
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قرأه استطالعية: *0202رؤية قطر الوطنية 
 

 علي خليفو الكواري الدكتور
 

عن الهٌبة العلٌا للتخطٌط التنموي عام , 0202صدرت رؤٌة قطر الوطنٌة  
هذا ٌدعونا  و. 0202 – 0222عقدٌن من الزمن  هذه الرؤٌةتغطً وبذلك . 0222

الرؤٌة وما ٌنتظر منها من تغٌٌرات ُمستهدفة بعد ق هذه اإلى التعرف على أُف
 .حرجةو عشرٌن عام ثمٌنة

وقد أضحى من " ... "دولة قطر عند مفترق طرق " تبدأ الرؤٌة بالقول بأن  
الضروري أن تختار قطر الطرٌق األمثل الذي ٌتماشى مع رغبات قٌاداتها 

  ( (2)ألرؤية ص ")طلعات شعبها وت

ٌُعبر عن ال هنا نالحظ أن اختٌار وإذا ". تطلعات شعبها " و " رغبة قٌاداتها"طرٌق 
كان من السهل على من كتبوا الرؤٌة أن ٌعرفوا رغبات القٌادة وٌمثلوها فً الرؤٌة 

حٌث أن شعب قطر ال ٌتمتع بحرٌة التعبٌر , لشعبفقد كان علٌهم تقدٌر تطلعات ا
ر الحكومة التعبٌر عن وإنما تحتك ,ٌصعب معرفة تطلعاته وحرٌة التنظٌم وبالتالً

هذه التطلعات دون مشاركة سٌاسٌة فاعلة لشعب قطر فً تحدٌد الخٌارات واتخاذ 
أما تطلعات . وبذلك فإن الرؤٌة ُتعبر عن رغبة القٌادة وتوجهاتها. القرارات العامة

القٌادة من تلك  تمثلها فً الرؤٌة إال بقدر ما تقره الشعب فلٌس لدٌنا دلٌل على
 .التطلعات

م  0202تهدف الرؤٌة الوطنٌة إلى تحوٌل قطر بحلول " وتستطرد الرؤٌة قابلة   

إلى دولة متقدمة قادرة على تحقٌق التنمٌة الُمستدامة وعلى تأمٌن استمرار العٌش 

 ((0)ألرؤٌة ص   ")الكرٌم لشعبها جٌالً بعد جٌل

  
 بٌن ومن .ٌترك مجاالً إلخفاء المسكوت عنهوهذا الهدف ٌغلُب علٌه التعمٌم و

 ,المسكوت عنه نظام الدولة السٌاسً وضرورة انتقاله إلى نظام حكم دٌمقراطً
وعدد ونسبة المواطنٌن فً السكان ودور المواطنٌن باعتبارهم ولغتها  وكذلك هوٌتها

هذا إضافة إلى استمرار عدم الفصل بٌن المال العام  .التٌار الربٌسً فً الدولة
وهذه كلها مقومات جوهرٌة سوف  .المواطنٌن والخاص وعدم تكافا الفرص بٌن

  .ُتحدد الطرٌق الُمختار والنتٌجة المرتجاة
 

 2002يوليو /متوز, الدوحه ,األمانة العامة للتخطيط التنموي, 0202رؤٌة قطر الوطنٌة *

كانت جزء من بحث نشر فً مجلة المستقبل  هذه المقالة فً االصل**
 .0222نوفمبر  090بٌروت العدد,العربً



  -:ى الموازنة بٌن الخٌارات التالٌةوتؤكد الرؤٌة عل
 .التحدٌث والمحافظة على التقالٌد * 

 .دمةاحتٌاجات الجٌل الحالً واحتٌاجات األجٌال القا* 

 .الُمستهدف والتوسع غٌر الُمنضبط النمو* 

 .وعٌة العمالة الوافدة الُمستهدفةالتنمٌة وحجم ونمسار * 

 ((0)ألرؤٌة ص   .)وحماٌة البٌبة وتنمٌتها التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة* 

 

لتقدٌر , والرؤٌة هنا تترك هذه الموازنات الحاسمة فً تشكٌل مستقبل شعب قطر
ما , سبٌل المثالفال نعرف على , ُمتخذ القرار فً المستقبل دون التزام واضح ُمحدد
وال حجم التنمٌة وضوابط حجم , المقصود بالنمو المستهدف والتوسع غٌر المنضبط

