ المشػ ػػروع مف

وجية نظر حكومة قطر .

وقد كاف إدراؾ الدولة لضآلة العائد الذي يتيحو المشروع ليا  ،باعتبارىا مالكا لمغاز

الطبيعي في باطف األرض  ،وراء إصرارىا عمى الحصوؿ عمى سعر مضموف لمغاز
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الطبيعي المساؿ يبرر اتخاذىا ق اررتصدير الغاز الطبيعي مف ناحية  ،ومف ناحية ثانية

أصرت الدولة عمى ضرورة وجود فروؽ بيف العائد عمى االستثمار  ،فيما يتعمؽ بمختمؼ

نشاطات المشروع .ىذا بينما كانت شركة شؿ تصر عمى توحيد العائد عمى مختمؼ نشاطات

مشػ ػ ػ ػ ػػروع تسييؿ الغاز  .فالعائد عمى نشاطات النقؿ -مف وجية نظر الحكومة -ليس
بالضرورة أف يكوف مماثبل لمعائد عمى نشاطات االنتاج والتسييؿ  ،وانما يكفي أف يكوف

عائد نشاط النقؿ متناسبا مع عائد صناعة النقؿ .

وقد استمرت الدولة بعد تمؾ المحاولة -في مطمع السبعينيات -في تأكيد سياستيا

الحذرة تمؾ  .وجعمت نصب عينييا معيار استفادة الدولة  ،باعتبارىا مالكا لمغاز في باطف

االرض  ،بوصفو المعيار الذي يؤخذ في الحسػ ػػباف عند اتخاذ قرار تصدير الغاز الطبيعي .
كما استمرت في الوقت نفسو محاوالت الزج بقطر  ،في خيار تصدير الغاز الطبيعي  ،قبؿ
االلتفات الى امكانية دمجو في اإلقتصاد الوطني واإلستفادة منو في تصدير سمع صناعية

يدخؿ الغاز في انتاجيا باعتباره مادة خاـ أو مصد ار لمطاقة  .ونتيجة لعدـ قدرة مؤيدي

خيار تصدير الغاز المساؿ  ، LNGعمى الحصوؿ عمى سعر يبرر القياـ بمشروع تسييؿ

الغاز المقترح  ،تـ في أواخر السبعينيات حؿ شركة قطر غاز وتوقفت المحاولة األولى .

وفي عقد الثمانينيات  ،وعندما أرتفعت أسعار الزيت الخاـ بسبب طفرة أسعار النفط

الثانية  ،أعيدت دراسة مشروع تسييؿ الغاز الطبيعي مرة أخرى  ،واستمرت المفاوضات

واالتصاالت مع شركاء أجانب مف ناحية  ،ومف ناحية ثانية مع العمبلء اليابانييف وبعض
الدوؿ االوربية  ،إال أف تمؾ المحاوالت لـ تسفر عف الوصوؿ إلى سعر يبرر االنحياز إلى

خيار تصدير الغاز ،السيما بعد أف تراجعت أسعار الزيت الخاـ اعتبا ار مف عاـ .ٜٔٛٙ
واستمرت حكومة قطر متمسكة بسياستيا السميمة التي تمتزـ جانب الحذر ،والمتمثمة في
ضرورة إرضاء مبدأ الحصوؿ عمى سعر يسمح بتحقيؽ عائد مناسب لمغاز في باطف االرض

 .ىذا إضافة إلى قدرة ذلؾ السعرعمى تبرير القياـ بالمخاطرة المتمثمة في الصرؼ عمى
استثمارات ضخمة تصعب االستفادة منيا  ،في حالة ما اذا كانت شروط عقد التسويؽ

ومستويات األسعار المضمونة التغطي تكاليؼ مشروع تسييؿ الغاز ونقمو.

ومع نياية عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات تغيرت سياسة قطر  ،وبدأت الدولة

تتخمى عف شرط االتفاؽ مسبقا عمى سعر لمغاز الطبيعي يبررالقياـ بمشروع لتسييؿ الغاز .
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وقد كاف لضغط الشركات االجنبية المشاركة مع المؤسسة في ترويج مشروعات الغاز  ،كما
كاف لضغط الوكبلء المحمييف لمشركات الميتمة بتنفيذ مشروعات الغاز المساؿ ومشروعات

البنية المتعمقة بو  ،دور في تغيير سياسة قطر ،وحذؼ شرط اإلتفاؽ مسبقا عمى سعر
لصادرات الغاز المساؿ  ،يحقؽ عائدا مناسبا لمدولة باعتبارىا مالكا لمغاز في باطف االرض

 ،ىذا إلى جانب تبريره لممخاطرة التجارية المتمثمة في القياـ باإلستثمارات الضخمة التي

تتطمبيا مشروعات تصدير الغاز المساؿ كما تتطمبيا البنية األساسية البلزمة لذلؾ .

ولعمو مف المفيد  ،قبؿ عرض اقتصاديات خيار تصدير الغاز المساؿ  ،أف نشير

بشئ مف اإليجاز إلى الفرص البديمة المتاحة لقطر  ،لئلستفادة مف موارد الغاز الطبيعي

الوفيرة التي يتيحيا حقؿ غاز الشماؿ.

 1-2-5اضغرصػاضطتاحظػضالدتغادةػطنػاضعازػاضطبغطي
تتمثؿ الفرص المتاحة لبلستفادة مف الغاز الطبيعي في فرص تصديره مباشرة مف

ناحية ومف ناحية أخرى في فرص تصدير سمع يدخؿ الغاز الطبيعي في تصنيعيا باعتباره
مادة خاـ او مصد ار لمطاقة وكاف عمى قطر قبؿ أف تتبنى بشكؿ رئيسي أحد الخياريف اف

تقوـ بدراستيف :

أوالىما  :أف تدرس خيار تصدير الغاز مباشرة كما تدرس خيار تصدير سمع صناعية يدخؿ

األولَى باالىتماـ  ،ومف ثـ التركيز
الغاز في تصنيعيا وتحدد بناء عمى ىذه الدراسة الخيار ْ
عميو .ثانيتيما  :أف تقوـ بعد ذلؾ بتحديد المشروعات التي تبرىف اقتصادياتيا عمى انيا

أولى بتخصيص الموارد النادرة  ،وأحؽ بتوجيو الجيود البشرية والمالية المحدودة لقطاع النفط
 .وفي ضوء تمؾ الدراسات  ،وعمى ٍأسس نتائجيا الموضوعية  ،تقوـ الحكومة مف ناحية ،
والمؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ مف ناحية ثانية  ،بتحديد توليفة المشاريع  .والتي اليمزـ

بالضرورة أف تكوف كميا مف خيار واحد  ،وانما يكوف اختيار كؿ منيا عمى أساس مدى
إتاحتة لممردود المالي إضافة إلى مدى تمتعو بجدوى تنموية  ،تحقؽ لقطر اإلستفادة المثمى

مف استغبلؿ مواردىا الغازية في المدى البعيد.

وادراكا مني ألىمية وجود دراسة مقارنة  ،لخيار تصدير الغاز المساؿ  ،وخيار

تصدير منتجات صناعية يدخؿ الغاز في تصنيعيا  ،فقد قمت بإعداد دراسة متواضعة  ،تـ
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نشرىا في مجمة النفط والتعاوف العربي عاـ ٓ ٜٔٛتحت عنواف " اقتصاديات االستخدامات
البديمة لمغاز الطبيعي غير المصاحب في دول الخميج العربي" (الكواري ٓ . )ٜٔٛوقد

استف دت في إعداد تمؾ الدراسة مف الحقائؽ والمعمومات والمناقشات التي تبينت لي وتعرفت

عمييا خبلؿ عممي في قطاع النفط وعمى األخص عممي في تسويؽ النفط .

وقد قارنت تمؾ الدراسة المذكورة بيف خياريف :أوليما :تسييؿ  ٘ ،ٚمميوف طف سنويا

مف الغاز الطبيعي المساؿ  LNGواستخبلص سػ ػوائؿ الغاز  LPGوالمكثفات  .وثانييما :

مجمع بتروكيماويات ينتج ٕ ٘ ،مميوف طف مف االسمدة الكيماوية والمنتجات البتروكيماوية
اضافة الى استخبلص سوائؿ الغاز LPGوالمكثفات  .وقد تبيف مف الدراسة اف خيار
التصنيع يتميز عمى خيار التسييؿ مف جميع الوجوه  .فقد تبيف مف الدراسة المقارنة أف العائد

الصافي لمدولة في ذلؾ الوقت -باعتبارىا المالؾ لمغاز في باطف االرض -يقدر في حالة

األخذ بخيار تسييؿ الغاز بحوالي ٖٗ سنتا لكؿ ٓٓٓٔ قدـ مكعب ىذا بينما يرتفع العائد

الى  ٔ ،ٜٗسنتا في حالة خيار التصنيع  .ومف الناحية اإلقتصادية تبيف أف خيار التصنيع
الذي يحتاج الى نصؼ احتياجات خيار التسييؿ مف الغاز الطبيعي والذي يشكؿ حجـ

االستثمار فيو ٗ %ٛمف حجـ االستثمار في معمؿ التسييؿ فقط -دوف النقؿ -سوؼ تصؿ
ارباحو السنوية الى  ٘ٛٛمميوف دوالر مقارنة بمبمغ ٖٓ٘ مميوف دوالر لمعمؿ التسييؿ عندما

كانت اسعار النفط الحقيقية أعمى وتكاليؼ اإلستثمار أقؿ  .وىذا يصؿ بالعائد عمى
االستثمار في خيار التصنيع الى  %ٕٙمقارنة بحوالي ٕٓ %لخيار التسييؿ في ذلؾ الوقت
 ،عندما كاف إنتاج وتسييؿ ونقؿ مميوف طف مف الغاز المساؿ سنويا  ،يحتاج إلى استثمار

بميوف دوالر مقارنة ببميوف ونصؼ يتطمبيا اليوـ إنتاج وتسييؿ ونقؿ بميوف طف سنويا

.

وباإلضافة إلى ىذه المؤشرات الكمية  ،فإف المؤشرات النوعية كانت الى جانب خيار

التصنيع  .وذلؾ بسبب ما توفره الصناعات البتروكيماوية األساسية مف فرص التكامؿ فيما
بينيا  ،وما تتيحو مف إمكانيات التشابؾ مع القطاعات اإلقتصادية المحمية االخرى في البمد

المنتج  .ىذا إلى جانب ما تؤدي إليو مف رفع القيمة المضافة محميا مف الغاز  .ويضاؼ
إلى تمؾ الميزات كميا  ،مايسمح بو خيار التصنيع مف آفاؽ مستقبمية لمتنمية الصناعية ،

وزيادة فرص العمؿ المنتج لقوة العمؿ المواطنة  ،مقارنة بخيار التسييؿ الذي -مع األسؼ-

اليتيح تمؾ الفرص التنموية في المسػ ػ ػ ػػتقبؿ (الكواري ٘ ٜٔٛأ . )ٔٓٗ :
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وجدير بالذكر أف تمؾ الدراسة األولية ىدفت إلى لفت النظر فقط  ،لضرورة الدراسة

الشاممة وأىمية التعرؼ عمى الخيارات المتاحة لقطر ،قبؿ تبني أي خيار منيا  .وكانت دعوة
إلى د ارس ػ ػ ػػة الفرص المتاحة قبؿ تفضيؿ مدخؿ عمى آخر وتوجيو الموارد النادرة إليو  .وما

زالت تمك الدعوة قائمة  .وسوف تكون الزمة ميما تقدم العمل في استغالل حقل غاز
الشمال  ،وتم االرتباط بعقود تصدير الغاز المسال  .فغاز الشمال ىو المصدر اإلقتصادي
االىم في قطر وعمى مدى االستفادة من اإلمكانيات التي يتيحيا يتوقف المســتقبل

االقتصادي لقطر  .وما اليدرك كمو اليترك جمو  .وما قد ال يستطيع تنفيذه القطاع العاـ مف

صناعات بتروكيماوية ومعدنية -نتيجة عدـ القدرة عمى اإلستثمار -يمكف لمقطاع الخاص

المحمي واإلقميمي والعربي أف يقوـ بتنفيذه اذا أعطى إحتياطيات مف غاز الشماؿ وحوافز
صناعية بنفس الشروط التي حصمت عمييا مشروعات تصدير الغاز .

 2-2-5خغارػتصدغرػاضعازػاضطدالػ
وفي الوقت الحاضر يبدو اف توجو قطر حياؿ اإلستفادة مف حقؿ غاز الشماؿ  ،قد

حسـ لصالح التركيز عمى تصدير الغاز المساؿ  .وقد وضعت الخطة عمى أساس تصدير
الغاز الطبيعي بكػؿ مكوناتو بما فييا غاز االثيف وسوائؿ الغاز  LPGبعد فصؿ المكثفات

مباشرة (الرسـ ٘  . )ٕ :وىناؾ اآلف مشروعاف متقدماف  :اوليما مشروع شركة قطرغاز

لتصدير ستة مبلييف مف الغاز المساؿ الى الياباف سنويا ولمدة خمسة وعشريف عاما .

وثانييما مشروع شركة رأس لفاف مع موبؿ  .وىذا المشروع ليس لديو في الوقت الحاضر
سوى ٘ ٕ ،مميوف طف تـ التعاقد عمييا مع كوريا  ،وبقية الكمية المقدرة إلنتاجو والبالغة
عشرة مبلييف طف  ،تجرى اآلف مناقشات نشطة ومفاوضات متقدمة إلضافتيا الى مشروع

راس لفاف بأي ثمف  ،وذلؾ مف أجؿ تنفيػػذه.

ومما ىو جدير بالمبلحظة أف المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ -في ىذه المرة -بعد

أف تخمت عف السياسة الحذرة التي كانت تأخذ بيا حكومة قطر -قامت بخطوات عممية

مكمفة قبؿ اف يتـ االتفاؽ عمى عقود تسويؽ الغاز المساؿ  .وكذلؾ قامت باالستثمار في
مشروعات الغاز المساؿ قبؿ أف تتوصؿ إلى معرفة شروط التمويؿ المتاحة ليا ،وتتمكف مف
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تحديد تكاليؼ اإلنتاج وأعباء التمويؿ  ،وتأثيره عمى قدرة اإلقتراض في المستقبؿ فيما إذا

أرادت المؤسسة تمويؿ مشروعات أخرى أكثر جدوى اقتصادية  .لقد قامت المؤسسة -مع

األسؼ -بالتعاقد عمى إنشاءات رأسمالية ضخمة  ،قبؿ التوصؿ إلى سعر محدد لصادرات
الغاز المساؿ  .كما قامت المؤسسة بالتعاقد عمى الدراسات الفنية

واليندسية لمشروعات تسييؿ الغاز  ،إلى جانب التوقيع عمى عدد مف االتفاقيات التي رتبت

التزامات قانونية  ،كاف مف الصعب التراجع عنيا.

ومف أىـ الخطوات العممية التي تمت  ،قبؿ اإلتفاؽ عمى سعر صادرات الغاز

المساؿ  ،قرار تشييد ميناء رأس لفاف باستثمارات حكومية بمغت حوالي مميار دوالر وجدير

بالذكر أف ىناؾ دراسات سابقة كانت تفضؿ جنوب أمسعيد (الموقع الحالي لمنتجع سي ليف

) موقعاً لميناء تصدير مشروعات غاز الشماؿ عمى موقع راس لفاف بسببب الفرؽ في
التكاليؼ واعتبارات البيئة والمبلئمة  .وكذلؾ التعاقد عمى انشاء المرحمة االولى مف معمؿ
التسييؿ الخاص بمشروع شركة قطر غاز والتسييبلت التابعة لو  ،بتكمفة بمغت  ٕ ،ٛبميوف

دوالر لتسييؿ ٗ مميوف طف سنويا  .وقد قاـ الشركاء في شركة قطر غاز بتسديد الدفعة
االولى مف العقد مف رأس ماؿ المشروع وقروض الشركاء  .وذلؾ قبؿ أف يتـ ترتيب بقية

احتياجات التمويؿ واإلتفاؽ عمى شروطيا.

ونتيجة ليذه السياسة الجديدة  ،أصبح اآلف ىناؾ مشروعاف مؤكداف لتصدير الغاز

الطبيعي المساؿ  .ىما مشروع شركة قطر غاز  ،ومشروع شركة رأس لفاف الذي لـ يكتمؿ
بعد التعاقد عمى الحد االدنى مف طاقتو االنتاجية  .وتقدر استثمارات المرحمة االولى مف

انتاج شركة قطر غاز بحوالي  ٙبميوف دوالر ،إلنتاج ونقؿ أربعة مبلييف طف مف الغاز

المساؿ إلى الياباف  .وتقدر استثمارات المشروع وفقا لما يمي  ٔ ،ٕ :بميوف النتاج الغاز
الطبيعي واستخبلص المكثفات ونقؿ الغاز الى مصنع التسييؿ  ٕ ، ٛ ،بميوف دوالر لتشييد

معمؿ التسييؿ والتسييبلت التابعػ ػػة لو  ٕ ،ٕ ،بميوف لشراء ناقبلت الغاز  .وقد اتفقت شركة

قطر غاز مع شركة يابانية لمقياـ بنقؿ الغاز مقابؿ ٕ٘ ٔ ،دوالر لكؿ مميوف وحدة ح اررية .
أما شركة رأس لفاف غاز فقد تـ اإلتفاؽ عمى بيع الغاز مطروحا عمى ظير السفينة في

رأس لفاف
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 .وعمى المشترييف الكورييف تقع مسؤلية نقمو إلى كوريا

)- B4
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وجدير بالتأكيد أف ىذيف المشروعيف المتقدميف ىما مشروعاف متكامبلف يجمعاف مف

ناحية  ،بيف القياـ بإنتاج الغاز واستغبلؿ المكثفات لتغطية تكاليؼ انتاج الغاز ونقمو إلى

رأس لفاف  .ومف ناحية ثانية  ،يقوـ كؿ منيما بتسييؿ كافة مشتقات الغاز وتخزينو واقامة
التسييبلت االزمة لشحنو مف ميناء رأس لفاف  .وقد كاف دمج مرحمة إنتاج الغاز مع مرحمة
التسييؿ ىو الحافز الذي شجع الشركاء االجانب عمى الدخوؿ في مشروعات تسييؿ الغاز

كما سبقت اإلشارة  .وذلؾ بعد أف تخمت المؤسسة عف حقوقيا في أجزاء مف احتياطيات
حقؿ غاز الشماؿ دوف مقابؿ لكؿ مف شركة قطر غاز وشركة رأس لفاف غاز .وقد شمؿ
تنازؿ المؤسسة تنازال عف المكثفات المصاحبة لمغاز المنتج  .ولعؿ ىذا التنازؿ كاف العامؿ
الرئيسي في جذب الشركاء االجانب لئلستثمار في مشروعات الغاز  ،بعد أف أكسب ثمف

بيع المكثفات  ،ىذه المشروعات جدوى اقتصادية فيما يتعمؽ بالمستثمريف االجانب  .ىذا
إضافة إلى ما يستفيده الشريؾ االجنبي مف منافع أخرى في العادة باعتباره بائعا لمخدمات ،

يحظى بأولوية تزويد المشروع الذي يشارؾ في رأسمالو  ،بالتكنولوجيا والخدمات الفنية

واإلدارية .

ووفقا لممعمومات المتفرقة المتاحة  ،تقدر استثمارات إنتاج ٗمبلييف طف مف الغاز

الطبيعي وتسييميا فقط -دوف استثمارات النقؿ بالبواخر المبردة -بحوالي ٗ مميارات دوالر ،
او مميار دوالر -لتسييؿ -كؿ مميوف طف سنويا  .وبذلؾ فإف اإلستثمارات البلزمة لتسييؿ
الكميات المتعاقد عمييا مع الياباف وكوريا مف المشروعيف تقدر بحوالي ٘ ٛ ،بميوف  ،عمى

المؤسسة أف تستثمر  ،وفقا لحصتيا في رأس الماؿ  ٘ ،٘ ،مميار دوالر  ،نصفيا في شكؿ
رأسماؿ وقروض مباشرة أو ضمانات حكومية  ،ونصفيا اآلخر قروض تقدميا أطراؼ أخرى
لمشروعات الغاز المساؿ  ،بضمانات المؤسسة والشركاء االجانب  ،كؿ حسب حصتو في

رأس الماؿ .

واذا نظرنا اليوـ إلى مشروعات تسييؿ الغاز التي تـ االرتباط بيا  ،فإننا نجد أف

اقتصادياتيا حدية كما ىو متوقع  .ىذا بالرغـ مف التشجيع والدعـ والتنازؿ الذي قامت بو
الحكومة والمؤسسة  ،مف أجؿ إخراج مشروعات الغاز إلى حيز التنفيذ  .ويتبيف لنا مف
مقارنة أسػعار الغاز المتعاقد عمييا  ،بالتكاليػؼ التقديرية إلنتاج الغاز ونقمو وتسػييمو في كؿ
مف المشروعيف المتقدميف  ،أف مشروعات تصدير الغاز المساؿ قد تستطيع بالكاد أف تغطي
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تكاليؼ االنتاج المتضمنة عائدا عاديا عمى اإلستثمار  .أما تحقيؽ إيرادات لمميزانية العامة

-في شكؿ أتاوة أو ضريبة -فإف األمؿ فيو طفيؼ  ،ال سيما خبلؿ العقد األوؿ مف عمر

المشروع .

ففي حيف نجد أف سعر تصدير الغاز إلى كوريا مف مشروع شركة رأس لفاف يبمغ ٘،

ٕ دوالر لكؿ مميوف وحدة ح اررية مطروحا عمى ظير السفينة في رأس لفاف

FOB

 ،فإف

تقدير التكاليؼ يبمغ حوالي ٖ٘ ٕ ،دوالر منيا ٓ ٚسنتا تكاليؼ انتاج وتوصيؿ الغاز إلى

معمؿ التسييؿ  ٔ٘ٓ +سنتا تكاليؼ التسييؿ  ٔ٘+سنتا تكاليؼ الشحف مف ميناء رأس لفاف

 .أما مشروع شركة قطر غاز فاف السعر المتعاقد عميو مع شركة الناقبلت اليابانية بمغ

حوالي ٕ٘  ٔ،دوالر لكؿ مميوف وحدة ح اررية  .ولذلؾ فإف السعر المحقؽ لصادرات الغاز
المساؿ مطروحا عمى ظير السػ ػ ػػفينة في رأس لفاف

FOB

اليتجاوز ٕ٘ ٕ,دوالر لكؿ مميوف

وحدة ح اررية  .وىذا يقؿ عف التكاليؼ المقدرة والبالغ ػ ػ ػػة ٖ٘ ٕ,دوالر لكؿ مميوف وحدة ح اررية

 .وتبقى بعد ذلك لكل من المشروعين  ،قيمة تصدير المكثفات وسيمة لتعديل اقتصاديات
كل منيا .

ومف خبلؿ تمؾ الصورة لمعطيات خيار تصدير الغاز المسػاؿ  ،يتضح لنا -في نياية

المطاؼ ، -كـ ىي حدية إقتصاديات مشروعات تسييؿ الغاز الطبيعي  ،السيما في ضوء
أسعار النفط المتوقعة في المستقبؿ المنظور .وفي تصريح حديث منسوب لوزير الطاقة

والصناعة ( جريدة ال ارية القطرية  ) 94/55/55أثناء حضوره مؤتم ار في اليابان  ،ذكر
أن تكمفة تصدير الغاز من قطر إلى اليابان تبمغ  4 ،21دوالر لكل مميون وحدة حراريــــة

 ،في حين أن أسعاره الراىنة التتجاوز  4 ،1دوالر  ،ولفت الوزير النظر إلى ضرورة

ارتفاع أســـعار النفط الى  22دوال ار لتحسين اقتصاديات تصدير الغاز المسال .

ويبدو لي أف ىذه المعمومة قد وصمت متأخرة  ،وقد كاف مف المفروض معرفتيا قبؿ

تفضيؿ مدخؿ تصدير الغاز المساؿ عمى مدخؿ تصدير المنتجات الصناعية التي يدخؿ
الغاز الطبيعي في إنتاجيا باعتباره مادة خاـ ومصد ار رخيصا لمطاقة  .واليوـ يحسف

بالمؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ أف تعيد النظر في مشروع رأس لفاف الذي لـ يتـ التعاقد

المبدئي اال عمػػى ٘ ٕ ،مميوف طنا سنويا وأف تضاؼ الكمية المتعاقد عمييا الى انتاج شركة
قطر غاز لتبمغ طاقتيا حوالي  ٛمميوف طنا سنويا  ،لعؿ ذلؾ يحسف مف اقتصاديات شركة
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قطر غاز عندما يرتفع انتاجيا إلى أكثر مف ثمانية مبلييف طف  ،وفي نفس الوقت يتـ تأجيؿ
أمر الدخوؿ في مشروعات أخرى لتصدير الغاز ،حتى تتبيف النتائج االقتصادية لمشروع

واحد مف مشروعات تسييؿ الغاز .ولعل متخذي القرار مازات لدييم الفرصة  ،بعد أن تبين

ليم بأن األســــعار الحالية لمغاز الطبيعي ال تغطي تكاليف تصديره .
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شىدت الميزانية العامة في قطر وفي الدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف لدوؿ

الخميج العربية ضغوطا متزايدة  ،منذ أف نجحت وكالة الطاقة الدولية في إدارة الطمب عمى
النفط وتوصمت إلى تخفيض الطمب العالمي عميو  ،وتمكنت نتيجة لذلؾ مف تخفيض أسعار

الزيت الخاـ في عاـ  ( ٜٔٛٙالكواري  . ) ٔٔ٘ : ٜٜٔٛوفي قطر ىبط حجـ الميزانية
العامة نتيجة النخفاض أسعار النفط  ،مف الرقـ القياسي الذي وصؿ إليو عاـ ٔٓٗٔىػ

(ٔ )ٜٔٛوالبالغ

ٕ ٜٔ ،بميوف لاير قطري إلى المستوى التقديري الراىف لميزانية عاـ

ٗ ، ٜٜٔ٘/ٜالذي تدنى إلى  ٔٔ ،ٛبميوف لاير قطري فقط ( جريدة الشرؽ ٕ، ) ٜٜٔٗ/ٙ/

منيا ٖ  ٘،بميوف لاير عجز متوقع يجب تغطيتو عف طريؽ اإلقتراض

اإلضافي.

وقد تحولت الميزانية العامة مف حالة الفائض الذي شيدتو طواؿ عقد السبعينيات

والنصؼ األوؿ مف الثمانينيات  ،الى وضع العجز الدائـ منذ أف انيارت أسعار النفط عاـ

 (ٜٔٛٙالممحؽ رقـ (ٖب) )  .وكاف أعمى مستوى لمفائض قد تحقؽ في ميزانية عاـ
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ٓٓٗٔ ىػ(ٓ )ٜٔٛعندما ارتفعت أسعار النفط فجأة بسبب قياـ الثورة اإليرانية  ،مما أدى
إلى زيادة اإليرادات عف النفقات بمبمغ  ٛبميوف لاير  .إال أف ىذا المسػ ػ ػػتوى مف الفائض

الكبير ما لبث أف التيمتو زيادة النفقات في العاـ التالي وىبط إلػػى النصؼ (٘ٗ,بميوف لاير )

 ،وذلؾ بسبب تصاعد حجـ النفقات العامة مف  ٔٓ ،ٜبميوف لاير إلى  ٔٗ ،ٚبميوف لاير .
وبعد ذلؾ تآكؿ الفائض بسرعة وتحوؿ إلى عجز سنوي مستمر منذ ميزانية ٔٗٓٚ/ٔٗٓٙىػ

( ، )ٛٚ/ٜٔٛٙوالتي بمغ العجز فييا  ٗ ،ٚبميوف بالرغـ مف تخفيض النفقات العامة في
ذلؾ العاـ بمبمغ ٖ  ٗ،بميوف لاير مقارنة بالرقـ القياسي الذي بمغتو النفقات العامة في ميزانية

ٔٓٗٔ (ٔ . )ٜٔٛواستمر العجز بعد ذلؾ يتفاقـ  ،فبمغ أعمى مستوى لو في ميزانية العاـ

التالي  ، )ٜٛ/ٛٛ( ٜٔٗٓ/ٔٗٓٛحيث ارتفع العجز إلى  ٙ، ٜبميوف لاير  ،منذ ارً بأن أزمة
العجز في الميزانية العامة ليست مسألة عابرة يمكن تجاوزىا عن طريق السحب من

اإلحتياطي العام

لمدولة.

وبالرغـ مف ذلؾ العجزالمتكرر  ،كاف مف الصعب عمى الحكومة  ،في غياب إصبلحات

ىيكمية وجػذرية لمميزانية العامة  ،أف تضغط عمى الميزانية أكثر مما فعمت  .فاسػتمر مسمسؿ
العجػػز حتى بمغ مجموع العجز المتراكـ مف أربع ميزانيات  ،أكثر مف  ٔٙبميوف لاير  .وبذلؾ
التيـ العجز معظـ اإلستثمارات السائمة  ،والقابمة لمتسييؿ مف اإلحتياطي العاـ لمدولة الذي

كاف يقدر مجموعو المتراكـ بحوالي ٖ٘ بميوف لاير في عاـ ٘ .ٜٔٛوقد كاف مف بيف اآلثار
السمبية لتسييؿ اإلحتياطي العاـ لمدولة المس ػ ػػتمر في الخارج  ،تآكؿ إيرادات االستثمارات

وذلؾ بعد أف بدأت تغذي الميزانية العامة بمصدر إي ػراد إضافي  ،وتراجعت نتيجة لذلؾ

إيرادات الميزانية العامة مف اإلستثمار الى ٓٓٗ مميوف لاير فقط في ميزانية  ٜٓ/ٜٛبعد أف

كانت قد وصمت إلى  ٕٔٚٚمميوف لاير في ميزانية ٘ٓٗٔٔٗٓٙ/ىػ (٘ ( )ٛٙ/ٜٔٛالممحؽ

رقـ (ٖ) ) .

ومنذ مطمع التسعينيات عمى وجو الخصوص  ،دخمت الميزانية العامة في طور حرج

 ،بعد أف تراجعت أسعار النفط مرة أخرى  .وقد أكدت ىذه الموجة الجديدة مف تراجعات
األسعار  ،أف ظاىرة الزيت الرخيص حقيقة مقيمة سوؼ تمقي بظميا الثقيؿ عمى سوؽ النفط

في المدى المنظور  .وتعود أسباب الزيت الرخيص إلى عجز األوبؾ عف إدارة عرض الزيت
الخاـ نتيجة عوامؿ داخمية  ،وأخرى خارجية ىامة  ،تتمثؿ في التقدـ التقني وانخفاض
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تكاليؼ اإلنتاج في مناطؽ اإلنتاج الحدية  .واضافة الى تراجع األسعار العالمية  ،فقد
تناقصت إيرادات الميزانية العامة مف الزيت الخاـ أيضا بسبب ظاىرة ارتفاع تكاليؼ إنتاج

النفط في قطر (انظر الفقرة ٗ  .) ٖ :ونتيجة لذلؾ كاف البد لريع الزيت الخاـ في قطر أف
يتآكؿ وأف يصبح ما يصيب خزينة الدولة مف إيرادات النفط أقؿ مف حاجة النفقات العامة

المتضخمة  ،ىذا بالرغـ مف إجياد الحقوؿ والوصوؿ بإنتاج الزيت إلى أقصى طاقة

ممكنة.

ويتضح لنا الوضع الحرج الذي تمر بو الميزاني ػ ػ ػػة العامة لمدولة أكثر  ،عندما نجد أف

الميزانية العامة منذ  ٜٜٔٓ/ٜٛكاف عمييا اف تمجأ إلى االقتراض الخارجي والداخمي  ،بعد
أف تعذر المجوء إلى المتبقي مف أرصدة االحتياطي العاـ لمدولة -لسبب أو آلخر . -وبذلؾ

تراكمت الديوف عمى الميزانية العامة  ،وأصبح عمييا في المستقبؿ أف تتحمؿ أعباء خدمة

تمؾ الديوف مف فوائد سنوية وأقساط مستحقة  .وفي الوقت الحاضر(٘ )ٜٜٔتقدر الفوائد
السنوية التي عمى الميزانية أف تتحمؿ عبئيا  ،بحوالي ٓٓ ٚمميوف لاير سنويا  ،تضاؼ إلى

أعباء النفقات العامة ولعل ىذا العبء االضافي ينبو إلى ضرورة اإلسراع في تطبيق معيار
الجدوى االقتصادية واالجتماعية عمى أوجو اإلنفاق العام  ،تمييدا لتخفيضو تدريجيا  ،بعد

إعادة ترتيب أولوياتو في ضوء ذلك المعيار الموضوعي .

وخبلصة القوؿ أف الميزانية العامة في قطر تعاني مف خمؿ ىيكمي كما ىي في بقية

دوؿ المنطقة  ،وتواجو أزمة حادة واشكالية معقدة التجدي معيا الحموؿ الجزئية والتنفع معيا
المسكنات  ،وال يساعد في حميا اإلنتظار واإلرجاء  .وانما يتطمب الوضع المتردي لمميزانية

العامة التفكير العميؽ  ،وسرعة التدبير السميـ الذي يأخذ -مف ناحية -ظاىرة تآكؿ ريع
النفط مأخذ الجد  ،ومف ناحية أخرى يدرؾ استحالة استمرار اعتماد األنشطة  ،اإلقتصادية

واإلجتماعية عمى اإلنفاؽ العاـ الذي يعتمد بدوره عمى ريع

النفط.

إف الميزانية العامة في قطر تتكالب عمييا اليوـ عوامؿ متعارضة يضعؼ بعضيا مف

إمكانيات الميزانية ويقمؿ مف إيراداتيا  ،ويثقؿ البعض اآلخر كاىؿ الميزانية العامة ويزيد مف

نفقاتيا  .فمف جانب تراجعت إيرادات الميزانية العامة مف النفط بشكؿ حاد مف ٘  ٔٚ،بميوف

لاير في ميزانية ٓٓٗٔ (ٓ )ٜٔٛإلى المستوى التقديري الحالي لميزانية ٗ ٜٜٔ٘/ٜوالمقدر

بحوالي ٘ بميوف لاير فقط  .والى جانب ىذا خسرت الميزانية العامة إيرادات استثمارات
اإلحتياطي العاـ نتيجة تسييؿ ما أمكف تسييمو مف أصولو المدرة لبلرباح  .ومف الجانب
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االخر ارتفعت النفقات المتكررة في الميزانية العامػ ػ ػ ػ ػػة في نفس الفترة مف ٘  ٙ،بميوف الى ،ٛ

 ٜبميوف ( الممحؽ رقـ (ٖب) )  .وذلؾ بالرغـ مف كافة إجراءات التقشؼ والتخفيضات
الحادة التي تعرضت ليا بعض بنود نفقات البابيف االوؿ والثاني مف

الميزانية.

ومف ىنا تبرز أىمية إصبلح الميزانية العامة وضبط جانب النفقات فييا وتخفيضيا

تدريجيا في ضوء معايير الجدوى اإلقتصادية واإلجتماعية مف النفقة  .والبد كذلؾ مف مراعاة
مبدأ العدالة عند توزيع المتاح لئلنفاؽ عمى مختمؼ أوجو اإلنفاؽ العاـ  .ويحسف بنا مف أجؿ
خمؽ فيـ أفضؿ ألوجو الخمؿ الييكمية في الميزانية العامة أف نتناوؿ أوال :نشأة الميزانية

العامة وتقمباتيا  .وثانيا :التركيب الراىف لمميزانية العامة وثالثا :إشكالية الميزانية العامة في

قطر .
.

6ػ-ػ1ػ
ظذؾةػاضطغزاظغظػاضطاطظػوتػضباتؼا
نشأت الميزانية العامة في قطر مع بداية تدفؽ عائدات النفط عمى الحكومة في مطمع

الخمسينيات

) ( Cummins 1955 A

وكاف الغرض مف إنشاء نظاـ الميزانية العامة  ،ىو

إنشاء قناة رسمية يعاد مف خبلليا توزيع عائدات النفط  ،إضافة إلى ىدؼ الفصؿ بيف

الخزينة العامة لمدولة والخزينة الخاصة لمحاكػ ػػـ  .وقد تـ تخصيص عائدات قط ػ ػ ػػر مف النفط
 ،وفؽ نمط تخصيص عائدات النفط الذي كانت تنصح بو االدارة البريطانية  ،وكاف ق ػ ػػد تـ

تطبيقو في البحريف وفي الكويت

) ( AL - Kuwari 1978 : 75 - 76

فخصص ربع عائدات النفط

لمحاكـ مف خارج الميزانية  .وخصص نصؼ عائدات النفط لمصرؼ عمى ميزانية الحكومة .

وخصص الربع الباقي لتكويف احتياطي عاـ يستثمر في بريطانيا ،ويكوف بمثابة صندوؽ
تقاعد  ،تستفيد الحكومة مف إيراداتو عندما ينضب النفط  .وقد اعتبرت مخصصات االسرة
الحاكمة  ،باستثناء الربع المخصص لمحاكـ  ،مف ضمف اعباء النفقات العامة التي خصص
ليا نصؼ عائدات النفط  ،وكذلؾ جرت العادة عمى إضافة فائض الميزانية العامة لمحكومة

إلى االحتياطي العاـ ليا.
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وقبؿ إعداد أوؿ ميزانية لحكومة قطر في عاـ ٖٖٔٚىػ (ٖ٘ )ٜٔتـ إعداد كشؼ

حساب يبيف أوجو تخصيص عائدات النفط في الفترة مف ٓ٘ .ٜٕٔ٘- ٜٔويوضح ىذا

الكشؼ أف عائدات النفط خبلؿ تمؾ الفترة  ،والبالغة ٘ ٚمميوف لاير  ،خصص منيا ٕ٘%

لخزينة الحاكـ الخاصة  ،وصرؼ منيا عمى النفقات العامة لمحكومة  %ٖٔ، ٚمتضمنة
مخصصات االس ػ ػ ػ ػ ػ ػرة الحاكمة  ،وفاض مني ػ ػػا لبلحتياطي العاـ ٖ %ٖٗ،
) 1978 : 76 - 86

( AL - Kuwari

.

ويبيف الحساب الختامي ألوؿ ميزانية وضعت في قطر عاـ ٖٖٔٚىػ (ٖ٘ ، )ٜٔأف

إجمالي عائدات قطر مف النفط في تمؾ الميزانية بمغ ٗ  ٛ٘،مميوف لاير  ،كاف نصيب

الحكومة منيا ٗ ٙمميوف لاير  ،ومخصصات الخزينة الخاصة لمحاكـ ٗ  ٕٔ،مميوف لاير .

وقد تـ صػ ػػرؼ حوالي ٖ٘ مميوف لاير عمى النفقات العامة لمحكومة وأضيؼ لبلحتياطي العاـ

ٕٜمميوف لاير  .وكاف نصيب النفقات ال أرسػمالية ٕٕمميوف لاير مف النفقات العامة لمحكومة
ونصيب النفقات المتكررة ٖٔ مميوف  ،منيا ٖ  ٗ،مميوف لاير رواتب بقي ػػة أفػراد األسرة
الحاكمة

)( Cummins 1955 A : 3-6

.

وقد استمر نمط تخصيص عائدات قطر مف النفط سائدا  ،وسارت الميزانية عمى

نفس المنواؿ حتى نياية حكـ الشيخ عمي عاـ ٓ ،ٜٔٙوالغاء منصب المستشار االنجميزي
الذي كاف عمى رأس اإلدارة الحكومية  .وقد حدثت بعض التعديبلت الرسمية عمى نمط

تخصيص عائدات النفط بعد ذلؾ بفترة  .منيا اقتصار مخصصات الحاكـ عمى ربع عائدات
الحقوؿ البرية دوف أف يشمؿ عائدات الحقوؿ البحرية  .وكذلؾ عػ ػػدـ اإللتزاـ بتخصيص ربع
عائدات النفػ ػ ػ ػػط لتكويف االحتياطي العاـ  ،في ض ػ ػػوء تراجع عائدات النفط وتزايد النفقات

العامة في النصؼ االوؿ مف الستينيات  .وبالرغـ مف ىذه التغيرات فإف قواعد تخصيص
عائدات النفط  ،ونمط اإلنفاؽ العاـ ووظيفة الميزانية العامة المتمثمة في كونيا قناة رس ػ ػ ػػمية

إلعادة توزيع عائدات النفط لـ تتغير بشكؿ جوىري طواؿ عقد
)

.: 76-86

الستينيات (AL - Kuwari 1978

ويتضح مف الحساب الختامي لمميزانيػ ػػة العامة لمدولة في عاـ ٖٜٔٔىػ (ٔ( )ٜٔٚ

الممحؽ رقـ (ٖأ) ) وىي آخر ميزانية أُعدت قبؿ االستقبلؿ  ،أف عائدات النفط في ذلؾ العاـ

البالغة ٕ٘ ٜمميوف لاير تـ تخصيصيا وفقا لما يمي  ٔٔ٘ :مميوف لاير مخصصات الحاكـ
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السابؽ مف خارج الميزانية  ،وىذا يمثؿ ربع عائدات شركة نفط قطر فقط  ٖٛٚ ،مميوف لاير

مثمت ايرادات الميزانية العامة مف النفط  .وقد تـ انفاؽ ٖٗ ٙمميوف لاير قطري منيا عمى

النفقات العامة لمميزانية  ،وكاف الفائض الذي خصص لبلحتياطي العاـ لمدولة يبمغ ٖٔٓ

مميوف لاير  .وجدير بالذكر اف النفقات العامة لعاـ ٔ ٖٜٔىػ (ٔ )ٜٔٚكاف نصيب النفقات
الرأسمالية الرئيسية منيا والثانوية  ٔٙٛمميوف لاير ونصيب النفقات المتكررة ٘ ٗٚمميوف لاير

 ،منيا  ٕٔٚمميوف لاير تمثؿ باب الرواتب واالجور  ،و ٖٗٚمميوف لاير تمثؿ النفقات الجارية

والتحويمية (الباب الثاني)  .ويتضمف ىذا الباب الثاني مف أبواب الميزانية العامة بدوره بند
رواتب وخدمات األسرة الحاكمة البالغة ٖٓٔ مميوف لاير  ،وبند الخدمات المركزية البالغة

ٕٓٔ مميوف لاير  .وجدير بالمبلحظة أيضا أف بند الخدمات المركزية يشمؿ عددا مف النفقات
التحويمية التي يتعذر تحميميا عمى أي و ازرة او جياز حكومي  ،مثؿ استمبلكات األراضي ،

ومساعدات الدوؿ العربية  ،والعطايا واليبات  ،وأخي ار أضيفت فوائد الديوف  .ىذا إلى جانب

النفقات التي اليتـ تحميميا عمى اي مف البنود لسبب أو

آلخر.

وفي عاـ ٕ ٜٔٚبعد اف تولى الشيخ خميفة مقاليد الحكـ في الببلد حدث أوؿ تعديؿ

جوىري -مف الناحية القانونية -في المالية العامة في قطر ،حيث اصدر سموه المرسوـ رقـ

(ٖ) لسنة ٕ ٜٔٚبأيمولة مخصصات األمير السابؽ إلى الخزينة العامة لمدولة  .ودخمت
بذلؾ التعديؿ  ،جميع االيرادات العامة في الميزانية العامة  ،وألغي حؽ الخزينة الخاصة

لمحاكـ  .واصبحت الميزانية العامة بموجب ىذا التغيير ىي القناة الرسمية الوحيدة التي يجب
أف تمػ ػػر مف خبلليا كؿ االيرادات العامة بما في ذلؾ اإلقتراض الخارجي  ،ولـ يعد يوج ػ ػػد

دخؿ عاـ اليصب -مف الناحية القانونية -في الميزانية العامة لمدولة وذلؾ بعد أف اصبحت

مخصصات الديواف االميري بنداً مف بنود رواتب األسرة الحاكمة تخصص ضمف نفقات
الميزانية العامة.

وبذلك التعديل أيضا  ،أصبح يدخل تحت أبواب وبنود النفقات العامة  ،جميع أوجو

اإلنفاق العام الجاري والتحويمي والرأسمالي دون استثناء  .ولذلك فإن الحساب الختامي

لمميزانية العامة أصبح واجبا عميو -من الناحية القانونية -أن يظير جميع اإليرادات
العامة  ،موزعة عمى أبوابيا وبنودىا  ،كما يظير مقدار الفائض أو العجز  ،ويبين المركز
المالي لمحكومة  ،ورصيد اإلحتياطي العام لمدولة  ،وىيكل استثماراتو  .وقد كاف يعيد في
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الماضي  ،إلى مدقؽ خارجي بتدقيؽ الحساب الختامي لمدولة  ،إال انو منذ منتصؼ

السبعينياےےأنشىء ديواف المحاسػ ػ ػػبة لة مف بيذه الميمة  ،وانف ؽ لرےے مف ذلؾ ظمت
حتى الوقت الراىف الحس ػ ػ ػ ػ ػػابات الختامية لمميزانية العامة لمدول ػ ػػة غير معمنة بكامميا  ،وال

تنشػ ػ ػػر تفاصيميا  ،وانما ينشر فقط إجمالي االيرادات والنفقات التقديرية والفعمية فحسب .

وبعد ىذه النشأة التي امتدت عقديف مف الزمف استقر شكؿ الميزانية وتأكدت وظيفتيا

 .فمف حيث الشكؿ يتـ تقسيـ الميزانية إلى أربعة أبواب  ،يتكوف كؿ منيا مف عدد مف البنود
 ،ويتـ تقسيـ نفقات كؿ باب وبند  ،عمى مراكز تكمفة تتمثؿ في و ازرة أو جياز حكوم ػػي أو

ىيئة ممحقة  .ويبقى بعد ذلؾ بنداف ىاماف مف بنود الباب الثاني  ،غير محمميف عمى أي
مركز تكمفة  ،ىما بند الخدمات العامة  ،وبند رواتب وخدمات األسرة الحاكمة  .ومف حيث
الوظيفة فقد تأكدت وظيفة الميزانية العامة بأعتبارىا القناة التي يتـ مف خبلليا إعادة توزيع

عائدات الدولة مف

النفط .

وفي ظؿ استقرار الميزانية العامة مف حيث الشكؿ والوظيفة  ،فاجأت الطفرات

النفطية الميزانية العامة بتدفقات غير معيودة وغير متوقعة  ،فأربكتيا أشد االرتباؾ  ،فما

كاف مف القائميف عمى الميزانية إال أف وسعوا قنوات اإلنفاؽ القائمة  ،وأضافوا الييا قنوات

أخرى تساعد عمى سرعة توزيع عائدات النفط  ،فتضخمت النفقات العامة  ،وتصاعدت
النفقات الجارية والتحويمية  ،في معزؿ عف النظر إلى الجدوى اإلقتصادية واإلجتماعية

ألوجو اإلنفاؽ  .وقد كاف لذلؾ آثار سمبية عمى نظـ الحوافز وعمى العبلقة الواجب تأكيدىا
بيف المكافأة والجيد  .بؿ إف اتجاه تصاعد النفقات الجارية والتحويمية لـ يأخذ في الحسباف
اليوـ الذي تتراجع فيو عائدات النفط  ،ويتآكؿ ري ػػع الزيت الخاـ ويصبحاف غير قادريف عمى

تغطية احتياجات النفقات

العامة.

لقد كانت مشكمة القائميف عمى الميزانية -في حقب الطفرات النفطية -ىي كيؼ

يعيدوف توزيع عائدات النفط مف خبلؿ ميزانية الدولة  .ونذكر في ىذا الصدد نادرة البأس
مف إيرادىا  ،يذكر أف مدير إدارة الشئوف المالية في و ازرة المالية والبتروؿ قد كتب في

تقريره السنوي حوؿ الميزانية العامة  ،لوما إلحدى الو ازرات عمى أساس أنيا قد "تمكأت" في

صرؼ مخصصات ميزانيت ػػيا .
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ولعؿ السياسات المالية التي تـ اتباعيا طواؿ حقب اليسر التي صاحبت زيادة

أسػ ػػعار النفط في عاـ ٗ ٜٔٚوعاـ  ، ٜٜٔٚتتضح لنا بشكؿ جمي مف خبلؿ رصدنػا ،
لمسـباق الذي شـيدتو الميزانيـة العامـة بيـن النفقـات العامـة واإليـرادات النفطية الذي تفوقت

فيو النفقات العامة في النياية  .فقد واكبت كؿ طفرة في االيرادات النفطية طفرات في
النفقات العامة  ،ما تمبث اف تقضي عمى الفائض  ،الذي فاجأ القائميف عمى الميزانية العامة

 .فالفائض الذي بمغ ٘٘ ٗٛمميوف لاير عاـ ٖٜٗٔىػ(ٗ )ٜٔٚبسبب ارتفاع عائدات النفط
فجأة مف  ٔٙٔٙمميوف لاير عاـ ٖٖٜٔىػ(ٖ )ٜٔٚإلى  ٖٜ٘٘مميوف لاير عاـ ٖٜٗٔىػ

(ٗ ، )ٜٔٚما لبث اف تقمص إلى  ٖٛٙمميوف لاير عاـ ٖٜٔٚىػ( .)ٜٔٚٚىذا بالرغـ مف
ارتفاع عائدات النفط إلى  ٚٗ٘ٛمميوف لاير في ذلؾ العاـ  .وقد كاف ذلؾ نتيجة ارتفاع
النفقات العامة  ،مف ٖٗ٘ٔ مميوف لاير عاـ ٕٖٜٔىػ(ٕ )ٜٔٚإلى ٖٚٔٙمميوف لاير عاـ

ٖٜٔٚىػ( . )ٜٔٚٚوكذلؾ تـ التياـ الفوائض النفطية التي فاجأت الميزانية في مطمع
الثمانينيات عف طريؽ إطبلؽ العناف لمنفقات العامة(.الممحؽ رقـ (ٖب) )

وتشير بيانات الميزانية إلى أف النفقات العامة قد ارتفعت مف  ٜٕٙمميوف لاير في

ميزانية ٕٖٜٔىػ(ٕ )ٜٔٚإلى ٕ ٙٗٚمميوف لاير في ميزانية ٖٜٔٛىػ( )ٜٔٚٛلتواكب الطفرة
االولى مف األسعار  .وارتفعت مف ذلؾ المستوى العالي إلى ٖٗ ٔٗٚمميوف لاير في ميزانية

ٔٓٗٔىػ(ٔ )ٜٔٛلتواكب طفرة األسعار الثانية  ،عندما تحقؽ في العاـ السابؽ فجأة أضخـ
فائض في الميزانية العامة بمغ  ٛٓٙٛمميوف

لاير.

ومما ىو جدير بالمبلحظة واإلعتبار أف عائدات النفط عندما بدأت تتراجع نتيجة

انحسار الطمب العالمي وتدىور أسعار النفط في عاـ  ، ٜٔٛٙلـ تتمكف الحكومة مف

تخفيض النفقات العامة إلى مستوى مطمع السبعينيات  .وال حتى استطاعت الحكومة

تخفيضيا إلى مستوى نياية السبعينيات  .ىذا بالرغـ مف اختفاء الفائض  ،وبالرغـ مف
استمرار العجز في الميزانية  ،وبموغو أعمى مستوى عاـ ٔٗٓٛىػ( ، )ٜٜٔٛ/ٛٛعندما بمغ

عجز الميزانية ٔٓ ٜٙمميوف لاير  ،فقد بقيت النفقات العامة المتكررة عنيدة يصعب
تخفيضيا عن المستويات التي وصمت إلييا  .ولذلؾ فإنو بالرغـ مف تخفيض النفقات

الرأسمالية  ،وارجاء الصرؼ عمى المشروعات الرئيسية والثانوية إال أف النفقات العامة ظمت

في حدود ٔٔبميوف لاير في المتوسط  .وفي ميزانية عاـ ٔ ٜٜٕٔ/ٜوىي آخر ميزانية تتوفر
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لدينا عنيا أرقاـ فعمية  ،كاف نصيب النفقات المتكررة ٓ ٜٕٛمميوف لاير ونصيب النفقات

الرأسمالية  ٕٔٗٛمميوف لاير  .ىذا في حيف كاف نصيب النفقات المتكررة في ميزانية عاـ

ٔٓٗٔىػ(ٔ )ٜٔٛوىي أعمى ميزانية  ٛٗٔٚمميوف لاير  ،بينما كاف نصيب النفقات
الرأسمالية ٖٙٔٚمميوف لاير في ذلؾ

الوقت.

وىكذا نجد ان تقمبات عائدات النفط قد أوقعت الميزانية العامة في مصيدة النفقات

المتكررة  ،التي يصعب اإلنفكـاك منيا  ،دون إجراء إصالح جذري لمميزانية  ،بل دون

إصالح شامل لالقتصاد والمجتمع القطري  .فقد كسبت النفقات العامة السباؽ وتضاعفت

 ٕٔ ،ٚضعفا في ميزانية ٜٜٕٔٔ /ٜمقارنة بمستواىا قبؿ الطفرات النفطية في ميزانية عاـ

ٕٖٜٔىػ (ٕ ، )ٜٔٚىذا بينما زادت اإليرادات النفطية في نفس الفترة ٗ ٙ,ضعفا فقط .
وىنا يكمن سبب األزمة المستمرة التي تعاني منيا الميزانية العامة في ظل ضرورة استمرار
اعتماد الميزانية العامة عمى ريع الزيت الذي بدأ يتآكل ...من ناحية .وفي ضوء استمرار
اعتماد اإلقتصاد والمجتمع القطري عمى دعم الميزانية العامة التي ترتبت عمى تدفقيا

أوضاع  ،وقامت عمى نمط تخصيصيا مصالح  ...من ناحية

اخرى.

6ػ-ػ2ػ
اضترصغبػاضراعنػضضطغزاظغظػاضطاطظ
ولعمنا نقترب مف تحديد أوجو الخمؿ في الميزانية العامة أكثر  ،ونفيـ طبيعة أزمتيا

الراىنة  ،إذا عمقنا تحميمنا لجانب اإليرادات وجانب النفقات (.انظر الممحؽ رقـ (ٖ) )

 1-2-6ػترصغب ػاالغرادات ػاضطاطظ ػ :ػ ػاعتمدت الميزانية العامة منذ انشائيا عمى إيرادات
النفط بشكؿ مطمؽ  .بؿ إف الميزانية العامة كما سبقت االشارة أنشئت بيدؼ اعادة توزيع

عائدات النفط  .ولذلؾ كانت عائدات الحكومة مف النفط

لئليرادات

العامة.

ىي المصدر الياـ الوحيد

وجدير بالتأكيد أف إيرادات النفط فيما يتعمؽ بالميزانية تتمثؿ في عائدات النفط

السنوية التي تدخؿ ميزانية الدولة مباشرة  ،إلى جانب األرباح السنوية لمفوائض النفطية

(اإلحتياطي العاـ)  ،إضافة إلى ما قد يتـ سحبو مف االحتياطي العاـ لتمويؿ العجز في
الميزانية او مف خبلؿ اإلقتراض بضماف مبيعات النفط المستقبمية أو بضماف الحكومة  .كؿ
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أوجو التمويؿ ىذه مصدرىا عائدات النفط  ،أو أف النفط ضامنيا  ،وىي بالتالي إيرادات

نفطية مباشرة وغير مباشرة  .والميزانية العامة منذ نشأتيا حتى يومنا ىذا تعتمد اعتمادا
مطمقا عمى عائدات النفط الجارية أو الفائضة أو

المستقبمية.

وفي ميزانية عاـ ٓ ٜٜٔٔ/ٜنجد أف إجمالي إيرادات الميزانية  ،غير ذات العبلقة

بعائدات النفط

كانت  ٚٓٙمميوف لاير فقط  ،مف مختمؼ مصادر اإليرادات الجارية

والتحويمية ىذا بالرغـ مف توجو الحكومة الممحوظ إلى زيادة الرسوـ  ،وتحصيؿ ضرائب
الدخؿ المتاحة وفؽ القوانيف المرعية في قطر .ونجد أف إيرادات الميزانية العامة ذات العبلقة

بعائدات النفط في تمؾ السنة  ،قد بمغت ٕٔٗٔٔ مميوف لاير  ،منيا  ٜٛٙٛعائدات النفط

السنوية  ،وٖ ٕٚأرباح استثمارات اإلحتياطي العاـ  ،وحوالي ٕٓٓٓ مميوف لاير قروض
خارجية بضماف مبيعات الزيت الخاـ

المستقبمية.

وجدير بالمبلحظة أف التركيب الراىف لئليرادات العامة  ،فيما يتعمؽ بمدى اإلعتماد

عمى عائدات النفط ليس استثناء  .وانما ىو النمط العاـ  ،منذ أف تـ وضع ميزانية لمحكومة

في قطر في مطمع الخمسينيات  .ففي عاـ ٖٗٔٚىػ(ٗ٘ )ٜٔعمى سبيؿ المثاؿ بمغت
االيرادات العامة غير ذات العبلقة بايرادات النفط ٘  %ٕ ،مف إجمالي إيرادات الميزانية

العامة  .وفي ميزانية عاـ ٓ ٖٜٔىػ(ٓ )ٜٔٚبمغت حوالي ٖ  . %٘،وفي عاـ ٕٓ/

ٖٓٗٔىػ(ٕ )ٖٛ/ٛبمغت مساىمة اإليرادات العامة غير ذات العبلقة بعائدات النفط

ٕ

 %ٗ،مف إجمالي االيرادات العامة  ،وفي عاـ ٓ ٜٜٔٔ/ٜبمغت النسبة ٕ  %ٙ،نتيجة
زيادة الحكومة

لمرسوـ.

ويتضح مف ىذه المقارنة التاريخية أف اإليرادات غير ذات العبلقة بعائدات النفط  ،لـ

تؤد في أي وقت مف االوقات  ،دو اًر يذكر في تمويؿ الميزانيػ ػ ػ ػػة العامة  .وانما كانت
العائدات النفطية دائما ىي المصدر لبليرادات التي اعتمدت عمييػ ػ ػػا ميزاني ػػة الدولة .وقد

كانت مساىمة النفط -دائما -في حدود حوالي ٘ %ٜمف إيرادات الميزاني ػػة العامة  .ويعود
ىذا اإلعتماد المطمق لمميزانية العامة في قطر  ،عمى عائدات النفط إلى عاممين جوىريين

 .أوليما  :ضعف القدرة التكميفية لمعظم النشاطات المحمية  ،باستثناء نشاط إنتاج الزيت
الخام  ،وبالتالي عدم إمكانية فرض ضرائب ورسوم عمييا تزيد كثي ار عمى ضعف

المستوىالراىن  .ثانييما :أن المستوى المتضخم الراىن من النفقات العامة  ،وخصوصا
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التحويمية منيا اليمكن أن يتحممو سوى اقتصاد ريعي  .ىذا إلى جانب أن النمط الراىن
من اإلنفاق العـــــام اليمكن تبرير تمويمو من خالل فرض الضرائب والرسوم  ،واليتسق ذلك

مع مبدأ العدالة الضريبية.

 2-2-6ػ ػترصغب ػاضظغػات ػاضطاطظ ػ :إذا أمعنا النظر أيضا في تركيب النفقات العامة
لميزانية  ٜٜٔٓ/ٜٛوالبالغة ٕ٘٘ٓٔ بميوف لاير نجد أف باب الرواتب واألجور (الباب االوؿ)
قد استحوز عمى ٘٘٘ٗ مميوف لاير (ٖ  )%ٖٗ،مف إجمالي النفقات العامة  .وجاء مضاىيا
لو باب النفقات الجارية والتحويمية (الباب الثاني)  ،الذي استحوذ أيضا عمى  ٖٜٗٛمميوف

لاير ( )%ٗٔ، ٛمف إجمالي اإلنفاؽ العاـ  .وبذلؾ امتصت النفقات المتكررة ( الباب االوؿ
والثاني) ٔ  %ٛ٘،مف إجمالي ميزانية  .ٜٜٔٓ/ٜٛأما النفقات الرأسمالية فقد كاف نصيبيا
 %ٔٗ، ٜمف إجمالي اإلنفاؽ العاـ  ،خصص منيا  ٘٘ٚمميوف لاير (ٖ  )%٘،لممشروعات
ال أرسػ ػ ػ ػ ػػمالية الثانوية  ،كما خصص ٖٔٓٔ مميوف لاير ( )%ٜ، ٙلممشروعات الرئيسية

(الباب الرابع ) .

وجدير بالمبلحظة أف األىمية النسبية ألوجو اإلنفاؽ العاـ تتغير في وقت اليسر

والفائض عنيا  ،في وقت العسر والعجز  .فنجد األولوية في اإلنفاؽ في وقت العجز تكوف
لمنفقات المتكررة عمى حساب النفقات الرأسمالية  .لذلؾ نجد أف نصيب النفقات الرأسمالية قد

كافٓ ٕٛٙمميوف لاير (ٗ  )%ٜٗ،في ميزانية ٖٜٔٙىػ ( ، )ٜٔٚٙو ٖٙٔٚمميوف لاير (ٛ

 )ٕٗ،في ميزانية عاـ ٔٓٗٔىػ(ٔ . )ٜٔٛأما في السنوات االخيرة عندما بدأ عجز
اإليرادات عف النفقات يظير في الميزانية  ،فاف نصيب النفقات الرأسمالية تقمص إلى مستوى

٘ٔ %مف إجمالي اإلنفاؽ العاـ  .ىذا بالرغـ مف وجود حاجة ماسة لمصرؼ عمى
مشروعات البنية األساسية المدنية والمنافع العامة  .السيما الحاجة الممحة لمواجية نفقات

الصيانة التي تتطمبيا مشروعات البنية االساسية التي تـ تشييدىا  ،منذ أف تدفقت عائدات

النفط  .وجدير بالمبلحظة أف التكاليؼ السنوية لصيانة مشروعات البنية االساسية يمكف

تقدير حاجتيا بحواليٓٓٔٛمميوف لاير ،حيث أف إجمالي ما تـ تخصيصو لمشروعات البنية
األساسية منذ عاـ ٓ٘ ٜٔبمغ حوالي  ٖٚبميوف لاير.

ويمكننا أيضا النظر مف زاوية أخرى إلى تركيب النفقات العامة  ،حيث نجد أف نفقات

الميزانية العامة  ،التي تعمف أرقاميا التقديرية والفعمية إجماليا ،يتـ تفصيؿ المخصص
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لمو ازرات واالجيزة والييئات المدنية فقط  .ويشمؿ ىذا التفصيؿ توزيع أوجو اإلنفاؽ عمى

أبواب الميزانية وبنودىا  ،واظيار ما خصص لكؿ و ازرة أو جياز أو ىيئة في الجياز المدني
 ،ويستثنى مف ذلؾ اإلفصاح بنداف ىاماف مف بنود الباب الثاني  ،التظيرىما البيانات

التفصيمية لميزانيات الجيػ ػػاز الحكومي المدني  .وىذاف البنداف ىما بند الخدمات المركزية ،

وبند رواتب وخدمات األسرة الحاكمة بما في ذلؾ مخصصات األمير  .واضافة إلى ىذيف

البنديف فإف البيانات التفصيمية ال تشمؿ ميزانية األمػ ػػف والدفاع  .ومف ىنا يمكف النظر إلى

تركيب إجمالي النفقات العامة لمدولة مف حيث تقسيميا إلى شريحتيف أوالىما  :مخصصات

الجياز الحكومي المدني ويضـ مخصصات كافة الو ازرات واالجيزة والييئات المدنية .

وثانيتيما :المخصصات األخرى التي التنشر حسابات تفصيمية عنيا تبيف نصيب مركز
التكمفة مف أبواب وبنود نفقات الميزانية العامة(.الممحؽ رقـ (ٖب) )

واذا نظرنا إلى توزيع نفقات ميزانية  ٜٜٔٓ/ٜٛبيف ىاتيف الشريحتيف مف اإلنفاؽ نجد

أف نصيب الجياز الحكومي المدني مف إجمالي النفقات العامة كاف ٗ ٗٗٚمميوف لاير فقط

(٘  ، )%ٕٗ،ىذا بينما كاف نصيب المخصصات األخرى ٖ٘ٓ ٙمميوف لاير (٘. ) %٘ٚ,
كما يتبيف لنا أيضا أف نصيب الجياز الحكومي المدني النسبي مف إجمالي النفقات العامة

في ميزانية  ، ٜٜٔٓ/ٜٛمقارنة بنصيب شريحة النفقات األخرى  ،كاف بالنسبة لمباب االوؿ

 ، %٘ٓ,ٚوالباب الثاني  ، %ٖٙوالباب الثالث ٕ  %ٔٗ،والباب الرابع ٕ  . %ٜٗ،وىذا
يعني أف شريحة المخصصات االخرى كاف نصيبيا ٖ  %ٜٗ،مف الباب االوؿ  %ٙٗ ،مف

مخصصات الباب الثاني %ٛ٘، ٛ ،مف الباب الثالث  ،ؤ٘ %مف مخصصات الباب

الرابع .

.

وتوضح المقارنة بشكل جمي أن توزيع المتاح من النفقات العامة في قطر يميل في

الوقت الحاضر  ،لصالح النفقات المتكررة عمى حساب النفقات الرأسمالية من ناحية.ومن

ناحية ثانية يميل إلى إعطاء أولوية أكبر لشريحة المخصصات االخرى عمى حساب

المخصص لمو ازرات واألجيزة المدنية  ،التي تحممت وحدىا عبء سياسات التقشف
وترشيد اإلنفاق بحكم عمنيتيا وخضوعيا لمفحص والتمحيص واإلجتياد  .ىذا عمى عكس

المخصصات األخرى التي زاد الصرف المطمق والنسبي
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عمييا.

ولعمو مف المفيد أيضا عند دراسة تركيب النفقات العامة أف نشير إلى اتجاه النفقات

المتكررة (الباب االوؿ والباب الثاني)  ،لمتضخـ في وقت اليسر وتحقيؽ الفائض  ،ومقاومتيا
العنيدة لمحاوالت التقشؼ والترشيد في حالة العسر وظيور

العجز.

