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 الدكتور علً خلٌفه الكواري

 دارةأإل عندما  تحولت, الوعً السٌاسً الحدٌث فً قطر مع بداٌة عصر النفط فٌها بدأ

وتعٌٌن ر الحاكم ٌوتغٌ 9191 بعد تصدٌر النفط عام , نمط من اإلدارة الحدٌث إلىتقلٌدٌة ال

 .اإلدارة العامةمستشاراً برٌطانٌاً على رأس 

وقد صاحب هذه الفترة (. 9)كومٌة ووضع مٌزانٌة عامة للدولة انشأ المستشار إدارات ح 

فً نصٌب من دخل النفط و حسن و, بشكل عام بالمشاركة  بروز مطالبات أهلٌة متفرقة 

بعد أن تم تخصٌص ربعه للحاكم قبل دخول عائدات  وذلك. بشكل خاص استخدام عائداته

رواتب شهرٌة  ,تهماإلسرة الحاكم استجابة لمطالبكما خصص , خزٌنة الحكومة النفط إلى

 .ومخصصات عالٌة من مٌزانٌة الدولة ناهزت ربع عائدات النفط أٌضا

فً نصٌب من دخل  بالمشاركة و وفً ضوء ذلك  كان لقبائل وعائالت قطرٌة مطالبات 

ت والعائالت ومخصصات لم تسفر عن أكثر من رواتب متواضعة لبعض الشخصٌا, النفط

جواعد "سمٌت , ربٌه لكل إفراد القبائل والعائالت القطرٌة 9555-055سنوٌة تتراوح بٌن 

وانشأ لها دٌوان خاص وحسابات منتظمة ال تزال قائمة بالرغم من  ,سنوٌة" أو قواعد

 . استنكاف األغلبٌة العظمى من أهل قطر أخذها

ضافة إ, وغٌرهم (أٌام زمان)وحسن نعمهلبدٌد سلطان العلً وسعٌد اشعراء مثل وقد عبر 

 بالعدلتهم عن تذمر أهل قطر ومطالب ,ت للحاكمالتً قدم والمناشدات  ضئالعرا إلى

 .والمشاركة

عائدات انفط وانعكاساتها  موضوع تخصٌص9199عام  ولعل تناولً فً رسالة الدكتوراه 

وقد . النفط وكٌف تم تخصٌصهاة ماحصل لعائدات على التنمٌة كان ضمن البحث عن حقٌق

خصص للحاكم وأسرته  من عائدات الدولة من النفط حتى عام ما بٌنت الرسالة  أن 

فً  0,0و, فً البحرٌن% ,9و, فً أبوظبً 9,,9و, فً قطر% 79,9بلغ ,,9195

  (,)الكوٌت 

فً مجلة  قبل للنشر بحث األصل أجزاء من فً  ه مقالة اولى من ثالث مقاالت كانت هذ**

   .المستقبل العربً

   



 

 توجهوا للعمل فً شركة نفط قطرقد  9197 عام منذ أهل قطر معظم جدٌر بالذكر أن و 

كما . ووطنٌة موحدة طبقة عاملة لها مطالبات نقابٌة9105منذ عام  وكونوا  وفً الحكومة

والعاملٌن فً شركات النفط إلى المطالبة  قطرلفئات األكثر وعٌاً من أهل ا توجه اهتمام

وذلك فً ضوء حالة من تفاعل الرأي العام القطري مع , بالمشاركة فً الشأن العام

 (. 3)العربً وكانت مصر وسورٌا مركزهاالدعوات القومٌة التً انطلقت فً أرجاء الوطن 

وكانت هناك وفً هذه الفترة ظهرت لجان العمال فً دخان وأم سعٌد ورأس أبو عبود 

الجمعٌة تأسٌس  9100 حولً عام ذلك سبق  كما. مطالبة بلجنة تمثل العاملٌن فً الحكومة

النشاط بحجة حصول القائمٌن علٌها على مساعدات من  مناإلسالمٌة التً منعتها الحكومة 

واستمر تأثٌر هذه . بلغت عشرٌن إلف ربٌة حسب رواٌة جاسم جمال, حاكم البحرٌن

وعبدهللا ( مكتبة العروبة ومكتبة التلمٌذ)خصٌات منهم عبدهللا حسٌن نعمةالجمعٌة عبر ش