وال احتٌاجات الجٌل الحالً واحتٌاجات أألجٌال القادمة , وتركٌب العمالة المستهدفة
وال أٌن ٌقف مد ما ٌسمى  تحدٌث  ومتى ُتشكل , ومن المقصود باألجٌال القادمة

 .ا وما هو مقصود بالتقالٌد؟التقالٌد خطاً أحمر
نٌة للقٌادة عبر عمر الرؤٌة الشخصٌة واآل فكل هذه الخٌارات متروكة للتوجٌهات 

 .0202حتى 
 وهذا الغموض والعمومٌة ٌسري على بقٌة الموازنات

تقوم رؤٌة قطر " قابلة "  المبادئ الموجهة للرؤٌة الوطنٌة"وُتحدد الوثٌقة أٌضا 

الوطنٌة على المبادئ التوجٌهٌة للدستور الدابم وتوجٌهات أصحاب السمو األمٌر 

وعلى مشاورات واسعة مع المؤسسات الحكومٌة . وولً العهد والشٌخة موزة

الوطنٌة إلى إرساء مجتمع أساسه وتهدف الرؤٌة . والخبراء المحلٌٌن والدولٌٌن

 ((7)ألرؤٌة ص  ")العدل واإلحسان والمساواة

 

أن المبادئ التوجٌهٌة للدستور ال ُتلزم السلطات إال بالقدر الذي ترٌده  أولاًوٌالحظ 
بالرغم من  ,هو مصدر السلطات 0222ر فً دستور قطر الدابم لعام فاألمٌ ,القٌادة

على الفصل (02)وتأكٌد المادة, تمصدر السلطا على أن الشعب(  99) نص المادة 
التالً , وبة الدٌمقراطٌة فً قطروقد ناقشت ذلك فً بحثً حول حال. بٌن السلطات

ُمراعاة المبادئ التوجٌهٌة للدستور هً من السلطات غٌر الُمقٌدة لألمٌر فإن 
رٌة واستمرار مجلس السٌما فً غٌاب وجود محكمة دستو ,وتتوقف على إرادته

  .شورى المعٌنال
تنص على أن ( 02)وفق المادة ومثال ذلك أن المبادئ التوجٌهٌة للدستور

على  مواد أخرى تُنص كما." فً الحقوق والواجبات العامة نالمواطنون متساوو"
اللغة العربٌة هً اللغة الرسمٌة ومع ذلك أصبحت اللغة لحكم دٌمقراطً وأن نظام ا

التعلٌم وفً الكثٌر من قطاعات اإلدارة وأستمر اإلنجلٌزٌة هً اللغة الرسمٌة فً 
 .نظام الحكم على طبٌعته ولم ٌنتقل إلى نظام حكم دٌمقراطً



دولٌٌن, وهً مجرد ء مع أجهزة حكومٌة وخبرا أما ما ُذكر من مشاورات فهً
و بذلك ٌالحظ غٌاب . مشاورات مع موظفٌن تابعٌن للسلطة التنفٌذٌة وخبراء أجانب

على مضمون الرؤٌة والمشاركة فً تحدٌد المبادئ الموجهة لها  الشعب عن التأثٌر
وجدٌر بالذكر أن رؤٌة قطر الوطنٌة لم . 0202 عام و التً سوف ٌمتد نطاقها حتى

أو تقدم حتى لمجلس الشورى  فً أإلعالم حوار وطنٌا حولها ولم تناقش ٌجري
 .الُمعٌن لٌبدى الرأي حولها

إرساء مجتمع أساسه العدل " هدف الرؤٌة هو وٌتم ختام هذه الفقرة بالقول أن 

 ((7)ألرؤٌة ص " واإلحسان والمساواة 

وهذا كالم عام ٌصعب تحقٌقه إذا لم ٌتم أخذ إصالح أوجه الخلل الُمزمنة فً 
و ٌتم إرساء المجتمع على أسس تحفظ وجوده وتصون هوٌته ولغته , االعتبار

, والنماءومتطلبات األمن لة فرص المشاركة السٌاسٌة الفعا ء لهوتهىومصلحته 
 .والمساواةحتى ٌتحقق العدل واإلحسان 