ويبرز باب الرواتب واألجور (الباب االوؿ) باعتباره الباب الذي يصعب تخفيضو أو

حتى الحد مف نموه  ،بسبب اإلعتماد عميو في توظيؼ قوة العمؿ المواطنة  ،نتيجة غياب
فرص العمؿ المناسبة خارج نطاؽ العمؿ في الحكومة وفي مؤسس ػ ػػات القطاع العاـ  .وتميؿ

مخصصات ىذا الباب إلى التصاعد في فترات اليسر ،تعبي ار عف رغبة الحكومة في تحسيف

مستوى معيشة المواطنيف واعادة توزيع جزء مف ريع الزيت عمييـ ،كما أف الحكومة تجد
نفسيا غير قادرة عمى الحد مف مخصصات ىذا الباب في وقت العسر  ،بالرغـ مف

إجراءات التقشؼ والتشدد في التوظيؼ  .ويعود ذلؾ إلى الطمب المستمر عمى الوظائؼ
الحكومية مف ٍقَبؿ المواطنيف الداخميف إلى سوؽ العمؿ  ،السيما مف الخريجيف والخريجات
الذيف ما زالت الدولة -حتى اآلف -تضمف ليـ الوظيفة الحكومية بعد التخرج  .لذلؾ نجد أف

نفقات ىذا الباب قد تضخمت خبلؿ فترات اليسر والطفرات النفطية  ،حيث ارتفعت مف٘ٔٛ

مميوف لاير (ٕٓ )%في ميزانية ٕٖٜٔىػ(ٕ )ٜٔٚإلى  ٚٗٛمميوف لاير(ٖٔ )%في ميزانية
ٖٜٔٙىػ( ، )ٜٔٚٙوالى ٕٜٙٛمميوف لاير (ٖ  )%ٔٛ،في ميزانية ٔٓٗٔ (ٔ. )ٜٔٛ
وبالرغـ مف تراجع عائدات النفط بعد ذلؾ إال إف مخصصات ىذا الباب  ،استمرت في

التزايد النسبي والمطمؽ فأصبحت  ٖٜٛٛمميوف لاير(ٗ  )%ٖٛ،في آخر ميزانيات الفائض

٘ٓٗٔ ،)ٜٔٛٙ/ٛ٘ (ٔٗٓٙ/و ٘٘٘ٗ مميوف لاير أو ( ٗ )%ٗٗ ،مف إجمالي اإلنفاؽ
العاـ في

ميزانية.ٜٜٔٓ/ٜٛ

ويضاىي الباب الثاني  ،الذي تتكوف مخصصاتو مف نفقات جارية وتحويمية  ،الباب

األوؿ في صعوبة تخفيضو في وقت العسر ،بؿ ويتفوؽ عميو في الميؿ إلى التصاعد في

وقت اليسر  .ويضـ ىذا الباب بند الخدمات المركزية وبند رواتب وخدمات األسرة الحاكمة
المذيف يشكبلف نسبة ال تقؿ عف ثمثي مخصصاتو  .وقد تضخمت نفقات ىذا الباب مجارية
في ذلؾ النفقات العامة في وقت الفائض فارتفعت ميزانية ٕٖٜٔىػ(ٕ )ٜٔٚإلى حوالى

ٖٔ٘ مميوف لاير (ٗ  )%٘٘،بمجرد ارتفاع دخؿ الدولة مف عائدات النفط في مطمع
السبعينيات  ،ثـ واصمت تضخميا الى ٕٜٔٙمميوف لاير( ٘  ) %ٖٚ،في ميزانية ٖٜٔٙىػ
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( )ٜٔٚٙوبمغت  ٕ٘ٚٛمميوف لاير ( )ٖٛ، ٛفي ميزانية ٔٓٗٔىػ (ٔ ، )ٜٔٛوانخفض ىذا
المبمغ المطمؽ المخصص لمباب الثاني في ميزانية ٘ٓٗٔٔٗٓٙ/ىػ (٘ )ٜٔٛٙ/ٛإلى

ٗ ٗٓٚمميوف لاير بينما ارتفعت النسبة المخصصة ليذا الباب إل ػ ػػى ٖ  . % ٖٜ،وبعد ذلؾ
قاومت مخصصات الباب الثاني إجراءات التقشؼ والتخفيض واستمرت في ميميا إلى الزيادة

أسوة بالرواتب واالجور .فارتفع المخصص لباب النفقات الجارية والتحويمية (الباب الثاني)

إلى  ٖٜٗٛمميوف لاير تمثؿ  %ٗٔ، ٛمف إجمالي اإلنفاؽ العاـ في ميزانية

.ٜٜٔٓ/ٜٛ

وتقف اليوم مخصصات الباب األول والثاني  ،التي تمثل النفقات المتكررة في

الميزانية العامة  ،عنيدة في وجو إجراءات التقشف والتخفيض  ،حيث تميل إلى الزيادة في
أغمب االحيان بالرغم من استمرار عجز الميزانية  ،والضغط عمى النفقات الرأسمالية إلى

أقصى حد ممكن وألطول فترة ممكنة  .وىذا الميؿ لصالح النفقات المتكررة  ،سوؼ يحرـ

مشروعات البنية األساسية مف التمويؿ  ،كما أنو سوؼ يؤدي إلى الضغط عمى مخصصات

الصيانة البلزمة لئلحتفاظ بالمش ػ ػػروعات التي تـ إقامتيا في وقت اليسر .
 3- 6ػ
إذصاضغظػاضطغزاظغظػاضطاطظ

يتضح مف عرضنا لواقع الميزانية العامة في قطر .ومف قراءتنا لنشأتيا  ،وتحميمنا

لتركيبيا  ،أف دور الميزانية العامة في قطر  ،مثمما ىو في بقية أقطار المنطقة ( اليوسؼ

٘ ) ٜٜٔو ( األبراىيـ ٘ ) ٜٜٔالتي طاؿ اعتمادىا عمى ريع الزيت الخاـ ىو امتداد لدور
الزيت الخاـ في اإلقتصاد  .بؿ إف الميزانية ىي التي يصؿ مف خبلليا إلى اإلقتصاد

والمجتمع معظـ تأثير إنتاج وتصدير الزيت

الخاـ.

وجدير بالتأكيد أف تأثير قطاع إنتاج الزيت الخاـ غير المباشر  ،مف خبلؿ الدور

الذي تقوـ بو الميزانية العامة  ،المعتمدة بدورىا عمى ريعو  ،أكبر كثي ار -كما سبقت اإلشارة-
مف الدور الذي يقوـ بو قطاع إنتاج وتصدير الزيت الخاـ مباشرة في تحريؾ االقتصاد ...

وبذلك فإن الميزانية العامة في الدول التي طال اعتمادىا عمى ريع الزيت الخام  ،ليست

مجرد اداة من ادوات السياسة المالية يعول عمييا في ضبط االقتصاد وتوجيو النشاطات .
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وانما ىي المرتكز الذي تبدأ منو حركة النشاطات االقتصادية وتعتمد عميو الدورة

اإلقتصادية.

إف الميزانية العامة في قطر وبقية دوؿ المنطقة ىي الوعاء الذي تصب فيو عائدات

النفط  ،والتي تشكؿ في المتوسط حوالي ٘ %ٜمف إيرادات الميزانية العامة  ،ثـ يتـ مف

خبلليا إعادة توزيع عائدات النفط  .وقد زاد عبر الزمف اعتماد اإلقتصاد والمجتمع عمى
حجـ ونمط اإلنفاؽ الذي وفرتو الميزانية العامة  ،مف خبلؿ قنوات وسياسات اإلنفاؽ العاـ
بفضؿ استمرار تدفؽ ريع الزيت الخاـ وتصاعد عائدات الحكومة مف النفط  .وقد قامت

الميزانية العامة بالدور الذي كاف يجب اف تقوـ بو مشروعات االنتاج المباشر  .بؿ إف معظـ
مشروعات اإلنتاج السمعي والخدمي  ،باستثناء انتاج النفط قد اعتمدت عمى دعـ مباشر
وغير مباشر مف ميزانية الدولة  ،ولوال ىذا الدعـ لما قامت ألغمب المشروعات الصناعية

الصغيرة والمقاوالت والمشروعات الزراعية والصيد والمشروعات التجارية والخدمية قائمة  .بؿ
إف استمرار أغمب ىذه المشروعات اليوـ مرىوف باستمرار تدفؽ الدعـ المباشر وغير المباشر

مف خبلؿ الميزانية

العامة.

ومن ىنا يتبين لنا جميا  ،اختالف وظائف الميزانية العامــــة في قطر وبقية دول

المنطقة  ،عن وظائف الميزانية العامة في غيرىا من الدول غير الريعية  .فالميزانية
العامة في الدول النفطية مسئولة بشكل مباشر ،عن استمرار توفير فرص العمل لقوة

العمل المواطنة  ،وىي مسئولة عن توليد الدخول وتوفير فائض لإلستثمار  .وىي

المسئولة أيضا عن المحافظة عمى حجم اإلنفاق الذي يتطمبو قيام آلة الدولة بوظائفيا .
ىذا إلى جانب المسئولية التي ترتبت عمييا تجاه المحافظة عمى مستويات المعيشة العالية
 ،والتي ال تعتمد عمى إرتفاع االنتاجية في المجتمع  ،وال ترتبط فييا المكافأة بالجيد ،

وانما تمكنت الميزانية من توفيرىا بفضل تدفق ريع الزيت الخام الذي شكل مصد ار سيال
لتمويل التوسع في اإلنفاق العام  ،السيما أثناء فترات اليسر وظيور الفوائض

النفطية .

وىنا تكمف إشكالية الميزانية العامة في قطر وغيرىا مف الدوؿ التي طاؿ اعتمادىا

عمى ريع الزيت الخاـ  .فمف جانب نجد أف ريع النفط بدأ يتػػآكؿ  ،وبالتالي تنكمش نتيجة
لذلؾ عائدات الحكومة مف النفط  ،وتتراجع اإليرادات العامة ويظير العجز المتتالي في

الميزانيات  .وتتأكد بذلؾ العجز المستمر في الميزانية العامة  ،حقيقة تدني القدرة التكميفية
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لمنشاطات غير النفطية  .ويتضح ضعؼ الطاقة الضريبية  ،وعدـ قدرة اقتصاديات معظـ
النشاطات اإلقتصادية عمى تحمؿ عبء الضرائب  ،وال حتى تحمؿ كؿ الرسوـ التي يجب

اف تدفعيا مقابؿ الخدمات العامة التي توفرىا الدولة لتمؾ المشروعات ولمعامميف فييا .

فيستحيؿ عمى الحكومة زيادة اإليرادات غير ذات العبلقة بنشاط إنتاج وتصدير الزيت ،
لتحؿ محؿ عائدات النفط التي انحسرت بشكؿ متزايد  ،وأدى انحسارىا إلى تفاقـ العجز

وظيور األزمة الحادة الراىنة في الميزانية العامة  .وفي الجانب اآلخر نجد اإلقتصاد

والمجتمع مستمريف في اعتمادىما عمى اإلنفاؽ العاـ  .وليس ىناؾ بديؿ في المدى المتوسط

يستطيع أف يقوـ ببعض مسئوليات اإلنفاؽ

العاـ.

ومف ىنا يمكف القوؿ إف الميزانية العامة في قطر وفي غيرىا مف دوؿ المنطقة التي

طاؿ اعتمادىا عمى ريع الزيت الخاـ تواجو إشكاليات حقيقية معقدة  .وليس ما تواجيو مجرد

مشكمة إدارية أو فنية  ،او أزمة يمكف حميا ضمف اطار ومعطيات الواقع اإلقتصادي

واإلجتماعي الراىف  .ولعؿ وجود تمؾ اإلشكاليات قد حد مف خيارات الدولة  ،كما قيد مف
حركتيا لمواجية العجز المستمر في الميزانيات العامة  ،والذي اضطر الحكومات بدوره إلى

تسػ ػػييؿ ما يمكف تسييمو مف اإلحتياطي العاـ  .كما اضطرىا إلى اإلقتراض وتحمؿ أعباء

الديوف مرجئة بذلؾ الق اررات الصعبة المتعمقة بإصبلح الميزانية واخضاع النفقات لمعايير
الجدوى مف النفقة العامة  .ولكف ىذا اإلرجاء قد طاؿ واألزمة قد استفحمت ومعطيات النفط
الداخمية والخارجية تشير إلى تآكؿ ريعو وتدني عائدات الحكومة مف النفط  ،وعمى الحكومة
اف تفكر وتتدبر امرىا قبؿ أف تفعؿ تداعيات الديوف مفعوليا  ،ويتدخؿ البنؾ الدولي بوصفتو

المعيودة .

.
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اضطواردػاضزرارغظ

ػػ

ػ

اضطواردػاضطبغطغظػزغرػاضظغطغظ
الموارد الطبيعية غير النفطية شحيحة في قطر  .وأىميا عمى اإلطبلؽ  ،البحر .وقد

شكؿ البحر في الماضي مصدر النشاطات اإلقتصادية  ،ونسجت حوؿ موارده ونشاطاتو ،

حياه السكاف وثقافتيـ  .ومازاؿ البحر اليوـ  ،بالرغـ مف اإلنصراؼ عف نشاطاتو  ،ىاما مف
عدة جوانب  .منيا أنو مصدر لمغذاء  ،ومصدر لتكرير مياه الشرب  ،إضافة إلى أنو

مصدر الترفيو الوحيد  .ويمكف أف يكوف لمبحر دور اكبر وأىـ في المستقبؿ إذا ما تـ مراعاة
اعتبارات المحافظة عمى البيئة البحرية مف أشكاؿ التموث المحمي واإلقميمي التي تتعرض ليا

مياه وسواحؿ الخميج في الوقت الحاضر ٓ

والموارد الزراعية تمي الموارد البحرية في األىمية المستقبمية ٓ وتفوقيا مف حيث

المخاطر التي تتعرض ليا في الوقت الحاضر  ،السيما استنزاؼ المياه الجوفية العذبة ،

وتصاعد نسبة مموحة المخزوف المائي  ،بسبب إنتاج المياه الجوفية بمعدالت تزيد كثي ار عمى

معدالت تغذية المخزوف ٓ

ويأتي دور الموارد غير المعدنية بعد ذلؾ  ،وتتمثؿ أساسا في المواد التي تدخؿ في

صناعة البناء عموما  .وىذه الموارد لـ يتـ مسحيا بالكامؿ وتحديد نوعية وكمية مخزونيا ٓ
بؿ يبلحظ فتور وتراجع اإلىتماـ الرسمي الذي سبؽ ظيوره في الستينيات  .وذلؾ عندما
أنشئت صناعة االسمنت  ،وتمت بعض المسوحات عمى كثباف الرمؿ في جنوب قطر ،

لتقييـ محتواىا مف مادة السيمكا .

وجدير بالمبلحظة أنو منذ مطمع السبعينيات  ،وبالرغـ مف توسع صناعة البناء
والتشييد  ،لـ ِ
تعط الجيات المختصة اىتماما كافيا لدراسة مصادر مواد البناء المحمية ،
وبحث امكانية تصنيع بعضيا محميا بدال مف استيرادىا  .وكذلؾ لـ يجر توجيو وتشجيع

صناعة البناء عمى استخداـ المواد المحمية  ،والعمؿ عمى ادخاليا في صناعة البناء  .وانما

ترؾ الحبؿ عمى الغارب لبلستيراد  .وباستثناء صناعة الطابوؽ األسمنتي التقميدي وصناعة
األسمنت التي استفادت مف توفر الغاز الرخيص  ،فإف أغمب مواد البناء مازالت تستورد في
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معظميا  ،بما في ذلؾ بعض احتياجات االسمنت والكمنكر والطابوؽ األسمنتي الثقيؿ  .ىذا

عمى الرغـ مف وجود مصادر البأس بيا يمكف اف تساعد عمى إقامة صناعة مواد بناء
محمية مبلئمة  ،في ضوء تنميط صناعة البناء ومبلءمتيا لمبيئة وتوجيييا الى استخداـ مواد

البناء المحمية .

ويحسف بنا في ىذه الدراسة المستقبمية أف نمقي نظرة عمى الموارد الزراعية في ىذا

الفصؿ والموارد البحرية في الفصؿ الذي يميو باعتبارىما مورديف متجدديف.ىذا إذا لـ يؤد

التموث إلى االخبلؿ بتوازنيا البيئي،وتدمير مصادر التجديد والنمو فييما.ويأتي اىتمامنا
بيذيف المورديف المذيف تحتاج إلييما الببلد في المستقبؿ،مف إدراؾ لفداحة األضرار التي

يمحقيا بيما نمط التغييرات اإلقتصادية واإلجتماعية الراىنة،وما يصيبيما مف أضرار نتيجة
اإلستنزاؼ والتموث واإلستغبلؿ غير السميـ.وسوؼ نتطرؽ الى جانبيف مف جوانب الموارد

الزراعية :أوليما:المياه الجوفية.وثانييما:محصمة السياسة الزراعية.
7ػ-ػ1ػػ
اضطغاهػاضجوسغظػ

الشؾ أف الموارد الزراعية في قطر محدودة جدا  .حيث النشاطات الزراعية مقيدة

بسبب شح المياه ،ونتيجة عوامؿ المناخ غير المواتية لمزراعة عموما .لذلؾ لـ تكف الزراعة

نشاطا مف األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية في الماضي .وانماَ ّمث َؿ الرعي وحده نش ػ ػػاطا
مكمبل ومتكامبل مع النشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية األخرى  .وقد اعتمد نشاط الرعي
عمى ىطوؿ االمطار ونمو الكؤل ،السيما في مراعي وسط وشماؿ قطر .ومف ىنا كاف نشاط
تربية الثروة الحيوانية معتمدا عمى الرعي ،ولـ تكف ىناؾ أعبلؼ تزرع .وكانت الثروة
الحيوانية تتأثر أبمغ التأثر بمواسـ الجفاؼ ،وتعاني مف دورات المناخ وأزمات القحط،التي قد

تأتي عمى أغمب قطعاف الماشية في سنوات الجفاؼ

..

أما زراعة المحاصيؿ واالشجار ،

بما فييا النخيؿ  ،فمـ يكف ليا أدنى دور في حياة سكاف قطر بسبب صعوبة حفر اآلبار

العميقة واستخراج المياه منيا ٓ وقد اعتمد سكاف قطر عمى اآلبار الضحمة وعيوف الماء
القريبة مف السطح  ،في الحصوؿ عمى الحد الضروري جدا مف مياه الشرب ومياه سقي

الماشية ٓ وكاف البحر ومياه آبار الخريج ىما مصدر الحصوؿ عمى الماء لغرض
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االستحماـ ولبقية اإلحتياجات المنزلية ٓ ولعؿ صعوبة حفر اآلبار العميقة وصعوبة استخراج

المياه منيا  ،كانتا السبب وراء عدـ قياـ اي مدينة أو قرية في قطر معتمدةً عمى الزراعة.

وعندما تـ اكتشاؼ النفط  ،قامت شركة نفط قطر بحفر آبار عميقة نسبيا عاـ

 .ٜٔٗٛواستخدمت الشركة مضخات لرفع الماء ونقمو بواسطة االنابيب مف أجؿ سد
احتياجاتيا  ،واإلستغناء عف استيراد الماء بواسطة السفف الشراعية مف البحريف إلى زكريت

ٓ وبعد ذلؾ قامت حكومة قطر بعمؿ مماثؿ لتوفير مياه الشرب لمدينة الدوحة اعتبا ار مف
بداية الخمسينيات ٓ ومنذ ذلؾ الوقت  ،الذي صادؼ بدايػ ػػة تدفؽ عائدات النفط  ،دخمت
الزراعة في قطر طو ار لـ تعيده مف قبؿ  ،معتمدة في ذلؾ عمى ضخ المياه الجوفية العذبة

 ،التي لـ يس ػ ػػبؽ اإلنتاج مف مخزونيا بمثؿ تمؾ المعدالت في الماضي ٓ

وتبل ذلؾ التغيير  ،الذي شيدتو عممية إنتاج المياه الجوفية  ،انتشار المزارع في

ضواحي الدوحة  ،وعمى جانبي طريؽ الشماؿ وتفرعاتو  .وقد تنافس الموسروف مف أىؿ
قطرفي إنشاء البساتيف والعناية بيا  ،بفضؿ تدفؽ عائدات النفط وما أدى إليو مف ارتفاع

مستويات دخوليـٓ وقد بمغ عدد المزارع في نياية الخمسينيات حواليٕٓ٘ بستانا (صقر د .

ت  ، )ٖ٘ :وأنشيء في عاـ  ٜٔ٘ٙقسـ لمزراعة  ،يقػػوـ بالتوجيو واإلرشاد وتوفير

مستمزمات الزراعة " .وعندما أقيـ المعرض الزراعي الثالث في الدوح ػ ػ ػػة عاـ ٖٔٚٛىػ (

 ) ٜٔ٘ٛشوىدت أن ػواع مف الثمػار والخضروات القطريػػة تفوؽ مثيبلتيا في كثيػػر مف الببلد

الزراعيػػة" ،عمى حد تعبير عبد البديع صقر أوؿ مدير لممعارؼ في قطر (صقر د  .ت :

ٖ٘)  ،معب ار بذلؾ عف مدى افتتاف أىؿ قطر بالزراعة وانبيارىـ بالماء العذب  ،الذي تدفؽ
غزي ار بفضؿ مضخات الديزؿ دوف عناء ٓ

وواصؿ عدد المػزارع تزايده إلى ٖٓ٘ مزرعة في عاـ ٜٔٙٚ

)(FAO1981:21

وعند

ىذا الحد مف التوسع العشوائي الحظت الحكومة األثر السيء لتزايد المزارع  ،والتوسع في

حفر اآلبار  ،عمى مموحة خزاف المياه الجوفية الرئيسي في شماؿ قطر ٓ فقد زادت نسبة
المموحة في المزارع الواقعة عمى أطراؼ خزاف المياه الجوفية  ،مما أدى إلى ىجر بعض

المزارع بسبب تزايد مموحة مياىيا  ،وتصبخ التربة فييا ٓ وقد أدى ذلؾ إلى انتباه الحكومة ،

مما جعميا تمجأ إلى منظمة االغذية والزراعة ( الفاو ) التابعة لؤلمـ المتحدة مف أجؿ تقديـ
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العوف في إجراء مسح لممياه الجوفية وتقديـ النصح والمشورة في مجاؿ استخداـ المياه

الجوفية ٓ

وفي عاـ ٔ ٜٔٚكمفت حكومة قطر منظمة الفاو بإجراء "مسح الموارد المائية

والزراعية" في قطر .تبعو بعد ذلؾ مشروع آخر عاـ ٗ ٜٔٚحوؿ "االستخداـ المتكامؿ لممياه

واالرض"  ،انتيى العمؿ فيو عاـ  .ٜٔٚٚثـ تبعو مشروع ثالث حوؿ "الموارد المائية والتنمية
الزراعية" انتيى العمؿ فيو عاـٜٓٔٛ

(FAO 1981 : 241

).

وخبلؿ ذلؾ العقد مف الزمف الذي كانت تجري فيو الدراسات  ،لـ تتغير توجيات

التوسع في الزراعة التقميدية األفقية  ،ولـ يجر تطوير لنظـ الري وترشيد اسػ ػػتيبلؾ المياه ،

أو ردع توجيات استيبلكيا بمعدالت تفوؽ معدالت تغذية خزاف المياه الجوفية ٓ لقد اسػ ػػتمر

خبلؿ عقد السبعينيات استنزاؼ المياه الجوفية  ،وتدني نوعيتيا  ،وتزايد خمؿ ميزاف المياه .
فقد تصاعد خالل ىذا العقد معدل استيالك المياه الجوفية من  4224مميون متر مكعب

عام  5992/95الى  81مميون متر مكعب عام ( 5982/85ادارة البحوث الزراعية

والمائية د  .ت  . )ٕٕٖ :وقد تأثرت التوجيات الزراعية خبلؿ ىذه الفترة بمعطيات الطفرات

النفطية ٓ وتحوؿ اإلىتماـ عف المحافظة عمى المياه الجوفية الى فكرة استيراد المياه .
وتوقؼ السعي إلى تحقيؽ التوازف بيف كمية المسحوب مف مخزوف المياه الجوفية ألغراض

الزراعة مع معدؿ تغذيتيا ٓ وبدأ التفكير في البحث عف مص ػ ػػادر غير المياه الجوفية لتوفير

مصادر مياه لمزراعة .

وجدير بالمبلحظة أف التوجيات الزراعية خبلؿ ذلؾ العقد لـ تنجح في إيجاد مصادر

اقتصادية بديمة لممياه الجوفية  ،ولـ تعمؿ عمى تحقيؽ التوازف بيف تغذية خزاف المياه الجوفية

وكمية المسحوب منو ألغراض الزراعة ٓ بل إن الحوافز الزراعية ذىبت الى االتجاه الخطأ

ومنيا توزيع مضخات رفع المياه  ،وتزويد المزارع بوقود الديزل مجانا  .ىذا باإلضافة إلى
توزيع شتبلت الفواكو غير المبلئمة لمبيئة وغير ذات الجدوى اإلقتصادية  ،إلى جانب توزيع
مستمزمات الزراعة الحقمية األفقية وتوفير خدماتيا بصرؼ النظر عف تأثيرىا عمى استخداـ

المياه وتوظيؼ الموارد الزراعية النادرة  .ومما يؤسؼ لو أف ىذه الفترة التي أتيحت فييا
لو ازرة الزراعة إمكانيات مالية  ،لـ تصاحبيا سياسة زراعية  ،تؤكد -مف ناحية -عمى

ضرورة تحقيؽ توازف مائي  .كما تؤكد -مف ناحية أخرى -عمى توظيؼ اإلمكانيات المالية
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المتاحة  ،مػػف خبلؿ نظاـ حوافز زراعي ػ ػػة ايجابية  ،يدفع المزارعيف إلى إقامة نظـ ري
حديثة  ،وزراعة رأسية كثيفة  ،واختيار لممحاصيؿ المناسبة لمبيئة  ،والمبلئمة مف حيث
استيبلؾ المياه  ،ذات الجدوى االقتصادية في فترات تناقص الدعـ الزراعي .

وقد أدت تمؾ التوجيات الزراعية خبلؿ عقد الد ارسػ ػ ػػات ىذا  ،الى ابتعاد الزراعة في

قطر وذىابيا في طريؽ االتجاه الخطأ  ،الذي كانت الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػات تسعى لمتنبيو الى مخاطر

السػ ػ ػ ػػير فيو ٓ فزاد عدد المزارع إلى ٓٓ٘ مزرعػ ػ ػػة عاـ ٓ ، (FAO1981:241) ٜٔٛوارتفعت
مساحة األراضي المزروعة إلى ٕٖٓٓ ىكتارىذا باإلضافة إلى ٓٓ ٛىكتار تـ ىجرىا
بسبب مموحة المياه  ،واتباع نظـ ري غير ذات كفاءة

) ( FAO 1981 : 241

 .وقد كاف ذلؾ

التوسع في الرقعة الزراعية عمى حساب زيادة خمؿ ميزاف المياه الجوفية  ،وبموغ معدؿ

الس ػ ػػحب منيا في نياية الفترة ضعؼ معدؿ بدايتيا  .وبذلؾ تعدى معدؿ اإلنتاج اآلمف مف
خزانات المياه الجوفية  ،المعدؿ الذي أوصت بو منظمة الفاو في عاـ ٓ ، ٜٔٛبحوالي

ضعفيف ونصؼٓ

وجدير بالتأكيد أف تقرير منظمة الفاو حوؿ "الموارد المائية في قطر وتطويرىا" ،

الذي صدر في عاـ ٔ ، ٜٔٛفي ختاـ جيود المسح والدراسة التي قامت بيا المنظمة منذ

عاـ ٔ ، ٜٔٚقد أشار إلى حجـ المصادر المائية المتاحة  ،وتكمفة انتاج كؿ منيا ٓ كما
أشار إلى المعدؿ اآلمف الذي يجب أاليتجاوزه معدؿ السحب السنوي مف خزاف المياه الجوفية

في الثبلثيف عاما التالية ٓ وذكر التقرير أف كمية المياه المنتجة في قطر مف جميع

المصادر عاـ ٓ ٜٔٛبمغت ٗ ٕٔ٘ ،مميوف متر مكعب منيا ٕ ٚٙ,مميوف متر مكعب مف
المياه الجوفية التي تتراوح مموحتيا بيف ٓٓ٘ ٕ٘ٓٓ -جزء في المميوف  ،و ٖ ٖ ،متر
مكعب مف المياه الخريج التي تتراوح مموحتيا بيف ٖٓٓ٘  ٔٓٓٓٓ -جزء في المميوف  .وقد
قدرت تكمفة استخراج المياه الجوفية في المزارع بعشريف درىما لكؿ متر مكعب  .ىذا بينما

كاف نصيب المي ػػاه المكررة مف إجمالي اإلستيبلؾ ٗٗ مميوف متر مكعب بمغت تكمفة

إنتاجيا خمسة رياالت ونصؼ لممتر المكعب ٓ والى جانب ىذيف المصدريف الرئيسييف تـ

استخبلص  ٔ ،ٙمميوف متر مكعب مف مياه المجاري المعالجة  ،بتكمفة بمغت خمسة
وثمانيف درىما لممتر المكعب ٓ وقد خمص التقرير إلى ضرورة اإلسراع بتخفيض معدؿ

السحب مف خزاف المياه الجوفية تدريجيا بما اليزيد عمى ٖٖ مميوف متر مكعب سنويا فقط ٓ
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فذلؾ ىو المعدؿ اآلمف إلنتاج المياه الجوفيػ ػػة في الثبلثيف عاما القادمة ٓ وقد أوصى

التقرير بعدد مف اإلجراءات التي تساعد في اإلحتفاظ بمستوى المعدؿ اآلمف عند المستوى
المقترح ٓ كما أوصى الحكومة بإجراء إصبلحات في السياسة الزراعية منيا ترشيد نظاـ

الري  ،واختيار المحاصيؿ األَولَى بالزراعة مف أجؿ تحقيؽ اإلستخداـ األمثؿ لمموارد
الزراعية الشحيحة لقطر  ،والمحافظة عمييا متجددة منتجة دوف نضوب أو تموث أو بوار
)FAO 1981 : 216

(
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ومما يؤسؼ لو حقا أن اىتمام الحكومة بمشــــــــكمة المياه الجوفية في مطمع

السبعينيات قد تحول بعد ذلك إلى االىتمام بالحصول عمى المياه من مصادر أخرى ٓ

ولذلؾ لـ تمتفت الحكومة بالقدر الكافي إلى خطر استمرار اإلنتاج بمعدؿ أعمى مف المعدؿ

اآلمف ( ٖٖ مميوف متر مكعب سنويا ) عمى كمية ونوعية المياه الجوفية المتاحة ٓ وانما
تركز اإلىتماـ أكثر حوؿ شعار األمف الغذائي واالكتفاء الذاتي  ،األمر الذي أدى إلى تزايد
عدد المزارع وتوسيع المساحة المزروعة  ،وتصاعد معدالت استيبلؾ المياه الجوفية  ،التي

لـ يكف مف الممكف إيجاد مصادر اقتصادية بديمة ليا ٓ ىذا بالرغـ مف كثرة األفكار الخيالية

التي تـ الترويج ليا ٓ فارتفع نتيجة لذلؾ عدد المزارع مف ٓٓ٘ مزرعة عاـ ٓ ٜٔٛالى

ٓ ٛٚمزرعة عاـ ٓ ، ٜٜٔوارتفعت المساحة المزروعة في نفس الفترة مف ٕٖ ألؼ دونـ
الى  ٚٙألؼ دونـ (الجياز المركزي لئلحصاء ٔ . )ٕٕٖ : ٜٜٔوصاحبيا تصاعد
معدالت سحب المياه الجوفية مف  ٚٙمميوف متر مكعب عاـ ٓ ٜٔٛإلى ٓٗٔ مميوف متر

مكعب عاـ ٓ( ٜٜٔادارة البحوث الزراعية د  .ت . )ٕٛ :
7ػ-ػ2ػ

طحصضظػاضدغادظػاضزرارغظػ
إذا نظرنا إلى أثر التوسع في المساحة المزروعة عمى كميات المحاصيؿ المنتجة ،

وأثر ذلؾ عمى األمف الغذائي واإلكتفاء الذاتي فإننا نجد التالي  :ارتفعت بشكؿ عاـ التقديرات
الحقمية لممحاصيؿ المزروعة عاـ ٓ ٜٜٔعف مستواىا في عاـ ٓ . ٜٔٛوكاف أعمى

المعدالت بالنسبة لمحاصيؿ الحبوب التي ارتفعت مف ٖ٘ ٚطف إلى ٖٖ٘ٔ طف ()%ٖٕٙ

 ،تمييا األعبلؼ الخضراء مف  ٖٜألؼ طف إلى ٔ ٛألؼ طف ( ٓ )%ٔٓٚوارتفعت
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محاصيؿ الخضروات مف  ٔٛألؼ طف إلى  ٕٚألؼ طف (ٓ٘ ، )%وكاف أقؿ المحاصيػؿ
الػزراعيػػة ارتفاعا محاصيػؿ الفاكيػػة والتمػػور التي ارتفعت مػف ٓ ٙٛٙطػف الى ٕٓٗ ٚطػف

( )%ٚ ،ٙفقط ٓ وقد كاف مف تأثير التوسع في محاصيؿ الحبوب واألعبلؼ الخضراء أف
ارتفع إنتاج األلباف ومنتجاتيا مف  ٙآالؼ طف الى ٕٔ ألؼ طف ( ٕٓ٘  ، ) %وكذلؾ

ارتفع إنتػػاج المحوـ الحمراء مف ٖٕ٘ طف إلى ٖٗ ٜٔطف ( ،)%٘ٚوزاد عدد رؤوس

الماشية مف ٔٔٙألؼ إلى ٘ ٕٙألؼ رأس (قسـ االقتصاد واالحصاء الزراعي ٗ. )ٜٜٔ

واذا نظرنا مف جية أخرى إلى مدى تحقيؽ شعار األمف الغذائي واإلكتفاء الذاتي

والمذيف شكبل شعارات السياسة الزراعية  ،فإننا نجد فجوة كبيرة بيف كمية اإلنتاج الزراعي

وحاجة االستيبلؾ المحمي مف المحاصيؿ والمنتجات الزراعية  .وفي عاـ ٕ ٜٜٔنجد أف
محصوؿ البمح والتمور كاف ىو المحصوؿ الوحيد الذي ساىـ بنسبػػة معتب ػرة في سد

اإلحتياجات المحمية( )%ٛٚتميو مجموعة األلباف ومنتجاتيا التي س ػ ػ ػػدت ٘ %ٕٙ,مف
اإلحتياجات المحمية  .أما محاصيؿ الحبوب التي استحوذت عمى  %ٔٙمف المساحة
المزروعة فقد كانت مساىمتيا في سد االحتياجات المحمية ٗ % ٛ,فقط  ،ومحاصيؿ
الخضروات التي استحوذت عمى ثمث المساحة المزروعة  ،كانت مساىمتيا ٕٗ %حسب

تقدير و ازرة الز ارعػػة  .وجدير بالذكر أف تقديرات الو ازرة تتـ في العادة عمى أساس تقدير
إنتاج الحقوؿ المزروعة قبؿ حصدىا أو قبؿ جني الثمار ،وىذا تقدير جزافي اليعبر عن

الواقع  .وفيما يتعمؽ بالمحػػوـ الحمراء فقد غطى االنتاج المحمي ٖ %ٕٔ,مف اإلحتياجات
المحمية فقط (قسـ االقتصاد واالحصاء الزراعي ٗ . )ٜٜٔوىناؾ العديد مف المحاصيؿ
والمنتجات الزراعية التي التغطي الزراعة نسبة تذكر مف اإلحتياجات المحمية ليا  .ىذا
بالطبع إلى جانب كافة احتياجات الزراعة مف البذور والمبيدات واألسمدة وشتبلت النخيؿ

التي تستورد كافة احتياجاتيا مف الخارج  .ولذلك فإن شعار األمن الغذائي واإلكتفاء الذاتي

يصعب تحقيقو  ،اعتمادا عمى موارد قطر الزراعية المتواضعة  ،وانما الطريق الوحيد اليو
يكون فقط من خالل التكامل العربي  ،واإلندماج اإلقميمي المدعوم بسياسات زراعية

مالئمة ونظم وحوافز زراعية إيجابية .

وجدير بالتأكيد أن زيادة المساحة المزروعة كان عمى حساب استنزاف المياه

الجوفيو وزيادة نسبة مموحتيا  .فقد ارتفعت كمية تقديرات المحاصيؿ الزراعية بنسبة ٘%ٛ
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في عاـ ٜٜٓٔـ مقارنة بعاـ ٜٓٔٛـ  ،مقابؿ ارتفاع استيبلؾ المياه الجوفية بنفس النسبة (

ٗ ) %ٛٗ ،في نفس الفترة  .كما أف الزيادة في كمية المحاصيؿ الزراعية  ،والتوسع في
زراعة بعضيا كاف بفضؿ الدعـ الحكومي في حقب الوفرة واليسر .ولـ يكف التوسع في

بعض المحاصيؿ مثؿ الحبوب وأشجار الفاكية باستثناء النخيؿ عائدا لجدواىا اإلقتصادية .

ومف ىنا فإف تراجع بعض المحاصيؿ الزراعية يمكف توقعو في ضوء تراجع الدعـ الحكومي

لمزراعة .

وعمى سبيؿ المثاؿ تراجعت ميزانية و ازرة الزراعة والصناعة قبؿ إلحاؽ أنشطتيا

الزراعية بوزراة الشئوف البمدية إلى ٕٗ مميوف لاير عاـ  ٜٜٔٓ/ٜٛمقارنة بحوالي  ٜٙمميوف

لاير في عاـ ٔٓٗٔىػ ( ٔ . ) ٜٔٛوقد كاف انخفاض مخصصات الباب الثاني الذي
يستخدـ لدعـ البذور والمبيدات والمدخبلت الزراعية كبي ار جدا  ،ىبط إلى حوالي ٘ٔ مميوف

لاير فقط بعد اف كاف حوالي ٖٖ مميوف لاير (الجياز المركزي لئلحصاء ٕٔٗ . )ٜٜٔٔ:وقد
أدى تراجع الدعم الحكومي لمزراعة في الوقت الحاضر إلى تحول كثير من المزارع المنتجة

إلى بساتين نزىة ومنتجعات راحة  .ولعل ىذا التحول يتماشى مع تحول اىتمام الحكومة

عن الزراعة  ،والغاء وزارة الزراعة والحاق نشاطيا بوزارة الشئون البمدية  ،والتي التتفق
ونشاطات قطاعات االنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والثروة السمكية ذات الطبيعة

اإلنتاجية  ،مع طبيعة نشاطات وزارة الشئون البمدية التجميمية .

واذا كاف تراجع اإلنتاج الزراعي متوقعا  ،بسبب عدـ جدوى زراعة الكثير مف

المحاصيؿ الزراعية التي تمت زراعتيا في الماضي بفضؿ الدعـ الحكومي  ،فإف تراجع عدد

المزارع أو تراجع المساحة الخضراء غير متوقع حيث تنتقل بقية المزارع المنتجة إلى

الراغبين في امتالك بساتين نزىة  0وبذلك فإن مشكمة المياه الجوفية التي تفاقمت حدتيا
في عقد الثمانينيات لن تكون أقل حدة في المستقبل  .فكمية المياه التي يتـ سحبيا حاليا

مف خزانات المياه الجوفيو في أنحاء قطر تقدر بحوالي ٕٓٓ مميوف متر مكعب سنويا .
ومتوسط تغذية خزانات المياه الجوفية  ،مف مياه االمطار ومف مرتجعات الري خبلؿ الفترة

مف ٔ ٜٜٔٓ/ٜٛ - ٜٕٔٚ/ٚقدرت بحوالي ٓ٘ مميوف متر مكعب سنويا  .وقد أدى
اختبلؿ ميزاف المياه الجوفية والسحب منيا بمعدالت غير آمنة تفوؽ متوسط معدالت تغذيتيا

 ،إلى تراكـ عجز إجمالي خبلؿ عقديف مف الزمف بمغ  ٘ٛٚمميوف متر مكعب في نياية عاـ
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( ٜٜٔٓ/ٜٛادارة البحوث الزراعية . )ٕٛ:وتشير عمميات الرصد التي تمت عمى مخزوف
المياه الجوفية مف ِقَبؿ و ازرة الزراعة أف مسػ ػػتوى منسوب المياه  ،في مخزون المياه الجوفية
انخفض بنسبة  %4كل عام  ،وكذلك ارتفعت نسبة مموحة المياه  %1سنويا في الفترة

من (5980- 92ادارة البحوث الزراعية  . )89 :وىنا يكمن خطر استمرار السياسة
الزراعية الراىنة  ،وتبرز أىمية وضع استراتيجية لممياه  ،تفرض عمى الجيات المسئولة

عن الزراعة أن تخفض تدريجيا معدالت المياه المسموح بسحبيا من المياه الجوفية ،

بمعدل السحب اآلمن الذي يجب تحديده اليوم  ،عمى ضوء حالة تدىور نوعية المياه

الجوفية ونقص مخزونيا 0

وعمى الجيات الزراعية أف تتخذ تدريجيا كافة اإلجراءات  ،التي تشجع مبلؾ المزارع

عمى تحويميا إلى مزارع منتجة  ،تقوـ بزراعة محاصيؿ مجدية  .كما أف عمى الجيات
الحكومية العمؿ عمى تشجيع توظيؼ أساليب ري تعمؿ عمى ترشيد اس ػػتخداـ المياه  .وعمييا
أيضا توجيو استخداـ الموارد الزراعية إلى أفضؿ مجاالت اإلنتاج الزراعي القادر في المدى

البعيد عمى اإلستمرار دوف دعـ مف الحكومة  ،ودوف ىدر لممياه الجوفية  .وفي اعتقادي أف
السبيؿ لتحقيؽ ىذه اإلستراتيجية المائية والوصوؿ إلى ىذه االىداؼ الزراعية ممكف مف

الناحية العقمية  ،ىذا بالطبع إذا طبقت سياسة زراعية شاممة  ،وظير نظاـ حوافز إيجابية ،
وتـ توجيو الموارد الزراعية الشحيحة إلى أفضؿ االستخدامات المتاحة  ،في ضوء المحافظة

عمى ميزاف المياه الجوفية  .وىذا يتطمب إرادة تنفيذ تمتزـ بوضع سياسة زراعية ذات أىداؼ

كمية ونوعية يمكف قياسػيا وتقييميما  .كما تمتزـ بوضع تمؾ السياسة موضع التطبيؽ تجاه

الجميع دوف تردد أو استثناء .

اضغصـــلػاضثاطــنػػ
ػ
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اضطــــــواردػاضبحرغــظػػ

8ػ-ػ1ػػ

أعطغظػاضطواردػاضبحرغظػػ

ػػػ
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ػػػ

8ػ-ػ3ػػ

طخاطرػاضتضوثػاإلشضغطيػ

ػػػ

8ػ-ػ4ػػ

طصادرػاضتضوثػاضطحضي

اضغصلػاضثاطنػ
اضطواردػاضبحرغظ
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تتمتع قطر بسواحؿ بحرية طويمة نسبيا  ،باعتبارىا شبو جزيرة تحيط بيا المياه مف

ثبلث جيات  .واضافة إلى ذلؾ فإف سواحؿ قطر الشرقية يتوفر ليا امتداد إلى المياه
الواسعة العميقة في الخميج  .ومف ىنا فإف قطر تتوفر ليا موارد بحرية كبيرة تتمثؿ في الثروة

السمكية اليوـ  ،مثمما تمثمت في حقوؿ محارالمؤلؤ باألمس  .واذا أخذنا في اإلعتبار قمة عدد
السكاف  ،فإف قطر تتوفر ليا نسبيا موارد بحرية  ،التتوفر ألي بمد آخر في المنطقة .

ويحسف بقطر االنتباه إلى اىمية مواردىا البحرية  ،والعمؿ عمى تنميتيا واستغبلليا

اإلسػػتغبلؿ االمثؿ  .كما أف عمييا أف تجيد نفسيا في المحافظة عمى ىذه الموارد متجددة

نامية محمية مف مصادر التموث المحمي واإلقميمي .

وتتمثؿ الموارد البحرية لقطر في األسماؾ  ،وبقية األحياء البحرية بما في ذلؾ حقوؿ

المحار التي لـ يتـ االلتفات إلييا بعد  ،بالرغـ مف أىميتيا اإلقتصادية والبيئية الكبرى .

وكذلؾ مياه البحر باعتبارىا مصد ار لتحمية المياه المكررة ومياه التبريد المستخدمة في

الصناعة  .فضبل عف السواحؿ القطرية التي يمكف أف تكوف مصد ار ىاما لمسياحة والترفيو
الى جانب إمكانية استخبلص عدد مف االمبلح وغيرىا مف كنوز البحر التي يمكف

استخراجيا وتصنيعيا  .فالبحر نعمة مف اهلل عز وجؿ يجب حمايتيا مف مصادر التموث

والفساد  ،والمحافظة عمى الموارد البحرية متجددة نامية معطاء في الحاضر والمستقبؿ  ،واذا
كاف البحر في الماضي ىو أحد العوامؿ الرئيسية في نشأة المجتمع القطري (انظر الفقرة ٓٔ

 ، )ٔ-فإف أىمية البحر في المستقبؿ سوؼ تكوف أىـ دعائـ استمرار المجتمع القطري بعد

نضوب النفط .

8ػ-ػ1ػػ
أعطغظػاضطواردػاضبحرغـــــظػػ
وغني عف القوؿ أف موارد قطر البحرية ىي جزء اليتج أز مف موارد الخميج العربي

عامة  ،واليمكف فصميا عند التحذير مف التموث  ،وعند التفكير في تنمية الموارد البحرية

وادارة عممية استغبلليا  .السيما عند الحديث عف الثروة السمكية والنظاـ البيئي المتعمؽ بيا

 .وانطبلقا مف ىذا اإلدراؾ تعاونت دوؿ الخميج خبلؿ النصؼ الثاني مف السبعينيات مع
أحدى منظمات األمـ المتحدة في مشروع مسح وتنمية المصايد في الخميج.
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وتبيف مف ىذا المسح اإلقميمي الوحيد

) ( FAO 1980

أف إمكانية المصيد سنويا في

نياية السبعينيات مف الخميج أكبر بكثير مف كمية المصيد فعميا  ،واف ىناؾ فرصا لزيادة

اإلنتاج وسد حاجة اإلستيبلؾ المحمي وتوفير فائض لمتصدير  .ىذا إلى جانب إمكانية إقامة
صناعة عمؼ حيواني عمى مصيد األسػماؾ واألحياء غير التجارية  .ويقدر التقرير النيائي

الصادر عف المشروع في عاـ ٓ ، ٜٔٛكمية المصيد المحتممة مف األسماؾ القاعية

Demercalبحوالي ٖٓٓ ألؼ طف سنويا  ،منيا ٓ ٔٛألؼ طف مف فصائؿ ذات قيمة

تجارية  .وجدير بالذكر أف كمية المصيد سنويا في الفترة مف  ، ٜٔٚٛ - ٚٙقُدرت
إجماليا بحوالي  ٙٛالؼ طف فقط  ،منيا حوالي ٓٔ اآلؼ طف جمبري و ٓٔ اآلؼ طف مف
األسماؾ التي التتوفر ليا سوؽ محمية  .وبذلؾ فإف األسماؾ القاعية التي يمكف إضافتيا إلى

كمية الصيد السنوي تقدر بحوالي ٕٓٔ ألؼ طف مف األصناؼ التجارية  ،منيا ٘ ٖٔ ،ألؼ

طف فقط في خميج عماف  .أما الفائض مف جميع األصناؼ فإنو يقدر بحوالي ٖٕٓ الؼ

مف األسماؾ القاعية

) ( FAO 1980 : 17 - 21

.

السباحة (السطحية)
ويقدر التقرير كمية الصيد مف األسماؾ ّ
القيمة االقتصادية مثؿ الكنعد وغيرىا  ،بحوالي ٕٓ ألؼ طف سنويا  ،كما يقدر أمكانية
Pelagic

الكبيرة ذات

السباحة الصغيرة فإف المسح يقدر
الصيد المحتمؿ بحوالي الضعؼ  .أما بالنسبة لؤلسماؾ ّ
إمكانية الصيد المحتمؿ منيا بحوالي ٓٓٗ الؼ طف سنويا  ،منيا حوالي ٓ %ٙمف أسماؾ
السرديف  ،ويقدر التقرير توزيػػع ىذه الكمي ػػة عمى الوجو التالي  ٔٔٓ :اآلؼ طف في شػػماؿ

الخميج  ٕ٘ٓ ،ألؼ طف في جنوب الخميج  ٔ٘ ،ألؼ طف في خميج عماف  .ويرجح التقرير
أف الكمية المصادة سنويا تبمغ عشرة اآلؼ طف أو أكثر قميبل  .وبذلؾ فإف الفائض مف

السرديف يفوؽ ٕٓٓ ألؼ طف وقد يصؿ إلى ٓٓٗ الؼ طف سنويا  .واضافة إلى ذلؾ ىناؾ
األسماؾ السابحة في منتصؼ االعماؽ  Mesopleagicوالتي توجد في منتصؼ البحار وعند

المنحدرات القارية  .وىذه الثروة اليستفاد منيا حاليا واليعرؼ الكثير عف تكاثرىا وطرؽ
صيدىا واإلسػتفادة منيا  .وقد بدأت ىذه األنواع تظير في اإلحصاءات السمكية لعدد صغير

مف الدوؿ  .وتقدر إمكانية الصيد مف ىذه األسماؾ في الخميج العربي بكميات كبيرة تتراوح
بيف عدة مئات اآلؼ مف االطناف إلى مميوني طف سنويا
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) ( FAO 1980 : 17 - 12

.

ويخمص التقرير الذي شاركت فيو كؿ الدوؿ المطمة عمى الخميج  ،وقامت بو منظمة

الفاو  ،بالتعاوف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  ،إلى أف إمكانيات الصيد في نياية

الثمانينيات مف مياه الخميج تفوؽ كثي ار كمية المصيد  .ويوصي التقرير بتنمية المصايد

وتطوير صناعة الصيد لسد حاجة المنطقة مف األسماؾ التجارية  .واإلستفادة بغير ذلؾ مف

األصناؼ في تصنيع العمؼ الحيواني  .ىذا باإلضافة إلى تصدير الفائض  .ويؤكد التقرير

الذي صدر عاـ ٓ ٜٔٛعمى أىمية التعاوف اإلقميمي في جيود تنمية المصايد وجيود
استغبلؿ الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية مف التموث .

*****
وفي ضوء ىذا المسح االقميمي وبناء عمى بحوث جزئية أخرى  ،تـ تقدير مخزوف

الثروة السمكية في قطر في منتصؼ الثمانينيات في كتاب "المصايد القطرية (ابراىيـ

وبرامانياـ ٗ . )ٚٗ - ٖٗ : ٜٔٛويذكر الكتاب أف ىناؾ أربعة أنواع أساسية لمثروة البحرية

اإلقتصادية في قطر  .أوليا  :أسماؾ قاعية  .ثانييا  :أسػػماؾ سطحية سػػباحة  .ثالثيا :

قش ػ ػريات والفقاريات  ،منيا المحار  .رابعيا  :أعشاب بحرية ذات قيمة اقتصادية .

وتفيد الدراسة أف ىناؾ حوالي ٓ٘ٔ نوعا مختمفا مف األسماؾ  ،تنتمي إلى ٗ٘ عائمة

مختمفة  .مف ىذه األنواع ٓٔٔ مف األسماؾ العظمية وسبعة مف األسماؾ الغضروفية تعيش
جميعيا في القاع أو بالقرب منو  .وتتركز األسماؾ القاعية في الكنتور الرابع الذي يمتد

مقابؿ منطقة رأس لفاف والخور  .وكذلؾ في الكنتور الثاني مقابؿ شماؿ شرؽ قطر ولكف

بكثافة أقؿ  .وتقدر الدراسة األسػ ػػماؾ القاعية التي يمكف صيدىا في قطر  ،دوف اف يضر
ذلؾ بمخزونيا الدائـ بحوالي ٗٔ الؼ طف سنويا مف األسماؾ ذات القيمة التجارية  .ىذا
باإلضافة إلى الفي طف سنويا مف األسماؾ المصاحبة األخرى التي يمكف اإلستفادة مف

تصنيعيا .

أما األسماؾ السباحة فإف أىميا ٖٕ نوعا منيا أربعة غضروفية  ،أصغرىا أسماؾ

السرديف الذي اليتـ صيده في قطر  ،والكنعد أكبر األسماؾ السباحة وأىميا مف حيث القيمة
السوقية  ،وتتركز األسماؾ السباحة أيضا في الكنتور الرابع مقابؿ رأس لفاف ومنطقة الخور
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 .ويتراوح معدؿ الصيد اآلمف مف األسماؾ الصغيرة وأىميا السرديف بيف ٕٓ ٕ٘-الؼ طف
سنويا .وجدير بالذكر أف صناعة الصيد في قطر غير مييأة لصيد السرديف  ،وما يصاد
منيا بالصدف ػػة يرمى في البحر  .أما الكنعد فإنو نوع مياجر يعبر مياه قط ػ ػػر خبلؿ رحمة
التكاثر ومراحؿ النمو  ،وتقدر الدراسة أنو مف الممكف مضاعفة المصاد منو ( .ابراىيـ

وبرمانيناـ ٗ. )ٚٔ - ٖٗ : ٜٔٛ

وأىـ القشريات الربياف  .وقد تعرض الربياف إلى عامميف أث ار عمى

مخزونو  .أوليما  :الصيد منو بكميات كبيرة خبلؿ عقد السبعينيات  .وثانييما  :تعرض
المرابي التي يعيش فييا الربياف بالقرب مف مدينة الدوحة إلى تجريؼ التربة البحرية  ،وكذلؾ

تناقص وصوؿ المياه العذبة إلى الخمجاف التي يتربى فييا الربيافٓ ويتركز الربياف في
الكنتور الخامس المقابؿ لمدينة الدوحة  ،وتوجد أـ الربياف أيضا بكميات جيدة في شماؿ

شرؽ قطر  ،وتقدر إمكانية الصيد منيا بحوالي ٓ٘ طف مقابؿ كمية المصيد الفعمي المقدر

بحوالي ( )ٚأطناف سنويا ٓ وىناؾ مخزوف مف الحبار والقبقب ( الكابوريا )  ،وغيرىا مف
أنواع األسماؾ ومنيا بقر البحرٓ

أما المحار فإف المعمومات المتاحة حوؿ حالتو في الوقت الحاضر محدود جدا .وأوؿ

جيد يبذؿ في ىذا الصدد في قطر ىو "مشروع محار المؤلؤ" الذي يقوـ بو مركز البحوث
العممية والتطبيقية بجامعة قطر بالتعاوف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  .وتشير نتائج

الدراسة اإلستكشافية لممرحمة األولى مف المشروع (زكريا ٗ )ٜٜٔبأف حقوؿ المحار المعرفة

في مقابؿ الساحؿ الشرقي لقطر  ،والبالغة ٖٓٔ حقؿ (ىير)  ،بحالة جيدة بشكؿ عاـ .
وذلؾ نتيجة الكفاءة العالية لممحار في امتصاص التموث  .ويؤكد التقرير عمى أىمية

استخداـ المحار " كمنظؼ بيولوجي لممياه حيث أف لممحارة الواحدة القدرة عمى ترشيح ٗ

لترات في كؿ ساعة " .ويفيد التقرير أنو فيما عدا بعض الحقوؿ القميمة المجاورة لمناطؽ

التموث الكثيؼ فإف أغمب حقوؿ المحار منتجة لممحار والؤلؤ وتتمتع بعوامؿ النمو والتكاثر .

كما تؤكد الدراسة المعممية لممادة الحية أف المحار مازاؿ بحالة جيدة ويمكف اسػ ػػتغبلؿ لحمو
بوصفو طعاما  .أما المناطؽ التي لـ يعثر فييا عمى أثر المحار أو وجد المحار فييا ميتا أو
أف كثافتو متدنية جدا  ،فإنيا المناطؽ المحيطة بجزيرة حالوؿ والمناطؽ المواجية لممنطقة
الصناعية في امسعيد إضافة إلى حقوؿ المحار القريبة مف المناطؽ التي جرت فييا عمميات

031

حفر وتجريؼ لمتربة البحرية في رأس لفاف وميناء الدوحة وسواحميا ( زكريا ٗ . ) ٜٜٔوربما
يعود ذلؾ إلى القضاء عمى الحشائش والطحالب التي يتغذى عمييا المحار.

ولعل ىذه الدراسة اليامة حول محار المؤلؤ تمفت النظر إلى األىمية اإلقتصادية

والبيئية لممحار بشكل عام ولمحار المؤلؤ عمى وجو الخصوص  ،الذي نسجت حول
نشاطاتو الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية ألىل المنطقة بشكل عام وألىل قطر بشــــكل

خاص ( انظر الفقرة ٓٔ . ) ٔ -

والى جانب المحار -الذي نجيؿ الكثير عف أحوالو اليوـ -فإننا النكاد نعرؼ شيئا

عف أنواع وكميات األعشاب البحرية ذات القيمة االقتصادية وكذلؾ النعرؼ أنواع وكمية

نمو القواقع التي يمكف اإلستفادة منيا تجاريا  .وليست ىناؾ دراسة حوؿ العبلقة بيف
المحافظة عمى األعشاب البحرية والطحالب التي تعيش عمييا  ،وأثر ذلؾ عمى نمو المحار

أو إنتاجية المؤلؤ بالرغـ مف أف الطحالب ىي الغذاء الرئيسي لممحار .

8ػ-ػ2ػػ
اضوضعػاضراعـــنػ
في عاـ ٖ ٜٜٔقدرت قيمة المصيد المحمي في قطر مف األسماؾ بمبمغ ٖ ٙمميوف

لاير  .تمثؿ قيمة حوالي  ٚآالؼ طف ىي اجمالي المصيد المحمي مف األسماؾ  .وقد غطى
المصيد المحمي مف األسماؾ ٘ %ٛٗ ،مف احتياجات االستيبلؾ المحمي وتـ استيراد الباقي
لسد حاجة االستيبلؾ المحمي البالغ ٖ ٛ ،ألؼ طف في عاـ ٖ ( ٜٜٔإدارة الثروة السمكية

ٗ. ) ٖٔ : ٜٜٔ

وتشير إحصاءات الثروة السمكية إلى أف الصيد في عاـ ٖ ٜٜٔقد تـ مف ِقَبؿ

أسطوؿ المراكب الحرفية  ،وذلؾ بعد اف توقفت شركة قطر الوطنية لؤلسماؾ عف تشػ ػ ػػغيؿ
مراكبيا التي بمغت كمية مصيدىا عاـ ٓ ٜٜٔحوالي ٓٓ ٛطف مف إجمالي المصيد المحمي

 ،البالغ حوالي ٓٓٓ٘ طف  .وفي عاـ ٕ ٜٜٔبمغ عدد سفف الصيد ٖ ٗٙسفينة وعدد
الصياديف حوالي ٖٓٓٓ صياد ( .إدارة الثروة السمكية ٗ. )ٔ٘ٙ,ٛ :ٜٜٔ
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ويتضح مف المعمومات المتفرقة  ،والتناوؿ غير الشامؿ وغير المنتظـ لمثروة السمكية

 ،ولشئوف الموارد البحرية في قطر بشكؿ عاـ  ،أف الموارد البحرية التحظى باإلىتماـ الذي

تستحقو مف حيث الدراسة والبحث والمسوحات الشاممة  .كما أنيا التمقى اإلىتماـ الكافي مف

حيث المحافظة عمى مخزوف الثروة السمكية وتنميتو  ،وحمايتو مف التموث وأخطار تدمير

البيئة البحرية  .ويتبيف ذلؾ مف خبلؿ محدودية الدور الفعمي الذي تقوـ بو إدارة الثروة
السمكية  ،التي آلت إلى و ازرة الشئوف البمدية التي تختمؼ اىتماماتيا الخدمية عف اىتمامات

اإلدارة  .كما أدى اختالط دور إدارة الثروة السمكية الجوىري  ،الذي يجب ان يكون في
المقام االول حماية الثروة البحرية وتنميتيا والمحافظة عمييا من التموث والتدمير ،
بميمة صيد االسمك وتسويقيا من خالل شركة قطر لصيد األسماك  ،إلى تعطيل فاعمية

دور إدارة الثروة السمكية وتقميل أىميتيا  .فاإلدارة اليوـ ليست لدييا القدرة عمى القياـ
بالدراسات والبحوث والمسوحات والمتابعة ألحواؿ الثروة السػ ػػمكية -دع عنؾ الموارد البحرية

 ورصد تأثيرات التموث المحمي واإلقميمي عمى النظاـ البيئي في المياه القطرية  .كما أفاإلدارة أيضا ليست لدييا السمطات الكافية اليقاؼ الجيات الحكومية  ،وأىميا و ازرة الشئوف

البمدية  ،وو ازرة الطاقة والصناعة عف اإلضرار بالبيئة البحرية  .فتمؾ الجيات وغيرىا مف
الجيات الحكومية التخضع لرقابة إدارة الثروة السمكية وال ألي جية حكومية أخرى ،

والتحتاج لمحصوؿ عمى ترخيص منيا أوالحصوؿ عمى موافقتيا عمى ماترى القياـ بو مف
مشروعات أو حفريات وتجريؼ لمتربة البحرية  .كما أنو ليس مف صبلحيات إدارة الثروة
السمكية أف تمزميا بمستويات مكافحة التموث البحري  ،الواجب االلتزاـ بيا .

ويممس التقرير النيائي لمجنة المشكمة بقرار مجمس الوزراء رقـ ( ٖٖ ) لعاـ ٖٜٜٔ

لدراسة االجراءات واالقتراحات الواجب اتخاذىا لممحافظة عمى الثروة السمكية  ،يممس بحذر

وتحفظ شديديف أوجو القصور في المجاالت التي شممتيا اختصاصات المجنة والمتمثمة في

التالي :

أوال  :النظر في الموارد البحرية والطبيعية وتنميتيا وحسف استغبلليا  .وقد أوصت المجنة
بثبلثة اجراءات تعبر عف أوجو النقص التي تبينت ليا مف خبلؿ استعراض الدراسات الجزئية
المتاحة إضافة إلى خبرات أعضاء المجنة وانطباعاتيـ  .اوليا  :ضرورة دعـ إدارة الثروة

السمكية واألجيزة االخرى المعنية بالتنفيذ  ،بالكوادر الفنية واإلدارية  .وثانييا  :ضرورة

032

التنسيؽ بيف الجيات المعنية الموكؿ إلييا تطبيؽ وتنفيذ القوانيف والق اررات الصادرة بشأف

الثروات المائية الحية  .ثالثيا  :زيادة التوعية اإلعبلمية بما يحقؽ مشاركة المواطنيف في
المسئولية عف التنمية والمحافظة عمى الثروة المائية الحية .

ثانيا  :النظر في كيفية اإلستفادة مف الموارد البحرية مف خبلؿ تحديد مواسـ الصيد ومواقع
التكاثر وىجرتيا والعمؿ عمى مسح مصادر الثروة البحرية .

وبعد المناقشة رأت المجنة  :أف ىناؾ فق اًر في الدراسات األساسية البلزمة لتقديـ

توصيات في ىذا الصدد  ،وقد أوصت بإجراء عدد مف الدراسات األولية والمسحية التي

اليمكف بدونيا وضع مقترحات موضوعية حوؿ كيفية اإلستفادة مف الموراد البحرية.

ثالثا  :تحديد األجيزة والمعدات المسموح وغير مسموح باستخداميا في الصيد  ،وماليا مف

تأثير عمى الثروات المائية  .وقد أوصت المجنة بعدد مف اإلجراءات التنفيذية والتعديبلت
القانونية المستعجمة .

وفي ختاـ تقريرىا أكدت المجنة عمى ضرورة ترابط الدراسات لموصوؿ إلى نتائج تفيد

في عممية تقييـ وتنظيـ اإلستفادة مف الموارد البحرية الحية  .وكذلؾ أكدت المجنة عمى
ضرورة اإلسراع بتشكيؿ لجنة فنية تنفيذية تضـ في عضويتيا ممثميف لمجيات ذات

االختصاص بحماية البيئة البحرية وتنميتيا وذلؾ مف أجؿ تنسيؽ الجيود واحكاـ الرقابة مف
قبؿ الجيات المعنية بالثروات البحرية الحية .

8ػ-ػ3ػ
طخاطرػاضتضوثػاإلشضغطيػ
يتضح مف عرضنا الموجز السابؽ أىمية الموارد البحرية وامكانية زيادة اإلستفادة

منيا في المستقبؿ  .ىذا إذا تمت في الوقت الحاضر حماية البيئة البحرية والمحافظة عمى
الثروات البحرية وحس ػ ػ ػ ػػف إدارتيا عمى المستوى المحمي  ،وفي إطار التعاوف والتنسيؽ

اإلقميمي .

ومما يؤسؼ لو حقا أف حماية البيئة البحرية وتنمية الموارد البحرية وزيادة اإلستفادة

منيا  ،التمقى اإلىتماـ الذي تستحقو عمى المستوى الوطني في دوؿ المنطقة بشكؿ عاـ .
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وبالتالي فإف جيود التعاوف والتنسيؽ عمى المستوى اإلقميمي محدودة جدا  ،تغمب عمييا

الشكمية واآلنية ٓ لقد انصرف اىتمام أىل الخميج عن البحر بعد أن تحولوا عن صناعة

الغوص  .وتراجعت نتيجة ذلك األعراف البحرية التي كان نموىا عبر العصور ينسجم مع
اإلىتمام بالبحر والمحافظة عمى الموارد البحرية متجددة معطاء .

وقد تعرضت مياه الخميج إلى أضرار بالغة  ،بسبب التموث بكافة أشكالو  ،وذلؾ

نتيجة النشاطات المكثفة التي تجري عمى سواحؿ الخميج وفي مياىو  ،في غياب معايير

محمية واقميمية لحماية البيئة مف التموث  .لقد أصبح المموثوف لمبيئة  ،مف صناعات نفطية
والبمديات والصناعة عموما واإلنشاءات  ،يمارسوف أنشطتيـ دوف وجود جيات تخطيطية

ورقابية وضبطية أخرى توجو نشاطاتيـ  ،وتضبطو وفؽ معايير حماية البيئة البحرية مف

التموث  .فكاف خيار المنفذيف دائما لصالح تخفيض التكاليؼ التشغيمية لنشاطاتيـ  ،بدال مف

االلتزاـ بحماية البيئة البحرية مف التموث  ،التي ليس ىناؾ مف يفرض متطمباتيا عمييـ تعبي ار

عف رعاية المصالح العامة عبر األجياؿ .

ومف المعموـ أف بيئة الخميج البحريػ ػػة مضغوطة بطبيعتيا  ،وحدية في مواردىا .

فمياه الخميج شبو مغمقة تغير نفسيا كؿ خمسة اعواـ  .وىي بالتالي مياه راكده ترتفع الح اررة

والمموحة في معظميا بسػ ػػبب المناخ ونتيجة ضحالتيا بشكؿ عاـ  .وتتصؼ قيعاف الخميج
بأنيا قاحمة تقؿ فييا الشعاب  ،ومتطمبات الحياه البحرية الكثيفة  .ولذلؾ فإف بيئة الخميج

البحرية حساسة تجاه التموث  ،أكثر مف غيرىا مف البحار والمحيطات العميقة المفتوحة .

وقد تعرضت ىذه البيئة الحساسة الحدية المضغوطة بطبيعتيا إلى نشاطات بشرية وحركة

بحرية كثيفة  ،في غياب معايير مبلئمة  ،وادارة حازمة لحماية البيئة البحرية مف التموث
عمى المستوييف المحمي واالقميمي

) ( Sheppard 1993 : 3 - 8

.

وقد جاءت حرب الخميج األولى في وقت بمغت فيو الضغوط عمى بيئة الخميج

البحرية درجة عالية في نياية السبعينيات  ،حيف بمغت النشاطات عامة أعمى معدؿ ليا .

وقد لحقتيا حرب الخميج الثانية  ،في وقت تشبع فيو قاع الخميج بالقطراف وانتشرت بقع
الزيت عمى سواحمو  ،فأضرت حرب الخميج الثانية أبمغ الضرر بالموارد البحرية والنظـ

البيئية  .وتراوحت توقعات البعثة التي قامت بمسح الخميج بعد الحرب  ،بيف انعداـ الحياه
البحرية في الخميج وبيف توقع تأثيرات مرحمية التؤدي إلى تدمير البيئة البحرية بالكامؿ ،
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وانما تقتصر تأثيراتيا عمى المدى القصير والمتوسط  .وذلؾ حتى تكتمؿ دورة تنظيؼ الخميج
لنفسو واسػ ػ ػ ػػتبداؿ مياىو في غضوف خمس سنوات  .وكذلؾ يتـ تعويض مخزوف المناطؽ
المتضررة مف االحياء المائية مف فائض النمو في المناطؽ األقؿ تضر ار
) Price 1993 : 27

( Mc Glade and

.

وتبقى الحقيقة المرة بالرغـ مف ىذه التطمينات  ،رىينة بالزمف  .ولكف الشيء األكيد

أف البيئة البحرية تعرضت إلى تموث نفطي غير مسبوؽ في التاريخ  .ومازالت البيئة البحرية
عمى المستوييف المحمي واإلقميمي تتعرض اليوـ  ،إلى مصادر تموث نفطي وغير نفطي ،

تنذر بتدمير عناصر البيئة البحرية وتخريب نظميا البيئية  ،والقضاء عمى األحياء البحرية ،

واإلضرار باإلمكانيات البحرية المختمفة  .واذا كانت مصادر التموث االستثنائية تتمثؿ في
الحروب واالنفجارات والحوادث التي تتعرض ليا الناقبلت ومحطات االنتاج وأنابيب النقؿ ،

فإف ىناؾ مصادر تموث دائمة ومسػ ػ ػ ػ ػ ػػتمرة بسبب غياب معايير وضوابط بيئية رسمية

يصعب التنصؿ منيا عمى المستوييف المحمي واإلقميمػ ػ ػػي

)( Price and Robinson 1993

.