كما ظهرت أٌضاً تجمعات وشخصٌات أخرى . خلٌفة المطاوعة واحمد بن ناصر عبٌدان

من مختلف القبائل و العائالت القطرٌة بما فٌهم افراد من آل ثانً من الحمد واألحمد 

 . خاصة

وقد  .وجهاءالمطالبة إلى جانب العمال والوالتحق طالب قطر فً الداخل والخارج بتٌار 

أثناء العدوان الثالثً على مصر  9107تجسد ذلك الشعور الوطنً والقومً فً مظاهرات 

 وماسبقها وصاحبها من 9173وتجلى فً حركة  ,د مساندة ثورة الجزائروفً جهو

 . وتجمعاتهم الجماهٌرٌة إضرابات العمال

منظمة التكسً التً ضمت مالكً سٌارات النقل قد  قد أنشؤا  وأخرون حمد العطٌة  وكان

من اجل حماٌة مصالحم فً مواجهت كبار التجار والمقاولٌن , نوواالجرة وكلهم قطرٌ

دي أحمد خلٌفه السوٌ الصدٌقهو  وكان مدٌر المكتب. قلالذٌن بداو ٌحتكرون نشاطات الن

  .الحقا وزٌر خارجٌة االمارات

أسس نادي الطلٌعة وزاول نشاطا ثقافٌا استقطب الجمهور القطري بما  9101وفً عام 

غلق وزج ببعض أعضاءه فً طرحه من نقد من خالل مسرحه ومجلته الشهرٌة حتى أ

 .9179منذ عام  األندٌة إلىأعضاءه  ر انتسابظالسجن وح

وتال ذلك نادي الجزٌرة االجتماعً الذي استقطب عدد من الطالب إلى جانب العاملٌن فً  

عبد العزٌز ناصر وعبد الرحمن  بقٌادة األضواءفرقة  أسستوكذلك , شركات النفط

 .المناعً



نشأت امتدادات لألحزاب والحركات القومٌة فً قطر وانتشرت بٌن أٌضا وفً هذه الفترة  

 . كما قامت تنظٌمات وطنٌة أخرى بٌن العمال خاصة ,بعض أبناء التجارو الطالب والعمال

كانت مسألة , خمسٌنٌات القرن العشرٌن برز فًا الحراك المتنوع الذي وفً ضوء هذ

المستشار  برأستوقد استجابت الحكومة , طروحةالمشاركة فً إدارة الشأن العام م

االنجلٌزي لتلك المطالب بفكرة إنشاء مجلس بلدي ٌنتخب ثلثً أعضاءها وفق وثٌقة أطلق 

ثً ذي ٌقر بحق أهل قطر فً انتخاب ثلوهذا الدستور ال. علٌها دستور مجلس بلدٌة الدوحة

عضو هو أول استجابة لمطالب المشاركة فً الشأن  9,أعضاء مجلس بلدي مكون من 

ولكن هذا المجلس الذي كان من المفترض . ً وخارج األطر التقلٌدٌةبشكل حداث  العام

 .الحاكموإنما عٌن أعضاءه من قبل , انتخاب ثلثً أعضائه لم ٌرى النور ولم ٌجري انتخابه

ٌذكر من العاملٌن فٌها عبدالرحمن بوحمٌد وعبدهللا خلٌفه  له كما أنشئت سكرتارٌة

وعطلت , وبذلك أزٌح دستور مجلس بلدٌة الدوحة دون إلغاءه ,المطاوعه وعلً السعد

 .المواد الخاصة بانتخاب ثلثً أعضاءه

تتجنب االقتراب من تلبٌة الطلب الشعبً  9175-9109واستمرت حكومة قطر من عام 

بالمشاركة فً الشأن العام والدعوة لالستفادة من عائدات النفط فً التنمٌة  وإعادة توزٌعها 

 .الكوٌتب أسوة اجتماعٌة ورعاٌة من خالل تقدٌم خدمات بشكل عادل

فان االصالح , وبالرغم من قوة المطالبة الشعبٌة بالعدل والمساواة والمشاركة بشكل عام 

و انتقال  9175على اثر تفاهمات   ,917 االداري الذي شهدته حكومة قطر اعتبارا من

مجلس الوزراء لعهد ورأسة د والٌة ام للشٌخ أحمد بن علً وتولً الشٌخ خلٌفه بن حمكالح

علً منه أة على مستوى مجلس بلدي أو مستوى طرح فكرة المشاركتلم  ,ووزٌر المالٌة

فً  ,ذات المطالب االجتماعٌة والسٌاسٌة الشاملة حتى تارٌخ تقدٌم عرٌضة الحركة الوطنٌة

من  بعضهم والتً ترتب علٌها اعتقال العشرات من أهل قطر وإبعاد 9173مارس عام 

 .البالد

أصدر , وعندما تمت االعتقاالت وأجهضت الحركة العمالٌة خاصة والحركة الوطنٌة عامة 

الرسمٌة فً  نشر فً الجرٌدة, حاكم قطر بٌان إٌضاحً لمنهاج العمل الشامل لتقدم البالد

3/7/9173(3 .) 

قطر تستجٌب  نجد حكومة, وفً هذا البٌان اإلٌضاحً والذي ٌعتبر بمثابة إعالن دستوري

بشكل غٌر مباشر ألغلب المطالب التً اعتقل وابعد من اجلها عدد من أهل قطر الممثلٌن 

ومن بٌن تلك االستجابات ما ورد فً ختام . والمتعاطفٌن مع الحركة الوطنٌة والعمالٌة

الذي ٌنظم انتخاب وتعٌٌن أعضاء  9173لسنة (  9) البٌان حول صدور المرسوم رقم 



ٌعد البٌان اإلٌضاحً أٌضا بإنشاء مجلس استشاري أعلى ٌمثل أهل الرأي و. مجلس بلدي

 . فً البالد

لم ٌنتخب بالرغم من تحدٌد الدوائر  ,أٌضا ومما ٌؤسف له  حقاً أن المجلس البلدي هذا

وكذلك فان مجلس  .أجل منها الواحد تلو اآلخر, ررة أالنتخابٌة ومواعٌد انتخابات متك

م ٌفعل ومع ذلك فانه ل, أصبح مجلس إلسرة الحاكمعد عدة سنوات الشورى الذي أعلن ب

 بشائر للمشاركة السٌاسٌة كانتل, 9100لس أو مجلس الك المجتفربما لوتم انتخاب  (.9)

  .التً نطالب بها الٌوم

أن سكان   اذكر , ٌجهله البعض فً قطر  الذي اظهر حراكا وطنٌا وفً ختام هذه المقال

 منهم مواطنونال, نسمه فقط  ألف 999كان  9195فً أخر الفترة المدروسة عام  قطر

ن العرب أما المقٌمو, من قوة العمل% 5,من السكان  و( الف نسمه 99حوالً )% ,9

 (. 0)فقد كانوا ٌناهزون نصف المقٌمٌن

 4101-04-42الدوحه   
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