 
 : الوثٌقة أركان الرؤٌة فً وتحدد

ً ٌتمكنوا من بناء مجتمع تطوٌر وتنمٌة سكان قطر لك:"  التنميةًالبشرية  

% 20مواطنٌن  -وٌالحظ هنا أن التنمٌة البشرٌة لسكان قطر((2)ألرؤية ص ")ُمزدهر

. وذلك دون وجود تمٌز إٌجابً للمواطنٌن, -إجمالً السكانمن % 22ووافدٌن 
بناء أنظمة صحٌة وتعلٌمٌة متطورة " وعند شرح ذلك نجد أن الرؤٌة تؤكد على 

ُتقدم أفضل الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة وتطوٌر قوة عمل ُمحفزة ُتشارك فٌها 

 ((00)رؤية ص أل ")ز بالعمالة الوافدة الماهرة العمالة الوطنٌة بشكل فعال وتعز
وُتبرر ألرؤٌة اتساع نطاق  التنمٌة البشرٌة لتشمل الوافدٌن على قدم المساواة مع  

عدد سكان قطر ال ٌكفً فً األمد المنظور للتعامل مع الُنظم " قابلة , المواطنٌن
والبنً التحتٌة والمتطلبات األخرى لنمو سرٌع فً اقتصاد ُمتشعب وُمعقد, لذا فإن 

لرؤٌة المستقبلٌة ٌتطلب سد النقص فً قوة العمل الوطنٌة بالعمالة تحقٌق طموحات ا

 ((00)ألرؤية ص  )"الوافدة
ٌُشٌر إلى أن الحاجة لزٌادة قوة العمل الوافدة لٌس بسبب قلة القطرٌٌن  , فقطوهذا 

وربما ٌكون شعار  !.ولكن لضرورات اقتصاد ُمتشعب وُمعقد ٌعتمد على المعرفة
أدى إلى تسرٌح عدد كبٌر من القطرٌن وفرض التقاعد األمر الذي  المعرفة هو

, عندما أصبحت اإلنجلٌزٌة هً لغة التعلٌم أالف المدرسات القطرٌاتعلى المبكر 
ام ع% 22ركة القطرٌٌن فً قوة العمل من أألمر ألذي أدى جزبٌا إلى انخفاض مشا

 .0222فقط عام % 0إلى  0222

آمن ُمستند على األخالق الحمٌدة تطوٌر مجتمع عادل و: التنميةًالجتماعية
والرعاٌة االجتماعٌة وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات األخرى ولعب 

 .شراكة العالمٌة من أجل التنمٌةدور هام فً ال

تطوٌر اقتصاد وطنً متنوع وتنافسً قادر على تلبٌة احتٌاجات : التنميةًالقتصادية
 .مستقبل وتأمٌن مستوى معٌشً مرتفع مواطنً قطر فً الوقت الحاضر وفً ال



كل ٌضمن االنسجام والتناسق بٌن التنمٌة االقتصادٌة إدارة البٌبة بش: التنميةًالبيئية

 ((2)ألرؤية ص ) بٌبةواالجتماعٌة وحماٌة ال

 .فً ركابز رؤٌة قطر الوطنٌة التنميةًالسياسيةوٌالحظ هنا غٌاب 
  

رؤٌة "حٌث ٌتم التأكٌد على أن "تحقٌق الرؤٌة " وٌتم ختام وثٌقة الرؤٌة بعنوان 
" قطر الوطنٌة قاعدة لصٌاغة إستراتٌجٌة وطنٌة شاملة 

  
ستتولى األمانة العامة " و 

 للتخطٌط التنموي وبتوجٌه من القٌادة العلٌا للبالد تنسٌق الجهود لصٌاغة

 ((2)رؤية ص أل )"اإلستراتٌجٌة الوطنٌة الشاملة 
رؤٌة قطر  أن دأج فإننً هذه االستطالعٌة لقراءتناكلمة ختامٌة وإذا كان ال بد من 

أالنفراد بتحدٌد  واستمرارتهدف لبقاء الوضع على ما هو علٌة  0202الوطنٌة 
الخٌارات واتخاذ القرارات العامة دون مشاركة سٌاسٌة فعالة ودون انتقال إلى نظام 

تظهر لنا  عندما ,نجد إجابات عملٌة لما هدفت الرؤٌة إلٌهبما ور. حكم دٌمقراطً
وذلك عندما نقوم . 0220-0222 إلستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌةالتوجهات الفعلٌة 

   .قرٌبا بتقدٌم قراه نقدٌة لإلستراتٌجٌة
 

 0222-22-29الدوحه  