ومف ىذه المصادر الدائمة  ،التسرب النفطي المصاحب إلنتاج النفط وتكريره ونقمو

وتخزينو وشحنو  .وكذلؾ التموث نتيجة التخمص مف المياه المصاحبة إلنتاج النفط والمموثة

باآلسيد والكبريت وبقايا النفط  .والتموث الناتج مف تفريغ ناقبلت النفط لمياه الصابوره (
الطعاف ) في مياه الخميج والتي تقدر نسبتيا بحوالي نصؼ التسرب العادي مف الزيت في

مياه الخميج  .وغير ذلؾ مف مصادر التموث النفطي األقؿ أىمية  .وفي عاـ  ٜٔٚٙقدرت
كميات النفط المتسرب الى مياه الخميج بحوالي ٗٗٔ ألؼ طف او حوالي مميوف برميؿ سنويا

(أبو الذىب ٗ. )ٙٗ - ٗٛ : ٜٜٔ

واضافة إلى ىذا المستوى العالي مف التسرب النفطي المستمر فإف مياه الخميج

تعرضت بسبب حرب الخميج االولى والثانية إلى تسربات استثنائية ضخمة  .مف أكبرىا

تسرب حقؿ النيروز عاـ ٕ ٜٔٛالذي قدر بحوالي ٘ ٙ,مميوف برميؿ  ،وتسػػرب حرب الخميج

الثانية عاـ ٔ ٜٜٔالذي يت ػراوح تقديره مابيف  ٔٔ -ٙمميوف برميؿ  .وتُظير الخرائط التي
رسمتيا البعثة التي مسحت الخميج بعد الحرب قاع الخميج عند الجرؼ القاري بيف شماؿ
قطر حتى مضيؽ ىرمز  ،مغطى بالنفط الثقيؿ المترس ػ ػ ػ ػػب في قاعو
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) ( Sheppard 1993 : 5

.

وكذلؾ تفيد المعمومات أف السواحؿ الشمالية الغربية مف الخميج والسواحؿ الراكدة والخمجاف

تغطي قاعيا طبقات مف القار المترسب الذي يعموه الرمؿ ويحجبو عف األنظار .

8ػ-ػ4ػ
طصادراضتضوثػاضطحضي
واذا عدنا إلى التركيز عمى الموارد البحرية لقطر  ،نجد أنيا تتأثر -مف ناحية-

بالتموث اإلقميمي الذي يمثػ ػػؿ التموث النفطي أىـ مصادره  .مف ناحي ػ ػ ػ ػػة أخػ ػ ػ ػػرى -تتأثر-

بمصادر التموث المحمي  .وأى ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ مصػادر التموث المحمي في قطر
)57

(Abuol Dahab 1994 :

 ،الى جانب التسرب النفطي اإلقميمي والمحمي  ،تتمثؿ في ثبلثػة مصادر رئيسية :

أوليا  :عمميات الحفر ونقؿ وتجريؼ التربة البحرية بيدؼ تعميؽ المياه الضحمة وشؽ
القنوات المبلحية وتكويف المراسي والجزر وزيادة رقعة اليابسة عمى حساب الخمجاف والمرابي

والسواحؿ الضحمة  ،وقد شيدت سواحؿ مدينة الدوحة ضر ار بالغا مف جراء تجريؼ التربة
البحرية  ،وكاف ذلؾ أحد األسباب الرئيسية المؤثرة عمى تناقص مخزوف الربياف بعد أف

خربت مرابيو .

وثانييا  :دفف والقاء النفايات الصمبة والمخمفات الصناعية والصحية ذات اإلشعاع  ،ومياه
الصرؼ الصحي والزراعي وغيرىا مف المخمفات والبقايا التي ترمى في البحر أو تدفف عمى

سواحمو أو قريبة مف الساحؿ وتتسرب إلى مياىو عند تحمميا  .وقد كانت سواحؿ مدينة
الدوحة الجنوبية عرضة ليذا النوع مف التموث بسبب وجود منطقة رمي المخمفات في بدع

ابراىيـ بجانب محطة أبو فنطاس لتكرير المياه  .وتفيد إحدى الد ارسػ ػػات اليامة
) Dahab 1993

( Aboul

 ،أف ىذه المنطقة مصدر خطر لمتموث الذي قد يصيب المياه الساحمية

المقابمة  ،بسبب ارتفاع نسبة المعادف وتسرب بقايا المبيدات والمواد الييدروكربونية وتدميرىا

لمحياه البحرية  .ىذا إضافة إلى تموث السواحؿ وتعريض مصادر مياه التكرير في محطة

أبو فنطاس لمخاطر التموث المتسرب مف المخمفات  ،والتي بمغ معدليا سنويا أكثر مف ٓ٘ٚ

ألؼ طف سنويا قبؿ أف يتوقؼ الرمي فييا عاـ ٖ . ٜٜٔوجدير بالذكر أف شركة الوسائؿ
االدارية قد أشارت إلى ىذه المشكمة في عاـ (ٜٔٚٚانظر الفقرة  . )ٕ-٘-ٜوثالثيا  :تموث
البحر نتيجة ارتفاع ح اررتو بسبب إعادة مياه التبريد الصناعية ساخنة إلى البحر  .وكذلؾ
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إعادة مياه التبريد مموثة بالمعادف والبتروكيماويات وغيرىا مف بقايا عمميات التصنيع .
وتعاني المياه اإلقميمية المقابمة لممنطقة الصناعية في أمسيعيد أشد المعاناة مف ىذا المصدر

الذي أدى الى تدمير البيئة البحرية القريبة  .كما قضى عمى بعض الشعاب المرجانية

وغير مف مذاؽ بعضيا  .ويضاؼ إلى ح اررة الماء
والحشائش البحرية وترسب في األسماؾ ّ
تموث مياه البحر بسبب المموحة الناتجة عف رمي المياه المكررة المالحة في مياه البحر
القريبة مف محطات التكرير .

ويبقى النفط مف بيف المصادر اإلقميمية والمصادر المحمية ىو العامؿ الرئيسي في

التموث البحري السيما في ساحؿ قطر الغربي والشمالي الغربي  .أما في سواحؿ شرؽ قطر

وجنوب شرؽ قطر  ،مف شماؿ الدوحة حتى جنوب أمسيعيد  ،فإف مصادر التموث غير
النفطية مثؿ تجريؼ التربة  ،وحركة البواخر وقوارب النزىة  ،ىذا باإلضافة إلى تجريؼ
التربة البحرية  ،ومياه التبريد الصناعي وفضبلت مياه التكرير  ،تمثؿ مصدر التموث

الرئيسي لمبيئة البحرية الساحمية  .ويبقى ساحل قطر الشمالي الشرقي السيما من رأس لفان

حتى شمال الدوحة ىو أفضل المناطق البحرية التي لم يضرىا -بعد -التموث النفطي .
وذلؾ بسبب تيارات المياه واتجاىات الرياح  ،وحماية رأس لفاف لما بعده مف سواحؿ وخمجاف

وجزر تكثر فييا المرابي  .وكذلؾ فإف ىذه المنطقة لـ تتأثر كثي ار في الماضي بعمميات
تجريؼ التربة ومموثات الصناعات الثقيمة  .أما في المستقبل فان مياه ىذه المنطقة ،
الغنية باألحياء البحرية والتي مازالت تزود قطر بأغمب احتياجاتيا من األسماك  ،عرضة

لتموث نفطي وصناعي وبشري يفوق ما تعرضت لو المياه المقابمة لمدوحــــــة وأمسيعيد ،

وذلك عندما تبدأ المنطقة الصناعية في رأس لفان وميناؤىـــا في العمل .

وتفيد دراسة حديثة حوؿ حالة التموث النفطي لمسواحؿ القطرية  ،أف حالة التموث

النفطي مختمفة بالنسبة لقطاعات الساحؿ القطري  .وتظير التحميبلت أف أعمى مستوى لمنفط

الذائب والمتفتت يوجد في منطقة أمسيعيد حيث يبمغ ٘ ٛ,ميكروجراـ في المتر  ،تميو منطقة

الدوحة  ٗ,ٙورويس  ٗ,ٙوالزبارة ٗ ميكروجراـ في المتر  .وأقؿ مستوى ىو في شماؿ شرؽ
قطر حيث يبمغ في منطقة الفويرط  ٕ,ٚومقابؿ دخاف ٔ ٕ,جراـ في المتر

) 1994

.
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وتشير الدراسة إلى أف الترسب النفطي في قاع المياه الضحمة الراكدة في غرب

وشماؿ غرب قطر  ،قد أدى إلى تكويف طبقات مختمفة مف القطراف تغطييا الرماؿ  .وقد

أدت ىذه الترسبات إلى اإلضرار بالحياه البحرية  .ويتضح أف التموث في ىذه المنطقة

مصدره إقميمي أكثر منو محميا  .أما في شماؿ قطر مف رأس ركف حتى شماؿ الدوحة فإف
التسرب النفطي ليس كبي ار في الوقت الحاضر ،بسبب تيارات البحر واتجاه الرياح الشمالية

الغربية  ،وأف ىذه المنطقة مازالت أفضؿ المناطؽ مف حيث خموىا مف مصادر التموث

النفطي المحمي وابتعاد التموث النفطي اإلقميمي عنيا إلى الجنوب والشرؽ  .أما المنطقة
الشرقية والجنوبية فإف مستوى التموث النفطي فييما أكبر  ،وتعود أسبابو إلى مصادر محمية

 ،والسيما مقابؿ مدينة الدوحة ومصب النفط والمنطقة الصناعي ػ ػ ػػة في أـ سػػيعيد .
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9ػ-ػ5ػ-ػ1ػ

ػػػ

9ػ-ػ5ػ-ػ2ػ تػرغرػذرصظػاضودائلػاإلدارغظ.ػ

ػ

9ػ-ػ6ػ ػػ

تػرغرػإغضىػداضمػوطروانػإدصظدرػ.ػ

إظدساعػإدارةػاضغدرػوتدارغاتؼاػ.ػ

ػ
ػ
ػ
اضغصلػاضتادــــــــــعػ
إدارةػاضغدــــرػ
"ػظروفػظذؾةػاإلدارةػاضحصوطغظػسىػشطرػوطذصالتؼاػ"ػ
تواجو اإلدارة الحكومي ػ ػػة فى قطر تحديات تفوؽ قدرتيا الراىنة عمى المواجية.

ويتطمب أمر مواجيتيا  ،إصبلحا جذريا يتعدي حدود اإلدارة العامػ ػػة  .ولعؿ أبرز أوجو
النقص فى اإلدارة العامة القطرية عمى المستوى الكمى  ،وعمى المستوى الجزئى -أجيزة

اإلدارة العامة التنفيذية ، -يتمثؿ فى غياب السياسات العامة المحددة  ،كما يتمثل فى
ضعف القدرة عمى تحميل الخيارات العامة فى مجال مسئوليات كل منيا  .ومف ىنا عجزت
أجيزة اإلدارة الحكومية عف القياـ بواجب اقتراح السياسات العامة المتعمقة بيا إلى مجمس
الوزراء  ،وذلؾ مف أجؿ إقرارىا أو اقتراح سياسات بديمة ليا  .كما أف مجمس الوزراء لـ

يطالبيا بالقياـ بذلؾ أو يقوـ بوضع سياسات محددة لكؿ جياز حكومي.

وقد كاف غياب السياسات العامة المحددة لكؿ نطاؽ مف نطاقات اإلدارة العامة وكؿ

جياز مف أجيزتيا التنفيذية -كماسيتضح فيما بعد -سببا فى تردي األداء الحكومى ،
وافتقاره إلى وضوح اإلىداؼ العامة  .كما انعكس ايضا غياب السياسات العامة  ،ذات
االىداؼ الكمية والنوعية القابمة لمقياس والتقييـ  ،عمى عجز االدارة الحكومية عف القياـ
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بوظائؼ االدارة المتعارؼ عمييا .والتى تتمثؿ فى القياـ بالتخطيط والتنظيم والتوجيو
والمراقبة  .فقد كاف مف المتعذر عمى اإلدارة الحكومية أف تقوـ بيذه الوظائؼ الجوىرية فى
غياب سياسات عامة محددة  ،مطموب تحقيقيا فى فترة زمنية معينة وذلؾ بعد أف تتـ

مساندتيا بالصبلحيات وباإلمكانيات والموارد البلزمة .

إف االدارة الحكومية فى قطر بحكـ نشاتيا  ،لـ تكف إدارة عامة بالمعنى الكامؿ ،

موكبل إلييا تحديد الخيارات العامة  ،واقتراح السياسات العامة  .وانما أريد ليا أف تكوف إدارة

جزئية تنفيذية ثانوية  ،بغية تسيير ما يوكؿ إلييا مف أمور فقط  .ولذلؾ نجد أف اإلدارة
الحكومية تنقصيا روح المبادرة و تغمب عمييا صفة المحافظة وتوجيات التوزيع ويشدىا

اإلىتماـ بالتسيير  ،أكثر مما ىى إدارة تغيير أو إدارة تنمية .

ومف ىنا يحسف بنا أف نتعرؼ عمى اإلدارة الحكومية كما ىى  ،ال أف نقيميا كما

كاف يجب أف تكوف  .وعمينا مف أجؿ ذلؾ أف نمقي نظرة عمى مسيرة اإلدارة الحكومية فى
قطر عبر المراحؿ والحقب التى مرت بيا  ،لعمنا مف خبلؿ ذلؾ نصؿ إلى فيـ أفضؿ لواقع

اإلدارة  ،ونتعرؼ عمى أسباب التباعد بيف الواقع والطموح  ،كما نتوصؿ إلى تبيف أوجو

الضعؼ والخمؿ والقصور وأسباب العجز وكذلؾ نممس المشكبلت الييكمية التى تقؼ اليوـ
فى طريؽ تحويؿ اإلدارة الحكومية مف إدارة تسيير إلى ادارة تنمية وتغيير .وسوؼ نستعرض

نشػ ػ ػػأة األدارة العامة فى قطر والفترات والحقب التى مرت بيا فى النقاط التالية  - ٔ -:نشأة

اإلدارة الحكومي ػ ػ ػ ػػة  - ٕ .فترة التأسيس  - ٖ .عيد اإلستقبلؿ  - ٗ .التغيرات والمستجدات

 - ٘ .دراسات اإلصبلح اإلداري  - ٙ .اندفاع إدارة اليسر وتداعياتيا .

9ػ-ػ1ػػ
ظذؾةػاإلدارةػاضحصوطغظػاضحدغثظػػ
كانت إدارة الشئوف العامة فى الفترة التى سبقت تصدير النفط عاـ  ٜٜٔٗفى يد

يسير االمور ويباشر الحكـ مف مجمسو  ،ويساعده فى
الحاكـ مباشرة  .كاف الحاكـ بنفسو ّ
ذلؾ عدد قميؿ مف الموظفيف والوكبلء والفداوية  .وكاف يجمع بيف السمطات ويباشرىا بنفسو
 ،دوف وجود فرؽ أو تمييز بيف الق اررات السياسية  ،والق اررات اإلدارية  ،وبذلؾ كانت اإلدارة
القطري ػػة إدارة تقميدية  ،ذات مستوى واحد  ،ميمتيا تسيير األمور والمحافظة عمى الوضع
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القائـ  ،دوف أف يكوف ليا ُبعد تنموي  ،واىتماـ بالتغيير .لقد كانت السمطات كميا تتركز فى
يد الحاكـ الذى يباشر تسيير الشئوف العامة بنفسو  ،يساعده القضاء الشرعى فى نظر
األحواؿ الشخصية لممسمميف  ،ونظر الخصومات التى يحوليا الحاكـ إليو  ،وكذلؾ كاف
الحاكـ يدير شئوف السياسة الخارجية و شئوف الدفاع فى إطار معاىدة الحماية مع بريطانيا ،

ويدير الشئوف النفطية فى ضوء اتفاقية امتياز النفط .

وفيما عدا ذلؾ مف اعتبارات  ،فإف سمطة الحاكـ مطمقة والتوجد فروؽ ظاىرة بيف

شخص الحاكـ والشخصية المعنوية لمدولة  ،وكذلؾ التوجد فواصؿ بيف الخزينة الخاصة

لمحاكـ  ،والخزينة العامة لمدولة

(Crystal- 1990:112-171

)  ،وقد كاف الحاكـ بالرغـ مف

سمطتو المطمقة فى الشئوف المحمية يحرص عمى التقاليد ويراعى القيـ واألعراؼ القبمية

ويحتفظ بعبلقات طيبػ ػػة مع باقى أفراد أسرتو ومع القبائؿ والعائبلت القطرية .

وفى نياية األربعينيات أخذ الحاكـ بالنصيحة البريطانية  ،وبدأ اعتبا ار مف عاـ

 ،ٜٜٔٗينشئ نواة إدارة حكومية تحت إشراؼ مستشار انجميزي  ،وكاف اليدؼ إنشاء إدارة
شبيية باإلدارة التى أنشأىا المستشار بمجريؼ فى البحريف  .وتزامف إنشاء إدارة حكومية

تحت اشراؼ مستشار انجميزى مع اتفاؽ يقضي بفصؿ الخزينة الخاصة لمحاكـ  ،عف
الخزينة العامة لمحكومة والتى سوؼ يقوـ بالتوقيع عمى حساباتيا المستشار الى جانب توقيع

الحاكـ  .كما اتفؽ عمى تخصيص ربع عائدات النفط لمحاكـ  ،وثبلثة أرباعيا لمحكومة ،

يحتجز قسـ منيا لتكويف احتياطى عاـ والباقى يخصص لمنفقات العامة الجارية والراسمالية ،
ىذا إضافة إلى قياـ الميزانية العامة لمحكومة بتحمؿ مخصصات رواتب وخدمات بقية أفراد

األسرة الحاكمة (النفقات

التحويمية)Cummins 1955 A:1-10 (.

).

واعتبا ار مف عاـ  ٜٜٔٗبدأ المستشار فى إنشاء إدارة حكومية تنفيذية  ،تقوـ بإدارة

المرافؽ الحكومية الضرورية إلى جانب وظيفة الشئوف المالية واالدارية التى كاف يزاوليا

المستشار بنفسو  ،حيث تـ إنشاء قوة شرطة قطر عاـ ٓ٘ ، ٜٔوفى عاـ ٔ٘ ٜٔأنشئت

إدارة المعارؼ  ،وادارة اليندسة المدنية  ،وادارة االعتدة الميكانيكية  ،وادارة الخدمات الصحية

 .وبحموؿ عاـ ٘٘ ٜٔأخذ تنظيـ اإلدارة الحكومية التى يشرؼ عمييا المستشار شكمو ،

فأصبح يضـ المستشارية التى تتبعيا إدارة الشئوف المالية وادارة الشئوف اإلدارية  ،إلى جانب
إدارة المعارؼ  ،وادارة الخدمات الصحية  ،وادارة الكيرباء  ،وادارة المياه  ،وادارة الخدمات
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اليندسية  ،وادارة االعتدة الميكانيكية  .إضافة إلى المحاكـ العدلية وادارة الجمارؾ وقوة

شرطة قطر .وبقى القضاء الشرعى بعيدا عف إشراؼ المستشار  ،وتابعا لمحاكـ مباشرة  ،مع
بقية الشئوف العامة التى لـ تنشأ ليا إدارات حكومية تنفيذية ( .الرسـ  . )ٔ : ٜوجدير

بالذكر أف جميع موظفى الحكوم ػػة فى
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رسن  1 - 9ال هَيكل التهظيمي لحُـكومة قطر في مهتصف الخمسينيات " ميالدي "
الكضاء

ــــ ــــ ـ ــــ

حاكـــــن قطــــر

مكتب الحاكن ــ ـــ ـ ــــ ـــــ ـ ــــ
ـ

المستشار

المستشارية

دائرة المعارؼ

المصدر :

المحاكـ

دائرة الجمارؾ

دائرة المياة

دائرة الشئوف

دائرة الشئوف

المالية

اإلدارية

دائرة الكيرباء

عمي خميفة الكواري ومحمد الزبيدي ومحمد سعيد الياجري  ،تطور األدارة في قطر ومشكالتيا  ،ورقة عمل اعدت لندوة التضخم الوظيفي في دول مجمس التعاون ،
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بداية عاـ ٘٘ ٜٔكاف عددىـ  ٔٚٛموظفاً فى جميع اإلدارات الحكومية التى يشػػرؼ عمييا
المستشار( .

Al-Kuwari 1978: 115

).

والى جانب إنشػ ػػاء اإلدارات الحكومية  ،صدر عف حاكـ قطر عدد مف القوانيف ،

واألوامر والموائح بمغ عددىا ستة عشرة بحموؿ عاـ  . ٜٔ٘ٙتناولت شئوف الشرطة والجنسية

والجوازات والمرور  .كما تناولت تنظيـ الشئوف الصحية والبمدية ورسوـ الجمارؾ وضريبة
الدخؿ عمى شركات النفط  .وكاف أىميا مف الناحية اإلجتماعية إعبلف تحرير الرؽ عاـ

ٔ ٖٔٚىػ (ٔ٘ . )ٜٔومف الناحية السياسية كاف أىميا دستور مجمس بمدية الدوحة الذى

صدر عاـ  ، ٜٔ٘ٙونص عمى انتخاب ثمثى أعضاء المجمس البمدى المكون من 24

عضوا  ،إال أن ىذا الدستور لم يعمل بو ولم تتم الدعوة النتخاب المجمس البمدى .

ويبلحظ أف تنظيـ ىذة الفترة المبكرة كاف يتـ بشكؿ جزئي  ،وفى ضوء التراضي بيف

الحاكـ و المستشار ،ولـ يكف ىناؾ تصور متفؽ عميو لشكؿ التنظيـ الحكومى وأىدافو

وحدود السمطة التى يفوضيا الحاكـ لو  .لذلؾ تعرضت مسألة تفويض الصبلحيات ،
لمستشار انجميزى لمنقد  ،السيما منذ عاـ  ٜٔ٘ٙوقد كاف أحد دواعى النقد ىو ميؿ
المستشار إلى تكويف احتياطيات مالية لمحكومة  ،يتـ إيداعيا فى انجمت ار  ،بدال مف صرفيا

مف خبلؿ الميزانية مف أجؿ زيادة المخصصات التحويمية  ،والتوسع فى النفقات الجارية

والرأسمالية  .وكذلؾ كاف الطابع األجنبي لئلدارة الحكومية واعتمادىا عمى الموظفيف
اإلنجميز والينود ومخمفات اإلدارة االنجميزية فى المستعمرات مصدر تذمر واستنكار  .ونتيجة
لعدـ الرضا الذى اتسع نطاقو مع حرب السويس عاـ  ، ٜٔ٘ٙأخذ تنظيـ اإلدارة الحكومية

تحت إشراؼ المستشار يصؿ إلى طريؽ مسدود  ،وأخذت سمطة المستشار تضعؼ  ،وبدأ

الحاكـ ُيشرؾ بعض أفراد أسرتو فى تسيير اإلدارات والمصالح الحكومية إلى جانب
المستشار والمديريف االنجميز. ) Crystal 1990 : 124-147 ( .
ومع اقتراب عقد الخمسينيات عمى االنتياء  ،أخذت اإلدارة الحكومية التى أنشأىا

المستشار تفقد خصوصيتيا  ،وتتحوؿ إدارتيا مباشرة إلى الحاكـ  ،بعد أف أصبح منصب
المستشار شاغ ار وأصبح الحاكـ يس ػ ػػاعده ابنو الش ػ ػ ػػيخ أحمد وابف أخيو الشيخ خميفة بف حمد

 ،يقوموف مباشرة بتوجيو اإلدارات الحكومية ،ومعالجة تداعيات مشكمة تراجع عائدات النفط

اعتبا ار مف  ، ٜٜٔ٘فى وقت تزايد فيو الطمب عمى اإلنفاؽ الحكومي .
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ػ-2-ػ
ػسترةػاضتؾدغسػ
وفى عاـ ٓ ٜٔٙدخمت اإلدارة العامة فى قطر حقبة جديدة  ،عندما تنحى الشيخ

عمي عف الحكـ  ،وتواله الشيخ أحمد بف عمى  ،وأصدر مرسوما فى ٘ نوفمبر ٜٓٔٙ

بتعييف الشيخ خميفة بف حمد ولياً لمعيد ونائبا لمحاكـ ووزي ار لممالية  ،كما أصدر فى نفس
التاريخ مرسوما بإنشاء المجمس االستشػارى لشئوف المالية العامة .

وتولى نائب الحاكـ ووزير المالية اإلشراؼ عمى اإلدارات الحكومية  ،وأصبح شريكا

فى ممارسة السمطات مع الحاكـ  ،تتركز فى يدييما اإلدارة السياسية واتخاذ الق اررات النيائية

 .وبعد فترة انتقالية أعيد تنظيـ اإلدارة الحكومية التى أنشأىا المستشار  .وصدر المرسوـ رقـ
(ٔ) لسنة ٕ ٜٔٙبتنظيـ اإلدارة العميا لبلدارة الحكومية تحت رئاسة ولى العيد ونائب الحاكـ
 ،وعيد القانوف لنائب الحاكـ بالسمطات البلزمة ألداء ميماتو .وكان من بين ميمات نائب
الحاكم إعداد سياسة تقوم عمى أساس خطة شاممة تكفل أكبر قسط من النيوض

االقتصادي واالجتماعي والثقافي واإلداري  .وتشير المذكرة التفسيرية لمقانوف رقـ (ٔ) لسنة

ٕ ٜٔٙإلى أنو " لما كاف مف الضروري العناية كؿ العناية بمتابعة تنفيذ الخطة المشار الييا
التى لـ يسبؽ لمحكومة أف أعدت مثميا مف قبؿ ( )...نصت الفقرة االولى مف المادة األولى
أيضا عمى أف يقدـ نائب الحاكـ الى الحاكـ تقري ار سنويا عف السياسة العامة الحكومية يشمؿ

تفصيبل ،مبلحظاتو ومقترحاتو فى ضوء تجربة تنفيذىا فى العاـ المنصرـ" ( .إدارة الشئوف

القانونية  -د  .ت . )ٖٛ :

وفى ضوء تعديبلت القانوف رقـ (ٔ) لسنة ٕ ، ٜٔٙأصبح نائب الحاكـ عمى رأس

اإلدارة العميا لمحكومة  ،وأصبحت اإلدارة العامة تتكوف مف و ازرة واحدة ىى و ازرة المعارؼ ،

وعدد مف اإلدارات الحكومية منيا اإلدارة العامة المركزية التى حمت محؿ المستشارية ،

وتتبعيا إدارة الشئوف المالية وادارة الشئوف اإلدارية وأضيفت إلييا ادارة شئوف البتروؿ ،
وأصبح عمى رأسيا مدير عاـ الحكومة الذى يتبع وظيفيا نائب الحاكـ ويتـ تعيينو بقرار مف

نائب الحاكـ بعد الحصوؿ عمى موافقة الحاكـ  .وباإلضافة إلى اإلدارات الحكومية التى
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أنشئت خبلؿ الحقبة االولى  ،تـ كذلؾ إنشاء عدد مف االدارات الجديدة  ،تعبي ار عف
اىتمامات الحكومة بعدد إضافى مف المسئوليات العامة  .وتمثمت اإلدارات الجديدة

باإلضافة إلى إدارة شئوف البتروؿ  ،فى دائرة العمؿ والعماؿ  ،وادارة الشػ ػػئوف القانونية ،
ودائرة الصحة العامة  ،وكاف ىناؾ عدد مف األقساـ التى اختصت بالشئوف اإلقتصادية

والتجارية ضمف اإلدارة العامة وأىميا الشئوف الزراعية ومراقبة الشركات ومكتب السجؿ

التجارى ( .الرسـ )ٕ : ٜ

ويبلحظ أف أىداؼ إعادة التنظيـ  ،كانت تتمثؿ فى التمييز بيف اإلدارة السياسية التى

يتوالىا الحاكـ وولى العيد نائب الحاكـ ويعاونيما المجمس االستشارى لشئوف المالية العامة ،
وبيف اإلدارة العامة التى يراسيا نائب الحاكـ ويشرؼ عمييا مف خبلؿ مدير عاـ الحكومة

وفؽ توجيات متفؽ عمييا تتـ متابعة تنفيذىا مف قبؿ الحاكـ ...ىذا مف ناحية  .ومف ناحية

ثانية  ...كاف ىدؼ إعادة التنظيـ ضبط المالية العامة  ،فى ضوء شح الموارد

المتاحة لمميزانية العامة فى فترة العسر التى كانت تمر بيا الببلد فى مطمع الستينيات  .وقد

كاف عبء المخصصات التحويمية (رواتب وخدمات األسرة الحاكمة)  ،التى ترتبت خبلؿ
فترة اليسر السابقة  ،يثقؿ كاىؿ الميزانية العامة لمحكومة  ،ويضغط عمى النفقات العامة
الرأسمالية والجارية  ،ىذا فى وقت يتزايد فيو الطمب اإلجتماعى عمى الخدمات العامة

والرعاية الحكومية

( Al-Kuwari 1978 : 116 - 117

).

وقد صاحب بداية ىذه الفترة نمو الوعى الوطنى والعمالى  ،وتزايدت الحاجة إلى

تدخؿ الحكومة فى إيجاد فرص العمؿ لمقطرييف بعد أف انتيت مرحمة اإلنشاء والتشييد

والحفر والتنقيب فى الحقوؿ البرية  ،وتوقفت شركة نفط قطر عف توظيؼ القطرييف  ،بؿ

بدأت بتسريح بعضيـ  .وقد كانت المطالب الوطنية والعمالية تدعو إلى ضبط مخصصات
وخدمات األسرة الحاكمة  ،التي كاف ليا أولوية فى اإلنفاؽ الحكومى  ،وكانت المطالب تنشد

المساواة بشكؿ عاـ  ،واإلصبلح  .كما كانت ترتكز عمى المطالبة باعادة النظر فى نمط
إعادة توزيع إيرادات النفط بما يحقؽ العدالة  ،ويؤدى إلى استثمارىا فى مجاالت
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تنويع مصادر الدخؿ وتوفير فرص العمؿ  .وقد وصمت تمك المطالب الشعبية ذروتيا فى

الربع األول من عام  ، 5944وأسفرت عن مواجية مع الحكومة  ،أخذت شكل إضراب

عام ومظاىرات دعماً لمطالب تضمنتيا عريضة تم تقديميا إلى الحاكم في منتصف أبريل

 . 5944وقد وضعت الحكومة حداً لتمك الحركة عندما اعتقمت وأبعدت عدد من المواطنين
 ،وقطعت البعثات الدراسية عن عدد من الطالب ومنعتيم من مزاولة العمل .

وقد أوضحت الحكومة بعد ذلؾ وجية نظرىا فى الرد عمى تمؾ المطالب فى "بياف

ايضاحى لمنياج العمؿ الشامؿ لتقدـ الببلد" صدر فى . ٜٖٔٙ/٘/ٕٚ

وجاء فى مقدمة البياف عمى لساف الحاكـ " :فى يوـ ٗ ذي الحجة ٕ ٖٔٛىجرية

الموافؽ  ٕٛأبريؿ ٖ ، ٜٔٙأذعنا بيانا عمى الشعب القطرى ذكرنا فيو  ،أف الوقت قد حاف
لبدء الخطوات التنظيمية لمنياج العمؿ الشامؿ  ،الذي عقدنا العزـ عمى تنفيذه  ،إلقامة

صرح ذلؾ المجتمع الرفيع  ،الذى نصبو إليو جميعا  :مجتمع العدالة و المساواة والنظاـ

واإلنتاج" (إدارة الشئوف القانونية د.ت)ٙٔٗ :

وأكد البياف فى سياؽ ذكره لمخطوات اإلصبلحية  ،عمى القانوف رقـ ( )ٛلسنة ٖٜٔٙ

بإنشاء دائرة العمؿ والشئوف اإلجتماعية  ،فى إشارة إلى اىتماـ الحكومة بالمساعدات

اإلجتماعية  ،وكذلؾ ذكر القانوف رقـ ( )ٜبتنظيـ الضماف اإلجتماعى  .وذكر أف ىذيف

ال قانونيف منشوراف فى نفس العدد مف الجريدة الرسمية التى نشرفييا البياف  .وأشار البياف
أيضا إلى القانوف رقـ (ٔٔ) لسنة ٕ ٜٔٙبإنشاء السجؿ التجارى  ،والقانوف رقـ (ٗ) لسنة

ٖ ٜٔٙبإنشاء غرفة تجارة قطر باعتبارىما إصبلحات فى ميداف اإلقتصاد القومى والحد مف
منافسة التجار غير القطرييف  .وأكد البياف عمى أىمية تكميؼ الحكومة لمؤسسة ارثر دي
لتؿ  ،بدراسة مصادر الثروة الطبيعية فى الببلد  ،واستنباط أفضؿ الوسائؿ الستثمار ىذه

المصادر  .وذلؾ فى إش ػػارة إلى اىتماـ الحكومة بالتنمية واإلستثمار  ،وتنويع مصادر الدخؿ

 ،وخمؽ فرص العمؿ لقوة العمؿ المواطنة  .وقد كاف مف بيف اقتراحات تقرير ارثردي لتؿ
الذي صدر في عاـ ٖ ٜٔٙتوصية بإنشاء صناعة األسمنت مف أجؿ توفير فرص عمؿ

لمقطرييف الذيف سرحتيـ شركة نفط قطر .

ونفى البياف ماجاءت بو اإلشاعات حوؿ شئوف الجنسية وقواعد اكتسابيا  ،ومرفؽ

بريد قطر ،وديوف التجار  ،وأشار الى أف التجار أصحاب ىذه الديوف لـ يمجأوا لمطرؽ
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المقررة لسداد ديونيـ "ونحف عمى استعداد لسماع أى شكوى فى ىذا الشأف  ،وتسوية الديوف

الثابتة  ،ليرد إلى كؿ ذى حؽ حقو" ( .إدارة الشئوف القانونية د.ت )ٙٔٚ :

وأشار البياف إلى عدد مف القوانيف والمراسيـ التى ضميا نفس العدد مف الجريدة

الرسمية  .وأكد أنيا تتضمف تشريعات ىامة "تحقؽ جانبا ىاما جديدا مف اإلصبلحات التى

نيدؼ مف ورائيا إلى إش ػػاعة العدالة والمساواة بيف الجميع" (إدارة الشئوف القانونية د .ت :

 . )ٙٔٚمنيا القانوف رق ػػـ ( )ٚلسنة ٖ ٜٔٙالذى يخفض "أسعار التيار الكيربائى مف ستة
عشر نيابيزة إلى ست"  .كما انخفض "سعر جالوف الماء مف أربع نيابيزة الى نيابيزة واحدة ".

وأكد البياف أف القانوف المذكور اعتنى "بتقرير مبدأ المساواة فى ىذا الشأف دوف أى تمييز"

(إدارة الشئوف القانونية د .ت  . )ٙٔٚ:وكانت ىذه إشارة إلى فرض رسوـ الماء والكيرباء
عمى أفراد األسرة الحاكمة  .وأكد البياف أيضا عمى المرسوـ رقـ (ٖ) لسنة ٖ ٜٔٙالذى يقرر
مبدأ المساواة بيف المواطنيف دوف تمييز في شأف حقيـ فى العبلج فى الخارج  .وأخي ار ذكر

البياف  ،القانوف رقـ(ٓٔ) لسنة ٖ ٜٔٙالذى يقرر "مبدأ المساواة بيف المواطنيف دوف تمييز
فى ضرورة التزاميـ جميعا بالقواعد بصدد وضع لوحات األرقاـ عمى سياراتيـ" (إدارة الشئوف

القانونية د .ت. )ٙٔٛ :

وأشار البياف بشكؿ خاص إلى القانوف رقـ (ٔٔ) لسنة ٖ ٜٔٙبتنظيـ بمدية قطر ،

والمرسوـ رقـ (ٗ) لسنة ٖ ٜٔٙالذى ينظـ انتخاب وتعييف أعضاء المجمس البمدى  ،واعتبر
القانوف والمرسوـ "خطوة أولى فى سبيؿ إشراؾ ممثمى طوائؼ الشعب المختمفة فى دراسة
الشئوف العامة  ،والمداولة حوؿ خير الوسائؿ لمعالجتيا" .وكذلؾ اعتبر أف مرسػػوـ انتخاب

وتعييف المجمس البمدى ييدؼ إلى "تشكيل ىيئة من الناخبين  ،وتدريب الشعب عمى
انتخاب ممثمين لو لمتعبير عن اتجاىاتو ورغباتو بصدد المسائل العامة التى تتصل

بالمرافق البمدية " (إدارة الشئوف القانونية د .ت . )ٙٔٛ:

وختـ البياف توجيات الحكومة بتأكيده عمى أف الخطوات اإلصبلحية التى تنطوى

عمييا التشريعات والتدابير السالفة الذكر  ،خطوات ذات أىمية كبيرة "بيد أننا النعدىا إال
باكورة لؤلعماؿ اإلصبلحية الواسعة النطاؽ التى نعتزـ تنفيذىا إتماما لمنياج العمؿ الشامؿ

لتحقيؽ مانرجوه مف تقدـ لببلدنا "
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واكد البياف أف "فى طميعة األعماؿ اإلصبلحية التى ندرس عناصرىا مف جميع

الوجوه ( )...إنشاء مجمس استشارى أعمى يمثؿ أىؿ الرأى فى الببلد  ،ويختص بمناقشة
المسائؿ األساسية المتعمقة بالسياسة العامة لمدولة فى أي ناحية مف النواحي السياسية أو

اإلقتصادية أو اإلجتماعية وتقديـ توصيات بشأف إصدار القوانيف واتخاذ التدابير الكفيمة

بالمعاونة عمى نيوض الببلد  ،وبحث عرائض وشكاوى المواطنين وابداء المشورة فى
مشروعات القوانيف قبؿ إصدارىا" (إدارة الشئوف القانونية د.ت . )ٜٙٔ- ٙٔٛ :

*****

وبصدور القانوف رقـ(ٔ) لسنو ٕٜٔٙوالقوانيف والمراسيـ المكممة لو  ،وبإعبلف الحاكـ

البياف اإليضاحي لمنياج العمؿ الشامؿ لتقدـ الببلد  ،الذى يعتبر بمثابة إعبلف دستوري ،

انتقمت اإلدارة العامة فى قطر إلى مرحمة التأسيس وأخذ تنظيـ اإلدارة الحكومية يتسع

لمواجية المسئوليات والميمات التى بدأت الحكومة تأخذىا عمى عاتقيا.

ويالحظ أن إعادة تنظيم الحكومة خالل ىذه الفترة كان يقوم عمى تصور عام

يغمب عميو اإلخراج القانوني دون أن تكون ىناك خريطـــــــــة تنظيمية أوتوصيف واضح ،
مبني عمى تصور مسبق لوظيفة اإلدارة العامة وميمة كل جياز من اجيزتيا في اداء تمك

الوظيفة بما يضمن قيام التنظيم بكامل وظائف اإلدارة العامة المتمثمة فى التخطيط

والتنظيم والتوجيو والمتابعة من أجل رعاية المصمحة العامة وحمايتيا  .ولذلك طغت عمى
الجياز الحكومى ضرورات التسيير  ،عمى حساب أىمية اإللتفات إلى تحميل الخيارات

العامة  ،والقيام بالتخطيط فى ضوء سياسات عامة يتم اإلفصاح عنيا واعالنيا بشكل
دورى منتظم  .وكذلك تركزت ميمة التوجيو فى قمة اليرم اإلدارى ولم تكن ىناك أجيزة
مينية مختصة بالتنظيم والمتابعة والرقابة وتقييم األداء  .ولذلك كان كل اإلىتمام يتركز
عمى التنفيذ  ،دون مناقشة أو نقد لمسياسات العامة أو تقييم لكفاءة اإلدارة الحكومية أو

تقويم ألدائيا .

وفى ضوء ىذا الواقع أخذت اإلدارة الحكومية تنمو أفقيا وتتكاثر أجيزتيػ ػػا التنفيذية .

وفى نياية عاـ  ، ٜٜٔٙقبؿ صدور النظاـ األساسى وتشكيؿ مجمس الوزراء تمييدا لمرحمة
اإلستقبلؿ  ،بمغ عدد اإلدارات الحكومية  ٕٙإدارة مستقمة أضافة إلى و ازرة المعارؼ وخمس
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إدارات تابعة لئلدارة العامة المركزية التى يرأسيا مدير عاـ الحكومة  .وكانت جميعيا تحت
اإلدارة المباشرة لولي العيد ونائب الحاكـ ووزيػ ػػر المالية  ،الذى ترجع إليو مباشرة مسئولية

اإلشراؼ المباشر عمى ىذه األجيزة وترفع إليو تقاريرىا  .وجدير بالذكر أف نطاؽ إشراؼ

نائب الحاكـ خبلؿ ىذه الفترة ارتفع مف ٘ٔ جيػا اًز حكوميا فى عاـ ٕ ٜٔٙإلى أكثر مف

الضعؼ فى عاـ (ٜٜٔٙالرسـ  .)ٖ : ٜوجدير بالمبلحظة أف إتساع نطاؽ اإلشراؼ

ومركزية اتخاذ القرار -المذاف ترسخا خبلؿ فترة التأسيس ىذه -يعتبراف مف أخطر أساليب
اإلدارة القطرية وقد كاف ليما تأثير سمبي معطؿ عندما اتسع نطاؽ اإلدارة الحكومية في

فترات الطفرات النفطية  .لقد كاف جؿ اإلىتماـ -نتيجة اتساع نطاؽ اإلشراؼ-ينصرؼ إلى
التسيير عمى حساب رسـ السياسات والتخطيط والمتابعة  .ومما يؤسؼ لو اف ىذا النمط مف

اإلدارة أصبح تقميداً يصعب الفكاؾ منو  ،ليس في المستويات السياسية فحسب بؿ في كافة

المستويات اإلدارية .

ويبلحظ اف اىتماـ الحكومة خبلؿ ىذة الفترة  ،انصب عمى استكماؿ اإلدارات

الحكومية التنفيذية فى مجاؿ الخدمات اإلجتماعية واإلسكاف والعمؿ  ،وفى مجاؿ
المواصبلت وفى مجاؿ الخدمات الحكومية المساندة  ،ومجاؿ الشئوف التجارية ومجاؿ

اإلعبلـ  .ولـ تحظ مجاالت التخطيط واإلحصاء والمعمومات والقطاعات اإلنتاجية وأجيزة
التمويؿ التنموى بنفس اإلىتماـ  .واف كانت الحكومة اىتمت مباشرة باالستثمار فى
مشروعات عامة ومختمطة مالية وصناعة محمية  ،ولكنيا لـ تنشيء إدارة لمصناعة أو لمثروة

السمكية ولـ تؤسس بنوكا تنموية وال ىى أنشأت مؤسسات وشركات إلدارة استثمارات

االحتياطي العاـ لمدولة الذي ظؿ عمى الدواـ مسألة يحيط بيا الغموض .

أما جانب اإلدارة السياسية فإنو لـ يشيد تغيي اًر  ،كما أف المشاركة الشعبية فى إدارة

الشئوف العامة التى وعد بيا البياف اإليضاحى لـ توضع موضع التطبيؽ.فانتخابات المجمس

ع إلى االنعقاد بالرغـ مف تشكيمو
البمدى لم تجر ومجمس الشورى لـ يزاوؿ صبلحياتو ولـ ُي ْد َ
بالكامؿ مف أفراد األسرة الحاكمة.واستمرت السمطات فى يد الحاكـ وولى العيد نائب
الحاكـ،الذى يرأس اإلدارة الحكومية ويسير شئونيا باإلتفاؽ مع الحاكـ .كما بقيت السياسات

العامة غير موثقة واليتم تحديدىا أواإلفصاح عن أىدافيا بشكل
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وال صحة العامة

معيد األدارة العامة  ،الرياض 5984 ،م.

ال ق ضاء
ال مج لس األ س ت شاري ل ش ئون ال مال ية ال عامة

دائرة الخدمات الطبية

عمي خميفة الكواري ومحمد الزبيدي ومحمد سعيد الياجري  ،تطور األدارة في قطر ومشكالتيا  ،ورقة عمل اعدت لندوة التضخم الوظيفي في دول مجمس التعاون ،

المصدر :

ال ي ي كؿ ال ت نظ يمي ف ي اواخ ر ال س ت ي نات " م ي بلدي " ن ياي ة 9691
ر سـ 3-9

حاك م ق طـــر

.

مج لس ال شوري

م س ت شار ح كومة ق طر

ن ائ ب ال حاك م
ووزي ر ال مال ية

األدارة ال عامة

دورى منتظم وفقا لما تم تأكيده فى بداية ىذه المرحمة  .وكذلك استمرت الحسابات
الختامية لمميزانية غير معمنة والق اررات المتعمقة بتخصيص المالية العامة ال تخضع

لمعايير الجدوى من اإلنفاق  ،وانما تتم وفق اعتبارات تقميدية وترتيبات مسبقة .

ويجدر بنا أف نشير إلى تاثيرات إيجابية حققتيا اإلدارة العامة خبلؿ ىذة الفترة فى

مجاؿ تخصيص اإليرادات العامة  .أىميا أف مخصصات الحاكـ مف عائدات النفط لـ تطاؿ

عائدات نفط الحقوؿ البحرية (شركة شؿ)  ،وانما بقيت تحتسب عمى ربع عائدات نفط

الحقوؿ البرية فقط  .ولذلؾ انخفض اجمالى نصيب الحاكـ واألسرة الحاكمة مف عائدات

النفط مف حوالى ٓٗ  %عاـ  ٜٔٙٙإلى ٖٔ %عاـ ٓ . ٜٔٚوقد أتاح ىذا التدبير
لمحكومة فرصة زيادة المخصصات المالية لمشروعات البنية األساسية مف  ٕٙمميوف لاير

عاـ  ٜٔٙٙالى ٔٔٔ مميوف لاير عاـ ٓ . ٜٔٚوكذلؾ زادت مخصصات الخدمات

اإلجتماعي ػ ػ ػ ػ ػػة مف ٓ٘ مميوف لاير عاـ  ٜٔٙٙإلى ٖ ٜمميوف لاير عاـ ٓ. ٜٔٚ
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9ػ-ػ3ػػ
رؼدػاإلدتػاللػػػػ
وفى عاـ ٓ ، ٜٔٚواستعدادا الستقبلؿ قطر وانتياء العمؿ بمعاىدة الحماية  ،حدثت

تعديبلت فى شكؿ اإلدارة الحكومية  ،وفى نطاؽ مسئولياتيا  .وكاف أبرز ذلؾ تعديبلف .

أوليما  :صدور النظاـ االساسى المؤقت .وثانييما  :تجميع اإلدارات الحكومية تحت

مسميات " الو ازرات" التى يتكوف منيا مجمس الوزراء.
9ػ-ػ3ػ-ػ1ػػاضظظامػاألدادىػاضطؤشتػ:

جاء فى مقدمة النظاـ  ..." ،أخذا بسنة التطور رئي مف الخير إصدار ىذا النظاـ

االساسى المؤقت" ( " )...فيمنح المواطنيف مزيدا مف الحريات السياسية وضمانات العدالة
والمساواة فى شتى المياديف  ،كما يوطد دعائـ الشورى فى الحكـ بإنشاء مجمس لمشورى

يفسػ ػػح المجاؿ لئلفادة بصورة فعالة مف مشاركة القادريف مف المواطنيف بالرأى والمشػورة فى

ادارة شئوف الببلد "( .و ازرة العدؿ د .ت )ٔ :
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وجاء فى الفقرة ج مف المادة (٘) حوؿ المبادىء األساسية مايمى " -:توجو الدولة

عنايتيا فى كؿ المجاالت إلرساء األسس الصالحة لترسيخ دعائـ الديمقراطية الصحيحة ،

واقامػ ػ ػ ػ ػػة نظاـ إدارى سميـ يكفؿ العدؿ والطمأنينة والمساواة لممواطنيف  ،ويؤمف اإلحتراـ
لمنظاـ العاـ ويصوف أمف المواطف واستق ارره ومصالحػ ػ ػ ػػو العميا" ( .و ازرة العدؿ د.ت)ٔ :

وأجاز النظاـ االساسي المؤقت لمحاكـ تنقيح النظاـ " بالتعديؿ والحذؼ واإلضافة إذا

ما رأى أف المصمحة العميػػا لمببلد تتطمب ىذا التنقيح"( .و ازرة العدؿ د .ت )ٛ :

ونص النظاـ األساسي المؤقت بشكؿ خاص عمى أف رئيس مجمس الوزراء ىو  ،ولي

العيد ونائب الحاكـ "الشيخ خميفة بف حمد آؿ ثاني  ،وذلؾ إعماال وتنفيذا لمبايعة أولي
الحؿ والعقد فى قطر  ،الصادر بتاريخ ٕٗ اكتوبر ٓ(."ٜٔٙو ازرة العدؿ د.ت  )ٖ:وفي ىذا
النص تأكيد عمى استمرار السمطات فى يد قيادة سياسية ثنائية تتكوف مف الحاكـ ونائب

الحاكـ مثمما كاف الحاؿ طواؿ عقد الستينيات  .وكذلؾ يؤكد ىذا النص استمرار قياـ نائب
الحاكـ برئاسة اإلدارة الحكومية مثمما كاف الحاؿ أيضا فى عقد الستينيات .

وبعد ذلؾ يوضح النظاـ األساسي أف ميمة مجمس الوزراء ىى معاونة "الحاكـ فى

أداء ميامو وممارسة سمطاتو "  .وكذلؾ ينص عمى أف "ينشأ مجمس شورى يعيف برأيو
الحاكـ  ،ومجمس الوزراء فى أداء مياميما"( .و ازرة العدؿ د.ت )ٙ ،ٗ :ويتضح مف ىذيف

النصيف أف السمطات لمحاكم  ،وأف مجمس الوزراء ومجمس الشورى يعاونانو عمى أداء

مسئولياتو  .ويشارؾ الحاكـ فى ممارسة السمطات  ،ولي العيد نائب الحاكـ ورئيس مجمس
الوزراء إعماال وتنفيذا لمبايعو أولي الحؿ والعقد .

وىذا يؤكد أف النظاـ األساسى المؤقت لـ يأت بجديد مف الناحية العممية  ،وانما نظـ

الممارسة المطمقة السابقة لئلدارة السياسػ ػػية واإلدارة العامة  .وحتى مجمس الشورى  ،الذى
نص النظام االساسى المؤقت عمى انتخابو لم ينتخب  ،وبقى مبدأ االنتخاب إلى جانب
عدد من المبادىء الجذابة التى جاء بيا النظام األساسي المؤقت شعارات تنتظر التطبيق

ويطمح إلييا الشعب  ،وتقتضييا العدالة وتتطمبيا مقتضيات العصر  .وجدير بالتأكيد انو
إلى أف يتـ وضع مبدأ اإلنتخاب موضع التطبيؽ سوؼ تبقى اإلدارة في جميع مستوياتيا

تعاني مف مشكبلتيا الييكمية وتفتقر روح النقد اإليجابي  ،كما تفتقد مقومات اإلصبلح

اإلداري المطموب .
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9ػ-ػ3ػ-ػ2ػػػإظذاءػاضوزارا تػوتذصغلػطجضسػاضوزراءػ:
التعديؿ الثانى الذي صاحب عيد اإلستقبلؿ تمثّؿ فى تشكيؿ مجمس لموزراء بموجب

مرسوـ رقـ (ٖ٘) لسنة ٓ ٜٔٚبعد أف أعيد توزيع اإلدارات واألجيزة الحكومية عمى
المسميات الو ازرية بموجب القانوف رقـ (٘) لسنة ٓ ،ٜٔٚإلى إحدى عشرة و ازرة وزعت

عمييا ٖٖ إدارة حكومية قائمة ( .و ازرة العدؿ د.ت )ٖٚ-ٕٙ :

وجدير بالذكر ان مركزية اإلدارة ونمطيا األفقى وافتقارىا ألجيزة التخطيط

والمعمومات والمتابعة والرقابة  ،لم تتم معالجتيا فى التنظيم الجديد  ،الذى لم يغير من

واقع الحال شيئا  .فقد كاف الوزراء بسبب قمة خبرتيـ بأعماؿ و ازراتيـ إلى جانب كبر سنيـ
 ،إضافة شرفية لـ تخفؼ مف العبء الذى يتطمبو إشراؼ نائب الحاكـ عمى اإلدارات

واألجيزة الحكومية مباشرة واستمر الوضع اإلدارى مثمما كاف عميو قبؿ تشكيؿ مجمس الوزراء

 .واستمرت العبلقة مباشرة بيف مدراء اإلدارات ( ٖ٘ ادارة ) ونائب الحاكـ رئيس مجمس
الوزراء .

*****
وقد أحست رئاسة مجمس الوزراء بتكاثر األعباء وتزايد عدد الميمات والوظائؼ التى

اصبح عمى اإلدارة الحكومية أف تقوـ بيا فى عيد االستقبلؿ  .فقامت بتشكيؿ أوؿ فريؽ
عمؿ مف داخؿ اإلدارة الحكومية وطمبت منو تقديـ اقتراحات إلصبلحيا  .وتشكمت المجنة

مف السيد  /محمود سرحاف المدير السابؽ لمكتب ولي العيػ ػػد ونائب الحاكـ  ،والسيد  /داود

فانوس مدير ادارة الشئوف اإلدارية فى الحكومة  ،والسيد  /احمد الجتاؿ مدير إدارة المياه (

داود فانوس وآخروف ٔ. )ٜٔٚ

وقد اجتيدت المجنة فى حدود خبرات أعضائيا العممية باإلدارة القطرية  ،وتقدمت

بتوصيات عامة ومقترحات تفصيمية عديدة  .ووردت أىـ التوصيات العامة ألوؿ لجنة
إصبلح إدارى تشكمت فى قطر -بعد أكثر مف عشريف عاما عمى نشأة اإلدارة الحكومية

الحديثة -فى تقريرىا الذى صدر عاـ ٔ . ٜٔٚوجاءت التوصيات عمى النح ػ ػػو التالى :

(داود فانوس وآخروف ٔ)ٔ٘-ٗ :ٜٔٚ
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أوال  :تشكيؿ مجمس أعمى لمتخطيط عمى مستوى الدولة .
ثانيا  :إنشاء إدارة اإلحصاء .

ثالثا  :إنشاء ديواف الموظفيف .
رابعا :إنشاء ديواف المحاسبة .

خامسا :إنشاء إدارة التفتيش اإلدارى والحاقيا برئاسة مجمس الوزراء .

سادسا :إننشاء جياز مركزى لمراقبة المخازف العامة فى الو ازرات واإلدارات الحكومية.

وقد انطمقت المجنة فى توصياتيا العامة السابقة  ،مما تبيف ليا مف انخفاض ظاىر

لمستويات الكفاءة بيف الموظفيف وعماؿ الحكومة  ،وعدـ وجود رقابة فعالة عمييـ مما أدى

إلى االىماؿ وعدـ تقدير المسئولية  .وذكرت المجنة فى تقريرىا بأف موظفى وعماؿ الحكومة

 ،البالغ مجموعيـٓٓ٘ ، ٚىـ أكثر مف احتياجاتيا لو تـ القضاء عمى ظاىرة انخفاض
الكفاءة .

وتوصمت المجنة فى تقريرىا إلى اف العناصر األساسية لئلصبلح اإلدارى يجب اف

تشمؿ مايمى  :حسف اختيار الموظفيف السيما القيادييف منيـ  .واعادة تنظيـ األجيزة االدارية
بعد القياـ بالمسح الوظيفى وترتيب وتقييـ الوظائؼ العامة  .وتدريب الموظفيف ورفع الكفاءة

لدييـ بشكؿ مستمر  .واإلىتماـ بالرقابة وتطبيؽ مبدأ الثواب والعقاب تجاه الموظفيف عمى
ضوء اعتماد التقارير الموضوعية حوؿ أداء الموظفيف.

وقد الحظت المجنة عمى مستوى التنظيمات الحكومية  ،غياب الموائح التنظيمية

وتكرار القياـ ببعض الوظائؼ واىماؿ وظائؼ ىامة أخرى.

وحثت المجنة فى توصيتيا الثامنة عمى ضرورة تطبي ػ ػػؽ كادر الوظائؼ العامة  .كما

حثت فى توصيتيا التاسعة عمى ضرورة التنسيؽ بيف الو ازرات .

وختمت المجنة توصياتيا بتوصية عاشرة حوؿ رسوـ الخدمات الحكومية بعد أف

الحظت أف "جباية رسوـ الكيرباء والماء عمى سبيؿ المثاؿ ال تسير بصورة مرضية وأف
معظـ المواطنيف يمتنعوف عف دفع الرسوـ ويقاوموف إجراءات قراءات العدادات" .أما جباية

رسوـ المياه فانو ال يحصؿ منيا "اال النزر اليسير" مف المؤسسات والشركات األجنبية فقط

(داود فانوس وآخروف ٔ. )ٔ٘ : ٜٔٚ
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وتطرؽ تقرير المجنة بعد ذلؾ إلى مقترحات تفصيمية شممت كافة الو ازرات واإلدارات

الحكومية .

9ػ-ػ4ػ
اضتعغراتػواضطدتجداتػاضدغادغظػواإلشتصادغظػػ
جاء تقرير أوؿ لجنة لبلصبلح اإلداري  ،تقييما ألوضاع اإلدارة العامة وكفاءة أدائيا

فى مطمع السبعينيات  ،وكاف التقرير فى حدود صبلحيات أعضاء الفريؽ وامكانياتيـ الفنية

 ،بمثابة نظرة ذات خبرة بمشكبلت اإلدارة القطرية وبعض أوجو النقص والضعؼ فييا .

وكاف أيضا بحكـ قرب أعضاء الفريؽ مف نائب األمير ورئيس مجمس الوزراء فى نياية عاـ

ٔ ، ٜٔٚيعبر عف توجيات إصبلحية أدرؾ سموه اىميتيا وقدر أف وقتيا قد حاف .

ومما يؤسؼ لو حقا أف تقرير المجنة بالرغـ مف اإلىتماـ بو  ،قد جاء فى خضـ

منعطفات شيدتيا الببلد اعتبا ار مف عاـ ٕ ، ٜٔٚفمـ يمتفت إليو ولـ يحظَ بالمناقشػػة التي

يستحقيا نتيجة لتغير الظروؼ وتبدؿ المعطيات  .وبالرغـ مف ذلؾ  ،يبقى لذلك التقرير
فضل إثارة قضية اإلصالح اإلداري  ،الذى لم ينقطع الحديث عنو طوال فترة السبعينيات.

وقد تمثمت تمؾ التغيرات في تولي الشيخ خميفة بف حمد مقاليد الحكـ واصداره النظاـ

األساسي المؤقت المعدؿ في ٕٕ فبراير ٕ . ٜٔٚكما تمثمت في المستجدات التي ظيرت
عمى سوؽ النفط وأدت ألى تصاعد أسعاره وارتفاع عائدات الدولة مف النفط  ،وصوال ألى

الطفرة النفطية االولى فى عاـ ٗ ، ٜٔٚوالطفرة النفطية الثانية عاـ .ٜٜٔٚ

9ػ-ػ4ػ-ػػ1ػػػ صدورػاضظظامػاألدادىػاضطؤشتػاضططدلػ:
في ٕٕ فبراير ٕ ٜٔٚصدر النظاـ األساسى المؤقت المعدؿ  ،الذى اقتصرت تعديبلتو عمى
مستوى اإلدارة السياسية -تركيزالسمطة السياسية في يد الحاكـ فقط -دوف أف يكوف لو تأثير
عمى مستوى اإلدارة العامة  .فقد استمرت اإلدارة الحكومية مف حيث تنظيميا الداخمي عمى
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حاليا  .والتغيير الياـ الوحيد يتمثؿ في إضافة اختصاصات رئيس مجمس الوزراء إلى

اختصاصات االمير الذي أصبح بحكـ الدستور رئيسا لمجمس الوزراء (و ازرة العدؿ د.ت :

٘ٔ. )ٕٕ-

وعمى المستوى السياسى  ،تغيرت اإلختصاصات الدستورية لولي العيد ونائب الحاكـ

 .وجاء فى المادة (ٕٔ) بأف ولي العيد يعيف "بأمر اميري بعد التشاور مع أىؿ الحؿ والعقد
فى الببلد وموافقة أغمبيتيـ عمى ىذا التعييف"  .وكذلؾ جاء فى المادة (ٕٕ) "فى حالة تغيب
االمير خارج الدولة  ،يعيف بأمر اميري نائبا لممارسة سمطاتو بالوكالة مدة غيابو  ،ويجوز

أف يتضمف ىذا األمر تحديد نطاؽ ىذه السمطات وتنظيـ ممارسػ ػػتيا" ( و ازرة العدؿ د.ت :

. )ٔٚ

وقد استمرت ميمة مجمس الوزراء  ،كما كانت  ،ىى معاونة األمير عمى أداء ميامو

وممارسة سمطاتو  .وأصبح مف اختصاص األمير مباشرة تعييف الوزراء واعفاؤىـ مف
مناصبيـ بأمر أميري  .كما نصت المادة (ٖٖ) عمى أف "يتولى األمير بوصفو رئيس مجمس
الوزراء رئاسة جمسات المجمس  ،ويوجو نشاط الوزراء  ،ويشرؼ عمى تنسيؽ نشاط العمؿ

بيف جميع الو ازرات وأجيزة الحكومة  ،ويؤمف وحدة ىذه األجيزة  ،ويصدر التعميمات العامة
الموجية لمحكومة  ،ويوقع بذات الوصؼ باسـ مجمس الوزراء ونيابة عنو الق اررات التى

يصدرىا ىذا المجمس" ( و ازرة العدؿ د.ت . )ٔٛ :

والتغيير اآلخر الذى جاء بو النظاـ األساسي المؤقت المعدؿ  ،حيف صدوره  ،يتعمؽ

بتعييف مجمس شوري مؤقت لمدة عاـ يميو "إنشاء مجمس شورى جديد عند انتياء مدة
مجمس الشورى األول مع مراعاة أن يتم تشكيمو باإلنتخاب العام السري المباشـــــر"( .و ازرة

العدؿ د  .ت  )ٔ٘ :وقد تـ تعييف أعضاء مجمس الشورى مف المواطنيف  ،مف غير افراد
االسرة الحاكمة  ،ألوؿ مرة فى تاريخ قطر فىٖٕ ،ٜٕٔٚ/ٗ/وتمت دعوتو لئلنعقاد فى

ٕ٘ . ٜٕٔٚ/ٗ/وقد استمر مجمس الشورى األوؿ مدة أطوؿ مما قدر لو عند إنشائو بعد اف
مدت فترتو ست سنوات بموجب قرار أمير دولة قطر رقـ (ٔ) لسنة ٖ ، ٜٔٚورقـ ( )ٚلسنة

٘ . ٜٔٚوميمة مجمس الشورى ىنا أيضا معاونة األمير حيث تنص المادة (ٓٗ) مف
النظاـ االساسى عمى اف "ينشأ مجمس شورى يعيف برأيو االمير ومجمس الوزراء فى اداء

مياميما ويسمى المجمس (مجمس الشورى) ويعبر عف رأيو فى شكؿ توصيات" .وقد استمرت
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عضوية مجمس الشورى بالتعييف حتى وقت إعداد ىذه الدراسة  .ىذا ومازالت -في صيؼ

عاـ ٘ -ٜٜٔمقدمة النظاـ االساسي تشير الى تشكيؿ مجمس شورى " باالنتخاب العاـ
السػري المباشر وفقا لمقواعد التي يصدر بيا قانوف خاص ينظـ ذلؾ االنتخاب العاـ ( ."...

و ازرة العدؿ د.ت  . )ٜٔ :كما استمر النظاـ األساسي المؤقت المعدؿ عمى حالو باستثناء

تعديؿ المادة (ٕٔ) منو لتصبح والية العيد وراثية مف األب الى األبف .
9ػ-ػ4ػ-ػ2ػػػ اضطدتجداتػسيػاألوضاعػاضظغطغظػ:

جاء التأثير األكبر عمى اإلدارة الحكومية بسبب المستجدات فى األوضاع النفطية ،

التى أثرت عمى التوجيات الحكومية  ،وأدت الى تغير ضوابط اإلدارة  ،كما كاف لموفرة
المالية دور في تضخـ اإلدارة الحكومية وتفاقـ المشكبلت اإلدارية التي كاف يعاني منيا

الجياز الحكومي .

فمف حيث توجيات اإلدارة الحكومية يبلحظ أنيا توجيات طموحة دفعت باألجيزة

الحكومية إلى اإلنفاؽ بسخاء مف عائدات النفط  ،التي كاف حجميا يتضاعؼ فى كؿ عاـ

منذ مطمع السبعينيات  .ثـ كانت الطفرة األولى في أسعار النفط عاـ ٗ ٜٔٚوالطفرة الثانية
عاـ  ، ٜٜٔٚحافزيف إضافييف لئلنفاؽ بسخاء عمى كؿ ما يمكف اإلنفاؽ عميو مف ميزانية
الدولة  .األمر الذى أدى إلى مضاعفة نفقات الميزانية العامة عشرات األضعاؼ فى بحر

عقد مف الزمف .

وقد كان اإلنفاق عمى االستيالك دائما أيسر من اإلنفاق عمى اإلستثمار  ،لحاجة

االخير إلى وقت كاف  ،تنمو فيو القدرات وتتسع الطاقة اإلستيعابية المنتجة لإلقتصاد
المحمي  ،حتى يمكن امتصاص االستثمارات المجدية اقتصاديا  .وكان اإلنفاق التحويمي
أسيل من اإلنفاق الجاري  ،وكالىما أسرع من اإلنفاق عمى مشـــــروعات البنية األساسية

.

وكاف التوجو العاـ فى الحكومة يميؿ إلى اإلسراع في إعادة توزيع الثروة التى تدفقت

فجأة  ،وتوسيع قاعدة المستفيديف منيا  .فنظرت الحكومة فى المطالب والرغبات والطموحات
التى لـ تسمح ظروؼ عقد الستينيات باإلستجابة ليا  ،وسارعت إلى تمبية بعضيا  .وكاف

مف بينيا تحسيف مستويات الدخوؿ  ،ورفع المخصصات وزيادة الرواتب واألجور  ،وكذلؾ

063

توفير فرص العمؿ الحكومي المجزى السيؿ لغالبية المواطنيف والمواطنات  ،حبل لمشكمة
عدـ وجود فرص عمؿ مجزية لقوة العمؿ المواطنة النامية خارج العمؿ الحكومى.

وتوسعت الحكومة في اإلنفاؽ عمى إسكاف كبار الموظفيف ورفعت المخصص لو مف

ٖٓٔ ألؼ لاير في مطمع السبعينيات الىٓٓ ٙألؼ لاير في مطمع الثمانينيات  .كما توسعت
في اإلسكاف الشعبي  .وزادت المخصص لممساعدات األجتماعية  ،وفتحت مجاالت العطايا
والمنح واليبات والقروض الميسرة التى يتطمبيا تحسيف األوضاع المالية والمعيشية ومجاراة

األقراف .

وكاف مف بيف الرغبات التى وجدت الحكومة نفسيا قادرة عمى تمبيتيا،التجاوز عف

تحصيؿ رسوـ المياه والكيرباء،التى كاف المواطنوف يقاوموف دفعيا بدعوى المساواة .وكذلؾ
التوسع فى العبلج الطبى فى الخارج ،الذى أصبح بمثابة سياحة صيفية ،والتوسع فى

خدمات التعميـ والصحة واإلسكاف الحكومي المجاني.ىذا إضافة إلى دعـ السمع التموينية

وتوفير الخدمات الحكومية دوف رسوـ أو برسوـ زىيدة.وقد كاف لممساعدات الخارجية
واإللتزامات الدولية والنفقات المتعمقة بييبة الدولة وتحسيف صورتيا،نصيب وافر مف النفقات

العامة،التي توسعت قنواتيا القديمة،وأضيفت إلييا قنوات جديدة بفضؿ عائدات النفط التى

تضاعفت عشرات المرات عبر عقد مف الزمف (انظر الفقرة.)ٕ-ٕ-ٙ

وحدث ايضا تحوؿ ممحوظ فى أسموب اإلدارة الحكومية  ،بعد أف اصبحت إدارة يسر

اليعوزىا الماؿ  .وضعؼ نتيجة لذلؾ الحس اإلقتصادي لدى متخذى القرار الحكومي  ،بعد
أف زالت الضغوط التى كانت تتعرض الييا فى الماضى اإلدارة الحكومية عند تخصيص

الموارد المالية الشحيحة  .وتحوؿ بذلؾ إىتماـ اإلدارة الحكومية مف َى ّـ تخصيص الموارد
المالية الشحيحة والمفاضمة بيف بعض أوجو اإلنفاؽ المتنافسة  ،إلى إحساس بالقدرة غير
المحدودة عمى اإلنفاؽ عمى كؿ ما يتطمب االنفاؽ عميو  ،العتبارات السياسة الداخمية أو

الخارجية  ،أو العتبارات إنسانية واجتماعية أو إقتصادية  .وقد كانت اإلدارة الحكوميػ ػػة تبدو
فى طريقة إنفاقيا  ،وكأنيا فى سباؽ مع اإليرادات العامة  .تقيـ المشروعات اإلقتصادية

بسرعة أدت إلى إرتفاع تكاليؼ إنشائيا وتشغيميا  .وتستعجؿ فى اقامة مشروعات البنية
االساسية عمى حساب ارتفاع تكاليؼ انشائيا وصيانتيا  .وتضاعفت المخصصات والنفقات

064

التحويمية و الجارية والقروض الميسرة  ،دوف اعتبار لجدواىا اإلقتصادية وتأثيراتيا السمبية

عمى نظام الحوافز وآلية التنمية ( انظر الفقرة . )4-4

وقد تبمور نتيجة ذلؾ اليسر المفاجىء  ،وخبلؿ سنوات قميمة  ،نمط مف اإلدارة اليقوـ

بما يجب عمى اإلدارة أف تقوـ بو  .أطمقت عميو مسميات عدة منيا "البيروقراطية النفطية"

أستعير لو تسمية "إدارة اليسر" مف اخي عبد العزيز الجبلؿ
(عبد الرحمف ٕ ، )ٜٔٛو
ُ
(الجبلؿ٘ . )ٜٔٛولعؿ القاسـ المشترؾ بيف المسميات التى أطمقت عمى اإلدارة فى دوؿ
الخميج العربية ىو أنيا نمط من اإلدارة  ،اليمزم نفسو باتباع الخطوات المتعارف عمى

اتباعيا عادة فى اإلدارة  ،واليأخذ باساليب اإلدارة الحديثة  .بؿ يبتعد بمفيوـ اإلدارة عف
محتواه الفني والميني  ،وينوء بوظائؼ اإلدارة بعيدا عف غاياتيا ،المتمثمة في تنمية الموارد
القابمة لمتنمية  ،والمحافظة عمى إمكانياتيا المستقبمية وحسف تخصيصيا  ،وتحقيؽ اإلستخداـ

األفضؿ ليا  .وذلؾ مف خبلؿ قياـ اإلدارة بالتخطيط الفعاؿ فى ظؿ سياسات ذات أىداؼ

كمية ونوعية قابمة لمقياس ولمتقييـ  .إضافة إلى قياـ اإلدارة التنفيذية بالتنظيـ والتوظيؼ

والتطوير  ،والتوجيو والتنسيؽ واإلببلغ واعداد الموازنات  .ىذا إلى جانب المتابعة وتقييـ
األداء في ضوء األىداؼ المحددة سمفا (ظاىر ٗ . )ٖٔ-ٕٔ : ٜٜٔإنو نمط من التسيير
يركن إلى قدرة الدولة عمى اإلنفاق واعتمادىا عمى القدرة المالية فى حل المشكالت التى

كان من واجب اإلدارة أن تمنع نشوءىا فى المقام االول  .نمط اليحسم األمور بإيقاف

اإلجراء الخاطىء  ،وانما يميل فى معالجتو إلى توسيع قاعدة االستثناء من أجل تحقيق
مزيد من التساوى  ،فى ظل وجود المسار الخاطىء  ،بدال من أن يعمل عمى تصحيح
الخطأ والقضاء عمى االستثناء  ،قبل أن يستفحل الخطأ  ،وتترتب عمى استمراره أوضاع

ومصالح واسعة يصعب تجاىميا فى المستقبل .

وقد كاف األمر فى بدايتو سيبل  .وربما مرغوبا فى قدر معقوؿ منو  ،تخفيفا مف

الضائقة النسبية التى شيدتيا الببلد خبلؿ عقد الستينيات  ،وتطييبا لمنفوس عف طريؽ

تحقيؽ نوع مف عدالة توزيع ما يحسف توزيعو مف ريع النفط  ،لتحسيف أحواؿ المواطنيف

وادماجيـ فى عممية بناء الدولة الناشئة  .وربما كانت بعض اإلجراءات حبل آنيا عاجبل  .أو
حتى سياسة مرحمية لمعالجة المشاكؿ اإلقتصادية واإلجتماعية التى أفرزتيا الحقبة السابقة ،

ومنيا انخفاض مستوى المعيشة  ،وندرة فرص العمؿ المناسبة  ،وتردي نوعية الخدمات
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العامة وارتفاع عبء تكاليفيا نسبيا عمى كاىؿ المواطنيف  .وكذلؾ تعويضا لقمة ما كاف
متاحا توظيفو مف أمواؿ مف أجؿ إقامة المشروعات التى يمكنيا أف تساىـ فى تنويع مصادر

الدخؿ وتوليد فرص عمالة منتجة لقوة العمؿ المواطنة  ،واستدراكا لقمة المخصص
لمشروعات البنية األساسية فى الماضى بسبب ضغط النفقات التحويمية والنفقات الجارية

عمى إيرادات النفط المتاحة لمميزانية العامة .

ولكف اإلنفاق بسخاء لم يكن في نياية األمر سيال  .ولـ يكف فى مقدور إدارة اليسر

أف توقؼ تداعياتو  ،وال ىى كانت قادرة عمى اإلستمرار فيو عندما تميؿ عائدات النفط إلى

التراجع أو حتى إلى االستقرار .

ويعود ذلؾ إلى تأخر الحكومة فى القياـ باإلصبلح اإلداري الذى كانت تستعد لو فى

مطمع السبعينيات  .فزادت األعباء الجديدة  ،اإلدارة الحكومية الضعيفة ضعفا  ،وكبر حجـ
اإلدارة الحكومية وتوسع نطاقيا أفقيا  ،وكثرت وحداتيا و تضخـ جيازىا  ،دوف معالجة

لمشكبلتيا الييكمية أو استكماؿ لوظائفيا الجوىرية الناقصة  .ىذا بالرغـ مف إدراؾ الحكومة

لضرورة اإلصبلح اإلداري وأىمية القياـ بو  .وقياميا بتكميؼ الجامعة االمريكية فى بيروت

بميمة دراسة مشاكؿ اإلدارة العامة وتقديـ برنامج تنفيذى إلصبلحيا.

إال أف دراسات اإلصبلح اإلداري كانت تتـ فى الوقت الذى استمرت فية اإلدارة

الحكومية تتضخـ وتضيؼ أعباء عمى بنائيا المثقؿ بحممو  .فسارت االمور فى اتجاىيف .

أحدىما القياـ بالدراسات التي أظيرت الحاجة إلى اإلصبلح  ،وحثت أولي االمر عمى
اإلسراع فى وضعو موضع التطبيؽ  .واآلخر مسار مستمر فى نفس التوجيات التى سمحت
بيا اإلمكانيات المالية وبنفس االسموب الذى شجعتو إدارة اليسر وأصبح الركوف إليو مريحا ،

يحؿ المشاكؿ دوف أف يغضب أحدا أو يضطر إلى مس االمتيازات أو االوضاع التى ترتبت

عمييا أحواؿ  ،ونمت حوليا مصالح يصعب تجاىميا .

ولعؿ نظرة فاحصة إلى درجة القصور وأوجو الخمؿ  ،التي الحظتيا دراسات

اإلصبلح اإلدارى تشير إلى تردي أوضاع اإلدارة العامة فى عقد السبعينيات وتراكـ

مشكبلتيا  ،كما تشير إلى أوجو اإلصبلح التى تـ اقتراحيا وأوصت التقارير بتنفيذىا فى
حدود النطاؽ الذى شممتو دراسات اإلصبلح اإلدارى والتوجيات التى لمستيا لدى مف التقت

بيـ مف المسئوليف  .ولعؿ التقييمات التي خرجت بيا د ارسػ ػػات اإلصبلح اإلداري -أيضاً-
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تكفينا عف إعادة تقييـ األوضاع اإلدارية في قطر  ،سواء السائد منيا قبؿ القياـ بتمؾ
الدراسات  ،أو ما ترتب عمى عدـ وضع مقترحات اإلصبلح اإلداري موضع التطبيؽ  ،مف

ترد مازالت اإلدارة الحكومية تعاني منو أشد المعاناة  .ىذا في وقت أصبحت فيو متطمبات

اإلصبلح اإلداري اليوـ أصعب وأعقد وابعد مناالً بعد أف فرط عقد التنظيـ اإلداري نتيجة
التوسع والتغيير العشوائي  ،وبسبب تعطيؿ قوانيف ولوائح ونظـ الخدمة المدنية  ،التي

أصبحت عرضو لئلستثناءات .

9ػ-ػ5ػ
دراداتػاإلصالحػاإلداريػػ
تتمثؿ أىـ دراسات اإلصبلح اإلدارى خبلؿ النصؼ الثاني مف عقد السبعينيات فى

د ارسػتيف  ،قاـ بيما أفراد وجيات منتمية لمجامعة االمريكية فى بيروت .

أوالىما  :الد ارسػ ػ ػ ػػة التى كمؼ بيا في عاـ  ٜٔٚٙفريؽ مكوف مف الدكتور إيمى سالـ -عميد
كمية االداب والعموـ بالجامعة االمريكية فى بيروت  ،والدكتور -عدناف اسكندر -رئيس دائرة
الدراسات السياسية واإلدارة العامة بالجامعة .

ثانيتيما  -:دراسة شركة الوسائؿ االدارية ومؤسسة خدمات الجامعة االمريكية فى بيروت ،
وقد تمت الدراسة فى عاـ . ٜٔٚٛ
ػ
ػ
9ػ-ػ5ػ-ػ1ػػ تػرغرػإغضىػداضمػوردظانػإدصظدرػ.
يؤكد التقرير فى مقدمتو عمى أف دولة قطر تواجو "مشكمة التحوؿ مف مجتمع تقميدى

إلى مجتمع حديث مع كؿ ذيوؿ ىذا التحوؿ  .اإليجابى منيا والسمبي"  .ويبلحظ التقرير "اف
سمو األمير خميفة بف حمد قوي االيماف فى رسالتو اإلصبلحية وممتزـ بجعؿ قطر دولة

حديثة " ويضيؼ التقرير أف "تطمعات سموه واضحة فى أطرىا الكبرى  .وتطمعات القائد
تحتاج دائما إلى مساعديف وأخصائييف ليترجموا التطمعات إلى برامج مفصمة مدروسة

ومنسقة والى التدقيؽ حتى تتضح األولويات وتقع كؿ المشروعات فى خطة عممية متكاممة

067

قابمة لمتنفيذ عمى مراحؿ معقولة "ويؤكد التقرير فى معرض حديثو عف أىمية اإلصبلح

اإلداري" اف السيطرة عمى الحكـ تأتى بالقوة أما السيطرة عمى اإلدارة العامة فتأتى بالتدبير

واإلقناع" (سالـ واسكندر )ٕ: ٜٔٚٙ

ؤمف تحقيؽ تقدـ ممموس
ويشير التقرير فى مقدمتو أيضا إلى "أف صغر حجـ الدولة ُي ّ
وفى جميع القطاعات إذا عبئت الجيود ولكف مؤشر الصغر  ،بحد ذاتو اليؤمف سيولة

العممية اإلدارية فاألعماؿ اإلدارية التى تقوـ بيا قطر ىى باألصؿ األعماؿ ذاتيا التى تقوـ

بيا الدوؿ الكبرى ( ،)...والمجموعة الصغرى المبنية عمى القبيمة" .ففى كؿ المجتمعات

يواجة الحكـ قضايا متشابية " .ولكف كمما تقدـ المجتمع تعقدت ىذه العمميات وزادت عقمنة .
فالذى كان يقوم بة شيخ القبيمة لوحده يحتاج اآلن إلى مجموعة من رجاالت اإلختصاص

العممى المكثف "..وتخمص مقدمة التقرير إلى" أف الحكـ فى قطر يعالج القضايا نفسيا التى
تعالجيا أكبر الدوؿ أو أصغرىا فبل بد لقطر أف تفيد مف خبرة األمـ كميا  .وفى ذلؾ تمشيا

مع النظاـ األساسي ( "..سالـ واسكندر )ٖ-ٕ :ٜٔٚٙ

ويورد التقرير فى مطمعو بعد ذلؾ مناقشػ ػ ػ ػ ػػة لبيئة اإلدارة فى قطر  ،ويؤكد أف

" إصبلح اإلدارة ال يكوف إال كجزء مف كؿ  ،فبل إصبلح إدارى فعاؿ مثبل إال إذا رافقو
إصبلح تربوي إجتماعي اقتصادي ولكف التشديد عمى اإلدارة ووضعيا فى قالب عقبلنى

فعاؿ ىو بحد ذاتو حافز إلصبلح المؤسسات األخرى "ويبلحظ التقرير أف تحديث اإلدارة فى

قطر يستدعي النظر فى البيئة اإلدارية -الدولة  ،المجتمع  ،والتربية -باعتبارىا اإلطار
الذى يعمؿ الحكـ مف داخمو لتأميف اإلدارة السميمة (سالـ واسكندر . )ٗ : ٜٔٚٙ

ويقوؿ التقرير فى معرض تأكيده ألىمية ش ػ ػػعور المواطف باإلنتماء إلى الدولة " ،بما

أف اإلدارة الفعالة تتكؿ عمى النفوس أكثر مما تتكؿ عمى النصوص  ،فبلبد مف تأميف اندفاع

الشباب القطرى لخدمة الدولة والوطف  ،وذلؾ عف طريؽ ابراز دور الدولة كدور فوؽ األدوار
الثانوية األخرى وذلؾ حتى يعمؿ لموطف بذات الروح التى يعمؿ فييا مف أجؿ عائمتة أو

عشيرتو أو عممو الخاص  .وىذا يتطمب تغيي ار فى األدوار وفى سػ ػػمـ االولويات ويحتاج إلى
الوقت والحكمة والقيادة المركزية " .ويضيؼ التقرير" فتأميف الدولة وترسيخ فكرة الوطف
وتدعيـ الرموز وتأصيؿ الوالء ىى أمور أولية وليا مكانة أسبؽ مف الميا ارت اإلدارية

الصرفة" .ويبلحظ التقرير أف العربى قد أعطى  ،عندما كانت الرؤية واضحة " ،ولف يعطى
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اآلف ماعنده إال إذا كانت الرؤية الوطنية واضحة المعالـ كبيرة االىداؼ  .لذلؾ يتوجب بمورة
دولة قطر ووضعيا فى القالب السميـ الذى يؤمف الوالء والعمؿ الجدي إلعبلء شأف الوطف

".ويشير التقرير إلى أف شعور اإلنتماء لموطف والوالء لو "يتطمب اكتماؿ مؤسسات الدولة

وتنظيميا بشكؿ يؤمف الخدمات بشكؿ واسع  ،وتوثيؽ الدولة سياسيا وحضاريا واداريا ،
وبمورة عبلقة قطر باإلسبلـ والعروبة ،وبدوؿ الخميج وتقوية الرموز الوطنية واستحداث رموز

جديدة توحد الجماعة وتصير الشعب وتوحد الوالء  " "...فيناؾ حاجة إلنماء الروح الوطنية
فى قطر والعمؿ مف أجميا بطريقة منسقة ومدروسة ( . "...سالـ واسكندر )٘-ٗ : ٜٔٚٙ

وبعد مناقشة أىمية بناء الدولة يتطرؽ التقرير إلى المجتمع فى معرض حديثو عف

بيئة اإلدارة  ،ويشير إلى أف المجتمع فى قطر يتكوف مف خميط مف الجنسيات العربية وغير

العربية باإلضافة إلى القطرييف  .ولكؿ مف تمؾ الجنس ػ ػػيات أدوار واختصاصات فى الحياة

العممية "وفى بعض الحاالت نجد أف فئة معينة تسيطر تقريبا سيطرة تامة عمى بعض
المرافؽ وقد تكوف مرافؽ ىامة لمدولة" .ويبلحظ التقريػ ػ ػ ػ ػػر أف الثروة قد أدخمت" مشكبلت
جديدة فى السكاف القطرييف تحتاج الى معالجة سريعة وبطريقة موضوعية  ".ويذكر التقرير

أف ىناؾ " مشكبلت بيف الفئات الغريبة المتنافسة لمحصوؿ عمى مكاسب ومصالح فى قطر
الناشئة  ،ويظير أف عددا كبي ار مف القطرييف مستعد ألف "يقعد" وال "يجيد" وذلؾ التكالو

عمى الدولة فى كؿ شىء ".ويؤكد التقرير أف صير المجتمع القطػري يتطمب قياـ الدولة

بتحديد األدوار " .وأىم دور بحاجة إلى تحديد ىو دور القطريين أنفسيم وتعبئة القوى
الكامنة فييم من أجل النيضة بأنفسيم وبالبالد" .

ويختـ التقرير مناقشتو لبيئة اإلدارة بتناوؿ التربية  .ويؤكد أف التربية اآلف "تعد

الطبلب لعصر غير عصرنا  ،وىكذا نجد أف متطمبات قطر لمميارات البشرية ىى أكبر مف

طاقة النظاـ التعميمي القائـ "  ،وأف "عممية التربية والتدريب التى عمييا تبنى المواطنة والتى

عمييا تبنى قواعد االدارة الحديثة تستحؽ معالجة جذرية خاصة"( .سالـ واسكندر ٙ : ٜٔٚٙ

)

*****
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وبعد أف تعرض فريؽ الدراسة فى مقدمة التقرير إلى القضايا الجوىرية فى عممية

اإلصبلح اإلدارى وىى التى تتعمؽ بجانب االرادة -بأعتبار أف اإلرادة السياسية مدخؿ
ووسيمة لئلصبلح الجذرى الشامؿ الذى يتناوؿ الجوانب السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية

ويوظؼ التربية والثقافة والشعور باإلنتماء -تناوؿ التقرير ستة مجاالت مف مجاالت اإلدارة
العامة بالمناقشة  ،وبيف أىـ المشكبلت التى يواجييا كؿ منيا  ،كما اوصى بالحموؿ

اإلدارية التى يراىا ضرورية لمعالجة أوجو النقص  .وفيما يمى نعرض خبلص ػ ػػة لما أورده

التقرير حوؿ كؿ مجاؿ مف تمؾ المجاالت الستة -:

أوال ػ :ػإدارة ػاالصالح ػاالدارى ػ :ػالحظ الفريؽ "أف مشكمة اإلدارة العامة ىى المشكمة التى

تعترض وتؤخر سير عممية التنمية الوطنية  "...كما أشار إلى أف محاوالت التصدي ليذه
المشكمة "لـ تسفر عف النتائج المتوخاة ألنيا كانت محاوالت جزئية متقطعة تفتقر إلى
التنسيؽ البلزـ بينيا وال تعكس وعيا عميقا وصحيحا لمشاكؿ اإلدارة العامة وبالتالى لـ تعتمد

عمى الطرؽ العممية السميمة ".وتوصؿ الفريؽ إلى أف فشؿ جيود اإلصبلح اإلداري يعود إلى

"عدـ وجود جياز مركزي لئلصبلح اإلدارى لوضع خطة عامة لئلصبلح واإلشراؼ عمى
تنفيذىا وتأميف اإلىتماـ المستمر بقضايا اإلصبلح اإلدارى  ".لذلؾ فإف ماكاف ينقص

محاوالت اإلصبلح اإلدارى بالدرجة األولى ىو وجود " جياز خاص باإلصبلح اإلدارى

يستطيع أف يضع خطة متكاممة ومنسػ ػ ػ ػػقة لمتطوير اإلدارى فى جميع إدارات الدولة .
ويشرؼ عمى الد ارس ػ ػػات المطموبة وعمى تنفيذ اإلقتراحات المقبولة ".وخمص التقرير إلى أف "
الخطوة األولى فى عممية اإلصبلح اإلداري ىى إيجاد ىذا الجياز بأسرع وقت ممكف لتأميف

اإلىتماـ الجدي والدعـ المطموب ليذه القضية  . "...وأوصى الفريؽ "بإنش ػ ػػاء لجنة عميا
لئلصبلح اإلدارى واإلشراؼ عمييا فى جميع مراحميا  ".وأشار التقرير إلى أنو "يمكف أف
تعاوف المجنة فى عمميا اليومى ومتابعة تنفيذ ق ارراتيا أمانة عامة تضـ عناصر ذات خبرة

إدارية "(سالـ واسكندر . )ٜ-ٛ : ٜٔٚٙ

ثاظغا ػ :ػاضتخطغط ػاإلظطائى ػ :ػالحظ الفريؽ " أف جيود التنمية فى قطر تنصب بالدرجة
األولى عمى إنماء النواحى المادية او مشاريع البناء والتعطي اإلىتماـ ذاتو لمتنمي ػ ػ ػ ػػة فى

القطاعات االنسػ ػ ػ ػ ػػانية مف إجتماعية وثقافية وتعميمية الخ  "...كما الحظ الفريؽ اعتماد "
إقتصاد قطر إلى حد كبير عمى مورد واحد ىو النفط وىذا وضع غير سميـ فى المدى البعيد
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 ".وأكد التقرير عمى مشكمتيف رئيسيتيف فى مجاؿ التخطيط اإلنمائى  .أوالىما  " :عدـ
اعتماد التخطيط كوسيمة أساسية لمتنمية الوطنية وعدـ وجود جياز مركزى لمتخطيط اإلنمائي

" وثانيتيما  " :النقص فى اإلحصاءات فى مختمؼ مجاالت العمؿ اإلداري وعدـ وجود
األجيزة البلزمة لتأميف اإلحصاءات المطموبة  ".وتقدـ التقرير بتوصيتيف فى مجاؿ التخطيط

اإلنمائى .

ثاضثاػ:ػ اضتظظغمػواألداضغبػاالدارغظػ:

الحظ الفريؽ أف أساس تنظيـ الجياز الحكومى

يقوـ عمى القانوف رقـ (٘) لسنة ٓ .ٜٔٚوىو تنظيـ ورث ٖٖ إدارة كانت موجودة قبؿ

صدوره "كانت تنشأ وتتطور بش ػ ػػكؿ عش ػ ػوائي وتحت ضغط الظروؼ "وذكر التقرير أف "
التغيير اإلدارى الذى نص عميو القانوف رقـ (٘) لسنة ٓ ٜٔٚلـ يكف نتيجة دراسة تنظيمية
شاممة لئلدارة العامة لتحديد أى ػػداؼ اإلدارات الحكومية ومياميا وصبلحياتيا وعبلقات

بعضيا ببعض  " .وقد بقى ىذا التنظيـ عمى حالو دوف تغيير أو تطوير أوتغير جذرى " .
وأضاؼ الفريؽ " أف دراساتنا لمتنظيـ االدارى فى قطر تشير إلى أنو بوضعو الحالي ال
يتبلءـ مع أىداؼ الدولة ومتطمبات التنمية السريعة واليشكؿ بالتالى إطا ار لمعمؿ اإلدارى

الفعاؿ " (سالـ واسكندر . )ٕٓ-ٔٗ : ٜٔٚٙ

رابطاػ:ػ تخطغطػاضػوىػاضبذرغظػواضتدرغب :ػالحظ الفريؽ انعداـ تخطيط القوى البشرية .

كما الحظ غياب التدريب والتطوير الوظيفى أثناء العمؿ  .وأشار إلى عجز النظاـ التعميمي

فى قطر فى وضعو الحالى  ،وحسب نسبة توسعتو المتوقعة " عف تمبية حاجات اإلدارة
الحكومية لمكفاءات والميارات المطموبة فى السنوات القادمة " وأشار التقرير فى معرض

حديثو عف أسباب المشكمة إلى" ضرورة إعادة النظر بشكؿ جذرى بالنظاـ التربوى فى قطر

عمى جميع المستويات  "...كما أشار إلى ضرورة " إعادة النظر فى جميع أنظمة الخدمة

المدنية وشئوف الموظفيف  "...وكذلؾ أشار التقرير إلى " النقص فى التأىيؿ بالنسبة لعدد

كبير مف الموظفيف الحالييف  ،وبالتالى تدنى مستوى كفاءتيـ وانتاجيتيـ  " .والحظ أف " قطر
لـ تنشط فى حقؿ تدريب الموظفيف "( سالـ اسكندر . )ٕ٘-ٕٔ : ٜٔٚٙ

خاطدا :ػإدارة ػذئون ػاضطوظغغن :ػ ػالحظ الفريؽ أف أسباب تدني مستوى العمؿ االداري

الحكومي "ليست فقط فى نوعية الموظفيف وتأىيميـ  ،ولكف أيضا والى حد كبير فى طرؽ
وأساليب إدارة شئوف الموظفيف  .إف انتاجية الموظفيف تتوقؼ عمى األساليب المتبعة فى
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إدارة شئونيـ ومعاممتيـ  .واإلدارة العامة فى وضعيا الحالي تفتقر إلى نظاـ عصري سميـ

إلدارة شئوف العامميف فييا  ".وذكر التقرير عددا مف المشكبلت التى تواجو إدارة شئوف
الموظفيف بشكؿ عاـ  .منيا عدـ حظوتيا بالموافقة والدعـ والتغطية مف قبؿ رئيس السمطة

التنفيذية  .ومنيا "اإلزدياد المضطرد فى عدد العامميف فى اإلدارة العامة خاصة مف
المستويات الوسطى والدنيا دوف اعتبار لمحاجات الحقيقية لئلدارة الحكومية  ".والحظ الفريؽ

ظاىرة التوظيؼ اإلجتماعى وقاؿ فى تقريره " والظاىر أف الحكومة القطرية تتبع سياس ػػة
عامة تقضي بتعييف القطرييف العاطميف عف العمؿ  ،وحتى غير العاطميف عف العمؿ  ،فى
اإلدارة العامة بقطع النظر عف حاجة اإلدارة لموظفيف جدد  ،بحيث أصبح العمؿ الحكومى

يشكؿ نوعا مف الضماف اإلجتماعى " .وأضاؼ " من المعروف أيضا أن عدد كبي ار من
العاممين فى اإلدارة الحكومية يمارس أعماال حرة  "...وحذر التقرير مف ىدر الموارد المالية

وتعطيؿ الموارد البشرية النادرة وأشار إلى خطورة سياسة التوظيؼ االجتماعي وآثارىا
السمبية عمى " العقمية السائدة التى الترى عبلقة أو ارتباطا بيف العمؿ والدخؿ  " .والحظ

التقرير " أف عبلج مشكمة الفائض الوظيفي ليس سيبل ولكف مف الضرورى اتخاذ التدابير
الفورية لمحد منيا والتخفيؼ مف تأثيراتيا".

وتطرؽ التقرير أيضا إلى مشكمة البلمباالة وانعداـ الحوافز وتدني اإلنتاجية وأكد عمى

خطورة التجاوزات بالنسبة لعمل الموظف العام خارج اإلدارة العامة ونبو إلى ضرورة وجود

جياز لمرقابة " لتأميف حد أدنى مف الرقابة واإلنضباط عمى أعماؿ الموظفيف ".وأشػ ػ ػػار
التقرير إلى عدـ وجود تصنيؼ صحيح لموظائؼ الحكومية والدراسة لمرواتب  .كما أف ىناؾ

ضعفا فى " الوسائؿ المعتمدة النتقاء وأختيار الموظفيف الحكومييف  ".وخمص التقرير إلى

تقديـ تس ػ ػػع توصيات إلصبلح إدارة شئوف الموظفيف ( سالـ واسكندر ) ٖٙ-ٕٙ : ٜٔٚٙ

.

داددا ػ :ػاإلدارة ػاضطاضغظ ػ :ػ ػيبدو أف الفريؽ لـ يتح لو اإلطبلع عمى الحسابات الختامية
لمميزانية العامة لمدولة ولـ يطمع عمى حسابات االحتياطي العاـ لمدولة بحكـ صعوبة ذلؾ .

مف ىنا لـ يتمكف مف مناقشة إدارة المالية العامة ولـ يتبيف المشكبلت الييكمية التى تعانى

منيا الميزانية العامة  ،وعمى األخص التاثير السمبى لمنفقات التحويمية عمى اقتصاديات
اإلنفاؽ العاـ  .والتى كانت مجاراتيا بدالمف معالجتيا سببا رئيسيا مف أسباب اتساع قنوات
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اإلنفاؽ العاـ وخمؽ قنوات جديدة أدت إلى تصاعد اإلنفاؽ بشكؿ عاـ وارتفاع المخصص

منو لمنفقات التحويمية وما فى حكميا  ،دوف خضوع عممية تخصيص النفقات العامة لمعايير

الجدوى مف النفقة العامة (انظر الفقرة . )ٕ-ٖ-ٙ

واعتذر الفريؽ بضيؽ الوقت لعدـ تمكنو خبلؿ زيارتو لقطر "مف دراسة ىذه الناحية

الميمة مف نواحي اإلداره العامة " .وأشار إلى عدـ اس ػ ػ ػ ػػتطاعتو بالتالى أف يحدد "بدقة
المشكبلت التى تشكو منيا اإلدارة المالية الحكومية".وأضاؼ " ولكف ىناؾ بعض النواحي

التى يمكف اإلشارة إلييا بصورة عامة لكى يصار إلى دراستيا بعمؽ وتفصيؿ ".

وذكر التقرير فى صدر مناقشتو لتمؾ النواحي " :أف مفيوـ الموازنة السائد فى اإلدارة

الحكومية ىو مفيوـ بدائي تقميدي  .فيـ يتسـ بالطابع المالى البحت ويعتبر الميزانية بيانا أو
وثيقة مالية تظير نفقات وواردات الدولة خبلؿ سنة معينة .وىذا المفيوـ التقميدي اليتفؽ مع

التطورات واألوضاع فى قطر " .وأضاؼ " فالموازنة فى الدوؿ الحديثة ىى خطة وبرنامج

عمؿ الدولة خبلؿ فترة زمنية محددة وىى أداة فعالة فى التنمية ذات تأثير كبير فى األوضاع
اإلقتصادية واإلجتماعية ".

وذكر التقرير أيضا فى حدود مناقشتو لتمؾ النواحي أف "المبلحظة الثانية المتعمقة

بالمالية العامة فى قطر ىى المحاسبة المطبقة والتى التفي بحاجة الدولة اليوـ ومتطمبات
اإلدارة التى تواجو أعباء ومسئوليات متزايدة فى جميع القطاعات  " .وأضاؼ " فأساليب
المحاسبة فى قطر التشكؿ بوضعيا الحاضر أساسا صالحا لمرقابة المالية المسبقة أو

البلحقة والتوفر المعمومات واإلحصاءات البلزمة إلدارة مالية سميمة  ".وأبدى الفريؽ

مبلحظة أخيرة تتعمؽ بالرقابة المالية  .وتأتى ىذة المبلحظة بالرغـ مف اتخاذ الدولة خطوة
إيجابية تمثمت بإنشاء ديواف المحاسبة سنة ٖ ٜٔٚوالمبلحظة ىى أف " نظاـ الرقابة المالية
ككؿ بحاجة إلعادة نظر شاممة ألنو يشكو مف ازدواجية وتعقيد فى بعض األحياف مما يعرقؿ
حسف سير االعماؿ اإلدارية بينما نجد أف الرقابة ضعيفة فى بعض الحاالت األخرى ".

وأضاؼ التقرير أنو " مف الضرورى أف يصار إلى تبلفى اإلزدواجية فى الرقابة والى

تبسيطيا فى بعض الحاالت وتشديدىا فى حاالت أخرى ".

وتقدـ الفريؽ بتوصية عامة حوؿ اإلدارة المالية التى لـ تتييأ لو دراسة مشكبلتيا ،

وتمثمت التوصية فى "إعادة النظر بشكؿ جذرى وشامؿ بجميع القوانيف واألنظمة المالية بغية
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تطويرىا وفقا لتطور اإلدارة العامة ودورىا فى التنمية الوطنية( ".سالـ و اسكندر :ٜٔٚٙ

 . )ٖٛ-ٖٚوجدير بالذكر أف اساليب وضع الميزانية وادارتيا -اليوـ -مازالت عمى الحاؿ
الذي وجدت نفسيا فيو منذ عقد الخمسينيات .

خالصظػاضتػرغرػوبرظاطجػاضتظغغذػ:ػػأكد التقرير فى خاتمتو عمى أف "اإلدارة الحكومية فى

وضعيا الحاضر تشكؿ بدوف شؾ العقبة الرئيسية لتحقيؽ طموحات القيادة السياسية فى

جميع المجاالت  .وبالتالى فإف تطويرىا وفقا لحاجات ومتطمبات مرحمة اإلستقبلؿ ىو شرط
أساسى لدفع عجمة التنمية وتمكيف الدولة مف القياـ بالدور المطموب منيا فى ىذا المضمار

بشكؿ فعاؿ  ".وأكدت الخاتمة عمى أف " مشكمة اإلصبلح اإلدارى فى قطر مرتبطة إرتباطا
وثيقا بمشكمة بناء الدولة" كما أكدت عمى أف " القطاع السياسي واإلداري يجب أن يشكال
اإلطار الصحيح لعممية نمو وتطوير المجتمع بشــــكل متوازن ومتناســـق"(سالـ واسكندر

. )ٖٜ : ٜٔٚٙ

وحذرت الخاتمة مف استسياؿ عممية اإلصبلح اإلدارى ألف " تطوير الجياز

الحكومى ال يمكف أف يتـ بنجاح إال كجزء مف تطوير اجتماعي شامؿ يتناوؿ جميع نواحى

المجتمع مف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية "وأضافت" ويجب التشديد بشكؿ خاص
عمى أف نجاح برامج اإلصبلح اإلدارى يتوقؼ إلى حد كبير عمى مدى التزاـ السمطة

السياسية ودعميا لو واستعدادىا لتقديـ بعض التضحيات التى تتطمبيا عمميػ ػػو اإلصبلح "

(سالـ واسكندر  : ٜٔٚٙص . )ٖٚ

9ػ-ػ5ػ-ػ2ػػ تػرغرػذرصظػاضودائلػاإلدارغظػ.ػ
بعد حوالى عاـ ونصؼ مف تقديـ إيمى سالـ و عدناف اسكندر لتقريرىما حوؿ

اإلصبلح اإلدارى  ،تعاقدت الحكومة مع شركو الوسائؿ اإلدارية لمقياـ بدراسات إلعادة

تنظيـ الجياز التنفيذي المدني (الوسائؿ اإلدارية  : ٜٔٚٛج ٔ. )ٖ-ٕ :

وشممت الدراسة الفنية التى قامت بيا شركو الوسائؿ اإلدارية  ،فى نطاؽ أجيزة

اإلدارة العامة التنفيذية المدنية خمسة مجاالت  ،إضافة إلى تطرؽ الدراسة إلى تنظيـ وادارة

المؤسسات العامة وتنظيـ وادارة بعض شػػركات القطاع العاـ والمختمط  .وقدمت الشركو

نتائج دراستيا عمى مرحمتيف - :
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أوالىما  :تقرير حوؿ سير العمؿ  ،تـ عرضو فى يونيو ٜٔٚٛعمى وزيرالمالية والبتروؿ
وبعض المسئوليف الحكومييف المتصميف بالدراسة .

ثانيتيما  :تقديـ التقرير النيائي بعد ثبلثة أشير مف تقديـ التقرير األولي  .وجاء فى مقدمة
التقرير النيائي  ،تحذير مف النظرة اإلنتقائية لتوصيات الفريؽ حيث أكد عمػ ػ ػػى أنو "ومف
األىمية بمكاف أف نشير إلى الترابط الوثيؽ بيف التوصيات الواردة فى ىذا التقرير واعتمادىا

عمى بعضيا  .فميذا الترابط واإلعتماد المتبادؿ تأثير ىاـ عمى التنفيذ  .إذ اليمكف تنفيذ أية

توصية وحدىا دوف تنفيذ توصية أخرى ذات عبلقة بيا واال كانت الفوائد المتحققة مف تنفيذ
توصية واحدة دوف غيرىا ىامشية وغير ذات قيمة "  .كما أكدت مقدمو التقرير " عمى أف

نجاح تنفيذ أى تغيير يعتمد عمى القيادة واإلدارة القادرة عمى إحداث ىذا التغيير  ،واننا نرى
أف التوصيات الواردة فى ىذا التقرير تشكؿ األساس البلزـ لئلصبلح اإلداري  .ويرتكز
برنامجنا المقترح لتنفيذ اإلصبلح اإلداري عمى توقعاتنا مف اف ىذه القيادات االدارية
المطموبة والبلزمة لتنفيذ التغييرات  ،سوؼ تستخدـ ىذه التوصيات كقاعدة لتنفيذ االصبلح
االدارى  ،وذلؾ بتوصية مف حضرة صاحب السمو أمير الببلد المفدى " (الوسائؿ األدارية

 :ٜٔٚٛجٔ . )ٕٗ :

وجاء أيضا فى مقدمة المجمد الثانى المخصص لبرنامج التنفيذ المقترح أف خطة

التنفيذ المقترحة تتألؼ مف خمسة نشاطات رئيسية متتابعة وىى:

أوال  :إعداد متطمبات اإلصبلح اإلدارى مف أساليب تنظيمية ووظائؼ  .ثانيا  :إعداد قوائـ
وصؼ الوظائؼ واإلجراءات  .ثالثا  :تدريب الموظفيف عمى استخداـ ىذه النظـ واإلجراءات

 .رابعا  :تحويؿ الوضع الحالي لمتنظيـ والوظائؼ والنظـ واإلجراءات لموضع الجديد المقترح
 .خامسا  :مراقبة فعالية النظاـ الجديد وتعديمو حيثما لزـ  .وأكدت مقدمة برنامج التنفيذ عمى
أف " مشاركة نخبة من الموظفين القطريين المؤىمين والمدربين فى تطبيق برنامج التنفيذ ،

عنصر ىام فى النجاح عمى المدى البعيد  .كما تمثؿ مراقبة وادارة برنامج التنفيذ عمى أعمى
المستويات الحكوميو عنص ار ضروريا آخر ،اليقؿ أىمية عف المشاركة القطرية . " .

(الوسائؿ اإلدارية  : ٜٔٚٛج ٕ  . )ٙ-ٕ :وجدير بالذكر أف الفريؽ قدـ تقريره النيائى فى
ثبلثة مجمدات  .اختص المجمد األول منيا بالنتائج والتوصيات  ،وتناوؿ بالدراسة خمسة
مجاالت فى أجيزة الحكومة التنفيذية المدنية وفى المؤسسة العامة القطرية لمبتروؿ  ،وشركو
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قطر لصناعة االسمنت  ،وشركة قطر لمحديد والصمب مف القطاع المختمط أوليا  :وظائف

الحكومو وتنظيم الجياز الحكومي  .حيث تبيف لمفريؽ أف التنظيـ الراىف اليغطي وظائؼ

كاف مف الضرورى القياـ بيا  .كما الحظ أف تحسيف أداء االجيزة الحكومية يتطمب "
استحداث وظائؼ ىامة معينة غير موجودة حاليا " إضافة إلى " الحد مف ازدواجية الوظائؼ

الحالية ".وأشار التقرير بشكؿ خاص إلى أف التخطيط اليتـ عمى أساس قومي شامؿ  .كما
أشار إلى أف " ىناك ثغرة كبيرة فى إدارة البيئة لحماية مصادر المياه الطبيعية وتموث
البحار واليواء ،وتصريف المجاري ومراقبة النفايات  ".ثانييا  :إدارة األفراد وتخطيط القوى

العاممة وتدريب موظفى الخدمة المدنيو  (.الوسائؿ األدارية  : ٜٔٚٛجٔ ) ٛ٘-ٙٔ :

ثالثيا  :الموازنة والحسابات  .وقد الحظ الفريؽ بشكؿ خاص  .أف إجراءات إعداد الميزانية
" التوفر األسموب الفعاؿ فى تقييـ األولويات بغرض تحديد األىداؼ اإلقتصادية

واإلجتماعية واإلنمائية لمدولة  " .كما الحظ بأف نظـ التكاليؼ إما أنيا بدائية أو غير مطبقة

بالمرة  .ويؤدى ذلؾ إلى سػػوء تقدير المصروفات واإلعتمادات المطموبة وسطحية ىذه
التقديرات" .وقد وجد الفريؽ أف " ىناؾ كثي ار مف الق اررات الشفوية بيف اإلدارات  ،كما أف
كثي ار مف التعميمات التى ليا تأثير مباشر عمى الميزانية يقاؿ إنيا اعطيت وفقا لتعميمات
سمو األمير  ،مما يصعب معو التأكد مف كيفية تنفيذ ىذه التعميمات بما يرضي جميع

األطراؼ المعنية  ".رابعيا  :المخازن والمشتريات والمناقصات  .خامسيا  :استخدام

الحاسب اآللي وادارة النظم ( .الوسائؿ اإلدارية  : ٜٔٚٛجٔ )ٔٓٓ - ٛٚ :

وفى المجمد الثانى حدد الفريؽ ميمات التنفيذ وخطوات القياـ بيا عمى أساس أف

شركة الوسائؿ اإلدارية ومؤسسة خدمات الجامعة األمريكية سوؼ يتـ تكميفيا بتنفيذ

اإلصبلحات اإلدارية والقياـ بإعادة التنظيـ  .وفى ختاـ تقريرىا ربطت الشركة موعد بدء
خطوات اإلصبلح اإلدارى  ،بموافقة الحكومة عمى تعيينيا وقياـ الحكومة بإعداد التشريعات

البلزمة واصدارىا  .وحددت الشركة المدة البلزمة لوضع برنامج اإلصبلح اإلدارى موضع
التطبيؽ  ،بعشريف شي ار اعتبا ار مف موافقة الحكومة عمى التشريعات البلزمة لبدء برنامج

التنفيذ (الوسائؿ األدارية :جٕ) .

وجدير بالمبلحظة أف الحكومة لـ تتخذ الخطوات التنفيذية لوضع توصيات شركة

الوسائؿ اإلدارية موضع التطبيؽ  .فضاعت بذلؾ جيود تمؾ الدراسة مثمما ضاعت مف قبميا

076

الجيود التي بذلت في دراسات اإلصبلح اإلداري األخرى  .ودخمت اإلدارة الحكومية عقد

الثمانينيات -الذي شيد تأثيرات الطفرة النفطية الثانية  ،كما تعرض لضغوط المستجدات

التي أحدثتيا قياـ الثورة اإليرانية -دوف أف تكوف اإلدارة الحكومية قد تـ إصبلحيا إدارياً بما
يمكنيا مف مواجية تمؾ التغيرات التي أضافت أعباء جديدة عمى أعباء اإلدارة الحكومية

المثقمة بمشكبلتيا الييكمية .

9ػ-ػ6ػ
اظدساراتػإدارةػاضغدرػوتدارغاتؼاػػ
فى عاـ  ، ٜٔٚٛعندما تـ تكميؼ شركة الوسائؿ اإلدارية بميمتيا  ،كانت التدفقات

النقدية التى أتاحتيا الطفرة النفطية األولى قد وجدت طريقيا إلى قنوات اإلنفاؽ  .وكانت

الحكومة قد الحظت بوضوح النتائج السمبية إلدارة اليسر  .وكاف مف بيف النتائج السمبية ،

تضخـ عدد العامميف فى الخدمة المدنية مف ٓٔ آالؼ عاـ ٖٜٗٔىػ (ٗ )ٜٔٚإلى  ٔٛألؼ

عاـ ٖٜٔٚىػ ( (. )ٜٔٚٚديواف الخدمة المدنية ٖ )ٖٔٙ : ٜٜٔوكذلؾ تصاعد نفقات

الميزانية مف ٘ ٕ,بميوف لاير إلى ٖ ٚ,بميوف لاير فى غضوف ثبلث سنوات بيف عاـ ٜٗٔٚ

وعاـ (.ٜٔٚٚالممحؽ رقـ (ٖ ب)) وقد كانت الفرصة سانحة  -نتيجة لبروز تمك السمبيات
 ألن تأخذ الحكومة ىذه المرة بتوصيات اإلصالح اإلدارى  .ولو قدر اهلل لمحكومة أنتتخذ قرارىا باإلصالح اإلدارى لوجدت نفسيا فى وضع أفضل لمتعامل مع معطيات الطفرة

النفطية الثانية .

ولكف مما يؤسؼ لو حقا  ،أف الطفرة النفطية الثانية تصادفت بوادرىا مع الفترة التى

كانت الحكومة تدرس فييا تقارير اإلصبلح اإلدارى كما كاف الحاؿ في الطفرة النفطية

األولى  .وقد أدى ذلؾ إلى انصراؼ اىتماـ متخذ القرار عف تقرير شركة الوسائؿ اإلدارية ،
نتيجة اإلنشغاؿ بمراقبة األحداث اإلقميمية والعالمية التى ميدت لمطفرة النفطية الثانية

وصاحبتيا  .وقد انشغمت الحكومة محميا اعتبا ار مف عاـ  ٜٜٔٚبتدوير عائدات النفط  ،بعد
أف تصاعدت فجأة  ،بسبب تأثيرات الثورة اإليرانية  ،وما تبعيا مف نقص حاد فى إمدادت

النفط  ،بسبب قياـ الحرب العراقية اإليرانية عاـ ٔ.ٜٔٛ
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فقد ارتفعت عائدات النفط مف ٗ ٚ,بميوف لاير عاـ  ٜٔٚٛإلى ٕ ٔٔ,بميوف لاير عاـ

 ،ٜٜٔٚثـ وصمت إلى  ٔٚبميوف فى عاـ ٔ . ٜٔٛوانعكس ذلؾ فو ار عمى نفقات الميزانية
فارتفعت مف ٘ ٙ,بميوف لاير إلى ٖ ٛ,بميوف لاير إلى ٔٔ بميوف لاير  ،والى  ٔٗ,ٚبميوف لاير ،

فى السػ ػػنوات  ٜٔٛٔ ، ٜٔٛٓ ، ٜٜٔٚ ، ٜٔٚٛعمى التوال ػ ػػي (الممحؽ رقـ (ٖب) ) .وقد
تضاعفت نتيجة لذلؾ كافة المؤشرات الكمية وتضخمت األشكاؿ وكبر حجـ كؿ شىء فى

اإلدارة الحكومية  .فقد أصبح كل إنفاق مقدو ار عميو وكل رغبة أو طموح يمكن تمبيتو
بسيولة  ،فأخذت إدارة اليسر بذلك مداىا واندفعت بسرعة غير مدركة لمنتائج وغير عابئة

بالعواقب  ،فأفرزت نتائج وخمقت التزامات  ،أعتقد أنيا سوف تثقل كاىل اإلدارة الحكومية

لوقت طويل .

*****

والحاجة بنا فى ىذة المرحمة مف الدراسة  ،أف نكرر االلتزامات التى ترتبت عمى

اتباع نمط إدارة اليسر (انظر الفقرة  . )ٕ-ٕ-ٙكما أننا فى غنى عف رصد المشكبلت
اإلدارية المزمنة وبياف أوجو القصور التى الترقى باإلدارة الحكومية الراىنة إلى مستوى

اإلدارة العامة (انظر الفقرة  ٕ-ٖ-ٜو  . )٘-ٜفما كاف معروفا مف قصور مازاؿ ماثبل .وما
الحظتو دراسات اإلصبلح اإلداري الثبلث مف أوجو خمؿ ومشكبلت إدارية مزمنة مازاؿ اليوـ

موجودا يثقؿ كاىؿ اإلدارة الحكومية ويشؿ قدرتيا  .و ذلؾ بعد أف فاتت اإلدارة الحكومية
فرص اإلصبلح اإلداري  .كما أف اإلندفاع الذى شيدتو إدارة اليسر في النصؼ األوؿ مف
عقد الثمانينيات قد فاقـ ماكاف موجودا مف قصػ ػػور وزاد مف أوجو الخمؿ  ،ورسخ المشكبلت

اإلدارية المزمنة  .ىذا باإلضافة إلى األعباء التى ترتبت عمى الحكومة و أثرت عمى أدائيا

منذ أف تراجعت أسعار النفط عاـ  . ٜٔٛٙفقد تعرضت اإلدارة الحكومية منذ عاـ ٜٔٛٙ
الى تداعيات حقبة العسر التى تمت ذلؾ  .كما صاحب ىذه الحقبة تقشؼ واضطراب وحموؿ

جزئية  ،واعادة تنظيـ عشوائي لمو ازرات واألجيزة الحكومية  ،وتعطيؿ بعض الموائح والنظـ
اإلدارية  ،مما أدى الى تزايد وتعقيد المشاكؿ اإلدارية  ،وحوؿ بعضيا إلى اشكاليات

إجتماعية مستعصية عمى الحؿ الجزئي  ،في انتظار الحموؿ الجذرية واإلصبلح الشامؿ .
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ولعؿ اإلشارة إلى مشكمة التضخـ الوظيفي -عمى سبيؿ المثاؿ -تكفي -في ختاـ ىذا

الفصؿ -لتأكيد استمرار اإلدارة الحكومية عمى حاليا دوف إصبلح  ،كما تبيف لنا مدى تفاقـ
المشكبلت التى تواجييا اإلدارة الحكومية اليوـ واسػػتعصائيا عمى الحؿ المنفرد  .ؼمشكمة

التضخم الوظيفي أصبحت بحؽ  ،إشكالية إجتماعية بسبب حمميا الثقيؿ الذى تنوء بو
الميزانية العامة  ... ،ىذا مف ناحية  .ومف ناحية أخرى  ...بسبب الصعوبات اإلجتماعية
التى تعترض التوجيات الحكومية لتخفيؼ ضغط باب الرواتب واالجور فى الميزانية  ،وذلك
نتيجة اعتماد المستوى المعيشي ألغمب المواطنين عمى التوظيف الحكومي وتوفير فرص

عمل مجدية ليم  ،اليتوفر معظميا اليوم إال فى نطاق التوظيف الحكومى .

لقد شيد عدد العامميف فى الحكومة تزايدا فى حقبة الطفرة النفطية االولى كما سبقت

اإلشارة  ،وفى حقبة الطفرة النفطية الثانية تصاعد عدد العامميف فى الحكومة ومؤسساتيا

العامة بشكؿ خيالى مف حوالى ٕٓ ألفاً عاـ  ٜٔٚٛإلى ٖ ٚألفاً وفقا لتعداد .ٜٔٛٙ

(الجياز المركزي لئلحصاء ٖ )ٗٛ : ٜٜٔوفى عاـ ٖ ٜٜٔيقدر عدد العامميف فى الحكومة
ومؤسساتيا العامة بحوالى  ٛٚألفا  .ىذا بالرغـ مف إجراءات التقشؼ التى شيدتيا األجيزة
الحكومية  .وقد ارتفع نتيجة لذلؾ -بالرغـ مف حالة العجز -المخصص لباب الرواتب
واألجور فى الميزانية العامة فقط مف ٗ بميوف لاير فى عاـ ٘ ٜٔٛٙ / ٛإلى ٘ ٗ,بميوف لاير

فى ميزانية ٔ( . ٜٜٕٔ/ ٜالممحؽ رقـ (ٖ ب) ) .

ومما ىوجدير بالمبلحظة أف الحكومة -عند بحثيا عف مجاالت تخفيض اإلنفاؽ -قد

فوجئت باستعصاء باب الرواتب واألجور عمى التخفيض  ،وشعرت بوطأة ضغط طالبي

العمؿ مف القطرييف  ،فوجيت اىتماميا إلى مسألة التضخم الوظيفي والى تقطير الوظائف

 .فقاـ ديواف الخدمة المدنية بإعداد دراسة حوؿ التضخـ الوظيفى فى الجياز الحكومي
القطري  .فماذا خمصت الدراسة إليو ؟

خمصت الدراسة التى تم انجازىا فى مطمع عام  5994إلى استعصاء مشكمة

التضخم الوظيفي عمى الحل المنفرد  .فبعد دراسة تفصيمية لمظاىر التضخـ  ،و أسبابو ،

وتقديـ مقترحات لعبلجو عف طريؽ تقطير الوظائؼ الحكومية واحبلؿ القطرييف محؿ
الوافديف  ،تقوؿ الدراسة  ":ولكف ىذا االحبلؿ  ،والتطبيؽ السميـ لسياسة التقطير  ،لف يكوف
ممكنا فى غيبة خطوات وترتيبات أخرى نراىا ضرورية  .اذ كيؼ يتـ االحبلؿ دوف االنتياء
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مف تخطيط القوى العاممة فى الجياز الحكومى ؟ وكيؼ يتـ ىذا التخطيط دوف قياس اداء
الحكومة ومعرفة حجـ العمؿ بيا ؟ وىذا القياس بدوره السبيؿ إلى إجرائو اال مع توصيؼ

وترتيب الوظائؼ الحكومية  .وىذا التوصيؼ والترتيب يتطمب ابتداء االستقرار عمى ىياكؿ
تنظيمية فعالة واختصاصات محددة لكؿ جية حكومية  ،وتحديد أىدافيا  ،وخطة وبرامج
تفصيمية لعمميا  ،وىكذا تكتمؿ الدائرة والبد مف النفاذ إلييا عند بدايتيا السميمة ومدخميا

الصحيح" (.ديواف الخدمة المدنية ٗ)ٛٛ-ٛٚ : ٜٜٔ

وتضيف الدراسة قائمة "إن أية حمول وسطية  ،أو إصالحات موضعية ىنا أو ىناك

 ،لن تقدم حال جذريا لممشكمة  .وستصبح ىذه الحمول " الترقيعية " عبئا عمى القيادة

السياســـــــية وعمى متخذ القرار وصانعيو  ،وستصرف الجيود عن وجيتيا الصحيحة ".

(ديواف الخدمة المدنية ٗ . )ٙٛ :ٜٜٔوقد دعت تمؾ الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التى تـ إنجازىا فى مطمع
عاـ ٗ ٜٜٔكما سبقت االشارة إلى ضرورة " توفير االمكانيات والترتيبات العاجمة" لوضع

خطة " تطوير الجياز اإلدارى لمدولةٕ" ٜٜٔ٘/ٜٗ-ٜٜٖٔ/ٜموضع التطبيؽ"( .ديواف
الخدمة المدنية ٗ.)ٜٙ : ٜٜٔ

وفى ىذه الدعـــوة عود عمى بدء  ،مما يشير إلى الحمقة المفرغة التى تدور فييا

نوايا اإلصالح اإلداري فى قطر .والتى تُوصل الدراسات دائما -مع األسف -إلى طريق
مســــدود  ،عندما يتبين أن اإلصالح اإلدارى البد أن يكون جزءا من إصالح شامل  .والبد
لإلصالح الشامل من أن يكون إصالحا جذريا يمس جوانب الحياة السياسية واإلقتصادية

واإلجتماعية  ،ويكون اإلصالح اإلدارى مدخمو ووسيمة تحقيقو وليس بأى حال من االحوال

بديال عنو  .لذلك البد ان يكون ىدف اإلصالح اإلدارى فى الدرجة االولى ىو تحويل واع
لإلدارة الحكومية من إدارة تسيير إلى إدارة تغيير وذلك من خالل القيام بتنمية إدارية لبناء

إدارة التنمية  ،ومن ثم تغيير نمط اإلدارة الراىنة وتوجياتيا من إدارة حكومية تقميدية إلى

إدارة تنمية حقيقيو ذات أىداف مجتمعية عامة قابمة لمتخطيط وخاضعة لمقياس والتقويم .
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بادئ ذي بدء يواجو الباحث إشكالية عند محاولتو تحديد المقصود بالمجتمع في قطر

والدوؿ المماثمة ليا فى شرؽ الجزيرة العربية  .ذلؾ ألف المجتمع فى ىذه الدوؿ كاف ضحية
مف ضحايا التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية  ،التي صاحبت حالة اإلعتماد عمى ريع النفط

 ،وما ترتب عمى ذلؾ اإلعتماد من خمل إنتاجي وخمل سكاني عمى وجو الخصوص (انظر
الفصؿ األوؿ والثاني والسادس)  .لقد تعرض المجتمع نتيجة نمط اإلدارة التقميدية (انظر

الفصؿ التاسع) وبسبب الوفرة المالية والطبيعة الريعية لئلقتصاد إلى تغيرات فجائية وعشوائية
 ،دفعت بو إلى حافة النكوص وفقداف النسؽ اإلجتماعي العاـ  .واستمرار مسار تمؾ
التغيرات ينذر اليوـ بقطع صمة المجتمع  ،أو باألحرى التجمع البشري المقيـ عمى أرض

الدولة  ،بالمجتمع الوطني الذى اكتمؿ تكوينو قبؿ بداية عصر النفط .

إف التغير اإلجتماعى الذى شيدتو تمؾ المجتمعات  ،بالرغـ مف بعض مؤشراتو

المادية اإليجابية فى مجاؿ ارتفاع مستوى المعيشة  ،وانتشار التعميـ  ،وتحسف المستوى

الصحي  ،وزيادة اإلتصاؿ بالعالـ الخارجي  ...إال أف المحصمة النيائية لتمؾ التغيرات
انعكست سمبا عمى المجتمع مف حيث توجيو اإلنتاجي  ،وتجانسو الثقافي  ،وتماسكو
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اإلجتماعي  .كما أدت إلى تزايد تفككو نتيجة انحراؼ التفاعؿ اإلجتماعي  ،الذي أصبح
يغمب عمية الجانب السمبي بسبب تصاعد عوامؿ الصراع وتفشي النظرة اآلنية والسموؾ
الفردي  ،عمى اعتبارات التعاوف والتساند فى الحياة اإلجتماعية  .وبذلؾ غمبت عمى الحياة

اإلجتماعية لمسكاف اإلعتبارات اآلنية المؤقتة  ،عمى النظرة المستقبمية التي تنطمؽ مف وحدة

المصير  .ومف ىنا عجز التجمع البشري الراىف عف القياـ بوظائؼ المجتمع الكمي الدائـ .
وأىميا محافظة المجتمع عمى مقومات بقائو  ،واسػػتم ارره في الوجود عبر األجياؿ  ،ىذا إلى

جانب تماسكو وتجانسو عف طريؽ صيانة ىويتو وتأصيؿ ثقافتو وتعزيز مقومات التقدـ

وتوفير متطمبات األمف والنماء .

ولعؿ نظرة سريعة عمى التركيب السكانى لقطر تبيف لنا أسباب حيرة الباحث عند

محاولة تحديد المقصود بالمجتمع  .فسكاف قطر الذيف بمغ تقديرىـ (  ) ٜ٘٘آالؼ نسمة
فى منتصؼ عاـ ٖ ، ٜٜٔلـ يزد تقدير عدد القطرييف منيـ عمى (  ) ٕٔٙألؼ نسمة فقط

 ،بينما كاف تقدير الوافديف العرب (  ) ٔٓٙآالؼ  ،والوافديف مف غير الناطقيف بالمغة

العربية ( ) ٖٕٚألؼ نسمو  .وفيما يتعمؽ بالقوى العاممة فإف عدد القطرييف فى منتصؼ

عاـ ٖ ٜٜٔقدر بحوالى ٖٓ ألؼ  ،وعدد العرب ٘ٗ الؼ فقط  ،ىذا بينما بم ػ ػػغ تعداد قوة
العمؿ األجنبية ( ٖٕٓ ) ألؼ ( الممحؽ رقـ (ٔ) ) .

ومن ىنا نجد أن المكون األول لممجتمع وىم البشــر الذين يتفاعمون -إيجابيا

وسمبيا -عبر العمميات األجتماعية  ،التمت أغمبيتيم العظمى بصمة سكنية او حتى ثقافية
إلى المجتمع القطري قبل النفط  .كما أن الشريحة الوافدة من السكان والتي تشكل حوالي

أربعة أخماس السكان (  ) % 9921اليرتبط مستقبميا بمستقبل المكان الذى قدمت لمعمل

فيو  .فمكؿ جالية وطف ترجع إليو إذا تغيرت الظروؼ اإلقتصادية التى جذبتيا  ،وبالتالي
فإنو مف الطبيعي أال يشعر الوافدوف بارتباط مصيرىـ بمصير المواطنيف  .ومف ىنا نبلحظ

تدني مستوى التعاوف والتساند بيف السكاف السيما فيما يتعمؽ بالمستقبؿ  .والى جانب ذلؾ
فإف مجموع السكاف يفتقد إلى وحدة التنشئة اإلجتماعية والثقافية الجامعة التى تعتبر بحؽ

المدخؿ إلى الحياة اإلجتماعية السميمة في أي مجتمع إنساني .
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وفى ىذة الدراسة حوؿ محصمة التغير اإلجتماعي الذى شيدتو قطر  ،سوؼ نتناوؿ

بالعرض والنقاش -المنعطفات الرئيسية والتغيرات الجوىرية فى معالـ المجتمع فى قطرخبلؿ عصري الغوص وعصر النفط  ،وننظر في أسباب نشأة المجتمع القطري ونتحرى

عوامؿ تفككو  .ولذلؾ لف نتطرؽ إلى جوانب ىامة  ،تفصيمية وفنية مف التغير اإلجتماعي

 ،التى يتناوليا عادة بالبحث المكثؼ المختصوف فى عمـ االجتماع  .وانما ييمنا بشكؿ
خاص القياـ بقراءة أولية لمفترة التى نشأ فييا المجتمع القطري  ،ونتعرؼ عمى الظروؼ التى

أدت إلى اكتماؿ تكوينو فى القرف التاسع عشر حتى مطمع القرف العشريف  .لعل قراءتنا تمك
تعيد الثقة  ،كما تؤكد عمى أىمية دور المواطنين بين األدوار ،فى وقت أصبح فيو

المجتمع عمى مفترق طرق ...إما أف يكوف مجتمعا قطريا ،إذا استطاع المواطنوف
ممارسة دورىـ باعتبارىـ التيار الرئيسي بحؽ

Main Stream

 ،واما أف يتحوؿ الى مجتمع

متعدد الجنسيات فى ضوء اإلعبلنات واإلتفاقيات الدولية وشعارات حقوؽ اإلنساف  ،ىذا -

القدر اهلل -إذا استمر دور المواطنيف ىامشيا وشكميا واستمر النمط الريعي لئلقتصاد سائدا
والخمؿ السكاني عمى خطورتو .

وكذلؾ يعنينا إلقاء نظرة عمى الحقب التى انتقؿ عبرىا المجتمع القطرى مف عصر

الغوص إلى عصر النفط  ،لنتعرؼ عمى جوانب الضعؼ التى اثرت سمبا عمى أىمية دور

المجتمع القطري فأضعفتو  .وأخي ار نناقش إشكالية تحديد المقصود بالمجتمع في قطر فى

الوقت الحاضر  .وفيما يمي نتناوؿ ىذه الجوانب فى أربع نقاط  :أوالىا  :نشأة المجتمع

القطرى  .وثانيتيا  :اإلنتقاؿ مف الغوص الى النفط  .وثالثتيا  :المجتمع فى قطر والدوؿ
المماثمة فى الوقت الحاضر .والنقطة الرابعة  :خاتمة نحاوؿ مف خبلليا توصيؼ المجتمع

وتحرى سبؿ خروجو مف مأزقو الراىف .

10ػ-ػ1ػ
ظذؾةػاضطجتطعػاضػطرىػػ
قطر جزء مف منطقة ثقافية ىى إقميـ شرؽ الجزيرة العربية  .ومجتمعيا واقتصادىا

مماثبلف -بوجو عاـ -لمجتمع واقتصاد بقية بمداف تمؾ المنطقة  .وكذلؾ فإف تاريخ قطر ىو
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جزء مف تاريخ األمو العربية  ،وثقافتيا ىى الثقافة العربية-اإلسبلمية  .وبالرغـ مف ىذه
الحقائؽ التى الخبلؼ حوليا  ،فإف لشػبو جزيرة قطر خصوصيتيا

-األيكولوجية

والجغرافية وربما القبمية -التى أدت إلى قياـ حياة اجتماعية يمكف تمييزىا عف بقية
المجتمعات العربية  .ىذا بالرغـ مف تشابو  ،بؿ تطابؽ المجتمع القطرى أحيانا مع بعض
أجزاء مف مجتمعات شرؽ الجزيرة العربية  ،السيما بعض مدف وقري جنوب شرؽ البحريف

والجبيؿ وداريف  .فشبو جزيرة قطر عرفت بيذا اإلسـ قبؿ اإلسبلـ  ،واستمرت محتفظة بو
بعد ذلؾ  ،تميي از ليا عف بقية بمداف شرؽ الجزيرة العربية .ولعؿ جغرافية شبو جزيرة قطر
وقربيا مف أىـ مغاصات المؤلؤ ،ىى التى أعطتيا خصوصية وجعمت منيا ممجأ آمنا ،
استقرت بو قبائؿ وعائبلت عربية تكسب رزقيا مف البحر  ،وتنشد األمف الذى تتطمبو حياة

الغوص وما يترتب عمى اإلشتغاؿ بو مف سفر وابتعاد موسمى عف األىؿ والماؿ  .وقد
كانت البيئة البرية لشماؿ قطر ووسطيا سندا لئلستقرار القبمي أيضا  ،لما توفره مف مصادر

رعي وحياة شبو بدوية بعد انتياء مواسػ ػ ػػـ الغوص (الخاطر ٔ )ٔٔٛ - ٜٔٓ : ٜٜٔو

(صقر د  .ت . )ٕٔٛ - ٚ٘ :

ومف ىنا استقر في شرؽ قطر وشماليا  ،عبر العصور  ،سكاف ينشدوف الحياة

اآلمنة المسالمة المتعاونة المستقرة  ،التى تسمح ليـ باإلنصراؼ إلى اكتساب الرزؽ مف
البحر  ،والتعايش فى البر لئلسػتفادة مف مصادر الرعى وحياة البادية التى توفرىا البيئة

البرية ليـ  .وتشكمت حوؿ ىذه الحياة المتعاونة المسالمة المستقرة أعراؼ وتقاليد  .وسادت
قيـ تنشئة اجتماعية مشتركة ( الخاطر ٕ . ) ٜٚ - ٔ٘ : ٜٜٔكما نسجت حوليا عبلقات
اجتماعية خاصة  ،ميدت السػبيؿ تدريجيا لتساند المجتمعات المحمية (القبمية) وتكويف

مجتمع مشترؾ  ،يتفاعؿ مف خبللو أغمب سكاف سواحؿ شبو جزيرة قطر فيما بينيـ أكثر مف

تفاعميـ  ،فى معظـ األحياف  ،مع أي مجتمع آخر .

وقد جاء ىؤالء السكاف المستقروف فى شبو جزيرة قطر مف أماكف مختمفة  ،أىميا

قبائؿ وسط الجزيرة العربية .وكاف النزوح إلى قطر إما نزوحا مباش ار مف وسط الجزيرة
العربية  ،أو نزوحا ألفراد وعائبلت وأفخاذ عربية سبؽ ليا أف استقرت عمى السواحؿ

المحيطة ببحر الخميج  ،بما فى ذلؾ سواحؿ فارس وجزره  .واضافة إلى ذلؾ كاف مف بيف

086

النازحيف أفراد وعائبلت وأفخاذ قبائؿ مف عرب فارس ومف أىؿ العراؽ وأىؿ عماف ومختمؼ

أنحاء الجزيرة العربية  .وكاف معظـ النازحيف إلى قطر مف العرب السنة  ،إلى جانب عدد
صغير مف العرب الشيعو مف البحريف واإلحساء  .أما النازحوف مف غير العرب فقد كانوا
مف اإليرانييف الذيف لـ يتعد عددىػ ػػـ فى مطمع القرف العشريف بضع مئات  .ىذا الى جانب

عدد مف العتقاء والرقيؽ الذيف ينحدر معظميـ مف أصوؿ إفريقية.

وقد تركز السكاف المستقروف فى قطر عمى ساحميا الشرقي مف الوكرة جنوبا إلى

الرويس شماال  ،وساحميا الشمالى مف الرويس شرقا إلى الزبارة غربا  .ويعود سبب السكني

فى الساحؿ الشرقي و الشمالي مف شبو جزيرة قطر إلى األمف النسبي الذى توفره تمؾ
السواحؿ نتيجة بعدىا عف مدى الغزو  .ىذا إضافة إلى قرب تمؾ السواحؿ مف مغاصات

المؤلؤ  .وقد كاف لكؿ قبيمة قطرية مف القبائؿ ديرة (بمد) تشكؿ مجاال لحركتيا  .ويشمؿ ذلؾ

فى العادة قرية أو عدة قرى ساحمية  .ومنازؿ عند مصادر المياه  ،ومشاتي فى داخؿ شبو
الجزيرة ترحؿ إلييا القبيمة فى موسـ الرعي وحياة البادية  .ولـ تكف ىذه المساكف القبمية ثابتة

وانما كانت تتغير عبر الزمف  ،وبذلؾ تبادلت القبائؿ سكنى القري الساحمية وما يتبعيا فى
الداخؿ .

ويبلحظ عمى أسماء أكثر القبائؿ القطرية أنيا أسماء خاصة بيا فى قطر  .فأغمب

أسماء قبائؿ قطر اشتقت مف أسماء أفراد وعائبلت وأفخاذ مف قبائؿ عربية  ،استقرت فى

قطر واتخذت لنفسيا وسبللتيا ومف ينتسب إلييا أسماء غير متداولة خارج قطر  .وكذلؾ
أتخذت العائبلت القطرية فى المدف والقرى الكبيرة أس ػ ػػماءىا  ،مف اسـ الجد الذى نزح إلى

قطر  ،أو المكاف الذى نزح منو  .ومف ىنا نجد أف ىناؾ قبائؿ وعائبلت قطرية معروفة منذ

قروف بإقامتيا فى قطر  ،ومف ىو ساكف مف افرادىا خارج قطر  ،إنما ىو نازح مف قطر .

والى جانب ىؤالء توجد أفخاذ مف قبائؿ ذات اسـ مشترؾ مع أفخاذ أخرى تسكف فى الغالب

خارج قطر  .وبعض ىؤالء األفخاذ لـ يندمج فى حياة الغوص أو يسكف القرى الساحمية ،
وانما استمر يحيا حياة بدوية فى غرب وجنوب غرب قطر .

وكانت قطر إلى جانب سكانيا المستقريف بيا  ،ممجأ أيضا لبعض المتمرديف عمى

السػ ػػمطات المركزية مف أمثاؿ الخوارج أياـ الدولة العباسية ويذكر منيـ قطري بف الفجاءة .
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وفى القرف الثامف والتاسع عشر اتخذ رحمة بف جابر الجبلىمو وبعض أىؿ ساحؿ عماف

وغيرىـ  ،مراكز ليـ عمى سواحؿ قطر  ،الس ػ ػػيما بعد أف غطت معاىدات الحماية البريطانية
امارات ساحؿ عماف إضافة الى البحريف  .وكذلؾ سبؽ أف اتخذت بعض القبائؿ مف الزبارة

مستق ار ىاجروا منو الى الكويت ونزحوا منو الى البحريف  .ويبدو أف ىؤالء العابريف إلى قطر
والبلجئيف الييا والمتخذيف منيا منطمقا لنشاطاتيـ فى البحر لـ يتعرضوا بسوء الىؿ قطر

المستقريف  .ولـ يقاطعوا حياتيـ اإلجتماعية ونشاطاتيـ اإلقتصادية  .وانما كانوا فى الغالب
يتعاونوف مع أىؿ قطر  ،ويشاركونيـ نشاطاتيـ طيمة فترة إقامتيـ فى قطر  .مستفيديف مف
غياب سمطة محمية تمنع وجودىـ  ،أو تتدخؿ فى نشاطاتيـ  ،أو مجتمع رافض ليـ طالما

كانوا يتخذوف مف قطر مق ار أسوة بغيرىـ  ،أو مم اًر ومنعطفاً إلى غاياتيـ خارج قطر  .وربما

يكوف بعض أىؿ قطر قد شارؾ البلجئيف الييا  ،والمتخذيف منيا منطمقاً لنشاطاتيـ فى
البحر طمعاً فى الغنيمة  .فسكاف قطر أقرب مف الناحية القبمية ليؤالء العابريف مف بقية
المجتمعات األكثر استق ار اًر عمى سواحؿ الخميج .

ويتضح مف ىذا العرض أف المجتمع القطري قد ت َك ّوف مف قبائؿ وعائبلت عربية
تحالفت عسكرياً لرد العدواف ومقاومة الغزو  ،وتكونت لدييا أعراؼ إجتماعية واقتصادية
مشتركة ،بعد اف استقرت فى قطر وامتينت الغوص وعمرت مدناً صغيره وقرى عمى طوؿ
الساحؿ الشرقي والشمالي لشبو جزيرة قطر.كما استفادت مف البيئة البرية فى مزاولة الرعي

وحياة البادية بعد انقضاء مواسـ الغوص.ويبدو أف ىذا المجتمع القطري قد بدأ يتبمور فى
القروف الثبلثة األخيرة وأخذ شكمو فى القرف التاسع عشر ،بعد أف عمت اتفاقيات الحماية

ساحؿ عماف والبحريف وظمت قطر خارج اطار الحماية الرسمية .

*****

وتشػير إحصائية مفصمة لسكاف قطر فى نياية القرف التاسع عشر ومطمع القرف

العشريف  ،إلى أف السكاف المستقريف عمى سواحؿ قطر ،مف الوكرة فى جنوب شرؽ قطر

إلى خور حساف (الخوير) فى شماؿ غرب قطر  ،يقدروف بحوالى سبعة وعشريف ألؼ

نسمة فى عاـ ٕٔ ، ٜٖٔٔ/ٜٔموزعيف عمى النحو التالى ( لورمر ٓ : ٜٔٚالقسـ

الجغرافي  : ) ٕٜٓٗ - ٕٜٓٔ :السمطة ٕٖٓ٘ يسكنوف الدوحة  .البوكوارة ٕٓٓ٘
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يسكنوف سميسمة ودوحة العيف و الفويرط  .المياندة ٕٓٓ٘ يسكنوف الخور والذخيرة.

البوعينيف ٕٓٓٓ يسكنوف الوكرة  .اليولة (العرب الذيف سبؽ ليـ النزوح -التحوؿ -الى

سواحؿ فارس) ٕٓٓٓ يسكنوف الدوحة والوكرة  .اؿ بف عمي ٓ٘ ٔٚيسكنوف الدوحة .
الخميفات ٓ٘ ٛيسكنوف الوكرة  .المعاضيد ٓ٘ ٛيسكنوف الدوحة و الوكرة والوسيؿ .

الكبسة ٓٓ ٚيسكنوف خورحساف والفويرط وىديو وسميسمة  .البحارنة ٓٓ٘ يسكنوف الدوحة

و الوكرة  .السوداف ٓٓٗ يسكنوف الدوحة  .المنانعو ٓٓٗ يسكنوف ابو الظموؼ والدوحو .
السادة ٖٓ٘ يسكنوف الرويس والدوحة  .الحميدات ٕٓ٘ يسكنوف الدوحة والضعايف .

العمامرة ٕٓٓ يسكنوف الدوحة والوكرة  .الدواسر ٓ٘ٔ يسكنوف الدوحة  .اقساـ مف بني
ياس واؿ بوفبلس ػػو و الكبيسات ٕ٘ٔ يسكنوف الدوحة والوكرة  .البقاقمة ٓ٘ يسكنوف الدوحو

 .البني مقمة ٓ٘ يسكنوف الدوحة  .المسمـ ٓٗ يسكنوف الدوحة والفويرط والوكرة .
المضاحكة عدد قميؿ يسكف الضعايف  .وىناؾ ٕٓٓٓ ممف أُعتقوا يسكنوف الدوحة والوكرة و

ٓٓٓٗ مف العبيد الذيف ال يقيموف مع أسيادىـ  .وذكر التقرير أف عدد اإليرانييف ٕ٘ٗ
يسكنوف الدوحة و الوكرة .

ويبلحظ أف ىذا التقرير الذى أورده لورمر فى "دليؿ الخميج" لـ يتضمف القبائؿ البدوية

التى تقيـ فى قطر  ،خارج المدف والقرى التي استقرت فييا حياة أىؿ قطر حوؿ نشاط

الغوص  .ومف القبائؿ البدوية فى قطر قبيمة النعيـ وىى سبع فخائذ تقيـ فى شماؿ غرب

قطر ووسطيا  .وأفخاذ مف بني ىاجر والمرة والمناصير تنتشر فى وسط قطر وجنوبيا ،
وىى عمى صمة قوية بقبائميا خارج شبة جزيرة قطر  .ىذا بالرغـ مف أف عائبلت مف بنى
ىاجر قد استقرت فى الخور والدوحة منذ القرف التاسع عشر وامتينت الغوص  .وكذلؾ

بعض أفخاد قبيمة النعيـ التى سكنت الزبارة فى القرف التاسع عشر  .كما سكنت قرى داخمية
فى غرب شماؿ قطر  ،وانتقمت الى البحريف وامتينت الغوص بشكؿ رئيسي  .ومف المبلحظ

أف (دليؿ الخميج) قد فاتو ذكر عدد مف القبائؿ والعائبلت القطرية المعروفة  .كما أنو أجمؿ
ذكر آخريف فى مجموعات  ،بحكـ سكنيـ فى حي أو قرية واحدة  ،أو قاـ بدمج بعضيـ فى

تعداد القبائؿ الكبيرة بحكـ سكنيـ إلى جانب تمؾ القبائؿ او تحالفيـ معيا  .ويمكننا فى
الوقت الحاضر ذكر وتفصيؿ عشرات مف العائبلت القطرية المعروفة بإقامتيا فى قطر قبؿ

بداية القرف العشريف  ،إال أف خشيتنا مف النسياف والخطأ تحوؿ دوف ذلؾ  .وفى كل
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األحوال فإن كل من يحمل الجنسية القطرية اليوم ىو من أىل قطر لو ماليم وعميو ما

عمييم  .ويجب بذل جيود وطنية صادقة لتعزيز اإلنتماء من خالل تعزيز مفيوم المواطنة

وترسيخ مفيوم الشعب .

وبالرغـ مف ذلؾ القصور  ،يبقى تقدير " دليؿ الخميج " لمسكاف المستقريف فى قطر -

بشكؿ عاـ -أصح ما يمكف اإلعتماد عميو لمتعرؼ عمى سكاف قطر المستقريف  .يضاؼ
إلييـ البادية التى ليا امتداد خارج شبو جزيرة قطر  ،وليا والؤىا ونشاطاتيا المختمفة أحيانا

عف السكاف المستقريف  .ىذا بالرغـ مف أف ىناؾ قد اًر كبي اًر مف التفاعؿ بيف المجتمعيف ،
وحركة استيعاب لمبادية فى نشاطات الغوص وحياة اإلستقرار شبو الحضرية  .ويمكننا أف

نطمئف إلى تقدير سكاف قطر فى مطمع القرف العشريف بحوالي ٕٖ الؼ نسمو  ،حدد منيـ

لورمر  ٕٚألؼ  ،وخمسة آالؼ تمثؿ القبائؿ البدوية ومف لـ يدرجيـ لورمر فى تقريره مف
العائبلت القطرية قميمة العدد .

*****
تبيف ىذه القراءة األولية ظاىرة نشوء المجتمع القطري  ،الذى اكتمؿ تكوينو وأخذ

شكمو وترسخت خصوصيتو المحمية فى القرف التاسع عشر  ،وربما قبؿ ذلؾ  .فقد تبمور

المجتمع القطري عبر تعاوف وتسػ ػ ػػاند السكاف المستقريف فى القرى والمدف الساحمية  ،وعمى
وجو الخصوص تعاونت قبائؿ وعائبلت قطر المستقرة عمى الساحؿ والتى تمتيف الغوص

وركوب البحر  ،فى ثبلثة مجاالت  :أوليا  :تعايش السكاف المستقريف وتعاونيـ اإلقتصادي
وقياـ نوع مف تقسيـ العمؿ يعتمد عمى ميف وحرؼ اقتضتيا صناعة الغوص وركوب البحر
 ،وتطمبتيا الحياة شبو البدوية التى يعيشيا السكاف خارج مواسـ الغوص  .وقد كاف استتباب

السمـ وعدـ اإلعتداء بيف قبائؿ قطر وعائبلتيا ضرورييف مف أجؿ تفرغيـ لركوب البحر

وترؾ األىؿ والماؿ دوف خطر ييددىـ  .ولذلؾ تخمى السكاف المستقروف عف حياة البداوة

ومايرتبط بيا مف غزو  ،وجنحوا إلى الحياة شبو الحضرية المنتجة  ،التى تتطمب نشوء
أعراؼ وقواعد وعادات وتقاليد يحترميا الس ػ ػػكاف بشكؿ عاـ  ،وتفرضيا مجتمعات القبائؿ فى
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مناطؽ سكناىا  .ثانييا  :نشوء روابط النسب والمصاىرة بيف قبائؿ قطر وعائبلتيا بحكـ
الجوار والتكافؤ اإلجتماعي بينيـ  ،وقد انعكس ذلؾ عمى تقاربيا ونشوء تحالفات بينيا " ىذا

بني عم وىذا بني خال "  .وثالثيا  :التعاوف عمى رد الغزو مف البر  ،والقرصنة مف البحر
المذيف كانت تتعرض ليما قطر احياناً فى فترات اضطراب األمف فى المنطقة  .كما تحالفت
قبائؿ وعائبلت قطر عسكرياً لمقاومة بسط النفوذ والتسمط عمى أىؿ قطر  .وقد قاوـ
القطريوف الحمبلت العسكرية التي كانت ترسميا القوى اإلقميمية الطامعة فى قطر ودافعوا

عف أنفسيـ بشكؿ جماعي فى أغمب األحياف ( .لومر ٓ : ٜٔٚالقسـ الجغرافي - ٜٔٔٚ :

 )ٕٔٙٛو(المنصور ٘. )٘ٛ - ٖٗ : ٜٔٚ

ولعؿ ما كاف يحتاجو المجتمع القطري فى مطمع القرف التاسع عشر ىو قيادة منبثقة

منو تمبي حاجاتو  ،وتنظـ دفاعو عف نفسو  ،وتتحدث باسمو مع القوى الدولية والقوى

اإلقميمية ذات النفوذ فى المنطقة  .وقد أصبح ذلؾ األمر ممحاً بعد أف كثرت اعتدءات القوى

اإلقميمية عمى مدف قطر وقراىا بحجج مختمفة  ،أدت أخي ار إلى خراب الدوحة والوكرة مرتيف
 ،واضطر سكانيما إلى اليجرة منيما داخؿ قطر وخارجيا  .ىذا فضبل عف محاوالت فرض

الغرامات واألتاوات عمى أىؿ قطر ( .لورمر ٓ :ٜٔٚالقسـ التاريخي . )ٕٜٔٔ -ٜٔٔٚ :

ونتيجة لتمؾ المتغيرات التي ش ػػيدتيا قطر في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر

 .ال سيما الوجود البريطاني فى الخميج  ،وجد أىؿ قطر أنفسيـ فى حاجة ماسة الى اختيار
مف يتحدث باسميـ  .وكانت البداية الرسمية لبروز تمؾ القيادة المعبرة عف تحالؼ أىؿ قطر
متمثمة فى قياـ الشيخ محمد بف ثاني  ،إثر اجتماع الكولونيؿ بيمي بكبار شيوخ قطر ،

بتوقيع اتفاقية باسـ أىؿ قطر مع بريطانيا فى ٕٔ سبتمبر ( ٔٛٙٛالمنصور ٘)ٗٚ :ٜٔٚ

 .وقد كاف الشيخ محمد بف ثانى فى ذلؾ الوقت " شيخ آؿ ثاني وأكثر الرجاؿ كميا نفوذا فى
قطر " (لورمر ٓ : ٜٔٚالقسـ التاريخى  . )ٕٔٔٛ :ومنذ ذلؾ التاريخ أخذ ابنو الشيخ
جاسـ بف محمد زماـ المبادرة وتعامؿ مع بريطانيا وتركيا بما يقتضيو الحاؿ وتتطمبو السياسة

 .كما أخذ عمى عاتقة توحيد جيود أىؿ قطر  ،وقيادتيـ فى الدفاع عف مصالحيـ ومجاليـ
الحيوي  .وقد عضدت قبائؿ قطر وعائبلتيا جيود الشيخ جاسـ الذى يربطيا معو التحالؼ

والنسب  ،ووقفت معو فى جيوده اإلستقبللية عف القوي اإلقميمية التى كانت تحاوؿ بسط
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سمطتيا عمى قطر والحاقيا بيا  .وقد تبمورت جيود الشيخ جاسـ فى مطمع القرف العشريف ،
وتمثؿ ذلؾ فى توقيع بريطانيا اتفاقية الحماية عاـ  ٜٔٔٙمع ابنو الشيخ عبد اهلل  ،بعد وفاة

الشيخ جاسـ فى عاـ ٖٔ . ٜٔوقد كان الشيخ جاسم قائدا طبيعيا أبرزتو كفاءتو وارتضت
قبائل قطر وعائالتيا قيادتو طواعية  .وال تذكر المصادر شيئا عف قياـ الشيخ جاسـ بفرض

أتاوات أو رسوـ عمى أىؿ قطر  .وتؤكد لجنو تاريخ قطر بانو " لـ تنشأ فى عيد الشيخ

حصؿ أي جمارؾ " ( المنصور٘. ) ٚ :ٜٔٚ
جاسـ بف محمد اية إدارة جمراكية ولـ ُي ّ

وجدير بالذكر أف اتفاقية  ، ٜٔٔٙلـ تكف ممزمة لبريطانيا بالدفاع عسكريا عف قطر

مف ناحية البر أو الدفاع عف السمطة فى حالة التمرد الداخمى  ،وانما تضمنت فقط الدفاع
عف قطر مف ناحيو البحر وكؿ ماييدد السمـ فى البحر .ولذلؾ واجيت الشيخ عبد اهلل

صعوبات داخمية وتيديدات إقميمية (الجابر  ) ٕٜٜ: ٜٔٛٙجعمت مف السمطة القطرية
سمطة غير متطابقة مف الناحية الفعمية مع حدود قطر الجغرافية  .ولذلؾ لـ يشعر المجتمع

القطري خارج الدوحة والوكرة والضعايف  -حتى أوائؿ الثبلثينيات بوطأة السمطة  ،ولـ

تفرض رسوـ جمركية أو أتاوات ورسوـ الغوص عمى قرى شماؿ قطر التى ازدىرت بالسكاف

 ...ربما طمعاً في اإلستقبلؿ الذاتي وابتعاداً عف مركز السمطة الناشئة  .أما فيما يتعمؽ

بالدوحة والوكرة فقد فرضت رسوـ عمى صناعة الغوص اعتبا ار مف ٖٔ (ٜٔالغانـ :ٜٜٔٛ

ٓٓٔ)  .وتذكر بعض المصادر أف بعض القبائؿ المقيمة فى الدوحة قد أعفيت مف تمؾ
الرسػوـ في

البداية ) Crystal 1990: 26-35-& 113-118

)

وقد أستمر وضع السمطة القطرية عمى حالو حتى مطمع الثبلثينيات  ،عندما أكتشؼ

النفط فى البحريف وبدأ الصراع عمى أمتيازات النفط يشتد فى المنطقة  ،وتصادؼ أف تزامنت
ىذة الفترة مع تراجع صناعة الغوص وتدىور إقتصادياتو التى أثرت عمى المجتمع القطرى

أبمغ تأثير  .وفى ٔٔ مايو ٖ٘ ، ٜٔتوصمت قطر مع بريطانيا الى اتفاقية الحماية الشاممة
 ،التي التزمت بموجبيا بريطانيا بالدفاع عف قطر عسكريا مف البر والبحر  ،ىذا إضافة إلى

اعتراؼ بريطانيا بولي العيد والتزاميا بمساندة الحاكـ ضد أى تمرد داخمى  .وفى  ٔٚمايو

ٖ٘ ٜٔوقع الشيخ عبد اهلل بف جاسـ حاكـ قطر اتفاقية امتياز النفط مع الشركة اإلنجميزية
الفارسية  .وبتوقيع ىاتيف اإلتفاقيتيف تطابقت السمطة القطرية مع حدود ش ػ ػػبو جزيرة قطر ،
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وىذا ما تأكد بفرض الرسوـ فى سائر انحاء قطر  .وربما كانت حرب الزبارة عاـ ٜٖٔٚ
ىى تاريخ تطابؽ السمطة القطرية فعميا ونيائيا مع الحدود الجغرافية لشبو جزيرة قطر.

10ػ-ػ2ػ
اإلظتػالػطنػاضعوصػإضىػاضظغط
اكتمؿ تكويف المجتمع القطرى فى القرف التاسع عشر كما سبقت اإلشارة  ،وكانت

نشأة المجتمع القطرى أسبؽ مف قياـ سمطة محمية مستقرة  ،يشمؿ حكميا كؿ شبو جزيرة

قطر  .ولذلؾ كاف المجتمع القطري أقؿ تعرضا لمتسمط واإلستبداد ونمط الحكـ الفردي
المطمؽ مف بعض المجتمعات المجاورة  ،اذ كاف مجتمعا قبميا بسيطا تتمتع فيو القبائؿ

القطرية بقدر كبير مف اإلستقبلؿ واإلدارة الذاتية لشئونيا  .كما كاف تعاوف القبائؿ والعائبلت
القطرية وتحالفيا مسألة طوعية تتـ بالتراضي وعمى قدـ المساواة في الحقوؽ والواجبات  .لقد

كاف التعاوف بيف متساويف  .وكذلؾ كاف الحاؿ داخؿ القبيمة الواحدة وبيف أفخاذىا حيث

كانت الزعامة يتـ تبادليا وفقاً لتوفر مقومات القيادة والقدرة عمى الذود عف مصالح القبيمة

وتحمؿ تبعات المشيخة .

ولعؿ تمتع قبائؿ قطر وعائبلتيا بقدر عاؿ مف اإلستقبلؿ فى إدارة شئونيا الذاتية ،فى

إطار مف التعاوف والتعاضد واإلحتراـ المتبادؿ فيما بينيا  ،كاف سببا رئيسيا فى استقرار

قبائؿ قطر وعائبلتيا  .بؿ إف ذلؾ اإلستقبلؿ وما ترتب عميو مف مكانة قبمية واحتراـ لمذات
 ،إضافة إلى قمة ما ترتب عميو مف أعباء مالية  ،تفرض عمى شكؿ رسوـ واتوات  ...كانا

عاممي جذب واستقرار وسببا لمنزوح إلى قطر واختيارىا وطنا  ،ىذا بالرغـ مف شحة مواردىا

نسبيا .

لقد كاف التركيب القبمى ىو الغالب عمى المجتمع القطرى  .تعيش كؿ قبيمة أو حمؼ

مف القبائؿ ومف يجاورىـ فى ديرتيا  ،متمتعة بحرية تصريؼ شئونيا  ،دوف تدخؿ يذكر مف

سمطة مركزية  ،ودوف تحمؿ أعباء مالية  ،تفرض عمييا  .ىذا فيما عدا ما كاف يتفؽ عمى

دفعو لمقوى اإلقميمية مف زكاة -دفعا لشرىا -أو لمقوى الدولية مف غرامات تفرضيا تحت

طائمة التيديد  .وقد كانت مثؿ تمؾ المساىمات تدفع في العادة طوعيا مف قبؿ شيوخ القبائؿ
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والقادريف فييا (المنصورة ٘ . )ٕٕٔ : ٜٔٚوكاف مف عادة قبائؿ قطر وعائبلتيا  ،عندما
تشعر بمحاولة تسمط عمييا  ،أف تياجر داخؿ قطر أو خارجيا  .وليذا السبب ىاجرت

بعض القبائؿ التى سكنت الدوحة إلى شماؿ قطر بعد ذلؾ ( لورمر ٓ ٜٔٚالقسـ التاريخى

 . ) ٕٔٙٛ-ٜٔٔٚومف ىنا كانت قرى الساحؿ القطرى تُسكف  ،ثـ تيجر  ،ثـ تسكف مرة
أخرى  ،فى عممية تبادؿ ونزوح بيف القبائؿ القطرية  .ولقد كاف طمب اإلستقبلؿ النسبي ىو
الصفة الغالبة عمى قبائؿ قطر وعائبلتيا  .واستمر ذلؾ حتى بداية القرف العشريف قبؿ

انييار صناعة الغوص وبداية صناعة النفط .

ويمكننا أف نميز ثبلث حقب ىامة مر بيا المجتمع القطرى بعد أف اكتمؿ تكوينو .

أوالىا  :الحقبة األخيرة مف عصر الغوص  ،وثانيتيا  :الحقبة األنتقالية  .وثالثتيا  :الحقبة
التأسيسية لعصر النفط .
1-2-10ػ

اضحػبظػاألخغرةػطنػرصرػاضعوصػػ

تمتد ىذة الحقبة مف بداية القرف العشريف حتى نياية العشرينيات منو  .وقد كانت

امتداداً لقروف قبميا  .كما كانت فترة يسر واستقرار وانصراؼ إلى صناعة الغوص فيما

يتعمؽ بالمجتمع القطرى الناشئ  ،الذى بمغ سكانو حوالى ٕٖ ألؼ نسمة  ،منيـ حوالى ٕٛ
الؼ مف السكاف المستقريف وحوالى أربعة آالؼ مف البدو .

وقد صادفت ىذة الحقبة  ،ازدىار أسواؽ المؤلؤ وانتعاش صناعة الغوص فى الخميج

العربي بشكؿ عاـ  ،وعمى مستوى -ربما -لـ تعيده مف قبؿ  .ففي السنوات التى سبقت
الحرب العالمية األولى  ،شيدت صناعة الغوص فى الخميج أوجيا وبمغت ذروتيا (

Kuwari1978:7-9

Al-

)  .فوصمت صادرات الخميج مف المؤلؤ الطبيعي عاـ ٕٜٖٔٔٔ/ٜٔ

مميوني جنيو استيرليني  .وىذا يعنى أف متوسط دخؿ مف ركب الغوص في ذلؾ العاـ  ،قد

بمغ  ٕٚجنييا استيرلينيا او حوالي ٕٔٔ دوال اًر امريكياً بأسعار تحويؿ ذلؾ الوقت  ،حيث
بمغ عدد مف ركبوا الغوص في ذلؾ العاـ  ٜٚٗٓٙفرداً  .وقد كاف لقطر دور ىاـ في

الخمس  .فقد بمغت مراكب قطر  ٛٔٚس ػ ػػفينة مف
صناعة الغوص  ،وكاف نصيبيا حوالى ُ
اجمالى أسطوؿ الغوص فى الخميج البالغ عدده (ٔٓ٘ٗ) سػ ػػفينة .كما كاف عدد مف ركب

الغوص مف قطرٓ ٕٜٔٛفػ ػ ػ ػػردا عاـ ٕٜٖٔٔٔ/ٜٔ
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) (Al - Kuwari 1978 : 7

.

*****

وحرى بنا -مف أجؿ فيـ ىذة الحقبة -أف نتعرؼ عمى النسؽ اإلجتماعى الذى قاـ

عميو بناء المجتمع القطرى فى عصر الغوص  ،وأف نمقى نظرة عمى مبلمحة العامة  .وذلؾ
مف خبلؿ التعرؼ عمى العوامؿ الرئيسية التى كانت تؤثر عمى الحياة اإلجتماعية بالمعنى

الشامؿ .

1-1-2-10ػ اضطاطلػاألغصوضوجىػ-ػاإلظتاجىػػ
يتمثؿ البعد األوؿ لمنسؽ اإلجتماعي القطري فى العامؿ األيكولوجي  ،الذى يمثؿ

حاصؿ التفاعؿ بيف اإلنساف والبيئة عمى الحياة اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية عامة .

فالمجتمع القطرى تبمور عبر القروف  ،نتيجة الرغبة والحاجة المشتركة لدى القبائؿ والعائبلت
القطرية فى اإلنصراؼ إلى اكتساب معيشتيـ مف نشاط انتاجي  .وقد كاف ذلؾ بفضؿ موارد

البيئة البحرية والبرية فى شبو جزيرة قطر  ،واإلستفادة مف جغرافية قطر وقربيا  -مف ناحية

 مف مغاصات المؤلؤ  ،وبعدىا  -مف ناحية أخرى  -عف مجاالت الغزو الذى يأتي مفداخؿ الجزيرة العربية  .ومف ىنا كاف السمـ والتعايش بؿ التعاوف اإلقتصادى واإلندماج
اإلجتماعى والتحالؼ العسكرى  ،سببا ونتيجة لتمؾ الرغبة والحاجة إلى الحياة اإلجتماعية

المشتركة التى اختارتيا قبائؿ وعائبلت قطر .

وكانت صناعة الغوص ىى النشاط الرئيسى الذى نسجت حولو حياة المجتمع

القطرى  .ويصؼ محمد بف ثاني مكانة المؤلؤ لبمجريؼ الذى زار قطر عاـ ٕ ٔٛٙبقولو "
إننا جميعا مف أكبرنا إلى أصغرنا عبيد لسيد واحد ىو المؤلؤ" (المنصور  . )ٜٔٚ٘:ٔٛفقد
كاف المؤلؤ ىو المحصوؿ النقدى الوحيد الذى يموؿ السمع المستوردة  -وىى كثيرة ورئيسية

 -يعتمد عمييا فى الغذاء والكساء واحتياجات المواد الخاـ والسمع الوسيطة  .وكانت صناعة

الغوص  -بالتالى  -ىى عماد الناتج الوطنى ومصدر العمالة والمحرؾ لكافة النشاطات
األقتصادية واألجتماعية  .كما كانت تجارة المؤلؤ واحتياجات صناعة الغوص ىى مصدر
الحركة التجارية والنقؿ  ،والمجاؿ الرئيسى لئلستثمار  .كما كانت أيضا موضوع الحرؼ

والصناعة  .والى جانب ذلؾ فإف الغوص " لـ يكف مجرد نشاط  ،وانما حياة اجتماعية
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كاممة انعكست عمى قيـ وعادات وتقاليد المجتمع  ،وكاف مصد ار لثقافتو( " .الجابر : ٜٔٛٙ

ٖٔٓ) .

وكاف البحر إضافة إلى أىميتة لصناعة الغوص  ،مصد اًر لمغذاء  ،ومجاالً لئلتصاؿ

بالعالـ الخارجي  .كما كاف وسيمة لمنظافة واإلغتساؿ والمعب والتسمية والترفيو وغير ذلؾ مف
خيرات ومتع تجود بيا البيئة البحرية  ،التى كانت بحؽ السبب الرئيسى لئلستقرار عمى

سواحؿ قطر  .ويقوؿ المثؿ الشعبي "جاور بحر وال تجاور غني" .

وكاف لبيئة قطر البرية أيضا نصيب فى استقرار القبائؿ والعائبلت القطرية التى

ينحدر معظميا مف قبائؿ بدوية  .فقد وفرت مراعى قطر المتواضعة ومصادر الحياة شبو
البدوية  ،حمقة اتصاؿ بيف الماضى البدوى ألىؿ قطر وحاضرىـ المستقر  ،مف خبلؿ

العودة الموسمية إلى حياة البادية بعد انتياء مواسـ الغوص  .كما أتاحت فرصة لتربية

الماشية وانتاج مواد غذاء ىامة ومواد خاـ متواضعة  .ىذا إضافة إلى ما وفرتو البيئة البرية
مف مجاؿ لتربية الجماؿ وجني الخيؿ التي التستغنى عنيا قبائؿ قطر بسبب اعتمادىا عمى

قوتيا الذاتية فى الدفاع عف نفسيا  .ويذكرلورمر أف أىؿ قطر فى مطمع القرف كانوا يممكوف

ٖٓٗٔ جمبل وٕٓ٘ حصانا  .إضافة إلى ٓٗٔ مركبا تستخدـ فى النقؿ والتجارة و ٕٓ٘
مركبا لصيد األسماؾ إلى جانب  ٛٔٚسفينة فى اسطوؿ الغوص كما سبقت اإلشارة (لورمر

ٓ : ٜٔٚالقسـ الجغرافى . )ٜٜٔٓ- ٜٜٔٛ :
2-1-2-10ػ اضطاطلػاضػرابيػ-ػاضػبضيػػ

يتمثؿ البعد الثاني لنسػ ػػؽ المجتمع القطرى  ،فى عصر الغوص  ،فى العامؿ القبمى .

فالقبيمة أو العائمة ىى الوحدة اإلجتماعية والسياسية  ،وىى األساس الذى ينقسـ إليو السكاف

فى قطر  ،وتتحدد فى الغالب ديارىـ ومنازليـ ومناطؽ سكناىـ داخؿ المدف والقرى واألحياء

( الفريؽ )  .وال تقتصر أىمية العامؿ القبمي فى المجتمع القطري عمى الجانب اإلجتماعى

البحت  ،وانما يمتد إلى الجانب السياسى  ،فوالء األفراد لمقبيمة والعائمة فى المقاـ األوؿ .
وكانت القبيمة تحرص عمى استقبلليا المكانى وحرية اتخاذ قرارىا  ،فى إطار التحالؼ الذي

ارتضتو مع بقية قبائؿ قطر وعائبلتيا  .وكذلؾ كاف الوضع حتى مطمع القرف العش ػ ػريف ،

داخؿ كؿ قبيمة وعائمة قائما عمى الرضى والتشاور  ،ال عمى الضـ والتبعية واإللحاؽ .
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فالقبيمة القطرية فى ذلؾ الوقت كانت تتميز بصفات القبيمة العربية البسيطة فى صورتيا

الشورية  ،حيث يكوف شػ ػ ػػيخ القبيمة األوؿ بيف متساويف  ،وليس سيدا مس ػ ػ ػػتبدا بالقرار مطمؽ

الحرية فى اتخاذه  ،والبقية مجرد اعواف تحت طائمة سمطتو المطمقة  ،فالرابطة القبمية عندما

تتحوؿ عف الشورى تصبح سمطة مطمقة وحكما عضوضاً .

ولعؿ حرص قبائؿ قطر وعائبلتيا عمى استقبلليا النسبي  ،ورغبتيا فى اإلنصراؼ

إلى النشاطات اإلنتاجية  ،وضماف عدـ التسمط عمييا  ،مف العوامؿ التى أدت إلى تكويف

المجتمع القطري  ،عف طريؽ تعاوف أىؿ قطر فى الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي وعف

طريؽ تحالفيـ مف أجؿ الذود عف مصالحيـ والدفاع عف مجاليـ الحيوي  .ومف ىنا كانت
السمطة القطرية التى بدأ نموىا في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر  ،تعبي ار عف حاجة

المجتمع القطري الناشئ إلى سمطة منبثقة منو  ،تتحدث باسمو وتمثمو لدى القوى الدولية

واإلقميمية  ،وتقود تحالفو -إذا اقتضت الحاجة -في الدفاع المشترؾ ضد محاوالت القوى
األقميمية إلحاؽ قطر بيا  .وكان الشيخ جاسم بن محمد بن ثانى الذى أخذ زمام المبادرة

فى بمورة تمك السمطة األول بين متساوين  .وكاف شيوخ قبائؿ قطر يتجاوبوف مع سياستو

برضاىـ وحماية لمصالحيـ ( الغانـ  . ) ٜٚ: ٜٜٔٛولم ُيعرف عن الشيخ جاسم أنو
تسمط عمى قبائل قطر وعائالتيا وال فرض رسوما وأتاوات عمييم كما سبقت اإلشارة  .لقد
كاف الشيخ جاسـ مف ناحية وبقية شيوخ القبائؿ مف ناحية أخرى يمولوف احتياجاتيـ مف

ثرواتيـ الخاصة  ،وكاف المقتدروف يساىموف فى األعباء العامة بشكؿ مباشر عف طواعية .
فقد كانت الثروة والدخل من نشاطات الغوص وتمويل عممياتو مصدر الزعامة فى قطر .

ىذا الى جانب السن والمكانة والحكمة والشجاعة والذود عن مصالح الجماعة  .وىذه
خاصية من خصائص أىل قطر المستقرين والمنصرفين الى األنتاج  .فقد كان المال يبذل

الكتساب المكانو ولم تكن السمطة والنفوذ مصدرين لجمب المال  .وقد كانت قبائؿ قطر
حريصة عمى المحافظة عمى خاصية اإلستقبلؿ النسبي  ،وكانت وسيمتيا إلى ذلؾ مقاومة

التسمط واحباطو  ،أو النزوح واليجرة داخؿ قطر وخارجيا إلى حيف  ،إذا تعذرت عمييا

المقاومة ( لورمر ٓ : ٜٔٚالقسـ التاريخى  . ) ٕٔ٘٘-ٜٔٔٚ :وقد كاف فى تمؾ اليجرة
ردع لغريزة التسمط وتوجيات اإلستبداد  .ولعؿ ىجرة قبيمة المياندة (حوالي ٓٓٓ٘ فرد) إلى

الكويت فى عاـ ٗ ٜٔٙكانت امتداداً لذلؾ التقميد  ،إنما جاءت فى وقت ضعؼ فيو أىؿ
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قطر وتعذر عمى بقية قبائؿ قطر وعائبلتيا اتخاذ موقؼ عممي مساند ليـ  ،ىذا بالرغـ مف

التعاطؼ العاـ معيـ  .والى جانب البعد السػػياسى الياـ لمقبيمة في تكويف المجتمع القطرى

مف خبلؿ تحالؼ القبائؿ والعائبلت القطريػة ( الغانـ  ، ) ٗ٘ : ٜٜٔٛفإف القبيمة ىي
األساس الذي كانت تقوـ عميو العبلقات اإلجتماعية  .فالمجتمع القطري ىو جزء مف

مجتمعات شرؽ الجزيرة العربية  .وىى مجتمعات قبمية بالدرجة األولى " تحكميا قيـ ونظـ
وأنماط سموكية محددة  ،تقوـ عمى انواع مف العبلقات والروابط اإلجتماعية التي تدور حوؿ

الدـ او العرؽ او مايسمى بالعصبية" (غنيـ وآخروف  . )ٜٜٔٛ : ٜٛومف ىنا كاف النسؽ

القرابي ىو النس ػػؽ السائد  ،ليس لمقبائؿ ومف يتبعيا فحسب  ،وانما لس ػػائر السكاف الذيف

ينحدروف مف عائبلت ممتدة ( الجابر  . ) ٕٓٓ : ٜٔٛٙولذلؾ فإف النسؽ القرابي ىو

مصدر السموؾ والعبلقات اإلجتماعية  " .فقد كاف عالـ الفرد ىو عائمتو  .فيو يرتدى نفس
مبلبس افراد العائمة ويتجو نفس اتجاىيـ الميني والحرفي الذى تحدده طبيعة الحياة

اإلجتماعية فى تمؾ الفترة  ،ولو نفس عاداتيـ وقيميـ  ،وىو يمارس أنشطتو اإلجتماعية
البسػيطة حيث توجد عائمتو  ،وىو يستمد قوتو مف مركز عائمتو  ،وال يسػتطيع أف يخرج عف

نموذج الشػخصية الذى حددتو العائمة  ،واال واجو ضغطا شديدا فى ىذه الحالة " (غنيـ

وآخروف ٓ. )ٜٜٔٛ : ٜ

ويتبيف لنا مف ىذا العرض إف أىـ مبلمح المجتمع القطرى فى عصر الغوص تتمثؿ

في عامميف ىما  :العامؿ األيكولوجي  -اإلنتاجي  ،والعامؿ القرابي  -القبمي  .فقد شكؿ
ىذاف العامبلف نسؽ المجتمع وحددا بناءه اإلجتماعي  .فكاف النسؽ اإلجتماعي نسقا مركب

انتاجيا  -قبميا  .وكاف البناء اإلجتماعي تعبي ار وانعكاسا لذلؾ النسؽ المركب  .فقد كاف
التركيب القبمي ىو األبرزبيف تركيبات المجتمع  ،ويؤثر أكثر مف أى تركيب اجتماعي آخر ،

مثؿ التركيب الطبقي والميني  .وكانت العادات والتقاليد واألعراؼ القبمية ىى السائدة  ،ومف
ىنا تحددت مكانة المرأة ومركزىا اإلجتماعي ودورىا فى الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية ،

كما تحدد الحراؾ اإلجتماعى والمكانة اإلجتماعية لفئات السكاف  ...ىذا مف ناحية .

ومف ناحية أخرى  ...كاف لمقبيمة دور سياسي وعسكري  ،وكاف ليا استقبلليا النسبي

مف حيث ممارسة شئونيا ومف حيث مكاف سكناىا  .أما التقسيـ الطبقي فإنو تقسيـ داخمي
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فى كؿ قبيمة وعائمة حيث تنقسػ ػػـ بيف كبار المموليف وتجار المؤلؤ وىـ  -فى العادة  -شيوخ
القبيمة أو العائمة  ،والطبقة الوسطى مف النواخذة والطواشيف ومبلؾ السفف والتجار ومف فى

حكميـ -وقد كانت ىذه الطبقة تشكؿ نسبة معتبرة ، -ثـ الطبقة التى ال تممؾ وسائؿ إنتاج
تذكر  .وكاف ىناؾ حراؾ اجتماعي نش ػ ػػط داخؿ القبائؿ والعائبلت نفسيا  ،والزعامة أو

المكانة ال تورث  ،وانما يجب اف يعضدىا جيد الفرد وتدعميا إمكانياتو الذاتية وميزاتو

القيادية  .وتتضمف الطبقة العاممة  ،األتباع سواء كانوا يعمموف لحسابيـ  ،أو كانوا وافديف

أو كانوا مف الرقيؽ .

ونجد أيضا انعكاساً واضحاً لمعامؿ األيكولوجى -اإلنتاجي .فالبيئة مصدر النشاط ،

واإلنتاج السمعي والخدمي ىما مصدر دخؿ األفراد  ،والمكافأة المادية والمعنوية مرتبطة

بجيد الفرد وانتاجية عممو فى المقاـ األوؿ  .فأفراد القبائل يمتينون جميع مين الغوص
دون حرج وحرف البادية بوجو عام  .والكل يكسب رزقو من عرق جبينو  ،ويمتين حرفة

او صنعة منتجة  ،وفقاً لميارتو وفى إطار محددات اإلعتبارات اإلجتماعية  .وىذا النسؽ

المركب اإلنتاجي -القبمي  ،والبناء اإلجتماعى الذى أفرزه  ،ىو ما كاف يميز المجتمع
القطري الناشئ فى عصر الغوص عف المجتمع البدوي الذي كاف سائدا داخؿ الجزيرة

العربية مف ناحية  .ومف ناحية أخرى يميزه عف المجتمع في قطر فى عصر النفط  ،الذي
حؿ فيو الريع محؿ اإلنتاج  ،وتآكمت فيو المكانة السياسية لمقبائؿ والعائبلت القطرية ،

وتراجع بذلؾ دور أىؿ قطر .
2-2-10ػ

اضحػبظػاضودغطظػػ

ىذة الحقبة وسيطة بيف عصر الغوص وعصر النفط  ،ومتداخمة فييما  .وقد امتدت

مف أواخر العشرينيات حتى نياية األربعينيات  .وشيدت انييار صناعة الغوص ولـ تحظ

بنصيب اقتصادى يذكر مف صناعة النفط  .كما شيدت ىذة الحقبة أيضا نمو السمطة
المركزية  ،نتيجة لمعاىدة الحماية البريطانية  ،وبفضؿ اتفاقية امتياز البتروؿ  ،المتيف تـ

التوصؿ إلييما فى شير آيار  -مايو عاـ ٖ٘ . ٜٔىذا فى وقت تقوضت فيو بعض

مرتكزات المجتمع القطري  .وذلؾ عندما تدىورت اقتصاديات الغوص وانيارت صناعة
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الغوص مف ناحية  .كما تراجعت  -مف ناحية أخرى  -المكانة السياسية لمقبائؿ والعائبلت

القطرية .

ولعؿ أىـ المؤثرات عمى المجتمع القطري خبلؿ ىذه الحقبة كاف تراجع اقتصاديات

الغوص  ،وانييار صناعتو فى نياية المطاؼ  ،نتيجة ازمات متبلحق ػػة  .أوالىا  :اإلنقطاع

الذى سببتو الحرب العالمية األولى لصناعة الغوص  .ثانيتيا  :كارثة طبيعية بسبب "

الدالوب " (عاصفة) الذى ألحؽ أبمغ الضرر بأسطوؿ الغوص عاـ  .ٜٕٔٙوثالثتيا وأكثرىا

أىمية  :التقدم التكنولوجى المتمثل فى اختراع اليابان لتكنولوجيا زراعة المؤلؤ  ،وقياميا
بتسويق المؤلؤ المزروع بأسعار رخيصة اعتبا ار من أواخر العشرينيات  .وتتمثؿ األزمة

الرابعة في الكساد العالمى الكبير الذى أصاب فى عاـ  ، ٜٕٜٔاقتص ػ ػػاد الواليات المتحدة

وأوربا  ،وأدى ألي انحسار الطمب عمى المؤلؤ الطبيعي وتدنى أسعاره أما األزمة الخامسة

فتتمثؿ في  :الحرب العالمية الثانية  ،وما أدت اليو مف اعباء وما خمفتو مف اضطرابات ،
قضت عمى البقية الباقية مف اقتصاديات صناعة الغوص  .أما السادسة فيي  :بروز
صناعة النفط فى المنطقة وقدرتيا عمى جذب أفضل عناصر قوة العمل المحمية لمعمل فى

نشاطاتيا .

وقد نتج عف تمؾ الكوارث والمتغيرات تبلشى صادرات الخميج مف المؤلؤ مف مميونى

جنية إسترلينى عاـ ٕٔ ، ٜٖٔٔ/ٜٔإلى  ٕٓٛاالؼ عاـ  ، ٜٕٔٙإلى ٕ ٙالؼ جنية
أسترلينى فقط عاـ ٜٔٗٙ

(Al-Kuwari 1978 : 8

) وبذلؾ وصمت صناعة الغوص الى

األنييار الكامؿ  .وأصبح ركوب الغوص أم اًر يجري بحكـ العادة  ،وبسبب عدـ وجود البديؿ

بالنسبة لمبعض .

ولـ تترؾ صناعة الغوص الس ػ ػػاحة إال بعد أف أكمت كؿ ما تراكـ خبلليا مف أصوؿ ،

وقضت عمى ماتكوف مف رأسماؿ  ،وضيعت ما بني عمييا مف مكانة اجتماعية  .وتقوضت

بذلؾ المراكز اإلقتصادية واإلجتماعية لممولي الغوص وتجاره ونواخذتو (كبار رجاالت

القبائؿ والعائبلت القطرية)  ،والعامميف فيو او فى النشاطات القائمة عمى صناعة الغوص .

وتراكمت الديوف واشتدت وطأتيا عمى الجميع  ،واصبح المجتمع فى المنطقة بشكؿ عاـ
يعانى مف الفقر والفاقة وتنتشر فى أرجائو البطالة .
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وبانييار صناعة الغوص  ،مر المجتمع القطرى بأحمؾ فترات تاريخو اإلقتصادي.

وربما كانت الكارثة التى حمت بالمجتمع القطري  ،أكبر مما حؿ ببقية مجتمعات شرؽ

الجزيرة العربية  ،وذلؾ نتيجة شح الموارد البيئية األخرى  .وبسبب اعتماد المجتمع القطري

عمى صناعة الغوص ونسج حياتو اإلجتماعية حوؿ نشاطاتيا  .وقد انطبعت مآسي ىذة
الحقبة فى الذاكرة الشــــعبية  ،بذكريات أليمة  ،يرددىا األبناء نقال عن اآلباء  .ولعل

الصورة المزرية التى يرسميا بعض الباحثين لعصر الغوص -من الذين يعتمدون عمى

األخبارين المعاصرين -والصور التي تظيرىا التمثيميات والمســــرحيات -التي تتعرض

لعصر الغوص -ىى تعميم لذكريات جيل اآلباء عن ىذه الحقبة الوسيطة بين عصر
الغوص وعصر النفط  .والتي التمثل عصر الغوص وانما تمثل حقبة أفولو فقط  .وقد
تعرض المجتمع القطري خبلؿ ىذة الفترة إلى ثبلث ظواىر اجتماعية ذات تأثيرات ىامة

عمى التغير اإلجتماعى وذات تأثير بالغ عمى دور أىؿ قطر :
اضظاعرة ػاألوضى ػ:

ىجرة أىؿ قطر إلى البحريف والمنطقة الشرقية في المممكة العربية

السعودية  .وقد كاف السبب الرئيسي ليذه اليجرة ىو البحث عف الرزؽ  .كما كاف لممتغيرات

السياسسية أثر عمى ىجرة بعض أولئؾ جرياً عمى عادة أىؿ قطر في اليجرة إلى داخميا أو
إلى خارجيا كما سبقت اإلشارة  .وكانت ىجرة البحث عف الرزؽ  ،تتـ بصحبة العائبلت أو

بغير اصطحاب العائبلت  .وقد كانت ىجرة واسعة أدت إلى تخمخؿ المجتمع القطري  ،ال
سيما الجزء الشمالي والجزء الشرقي الشمالي مف قطر  .وانخفض نتيجة ذلؾ  ،تقدير سكاف

شبو جزيرة قطر  ،مف حوالي ٕٖ ألؼ نسمة في مطمع القرف العشريف إلى  ٔٙالؼ نسمة

عاـ ٜ٘ٗٔ

) ( Crystal 1990 : 117

 .وخبلؿ الحرب العالمية الثانية عـ الفقر والضنؾ والعوز

أرجاء قطر  .وانتش ػ ػػرت اآلوبئة وانقطعت المواد الغذائية  ،ولـ يحصؿ أىؿ قطر  ،ال سيما
الجزء الشمالي منيا  ،عمى نصيب مف تمويف الحرب .

ويذكر والدي -رحمو اهلل -حادثة تعبر عف حاؿ مف بقى في شماؿ قطر خبلؿ

الحرب العالمية الثانية دوف أف يياجر  .يذكر أف مركباً شراعياً كاف آتياً مف ساحؿ فارس
وصؿ إلى قرية الغارية  ،وكاف محمبل باألغناـ والحبوب فعرض بضاعتو عمى أىؿ القرية

فمـ يستطيعوا شراء شيئ منيا لضعؼ الحاؿ  .فاقترح عمييـ مقايضة ماء الشرب ببعض ما
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لديو  .فحاولوا جمب الماء مف القرى الداخمية  ،إال أف أوانييـ ودوابيـ لـ تسعفيـ عمى تمبية

حاجتو بالسرعة التي يتوقعيا  .وسأليـ بعد اف رأى حاليـ  ،واطَمع عمى وضع القرية القاحمة

 ،التي ال توجد فييا شجرة خضراء واحدة  ،وال َمعمَ ْـ مف معالـ الحياة التي يعيدىا  -سأليـ
 ،ىؿ أنتـ محكوـ عميكـ بالبقاء ىنا في ىذه القرية  ،وال تسطيعوف اليجرة منيا ؟  .فأجابوه

ببل  .فقاؿ ليـ لماذا اذاً ال تياجروف اف لـ يكف محكوماً عميكـ بالعزؿ والسجف ىنا ؟ .
اضظاعرة ػاضثاظغظ ػ:

تراجع الدور القبمي بسبب نمو السمطة المركزية وانييار صناعة

الغوص  .وقد شيد الدور السياسي والعسكري لمقبائؿ القطرية ذلؾ التراجع قبيؿ الحرب

العالمية الثانية  ،بعد إبراـ اتفاقية  ٜٔٔٙمع بريطانيا  .وقد استمر ذلؾ التراجع يتزايد نوعياً

ويمتد جغرافياً حتى وقت منح امتياز النفط وابراـ معاىدة الحماية الكاممة في عاـ ٖ٘. ٜٔ

وتحولت بذلؾ التطور  ،السػ ػػمطة القطرية تدريجياً مف مرحمة التحالؼ القبمي إلى مرحمة
الحكـ األتوقراطي

) ( A1 - Kuwari 1978 : 18 - 20

.

وقد انعكس ذلؾ التطور أيضاً  ،عمى الزعامة داخؿ القبائؿ القطرية نفسيا  .فمـ تعد

القبيمة ىى المرجع األخير في تثبيت مركز كبيرىا  ،وانما أصبح لمسمطة المركزية دور في

التأثير عمى ذلؾ  .وأخذت تتدخؿ بشكؿ مباشر وغير مباشر في ترجيح كفة مف يربطيا معو
نسب أو تطمئف الى والءه وتبعيتو  ،كما كاف ليا دور في تشرذـ القبائؿ وتعدد رؤسيا  .ومف
ىنا فقدت القبيمة القطرية استقبلليا النسبي  ،الذي شكؿ ركيزة مف ركائز تكويف المجتمع

القطػري مف قبائؿ وعائبلت متحالفة  ،تمتمؾ حرية اتخاذ قرارىا  .ولـ يعد شيخ القبيمة ىو"

األوؿ بيف متساويف " وانما أصبح إرثو المكتسب في الزعامة  ،وتأييد السمطة المركزية لو ،

وربما دعمو معنوياً بالمصاىرة  ،ومادياً بالعطايا  ،أساس مركزه  .ولذلؾ ضعفت القوة الذاتية
لمقبيمة وانقسمت بعض القبائؿ القطرية  ،إلى افخاذ متناحرة  ،وسكنت قرى وأحياء مختمفة ،

بعد أف كانت موحدة تحت زعامة نابعة مف اختيارىا وبرضاىا .

ولعؿ ظاىرة تخمي بعض العائبلت القطرية عف لقبيـ القبمي واالكتفاء بمقب الجد يدؿ

عمى ظاىرة تفكؾ القبائؿ القطرية  .ويبدو اف اتجاه بعض العائبلت الى اإلنفصاؿ عف عف
قبائميا  ،وكذلؾ التركيز عمى لقب العائمة إلى جانب لقب القبيمة ظاىرة مستمرة في التزايد

تعبي اًر عف ضعؼ الدور القبمي وتراجع أىميتو  .كما انيا تعبر عف رغبة بعض العائبلت في
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التميز عف بقية أفراد قبيمتيا  ...وربما اإلنفصاؿ عنيا تدريجياً  .وىذا يشير الى إنتياء الدور

القبمي بعد لـ يعد يمبى مف القبمية سوى الشكؿ االحتفالي .

والى جانب فقداف القبائؿ والعائبلت القطرية الستقبلليا النسبي وأىميتيا السياسية ،

تدريجياً خبلؿ ىذه الحقبة الوسيطة  ،فإف كثي اًر مف التقاليد واألعراؼ والضوابط القبمية  ،قد
تصدعت  ،تحت الضغوط والتداعيات التي صاحبت انييار صناعة الغوص  .وتعود أىـ
أسباب ذلؾ التصدع  ،إلى تقوض المراكز اإلقتصادية لزعماء القبائؿ  ،الذيف كانوا ىـ أنفسـ

كبار ممولي صناعة الغوص وتجار المؤلؤ ونواخذة البحر  .وكذلؾ اضطرار أىؿ قطر الى

اليجرة خارج قطر بحثاً عف الرزؽ بعيداً عف ديارىـ وعائبلتيـ  ،ومزاولة ميف وحرؼ
ونشاطات لـ يزاولوا بعضيا مف قبؿ  .وبذلؾ الضعؼ اإلقتصادي والبعد الجغرافي والتغير

الميني  ،انتقؿ مركز التعاوف والتفاعؿ فيما يتعمؽ بأىؿ قطر مف داخؿ القبيمة إلى خارجيا .

وبذلؾ تراجع البعد السياسي القبمي في حركة المجتمع القطري .
وتطثل ػاضظاعرة ػاضثاضثظ

بروز مفيوـ الشعب القطري  ،مف خبلؿ العمؿ النقابي

وإلاىتمامات المشتركة  ،بيف القطرييف العامميف لدى شركة نفط قطر والمقاوليف

ليا .

التابعيف

عندما عادت ش ػػركة نفط قطر لمواصمة نشاطاتيا بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ،

اتجو لمعمؿ فييا كؿ القادريف عمى العمؿ مف سائر أنحاء قطر  ،ومف جميع القبائؿ
والعائبلت بمف فييـ أفراد مف العائمة الحاكمة  .وقد أستوعبت أعماؿ التنقيب والحفر
وانشاءات البنية األساسية لئلنتاج والتصدير  ،كؿ قوة العمؿ التي لـ تياجر  ،إضافة إلى

مف عاد ممف ىاجروا خارج قطر  .وتجمع بذلؾ معظـ أىؿ قطر  ،مف الشباب والرجاؿ ،

في أماكف عمؿ مشتركة لدى صاحب عمؿ رئيسي وعدد مف المقاوليف العامميف لحسابو .

وكاف توظيؼ القطرييف يتـ عمى أساس استعداداتيـ لتعمـ الميف الجديدة وقدراتيـ الذاتية

وطموحاتيـ الفردية  ،دوف اعتبار يذكر  ،لمكانة أي منيـ القبمية  ،أو مناطؽ سكناىـ .
فتساوى جميع القطرييف  ،ورضوا بالميف التي تتيحيا ليـ قدراتيـ  .وبذلؾ توحدت مصالح
العامميف القطرييف  ،وبدأ التعاوف والتساند بينيـ كأفراد  ،في مواجية شركة نفط قطر

والمقاوليف العامميف لدييا .
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وأخذت عممية التفاعؿ اإلجتماعي اإليجابي بيف القطرييف تعمؿ عمى تنمية رأي عاـ

ابتداء  -في تحسيف ظروؼ العمؿ والمعيشة
 ،وتصوغ مطالب عمالية مشتركة  ،تتمثؿ -
ً
في معسكرات العمؿ  ،ورفع األجور  ،وتنظيـ األجازات وتوفير وسائؿ المواصبلت التي

تنقميـ الى ذوييـ بشكؿ دوري  .وامتدت لتشمؿ مطالب المساواة بيف القطرييف وغيرىـ مف
العماؿ والفنييف األجانب  ،واإلحتجاج ضد عدـ مراعاة االنجميز والينود لكرامة العامؿ

القطري  ،وأخذ اعتباراتو الدينية واإلجتماعية في الحسباف .

ولعؿ ىذه الحركة العمالية  ،التي تضامف العامموف القطريوف في نش ػػاطات

النفط

 في الحقوؿ البرية والبحرية -حوؿ مطالبيا النقابية  ،شكمت خطوة ىامة في تكويف مفيوـالشعب القطري  ،حوؿ مصالح اقتصادية  ،واىتمامات وطنية  ،في مواجية شركات النفط

وما تمثمو مف نفوذ الحماية االنجميزية

) ( Crystal 1990 : 118 - 121

 .كما أعادت إلى األذىاف

عممية تكويف المجتمع القطري  ،الذي تبمور قبؿ أكثر مف قرف مف الزماف  ،بيف قبائؿ قطر

وعائمتيا  ،في وجو القوى االقميمية والمحمية التي حاولت في الماضي الحاؽ قطر بنفوذىا .
وأذكر فيما أذكر روايات ثامر مفتاح التي كاف يحكييا لنا في دخاف عندما ذىبنا لمعمؿ في

شركة نفط قطر في منتصؼ الخمسينيات  .لقد كانت حكاياتو حوؿ تعاوف أىؿ قطر وىبتّيـ
ىبة رجؿ واحد عندما ُيعتدى عمى أحد منيـ  ،عامؿ توحيد واستنياض لنا نحف العامميف في
ّ

دخاف .

وقد كاف لمحركة العمالية التي نشأت بيف العامميف في شركات النفط في قطر  ،فضؿ

تنمية الروح الوطنية  ،ومساندة المطالب الوطنية  ،والتعبير عف االىتمامات القومية التي

بدأت تساىـ  -ىى األخرى  -في بمورة مفيوـ الشعب القطري ذي االنتمػ ػػاء العربي  ،الذي

بدأت حركتو تتضح في عقد الخمسينيات  .وبمغت حركتو أوجيا في آذار مارس عاـ ٖٜٔٙ

 .وذلؾ عندما تـ تقديـ مطالب شعبية محددة  ،ردت عمييا الحكومة ببياف حوؿ نيتيا في

تطبيؽ منياج لئلصبلح الجذري الشامؿ  ،وذلؾ بعد أف اتخذت الحكومة عدداً مف
اإلجراءات األمنية ضد الشخصيات التي ساندت المطالب الشػ ػ ػ ػػعبية (إدارة الشؤوف القانونية

(- )ٙٔٗ : ٜٔٙٙانظر الفقرة .)ٕ : ٜ
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3-2-10ػػػ اضحػبظػاضتؾدغدغظػضطصرػاضظغطػ:ػ
تغطي ىذه الحقبة التأسيسية مف التغير اإلجتماعي في قطر  ،الفترة مف بداية تصدير

النفط عاـ  ٜٜٔٗإلى أواخر الستينيات  .وخبلليا تأكد اعتماد الدولة والمجتمع في قطر
عمى ريع النفط  ،وتراجع النسؽ اإلنتاجي  ،كمػ ػػا وىف النسؽ القبمي مف حيث دوره السياسي

 .وقد كان التنافس حول اقتسام ريع النفط  -باعتباره غنيمة  -محور اإلختالف وموضوع
الصراع  .كما كانت سياسات إعادة توزيع عائدات النفط  ،وزيادة المخصصات مف داخػ ػػؿ
الميزانية العامة ومف خارجيا  ،ىي القضية التي انشغمت بيا قطر  ،وقسمت المجتمع إلى

فئات متناحرة حوؿ اإلعتبارات التي يجب اف تحكـ نمط تخصيص عائدات النفط وأوجو

استخداميا  .فكاف ىناؾ صراع بيف الحاكـ واإلدارة االنجميزية التي يرأسيا المستشار  ،وبيف
أفراد األسرة الحاكمة  .كما كانت ىناؾ مطالب شعبية عبرت عنيا الحركة العمالية والوطنية

 ،تثير سؤاالً حوؿ عدالة سياسات إعادة توزيع عائدات النفط  ،وتطرح مطالب توفير
الخدمات العامة والرعاية اإلجتماعية  ،وفرص العمؿ  ،كما سبقت اإلشارة .

*****
ويعود وضع حجر أساس ىذه الحقبة التأسيسية لعصر النفط إلى عاـ ٖ٘ . ٜٔففي

شير آيار  -مايو  -مف ذلؾ العاـ تـ اإلتفاؽ مع بريطانيا عمى تطبيؽ كافة بنود اتفاقية

الحماية  .كما تـ التوصؿ  -في نفس الشير  -مع شركة النفط اإلنجميزية الفارسية الى
اتفاقية امتياز التنقيب عف النفط في كامؿ حدود شبو جزيرة قطر البرية  .وقد كاف لتمؾ

االتفاقيتيف أثراف ىاماف :

اوليما  :دعـ حكومة قطر سياسياً ومالياً  .دعميا سياسياً نتيجة توفير الحماية
البرية  ،إضافة الى الحماية البحرية لكؿ حدود قطر الجغرافية

العسكرية

(المنصور

 . )ٕٓٙ - ٔٛٔ: ٜٜٔٚوكذلؾ دعـ حكومة قطر مالياً بفضؿ ٓٓٗ الؼ روبية دفعة
امتياز التنقيب عف النفط  ،إضافة الى ٓ٘ٔ ألؼ روبية تدفعيا الشركة س ػػنوياً (المنصورة

 . )ٜٜٔ : ٜٜٔٚوكاف مف أولويات توظيؼ العائدات النفطية شراء أسمحة ودعـ القدرة
العسكرية  .وقد ميدت تمؾ المستجدات األمر  ،لحسـ مسألة الزبارة عاـ  . ٜٖٔٚوكاف مف
نتائجيا استقرار السمطة القطرية  ،وتطابقيا مع حدود قطر الجغرافية  .كما كاف مف نتائجيا
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الجانبية  ،امتداد تطبيؽ الرسوـ الجمركية وغبلطة الغوص  ،عمى الكؿ  ،وفي كافة انحاء

قطر .

وبذلؾ تغيرت طبيعة العبلقة بيف السمطة وبيف قبائؿ قطر  .وتحولت مف تحالؼ قبمي

 ،إلى نظاـ حكـ مركزي تقميدي مطمؽ  ،شبيو ببقية نظـ الحكـ في المنطقة  .وجدير بالتأكيد

أف ىذا التحوؿ الرسمي ال ينفي بقاء الكثير مف وشائج الترابط  ،واستمرار اعتبارات التحالؼ
السابؽ  ،مؤثريف عمى مظير العبلقة بيف الحاكـ وبيف أىؿ قطر بشكؿ عاـ .

ثانييما  :بروز مطمب تقاسـ عائدات النفط منذ لحظة ورودىا  .فقد طالب آؿ ثاني بنصيب
رس ػػمي مف تمؾ العائدات  ،وغادر بعضيـ -بعض آؿ أحمد -قطر في أواخر الثبلثينيات ،
عندما لـ يخصص ليـ نصيب رسمي مف دخؿ النفط  .وقد كاف ىناؾ وعي بأىمية المطالبة

بنصيب مف عائدات النفط لدى أىؿ قطر بشكؿ عاـ  .ويذكر أف حسف بف مطوي الميندي

 -عند مناقشة المياندة دعوة الشيخ عبد اهلل بف جاسـ لممشاركة في حرب الزبارة  -اقترح

عمى المياندة اف يكتب ليـ الشيخ عبد اهلل نصيباً مف " الكاز "  .اال أف المجتمعيف اعترضوا
عمى اقتراح الشيخ الطاعف في السف  ،ألف موضوع المناقشة ىو اإلعداد لممشاركة  ،ولـ

يكف ىذا بالوقت المناسب إلثارة مطالبيـ في نصيب مف دخؿ النفط وعمى حد تعبيرىـ "ىذا

وقت المفازعة وليس وقت المنازعة".

وجدير بالتأكيد ىنا أيضاً  ،أف عدـ قياـ نظاـ رسمي إلعادة توزيع رسوـ اإلمتياز ،ال

يعني عدـ حصوؿ بعض آؿ ثاني عمى معاشات  ،وحصوليـ عمى عطايا ومساعدات ،

أمنت ألفراد األسرة الحاكمة حداً ادنى مف المعيشة  ،ومكنتيـ مف مقاومة دواعي اليجرة التي

تعرض ليا بقية اىؿ قطر  .وكذلؾ حصؿ قمة مف أىؿ قطر عمى "شرىات" ومساعدات ،

ميما تكف ضئيمة فإنيا ىامة جداً في وقت انيار فيو اقتصاد الغوص  ،ولـ تبدأ بعد
نشاطات صناعة النفط .

*****
وفي عاـ  ٜٜٔٗبعد أف انتيت تمؾ الفترة التمييدية  ،انتقمت قطر فعبلً مف الحقبة

الوسيطة بيف عصر الغوص وعصر النفط  ،ودخمت الحقبة التأسيسية لعصر النفط  .ففي
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ىذا العاـ أصبح مف المؤكد تدفؽ إيرادات عامة  ،لـ تعيدىا قطر مف قبؿ  ،تتمثؿ في

العائدات المنتظرة لصادرات النفط  .لذلؾ كاف البد مف ترتيب األوضاع  .وأىـ خطوات

الترتيب كانت تنازؿ الشػيخ عبد اهلل بف جاسـ  ،الذي اضطر لتسيير شؤوف الحكـ اليومية

بعد أف توفي  -فجأة  -ابنو المرحوـ الشيخ حمد ولي العيد والحاكـ الفعمي لقطر .

وقد كاف تنازؿ الشيخ عبد اهلل البنو الشيخ عمي يحتاج إلى تسويات داخؿ األسرة ،

ويتطمب تعيدات بريطانية بمساندتو في وجو المعارضة المحتممة لو  .ولذلؾ كانت ىذه
المناسبة فرصة لئلنجميز مف ناحية  ،ولمعائمة الحاكمة مف ناحية أخرى  ،ألف يتنافسوا عمى

تشكيؿ الوضع الجديد  .وكاف بقية أىؿ قطر غائبيف عف ىذه المناسبة  ،نتيجة التخمخؿ
الذي تعرض لو المجتمع القطري في الحقبة الوسيطة  ،بسبب انييار صناعة الغوص
وفقداف القبائؿ ألىميتيا نتيجة النزوح  ،الذي لـ يسمـ مف تأثيراتو السمبية سوى العائمة

الحاكمة (

Crystal 1990 : 118

).

وقد كاف الطرؼ البريطاني  ،في عاـ  ، ٜٜٔٗىو األقوى واألكثر تأثي اًر  .ولذلؾ

برز الدور اإلستعماري البريطاني  ،قوياً ومؤث اًر بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ  ،في الشؤف الداخمية
لقطر مف قبؿ  .فكسػػب اإلنجميز الموافقة عمى إقامة إدارة عمى النمط االستعماري  ،صمب
اىتماماتيا الشؤوف المالية واألمف  .وتمت موافقة الحاكـ الجديد عمى وجود مقيـ سياسي ،

وتعييف مستشار انجميزي  ،وانشاء قوة بوليس تحت قيادة إنجميزية  .كما تـ اإلتفاؽ عمى
إقامة إدارة حكومية تحت رئاسة المستشار  .وكذلؾ تـ الفصؿ بيف الخزينة الخاصة لمحاكـ

والخزينة العامة لمحكومة  .وتـ اإلتفاؽ عمى توجيو ربع عائدات النفط الى الخزينة الخاصة

لمحاكـ لحس ػ ػ ػ ػ ػ ػػابو ش ػػخصياً  ،بينما تـ توجيو ثبلثة األرباع الباقية الى حساب حكومة قطر
الذي يوقع عميو المستشػ ػػار الى جانب الحاكـ

) 1990 : 118-139

) (AL - Kuwari 1978 : 114 - 132

و ( Crystal

 .وجدير بالتأكيد أف الترتيبات التي تـ بموجبيا تنازؿ الشيخ عبد اهلل  ،في

أغسطس  ، ٜٜٔٗلـ يكف مرضياً عنيا مف قبؿ األسرة الحاكمة  ،ولـ يؤخذ ألىؿ قطر أي

اعتبار فييا  .كما كانت تمؾ الترتيبات غير واضحة وتقبؿ التأويبلت المختمفة  .األمر الذي
أثار خبلفات حادة بيف الحاكـ وبعض أفراد أسرتو  .وكانت أىـ أوجو الخبلؼ  -مف ناحية

 -حوؿ والية العيد  ،التي أعطى الشيخ عبد اهلل بف جاسـ وعداً مكتوباً لمشيخ خميفة بف

217

حمد بتولييا  ،واستمر في تأييد وعده حتى وفاتو عاـ  . ٜٔ٘ٚومف ناحية أخرى كاف
مطمب العائمة الحاكمة  ،بأف يخصص ليا أحد األرباع الثبلثة التي توجو لحساب الحكومة ،

موضع خبلؼ بيف المستشار واالدارة التي يسيطر عمييا األنجميز  ،وبيف العائمة الحاكمة
التي تؤكد أف الشيخ عمي  ،عند توليو الحكـ  ،قد وعدىا بالحصوؿ عمى ربع دخؿ النفط

مف خبلؿ الميزانية العامة لمحكومة .

ومنذ مطمع الخمسينيات شكمت قضية اختيار ولي العيد  ،ومسألة تخصيص ربع ثاف

مف عائدات النفط ألفراد األسرة الحاكمة  ،محور الخبلؼ بيف كؿ مف اإلدارة اإلنجميزية

والحاكـ مف ناحية  ،وبيف أغمب افراد األس ػ ػ ػ ػرة الحاكمة مف ناحية أخرى  .واستمر ذلؾ طواؿ
عقد الخمسينيات  ،ال سيما النصؼ األوؿ مف العقد  .لقد كاف االنجميز يطمحوف إلى إقامة
إدارة عمى نمط اإلدارة التي انشأىا المستشار بمجريؼ في البحريف  ،بحيث تتيح ليـ اليد

العميا في إدارة الببلد  .كما توفر ليـ فرصة استثمار جزء مف عائدات الحكومة مف النفط -

ال يقؿ عف الربع  -في االقتصاد البريطاني  .ىذا إضافة إلى إعطاء السمع والخدمات

البريطانية أولوية اإلستيراد واإلستخداـ في المشروعات الحكومية  .وكاف الشيخ عمي  -في

البداية  -يساير االنجميز في ذلؾ مقابؿ إرجاء البت في والية العيد الى حيف  .ولكف
ضغوط األسرة الحاكمة مف ناحية  ،والحركة العمالية وما انبثؽ عنيا مف حركة وطنية عامة

في منتصؼ الخمسينيات مف ناحية أخرى  ،حالت دوف ذلؾ ولـ تسمح لئلنجميز بتحقيؽ

كامؿ طموحاتيـ .

وجدير بالذكر أف أىؿ قطر لـ يكونو غافميف تماماً عف عائدات النفط واألثر الذي

تركتو في المجتمع سياسات إعادة توزيعيا  .وقد طالبت بعض العائبلت التي يربطيا النسب
باألسرة الحاكمة معاممتيا مثؿ بقية فروع األسرة الحاكمة وكذلؾ طالبت بعض القبائؿ

بنصيب مف عائدات النفط  .إال أف الشيخ عمي أبمغ االنجميز بصريح العبارة أف
المخصصات وال ارواتب مف الميزانية العامة آلؿ ثاني فقط

)(Grystal 1990

 .وأذكر انو في

حوالي عاـ ٖ٘ ٜٔتجمع أىؿ الغارية والفويرط وعذبة مف البوكوارة  ،واتفقوا عمى التقدـ

بعريضة الى الحاكـ تطالبو بنصيب مف عائدات النفط التي أروا تأثيرىا واضحاً عمى أفراد

األسرة الحاكمة  .وقد رفض الحاكـ مطاليـ بشدة وزجر كبارىـ وانكر عمييـ تأليب اآلخريف
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عميو  .وعمى ما يبدو مف مجريات األمور أف مطالب البوكواره ومف سبقيـ مف أىؿ قطر قد
نتج عنيا إجراء رواتب مقطوعة وعطايا سنوية "جواعد" تـ ترتيبيا مف خارج الميزانية العامة
ودفعيا مف قبؿ الديواف الخاص لمحاكـ  .ولذلؾ فإف تمؾ "الجواعد" التي قد تكوف ىامة وقت

ترتيبيا أصبحت مع الزمف وارتفاع مستويات الدخوؿ غير ذات قيمة .

ولذلؾ فإنو إلى جانب مخصصات األسرة الحاكمة  ،واصرارىا عمى ضرورة الحصوؿ

عمى ربع عائدات النفط  ...يتمثل العامل اليام اآلخر الذي أثر عمى نمط إعادة توزيع
عائدات النفط  ،في بروز الحركة الوطنية المنبثقة عن الحركة العمالية والمتأثرة بالمد

القومي في النصف الثاني من عقد الخمسينيات  .وكاف ذلؾ التأثير يبرز مف خبلؿ طرح
مطالب شعبية  ،مف بينيا مراعاة العدالة في إعادة توزيع عائدات النفط  ،وتوفير خدمات

اجتماعية  ،أُسوة بما تـ توفيره لممواطنيف في الكويت مف إسكاف وخدمات صحية ومساعدات

وخدمات اجتماعية  ،إضافة إلى توفير فرص عمؿ لممواطنيف  ،ىذا إضافة الى مطالب

عامػ ػ ػػة اخرى  .وقد كاف لبروز الحركة الوطنية وتزايد انتمائيا القومي  ،ال سيما بعد تأميـ
قناة السويس وما صاحبيا مف مظاىرات واضطرابات  ...مناسبة ألف يراجع اإلنجميز
والحاكـ واألسرة الحاكمة خبلفاتيـ  ،وأف يفتحوا آفاقا لمتفاىـ حوؿ ترتيب األوضاع  .وقد بدأ
ذلؾ في النصؼ الثاني مف الخمسينيات  ،واكتمؿ عاـ ٓ ، ٜٔٙعندما تنازؿ الشيخ عمي

ألبنو الشيخ احمد عف الحكـ  ،واصبح الشيخ خميفة ولياً لمعيد ونائباً لمحاكـ ووزي اًر لممالية .
وكاف مف نتيجة ذلؾ إعادة تنظيـ االدارة الحكومية  ،بعد أف ألغي منصب المستشار

اإلنجميزي  -الذي كاف شاغ اًر منذ عاـ  - ٜٔ٘ٚوذلؾ بموجب القانوف رقـ (ٔ) لسنة

ٕ( ٜٔٙإدارة الشؤف القانوية . )ٗ٘ : ٖٙ : ٜٔٙٙ

*****
ويحسف بنا  ،في ختاـ ىذه القراءة السريعة لحقب التغير االجتماعي في قطر منذ

مطمع القرف العشريف  ،أف نشير  -بإيجاز  -إلى أىم ظاىرة برزت في عصر النفط وطبعت

الحياة االجتماعية بطابعيا  .أال وىى ظاىرة الريع االقتصادي لمنفط  .فيذه الظاىرة  ،كاف
ومازاؿ ليا ابمغ األثر عمى فقداف النسؽ االجتماعي  ،الذي كاف يتمثؿ في نسؽ مركب ،

إنتاجي  -قبمي  ،في عصر الغوص قبؿ أف يبرز النفط عمى الساحة  ،ويصبح الريع
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االقتصادي ىو مصدر الدخؿ العاـ والخاص  ،وليس االنتاج كما كاف الحاؿ في عصر

الغوص  .وىنا البد لنا مف كممة حوؿ مفيوـ الريع االقتصادي .

يعرؼ الريع االقتصادي بأنو الفرؽ بيف سعر بيع السمعة وتكمفة انتاجيا متضمنة

العائد الضروري عمى اإلستثمار  .ويتحقؽ الريع عندما يكوف لدى منتج السمعة االقتصادية
ميزة نسبية  ،مقارنة بغيره مف المنتجيف الذيف يحتاجيـ سوؽ السمعة  .وحجـ الريع بالنسبة
لكؿ منتج ىو الفرؽ بيف سعر السمعة في السوؽ  ،وتكمفة انتاجيا متضمنة العائد الضروري

عمى االستثمار  .والثروة النفطية الوفيرة في المنطقة حباىا اهلل بميزات نسػ ػ ػ ػػبية أدت الى
انخفاض تكاليؼ انتاجيا  ،مقارنة بتكاليؼ انتاج النفط في المناطؽ المنافسة األخرى  .وقد
أدى ذلؾ الى ارتفاع انتاج النفط في بمداف المنطقة الى اقصى طاقة ممكنة .

وفي قطر -عمى سبيؿ المثاؿ -بمغت تكمفة إنتاج برميؿ النفط  ٕٛسنتا عاـ.ٜٜٔ٘

ىذا في وقت كاف فيو سعر البرميؿ ٖٕ ٕ,دوالر  .وبذلؾ كاف الريع اإلقتصادي النتاج النفط
يناىز تسعة أعشار سعر بيع البرميؿ  ،بينما كانت التكمفة متضمنة العائد الضروري عمى

العشر فقط .
اإلستثمار حوالي ُ

وقد كاف وجود ىذا المستوى العالي مف الريع  ،وراء توسع شركات النفط في إنتاج

نفط المنطقة  ،وكاف لقطر نصيب مف تزايد إنتاج المنطقة  .فتدفؽ بغ ازرة جزء مف ىذا الريع
االقتصادي عمى قطر  ،في وقت لـ يكف فييا مصدر آخر لمدخؿ يذكر  ،غير القميؿ مف
النفقات التي تنفقيا شركات النفط العاممة في االقتصاد المحمي في شكؿ أجور ومشتريات

محمية  .فكاف دخؿ قطر  ٗ,ٛمميوف روبية عاـ ٓ٘ ، ٜٔوىذا يعتبر رقماً فمكياً في قطر
في ذلؾ الوقت  .ثـ ارتفع إلى ٕٓ مميوف روبية عاـ ٔ٘ .ٜٔوالى ٔ٘ مميوف عاـ ٕٜ٘ٔ
عندما بدأ تطبيؽ اتفاقية مناصفة األرباح  .وواصمت عائدات النفط تصاعدىا لتصؿ إلى

ٖ ٔٙمميوف روبية عاـ ٘٘ . ٜٔوبمغت ذروتيا األولى عاـ  ٜٔ٘ٛعندما وصمت عائدات
قطر مف النفط  ٕٛٚمميوف روبية  .واستقرت عند مستوى ادنى قميبلً حتى عاـ ٖ .ٜٔٙثـ
عادت إلى االرتفاع بعد ذلؾ لتص ػػؿ إلى ٕ ٘ٛمميوف لاير عاـ ٜٓٔٚ
) 114 - 132

(.

201

Al - Kuwari 1978 :

وجدير بالتأكيد أف نصيب الدولة مف عائدات النفط يمثؿ جزءاً فقط مف الريع

اإلقتصادي اإلجمالي إلنتاج النفط في قطر  .وما حصمت عميو شركات النفط العاممة في
قطر مف الريع يفوؽ الجزء الذي حصمت عميو الدولة  .ولذلؾ كاف اقتساـ ريع النفط موضوع

صراع بيف قطر وشركات النفط العاممة فييا  .وكاف ىذا الصراع بيف الدوؿ المصدرة لمنفط

عموماً والشركات العاممة فييا  ،وراء اتفاقيات مناصفة األرباح في مطمع الخمسينيات ،

واتفاقيات " تنفيؽ الريع " في منتصؼ الستينيات بعد أف تـ تأسيس األوبؾ .

ويمتد التأثير البالغ لظاىرة الريع االقتصادي لمنفط إلى أكثر مف مج ػ ػ ػػاؿ  .فيى -

ابتداء -وراء التنافس الدولي عمى نفط المنطقة في القرف العشريف  .وقد كاف السعي إلى
ً
احتكار ريع النفط ىو الغاية التي س ػػعت الييا شػركات النفط عندما تصارعت -فيما بينيا-
مف أجؿ الحصوؿ عمى امتيازات النفط  ،مدعومو في ذلؾ بقوة حكوماتيا  .وكاف اإلجحاؼ
بحقوؽ الدوؿ المنتجة ىو الطابع العاـ التفاقيات امتياز النفط في المنطقة  .كما كاف
استقرار الحكومات المحمية في المنطقة وتوفير الحماية الخارجية ليا والمساندة الداخمية
لسمطتيا  ،نتيجة مف نتائج امتيازات النفط التي قطفت ثمارىا شركات النفط الكبرى  ،ونعمت

بفوائدىا االقتصادية الجمة الدوؿ المستيمكة لمنفط  .وكذلؾ كاف الريع االقتصادي لمنفط

موضوعاً لمتنافس بيف الدوؿ المنتجة والدوؿ المستيمكة  ،إلى جانب التنافس بيف الدوؿ
المنتجة والشركات العاممة فييا  .وكاف النفط وريعو عامميف ىاميف في نسج نوع خاص مف
العبلقات الدولية  ،والتأثيرات األقميمية  ،التي عممت عمى تجميد األوضاع السياسية ،

وتثبيت األوضاع الداخمية  ،ال سيما في البمداف الصغيرة  ،وربطتيا بآليات التبعية
االقتصادية واألمنية .

وعمى المستوى الداخمي  ،كانت ظاىرة ريع النفط  ،ىي مصدر التأثير الرئيسي عمى

الحياة اإلجتماعية والثقافية  .فالريع حؿ محؿ االنتاجية  .واإلستيبلؾ أصبح مف الممكف

تحقيقو دوف تحمؿ عناء االنتاج  .والمكافأة اصبحت غير مرتبطة بالجيد  .والضبط

االجتماعي أصبح يعتمد عمى سياسات اعادة توزيع الريع  ،بدؿ أف يتطمب قد اًر كبي اًر مف

المشاركة  ،أو يستدعي جيداً كبي اًر مف القمع  .ومف ىنا تغمغمت ظاىرة الريع في كؿ جوانب
المجتمع ونسجت الحياة االجتماعية حوؿ حقيقة وجودىا  .وبذلك أصبحت ظاىرة الريع
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النفطي  ،إلى جانب نظم الحكم المطمقة  ،التي تبمورت في بمدان المنطقة قبل اكتشاف

النفط ومع مرحمة اكتشافو  ،وراء فقدان النسق االجتماعي في الدول النفطية عموماً وفي
دول شرقي الجزيرة العربية عمى وجو الخصوص .
3-10ػ
اضطجتطعػسيػاضوشتػاضراعنػ
بعد قراءتنا السريعة لنشأة المجتمع القطري وتكوينو في نياية القرف التاسع عشر ،

والتعرؼ عمى حقب التغير االجتماعي التي انتقؿ بموجبيا مف عصر الغوص الى عصر

النفط  ...نبدأ محاولة توصيؼ المجتمع في قطر في الوقت الحاضر  .والبد لنا ىنا مف أف

نحاوؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الحائر  ،الذي سبؽ طرحو حوؿ المقصود بالمجتمع في قطر
وفي الدوؿ المماثمة ليا  .فقد كاف المجتمع القطري الذي سبؽ اف تعرفنا عميو  ،وتبيف لنا

نسقو االنتاجي  -القبمي  ،عرضو لتغيرات ىيكمية  ،وضحية لتداعيات قوضت بناءه وأفقدتو
نسقو االجتماعي  .لقد تعرض المجتمع القطري لتغيرات اقتصادية وسياسية وسكانية ،
فجائية وعشوائية  ،منذ أواخر العشرينيات بشكؿ عاـ  ،ومنذ بداية تصدير

النفط  ،وما

تبل ذلؾ مف طفرات أسعار النفط في عاـ ٗ ٜٔٚوعاـ  ، ٜٜٔٚبشكؿ خاص .

واذا كان تأثير بعض تمك التغيرات إيجابياً فإن معظم تأثيراتيا كان وما يزال سمبياً ،

ىذا إذا نظر إلى محصمة التغير اإلجتماعي من منظور تماسك المجتمع واستمراره عبر

الزمن  .ويعود ذلؾ بشكؿ رئيسي  ،إلى تعطيؿ تمؾ التغيرات  ،لدور المواطنيف واضعاؼ

حركتيـ المشتركة وتساندىـ اإلجتماعي نتيجة ثبلثة عوامؿ :

اوليا  :تراجع صناعة الغوص وتدىور اقتصادياتو  ،وما صاحبيما مف انقطاع مصادر
الدخؿ وتآكؿ الثروات وانييار المراكز االقتصادية واالجتماعية ألىؿ قطر  .وقد صاحب

ذلؾ اإلنييار ىجرة واسعة مف قطر طمبا لمرزؽ مما أدى إلى خمخمة المجتمع واضعاؼ

حركتو .

ثانييا  :بروز ظاىرة الريع االقتصادي لصاد ارت النفط منذ عاـ  ، ٜٜٔٗواعتماد الدولة ثـ
المجتمع تدريجياً بعد ذلؾ  ،عمى ريع النفط باعتباره مصد اًر سيبلً لمدخؿ  .وبالتالي فإف
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الريع حؿ محؿ االنتاج  ،وأصبح فتات الريع بدالً مف انتاجية العمؿ ىو مصدر الدخؿ
والسبيؿ إلى تكويف الثروة وبناء المركز االجتماعي  .وىذا ىو الخمل االنتاجي الذي أدى

إلى تيميش دور المجتمع واعتماده عمى الدولة وسياسات إعادة توزيع عائدات النفط مف

خبلؿ الميزانية ومف خارجيا .

ثالثيا  :استفحال ظاىرة الخمل السكاني وتفاقميا عمى وجو الخصوص منذ مطمع
السبعينيات  .فقد ارتفع سكاف قطر اثنى عشر ضعفاً مف حوالي ٓ٘ ألؼ عاـ ٜٜٔ٘

(الجابر  ) ٕٔٗ : ٜٔٚٚإلى حوالي ٓٓ ٙألؼ في عاـ ٘ ، ٜٜٔوانخفضت نسبة
المواطنيف مف حوالي الثمثيف إلى حوالي الخمس  ،وأصبحت نسبة غير الناطقيف بالمغة

العربية بيف السكاف اليوـ تناىز ٓ( %ٙانظر الفقرة . )ٔ:ٔ:

وأماـ تمؾ التغيرات الييكمية التي أصابت المجتمع في قطر وفي الدوؿ المماثمة ...

يقؼ الدارس حائ اًر أماـ المقصود بالمجتمع في تمؾ الدوؿ  .ىل يشكل المواطنون وحدىم
كل المجتمع ؟ أم ان المجتمع يتكون من كل السكان  ...مواطنين ووافدين ؟ وىل يرقى
التجمع البشري المقيم عمى أرض قطر والدول المماثمة الى مرتبة المجتمع بالمعني العممي

لمفيوم المجتمع ؟ وفي ىذه الحالة ىؿ يمكننا اعتبار مجتمعات المنطقة مجتمعات في حالة
انتقاؿ  ،أسوة بمجتمعات العالـ الثالث بشكؿ عاـ والمجتمعات العربية األخرى بشكؿ خاص

 .أـ اف مجتمعات المنطقة قد وصمت إلى مفترؽ طرؽ وعمييا أف تختار بيف أف تكوف أو ال
تكوف  ...بيف إعادة اإلعتبار لمجتمعاتيا األصمية وبيف نشوء مجتمعات أخرى متعددة
الجنسيات ومتباينة الثقافات .

وفيما يمي نتناوؿ الموضوع في ثبلث نقاط  :أوالىا  :تعريؼ المجتمع في عمـ اإلجتماع .

وثانيتيا  :ىؿ يشكؿ المواطنوف وحدىـ كؿ المجتمع  .وثالثتيا  :ىؿ يتكوف المجتمع مف
كؿ السكاف مواطنيف ووافديف  .ومف ثـ نختتـ مناقشتنا في الجزء األخير مف ىذا البحث
بتوصيؼ عاـ لممجتمع الراىف في قطر والدوؿ المماثمة ليا .

 5 - 4تعريف المجتمع
يعرؼ معجـ المصطمحات اإلجتماعية المجتمع بأنو "جماعة مف الناس يعيشوف معاً

في منطقة معينة  ،وتجمع بينيـ ثقافة مشػتركة ومختمفة عف غيرىا  .وشعور بالوحدة  .كما
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ينظروف إلى انفسيـ ككياف متميز"( .بدوي  . )ٗٓٓ : ٜٔٚٛويورد قاموس عمـ اإلجتماع

ثبلثة استخدامات شائعة لممجتمع تشير إلى جوانب ىامة مف الحياة االجتماعية  .أوليا :

المعنى العاـ ويعني "مجموع العبلقات االجتماعية بيف الناس" .ثانييا  :يعني "كؿ تجمع
لمكائنات البشرية مف الجنسيف ومف كؿ المستويات العمرية يرتبطوف معا داخؿ جماعة

اجتماعية ليا كياف ذاتي ونظميا وثقافتيا المتميزة " .وثالثيا  :يدؿ عمى "النظـ والثقافة التي

تحققت عند جماعػة مف الناس" (غيث . )ٗ٘ٔ : ٜٜٔٚ

ويصؿ بوتومور عند مناقشتو لصعوبة تعريؼ المجتمع  ،إلى أنو "مف اليسير عمينا

إثبات أف وجود المجتمع االنساني يتطمب توافر إجراءات معينة أو عمميات محددة  ،أي أف

ىناؾ متطمبات وظيفية لممجتمع" ويذكر أف أىـ ىذه المتطمبات ما يمي :

ٔ  -نسؽ اتصاؿ ٕ -نسؽ اقتصادي يختص بأمور االنتاج وتوزيع السمع  -ٖ .اجيزة مثؿ
األسرة والمدرسة تتولى تنشئة األجياؿ الجديدة ٗ  -نسؽ سمطة وتوزيع محدد لمقوة  ،وربما
نسؽ طقوس يصوف التماسؾ االجتماعي ويدعمو ويمنح االحداث الشخصية اليامة -مثؿ

الوالدة والوفاة والزواج -إق ار اًر وتقدي اًر اجتماعياً( بوتومػوز ٔ. )ٔٙٚ : ٜٔٛ

وتورد كتب مبادئ عمـ اإلجتماع عدداً مف تعريفات المجتم ػػع  ،ينظر كؿ منيا بعمؽ

 ،إلى جانب مف مقومات المجتمع  .ومنيا تعريؼ ايوبانؾ

EUBANK

الذي يعرؼ المجتمع

بأنو عبارة عف "جماعة مف الناس عاشوا معاً  ،وعمموا مع بعضيـ لفترة طويمة نسبياً ،
مكنتيـ مف الوصوؿ إلى درجة معينة مف التنظيـ  ،بحيث يعتبروف أنفسيـ وحدة اجتماعية

ليا حدودىا المعروفة" (حسف ٕ. )ٕٚٚ : ٜٔٛ
ويؤكد كنجزلي ديفز

Kingsly Davis

أربعة عناصر أساسية لقياـ المجتمعات ىي :

السكاف  ،والتخصص  ،والتمايز الطبقي  ،والوحدة او التضامف  ،واستمرار النسؽ

االجتماعي (حسف ٕ. )ٕٛٓ : ٜٔٛ

ويركز بعض عمماء اإلجتماع عمى جوانب جوىرية تميز المجتمع عف غيره مف

التجمعات البشرية  .فيذكر تومس اليوت

Thomas Eliot

بأف المجتمع " مجموعة متفاعمو مف

الرجاؿ والنساء واالطفاؿ  ،يقوموف عمى أرض محددة ويتعاونوف (وظيفياً) عمى البقاء

(اإلقتصاد) وحفظ النوع (الزواج والتناسؿ) " (غيث  . )ٕٔٗ : ٜٔٙٙويري بيسانز
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Biesanz

" أف المجتمع ىو تنظيـ العبلقات اإلجتماعيػة مف أناس يسيموف في ثقافة مشتركة

(ويتقاسموف االحساس بالمشابية) " (غيث  . )ٕٔ٘ : ٜٔٙٙويضيؼ عاطؼ غيث إلى

ىذه الجوانب  ،موضحاً ما يميز المجتمع عف غيره مف التجمعات البشرية  ،فيؤكد عمى أف

مف " عبلمات المجتمع األساسية أف أعضاءه يتفاعموف بعضيـ مع بعض أكثر مف تفاعميـ
مع أعضاء آخريف مف مجتمع آخر  ،كما انيـ يشاركوف في أكبر مجموعة مف القيـ  .ولذلؾ
كاف ىذا التساند والقيـ المشتركة مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى وحدة المجتمع " (غيث

 . )ٕٔٚ - ٕٔٙ : ٜٔٙٙويؤك ػ ػ ػ ػػد ارنولد جريف

Aranold Green

بشكؿ خاص عمى أىمية

المصير المشترؾ في تكويف المجتمع االنساني  .وىذا يميز المجتمع عف غيره مف
التجمعات البشرية المؤقتة  ،أو العابرة أو المشروطة بغرض محدد  ،مثؿ معس ػػكرات العمؿ

 .ويقوؿ إف أخص ما يميز المجتمعات اإلنسػػانية " أف اعضاء المجتمع يعتقدوف في

المصير ويقوـ بينيـ نس ػ ػػؽ مف القواعد الخمقية التي يمتزمونيا في توجيو السموؾ العاـ "

(غيث  . )ٕٔٚ : ٜٔٙٙويرى أحمد أبو زيد " أف المجتمع نفسو يؤلؼ نسقاً طبيعياً مكوناً
مف اجزاء متفاعمة ومتساندة ذلؾ التساند الوظيفي الذي يميز الكؿ المتماسؾ " (ابو زيد

 . )ٖ : ٜٔٛٚويبرز تعريؼ ماكيفر وبيج

Maciever & Page

أىمية الوعي في تكويف

المجتمع  .فالعبلقات "اإلجتماعية مشروطة مف حيث الوجود بالوعي المتبادؿ بيف األطراؼ

الداخمة فييا  .فبدوف ىذا الوعي ال تكوف ىناؾ عبلقات اجتماعيػػة وال يكوف ىناؾ مجتمع "

(غيث . )ٕٜٔ : ٜٔٙٙ

ويحدد ماريوف ليفي

Marion Levy

أربع ػػة معاير تميز المجتػ ػػمع عف غيره مف

التجمعات البشرية ( حسف ٕ . ) ٕٛٓ : ٜٔٛأوليا :قدرة المجتمع عمى االستمرار إلى

مدى زمني أطوؿ مف عمر األعضاء  .ثانييا  :قدرة المجتمع عمى تجديد نفس ػػو مف ناحية
 ...مف خبلؿ التناسؿ  .ومف ناحية أخرى  ...عف طريؽ غرس ثقافتو مف خبلؿ توافر نظاـ
تربوي قادر عمى تحقيؽ التنشئة اإلجتماعية لؤلعضاء الجدد عمى أساس ثقافة المجتمع

ونظمو  .ثالثيا  :مدى توفر مجموعة مف المعيير المشتركة المنظمة لؤلفعاؿ اإلجتماعية
لؤلعضاء ومدى توفر الشعور بالوالء لدى ىؤالء األعضاء لممجتمع  .ورابعيا  :مدى قدرة

المجتمع عمى تحقيؽ اإلكتفاء الذاتي .
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ويتفؽ عدد مف أساتذة عمـ االجتماع العرب عمى اف تعريؼ ىاري جونسف
Johnson

Harry

لممجتمع ىو أوضح وأشمؿ تعريؼ لممجتمع الكمي (غيث  ( )ٕٕٓ : ٜٔٙٙحسف

ٕ . )ٕٛٔ : ٜٔٛويعرؼ جونسف المجتمع بأنو " جماعة مف الناس تتوفر فييا أربعة
عناصر أساسية ىى  :االقميـ المحدد  ،والتكاثر عف طريؽ الجنس  ،والثقافة الشاممة ،

واالستقبلؿ " .

واذا كانت العناصر الثبلثة األولى ال تحتاج إلى توضيح فإف عنصر االستقبلؿ

يتطمب بعض اإليضاح  .فالمقصود ىو اإلستقبلؿ النسبي وىذا يحمؿ معنييف  :أوليما  :اف
يكوف المجتمع وحده قائمة بذاتيا  ،وال يكوف مجرد جماعة أو جماعات فرعية تنتمي كؿ

منيا الى مجتمع آخر  .وثانييما  :اف يتحقؽ داخؿ المجتمع تكامؿ  .وأىـ مقومات التكامؿ
االجتماعي ىما  :اإلعتماد المتبادؿ بيف األعضاء  ،ووجود معايير وقيـ يخضع ليا األفراد

في سموكيـ ويسيروف وفقاً ليا (حسف ٕ. )ٕٕٛ : ٜٔٛ
3-10ػ2-ػػ ضغسػاضطواطظونػوحدعمػصلػاضطجتطعػ:ػ

ىؿ يشكؿ المواطنوف وحدىـ -دوف الوافديف -في الوقت الحاضر " ،المجتمع" في

قطر وفي الدوؿ المماثمة ليا في الخميج العربي ؟  .إف االجابة العممية الدقيقة عمى ىذا
السؤاؿ  ،في ضوء مفيوـ عمـ االجتماع وتعريفات المجتمع الكمي التي سبؽ أف استعرضناىا

 ،حرى بيا اف تكوف بالنفي القاطع  .فالمواطنوف وحدىـ في قطر عمى سبيؿ المثاؿ -

والذيف يشكموف حواليٕٓ %مف عدد السكاف فقط واقؿ مف ٓٔ %مف قوة العمؿ والذيف
يتركز أكثر مف ٓ %ٜمنيـ في األجيزة والمؤسسات الحكومية نتيجة سياسة التوظيؼ
االجتماعي (انظر الفقرة  - )ٕ-ٕ-ٕ :ال تتوفر ليـ في حقيقة األمر مقومات المجتمع

الكمي  ،الذي يتطمب بالضرورة حداً أدنى مف اإلعتماد المتبادؿ بيف أفراده واعتمادىـ عمى
الذات واستقبلؿ الجماعة النسبي عف غيرىا مف الجماعات  .وبالتالي فإف المواطنيف ال

يمثموف مجتمعاً كمياً  ،وانما ىـ جماعة أو بقايا مجتمع  ،داخؿ تجمع بشري يتكوف مف
جاليات وافدة إلى جانب الجماعة المواطنة .

ومما ال شؾ فيو أف ىذا الوجود المشترؾ  ،لممواطنيف والوافديف عمى أرض واحدة

وتحت سمطة واحدة  ،يفرض بالضرورة تفاعميما نتيجة التعامؿ المشترؾ واالحتكاؾ اليومي
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الكثيؼ وتبادؿ الميمات  ،ويحمؿ في طياتو تأثير الوافديف البالغ عمى تفاعؿ المواطنيف

بشكؿ ينتفي معو وجود حياة اجتماعية لممواطنيف مستقمة عف تأثير الوافديف  .كما اف
الوجود الكثيؼ لموافديف واإلعتماد عمى عمميـ في مختمؼ القطاعات قد عطؿ الدور

اإلنتاجي لممواطنيف وقمؿ الحاجة إلييـ وأضعؼ اعتمادىـ المتبادؿ عمى بعضيـ وقمؿ مف

اعتمادىـ عمى أنفسيـ  .ومف ىنا ضعؼ تعاوف المواطنيف وظيفياً  ،ووىف تساندىـ ،
وتشتتت إمكانية تفاعميـ اإليجابي مف أجؿ المحافظة عمى مصالحيـ العميا باعتبارىـ

مجتمعاً .

وانو لمف المسمـ بو أف الحياة المشتركة لمسكاف -في قطر وفي الدوؿ المماثمة ليا-

بما تفرزه مف تفاعؿ -إيجابي أو سمبي -في نطاؽ ضرورات الحاضر أوتوجيات المستقبؿ

 ...وما يجري داخميا مف تعاوف وتنافس وصراع  ...وما يؤثر في مسارىا مف عمميات

اجتماعية أخرى  ...ليست -بكؿ تأكيد -حك اًر عمى الجماعة المواطنة دوف الجاليات الوافدة
التي تشارؾ المواطنيف بكثافة في سائر النشاطات وعمى مختمؼ المستويات  ،بما في ذلؾ

التأثير غير المباشر عمى عممية اتخاذ القرار  .وفي كثير مف األحياف  ،إف لـ يكف أغمبيا ،
يفوؽ احتكاؾ المواطنيف بالوافديف وتفاعميـ معيـ  ،احتكاؾ المواطنيف بعضيـ ببعض  .كما
أف المواطنيف ليسوا أقرب مف الوافديف مف مراكز اتخاذ القرار أو حمقات التأثير عميو  .وقد

الحظت دراسة ىامة حوؿ أنماط التفاعؿ وتصوراتو بيف المواطنيف والوافديف في قطر  ،أف

ظاىرة العمالة الوافدة لـ تعد "ظاىرة مؤقتة وانما أخذت ابعادىا  .حيث عمقت االزدواجية
السكانية وأشاعت عدـ التجانس في المجتمع"

(الكاظـ ٔ . )ٖٗ٘ : ٜٜٔوتوضح

الدراسة تمؾ اإلزدواجية السكانية بقوليا " يتكوف المجتمع القطري مف دائرتيف كبيرتيف  ،دائرة
السكاف المحمييف بانقساماتيـ العرقية والمذىبية  ،ودائرة السكاف األجانب باختبلفاتيـ اإلثنية

والثقافية  ،وىى خميط اجتماعي بيف مغتربيف عرب وأجانب " ( الكاظـ ٔ. ) ٖٗ٘ : ٜٜٔ

*****
ولعمو مف المناسب ىنا  ،أف نتعرض لمفيوـ التيار الرئيسي في المجتمع
Stream

Main

بالمناقشة والتميز  ...بيف انطباؽ ىذا المفيوـ عندما يكوف المواطنوف بالفعؿ ىـ

التيار الرئيسي  ،ليـ األغمبية العددية  ،كما أف دورىـ بارز ومؤثر في مجريات الحياة
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اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية بيف السكاف  ...وبيف حالة قطر والدوؿ المماثمة ليا في

المنطقة  .وتعود أسباب مناقشتنا ىذه الى وجود مقولة خاطئة تقوـ عمى مقارنة مجتمعات
دوؿ المنطقة بالمجتمع االمريكي في الوقت الحاضر  ،حيث يشكؿ المجتمع األمريكي التيار
الرئيسي بيف السكاف بالرغـ مف وجود مياجريف أجانب بيف سكاف الواليات المتحدة

األمريكية .وتنطمؽ ىذه المقولة مف أف اليجرة المعاصرة إلى الواليات المتحدة األمريكية ،لـ

ينتج عنيا تفكؾ المجتمع األمريكي ولـ تيدده اليجرة بأخطار النكوص  ،وانما زادتو اليجرة
قوة وحيوية  ،وغذتو بالعقوؿ وبالطاقات  ،دوف أف يتحمؿ المجتمع األمريكي تكاليؼ تنشئتيا

أو إعدادىا لسوؽ العمؿ  .وتشير ىذه المقولة إلى أف اليجرة لـ تعطؿ دور التيار الرئيسي
في المجتمع األمريكي وىـ المواطنوف األمريكيوف في أي وقت مف األوقات  ،فقد استمر

المجتمع األمريكي الذي تكوف بعد اكتشاؼ امريكا -نتيجة اليجرة -يؤدي دوره القيادي
بالرغـ مف اليجرة الجديدة التي يتـ استيعاب بعض أفرادىا ودمجيـ في المجتمع األمريكي ،

واكسابيـ الثقافة األمريكية الجامعة  ،وتعميؽ اإلنتماء األمريكي لدييـ  ،ومف ثـ يكتسبوف
الجنسية بما ليا مف حقوؽ وما عمييا مف واجبات .

وفي اعتقادي أف المقارنة ىنا غير دقيقة  ،بؿ إنيا قد تكوف مضممة وليست مما

يتحممو ىامش مفيوـ " المقارنة مع الفارؽ " فالفارؽ كبير وجوىري تنتفي بموجبو المقارنة

والتشبيو  .وذلؾ ليس بسبب كوف الواليات المتحدة األمريكية دولة عظمى تممؾ كامؿ إرادتيا

الوطنية ومقومات اتخاذ قرارىا الوطني في معزؿ نسبي عف أي تأثير خارجي فحسب  ،وانما

أيضاً لوجود أسباب عديدة  ،نذكر منيا أربعة :

أوليا  :أف المواطنيف األمريكييف ىـ األغمبية العظمى بيف السكاف وال يزيد عدد المياجريف

عمى حوالي ٓٔ %مف إجمالي السكاف  .ثانييا  :أف المجتمع األمريكي ليس مجتمعاً ريعيا

يعتمد فيو المواطنوف عمى فتات الريع "فيقعدوف وال يجيدوف" مثمما ىو الحاؿ عندنا (سالـ

واسكندر  )ٗ : ٜٔٚٙوانما ىو مجتمع يقوـ فيو المواطنوف باإلنتاج ويعتمدوف عمى انتاجية
عمميـ  .كما يعتمد اإلنتاج عمييـ وعمى دورىـ في كافة القطاعات السمعية والخدمية في
القطاع الخاص والعاـ  .ولذلؾ فإف دور المواطنيف دور حاسـ تعتمد الدولة والمجتمع عميو

وليس دو اًر ىامشياً يمكف اإلستغناء عنو  .ثالثيا  :يتمتع المواطنوف األمريكيوف بحؽ اتخاذ
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الق اررات الجماعية الممزمة لممجتمع ويمارسوف ذلؾ الحؽ مف خبلؿ نظاـ دستوري ديمقراطي

 .كما يتمتعوف بيامش مف الحريات العامة تجعؿ الرأي العاـ حاض اًر ومؤث اًر عمى السياسات
العامة ومنيا سياسة اليجرة  .رابعيا  :أف اليجرة في الواليات المتحدة األمريكية ىجرة
انتقائية عمى المستوى الفردي  ،ليا ضوابط مف حيث النوع والكـ وليست متروكة لقوى

الجذب إلى امريكا والطرد مف الدوؿ المكتظة بالسكاف  .ولذلؾ تجري تدفقات اليجرة وفؽ

النسب المقبولة ويكوف المياجروف ممف يتمتعوف بشروط استيعابيـ واندماجيـ في المجتمع

األمريكي وفؽ تقاليد المجتمع األمريكي في اليجرة واعتبارات االستيعاب .

وفي تقديري أف أوضاع المنطقة اليوـ ىي أقرب الى أوضاع ببلد المبليو بيف

الحربيف العالميتيف  ،حيث تفاقـ الخمؿ السكاني وفقد المجتمع تجانسو نتيجة اليجرة الصينية
واليجرة مف شبو القارة اليندية مف أجؿ العمؿ في مناجـ القصدير ومزارع المطاط  .وقد
برزت مخاطر تمؾ اليجرة بعد الحرب العالمية الثانية فوجدت ببلد المبليو نفسيا عمى مفترؽ

طرؽ  .إما أف يعاد اإلعتبار إلى المجتمع المبلوي ويصبح لممبلوييف دور بارز  ،واما أف
يتحوؿ المجتمع في ببلد المبليو إلى مجتمع جديد يشكؿ الصينيوف التيار الرئيسي فيو نتيجة

ما يتمتعوف بو مف قوة اقتصادية ومصدر لميجرة ال ينضب  .وقد انحازت اإلدارة البريطانية

إلى خيار إعادة االعتبار لممبلوييف تحت ضغط خطر تغمغؿ النفوذ الشيوعي مف خبلؿ

الصينييف  .ولذلؾ شجعت اإلدارة البريطانية المبلوييف وىيأت الظروؼ لقياـ اتحاد ماليزيا
مف عدد مف الممالؾ والسػ ػ ػػمطنات والواليات األخرى  .وكاف السبيؿ إلى ذلؾ قياـ حركة
وحدوية دستورية تضـ المبلوييف بقي ػػادة تنكو عبد الرحمف الذي تحالؼ مع الرأسمالية

الصينية مف أجؿ الحصوؿ عمى اس ػػتقبلؿ ببلد المبليو واتحادىا وفؽ نظاـ حكـ ديمقراطي

يكوف لممبلوييف فيو الدور السياسي القائد

) ( Britanica 1973 : V0l .11 : 367.

.

ومما ىو جدير بالمبلحظة أف جزيرة سنغافوره لـ تدخؿ ضمف اتحاد ماليزيا نتيجة

لتركيبتيا السكانية  ،حيث أصبح الصينيوف يشكموف األغمبية بيف السكاف  .ولذلؾ كاف
خيارىـ ضد إعادة اإلعتبار لممجتمع المبلوي في سنغافوره  ،الذي فضموا عميو إقامة مجتمع

آخر منفصؿ عف مجتمع المبليو  ،يشكؿ الصينيوف التيار الرئيسي فيو  .وقد كاف ليـ ذلؾ

بسبب حقائؽ الوجود الصيني مف ناحية  .ومف ناحية أخرى عدـ حرص بقية أجزاء المبليو
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عمى إنضماـ سنغافورة الى اتحاد ماليزيا خوفاً مف ضياع ىويتو المبلوية اذا ما اضيؼ
صينيو سنغافورة الى عدد الصينيف في سائر أنحاء ماليزيا  .وىكذا نرى أن المجتمع الذي

ىو عمى مفترق طرق عميو أن يختار بين إعادة األعتبار إلى المجتمع األصمي أو أف
يقبؿ اقامة مجتمع آخر مكانو  ،مغاير في ىويتو ومنقطع الصمة بالمجتمع األصمي  .وقد

اختارت سائر أنحاء ببلد المبليو طريؽ اإلتحاد الفيدرالي الدستوري الديمقراطي  ،ولجأت الى
رص الصفوؼ وتفعيؿ دور المبلوييف مف أجؿ إعادة اإلعتبار لممجتمع المبلوي  .ىذا بينما

كاف مصير سنغافورة ىو نكوص المجتمع المبلوي وقياـ مجتمع صيني مكانو وعمى حسابو

.

بعد ىذه المداخمة التوضيحية حوؿ احتماالت مسار المجتمع في قطر والدوؿ المماثمة

 ،نعود إلى بياف األسباب الجوىرية التي تنفي عف مجتمع المواطنيف في دوؿ المنطقة صفة
المجتمع الكمي  ،وتجعؿ مف المواطنيف مجرد جماعة تعيش ضمف تجمع بشري  ،يتكوف مف
مجتمع فرعي  ،ىو مجتمع المواطنيف الذي يتعايش مع جاليات عربية وأجنبية عمى أرض

واحدة  ،وتحت سمطة واحدة ليس لو تأثير فعاؿ عمى ق ارراتيا  .وتتمثؿ أىـ تمؾ األسباب في

ثبلثة مظاىر :

أوليا  :عدـ استقبلؿ الجماعة المواطنة عف الجاليات الوافدة  .فالحياة اإلجتماعية لممواطنيف
-بالمعنى الشامؿ لمحياة اإلجتماعية -ال تقوـ عمى أساس اإلعتماد المتبادؿ بيف المواطنيف ،

وال ترتكز عمى اعتماد الجماعة المواطنة عمى ذاتيا  ،وانما ىى معتمدة في أكثر مف مجاؿ
حيوي عمى مشاركة الوافديف بشكؿ ال يمكف اإلستغناء عنو في الوقت الحاضر  .فتقسيـ
العمؿ بيف المواطنيف ال يقيـ حياة إجتماعية كاممة يتوفر ليا الحد األدنى مف األشباع

واألستمرار بمعزؿ عف مشاركة الوافديف اليومية المنتظمة واألعتماد عمى جيودىـ  .وعمى
سبيؿ المثاؿ فإف نسبة القطرييف  ،حتى في القطاع العاـ الذي يتركز فيو حوالي ٓ %ٜمف

قوة العمؿ المواطنة  ،تقدر بحوالي الثمث فقط  .أما مساىمتيـ في القطاع المختمط فانيا

العشر فقط  ،وفي القطاع الخاص ال تصؿ مسػػاىمة المواطنيف الى أثنيف في المائة
حوالي ُ
مف إجمالي العامميف فيو (انظر الفقرة ٕ . )ٕ-ٕ-ويتضح لنا عدـ استقبلؿ الجماعة

المواطنة عف الوافديف عندما ندرؾ ايضاً مدى تأثير الوافديف في فكر وحركة المواطنيف مف
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خبلؿ األدوار والميمات التي يقوموف بيا  .فنجد الوافديف ىـ خطباء المساجد وأئمتيا ومنيـ
المدرسوف والمذيعوف والصحفيوف وسائر اإلعبلمييف  ،وكذلؾ المديروف وكبار المستشاريف

والضباط والقضاة  ،وىـ األغمبية في مختمؼ القطاعات  .ومف ىنا فإف المجتمع القطري

عندما نعني بو المواطنيف حص اًر  ،ليس أعضاؤه ىـ مصدر التأثير الرئيسي فيو  ،كما أنيـ

ال يستطيعوف اليوـ أف يؤدوا الوظائؼ الضرورية التي تتطمبيا الحياة األجتماعية لمجتمع

كمي  .وفيما عدا التعاوف الوظيفي بيف المواطنيف في جانب الزواج مف بعضيـ بعضاً
وداخؿ دوائرى ػػـ األجتماعية  ،بسبب النظرة التقميدية الى التكافوء اإلجتماعي مف ناحية ،
ومف ناحية أخرى بسبب الموانع القانونية واإلدارية التي تحد مف التزاوج بيف المواطنيف

والوافديف  ...فإف تكامؿ أفراد الجماعة المواطنة فيما بينيـ -بشكؿ عاـ -أدنى مف تكامؿ
أفرادىا مع بقية السكاف مف الوافديف  .ومف ىنا يفقد المجتمع القطري عندما نعني بو

المواطنيف حص اًر -ركناً أساسياً مف أركاف تعريؼ المجتمع الكمي  ،ىو ركف االستقبلؿ
النسبي  ،بمعنى أف ال يكوف المجتمع جماعة فرعية مف مجتمع آخر  .فشريحة المواطنيف

بيف السكاف في قطر والدوؿ المماثمة ليا  ،ال تعدو اليوـ أف تكوف مجرد مجتمعات فرعية

في التجمع البشري المقيـ داخؿ حدود الدولة وتحت سمطة حكومتيا  .ربما تكوف ىي

المجتمع الفرعي الوحيد  ...ولكنيا بكؿ تأكيد ليست مجتمعاً كمياً .

ثانييا  :تعطيؿ الوافديف لدور المواطنيف واعاقة عممية تفاعميـ اإليجابي  ،لكي يتحقؽ ليـ
تصحيح مسار الحاضر وتأميف المستقبؿ  ،في إطار ضرورات استمرار المجتمع القطري

عبر الزمف والمحافظة عمى ىويتو  .وبذلؾ يفتقد المجتمع القطري  -عندما نعني بو

المواطنيف حص اًر  -فرص التأثير الفعاؿ  ،نتيجة خمخمة الوافديف لممجتمع واضعاؼ
امكانيات التساند بيف المواطنيف  .وقد أصبح المواطنوف  ،نتيجة وجود الوافديف الكثيؼ بينيـ
وتأثيرىـ البالغ عمى مجريات األمور  ،غير قادريف عمى القياـ بدور التيار الرئيسي في
المجتمع  ،عندما فقدوا قدرة التأثير عمى الق اررات التي يتوقؼ عمييا مصيرىـ  .وقد تراجع

نتيجة لذلؾ دورىـ في الدفاع عف مصالحيـ بشكؿ عاـ  ،وما يتعمؽ منيا باستمرار المجتمع

والمحافظة عمى ىويتو بشكؿ خاص  .إف كثافة اليجرة قد أدت الى " زيادة الماء عمى

الطحين " كما يقوؿ المثؿ  ،وعطؿ وجود الوافديف الكثيؼ التعاوف بيف المواطنيف وعرقؿ نمو
الحد األدنى مف التساند الوظيفي الذي ال تقوـ لممجتمع قائمة دوف وجوده .
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ثالثيا  :فقداف النسؽ اإلجتماعي  .سبقت اإلشارة الى أف النسؽ األجتماعي لممجتمع
القطري كاف نسقاً إنتاجيا  -قبمياً  ،تعتمد فيو المكافأة عمى الجيد مف ناحية  ...كما يضطمع

فيو أىؿ قطر بدور سياسي مف خبلؿ تنظيماتيـ القبمية  ،وتحالؼ قبائؿ وعائبلت قطر .

وقد فقد المجتمع القطري ذلك النسق الذي تأسس عميو  ،بعد أن حل الريع محل اإلنتاج ،

ولم يعد شيخ القبيمة األول بين متساوين  .وقد تغير نتيجة لذلؾ توزيع القوة وترتيب المكانة

 ،وأصبح مجتمع المواطنيف شبيياً بمجتمع فئات مغمقة

Caste

مف الناحية السياسية

واالجتماعية  .ومف الناحية اإلقتصادية أصبح شبيياً بمجتمع الوارثيف القاعديف  ،الذيف
تعتمد مكانتيـ عمى الريع وما يصيبيـ مف فتاتو  ،مف خبلؿ اعتبارات إعادة توزيع عائدات

النفط .

ومف ىنا نبلحظ اف المجتمع القطري قد فقد نسقو السابؽ  ،ولـ يتبمور فيو نسؽ

اجتماعي بديؿ بعد  .ولذلؾ يصعب اعتباره مجتمعاً في مفيوـ عمـ اإلجتماع  ،باعتبار

المجتمع نفسو نسقاً اجتماعياً يولد التفاعؿ األيجابي ويكرس التساند الوظيفي ويوجو حركة
المجتمع نحو توفير ضرورات الحاضر وتأميف متطمبات المستقبؿ  .وذلؾ يتضمف بالضرورة

 ،مف وجة نظر المجتمع  ،المحافظة عمى ىويتو ودوامو مستم اًر عبر الزمف  .وقد أدت
الطبيعة الريعية لئلقتصاد  ،كما أدت طبيعة السمطة  ،الى أف ينحصر اىتماـ المواطنيف في

المصالح االقتصادية اآلنية عمى حساب غيرىا مف حقوؽ المواطنة وواجباتيا  .ومما يؤسؼ

لو حقاً  ،أف ىذا االنحراؼ األجتماعي ال يقتصر عمى المتجنسيف الجدد  ...الذيف لـ تكف
ليـ صمة سكنية بقطر قبؿ عصر النفط  ،والذيف جذبتيـ المكاسب المادية وحالت دوف
استيعابيـ واندماجيـ القيود األدارية  ،التي لـ تجعميـ يشعروف باالطمئناف الى وضع

المواطنة  ...وانما استشرى ىذا اإلنحراؼ اإلجتماعي وغياب الموقؼ الوطني حتى أصبح
عاماً تدريجياً بالنسبة ألغمب المواطنيف  ،الذيف اكتفوا مف المواطنة بالشكؿ  ،عمى حساب
الدور الذي يفرضو اإلنتماء لممجتمع القطري والوالء لموطف والغيرة عمى الصالح العاـ .

ولعؿ قمة حيمة المواطنيف  ،نتيجة اعتمادىـ عمى الدولة  ،التي تعاظـ دورىا حتى

طمس دور المجتمع  ،قد أضعؼ دور المواطنيف وحاؿ دوف نمو مجتمع مدني قطري حديث

 ،يحؿ محؿ المجتمع القبمي التقميدي الذي تراجع دوره  .ولعؿ عدـ تحبيذ الدولة لمبدأ

222

األنتخاب بشكؿ عاـ  ،قد حد مف فرص المشاركة السياسية  .كما أف موقؼ الدولة
المعارض الستقبلؿ العمؿ األىمي  ،حتى بالنسبة لممينييف والتجار  ،إضافة إلى موقفيا مف

جمعيات النفع العاـ في مجاؿ العمؿ اإلجتماعي والثقافي والفكري  ،قد حاؿ أيضاً دوف نمو
المجتمع المدني وتكويف رأي عاـ وحركة اجتماعية تؤىؿ المواطنيف ألف يكونوا بالفعؿ ىـ

التيار الرئيسي في المجتمع .

3-10ػ3-ػ والػغذصلػصلػاضدصانػطجتططاًػ
إذا كانت الجماعة المواطنة أقمية في وطنيا  ،وغير مستقمة نسبياً في حياتيا

اإلجتماعية  ،وال يتوفر ليا الحد األدنى مف مقومات اإلضطبلع بدور التيار الرئيسي في
المجتمع  ...فيؿ يشكؿ تجمع السكاف كميـ  -وافديف ومواطنيف  " -المجتمع " في قطر
وفي الدوؿ المماثمة ليا  .واالجابة العممية الدقيقة ىي بالنفي أيضاً  .فالتجمع البشري المقيـ

عمى أرض قطر يضـ إلى جانب المواطنيف جاليات عربية وأجنبية كبيرة منفصمة قانونياً

واجتماعياً وثقافياً عف بعضيا البعض  .كؿ جالية منيا تنتمي الى وطف  ،وتحمؿ جنسيتو ،

وتتفاعؿ مع مجتمعيا األصمي أكثر مف تفاعميا مع التجمع الذي تقيـ فيو مف أجؿ العمؿ .

ولذلؾ يفتقد ىذا التجمع البشري  -الذي ىو أقرب إلى معسكرات العمؿ منو لممجتمع -
مقومات المجتمع ويفتقر الى الوحدة الداخمية والنسؽ األجتماعي  ،الذي يرفعو الى مستوى

المجتمع بالمعنى العممي  ،أو تجعؿ منو كياناً قاد اًر عمى أداء وظائؼ المجتمع المتعارؼ

عمييا .

وىناؾ عدد مف المظاىر البارزة التي يؤدي استمرارىا إلى عدـ استطاعة التجمع

البشري المقيـ عمى أرض قطر والدوؿ المماثمة ليا بموغ مرتبة المجتمع  .وتتمثؿ أىـ تمؾ

المظاىر في ثبلثة :

أوليا  :الوضع السكاني واإلقتصادي غير الطبيعي  .ويعود ذلؾ مف ناحية إلى تدفؽ
عائدات النفط ونمط تخصيصيا وحموؿ الريع اإلقتصادي لصادرات النفط محؿ اإلنتاج  .وقد
ترتب عمى ذلؾ تغيرات اقتصادية واجتماعية  ،اضعفت الحس اإلقتصادي  ،وغيبت الشعور

بالمسئولية المجتمعية  ،وأدت إلى انحراؼ التفاعؿ اإلجتماعي  .كما دفعت السموؾ الرسمي
واألىمي في مسارات خاطئة  ،أدت الى بروز وضع عاـ غير طبيعي  ،واقتصاد غير منتج
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 ،ومواطف اتكالي  ،ومجتمع غير واقعي  ،ورأي عاـ سمبي نتيجة انسحاب األفراد وكونيـ في
الغالب غير معنييف بالشئوف العامة  ،وربما غير قادريف عمى التأثير عمييا  ...ىذا مف

ناحية .

ومف ناحية أخرى  ...فإف الوضع السكاني غير طبيعي بأي شكؿ مف األشكاؿ  ،وال

يمكف أف يستمر عمى حالو  .فاالغمبية العظمى مف السكاف ال تتمتع بحقوؽ المواطنة  ،وال
تكتسب جنسية البمد الذي تقيـ فيو  ،وليست ليا ضمانات اإلقامة الدائمة وامكانية اكتساب

الجنسية  .وانما إقامتيا -مف الناحية القانونية -مؤقتة ومرتبطة باستمرار عقد العمؿ  ،مع

رب العمؿ الذي استقدميا حص اًر لمعمؿ لديو.ىذا بالرغـ مف احتماؿ تعارض ذلؾ مع
اإلعبلنات األممية واتفاقيات العمؿ الدولية وربما تعارضيا مع حقوؽ اإلنساف .

ومف المبلحظ أيضاً أف تجمع السكاف كميـ يتصؼ بعدد مف الخصائص التي تفقده

صفة المجتمع  .فالمجتمع البشري المقيـ عمى أرض قطر والدوؿ المماثمة ليا  ،ال يتكوف مف

تركيب متوازف مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ  ،وال يقوـ كمو عمى أساس األسر الطبيعية .
وانما يتش ػػكؿ ثمثاه مف الذكور  ،وأغمبيتو مف المياجريف العزاب  -ذكو اًر واناثاً  -الذيف ال

تسمح القيود اإلدارية ألغمبيتيـ بالتزاوج محمياً  ،وال تتيح ليـ لَـ شمؿ أسرىـ  .وىذا أيضاً

وضع شاذ ال يمكف أف يستمر .

وكذلؾ نجد أف المصدر الرئيسي لمسكاف ىو اليجرة وليست عممية التناسؿ  .ولذلؾ

فإف البشر وىـ المكوف االولي لممجتمع ال يربط بينيـ تاريخ مف المعيشة المشتركة  ،وذلؾ

ليس بالنسبة لممياجريف الجدد فقط وانما حتى بالنسبة ألبناء الوافديف غير العرب  ،الذيف ال

يتمقوف تعميميـ مف خبلؿ نظاـ التعميـ الوطني  -في المدارس الحكومية والخاصة  -وانما
في مدارس جالياتيـ األجنبية  ،وفؽ مناىج تعميـ أجنبية  .ويضاؼ إلى ذلؾ كمو اختبلؼ

مدخبلت التنشئة األسرية وفؽ اختبلؼ الجنسيات والمغات والثقافات .

ثانييا  :اإلفتقار إلى الثقافة الجامعة بسبب اختبلؼ مصادر ثقافة كؿ قوـ وجنسية  ،تنتمي
إلييا جالية مف الجاليات المكونة لمتجمع البشري المقيـ عمى أرض قطر والدوؿ المماثمة ليا

 .وحتى الجاليات العربية التي تجمعيا مع المواطنيف المغة والثقافة العربية وتربطيا وشائج
الديف والتاريخ واآلماؿ واآلالـ  ،فإف تقاليد وأعراؼ ومعايير وقيـ كؿ منيا تتنوع وتختمؼ عف
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المواطنيف  ،تحكميا أيضاً ظروؼ اليجرة  ،وطبيعة العبلقات الرسمية التي تربطيا بالبمد
الذي وفدت اليو  ،وتحكميا النشأة المختمفة  .كما نجد أف كؿ جالية وافدة ترتبط بنظاـ قيـ

ومعايير سموؾ  ،وتتبع تقاليد وأعرافاً مستمدة مف مجتمعيا األصمي أكثر مف ارتباطيا بثقافة
الجماعة المواطنة  ،التي  -مع األسؼ  -ذابت ثقافتيا الجامعة  ،وأصبحت تعتمد عمى

الشكؿ في مراعاة القيـ واألعراؼ والتقاليد  ،أكثر مف أف تمثّميا لمموضوع في أغمب األحياف

 .وفي الحقيقة فإف الثقافة باعتبارىا مقوماً لمسموؾ اإلجتماعي قد ضعفت بالنسبة لمجماعة
المواطنة  .بؿ قد أصابيا تراجع لصالح القيـ البدوية المنقرضة  ،بحيث لـ يعد ليا إشعاع أو

تأثير إيجابي  ،تتبمور حولو سموكيات التجمع البشري لتشكؿ مصد اًر رئيسياً لمثقافة البناءة في
المجتمع .

وباستثناء القيـ اإلنسانية العامة والمثؿ الدينية المطمقة التي يشترؾ في اعتبارىا كؿ

البشر في كؿ مكاف  ،فإف التجمع البشري المقيـ في دوؿ المنطقة يفتقر إلى عوامؿ الثقافة

المشتركة  .وحتى المغة العربية وىى وعاء الفكر ووسيمة األتصاؿ والمصدر الياـ لمثقافة

العربية  -الى جانب الديف األسبلمي  -ال يتكمـ بيا في قطر -عمى سبيؿ المثاؿ -سوى

حوالي ٓٗ  %مف السكاف في الوقت الحاضر  ،فمكؿ جالية أجنبية لغتيا الخاصة ومصادر
ثقافتيا القوية الفعالة  .وحتى نسؽ الطقوس اإلجتماعية الذي يدعـ عممية التماسؾ
اإلجتماعي وينمي الش ػ ػػخصية اإلجتماعية لمفرد  ،نتيجة لما يمنحو نسؽ الطقوس اإلجتماعية

 ،لؤلحداث الفردية  -الوالدة والوفاه والزواج  -مف اعتراؼ وتقدي ػ ػػر اجتماعي  ...فإنو ليس

نمطاً موحداً لسائر فئات السكاف  ،وانما نجد أف لمجماعة المواطنة نسؽ طقوسيا اإلجتماعية
المختمؼ عف نسؽ طقوس الفئات األخرى ال سيما الجاليات غير العربية منيا .

ومف ىنا نجد أف فقداف عامؿ الثقافة المشتركة بالنسبة لممجتمع البشري المقيـ عمى

أرض قطر والدوؿ المماثمة ليا جعؿ مف السكاف جز اًر منعزلة  ،لكؿ منيا ثقافتيا المنتمية
الى مجتمعيا األصمي أكثر مف انتمائيا أو تفاعميا مع ثقافة محمية تصير التجمع السكاني

وتحولو الى مجتمع  .ولعؿ األنفصاؿ الثقافي ىذا  ،بيف فئات السكاف ىو السبب في كوف
الضوابط األجتماعية ضعيفة والضبط األجتماعي مفقوداً  .ولذلؾ نجد أف األفراد  ،والوافديف

منيـ بشكؿ خاص  ،ييتموف بالمكانة اإلجتماعية في مجتمعاتيـ األصمية وال يخضعوف
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لضغوط المجتمع المحمي في سموكيـ الوظيفي أو الميني أو دورىـ القيادي أو انتمائيـ

المجتمعي  .فالغيور ،واآلمػر بالمعروؼ والناىي عف المنكر  ،وصاحب الموقؼ ،ورجؿ
الخير واألحساف في مجتمعو األصمي  ،ليس بالضرورة ىو نفسو عندما يفد الى بمد آخر مف

أجؿ كسب الرزؽ  .بؿ أف بعض األفراد يضعوف فاصبلً بيف مسئولياتيـ األجتماعية في
المجتمع الذي وفدوا اليو  ،وبيف س ػ ػ ػ ػػموكياتيـ في مجتمعيـ األصمي  ،وقد يصؿ ذلؾ الفصؿ

إلى الحد الذي ّي َج ُّر إلى الفساد المالي واإلداري أو النفاؽ واإلرت ازؽ ىنا  ،عمى أف يتـ
تعويض ىذه النقائص بإكتساب اإلحتراـ اإلجتماعي في المجتمع األصمي  ،وذلؾ مف أجؿ

احتفاظ الفرد بتوازنو النفسي  .ومما يؤسؼ لو أيضاً أف المواطنيف بشكؿ عاـ أكتسبوا نظرة
الوافديف  ،عندما ضعؼ الضبط اإلجتماعي اإليجابي وأصبحوا متحرريف منو نتيجة ضعؼ

تأثير المجتمع وافتقاره إلى وجود نسؽ اخبلقي لمسموؾ  ،يضبط اإلنحراؼ عف الوظائؼ

اإلجتماعية ويعزز المسئولية المجتمعية لؤلفراد والجماعات .

ومف ىنا أيضاً نبلحظ أف الضوابط التي تعتمد عمييا الحياة المشتركة لممواطنيف

والجاليات الوافدة  ،ىى في معظميا ضوابط سمبية  .بمعنى كونيا ضوابط ردع إدارية

وقانونية فوقية  ،ال تمقى قبوالً نفسياً  ،أوالتزاماً إرادياً نتيجة لما يتمتع بو إتّباعيا مف قيمة
اجتماعية ُ ،يسبغيا المجتمع عمى الممتثؿ ليا  .أما الضبط االجتماعي بمعنى  ،ردع
يبؽ
المجتمع بما لو مف قوة الثواب والعقاب اإلجتماعي  ،فإنيا قد ضعفت باستمرار  ،ولـ َ
منيا سوى نبض المجالس والمقاءات الخاصة وتناقؿ األشاعات  ،تعبي اًر عف عدـ الرضى

وتنفيساً عف القمؽ المتزايد عمى الحاضر والمستقبؿ  .أما المواقؼ الرسمية لؤلفراد  ،فانيا ال
ترقي إلى مستوى المسئولية  ،بؿ تتصؼ باإلزدواجية والنفاؽ  .ولعل ظواىر الفساد المالي
واإلداري الصريحة واستباحة المال العام  ،وسوء اإلدارة والتبعية لألجنبي  ،الى جانب

غيرىا من المشكالت األجتماعية تشير الى غياب الضوابط األيجابية المنبثقة من المجتمع

والتي تقوي الوازع الداخمي وتنمي حس المسئولية المجتمعية  .كما يتبيف لنا كـ ىى
القوانيف الجيدة غير فعالة عندما ال يكوف وراءىا مجتمع يستنكر عدـ وضعيا موضع

التطبيؽ  .وكذلؾ يتبيف لنا كـ ىى الضوابط السمطوية واىنو عندما ال يدعميا نظاـ في
الضوابط األيجابية المنبثقة مف المجتمع ومف تأكيده عمى  ،المسؤولية الوظيفية بالنسبة لكؿ

موظؼ  ،والمسئولية المينية لكؿ ميني  ،والمسئولية القيادية لكؿ مف يتولى قيادة ،
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والمسػ ػ ػ ػ ػ ػػئولية المجتمعية لكؿ فرد في المجتمع توجب عميو اف يكوف موقفو مف األفراد منطمقاً
مف موقؼ األفراد األيجابي أو الس ػ ػ ػ ػػمبي مف المجتمع ومصالحو العميا ( .الكواري ٘ ٜٔٛب

. )ٔٔٚ :

ثالثيا  :عدـ ارتباط المصير  .ويعود ذلؾ إلى اختبلؼ اعتبارات المستقبؿ فيما يتعمؽ
بالمواطنيف مقارنة بالوافديف  .فمصير الوافديف غير مرتبط بمصير المواطنيف  .وليس ىناؾ

نسؽ اجتماعي عاـ يتـ وفؽ أنظمتو الفرعية تساند السكاف وظيفياً مف أجؿ تأميف مصير
مشترؾ  .وجدير بالتأكيد أف عدـ الشعور بوجود مصير مشترؾ  ،يعمؿ السكاف كميـ
مواطنيف ووافديف مف أجؿ تأمينو  ،ليست مسألة نقص في الوعي األجتماعي  ،وانما تعود
إلى وعي اجتماعي لدى أطراف التجمع السكاني  ،بأن مصيرىم مختمف ومستقبميم ليس

واحداً  .ونجد أف أفراد الجاليات الوافدة بحكـ واقع المعطيات المحمية في الوقت الحاضر
وروابط األنتماء الى مجتمعاتيـ األصمية  ،غير معتمديف عمى مستقبؿ البمد الذي وفدوا
لمعمؿ فيو  ،وأف مصيرىـ غير مرتبط بمصير مواطنيو  ،وأف مستقبميـ ليس في المجتمع

الذي وفدوا اليو  ،وانما المستقبؿ بالنسبة ليـ وألطفاليـ في أوطانيـ ومجتمعاتيـ األصمية .

ولذلؾ يفقد تجمع السكاف كميـ شرط وحدة المصير الذي يمثؿ  -بحؽ  -دافعاً إيجابياً

مشتركاً لعممية التفاعؿ البناء الذي يغمب عميو التعاوف مف أجؿ تأميف مصير المجتمع بيف
األفراد والجماعات  ،عمى التناحر واقتناص الغنائـ والنظرة الضيقة الى المصالح اآلنية ،
عمى حساب المصالح العميا لممجتمع في الحاضر والمستقبؿ  ،وتماسكو اإلجتماعي

واستم ارره متجدداً عبر الزمف .

ومف ىنا فإف عدـ ارتباط مصير الوافديف بالمواطنيف مسألة واقعية وحقيقية  ،وىى

نتيجة طبيعية لغياب النسؽ اإلجتماعي العاـ لتجمع السكاف كميـ  .فالوافدوف بشكؿ عاـ ،

والوافدوف األجانب عمى وجو الخصوص  ،منفصموف عف المواطنيف مف حيث النظرة إلى

المستقبؿ  .بؿ إف الجاليات الوافدة ال يرتبط مصيرىا بمصير بعض  .فمكؿ جالية منيا

ظروؼ مختمفة واعتبارات ربما تكوف متعارضة  .كما أف لكؿ منيا وطناً يمكنيا اف تعود إليو

ومجتمعاً أصمياً تتعاوف معو أكثر مف تعاونيا مع المجتمع الذي وفدت اليو  .وبذلك فان
تجمع السكان ال تتوفر لو مقومات المجتمع  ،وتبقى قضية المجتمع في قطر وفي الدول
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المماثمة مطروحة إلى أن يتم اختيار طريق من إحدى الطرق التي يتحقق من خالليا

تجاوز وتالفي مأزق ضياع المجتمع  .فقطر والدول المماثمة في المنطقة تقف اليوم عمى

مفترق طرق  .إما أن يعاد األعتبار لممجتمع األصمي ويتمكن المواطنون من اإلضطالع

بدور التيار الرئيسي  .واما أن ينزلق المجتمع في متاىات المسار الخطر الذي أصبح

ييدد البقية الباقية من وجود المجتمع األصمي ويضعف دوره .

ػ4ػ-ػخاتطظػ:ػطجتطعػرضىػطغترقػطرقػ
يتضح مف عرضنا السابؽ أف المجتمع في قطر وفي الد وؿ المماثمة ليا كاف ضحية

مف ضحايا التغيرات التي صاحبت عصر النفط  .وقد كان نمط " التنمية النفطية "

-

الذي بيرت بعض مؤشراتو -الكمية -الكثيرين  ،نمطاً في " تنمية " ضياع المجتمع أكثر

منو نمطاً في التنمية المرغوبة  .فالمجتمع القطري نتيجة مسار التنمية النفطية وتداعياتيا
ليس اليوـ أكثر مف بقايا مجتمع يوشؾ عمى النكوص  ،بعد أف فقد نسقو اإلنتاجي  -القبمي

 ،واعتمد عمى الريع اإلقتصادي الذي ال يشكؿ نسػ ػػقاً اجتماعياً  ،وانما يمكف أف يكوف وسيمة
لتعطيؿ المجتمع  ،وضبط حركتو السياسية  ،بواسطة سياسات إعادة توزيع الريع  ...ىذا

مف ناحية  .ومف ناحية أخرى  ...بعد أف خمخمت اليجرة الكثيفة المجتمع وأفرزت خمبلً
سكانياً أصبح المواطنوف بسببو أقمية في وطنيـ  ،ومف ثـ تراجع دورىـ وفقدوا تدريجياً
مقومات الػتأثير عمى الق اررات المشكمة لحاضرىـ ومستقبميـ .

إف الحديث اليوـ عف مجتمع بالمعنى الوظيفي لممجتمع باعتباره مؤسس ػػة دائمة

-

في قطر والدوؿ المماثمة ليا -حديث ال يتسـ بالدقة العممية  .فالمواطنػػوف وحدىـ -كما

سبقت اإلشارة -ال يشكموف المجتمع  ،وليسوا أكثر مف جماعة أو مجتمع فرعي أو بقايا
مجتمع  ،وذلؾ في الغالب بفضؿ امتدادىـ التاريخي وشرعيتيـ كجماعة يمكف أف تشكؿ

التيار الرئيسي لممجتمع  ،ىذا إذا أعيد لممجتمع القطري اعتباره وواصؿ ما انقطع مف دوره .

وىذا يتطمب  ،إلى جانب شروط أخرى  ،أف يعود لممجتمع القطري نسقو اإلنتاجي  .كما

يجب أف تكوف ىناؾ عودة  ...لكف عصرية  ...إلى دور أىؿ قطر السياسي  ،مف خبلؿ
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نظاـ لمشورى الممزمة ومؤسسات الحكـ الديمقراطي  ،بعد أف فقدت القبمية أىميتيا السياسػية

.

وكذلؾ فإف تجمع السكاف كميـ -مواطنيف وجاليات وافدة -ال تكتمؿ فيو أركاف

المجتمع وال تتوفر لو مقومات استم ارره وال يؤدى وظائفو  .ومف ىنا يمكف القوؿ إف

تقوض بناؤىا األجتماعي  ،ولـ
المجتمعات األصمية  ،في قطر وفي الدوؿ المماثمة ليا  ،قد ّ
يعد الموطنوف ىـ التيار الرئيسي القادر عمى استيعاب القادميف الجدد  ،وصيرىـ في وحدة
ُ
اجتماعية متماسكة  .ولذلؾ فإف التجمع البشري المقيـ عمى أرض الدولة وتحت سمطة

حكوماتيا في سياؽ إقامتو  ،ال يمثؿ مجتمعاً بالمفيوـ العممي لممجتمع  ،وانما ىو أقرب إلى

معسكرات العمؿ .

ومف حيث التركيب اإلجتماعي يتكوف التجمع البشري مف ثبلث فئات ىى لنظاـ

الطوائؼ

Caste system

أقرب مف الفئات والجماعات اإلجتماعية (غيث . )ٗٛ : ٜٜٔٚ

طائفة الحكام وليـ وضع اجتماعي وقانوني وامتيازات اقتصادية وسياسية ال يشاركيـ في
التمتع بيا سائر السكاف  ،وانما يعترؼ الوافدوف  ،ويسمـ المواطنوف ليـ بتمؾ المكانة دوف

منازعة تذكر  ،وينطمقوف في تعامميـ مف الخضوع ألعتباراتيا .ويبدو أف امتيازات ىذه الفئة

أخذت في التزايد نسبياً في حقب العسر عمى حساب تراجع المنح التي استفاد منيا
المواطنوف في حقب اليسر .ونجد مثاؿ تزايد تمؾ األمتيازات  ،في الوظائؼ العميا في
الحكومة والنفوذ في القطاع الخاص وفي استمرار المخصصات واالمتيازات األخرى  ،ىذا

بالرغـ مف التقشؼ في األنفاؽ العاـ واضطرار الدوؿ الى تحصيؿ الرسوـ والتفكير في فرض
الضرائب عمى المواطنيف لمواجية العجوزات المزمنة في الميزانيات العامة في دوؿ المنطقة

 .يمييا الشعب الذي ىو في حكـ الطائفة الثانية التي تقوـ عمى أساس اكتساب الجنسية

والتمتع بِ َمَن ْح مف يكتسبيا  .ويتكوف الشعب نفسو مف دوائر  ،بعضيا شبو مغمؽ عمى نفسو
ومنعزؿ عف بقية الدوائر وال يتفاعؿ معيا بالقدر الكافي أو يتساند وظيفياً معيا مف أجؿ
تصحيح مسار الحاضر وتأميف المستقبؿ  .وانما يركف الى التمتع بامتيازات المواطنة  ،ال

سيما االقتصادية منيا  ،دوف أف يعرض نفسو الى احتماالت فقداف َمَن ْح المواطنة وسحبيا
منو  ،أو قمؽ خسارة جواز السفر الذى منح لو حديثاً  ،إذا كاف مف المتجنسيف الجدد الذيف
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ال تربطيـ صمة سكنية بقطر في عصر الغوص  .والطائفة الثالثة وىى األغمبية العظمى

بيف السكاف تتكوف مف الوافدين بشكؿ عاـ  .وىذه الطائفة ال تتمتع بما يتمتع بو المواطنوف
مف ميزات  .وال تعدو عبلقة الوافديف بالببلد التي وفدوا الييا  ،عبلقة عمؿ واكتساب رزؽ ،
تعذر الحصوؿ عميو في بمدانيـ األصمية  .ولذلؾ فإف الوافديف ال يتمتعوف  -مف الناحية

القانونية  -إال بحقوؽ عقد العمؿ عند صاحب العمؿ الذي استقدميـ لمعمؿ حص اًر لديو .
وتتكوف ىذه الطائفة الكبيرة مف دوائر مغمقة عمى أساس الجنسية والمغة والثقافة  ،مكونة مف

جاليات وافدة عربية وأخرى اجنبية  ،أكثر مف كونيا جماعات اجتماعية في مجتمع واحد

تتفاعؿ مع بقية الجماعات وتتساند معيا وظيفياً .

ونتيجة لما سبؽ بيانو مف فقداف النسؽ واختبلؿ البناء اإلجتماعي فإن الوصف

األقرب لواقع حال المجتمع  ،في قطر وفي الدول المماثمة ليا  ،ىو انيا مجتمعات عمى

مفترق طرق  ،أكثر من كونيا مجتمعات في حالة انتقال  .كما كاف الحاؿ يبدو  ،ربما منذ
ربع قرف مضى  ،عندما نالت دوؿ المنطقة استقبلليا ووضعت النظـ األساسية والدساتير

وأقامت بعض المؤسسات تمييداً لبناء الدولة وتفعيؿ دور المجتمع عبر مرحمة انتقاؿ .

ولعؿ وصؼ مجتمعات المنطقة بأنيا مجتمعات عمى مفترؽ طرؽ  ،يفسر لنا

المشاكؿ الييكمية التي يواجييا البناء اإلجتماعي  ،ويمفت نظرنا إلى أىمية التصدى ليا ،

بدالً مف أف نغرؽ في المشكبلت اإلجتماعية الجزئية التي تواجييا فى العادة المجتمعات
التى فى حالة انتقاؿ  .وىذا ال يقمؿ مف خطورة تمؾ المشكبلت اإلجتماعية التى تواجييا
بمداف المنطقة  ،وىي كثيرة ومتعددة ويقع وزرىا في كثير مف األحياف عمى فئات ضعيفة،

مثؿ المرأة والشباب ومحدودي الدخؿ والفئات الضعيفة قبمياً واجتماعياً  ،وىـ الذيف يشكموف
األغمبية العظمى مف المواطنيف  .وانما تيدؼ محاولة إعادة توصيفنا لممجتمع في قطر وفي
الدوؿ المماثمة  ،بانيا مجتمعات عمى مفترؽ طرؽ إلى غرضيف :

اوليما  :غرض التنبيو الى الخطر المصيري الذي تواجيو شعوب المنطقة وحكوماتيا.

وثانييما  :وىو األىم  ،غرض التأكيد عمى الفرصة التي مازالت سانحة لبمدان المنطقة
والمتمثمة في إعادة اإلعتبار إلى مجتمعاتيا األصمية من خالل تفعيل دور المواطنين حتى

يضطمعوا بدور التيار الرئيسي في المجتمع .
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ويحسف بنا في الخاتمة أف نحدد أىـ تمؾ الطرؽ التي البد لمجتمعات المنطقة أف

تسمؾ إحداىا عاجبلً أو آجبلً  .فيناؾ مساراف متنافساف  :أخطرىما فقداف اليوية وانقطاع

الصمة بالمجتمع األصمي  ،واقامة مجتمعات أخرى متعددة األقواـ ومختمفػ ػػة الثقافات محميا .

وأكثرىما أماناً  :إعادة اإلعتبار إلى المجتمع األصمي وتفعيؿ دور المواطنيف ليقوموا بوظيفة
التيار الرئيسي  ،في إعادة التماسؾ الى المجتمع وتأكيد صمتو التاريخية وتفعيؿ إىتمامو

بالمستقبؿ .

4-10ػ1-ػاضطدارػاضخطرػػ
المسار الخطر ليس مستبعداً كما قد يتوىـ البعض  .فالمعطيات البشرية تدفع إليو

دفعاً  ،وكذلؾ تعمؿ معطيات " النظاـ العالمي الجديد "  .ولعؿ بعض اإلشارات الواضحة

التي عبر عنيا حديثاً مشروع إعبلف وبرنامج عمؿ القمة العالمية لمتنمية االجتماعية المنعقدة

في مطمع عاـ ٘ ٜٜٔحوؿ المعاممة العادلة لممياجريف والعمػ ػ ػ ػ ػػاؿ المياجريف ( األمـ المتحدة

٘ ، )ٖٔ٘ - ٖٔٔ : ٜٜٔتمفت النظر إلى احتماالت المستقبؿ في دوؿ المنطقة والتي ال
يشكؿ مواطنوىا أغمبية قوة العمؿ فييا  .ومف بيف تمؾ اإلشارات "العمؿ عمى إدماج أبناء
المياجريف منذ فترة طويمة (  ) ...والسماح ليـ بممارسة نشاط اقتصادي وتيسير تجنيس
اولئؾ الذيف نشأوا في البمد المستقبؿ " ( ص ٘ٗٔ )  .وكذلؾ

" االعتراؼ بما يتسـ بو لـ

شمؿ األسرة مف أىمية حيوية والعمؿ  ،تمشياً مع المادة ٓٔ مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ  ،عمى
إدخاؿ ذلؾ في التش ػ ػ ػ ػريعات الوطنية  ،ال سيما تشريعات البمداف المستقبمة لممياجريف "...

(ص ٘ٗٔ)  .وقد أكد مشروع اإلعبلف عمى ضرورة " كفالة حصوؿ المياجريف عمى معاممة
تتسـ باإلنصاؼ والمساواة بما في ذلؾ الحماية الكاممة بموجب قوانيف المجتمع المضيؼ

وامكانية الوصوؿ إلى الفرص اإلقتصادية والخدمات اإلجتماعية والحماية مف العنؼ

واإلستغبلؿ " (ص ٘ٗٔ) .

وبصرؼ النظر عف شعورنا بمدى عدالة اإللتزامات واإلجراءات التي يشرعيا النظاـ

العالمي الجديد  ،ورأينا في مدى حظيا مف التطبيؽ  .فإنيا تنشئ حقوقاً لموافديف ال يمكف

التممص منيا  .ىذا اذا طالب بيا العماؿ المياجروف او الدوؿ التي ىاجروا منيا  ،أو رأي
المسيطروف عمى مقدرات النظاـ العالمي الجديد والمييمنوف عمى ق اررات ما يسمى بالشرعية

230

الدولية  ،اف إقامة مجتمعات متعددة الجنسيات ومختمفة الثقافات في منطقة الخميج العربي

عمى حساب ىويتيا  ،ليس ضد مصالحيـ اآلنية أو اعتباراتيـ اإلستراتيجية في المدى البعيد

.

وعمينا في ىذه الحالة -حالة مطالبة الوافديف مدعوميف مف دوليـ أو ُمشجعيف مف
النظاـ العالمي الجديد -أف ننظر بإمعاف -فقط -إلى النتائج العممية إللغاء الكفيؿ  ،والتخمي
عف إجراء عمؿ الوافديف عند صاحب العمؿ الذي استقدميـ  .وكذلؾ حؽ الوافديف في لـ

شمؿ اسرىـ  ،إضافة إلى حؽ أبناء العماؿ المياجريف في الحصوؿ عمى فرص العمؿ
ومزاولة النشاطات األقتصادية عمى قدـ المساواة مع المواطنيف  ،واكتساب الجنسية بحكـ

الوالدة أو بحكـ انقضاء مدة األقامة التي تنص عمييا القوانيف المحمية إلكتساب الجنسية .

إنو مما ال شؾ فيو أف معاممة المياجريف بموجب اإلتفاقيات الدولية وحسب اإلعبلنات

األممية  ،سوؼ يغير مف وضع الوافديف في المدى المتوسط  ،وسوؼ يكسبيـ حقوقاً تُفقد
المواطنيف في المدى الطويؿ فرصة اإلضطبلع بدور التيار الرئيسي في المجتمع  .و ما
عمى المجتمعات األصمية -في ىذه الحالة -إال أف ترضى بكونيا أقمية مف اقميات المجتمع
البديؿ  ،الذي سوؼ يقاـ في المدى البعيد عمى أنقاض مجتمعيـ األصمي .

والى جانب المعطيات البشرية التي ال تحتاج إلى تكرار إحصائياتيا المخيفة ،

وتوجيات النظاـ العالمي الجديد المشار إلييا فيما سبؽ  ،نجد أيضاً بأف اعتبارات حسـ
الصراع العربي  -االسرائيمي لصالح اسرائيؿ  ،والتوجو إلى تكريس عوامؿ بروز ىوية شرؽ
أوسطية عمى حساب اليوية العربية  ،سوؼ تغري الصييونية العالمية بطمس اليوية العربية
ألقطار المنطقة  ،والتشجيع عمى إقامة مجتمعات في دوؿ المنطقة ال يضميا الجامع العربي

 ،الذي ال بد أف يعود الى فاعميتو في المستقبؿ إذا اشتد الصراع في المنطقة  ،واستعاد
العرب توجييـ اإلستراتيجي  .وفي ىذه الحالة  ،تكسب فكرة اقامة مجتمع متعدد الجنسيات
ومختمؼ الثقافات مؤيديف فاعميف  ،وتصبح مسألة حؽ يراد بو باطؿ  ،وتحظى باستحساف
أمـ عديدة بسبب مصالحيا  ،ونتيجة لما يتسـ بو وضع الوافديف مف معاممة غير كريمة

وغير مرضية وال تنسجـ مع اتفاقيات العمؿ الدولية واعتبارات حقوؽ اإلنساف .
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واضافة إلى البعد السياسي المتمثؿ في المعطيات البشرية وتوجيات النظاـ العالمي

الجديد وتداعيات الصراع العربي  -اإلسرائيمي  ...فإن ىناك بعداً اقتصادياً قد يؤدي إلى
تقويض المكانة الراىنة لممواطنين نتيجة تردي أوضاعيم اإلقتصادية  .ويتمثؿ ىذا البعد
في المستجدات التي تشيدىا األوضاع النفطية  ،وما نشاىده مف تراجع لعائدات البمداف
المصدرة لمنفط  ،وعدـ قدرة حكوماتيا عمى اإلستمرار في اإلنفاؽ العاـ مثمما كانت تنفؽ في

الماضي  .وتبرز أيضاً ظاىرة تآكؿ ريع النفط في قطر والدوؿ المماثمة مشيرة الى اف مشكمة

عجز الميزانية العامة ليست مشكمة مؤقتة وانما ىي مقيمة وسوؼ يكوف ليا تداعيات متعددة

 .ومف تداعياتيا اف الدولة لـ تعد قادرة عمى تمبية احتياجات المواطنيف لفرص العمؿ
الحكومي  ،وال ىى قادرة عمى استمرار الدعـ الذي تعتمد عميو معيشة جميع المواطنيف

ومستواىـ االقتصادي  ،بؿ إف الدعـ الحكومي لدخوؿ المواطنيف ىو الذي أكسبيـ مرك اًز

متفوقاً عمى الوافديف  .واذا عممنا أف أعباء التقشؼ وتقميص اإلنفاؽ العاـ وتراجع الدعـ
الحكومي سوؼ تقع عمى المواطنيف  ،ال سيما ذوي الدخؿ المحدود أكثر مف غيرىـ  ،فإننا

ال بد أف نعي تأثير ذلؾ عمى تقويض المكانة الراىنة لممواطنيف  ،نتيجة تردي أوضاعيـ

األقتصادية .

ولعؿ تراكـ العجز في الميزانيات العامة واضطرار حكومات المنطقة الى األقتراض ،

واستمرار حاجتيا الماسة الى ذلؾ يدفع بيا عاجبلً أو آجبلً إلى مصيدة الديوف ،ويفتح الباب
واسعا  ،لتدخؿ مؤسسات التمويؿ العالمية وتعرض الدوؿ الى طمبات البنؾ الدولي وصندوؽ

النقد الدولي  ،والتي في مقدمتيا تخمي الدولة عف سياسات الدعـ والتوظيؼ األجتماعي .

وفي ىذه الحالة سوف يزج بالمواطنين  ،دون إعداد وتييئة كافية ،الى سوق العمل خارج

الحكومة  ،يتنافسون مع الوافدين األكثر منيم استعداداً نفسياً لقبول شروط عمل القطاع
الخاص  ،واألكثر قدرة عمى قبول األجور المتدنية بسبب انخفاض تكاليف معيشتيم

المعتادة  .وسوف يقود ىذا الوضع  -ال محالة  -في حالة تكافؤ الفرص والمنافسة غير
المقيدة عمى الفرص االقتصادية  ،الى تفوق الوافدين عمى المواطنين  .وبالتالي سوف
ييبط بالمواطنين الى مستويات اقتصادية ومعيشية متدنية  ،بعد أن يضطروا الى صرف

مدخراتيم  ،واستيالك رأسماليم  ،وتصفية ما يمكن تصفيتو من أصول تم تكوينيا بفضل

عائدات النفط  .وتذكر احصائية لميزانية األسرة في قطر اف انفاؽ األسرة القطرية في الشير
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عاـ  ٜٔٛٛكاف متوسطو ٖٕٖ ٔ٘,لاير ىذا بينما كاف متوسط دخؿ األسرة القطرية لـ

يتجاوز  ٖٔٗ٘ٛلاير في الشير فقط ( الجياز المركزي لئلحصاء  ٖٔ : ٜٜٔٛو . ) ٜٛ
وتبيف ىذه اإلحصائية أف متوسط إنفاؽ األسرة القطرية أعمى بحوالي ٘ %مف متوسط
دخميا  .وىذا مؤشر بسيط مف مؤشرات تراجع أوضاع المواطنيف اإلقتصادية بسبب تراجع
عائدات النفط وتآكؿ الريع اإلقتصادي لصادراتو  .وغني عف القوؿ إف انخفاض متوسط

دخؿ االسرة القطرية بحوالي ٘ %عف دخميا  ،مجرد متوسط وبالتالي فإف االنخفاض
بالنسبة لذوي الدخؿ المحدود أعمى مف ٘ %بكثير  .كما أف العجز الذي تـ رصده في عاـ

 ٜٔٛٛىو اليوـ أعظـ وأخطر  ،بعد اف اضطر ذوو الدخؿ المحدود إلى تصفية مدخراتيـ ،
ولجأوا إلى اإلقتراض مف أجؿ اإلحتفاظ بمستوى معيشتيـ  .واذا أخذنا المؤشرات العديدة
األخرى التي ىى نتيجة لتراجع قدرة االنفاؽ العاـ عمى دعـ دخوؿ المواطنيف التي اعتادوا
عمييا  ،وأدركنا أبعاد المعايير التقميدية التي يتـ بموجبيا تخصيص المتاح لئلنفاؽ العاـ ،

بعيداً عف معايير الجدوى االقتصادية واالجتماعية لمنفقة العامة  ،فإننا نممس مدى الخطر
الذي تتعرض لو مراكز المواطنيف االقتصادية ومكانتيـ األجتماعية  ،القائمة في الوقت

الحاضر عمى الدعـ الحكومي  .وذلؾ عندما تتراجع امكانيات الدعـ ويزج بالمواطنيف الى
منافسة الوافديف عمى الفرص اإلقتصادية دوف إعداد وتييئة كافية  .ومف ىنا  -اذا تقوضت

المكانة األقتصادية لممواطنيف  -فإف احتماالت المسػ ػػار الخطر البد أف تقوى ويصبح ىذا
المسار غير مستبعد  .وفي ىذه الحالة لف يكوف وضع المواطنيف في مجتمع متعدد
الجنسيات ومختمؼ الثقافة  ،بأفضؿ مف وضع المجتمع المبلوي في سنغافورة (انظر الفقرة

ٓٔ . )ٕ-ٖ-وىذا ىو التحدي المصيري الذي يواجو شعوب المنطقة وحكوماتيا في الوقت
الحاضر .

4-10ػ-ػ2ػاضطظططفػاآلطنػ:ػ
والمنعطؼ اآلمف لمجتمعات المنطقة  -التي تقؼ اليوـ عمى مفترؽ طرؽ  -يتمثؿ

في إعادة اإلعتبار لممجتمع األصمى .وىذا يتطمب إعادة النس ػػؽ اإلنتاجي بدالً مف الركوف

الي الريع  .كما يتطمب تمكيف المواطنيف مف القياـ بدور التيار الرئيسي في المجتمع  ،الذي
يجب عميو أف يستوعب في دائرة انتمائو الوطني  ،وفي إطار اعتبارات المحافظة عمى
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ىويتو العربية  -اإلسبلمية  ،الوافديف الذيف تفرض الضرورة أو مقتضيات الواقع الراىف

استقرارىـ  .فميس ىناك في واقع الحال ىجرة بشرية لم تترك أث ارً عمى المجتمع الذي

أقامت فيو  ،وربما يكوف األثر متناسباً مع حجـ اليجرة وطوؿ فترات استمرار تدفقيا  .ودوؿ
المنطقة ليست استثناء بؿ إف تنوع أصوؿ فئات المواطنيف في الوقت الراىف  ،يؤكد أف

ىجرات الماضي قد تركت أث اًر محسوساً عمى تكويف شعوب المنطقة .

ويتوقؼ أمر اغتناـ الفرصة السانحة التي يتيحيا سموؾ المنعطؼ األمف عمى تبني

استراتيجيتيف وطنينيف عاجمتيف  :إحداىما  :أف يكوف المواطنوف أغمبية فاعمة في وطنيـ في

المدى المتوسط ( ٘  ٔٓ -سنوات )  .واألخرى أف يسود المجتمع نسؽ إنتاجي  ،يحؿ فيو
اإلعتماد عمى إنتاجية الفرد وانتاج المجتمع  ،محؿ الريع اإلقتصادي لصادرات النفط ،

وترتبط فيو -تدريجياً -المكافأة المادية والمعنوية بالجيد  .والسبيل إلى وضع ىاتين
األستراتيجيتين موضع التطبيق ىو إصالح جذري شامل يمس الدولة والمجتمع ويطال

الجوانب السياسية واإلدارية واإلقتصادية واإلجتماعية والتربوية والثقافية  .وىناؾ أربعة
مداخؿ استراتيجية متكاممة ومتداخمة يمكنيا أف تييئ مجتمعات المنطقة الغتناـ فرصة سموؾ

المنعطؼ األمف قبؿ فوات األواف .

أوليا  :إصالح الخمل السكاني  ،وذلؾ حتى يصبح المواطنوف أغمبية آمنة في وطنيـ .

والسبيؿ الى ذلؾ مف ناحية  ،ىو الحد فو اًر مف ىجرة العمالة اليامشية وتغيير ضوابط اليجرة
مف أجؿ الوصوؿ إلى ذلؾ خبلؿ فترة زمنية محددة  ،ينخفض خبلليا عدد الوافديف -آخذيف

في اإلعتبار لـ شمؿ األسر-

ليكوف عدد القادميف منيـ أقؿ بنسبة معتبرة مف عدد

المغادريف  .ويمكف اإل ستفادة مف المعدؿ العالي لدوراف العمالة الوافدة  ،ال سيما اليامشية
منيا  ،إلحبلؿ العمالة النوعية محؿ العمالة الكمية  .وذلؾ مف خبلؿ ربط اليجرة بضرورات
اإلنتاج  ،واتباع أساليب اليجرة االنتقائية لؤلفراد المياجريف  ،آخذيف في اإلعتبار إمكانية

استقرار العمالة العربية الوافدة ومف ثـ ضرورة استيعابيا اجتماعياً مف أجؿ توطيف نسبة منيا

 ...ىذا مف ناحية  .ومف ناحية أخرى  ...العمؿ عمى تحقيؽ اندماج المياجريف الذيف يمكف

استيعابيـ ثقافياً  ،ويكوف حصوليـ عمى الجنسية إضافة نوعية لممواطنيف وانتمائيـ انتماء

حقيقياً  ،وليس لمجرد الرغبة في الحصوؿ عمى إمتيازات المواطف اإلقتصادية فحسب .
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ولعؿ الطبيعة اليامشية لؤلعماؿ التي تؤدييا  -عموماً  -قوة العمؿ في قطر وفي

الدوؿ المماثمة ليا  .وكذلؾ إمكانية رفع معدالت تعبئة قوة العمؿ المواطنة مف خبلؿ القضاء

عمى البطالة األجتماعية والبطالة المرفية  ،وتوجيييا الى أسواؽ العمؿ الحقيقية  ،بعيداً عف
اعتبارات التوظيؼ األجتماعي ومستنقعات البطالة المقنعة  ...سوؼ تساعد دوف شؾ عمى
الحد مف الحاجة إلى استمرار تدفؽ العمالة الوافدة -عندما يعود المواطنوف إلى سوؽ

العمؿ -ومف ثـ تخفيضيا تدريجياً بشكؿ مخطط وفؽ حركة دورانيا الطبيعية دوف حاجة
لمتعدي عمى حقوؽ العماؿ الوافديف أو إثارة الدوؿ المرسمة لمعمالة (انظر الفقرة ٕ.)ٕ-

إبتداء إعادة النظر في طبيعة الريع
ثانييا  :إصالح الخمل االنتاجي  .وىذا يتطمب
ً
اإلقتصادي لصادرات النفط  ،والنظر إليو باعتباره إيراداً رأسمالياً يعود لمدولة مقابؿ
استنضاب الثروة النفطية  ،وليس إيراداً جارياً  ،وانما ىو قيمة لمنفط في باطف األرض

Place

أو قيمة اإلستبداؿ

Replacment Valuc

Oil in

 .ومف ىنا فإف اإليرادات الناتجة مف جراء

تسييؿ الثروة النفطية واستنضابيا -ريع النفط -ىى ايرادات رأسمالية يجب إعادة استثمارىا
في أصوؿ إنتاجية معمرة  ،وال يجوز تبذيرىا عمى اإلنفاؽ اإلستيبلكي  ،مف خبلؿ
المخصصات التحويمية والنفقات الجارية لمميزانية العامة  .فريع صادرات النفط يجب أف يعاد

استثماره ويتحوؿ إلى أصوؿ إنتاجية مدرة لمدخؿ يستفيد مف منافعيا

-األرباح وفرص

العمؿ وتمويؿ األستثمار -الجيؿ الحالي ،كما تستفيد األجياؿ القادمة بعد أف تستنضب
الثروة النفطية او يتآكؿ ريعيا لسبب أو آلخر (الكواري ٔ. )ٕٚ-ٕ٘: ٜٔٛ

وجدير بالتأكيد أف عممية تغيير سياسة تخصيص عائدات النفط  ،والتحوؿ مف خيار

إنفاؽ معظميا -إف لـ يكف كميا -عمى النفقات التحويمية والنفقات الجارية مف خبلؿ الميزانية

العامة  ...إلى خيار تخصيص معظميا -إف لـ يكف كميا -تدريجياً لئلستثمار في
مشروعات إنتاجية مدرة لمدخؿ ومولدة لفرص العمؿ  ...يحتاج إلى وقت ويتطمب بعض
التضحيات  ،وذلؾ حتى يتػ ػ ػػـ بناء قاعدة إقتصادية إنتاجية غير معتمدة عمى دعـ ريع النفط

 ،توفر فرص عمؿ مجدية ومصادر دخؿ عاـ وخاص بديمة لري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع النفط (الكواريٜ٘ٔٛ

ب  . )ٜٕ - ٖٚ :وىذا يتطمب اف تتسع الطاقة اإلستيعابية المنتجة تدريجياً وأف تتنوع

مجاالت اإلستثمار المحمي واإلقميمي .
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والى جانب اإلصبلح اإلنتاجي  ،فإف فرصة التحوؿ -مف استيبلؾ ريع النفط إلى

استثماره -تتوقؼ عمى نمو ارادة مجتمعية  ،واالرتفاع بحس المسئولية في الدولة والمجتمع
إلى درجة القدرة عمى الجياد األكبر  ،جياد النفس والتخمص مف حالة اإلدماف الخطير عمى

اإلستيبلؾ والركوف إلى تدفؽ ريع النفط  .كما يتطمب الى جانب االرداة المصممة  ،حسف

اإلدارة  ،ومقومات التخطيط االستراتيجي -التأشيري وليس الشامؿ -مف أجؿ التحوؿ تدريجياً
مف حالة اإلعتماد شبو المطمؽ عمى ريع النفط إلى وضع يكوف فيو اإلعتماد عمى إنتاجية

الفرد وانتاج المجتمع  .ومف أجؿ الوصوؿ إلى ذلؾ الوضع البد مف التخمص تدريجياً
- out

Phase

مف الدعـ الذي يعتمد عميو اإلستيبلؾ العاـ والخاص  .وذلؾ مف خبلؿ تزايد النسبة

المخصصة مف عائدات النفط لئلستثمار في المشروعات المنتجة ومشروعات البنية
األساسية  ،عمى حساب تخفيض النسبة المخصصة لدعـ اإلستيبلؾ العاـ والخاص  ،وسد

عجز اإليرادات غير النفطية لمميزانية العامة  ،عف مواجية النفقات العامة ال سيما المتكررة

والتحويمية منيا (الكواريٜ٘ٔٛب . )ٜٕ-ٖٚ:

ولعؿ ىذا التحوؿ المرغوب  ،وتصحيح الخمؿ األنتاجي  ،واعادة النسؽ األنتاجي الى

المجتمع  ...يتطمب في المقام األول  -أن تصبح " النفقات العامة " عامة بالفعل  ،تخدم

غرضاً عاماً  ،وليا جدوى اقتصادية واجتماعية وسياسية من منظور المصمحة العامة فقط

 ،دوف أي اعتبار آخر لممزاعـ التي تدعى حقاً خاصاً في الماؿ العاـ  .كما أف ىذا االنتقاؿ
المرغوب  ،مف حالة االعتماد شبو المطمؽ عمى عائدات النفط  ،قد يتطمب سياسات مرحمية
 ،مف التعويض وشراء حؽ الخدمات المجانية  ،التي اعتادت الدولة تقديميا مثؿ الكيرباء

والماء  .وذلؾ مف خبلؿ صندوؽ لدعـ مستوى معيشة المواطف  ،بعد اف تتخمي الحكومة
عف سياسة التوظيؼ األجتماعي  ،لممواطنيف في القطاعات الحكومية  ،وتخفض تدريجيا

دعميا لمسمع والخدمات  ،وتعيد الى االنفاؽ العاـ الحس األقتصادي وتأخذ باقتصادية النفقة
العامة  .إن إنشاء صندوق دعم المواطن يمثل ضرورة معيشية لمعظم المواطنين من
أصحاب الدخل المحدود  ،ومن الفئات الضعيفة بين المواطنين  .كما أنو يحقق عدالة في

توزيع أعباء عممية التصحيح الييكمي لألقتصاد  .وفي كؿ األحواؿ فإف صندوؽ دعـ
المواطف ىو حؿ مرحمي انتقالي  ،خبلؿ مرحمة اإلنتقاؿ مف حالة اإلعتماد عمى ريع النفط ،

إلى وضع الركوف إلى إنتاجية الفرد وانتاج المجتمع لتمويؿ األنفاؽ الخاص والعاـ  .وغني
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عف الذكر أف صندوؽ دعـ المواطف  ،يمكف تمويمو مف النفقات التحويمية التي يجب سحب

معظميا تحقيقاً لمعدالة  ،وكذلؾ تمويمو بجزء مف الدعـ الذي سوؼ تسحبو الدولة مف
المستيمؾ  -دعـ الخدمات -عندما تتجو الدولة تدريجياً إلى جعؿ أسعار السمع والخدمات
العامة تعبر عف حقيقة تكاليفيا  .وذلؾ بعد أف توظؼ عائدات النفط في المشروعات

اإلنتاجية ومشروعات البنية األساسية تدريجياً  ،بدالً مف استخداـ معظميا لسد عجز
اإليرادات غير النفطية عف مقابمة النفقات العامة ال سيما الجارية والتحويمية منيا .

ووجود صندوؽ لدعـ المواطنيف بيدؼ المحافظة عمى مستوى معيشي معقوؿ ليـ،

أمر ضروري لمعالجة اآلثار السمبية المترتبة عمى توقؼ الحكومة عاجبلً أو آجبلً عف
توظيؼ المواطنيف في القطاعات الحكومية وفؽ اعتبارات اجتماعية  .ففي ىذه الحالة سوؼ
يزج بالمواطنيف إلى سوؽ العمؿ الطبيعية  ،في القطاعات اإلقتصادية  ،وعمييـ منافسة

الوافديف الذيف ىـ أكثر استعداداً لقبوؿ شروط عمؿ القطاع الخاص وقبوؿ رواتب متدنية
يصعب معيا عمى المواطف توفير مستوى معيشي معقوؿ إذا اعتمدوا عمييا دوف دعـ مف

الدولة (انظر الفقرةٓٔ . )ٔ-ٗ-واذا لـ توضع آلية انتقالية لذلؾ الدعـ -تأخذ في اإلعتبار

تبلشيو تدريجياً -فإف المواطنيف بشكؿ عاـ سوؼ يضطروف إلى الرجوع عمى مدخراتيـ
وتصفية ما يمكف تصفيتو مف أصوؿ  .وتتآكل بذلك مراكزىم األقتصادية وتنيار مكانتيم
األجتماعية مثمما حصل عند أفول عصر الغوص  .ومن ىنا فإن صندوق دعم المواطن
ىو آلية مرحمية تساعد المواطنين عمى اإلنتقال بسالم  ،من حالة اإلعتماد عمى الريع ،

إلى وضع اإلعتماد عمى إنتاجية الفرد وارتباط الجيد بالمكافأة  .ولذلؾ فإف ىذه اآللية يجب

أف يكوف واضحاً بأنيا مؤقتة  ،ميمتيا األخذ بأيدي الضعفاء في اجتياز مرحمة اإلنتقاؿ التي

البد منيا  ،شئنا أـ أبينا .

ثالثاً  :مدخؿ اإلندماج الوطني بمعنى أف تكوف المواطنة ىي مصدر الحقوؽ ومناط
الواجبات  .وأف يتساوى المواطنوف كميـ دوف تميز  ،بصرؼ النظر عف مصدر اكتساب
الجنسية  ،واعتبارات الجنس  ،في الحقوؽ والواجبات السياسية واإلقتصادية  .وىذا يتطمب

التخمص من التقسيم الراىن لممجتمع الذي ىو إلى نظام الطوائف

Caste System

أقرب .

كما يتطمب تغيي ارً جذرياً في النظرة الجائره وغير اإلنسانية لممرأة  ،التي أدت إلى وأدىا
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اجتماعياً  ،وحرمانيا من حقوق األنسان الشرعية واإلكتفاء بتوفير الجانب المالي من
احتياجاتيا  ،دون النظر الجدي الى احتياجاتيا األنسانية األخرى ومتطمبات نمو

شخصيتيا باعتبارىن شقيقات الرجال  .وكذلؾ يتطمب إعادة النظر في دواعي اليجرة ،
واألحتساب  ،لتداعياتيا بما يقتضيو العدؿ وتتطمبو اإلعبلنات والمعاىدات الدولية  ،آخذيف
في اإلعتبار ضرورة إدماج مف تمزـ إقامتو في المجتمع  ،واستيعابو في اطار اإلنتماء

الوطني لممجتمع  .وألعرب أولى باإلقامة وىـ أيسر لعممية اإلندماج .

وتتطمب عممية اإلندماج الوطني استكماؿ بناء الدولة وتماسؾ المجتمع  .وىذا بدوره

يتطمب أف تتساوى الفرص بالنسبة لجميع المواطنيف وأف تراعي حقوؽ اإلنساف بالنسبة لجميع

السكاف  .ولعل الصيغة الدستورية التي تقوم عمى أساس مبادئ الدستور الديمقراطي
وتفرز نظام حكم يضع الدستور موضع التطبيق  ،من خالل نظام لمشورى الممزمة ،
ومؤسسات نظام الحكم الديمقراطي  ،وسيادة حكم القانون  ،وشمول نطاق القضاء لكل ما
يطالو الخالف من أجل أن يحصل كل ذي حق عمى حقو من خالل قضاء مستقل  ...ىي

الصيغة التي أثبتت التجارب اإلنسانية أنيا قادرة عمى تحقيق اإلندماج الوطني وحل

مشكالت التغير  ،وتييئة المجتمع لمواجية التحديات واغتنام الفرص .

ومف ىنا فإف عممية اإلصبلح السياسي واإلداري تمثؿ ىدفاً استراتيجياً مف أجؿ تغيير

المسار واالنعطاؼ اآلمف  .كما أف اإلصبلح السياسي واإلداري ىو الوسيمة الفعالة لتوفير
اإلدارة المناسبة لقيادة عممية التحوؿ  ،مف طريؽ المسار الخطر الى المنعطؼ اآلمف  .وىنا

أيضاً البد مف التدرج والمرحمية  .فعممية اإلصبلح تحتاج إلى وقت  ،والبد أف تأخذ وقتيا ،

شئنا أـ ابينا  .وانما الميـ أف تتجو النية صادقة باتجاه تنمية ارادة الدولة والمجتمع وتييئتيما
مف خبلؿ ادارة التغيير عبر مسيرة التحوؿ  .ولعل أحد أىم المؤشرات عمى وجود ادارة
التغير المأمولة في قطر عمى سبيل المثال  ،يتمثل في وضع المادة ( )48من النظام
األساسي المؤقت المعدل موضع التنفيذ  ،ومراعاة ما نصت عميو من انو " ال يجوز

لموزراء أثناء تولييم مناصبيم  ،أن يزاولوا أي عمل ميني أو تجاري أو يدخموا في معاممة

تجارية مع الدولة  .ويجب أن يستيدف سموكيم جميعاً أعالء كممة الصالح العام وانكار

المصالح الذاتية انكا ارً كمياً " (ادارة الشئوف القانونية د  .ت  . )ٜٔ :وجدير بالمبلحظة اف
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اىمية وضع المبادئ التى تحوؿ دوف تعارض المصالح موضع التطبيؽ -تعارض مصمحة

الدولة والمجتمع مع المصالح الخاصة لمف يتخذوف القرار باسـ الدولة -قضية ىامة جداً

يتوقؼ عمييا تحقيؽ اجتماعية اليدف بالنسبة لمق اررات العامة مف عدمو  .ولذلؾ فإف البداية
المنطقية لعممية التحوؿ تبدأ بوضع النظـ األساسية والدساتير الراىنة موضع التطبيؽ  ،بما
في ذلؾ ما ورد فييا مف نص عمى التطوير والتغيير المرحمي عبر مرحمة األنتقاؿ -التي

يجب تحديد زمنيا ، -مف أجؿ زيادة الحريات العامة وضمانات الحقوؽ وسيادة حكـ القانوف

ونزاىة القضاء واستقبللو وشمولو  ،واألخذ بمبدأ اإلنتخاب والتمثيؿ في الشؤوف العامة وصوالً
الى تداوؿ السمطة  ،كما أف تطبيؽ ما ورد حوؿ انتخاب مجمس الشورى في النظاـ األساسي

-في حالة قطر -قد يكوف بداية حقيقية إلعطاء المواطنيف حؽ التعبير عف آراءىـ ميما

كانت ذلؾ التعبير محدوداً .

ومف خبلؿ مثؿ تمؾ البداية الصادقة يتكرس مبدأ المواطنة ويتـ التسميـ بحؽ الشعب

في أف يكوف مصدر السمطات وفؽ صيغة دستورية ديمقراطية تبيف دور الدولة ودور

المجتمع واسس التكامؿ بينيما  ،وتفتح آفاقاً رحبة لعممية اإلصبلح الجذري الشامؿ المنشود

 .ذلؾ اإلصبلح الذي يتحقؽ بموجب اإلندماج الوطني ويتأكد اإلنتماء والوالء لموطف ،
وتراعي بفضؿ ضوابطو الموضوعية  ،المصمحة العامة ويحتكـ إلييا  .وفي ذلؾ عودة

عصرية إلى بعد مف أبعاد النسؽ األجتماعي  ،الذي كانت المؤسسة القبمية تمعب فيو دو اًر
سياسياً يحقؽ مشاركة سياسية فعالة في الشئوف العامة لمجماعة  .بؿ في ذلؾ  ...عودة
حقيقية لمبدأ الشورى  ،إضافة الى انو انتماء مستقبمي الى العصر .

رابعاً  :اإلندماج اإلقميمي والتكامل العربي  .وىذا المدخؿ ىو اإلطار الذي يحقؽ لدوؿ

المنطقة -الصغيرة الحجـ بكؿ المقاييس -كياناً اقتصادياً واجتماعياً قاببلً لمتنمية  ،وكياناً
سياسياً وعسكرياً قاد اًر عمى توفير الحد األدنى مف متطبات األمف القومي وامتبلؾ مقومات

اإلرادة الوطنية  .إف تحوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية إلى اتحاد فيدرالي وفقاً لما

جاء في نظامو األساسي  ،واقامة نواة اتحاد فيدرالي دستوري ديمقراطي مفتوح العضوية في
الخميج والجزيزة العربية  ،وتكاممو مع بقية األقطار العربية وتضامنو معيا  ،مف خبلؿ نظاـ
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عربي يوفر مقومات األمف القومي ...يمثؿ دوف شؾ مدخبلً رئيسياً مف مداخؿ المنعطؼ

اآلمف (الكواري ٜ٘ٔٛب  )ٕٔٚ-ٔٔٚ:و(الكواري٘. )ٜٜٔ

وىنا أيضاً البد مف المرحمية والتدرج غير المتواني نحو اإلندماج اإلقميمي والتكامؿ

العربي  .فما ال يدرؾ كمو ال يترؾ جمو .ولذلؾ فإف اإلصبلح الداخمي في كؿ دولة مف دوؿ
المنطقة  ،وكذلؾ التقارب بيف أي دولتيف مف دوؿ المنطقة في المجاالت األقتصادية

والبشرية وتسييؿ عممية اإلتصاؿ واإلندماج  ،وحؿ مشكبلت الحدود واخضاع اختبلؼ
األمزجة الشخصية لئلعتبارات اإلستراتيجية  ...كميا تقرب دوؿ المنطقة وشعوبيا مف

مشارؼ اإلندماج اإلقميمي والتكامؿ العربي  .ولذلؾ يجب أف يكوف تقييمنا لمعمؿ الرس ػ ػ ػػمي ،

منطمقاً مف المحاوالت الجادة والصبورة مف أجؿ تغيير معطيات الواقع الردئ  ،وليس مف
سماع الش ػ ػػعارات التي ال تخضع العمؿ لؤلعتبارات الوطنية واألبعاد المستقبمية  ،بؿ تتجاىؿ

مصمحة اىؿ المنطقة ورغبتيـ في اإلندماج في كياف فيدرالي ديمقراطي يوفر مقومات األمف

ومتطمبات التنمية .

ولعل مرحمية العمل من أجل األندماج اإلقميمي والتكامل العربي  ،إضافة الى

إصالح الخمل السكاني والخمل اإلنتاجي وتحقيق اإلندماج الوطني  ...تتطمب كميا دو ارً
لممجتمع المدني إلى جانب دور الدولة  ،وربما تتطمب تنمية قدرتو عمى الضغط من أجل

ترشيد العمل الرسمي وتنمية إرادة مجتمعية  .ومف ىنا فإف العمؿ األىمي عميو واجب ،
البد مف أف يقوـ بو  ،عمى المستوى المحمي والمستوى األقميمي والمستوى العربي  .ومقومات
العمؿ األىمي والبنية األساسية لمعمؿ غير المباشر تتمثؿ في تنمية قدرات المجتمع األىمي

وتفعيؿ دور المواطنيف في الشئوف العامة  .وىناؾ وسيمتاف رئيسيتاف تساعداف العمؿ األىمي
عمى القياـ بدوره عمى المستوى المحمي واألقميمي والعربي  .أوليما  :قيام حركات لحماية

حقوق المواطن والدفاع عن حقو المشــــروع في الدفاع عن مستقبمو وتأمين مصيره .

وثانيتيما  :قيام حركة دستورية تنشد الشورى الممزمة واقامة نظم حكم ديمقراطي ،

وتكرس نسقاً سياسياً موضوعياً يراعي المصمحة العامة ويحتكـ الييا ويتبنى استراتيجية
تنموية تأخذ بعقبلنية المنيج وتمتزـ باجتماعية اليدؼ .
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وتبقى فرصة سموؾ المنعطؼ اآلمف  ...إمكانية عقبلنية وضرورة وطنية واقميمية

وعربية  ،يتوقؼ اغتناميا عمى عزيمة أىؿ المنطقة في المقاـ األوؿ  " .وعمى قدر أىل

العزم تأتي العزائم "  .والبديؿ الغتناـ فرصة سموؾ المنعطؼ اآلمف -قبؿ فوات األواف -ىو

استمرار نمط تنمية الضياع  .وبالتالي انزالؽ مجتمعات المنطقة -ال قدر اهلل -آجبلً أو

عاجبلً في متاىات المسار الخطر والطريؽ المسدود  ،بعد أف يتـ القضاء عمى البقية الباقية
مف مقومات المجتمعات األصمية وطمس معالميا  .وعندىا تحؿ محميا مجتمعات جديدة

متعددة الجنسيات ومختمفة الثقافات  .والزمن كفيل باإلجابة عما إذا كان مسار "تنمية"

الضياع مسا ارً ال يمكن إيقاف تداعياتو  ...أو أن المجتمعات األصمية مازالت بيا حيوية
ولدييا حس بالمسئولية التاريخية تجعل من أخطاء الماضي مجرد ضياع لفرص التنمية ،

يمكن لممجتمع  -عندما يمتمك مقدراتـــــــو ويتم أخذ الدولة لو في اإلعتبار  -أن يعوض

بعضاً من تمك الفرص الضائعة في المستقبل  ،مستفيداً من االمكانيات البشرية والمادية
المتاحة ومن امكانيات الثروة النفطيـــــة التي مازال بيا خير  ،إذا ساد العدل وارتفع حس

المسئولية المجتمعية  ،لدى الحاكم والمحكوم ونصر كل منيما اآلخر ظالما كان او

مظموماً .
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*ػػطغؼومػاضتظطغظػ.ػ

ػ

*ػػ طاػعغظػاضتعغراتػاضطصاحبظػضضظغطػ.ػ

ػ

*ػػض غاعػسرصػتظطغظػطحتطضظػ.ػ

ػ

*ػػظططػ"ػتظطغظػ"ػاضضغاعػ.ػ

ػ

*ػػتذابهػدولػاضطظطػظػ.ػػ

ػ

*ػػصضطظػأخغرةػ.ػ

ػ
ػ
ػ
ػ

تظطغظػضضضغاعػػ!ػػ...ػػأمػػ...ػػضغاعػضغرصػاضتظطغظػ
ما محصمة التغيرات المصاحبة لمنفط في دوؿ المنطقة ( أقطار مجمس التعاوف لدوؿ

الخميج العربية ) ؟  .ىذا ىو السؤاؿ المركزي الذي حاولت ىذه الدراسة أف تجيب عميو مف

خبلؿ د ارس ػ ػػة " حالة قطر "  .واإلجابة التي أكدتيا فصوؿ الدراسة  ،تشير إلى أف تمؾ
التغيرات  -الفجائية والعشوائية  -لـ تكف عممية تنمية بالمعنى المتعارؼ عميو لمفيوـ التنمية

ابتداء بمصطمح التنمية اإلقتصادية ومرو اًر بمصطمح التنمية
بكافة مسمياتيا ...
ً
اإلقتصادية-اإلجتماعية أو التنمية الشاممة  ،إلى جانب مصطمح التنمية المعتمدة عمى الذات
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انتياء بمصطمح التنمية البشرية الذي اعتمده تقرير التنمية البش ػ ػرية
والتنمية المستقمة  ،و ً
الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي .
ومما يؤسؼ لو حقاً اف تأثير تمؾ المحصمة  ،التي أسفرت عنيا التغيرات اإلقتصادية

واإلجتماعي ػ ػػة التي شيدتيا دوؿ المنطقة  ،منذ أف بدأ تصدير النفط مف كؿ منيا  ،لـ تقؼ

عند مجرد ضياع فرص التنمية في الماضي  ...وانما أصبحت معطياتيا وتداعياتيا تيدد

مجتمعات المنطقة  -في الوقت الحاضر -بنمط مف "تنمية" الضياع  ،نتيجة تراكـ مشكبلت

ىيكمية مزمنة  ،وافراز إشكاليات اجتماعية معقدة  ،وبروز أوجو خمؿ متعددة  ،أخذت

جميعيا في التفاقـ تدريجياً .

طغؼومػاضتظطغظ
يحس ػ ػػف بن ػػا -في سػياؽ نفي بدء عممية تنمية في دوؿ المنطقة -أف نعود إلى توضيح

مفيوـ التنمية المتعارؼ عميو  ،وأف نحدد المقومات التي ترتكز عمييا عممية التنمية ونبيف

األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا .

والتعريؼ المختصر الذي توصمنا اليو -منذ مدة  -في ضوء اإلىتماـ العالمي

والعربي واألقميمي بتحديد معنى مصطمح التنمية باعتبارىا عممية حضارية مستدامة وحقاً مف

حقوؽ االنساف  ...يعتبر " التنمية الشاممة عممية مجتمعية واعية ودائمة

) ( Sustained

موجية وفؽ إرادة وطنية مس ػ ػػتقمة مف أجؿ إيجاد تحوالت ىيكمية واحداث تغييرات سياسية -
إجتماعية  -إقتصادية  -تسمح بتحقيؽ تصاعد مضطرد لقدرات المجتمع المعني وتحسيف

مستمر لنوعية الحياة فيو " ( الكواري ٓ. ) ٗٗ : ٜٜٔ

وقد تـ  -أخي اًر  -التأكيد عمى عناصر تعريؼ مصطمح التنمية الشاممة  -السابؽ

ذكره  -عندما أطمؽ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مصطمح التنمية البشرية عمى عممية
التنمية المرغوبة  ،وعرفيا بأنيا " عممية توسيع نطاؽ الخيارات المتاحة لمناس " ( برنامج

األمـ المتحدة اإلنمائي ٓ . )ٕٔ : ٜٜٔوقد أخذت تقارير التنمية البشرية  -الصادرة سنوياً

عف البرنامج  -عمى عاتقيا توصيؼ مفيوـ التنمية البشرية وتحديد مقوماتو والقياـ بتطوير

مؤشراتو الكمية والجزئية  ،الكمية منيا والكيفية .
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ومنذ البداية تـ ربط مفيوـ التنمية البشرية بالنمو االقتصادي  .واعتبر مؤشر النمو

اإلقتصادي أحد المؤشرات المركزية لدليؿ التنمية البشرية  .ويؤكد تقرير التنمية البشرية لعاـ

ٔ ٜٜٔعمى ذلؾ بقولو " التنمية البشرية تتطمب نمواً إقتصادياً  -بدوف نمو إقتصادي لف

يكوف مف الممكف تحقيؽ تحسػف متصؿ في األحواؿ البشػ ػ ػرية عموماً " ( ص ٕٔ)  .كما تـ
ربط مفيوـ التنمية البشرية أيضاً بتحسف نوعية الحياة  -المادية والنوعية  -وتـ اعتماد
مؤشرات كمية لقياس تحسف نوعية الحياة المادية ( الدخؿ والصحة والمعرفة )  ،والى جانب
ذلؾ تـ التأكيد عمى مؤشرات كيفية لقياس نوعية الحياة ( حقوؽ االنساف  ،والمشاركة

السياسية الفعالة واألمف الفردي واألجتماعي والقومي )  .وأكد تقرير ٕ ٜٜٔعمى أف "
الحرية السياسية ىي عنصر جوىري مف عناصر التنمية البشرية " (ص  . )ٕٚكما أكد

تقرير ٖ ٜٜٔعمى أف المشاركة معناىا " اشتراؾ الناس عف كثب في العمميات اإلقتصادية
واإلجتماعية والسياسػػية التي تؤثر عمى حياتيـ " ( ص ٕٔ ) .

وأخي اًر أكد تقرير التنمية البشرية لعاـ ٗ ٜٜٔعمى األفؽ الزمني  ،كما أكد عمى

العدالة بيف األجياؿ مف خبلؿ تأكيده عمى ضرورة اضطراد تحسف مؤشرات النمو والتحوؿ ،

واستداماتيما متصاعديف عبر الزمف  .وفي ذلؾ تأكيد عمى أف التنمية عممية وليسػ ػػت حالة ،

واتجاه مستمر في النمو وليست مجرد وضع طارئ مرىوف بسببو  ،يتقمب صعوداً وىبوطاً
تعبي اًر عف فقداف المقومات الذاتية ونتيجة الرتباط التغيير بوضع طارئ أو عوامؿ خارجية .

وصؼ تقرير ٗ ٜٜٔالتنمية البش ػ ػ ػ ػرية بأنيا نموذج لمتنمية " ُيم ّكف جميع األفراد مف توسيع
وي ّ
نطاؽ قدراتيـ البشرية إلى أقصى حد ممكف وتوظيؼ تمؾ القدرات أفضؿ توظيؼ ليا في
جميع المياديف (  ) ...وىو يحمي أيضاً خيارات األجياؿ التي لـ تولد بعد  .وال يسػ ػػتنزؼ

قاعدة الموارد الطبيعية البلزمة لدعـ التنمية في المستقبؿ "  .ويخمص التقرير إلى أف "

التنمية المس ػػتدامة تعالج اإلنصاؼ  -داخؿ الجيؿ الواحد واإلنصاؼ بيف األجياؿ " ( " ) ...

وفي التحميؿ األخير  ،التنمية البشرية المستدامة تنمية موالية لمناس  ،وموالية لفرص العمؿ ،

وموالية لمطبيعة  .فيي تعطي أعمى أولوي ػػة لمحد مف الفقر  ،ولمعمالة المنتجة  ،ولمتكامؿ
اإلجتماعي  ،وإلعادة توليد البيئة " ( " ) ...وىي تعجؿ بالنمو اإلقتصادي وتترجمو إلى

تحسنات في حياة البشر دوف تدمير رأس الماؿ البلزـ لحماية فرص األجياؿ المقبمة " ( ص

ٗ).
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ويحذر مفيوـ التنمية البشرية مف رىف المستقبؿ واستمراء اإلستيبلؾ بواسطة التمويؿ

عف طريؽ الديوف المالية أو استنضاب الثروات الطبيعية أو تدمير البيئة أو تيديد التجانس

والتكامؿ اإلجتماعي  .وينذر تقرير ٗ ٜٜٔقائبلً " :كؿ الديوف المؤجمة ترىف اإلستدامة ،
سواء كانت ديوناً اقتصادية أو ديوناً إجتماعيػة أو ديوناً إيكموجية" (برنامج األمـ المتحدة

اإلنمائيٗ. )ٔٛ : ٜٜٔ

بعد ىذا التوضيح لعناصر مفيوـ التنمية والتأكيد عمى مقوماتيا وبياف مؤشراتيا

الكمية والنوعية  ،البد مف إشارة  -ولو عابرة  -الى مفيوـ التنمية اإلقتصادية ومفيوـ النمو

االقتصادي  .لعؿ إداراكنا لمعنى النمو اإلقتصادي والتنمية اإلقتصادية يبيف أسباب نفينا -

أيضاً -حتى لصفة التنمية اإلقتصادية والنمو اإلقتصادي عف محصمة "التغيرات اإلقتصادية

واإلجتماعية " التي شيدتيا المنطقة في عصر النفط .
فالتنمية اإلقتصادية

Economic Development

جرى تعريفيا منذ مطمع السػػتينيات

بأنيا " العممية التي يتـ بواسطتيا  ،في بمد معيف  ،تزايد مضطرد في متوسط الدخؿ الحقيقي
لمفرد عبر فترة طويمة مف الزمف "

) ( Meier 1976 : 6

 .ويبلحظ أف التعريؼ يؤكد عمى اف

التنمية عممية وليست حالة  ،ولذلؾ اشترط اضطراد تزايد الدخؿ الحقيقي لمفرد سنوياً  ،عبر

فترة طويمة مف الزمف ال تقؿ عف عقديف أو ثبلثة  ،وذلؾ تعبي اًر عف وجود تحوالت ىيكمية

تؤدي باسػتمرار الى مزيد مف نمو القدرات واطبلؽ الطاقات التي تعكس نفس ػ ػ ػ ػػيا في زيادة
إنتاجية الفرد وانتاج المجتمع  .أما النمو اإلقتصادي

Economic Growth

فإف تعريفو المتفؽ

عميو في عم ػػـ اإلقتصاد  -كما توصػػؿ إليو  ،سيموف كوزنت أستاذ األقتصاد في جامعة
ىارفرد  ،عند د ارسػ ػػتو التاريخية المقارنة لمنمو اإلقتصادي في الدوؿ المتقدمة  .يؤكد أف

النمو اإلقتصادي ىو " الزيادة المستدامة
) Kuznets 1966 : 1

Sustained

في متوسط إنتاج الفرد أو العامؿ "

(

 .وبذلؾ نجد أيضاً أف النمو اإلقتصادي يعني وجود اتجاه مستمر غير

متأرجح لنمو إنتاجية الفرد عبر فترة طويمة مف الزمف ( ىذا واف كاف نمواً تمقائياً مقارنة

بعممية التنمية ) .

طاػعغهػاضتعغراتػاضطصاحبظػضضظغطػػ
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يتبيف لنا  -إذاً  -مف تحديد معنى مصطمح التنمية بكؿ مسمياتيا اإليجابية أنيا

مفيوـ مركب  .فالتنمية  ...عممية

Process

 ...كما أنيا آلية

Mechanism

 ...ىذا الى

جانب كونيا أداة ووسيمة لتحقيؽ أىداؼ مرحمية ضمف إطار غايات إنسانية وحضارية ذات

أبعاد مجتمعية  .أما مؤشراتيا المتداخمة والمتكاممة فيي أربعة  .أوليا  :نمو إقتصادي

بمعنى تزايد مضطرد في إنتاجية الفرد وانتاج المجتمع  .ثانييا  :تحوالت ىيكمية تطاؿ كافة
أوجو التخمؼ  -السياس ػ ػػية واإلدارية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  -بيدؼ تنمية

الخيرة عمى المستوييف الفردي والجماعي  .وثالثيا  :تحسف
القدرات واطبلؽ الطاقات
ّ
مضطرد ومستداـ لنوعية الحياة المعنوية والمادية ألفراد المجتمع وجماعاتو  .رابعيا  :تكريس

نسؽ إجتماعي ييدؼ إلى توسيع الخيارات المتاحة لممواطنيف بأجياليـ المتعاقبة وذلؾ تعبي اًر
عف تبني استراتيجية مجتمعية لمتنمية المستدامة .

واذا أجرينا مقارنة موضوعية بيف مفيوـ التنمية الذي سبقت اإلشارة اليو  ،وبيف

التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية  -الفجائية والعشوائية المتقمبة  -التي شيدتيا المنطقة في

عصر النفط  ...يتبيف لنا مدى ابتعاد تمؾ التغيرات عف نيج التنمية  ،ويتأكد لنا أنيا ال

ترقي إلى مسػػتوى عممية تنمية  -بأي مف التسميات المستحبة  .بؿ إف مسار تمؾ التغيرات ،
أخذ تدريجياً عبر حقب اليسر والعسر  -يصبح  ،أقرب إلى " تنمية الضياع " منو ألى مف

تسميات التنمية المتعارؼ عمييا .

وىذا اإلنحراؼ  -عف نيج التنمية المستحبة  -أكدتو أدبيات التنمية بشكؿ عاـ  ،كما

أكدت عمى خطورتو أدبيات التنمية في المنطقة  ،التي كشفت قصور التغيرات التي شيدتيا

المنطقة في عصر النفط عف بموغ مستوى عممية تنمية  .ولعؿ نظرة عمى عناويف المراجع
التي يشمميا كشؼ المصادر التي استفادت منيا ىذه الدراسة  ،تشير إلى إدراؾ الدارسيف

لطبيعة تمؾ التغيرات الفجائية والعشوائية المتقمبة  ،ومدى قصورىا عف بموغ عممية تنمية

مستدامة  .لقد أكدت أدبيات التنمية بشػ ػػكؿ عاـ  ،وأدبيات التنمية حوؿ المنطقة بشكؿ خاص
 ،عمى عجز تمؾ التغيرات عف توسيع الخيارات المتاحة لؤلجياؿ المتعاقبة  .وذلؾ بسبب

الخيرة البلزمة إلستدامة مستويات المعيشة
قصورىا عف تنمية القدرات واطبلؽ الطاقات ّ
وخمؽ فرص العمؿ الكريمة المجدية إقتصادياً  ،نتيجة لتدني مستويات المشاركة بكؿ أبعادىا
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ونتيجة إلنحراؼ نظاـ الحوافز الذي أفرزتو التوجيات اإلستيبلكية لتمؾ التغيرات  ...ىذا مف

ناحية .

ومف ناحية أخرى  ...فإف تمؾ التغيرات يبدو انيا لـ ِ
تيتد بنسؽ إجتماعي يصوف

اليوية ويحافظ عمى المصالح العميا لممجتمع باعتباره مؤسسة دائمة تتعاقب عمييا األجياؿ،

وانما كانت تغيرات منفمتة مف عقاليا  ،لم تضبطيا استراتيجية تنموية تمتزم باجتماعية
اليدف وعقمية المنيج  .ولذلؾ أصبح مف الصعب عمى حكومات المنطقة أف تواجو المأزؽ
الذي قادت اليو تمؾ التغيرات في حقب اليسر  ،وذلؾ عندما بدأت حقبة العسر النسبي

الراىنة في منتصؼ الثمانينيات  .كما كاف تردد حكومات المنطقة في تغيير أسموب حكميا
-تدريجياً -الى نمط

س ػ ػػبباً إضافياً أدى الى المأزؽ الراىف الذي َح ّوؿ تمؾ التغيرات
مف " تنمية " الضياع  ،وذلؾ عندما وجدت حكومات المنطقة " أف فرض الحرماف ميمة
سياسية تتطمب تدبي اًر أكثر مما تحتاج مسألة توزيع المنافع "

(Gause 1995 : 12

) .ففضمت

الحكومات  -مع األسؼ  -المجوء إلى حموؿ آنية وجزئية في انتظار أف تزوؿ األزمات
المتبلحقة التي فرضتيا المستجدات عمى المنطقة  .ولذلؾ استنزفت الحكومات احتياطياتيا
العامة واضطرت إلى االستدانة مف الداخؿ والخارج  ،راىنة بذلؾ المستقبؿ عندما أضافت

ديوناً مالية  ،إلى ما ترتب نتيجة التغيرات التي صاحبت عصر النفط مف ديوف إيكموجية
بسبب استنضاب الثروة النفطية وىدر الموارد الطبيعية الشحيحة  ،وديوف اجتماعية نتيجة
عدـ تماسؾ المجتمع  ،وديوف اقتصادية بسبب الخمؿ اإلنتاجي  ،وديوف أمنية نتيجة

اإلنكشاؼ عمى الخارج .

واذا كاف مف اليسير نفي صفة التنمية الشاممة والتنمية البشرية عف التغيرات

اإلقتصادية واإلجتماعية التي صاحبت عصر النفط  ...فيؿ يمكف أيضاً نفي صفة التنمية

اإلقتصادية والنمو اإلقتصادي عف تمؾ التغيرات ؟  .ولعؿ نظرة مدققة إلى أسباب المتغيرات
اإلقتصادية التي صاحبت عصر النفط  ،وتحري تأثيراتيا عمى إنتاجية الفرد  ،وبناء قاعدة

إنتاجية بديمة لمنفط  ،تساعدنا عمى اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ .

ابتداء نبلحظ  -إذا نظرنا بإمعاف  -أف دوؿ المنطقة لـ يتحقؽ فييا  ،تزايد مضطرد
و ً
في متوسط الدخؿ الحقيقي لمفرد  ،ألية فترة طويمة مف الزمف  .وانما نجد أف متوسط دخؿ

الفرد  -الحقيقي والنقدي  -يتأرجح بيف ارتفاع قياسي وىبوط حاد  .وذلؾ تعبي اًر عف

248

اتجاىات الطمب العالمي عمى النفط الخاـ  ،وانعكاساً لمستويات أسعاره في السوؽ العالمية
التي تحكميا عوامؿ خارجية كما تخضع لتأثيرات التقدـ التقني  .ويمكننا أف نبلحظ تأرجح

متوسط دخؿ الفرد  -بؿ تأرجح الناتج المحمي اإلجمالي في كؿ عقد مف العقود التي

ابتداء مف عقد الخمسينيات حتى وقتنا الحاضر (
شػ ػ ػ ػػيدت عصر النفط في المنطقة ،
ً
مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ٗ ٖٖ : ٜٜٔو . ) ٛٚ
وىذا التأرجح في متوسط دخؿ الفرد  ،يؤكد حقيقة ليست في حاجة الى كثير مف

التأكيد لكؿ ذي بصيرة  .أال وىي أف مصدر الناتج المحمي اإلجمالي  ،وبالتالي متوسط
دخؿ الفرد في دوؿ المنطقة  ،ليست لو عالقة بإنتاجية الفرد أو العامل كما يتطمب مفيوم
النمو اإلقتصادي  ،وال يعكس تأثير تغييرات بنائية وتحوالت ىيكمية قادرة عمى استدامة

مستويات الدخل المتحقق كما يتطمب مفيوم التنمية اإلقتصادية  .وانما اعتمدت مستويات
الناتج المحمي اإلجمالي ومتوسطات دخؿ الفرد في المنطقة دائما عمى استنضاب ثروة

طبيعية غير متجددة ( النفط ) كما اعتمدت عمى مستويات أسعار صادرات النفط الخاـ إلى
السوؽ العالمية .

وقد بيف تقييـ جاسـ السعدوف لتجارب التنمية في دوؿ المنطقة ىبوط متوسط دخؿ

الفرد بدالً مف زيادتو  -كما يتطمب مؤشر النمو اإلقتصادي  -حيث تشير األرقاـ المجمعة
لدوؿ مجمس التعػ ػػاوف " إلى أف نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية

كاف حوالي ٘ ٔٓ,آالؼ دوالر عاـ ٕ ٜٔٛوأصب ػ ػػح ٔ ٛ,آالؼ دوالر عاـ ٕ( ٜٜٔ
السعدوف وآخروف ٘ . ) ٕ : ٜٜٔوتوضح األرقاـ المجمعة لدوؿ المنطقة أف اليبوط لـ يكف

في متوسط دخؿ الفرد فحسب  ،وانما في قيمة الناتج المحمي اإلجمالي باألس ػ ػػعار الجارية ،
الذي قدر انخفاضو في عاـ ٕ ٜٜٔبحوالي ٘ٔ %عف مستواه في عاـ ٕ ، ٜٔٛوجدير

بالتأكيد أف المشكمة ىنا ليست في انخفاض متوسط دخؿ الفرد وانما المشكمة في تأرجحو
إنعكاساً ألسعار النفط ومستوى الطمب عميو .

ويتضح مف تمؾ األرقاـ أف النمو اإلقتصادي الصافي في دوؿ المنطقة  ،خبلؿ عقد

مف الزماف  ،لـ يكف إيجابياً وانما كاف سمبياً فيما يتعمؽ بمتوسط دخؿ الفرد  ،وفيما يتعمؽ

بالناتج المحمي اإلجمالي أيضاً  .ىذا بالرغم من اعتبارنا الناتج المحمي األجمالي في دول

المنطقة -تجاو ازً -معب ارً عن عممية إنتاجية  ،في حين أننا نعمم بالتأكيد بأنو يمثل في
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معظمو ريع تصدير ثروة ناضبة  ،وليس مؤش ارً عمى تزايد إنتاجية الفرد أو العامل كما
يتطمب تعريف النمو اإلقتصادي .

ولعؿ األداء المتأرجح إلقتصادات المنطقة  ،وعدـ قدرتيا عمى استدامة مس ػػتويات

الدخؿ لفترة طويمة مف الزمف  ،ينفي عف تمؾ التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية صفة النمو

األقتصادي بالمعني العممي المتعارؼ عميو في عم ػػـ اإلقتصاد  .كما أف الطبيعة الريعية
إلقتصادات دوؿ المنطقة  ،واستمرار اعتماد النشاطات االقتصادية اإلجتماعية في كؿ منيا

 ،عمى اإلنفاؽ العػ ػػاـ الذي يتـ تمويؿ أكثر مف ٓ %ٜمنو مف عائدات النفط السنوية  ،أو
مف فوائض عائدات النفط في سنوات اليسر  ،أو مف اإلقتراض بضمانات عائدات النفط في

المسػ ػ ػ ػػتقبؿ  ...يشير إلى فشؿ دوؿ المنطقة في بناء قاعدة إنتاجية بديمة لمنفط  ،يمكنيا

تدريجياً توفير مصادر دخؿ وفرص عمؿ بديمة لما يوفره ريع صادرات النفط .

لذلؾ وجدنا أف دوؿ المنطقة  -عندما تراجع الطمب العالمي عمى النفط  ،وانيارت

أسعاره في منتصؼ الثمانينيات  -لـ تجد لدييا غير النفط نفسو ترجع إليو  ،مف أجؿ
المحافظة عمى اإلنفاؽ العاـ الذي يتـ اإلعتماد عميو بشكؿ شبو مطمؽ في تحريؾ النشاطات

اإلقتصادية واإلجتماعية  ،والمحافظة عمى مستويات مقبولة مف المعيشة وفرص العمؿ .

فسحبت حكومات المنطقة في غضوف بضع سنوات معظـ الفوائض النفطية التي تراكمت في

أرصدة خارجية يمكف تسييميا ( االستثمارات الخارجية )  .وبعد أف تـ تبديد معظـ تمؾ

األرصدة الخارجي ػػة التي قدرت في عاـ ٓ ٜٔٛبمبمغ ٕٗٔ مميار دوالر ( التمار ٘: ٜٔٛ

 ، ) ٜٚوربما بمغت في نياية ٖ ٜٔٛحوالي ٖٓٓ مميار  ...لـ يكف أماـ الحكومات مف
مخرج سيؿ سوى اإلقتراض بضماف عائدات النفط المستقبمية  .وتقدر حصيمة العجز في
الميزانيات العامة لمدوؿ السػت في الفترة  ٜٜٖٔ - ٜٜٔٛفقط بحوالي ٖ٘ٔ مميار دوالر ،

تـ تمويؿ حوالي ٕ ٛمميار دوالر بخمؽ ديف عاـ داخمي وخارجي ( السعدوف وآخروف

٘ ) ٖ : ٜٜٔواستديف الباقي مف الجياز المصرفي المحمي حتى وصمت مستويات

اإلقتراض مف المصارؼ التجارية المحمية أقصى طاقة ممكنة ليا وأصبح يشكؿ خط اًر عمى

مبلءة المصارؼ الوطنية نفسيا .

ضغاعػسرصػتظطغظػطحتطضظػ
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تتضح لنا  -مف المقارنة السابقة  -ماىية التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية التي

ترؽ حتى إلى مستوى نمو
شيدتيا المنطقة في عصر النفط  .ويتبيف لنا أف تمؾ التغيرات لـ َ
إقتصادي  ،فضبلً عف قصورىا عف بموغ مستوى عممية تنمية  ،بسبب افتقارىا الى عقالنية

المنيج واجتماعية اليدف  .وبذلؾ أضاعت تمؾ التغيرات العشوائية المتقمبة عمى المنطقة
فرص تنمية محتممة  ،نتيجة عجزىا عف إحداث تغييرات ىيكمية تسػ ػ ػػمح ببناء قاعدة إنتاجية

 -مؤسسية وبشرية ومادية  -بديمة لمنفط  ،تكوف قادرة ذاتياً عمى أف تحافظ عمى مستويات

معيشة معقولة  -ليست بالضرورة نفس مستويات المعيشة التي سمح بيا ريع النفط -
وفرص عمؿ مجدية وكريمة  ،عندما تنضب الثروة النفطية أو يؤدي التقدـ التقني الى تآكؿ

ريعيا اإلقتصادي تدريجياً .

وقد اتضح لنا قصور تمؾ التغيرات  ،عف بموغ مرتبة التنمية اإلقتصادية أو النمو

اإلقتصادي  ،مف خبلؿ تطببيؽ مؤشرات النمو اإلقتصادي أو التنمية اإلقتصادية عمى األداء

اإلقتصادي لدوؿ المنطقة  .فدوؿ المنطقة شيدت طفرات في الدخؿ بسبب تصدير ثروة

طبيعية ناضبة  ،تييأت ليا أسواؽ خارجية مواتية  .ولذلؾ كاف مف الطبيعي جداً أف تتأرجح
مستويات الدخؿ كمما تغيرت تمؾ العوامؿ التي أدت الى طفرتو في المقاـ األوؿ  .ومف ىنا
لـ تستطع أي مف دوؿ المنطقة خبلؿ أي عقد مف العقود التي صاحبت عصر النفط  ،أف

تحقؽ تزايداً مضطرداً في متوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي  ،باعتبار ذلؾ
مؤش اًر عمى اضطراد ارتفاع إنتاجية الفرد أو العامؿ ودليبلً عمى استقرار العممية اإلنتاجية
نتيجة بناء قاعدة إنتاجية تعتمد عمى مقوماتيا الذاتية في استدامة النمو المستمر في

متوسطات الدخؿ الحقيقي لمفرد عبر فترة طويمة مف الزمف .

واذا كانت تمؾ التغيرات قد عجزت عف تحقيؽ التنمية اإلقتصادية كما عجزت عف

تحقيؽ النمو اإلقتصادي  ،فإنيا  -بحكـ التعريؼ  -قاصرة عف بموغ مرتبة عممية التنمية
الشاممة أو التنمية البشرية  ،حيث يشكؿ اضطراد تزايد متوسط الدخؿ الحقيقي لمفرد لفترة

طويمة  ،إضافة الى بناء قاعدة إنتاجية تعتمد عمى مقوماتيا الذاتية  ...مرتكزات أساسية

لعممية التنمية المستدامة بكؿ مسمياتيا المستحبة .

وىذا العجز ال ينفي وجود تحسف  -مرىوف استمرار معظمو باستمرار تدفؽ ريع النفط

عمى الميزانيات العامة لدوؿ المنطقة  -في جوانب مف الحياة المادية مثؿ ارتفاع مستوى
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المعيشة وارتفاع المستوى الصحي وانتشار التعميـ  .ولكف تبقى الحقيقة بأف تمؾ التحسنات

تمثؿ حالة سمحت بيا الوفرة النفطية  ،وليست عممية تعبر عف اتجاه مستمر في التحسف ،

يعكس تحوالت في األبنية اإلقتصادية واإلجتماعية  .ولذلؾ بدأت مستويات المعيشة تتراجع
بشكؿ عاـ ومستويات معيشة ذوي الدخؿ المحدود تتراجع بشكؿ خاص  .وكذلؾ يمكف أف

تتراجع خدمات الصحة والتعميـ واإلسكاف وغيرىا تحت ضغط انخفاض معدالت اإلنفاؽ

العاـ التي تعكس ظاىرة تآكؿ ريع النفط .

أما الجوانب المعنوية مف الحياة فمـ تشيد تحسناً يذكر  ،باستثناء الكويت التي عاشت

فترات متقطعة مف الحياة الدس ػ ػػتورية وتمتع بعض مواطنييا بقدر مف االنتخاب  ،كما توفر

فييا قدر مف حرية التنظيـ والتعبير وحكـ القانوف  .ولذلؾ فإف المشاركة السياسية الفعالة

بعضا مف
وضمانات الحريات العامة وضمانات حقوؽ المواطف واإلنساف لـ تتقدـ  ،بؿ إف
ً
ضماناتيا التقميدية قد تراجع نتيجة لتراجع الدور السياسي القبمي  ،دوف استبدالو بمؤسسات
مجتمع مدني حديث  ،األمر الذي أخؿ بمتطمبات الحد األدنى مف التوازف بيف الدولة
والمجتمع  ،وجعؿ األفراد يقفوف عاجزيف أماـ آلة الدولة التي تضخمت بفضؿ امتبلكيا لريع

النفط وتحكميا في سياسات إعادة توزيعو  .والى جانب عدـ تحقيؽ تقدـ يذكر في الجوانب
السياسية مف الحياة  ،فإف المشاركة بكؿ أبعادىا األخرى قد تدنت  .كما أف التماسؾ

اإلجتماعي قد تردى  .وكذلؾ غابت عف التغيرات التي صاحبت عصر النفط في المنطقة

اعتبارات المستقبؿ والعدالة بيف الجيؿ الواحد وبيف األجياؿ المتعاقبة  ،فضبلً عف تزايد
األنكشاؼ عمى الخارج بشكؿ عاـ واإلنكشاؼ األمني بشكؿ خاص  ،مما أثر عمى متطمبات
اإلرادة الوطنية التي بدا اف حكومات المنطقة قد استعادتيا عندما انتيت الحماية البريطانية

واكتسبت دوؿ المنطقة االستقبلؿ .

ولعمنا -عند ىذا الحد مف العرض والمناقشة  -نكوف قد أوضحنا أسباب نفي صفة

النمو والتنمية بكؿ مسمياتيما المستحبة  ،عف محصمة التغيرات التي صاحبت عصر النفط

في المنطقة  .ولكن نفينا ىذا -كما سبقت اإلشارة -ليس معنيــاً بالماضي بقدر اىتمامو

بالمستقبل  .ولذلؾ فإننا نجد في استمرار نمط التغيرات العشوائية المتقمبة  ،والتي مازالت

التوجيات التي أفرزتيا سائدة وفاعمة ومؤثرة  ،خط اًر ينذر بنكوص مجتمعات المنطقة وطمس

ىويتيا فضبلً عف انييار مستويات المعيشة فييا وانتشار البطالة وتفشي عوامؿ عدـ
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اإلستقرار  .ىذا إذا لـ يتغير المسار الخطر لمتغيرات التي صاحبت عصر النفط  ،ويتـ
اإلنعطاؼ إلى مسار آمف وفؽ استراتيجية تنمية  ،تمتزـ بعقبلنية المنيج وترتكز عمى

اجتماعية اليدؼ والمصالح العميا لممجتمع  ،باعتباره مؤسسة مستمرة عبر الزمف وتعاقب

األجياؿ .

ظطـــطػ"ػتظطغـــظػ"ػػضضضغاعػ
والسؤاؿ المنطقي الذي يطرح نفسو بإلحاح عمى أىؿ المنطقة والمعنييف بمستقبؿ

شعبيا  -في الوقت الحاضر  -في ضوء المحصمة السمبية التي أسفر عنيا المسار الخاطئ
في الماضي  -ىو إلى أيف سوؼ يؤدي استمرار ذلؾ المسار الخطر بمجتمعات المنطقة

وشعوبيا في المستقبؿ ؟  .لقد فوتت التوجيات اإلستيبلكية عمى المنطقة فرصة بناء قاعدة

إنتاجية بديمة لمنفط  ،وضيعت بالتالي فرصة بدء عممية تنمية مستدامة عمى كؿ مف دوليا .

فيؿ تدفع  -اليوـ  -التوجيات التي مازالت تحكـ مسار الحاضر  -بمجتمعات المنطقة إلى

الضياع  -القدر اهلل  -بعد أف ضيعت توجيات الماضي فرصاً ثمينة لبدء عممية تنمية

مستدامة .

إف المعطيات التي أفرزتيا التغيرات المصاحبة لعصر النفط  ،إضافة الى

المستجدات اإلقتصادية واألمنية التي تشيدىا المنطقة في الوقت الحاضر  ...كميا  -مع

األسؼ  -تدفع بدوؿ المنطقة بش ػ ػ ػ ػػكؿ عاـ والدوؿ األصغر فييا بشكؿ خاص إلى نمط "

تنمية " الضياع  ...إف جاز تسمية التغيرات الراىنة " تنمية "  .إف احتماالت التراجع
اإلقتصادي الحاد وانييار مستويات الدخوؿ  -السيما بالنسبة لذوي الدخؿ المحدود  -وتفشي
ظاىرة البطالة السافرة إلى جانب البطالة المقنعة وتردي الخدمات العامة وتسييبلت البنية

األساسػ ػػية بسبب عدـ القدرة عمى نفقات صيانتيا  ،لـ تعد مجرد احتماالت  ،وانما أصبحت

واقعاً محسوساً  .والتفكؾ اإلجتماعي وعدـ اإلستقرار السياسي وارد فيما يتعمؽ بكؿ دوؿ
المنطقة  .وطمس اليوية وتحوؿ المجتمعات العربية في المنطقة الى مجتمعات متعددة
الجنسيات ومتناقضة الثقافات يظؿ احتماالً وارداً بالنسبة لمدوؿ األصغر فييا  .ىذا إذا

استمر  -ال قدر اهلل  -الخمؿ السكاني في تداعياتو ولـ يتمكف المواطنوف أف يعيدوا ألنفسيـ
أىمية اجتماعية ويكتسبوا حؽ المشاركة السياسية المتيف تسمحاف ليـ بأف يقوموا بدور التيار
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الرئيسػ ػػي القائد في المجتمع  .ومف ىنا فإف احتماالت الضياع ال يج ػػوز التقميؿ منيا  ،إذ أف

ىناؾ خط اًر ماثبلً ييدد بانزالؽ التغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية الراىنة إلى مآزؽ يصعب

الخروج منيا  .ىذا اذا لـ تكف بعض دوؿ المنطقة قد انزلقت الييا بالفعؿ .

إف القرائف فضبلً عف المعطيات والتداعيات  -مع األسؼ  -تشير إلى تآكؿ اإلرادة

الوطنية في ضوء اإلنكشاؼ عمى الخارج والتبعية األمنية لو  .كما تشير الى عجز بمداف

المنطقة  ،نتيجة إصرار حكوماتيا عمى الحكـ بنفس أسموب حكميا في الماضي  -في وقت
بدأ فيو ريع النفط يتآكؿ وعائداتو تنكمش  ... -عجزىا عف مواجية المشكبلت الييكمية

المزمنة وحؿ اإلشكاليات المعقدة واصبلح أوجو الخمؿ المتعددة والتي تفاقمت في الفترة
األخيرة نتيجة التردد في مواجيتيا في الوقت المناسب  ...وربما نتيجة عدـ محاولة مواجيتيا

لسبب أو آلخر .

ولعؿ مف بيف األسباب التي تدفع باحتماالت الضياع  ،سبب فقداف الحوار بيف

الحاكـ والمحكوـ  ...وربما بيف " الفئة " الحاكمة نفسيا  ...وانفراد متخذ القرار باألمر

متذرعاً بحجج ال تبررىا اعتبارات المصمحة العامة  .ولذلؾ أصبحت كؿ القضايا المصيرية
 ،ومنيا ضرورة المصالحة مع العقؿ وتغميب اعتبارات المصمحة العامة والمحافظة عمى

المصير واليوية والوجود والموازنة بيف دور الدولة ودور المجتمع والمشاركة الشعبية في

عممية اتخاذ الق اررات الجماعية الممزمة  ...كميا قضايا غير مطروحة لمحوار .بؿ إف

االقتراب منيا  -بدوف أمر  -يعتبر مف المحرمات التي تستوجب النبذ واإلقصاء إف لـ

تتعرض لمزجر والقذؼ  ...ىذا عمى مستوى العبلقة بيف الحاكـ والمحكوـ  .أما عمى مستوى
العبلقات  ...بيف الحكاـ أنفسيـ في المنطقة  ،فإف كؿ القضايا  ،التي يتوقؼ عمى حميا
التعاوف اإلقميمي وكسػ ػػب المستقبؿ والمساىمة في تشكيمو  ،تعتبر عمى حد قوؿ األميف العاـ

السابؽ لمجمس التعاوف عبد اهلل بشاره " بطاطا حارة " يتجنب متخذو القرار تناوليا أو

اإلقتراب منيا  .ولذلؾ وبسبب فقداف الحوار عمى المستوى الوطني واإلقميمي  ،تعذر التعاوف
 ،داخؿ البمد الواحد وبيف بمداف المنطقة  ،وفاتت فرص العمؿ مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ ،

واستمرت أوجو الخمؿ وزاد الزمف والظروؼ مف تفاقميا  .ىذا بالرغػ ػػـ مف وجود إجماع  -في

المجالس الخاصة  -عمى خطورة األوضاع .
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تذابهػدولػاضطظطػظػ
ىؿ تتشابو دوؿ المنطقة الى الدرجة التي تسمح لنا بسحب حالة قطر  -التي ركزت

عمى اوضاعيا فصوؿ ىذه الدراسة  -عمى تمؾ الدوؿ ؟  .وىؿ ىناؾ مبرر العتبار محصمة
التغيرات التي صاحبت عصر النفط في قطر مشابية لممحصمة التي صاحبت عصر النفط

في دوؿ المنطقة األخرى ؟  .ىذا سؤاؿ يتطمب اإلجابة بسبب العنواف الفرعي الذي تحممو

الدراسة .

واإلجابة حري بيا أف تكوف باإليجاب  .فقطر عضو في مجمس التعاوف لدوؿ الخميج

العربية  .ودوؿ المجمس تمثؿ شريحة عربية تتماثؿ أو تتشابو  -عمى األقؿ  -فييا األوضاع

والمعطيات والتداعيات  .وىذا ىو السبب وراء قياـ تجمع دوؿ المجمس " بيدؼ التعاوف

وصوالً إلى وحدتيا "  .فنظـ الحكـ واحدة والتحالفات الدولية واحدة ومقومات اإلقتصاد
متطابقة والبناء اإلجتماعي متماثؿ والمشكبلت الييكمية واإلشكاليات اإلجتماعية وأوجو الخمؿ

متشابية  ،اف لـ تكف متطابقة أو متماثمة في كثير مف األحياف  .وتوضح أدبيات التنمية في
المنطقة أف أوجو الخمؿ المتعددة والتي تعمقت فصوؿ ىذه الدراسة في تناوليا  ،ليست

خاصة بقطر وحدىا  ،وانما ىي نفس أوجو الخمؿ التي تعاني منيا وتتعرض لمخاطر تفاقميا

دوؿ المنطقة كميا  .واذا كاف ىناؾ قدر مف اإلختبلؼ مف حيث الكـ بيف دولة وأخرى أو

مف حيث الزمف  -سبؽ دولة لغيرىا  -فإف تمؾ الفوارؽ مف حيث الكيؼ واالتجاه ليست
كبيرة بالدرجة التي تجعؿ المقارنة غير واردة .

فكؿ دوؿ المنطقة تحكميا عائبلت حاكمة تعتبر نفسيا فئة لوحدىا  .وكؿ دوؿ

المنطقة منكشفة أمنياً عمى الخارج  .وكميا تعتبر دوالً صغيرة ومعظميا مف أصغر دوؿ
العالـ  .وكميا معتمدة عمى تدفؽ مستويات عالية مف ريع صادرات النفط  .وكميا تعاني مف
خمؿ إنتاجي وخمؿ سكاني  ،إضافة إلى أوجو خمؿ متعددة أخرى  .وأغمب بمداف المنطقة
تتعرض إلى تآكؿ إرادتيا الوطنية ويتراجع فييا األستقبلؿ الذي كسبتو بعد زواؿ الحماية

البريطانية  .أما مجتمعات المنطقة فقد صبت فييا أوجو الخمؿ التي سبقت اإلشارة الييا ،
وحولتيا نتيجة فقداف النسؽ وتشوه البناء اإلجتماعي وضعؼ ارتباط مصير الوافديف
ومستقبميـ بمصير المواطنيف ومستقبميـ  ،إلى تجمعات بشرية ىي اليوـ إلى معسكرات
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العمؿ اقرب منيا إلى المجتمعات بالمعنى العممي لمصطمح " المجتمع " في عمـ اإلجتماع .
ولذلؾ ضعؼ تساند أفراد المجتمع وجماعاتو وتدني تفاعميـ اإليجابي مف أجؿ تغيير مسار

الحاضر وتأميف المستقبؿ .

ولعمنا -في ىذه الكممة الختامية -في غنى عف عقد مقارنات بيف محصمة التغيرات

المصاحبة لعصر النفط في كؿ مف دوؿ المنطقة مع محصمتيا -التي تبينت لنا -في قطر.

فتمؾ المقارنات -عمى أىمية القياـ بيا مستقببلً مف قبؿ فريؽ باحثيف مف كؿ بمد -لف تظير

فروقاً نوعية  ،وانما قد تظير فروقاً كمية ىامة أو فروقاً زمنية  ،تساعدنا عمى تحديد مسار
التغيرات الراىنة  .ولذلؾ نكتفي باإلشارة ىنا إلى بعض الدراسات واإلحصائيات التي

تساعدنا عمى المقارنة .

فالخمؿ السكاني والتدفؽ الخطر لمعمالة الوافدة اليامشية  -ال سيما غير العربية منيا

 -ال يستثنى منو بمد  .فالمممكة العربية وىي التي يفترض أف تكوف أقؿ دوؿ المنطقة خمبلً

سكانياً وأقميا اعتماداً عمى العمالة الوافدة  ،تشكؿ العمالة الوافدة  %ٜٙمف إجمالي قوة
العمؿ فييا ( السعدوف وآخروف٘ ) ٚ: ٜٜٔوكذلؾ تشكؿ العمالة الوافدة ٓ %ٚمف قوة

العمؿ في سمطنة ُعماف  .والخمؿ اإلنتاجي  -نتيجة اإلعتماد عمى ريع النفط بدالً مف
إنتاجية الفرد  -عاـ في دوؿ المنطقة بسبب غياب قاعدة انتاجية بديمة لمنفط  .وتآكؿ ريع
النفط ظاىرة عامة تعاني منيا جميع دوؿ المنطقة  ،وانعكاساتيا عمى اإلقتصاد والمجتمع

وعمى مستويات المعيشة وعمى فرص العمؿ  ،عامة ومحسوسة وتنذر بالخطر  .وتتبيف لنا
ظاىرة تآكؿ ريع النفط  ،مف انخفاض عائدات النفط النقدية لدوؿ المنطقة الى النصؼ في

عاـ ٖ ٜٜٔعف المستوى الذي بمغتو عاـ ٓ ( ٜٔٛالسعدوف وآخروف ٘ . ) ٖ : ٜٜٔأما
اإلنخفاض الحقيقي لعائدات النفط فإنو أعظـ دوف شؾ  ،يضاؼ إلى ذلؾ ارتفاع تكاليؼ

إنتاج النفط بشكؿ عاـ في المنطقة  .األمر الذي يشير إلى اتجاه عاـ منتظر سوؼ يقضي
في نياية المطاؼ عمى ريع النفط  ،طاؿ الزمف أو قصر  .ولعؿ العجز المزمف في
الميزانيات العامة لدوؿ المنطقػ ػ ػ ػػة يعبر عف إشكالية إجتماعية في دوؿ المنطقة أكثر مف

كونو مشكمة مالية  .فاإلنفاؽ العاـ ىو المحرؾ الرئيسي لمنشاطات اإلجتماعية واإلقتصادية .

واإلنفاؽ العاـ يعتمد عمى تدفؽ مستويات عالية مف ريع النفط الذي أصبح اليوـ متعذ اًر
بسبب بروز ظاىرة تآكؿ ريع صادرات النفط  .ولذلؾ الحظنا اف حجـ اإلنفاؽ في دوؿ
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المنطقة مجتمعة قد انخفض مف ٔٓٔ مميار دوالر عاـ ٓ ٜٔٛإلى ٘ ٙمميار دوالر عاـ

 ٜٔٛٙتعبي اًر عف انخفاض عائدات النفط  .ولكف حجـ اإلنفاؽ عاد إلى اإلرتفػ ػػاع الى ٕٜ
مميار دوالر عاـ ٖ( ٜٜٔالسعدوف وآخروف ٘ . )ٖ : ٜٜٔىذا بالرغـ مف أف عائدات
النفط أقؿ بكثير مف ذلؾ المستوى مف اإلنفاؽ  ،األمر الذي اضطر دوؿ المنطقة إلى

اإلستدانو بعدا أف استنفذت معظـ احتياطياتيا النقدية .

أما كوف التعميـ في دوؿ المنطقة يغمب عميو الطابع الكمي والشػ ػ ػ ػػكمي وتوجيات "

التشييد "  -الحصوؿ عمى الشيادة التي تؤىؿ حامميا لوظيفة حكومية  -وكوف تأثير التعميـ

في العممية االنتاجية محدوداً جداً وكذلؾ تنميتُو لمتفكير العقبلني وغرس روح المبادرة الخبلقة
 ...فكميا أمور ال خبلؼ حوليا وال تستطيع أي مف دوؿ المنطقة أف تدعي اف عكس ذلؾ
كاف مف بيف أىدافيا التي وضعت موضع التطبيؽ بنجاح (الجبلؿ ٘ . )ٜٔٛومما يؤسؼ
لو  ،اف المستوى الكمي لمتعميـ في دوؿ المنطقة بدأ يتعرض لضغوط تخفيض اإلنفاؽ ،

وتراجع عف المستويات الكمية التي بمغيا .

واذا نظرنا  -بعمؽ  -إلى األداء اإلداري والتنمية اإلدارية  ،وركزنا بشكؿ خاص

عمى اإلدارة العامة باعتبارىا ذراع اإلدارة السياسية ومؤشر إرادتيا الحقيقية  .فإننا نجد أف

اإلدارة في دوؿ المنطقة بكافة قطاعاتيا ال ترقي إلى مستوى إدارة تنمية وتغيير مجتمعي

ىادؼ  .وانما نجد اإلدارة في دوؿ المنطقة ذات توجيات تقميدية محافظة ونزعات فردية .
يشغميا التسيير والمحافظة عمى الوضع القائـ  ،أكثر مف انشغاليا بالتغيير وتييئة شروط بدء

عممية تنمية مستدامة ( عبد الرحمف ٕ ) ٜٔٛو ( النقيب  . )ٖٔٙ - ٖٔٓ : ٜٔٛٚولذلؾ
عجزت " البروق ارطية النفطية " في جميع دوؿ المنطقة عف اإلس ػ ػػتفادة مف فرص التنمية التي
أتيحت  .بؿ إف أسموبيا في اإلدارة وتوجياتيا قد أدت إلى اس ػ ػ ػ ػػتيبلؾ النفط وعائداتو بدال

مف استثمارىما  .كما فشمت في حماية البيئة والحيمولة دوف تموث الموارد البحرية المتجددة

وىدر المياه الجوفية (السعدوف وآخروف ٘. ) ٛ : ٜٜٔ

وقد كاف مف نتائج إدارة اليسر التي شيدتيا دوؿ المنطقة بعد عاـ ٓ ٜٔٚعمى وجو

الخصوص  ،إفراز نظـ حوافز خاطئة ومؤشرات مضممة  ،أدت إلى تصاعد حمى اإلستيبلؾ

وزادت مف درجة اإلتكالية وشجعت نشاطات طفيمية تعيش عمى استمرار دعـ ريع النفط ،

بدالً مف أف تكوف نشاطات بديمة لو  ،تولد مصادر دخؿ مستقؿ وتوفر فرص عمالة منتجة .
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وحتى إدارة قطاع النفط التي آلت الى بعض دوؿ المنطقة لـ تستطع إدارتو الحكومية أف

تحافظ عمى مستواه  .ولذلؾ عادت حكومات المنطقة إلى شركات النفط األجنبية تعطييا

أعباء عقودىا  ،ش ػػروط عقود األمتياز التي تخمصت منيا
اإلمتيازات المجحفة  ،والتي تفوؽ
ُ
المنطقة في الماضػي  .ومف المفارقات المحزنة أف أحد أسباب العودة إلى نظاـ امتيازات
النفط األجنبية ىو عدـ قدرة حكومات المنطقة عمى تمويؿ اإلستثمارات البلزمة النتاج النفط

حتى مف الحقوؿ النفطية التي سبؽ اكتشافيا .

ولعؿ ظاىرة عجز الميزانيات العامة المزمف في دوؿ المنطقة كميا  ،يشير إلى القاسـ

المشترؾ لسوء األدارة في تمؾ الدوؿ دوف استثناء  .فقد لجأت اإلدارة في دوؿ المنطقة إلى

المسكنات لحؿ إشكالية الميزانية بدالً مف إقداميا عمى الحموؿ الجذرية  .ولذلؾ عوضت
التراجع في عائدات النفط بمد يدىا إلى اإلحتياطيات العامة  -التي كانت بعض الدوؿ

تس ػ ػػمييا احتياطيات األجياؿ القادمة  -وبعد أف استنفذت معظـ تمؾ الفوائض النفطية ،

عادت الحكومات الى اإلقتراض مدرجػة بذلؾ الدوؿ النفطية " الغنية " في مصيدة الديوف

التي وقعت فييا الدوؿ " الفقيرة " (األبراىيـٗ)ٜٜٔو(اليوسؼ ٗ.)ٜٜٔ

والى جانب تردي أداء اإلدارة في كل المجاالت التي سبق أن ذكرناىا  ،فإن محصمة

اإلدارة ( أو عدم اإلدارة ! ) بانت أخطر نتائجيا السمبية في المجتمع الذي صبت فيو

التغيرات التي صاحبت النفط  ،فأدت الى تيميش دور المجتمع وتفكيكو واضعاف تســـــــــاند
أفراده وجماعاتو وأعاقت تفاعميم اإليجابي من أجل تغيير مسار الحاضر وكسب المستقبل

.

صضطظػأخغرةػ
واذا كاف لي -في ختاـ ىذه الكممة -أف أعبر عف مشاعر شخصية وأف أبدي بعض

العتب  ،فإنني أقوؿ إف محاولة رصد الواقع مف منظور مختمؼ كانت جيداً مؤلماً  ،لما
يمحظو الكاتب مف غشاوة يأس تعـ أىؿ المنطقة  ،ومف عجز يبدو عمى ىمتيـ  ،وما يتوقع

مف صدود أو عدـ رغبة في النظر الى الواقع مف منظور مختمؼ  .وذلؾ لما يطرحو
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المنظور المختمؼ مف ضرورات تغيير واعادة نظر في نمط الحياة اإلسػ ػػتيبلكية المبذرة ،
ونبذ اإلتكالية التي اس ػ ػ ػ ػ ػػتمرأىا الناس بؿ أدمنوا عمييا  .كما أف توقع ضيؽ الصدور كاف لو
أثر مؤلـ  ،حيث قد ال تحظى مثؿ ىذه الدراسة لدى بعض األوس ػ ػ ػػاط بتسامح األماـ

الشافعي  -رحمو اهلل  " -رأيي صواب يقبؿ الخطأ ورأي غيري خطأ يقبؿ الصواب " .
وبالتالي فإف ىذه الد ارسػ ػػة قد تقابؿ  -قبؿ قراءتيا  -بعدـ اإلرتياح  ،ال بس ػػبب ما يشوبيا

مف نقص يجب إكمالو  ،أو أخطاء يجب تبلفييا  ،فذاؾ حؽ مشروع بؿ واجب  ،وانما نتيجة

لعدـ احتماؿ سػماع الرأي األخر ميما يكف خافتاً  .ولكف يبقى  -بالرغـ مف ذلؾ المثبط -
واجب يفرض عمينا القياـ بتقييـ التغيرات التي صاحبت عصر النفط والتعرؼ عمى المحصمة

التي إسفرت عنيا حتى وقتنا الحاضر  .وىذا الواجب ال يجوز التخمي عنو ميما يكف األلـ

المترتب عمى القياـ بو  ،فتمؾ ضريبة يجب دفعيا .

وجدير بالتأكيد أف القياـ بمحاولة رصد الواقع مف منظورمختمؼ لـ يكف بقصد الموـ .

لوـ جيمي والجيؿ الذي سبقو مف اآلباء  .فنحف نستحؽ الموـ واف اختمفت مقاديره  ،باختبلؼ
مسػ ػػتوى معرفة البدائؿ  ،واختبلؼ الموقع في عممية اتخاذ القرار  .ولوـ النفس ال ضير فيو

 ،فاهلل عز وجؿ َك ّرـ النفس الموامة عندما أقسـ بيا في محكـ كتابو العزيز  .وفي ذلؾ حث
عمى صحوة الضمير وتشجيع لمنفس عمى محاسػ ػ ػػبة ذاتيا قبؿ أف يموميا الغير  ،واإلنساف
مرآة أخيو  ،وشريكو في المسئولية وشاىد عصره  ،ويجب عميو أف ال يكتـ الشيادة .

وانما القصد والمراد مف الرجوع الى الماضي ونقد تجاربو  ،ورصد الواقع الراىف

واستشراؼ مساراتو  ...ىو تبصير الشباب الذيف جنى عمييـ عصر النفط حيف غيبيـ عف

اإلىتماـ بالشئوف العامة  ،ورسخ لدى بعضيـ روحاً إتكالية  ،وذلؾ عندما لـ يجر إعدادىـ

لزماف غير زماننا  ،في وقت أصبح التغير السريع سمة العصر  ،فضبلً عف أف زماننا

اسػ ػ ػ ػػثناء جاد بو ريع النفط الذي بدأ يتآكؿ  .وبالتالي فإف أجياؿ الشباب -وجيمنا واحد منيـ-

كانوا ضحايا أوجو الخمؿ التي أفرزىا عصر النفط  ،وسوؼ يكونوف غداً المتضرريف -

معيشياً -مف تفاقـ ظاىرة انحسػ ػ ػػار عائدات النفط نتيجة تآكؿ ريعو  ،والتي بدأت منذ
منتصؼ الثمانينيات .

فإلى أىؿ المنطقة عامة والى الشباب خاصة  ،توجيت ىذه الدراسة -منذ البداية-

فيما تناولتو مف عرض  .وذلؾ مف أجؿ إثارة اىتماميـ بالمسػ ػ ػػتقبؿ الذي يتوقؼ شكمو وكيفو
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 ،عمى مدى اىتمامنا بو وأخذنا في األعتبار ضرورة العمؿ مف أجؿ كسبو  .وما كاف
رجوعنا بالذاكرة إلى البدايات وتقديـ قراءة موضوعية تاريخية إال مف أجؿ تنشيط الذاكرة

اإلجتماعية والتنبيو إلى خطورة مسار الحاضرتعزي اًز لمعمؿ مف أجؿ المستقبؿ .

ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
اضطالحقػ
ػ
ػ
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ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػػ
ػ

ػ
ػ
ػػػػػػاضطالحقػػ
ػ
ػ
ػ
ػ1ػ-ػ

اضدصانػوشوةػاضططلػسيػشطرػ1970ػ،ػ1986ػ،ػ1993ػ.ػ

ػ2ػ-ػ

رددػاضطالبػاضػطرغغنػوتوزغطؼمػسيػاضطامػاضدرادي.1993/92ػ

ػ3ػ-ػأػ-ػإغراداتػوظغػاتػاضطغزاظغظػاضطاطهػػ)1971(1391ػاضىػػ.1992/1991ػ
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ػ 3ػ -ػب -ػإجطاضي ػاضظغػات ػاضطاطظ ػوسػا ػضتخصغصؼا ػإضى ػاضخدطظ ػاضطدظغظػ
واضظغػات ػاألخرى ػطوزرظ ػرضى ػأبواب ػاضطغزاظغظ ػ1391عـ ػ()1971ػػ
92/1991ػ.ػ
ػ
ػ

ػ
طضحقػرشمػ(ػ1ػ)ػ
اضدصانػوشوةػاضططلػسيػشطرػػ
1970،1986،1993ػ
احصاء 5990
السكان

احصاء 5984

قوة العمل

قوة العمل

السكان

تقدير 5994
السكان

قوة العمل

القطريون
رجال

22448

-

48442

59844

44000

24240

نساء

22495

-

48904

2994

44000

9000

المجموع

41049

8548

99441

20809

524000

40240

عرب
رجال

-

-

11849

41029

44000

45494

نساء

-

-

44844

4550

40100

4484

المجموع

24494

-

90951

48549

504100

41599

اجانب
رجال

-

-

544425

529894

218000

208205

نساء

-

-

49498

52498

48909

25855
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42400

المجموع

580999

-

545294

424909

240052

االجمالي
رجال

95954

-

249812

580914

489000

292514

نساء

49459

_

525229

59482

592209

42491

المجموع

555544

48490

449099

200248

119209

401449

 المعمومات التفصيميو غير متوفرةالمصادر:

ٓ-:ٜٔٚمحمد حسف الجابر" ،الجغرافيو البشريو لقطر" ،رسالو دكتوراه.ٜٔٚٚ ،ص .ٜٔٛ-ٖٔٛ
عمي خميفو الكواري ،نحو فيـ افضؿ السباب الخمؿ السكاني، ٜٖٔٛ،ص ٘ٔ،ٔٔ-صٔٓٚ,

-

 -:ٜٔٛٙالجياز المركزي لبلحصاء ،المجموعو االحصائيو السنويو العدد الثاني عشر ٖ،ٜٜٔ
-

ص٘ٔ.ٜٚ-

مجمس التخطيط" ،دراسو تحميميو لبلقتصاد والمجتمع القطري".مايو ٔ.ٜٜٔالفصؿ الرابع.

ٖ -:ٜٜٔالجياز المركزي لبلحصاء،المجموعات االحصائيو السنويو مف العدد السادس الى العدد الرابع عشر.
و ازرة الداخميو  ،النشره السنويو  ،ٜٜٔٔ ،الدوحو.و ازرة العمؿ  ،معمومات القوى العاممو والتشغيؿ في دولة قطر ،ٜٜٖٔ،الدوحو.ديواف الخدمو المدنيو ،التقرير السنوي  ، ٜٜٖٔ،الدوحو. -مجمس التخطيط  ،المرجع السابؽ .

ممحق رقم ( ) 2
عدد الطالب القطريين وتوزيعيم في العام الدراسي 5994/92
مواطن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف
بنات

بنيف

مقيموف
المجموع

المجموع
العاـ

المدارس الحكومية
االبتدائية

ٖٕٗٓٔ

ٖٓٓٓٔ

20414

ٖٓٔٔٚ

44544

االعدادية

ٜ٘ٔٗ

ٗٛٓٙ

9925

ٕٜٙٗ

54510

الثانوية

ٕٗ٘ٛ

ٖٓٓٚ

4284

ٖٓٗٚ

50989

المعيد الديني

ٗٙ

-

44

ٓ٘ٔ

254

الصناعة

ٖٖٜ

-

449

٘

444

التجارة

ٔٙٙ

-

544

ٓٔ

594

58411

58144

49029

21011

42082

المجموع
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الكمية التكنولوجية

ٔٙٚ

ٓٔٛ

449

-

449

الجامعة

ٜٔٗٚ

ٓٗٓٙ

1119

ٜٔٔٓ

4444

البعثات

٘ٗٙ

ٖٗ٘

994

-

994

20944

24540

44929

24544

90095

ٕٗ٘ٔ

ٕٔٔٚ

2945

ٜٕٜٔٗ

25990

22288

24449

44441

41454

92048

مجموع التعميم الحكومي
التعميـ األىمي (فوؽ الحضانة)

المجموع الكمـــي

المصدر ( :جامعة قطر ٗ )ٜٜٔو (و ازرة التربية والتعميـ ٖ. )ٜٜٔ

اضطضحقػرشمػ(ػ3ػأػ)ػ
اغراداتػوػظغػاتػاضطغزاظغهػاضطاطهػػ
1391ػ()1971ػاضىػ1992/1991ػ
طضغونػرغالػ
جدول يبين اجمالي االيرادت العامو وايرادات النفط وعائدات االستثمار وفائض او (عجز) الميزانيو العامو.
اجمالي االيرادات

السنة

عوائد الستثمار

ايرادات النفط

الفائض(العجز)

ٖٜٔٔىج

ٜ٘ٗ

+ٖٛٚ

ٓٗ

ٖٔٓ

ٕٖٜٔ

ٖٕٓٔ

ٗٓٔٔ

ٙٚ

ٖٗٓ

ٖٖٜٔ

ٖ٘ٔٚ

ٔٙٔٙ

ٓٚ

ٖٔٛ

ٖٜٗٔ

ٖٜٚٔ

ٖٜ٘٘

ٕٓٙ

٘٘ٗٛ

ٖٜ٘ٔ

ٖ٘ٔٚ

ٖٕٙٙ

ٗٓٛ

ٕٕٓٚ

ٖٜٔٙ

ٕٓٓٛ

ٕٜٓٚ

ٕٓٓ

ٖٔٔٛ

ٖٜٔٚ

ٗ٘ٔٛ

ٜٚٗ٘

-

ٖٛٙ

ٖٜٔٛ

ٕٕ٘ٛ

ٕٔٗٚ

-

ٖ٘ٔٚ

ٖٜٜٔ

ٕٜٓٔٓ

ٕٕٓٔٔ

-

ٕٖٓٛ

ٓٓٗٔ

ٜٗٓٓٔ

ٗ٘ٗٔٚ

-

ٛٓٙٛ

ٔٓٗٔ

ٖٕٜٗٔ

ٜٔٚٔٛ

-

ٓٓ٘ٗ

ٕٓٗٔ*ٖ/

ٕٕٕٗٗ

ٕٖٜٓٔ

ٕ٘ٗ٘

ٓٔٚٚ

ٖٓٗٔٗ/

ٕٜٔٛٗ

ٕٜٓٔٓ

ٖٔٙٚ

ٖٖٔ

ٗٓٗٔ٘/

ٖٓٔٔٙ

ٔٔٛٚٚ

ٗٔٔٛ

ٖٔٗٚ

٘ٓٗٔٙ/

ٖٖٜٔٓ

ٖٚ٘ٚ

ٕٔٚٚ

ٜٔ
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ٚ/ٔٗٓٙ

٘ٚ٘ٚ

ٖٖٗٓ

ٕٗٓٙ

(ٗ)ٗٙٙ

ٛ/ٔٗٓٚ

ٜٗٚٓ

٘ٗٙٛ

ٖٜٔٛ

()ٖٕٜٚ

xٜ/ٔٗٓٛ

ٗٚٗٛ

٘ٛٓٛ

ٜٔ٘

(ٔٓ)ٜٙ

ٜٓ/ٜٜٔٛـ

ٕٜٜٚ

ٗٙٔٙ

ٖٓٗ

()ٖٕٕٙ

ٜٓٔ/ٜٜٔ

**ٕٔٓٓٛ

ٜٛٙٛ

ٖٕٚ

**ٜٙٔ

ٜٕٔ/ٜٜٔ

**ٖٜٔٓٙ

ٜٔٚٓ

-

(ٗٓٗٔ)**

المصادر الممحؽ (ٖأ) والممحؽ (ٖب)

QATAR MONETARY AGENCY ، ANNUAL REPORTS ،DOHA 1990.1991 AND1992-

 الجياز المركزي االحصائي" ،المجموعة االحصائية السنويو"  ،لمسنوات ٖٜٕٔٛ،ٜٔٛٙ،ٜٜٔٓ،ٜٜٔمجمس التخطيط" ،دراسو تحميميو لبلقتصاد والمجتمع القطري"  ،الدوحو مايؤ( .ٜٜٔالفصؿ الثاني)-عمي خميفو الكواري ،ىموـ النفط وقضايا التنميو في الخمج العربي ،كاظمو،الكويت ٘.ٜٔٛصٗٔٛ

طضحقػرشمػ(3ب)ػ
اجمالي النفقات العامو وفقا لتخصيصيا الى الخدمو المدنية والنفقات االخرى وموزعة عمى ابواب الميزانية

السنة

االجمالي

الباب االول

الباب الثاني

الباب الثالث

الباب الرابع

اجمالي

ج.خ.ـ

اجمالي

ج.خ.ـ

اجمالي

ج.خ.ـ

اجمالي

ج.خ.ـ

ٖٜٔٔىج

ٖٗٙ

ٕٔٚ

ٕٓٔ

++ٖٗٚ

٘ٛ

ٔٙ

ٜ

ٕ٘ٔ

٘ٗٔ

ٕٖٜٔ

ٜٕٙ

٘ٔٛ

ٕٗٔ

ٖٔ٘

ٜٜ

ٖ٘

ٖٕ

ٕٜٔ

ٔٚٛ

ٖٖٜٔ

ٖٗ٘ٔ

ٕٕٛ

ٗٔٛ

ٛٚٚ

ٕٔٚ

ٗٙ

ٖ٘

٘ٔٛ

ٗٔٚ

ٖٜٗٔ

ٕٗٗٙ

ٖٜٓ

ٕٕٙ

ٔٗٚٛ

٘ٓٗ

ٖ٘ٔ

ٗٙ

ٔٗ٘

ٕٗ٘

ٖٜ٘ٔ

ٖ٘ٗٗ

٘ٗٙ

ٕٔٗ

ٕ٘ٔٛ

ٖٜٚ

ٜٔٙ

ٜٔ

ٖٕٔٛ

-

ٖٜٔٙ

٘ٚٛٙ

ٚٗٛ

ٓ٘ٙ

ٕٜٔٙ

ٖٖٜ

ٕٔٗ

ٖٔٛ

ٕٗٗٛ

-

ٖٜٔٚ

ٖٚٓٙ

-

-

-

-

-

-

-

ٖٜٔٛ

ٕٙٗٚ

-

ٚٛٚ

-

ٜ٘ٚ

-

ٕٔٔ

-

ٕ٘ٔٗ

ٖٜٜٔ

ٕٓٛٚ

ٕٓٔٙ

ٕٜٔ

ٖ٘ٗٚ

ٜٚٓ

ٕٗٛ

ٕٓٔ

ٕٔٗٗ

ٕٖٕٛ

ٓٓٗٔ

ٜٖٔٓٚ

ٕٜٔٓ

ٕٜٔٓ

ٔٓٗٗ

ٓٔٓٙ

ٖٔٔٛ

ٔٔٚ

ٖٕٜٛ

ٖٓٛٛ

ٔٓٗٔ

ٖٗٔٗٚ

ٕٜٙٛ

ٜٔ٘ٛ

ٕ٘ٚٛ

ٜٔٚٔ

ٕٜٜٙ

ٜٔٚ

ٖٙٔٛ

ٖٖٖٗ

ٕٓٗٔ*ٖ/

ٕٕٓٙٚ

ٖٜٗ٘

ٕٜ٘٘

ٓٗٙٛ

ٖٕٜٓ

ٖٕٕٛ

ٖٗٗ

ٗٔ٘ٙ

ٕٔٔ٘

ٖٓٗٔٗ/

ٕٔ٘ٔٛ

ٕٖٔٚ

ٜ٘ٔٛ

ٖٓٓٗ

ٓٔ٘ٛ

٘ٗٗٔ

ٖٔٙ

ٖٓٓٙ

ٕٜٚٗ

ٗٓٗٔ٘/

ٖٕٔٔٚ

ٕٖٓٛ

ٜٓٔٛ

ٕٜ٘ٛ

ٕٔٙٛ

ٜٗٔٓ

ٕٛ

ٜٓٔٚ

٘ٔٔٚ

٘ٓٗٔٙ/

ٖٗٔٓٚ

ٖٜٛٛ

ٖٕٗٓ

ٗٗٓٚ

ٖٖٔٙ

ٕٙٛ

ٔٔٔ

ٖٔٙٛ

ٔٓٔٚ

ٚ/ٔٗٓٙ

ٕٔٗٓٔ

ٕٓٗٗ

ٕٕٔٛ

ٖ٘ٓٛ

ٕٖٗٔ

ٕٔٓٚ

ٕ٘

ٗٔٗٛ

ٜٗٛ

ٛ/ٔٗٓٚ

ٖٗٔٓٚ

ٖٕٜٗ

ٕٖٓٛ

٘ٗٓٚ

ٖٔٗٙ

ٜ٘ٛ

ٕ٘

ٜٔٗٓ

ٖٓٓٔ

xٜ/ٔٗٓٛ

ٖ٘ٔٗٛ

ٜٗ٘ٔ

ٕٔٗٚ

٘ٙ٘ٙ

ٖٜٔٚ

ٜٖٙ

ٔٔٚ

ٜٔٙٛ

ٕٗٓٔ

ٜٓ/ٜٜٔٛـ

ٕ٘٘ٓٔ

٘٘٘ٗ

ٕٖٕٔ

ٖٜٗٛ

ٗٔ٘ٛ

٘٘ٚ

ٜٚ

ٖٔٓٔ

ٜٗٛ

ٜٓٔ/ٜٜٔ

ٖٜٔٔٛ

٘ٗ٘ٚ

ٖٕٔ٘

ٓ٘ٓٙ

٘ٔٗٚ

ٜٙٛ

٘ٔٚ

٘ٔٓٙ

ٛ٘ٚ

ٜٕٔ/ٜٜٔ

ٖٔٔٚٚ

ٜٗٗ٘

-

ٕٔٗٛ

-

ٙٙٛ

-

٘ٔٗٛ

-
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ح.خ.ـ :نصيب جياز الخدمو المدنيو مف مخصصات باب االنفاؽ.
:-غير متوفر

*:مف ٔ محرـ ٕٓٗٔ الى ٖٓ جمادى الثانية ٖٓٗٔ ٔٚ(.شير)

:مف اوؿ

**:اجمالي االيرادات متضمنو ٕٓٓٓ مميوف قروض x

رجب  ٔٗٓٛالى ٖٕ شعباف ( ٜٔٗٓحوالي ٘)ٖٔ,

:+تتضمف ٘ٔٔ مميوف لاير خصصت لمحاكـ السابؽ مف خارج الميزانيو وذالؾ قبؿ الغاء مخصصات الحاكـ في عاـ ٕٜٔٚ
 :++يتضمف اجمالي نفقات الباب الثاني مخصصات رواتب وخدمات االسرة الحاكمة وبند الخدمات المركزيو.

وتبيف الحسابات الختاميو لمميزانيو العامو لمسنوات مف ٔ ٖٜٔٙ-ٖٜٔاف تمؾ المخصصات كانت كما يمي ( :مميوف)
السنو

5495ه

5492

5494

5494

5491

5494

الخدمات المركزيو

ٖٓٔ

ٕٗٓ

ٕٗ٘

ٜٔٙ

ٔٚٔٚ

ٕٕٕٔ

مخصصات االسره

+ٕٗٙ

ٔٙٙ

ٔٛٛ

ٖٕٙ

ٗٓٗ

ٗٔٚ




اضطراجعػ
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ػ
اضطراجعػ
اضطراجعػباضضعظػاضطربغظػػ
ٔ-

ابراىيـ ( ،محمد) وسيفابريناـ ،
ٗ:ٜٔٛ

ٔ-

المصايد القطرية  ،مركز البحوث العممية و التطبيقية  ،الدوحو .

ابوزيد  ،أحم ػ ػ ػػد ،
:ٜٔٛٚ

البناء االجتماعي  ،الجزء الثاني  ،األنساؽ  ،المكتب الجامعي
الحديث  ،االسكندرية.

ٕ-

ابو الذىب  ،اسامة محمد طو ،
ٗ:ٜٜٔ

رصد ومكافحة التموث البحري بالنفط  ،مركز البحوث العممية
والتطبيقية  ،الدوحو.

ٖ-

ادارة البحوث الزراعية ،
د.ت :

ٗ-

ادارة التدريب والتطوير الفني والميف ،
ٖ:ٜٜٔ

٘-
-ٙ

التقرير السنوي ٕ ، ٜٜٔالدوحو .

ادارة الثروة السمكية ،
ٕ:ٜٜٔ

" الخطة االنمائية الثبلثية ٕ ، " ٜٜٔ٘/ٜٗ ٜٖ/ٜالدوحو .

ادارة الثروة السمكية ،
ٗ:ٜٜٔ

-ٚ

التقرير السنوي لممياه الجوفية لعاـ  ،ٜٜٔٓ/ٜٛالدوحو .

االحصاء السمكيٖ ، ٜٜٔالدوحو .

ادارة الشؤوف القانونية ،
د.ت :

مجموعة قوانيف قطر ٔ ، ٜٔٛٓ - ٜٔٙالدوحو .
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-ٛ

األمـ المتحػ ػ ػ ػػدة ،
٘:ٜٜٔ

"مشروع اعبلف وبرنامج عمؿ القمة العالمية لمتنمية االجتماعية"
مجمة الدراسات االعبلمية  ،القاىرة  ،العدد ( )ٚٛيناير  -مارسٜٜٔ٘,

-ٜ

االبراىيـ  ،يوسؼ حمد ،
ٗ:ٜٜٔ

" ازمة الماليػ ػػة العامة في الكويت  :الواقع  ،األحتماالت ،
وسبؿ المواجية " ،منتدى التنمية  ،مسقط .

ٓٔ-

التمار  ،عبد الوىاب عمي (اشراؼ) ،
٘:ٜٔٛ

االصوؿ المالية الخارجية القطار الجزيرة العربية المنتجة لمنفط ،
كاظمة  -الكويت .

ٔٔ-

الجابر  ،محمد حسف ،
- ٜٔٚٚ:

" الجغرافيا البشرية لقطر "  ،رسالة ماجستير  ،كمية اآلداب
جامعةالقاىرة ،.القاىرة .

ٕٔ -الجابر  ،موزه سمطاف جابر ،
:ٜٔٛٙ

" الحياة االجتماعية واالقتصادية في قطر :مف عاـ ٓٓ- ٜٔ
ٖٓ ، " ٜٔرسالة ماجسػػتير  ،جامعة عيف شمس  ،القاىرة.

ٖٔ -الجبلؿ  ،عبد العزيز،
٘:ٜٔٛ

تربية اليسر وتخمؼ التنمية  ،عالـ المعرفة (ٔ ، )ٜالكويت.

ٗٔ -الجياز المركزي لبلحصاء ،
ٕ:ٜٔٛ
٘ٔ

المجموعة االحصائية ٔ ،ٜٔٛالدوحو.

الجياز المركزي لبلحصاء ،
:ٜٜٔٛ

بحث انفاؽ ودخؿ األسرة بالعينة  ، ٜٔٛٛالدوحو .

 -ٔٙالجياز المركزي لمحصاء ،
ٓ:ٜٜٔ

المجموعة االحصائية السنوية  ،العدد العاشر ،الدوحو .

 -ٔٚالجياز المركزي لبلحصاء،
ٔ:ٜٜٔ

المجموعة االحصائية السنوية ٓ ، ٜٜٔالدوحو .

 -ٔٛالجياز المركزى لؤلحصاء ،
ٖ:ٜٜٔ
-ٜٔ

المجموعة األحصائية السنوية  ،العدد الثالث عشر  ،الدوحو .

الجياز المركزي لئلحصاء ،
ٗ:ٜٜٔ

المجموعة االحصائية السنوية  ،العدد الرابع عشر  ،الدوحو .
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ٕٓ-

الخاطر  ،سبيكة محمد ،
ٔ:ٜٜٔ

" توطيف البدو في المجتمع القطري "  ،ندوة قضايا التغير في
المجتمع القطري  ،جامعة قطر  ،الدوحو .

ٕٔ-

الخاطر  ،سبيكة محمد ،
ٕ:ٜٜٔ

قيـ التنشئة االجتماعية في أغاني األـ القطرية  ،ادارة الثقافة
والفنوف  ،الدوحو .

ٕٕ-

الخياريف  ،خالد راشد ،
ٖ:ٜٜٔ

" التعميـ وتحديات العصر "  ،جريدة الشرؽ  ،الدوحو في
ٖٔ.ٜٜٖٔ/ٕٔ/

ٖٕ -الدباغ  ،مصطفى ،
ٔ:ٜٔٙ
ٕٗ-

قطر بيف الماضي والحاضر ،بيروت .

السعدوف و اخروف  ،جاسـ خالد السعدوف بالتعاوف مع ناديا الشراح ودنيا بيبياني،
٘:ٜٜٔ

" تقويـ تجارب التنمية في دوؿ الخميج العربية "  ،منتدي التنمية ،
دبي .

ٕ٘-

الغانـ  ،كمثـ عمي ،
٘:ٜٔٛ

-ٕٙ

القريونى  ،محمد قاسـ ( مترجـ ) ،
د.ت :

-ٕٚ

المجتمع القطري  :مف الغوص الى التحضر  ،الدوحو .
االدارة العامة مف منظور مقارف  ،دار الفكر  ،عماف .

الكاظـ  ،أمينة عمي ،
ٔ:ٜٜٔ

السكاف والعمالة الوافدة في المجتمع القطري  ،ىجر  ،القاىرة .

 -ٕٛالكواري  ،عمي خميفة ،
ٓ:ٜٔٛ

"اقتصاديات االستخدامات البديمة لمغاز الطبيعي غير المصاحػػب فى
الخميج العربي"  ،مجمة النفط والتعاوف العربي ،المجمد السادس العدد
الثالث  ،اوابؾ  ،ص  ، ٚٙ-ٕٜالكويت .

 -ٕٜالكواري  ،عمي خميفة ،
ٔ:ٜٔٛ

دور المشروعات العامة في التنمية األقتصادية  ،عالـ المعرفة ( ٕٗ )
الكويت.

ٖٓ -الكواري  ،عمي خميفة ،
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ٖ:ٜٔٛ

نحو فيـ افضؿ ألسباب الخمؿ السكاني ،مجمة دراسات الخميج
والجزيرة العربية ،االصدارات الخاصة (ٓٔ) ،الكويت.

ٖٔ -الكواري  ،عمي خميفة ،
ٜ٘ٔٛأ :
ٕٖ-

ىموـ النفط وقضايا التنمية ،كاظمة  ،الكويت .

الكواري  ،عمي خميفة ،
ٜ٘ٔٛب:

نحو استراتيجية بديمة لمتنمية الشاممة  ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،بيروت .

ٖٖ -الكواري  ،عمي خميفة ،
:ٜٜٔٛ
-

" استراتيجية وكالة الطاقة الدولية ".،المستقبؿ العربي  ،العدد
 ،ٜٜٔٛ/ٕٔٚ،ٜص ٕ٘ٔ  ، ٕٔٙبيروت ..

ٖٗ -الكواري  ،عمي خميفو ،
ٓ:ٜٜٔ
-

" نحو استراتيجية بديمة لمتنمية الشاممة في أقطار الجزيرة العربية

المنتجة لمنفط " في جاسـ السعدوف وعمي الكواري رسالة الى
عاقؿ ،دار المستقبؿ العربي  ،القاىرة .

ٖ٘-

الكواري  ،عمي خميفة ،
٘:ٜٜٔ

" ما العمؿ  ...مف أجؿ المستقبؿ " المستقبؿ العربي ، ٜٜٔ٘/٘ ،
بيروت .

-ٖٙ

المنصور  ،عبد العزيز محمد،
٘:ٜٔٚ

التطور السياسي لقطر  :في الفترة ما بيف  ،ٜٔٔٙ- ٔٛٙٛذات
السبلسؿ  ،الكويت .

-ٖٚ

المنصور ،عبد العزيز محمد ،
:ٜٜٔٚ

التطور السياسي لقطر  ،ٜٜٔٗ - ٜٔٔٙذات السبلسؿ ،الكويت.

 -ٖٛالنقيب  ،خمدوف حسف ،
:ٜٔٛٚ

المجتمع والدولة في الخميج والجزيرة العربية  ،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،بيروت .

-ٖٜ

الييئة القطرية العامة لمبتروؿ (العمميات البرية)
ٜٔٚٙ:

ٓٗ-

مشروع ميزانية  ،ٜٔٚٚالدوحو .

الييئة القطرية العامة لمبتروؿ (العمميات البحرية)
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:ٜٔٚٙ
ٔٗ-

مشروع ميزانية  ،ٜٔٚٚالدوحو .

اليوسؼ  ،يوسؼ خميفة ،
ٗ:ٜٜٔ

" عجز الموازنة العامة في دولة االمارات العربية المتحدة وطرؽ
عبلجو " منتدى التنمية  ،مسقط .

ٕٗ-

اليونسكو،
ٓ:ٜٜٔ

تقويـ النظاـ التعميمي في دولة قطر وتطويره  ،تقرير فريؽ
خبراء اليونسكو  ،الدوحو .

ٖٗ-

بدوي  ،احمد زكػػي ،
:ٜٔٚٛ

ٗٗ-

برنامج األمـ المتحدة االنمائي ،
ٓ:ٜٜٔ

٘ٗ-

تقرير التنمية البشرية لعاـ ٔ ، ٜٜٔاكسفورد .

برنامج األمـ المتحدة االنمائي ،
ٕ:ٜٜٔ

-ٗٚ

تقرير التنمية البشرية لعاـ ٓ ، ٜٜٔاكسفورد .

برنامج األمـ المتحدة االنمائي ،
ٔ:ٜٜٔ

-ٗٙ

مصطمحات العموـ االجتماعية  ،مكتبة لبناف  ،بيروت .

تقرير التنمية البشرية لعاـ ٕ ، ٜٜٔاكسفورد .

برنامج األمـ المتحدة االنمائي ،
ٖ:ٜٜٔ

تقرير التنمية البشرية لعاـ ٖ،ٜٜٔمركز دراسات الوحدةالعربية ،
بيروت .

-ٗٛ

برنامج األمـ المتحدة االنمائي ،
ٗ:ٜٜٔ

تقرير التنمية البشرية لعاـ ٗ،ٜٜٔمركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت .

-ٜٗ

بوتومػ ػ ػ ػ ػ ػػور ،
ٔ:ٜٔٛ

ٓ٘-

تمييد في عمـ األجتماع  ،دار المعارؼ  ،القاىرة .

جامعة قطر،
ٗ:ٜٜٔ

" جامعة قطر  :تطورىا وواقعيا وافاقيا المستقبمية " ،تقرير مقدـ
الى  :المجمس األعمى لمتخطيط  ،الدوحو .

ٔ٘-

حسف  ،عبد الباسط محمد ،
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ٕ:ٜٔٛ

عمـ االجتماع  ،مكتبة غريب  ،القاىرة .

ٕ٘ -د  .زكريا .،سعد ،
ٜٜٔٗ:

" مشروع محار المؤلؤ :ممخص نتائج الدراسة االستكشافية لممرحمة
االولى "  ،مركز البحوث العممية والتطبيقية  ،الدوحو .

ٖ٘-

ديواف الخدمة المدنية ،
ٖ:ٜٜٔ

ٗ٘-

التقرير السنوي لعاـ ٖ ، ٜٜٔالدوحو .

ديواف الخدمة المدنية ،
ٗ:ٜٜٔ

" التضخـ الوظيفي في الجياز الحكومي القطري :مظاىره وأسبابو
مقترحات عبلجو "  ،الدوحو .

٘٘-

المجمس االعمي لمتخطيط ،
ٔ:ٜٜٔ

"دراسة تحميمية لئلقتصاد والمجتمع القطري (نقاط القوة والضعؼ
والفرص المتاحة ) " الدوحو .

-٘ٙ

سالـ واسكندر  ،ايمي سالـ و عدناف اسكندر،
:ٜٔٚٙ

" تقرير وتوصيات حوؿ برنامج األصبلح االداري في دولة قطػػر"
بيروت (عمى اآللة الكاتبة) .

 -٘ٚشركة الوسائؿ األدارية ،
-

:ٜٔٚٛ

" األصبلح األداري ( مشروع  ( " ) ٖٔ ٚٛمطبوع عمى األلة
الكاتبة)  ،الدوحو .

 -٘ٛشقير  ،محمد لبيب ،
:ٜٔٛٙ

الوحدة األقتصادية العربية تجاربيا وتوقعاتيا  ،مركز دراسات الوحدة
العربية  ،بيروت .

 -ٜ٘صقر  ،عبد البديع ،
د.ت:

دليؿ قطر الجغرافي ،دار العباد  ،بيروت.

ٓ -ٙعبد الرحمف  ،اسامة ،
ٕ:ٜٔٛ

البيروقراطية النفطية ومعضمة التنمية،عالـ المعرفة  :٘ٚالكويت.

ٔ -ٙعبد القادر ،وليد ،
ٗ:ٜٜٔ

" التّميِز بيف األدارة العامة واألدارة العامة التنفيذية "  ،مجمة
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األدارة العامة  ،معيد األدارة  ،الرياض العدد ٖٗ لعاـ ٗ. ٜٜٔ
ٕ-ٙ

غنيـ  ،عادؿ حسف وآخروف ،
" التاريخ األجتماعي لممرأة القطرية المعاصرة " ،في  :التاريخ

:ٜٜٔٛ

األجتماعي لممرأة القطرية المعاصرة  ،جامعة قطر،الدوحو.
ٖ-ٙ

غيث  ،محمد عاطؼ ،
:ٜٔٙٙ

ٗ-ٙ

عمـ االجتماع  ،دار المعارؼ  ،القاىرة .

غيث  ،محمد عاطؼ ،
:ٜٜٔٚ

٘-ٙ

قاموس عمـ االجتماع  ،الييئة المصرية لمكتاب  ،القاىرة .

فانوس واخروف ،
" توصيات لجنة األصبلح األدارى "(،مطبوع عمى األلة الكاتبة)،

ٔ: ٜٔٚ

الدوحو.
-ٙٙ

لورمر  ،ج.ج ،
ٓ:ٜٔٚ

-ٙٚ

دليؿ الخميج،ترجمة المكتب الثقافي لحاكـ قطر  ،دار العربية ،بيروت.

مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ،
ٗ: ٜٜٔ

النشرة االقتصادية  ،الرياض .

 -ٙٛو ازرة البمدية والزراعة ،
االحصاء الزراعي ٕ ،ٜٜٔالدوحو .

ٗ:ٜٜٔ

 -ٜٙو ازرة التربية والتعميـ ،
ٖ:ٜٜٔ
ٓ-ٚ

التقرير السنوي ٕ ،ٜٜٖٔ/ٜٜٔالدوحو .ص.ٕٜ٘

و ازرة التربية والتعميـ،
ٗ:ٜٜٔ

ٔ-ٚ

التقرير السنوي ٖ ٜٗ/ٜٜٔالدوحو .

و ازرة الدخمية ،
النشرة األحصائية السنوية ٔ ، ٜٜٔالدوحو .

ٔ:ٜٜٔ
ٕ -ٚو ازرة العدؿ ،
د.ت :

مجموعة تشريعات قطر ٔ ، ٜٔٛٔ - ٜٔٙالدوحو .

ٖ -ٚو ازرة العمؿ و الشئوف األجتماعية و األسكاف ،
ٖ :ٜٜٔمعمومات القوى العاممة والتشغيؿ في دولة قطر  ،الدوحو .
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