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 *نقدٌة قرأه: ستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة لدولة قطرإ
  

 
 الدكتور علً خلٌفه الكواري

 
. (2)3122 آذارفً  3122 –3122 التنمٌة الوطنٌة لدولة قطر إستراتٌجٌة صدرت

  .3141الوطنٌة ف من صدور رؤٌة قطر بعد حوالً عامٌن ونص وذلك
قطري حوار ل لعلها تفتح مجاال "اإلستراتٌجٌة"لهذه  نقدٌة قرأهومن هنا رأٌت تقدٌم 

  .الهامة حول هذه الوثٌقةمفقود 
 أإلستراتٌجٌة

 
 فتذكر الركائز األربع للرؤٌة . 3141بالتأكٌد على رؤٌة قطر الوطنٌة  تبدأ الوثٌقة
 ومنها, أوجه الخلل المزمنة أألخرى إصبلحب اهتمام أوإلصالح السٌاسً لدون ذكر 

 : وتحصر هذه الركائز فً. المتفاقم الخلل السكانً
 ."ُمزدهرتطوٌر وتنمٌة سكان قطر لكً ٌتمكنوا من بناء مجتمع :"  التنمٌة البشرٌة 

من % 88ووافدٌن % 23مواطنٌن  ,سكان قطر لكل وٌبلحظ هنا أن التنمٌة البشرٌة
وإعادة دورهم فً المجتمع باعتبارهم  دون تركٌز على المواطنٌن إجمالً السكان
 .التٌار الرئٌسً

تطوٌر مجتمع عادل وآمن ُمستند على األخبلق الحمٌدة : التنمٌة االجتماعٌة"
والرعاٌة االجتماعٌة وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات األخرى ولعب 

 .دور هام فً الشراكة العالمٌة من أجل التنمٌة
تطوٌر اقتصاد وطنً متنوع وتنافسً قادر على تلبٌة احتٌاجات  :التنمٌة االقتصادٌة

 .مواطنً قطر فً الوقت الحاضر وفً المستقبل وتأمٌن مستوى معٌشً مرتفع
كل ٌضمن االنسجام والتناسق بٌن التنمٌة االقتصادٌة إدارة البٌئة بش: التنمٌة البٌئٌة

 "واالجتماعٌة وحماٌة البٌئة
وبالتالً غابت  فً ركائز رؤٌة قطر الوطنٌة السٌاسٌةالتنمٌة وٌبلحظ هنا غٌاب 

 .عن إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة لدولة قطر
 

فً  المتمثلة تأكٌدها على الرؤٌة بذكر التحدٌات الرئٌسٌة الخمساإلستراتٌجٌة وتختم 
  -:الموازنة بٌن الخٌارات التالٌة

 .التحدٌث والمحافظة على التقالٌد* 
 .الحالً واحتٌاجات األجٌال القادمةالجٌل  احتٌاجات* 

 
بٌروت ,كانت جزء من بحث نشر فً مجلة المستقبل العربً األصلهذه المقالة فً *

 3122نوفمبر  494العدد



 
 .النمو الُمستهدف والتوسع غٌر الُمنضبط* 
 .العمالة الوافدة الُمستهدفة وعٌةمسار التنمٌة وحجم ون* 
 .ة وحماٌة البٌئة وتنمٌتهاالتنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌ* 

 
كما  تترك هذه الموازنات الحاسمة فً تشكٌل مستقبل شعب قطر هنا اإلستراتٌجٌة و

فبل , ُمحددولتقدٌر ُمتخذ القرار فً المستقبل دون التزام واضح , تركتها الرؤٌة
وال , ما المقصود بالنمو المستهدف والتوسع غٌر المنضبط, نعرف على سبٌل المثال

وال احتٌاجات الجٌل الحالً , التنمٌة وضوابط حجم وتركٌب العمالة المستهدفةحجم 
وال أٌن ٌقف مد ما , واحتٌاجات أألجٌال القادمة ومن المقصود باألجٌال القادمة

 .ٌسمى  تحدٌث  ومتى ُتشكل التقالٌد خطاً أحمرا وما هو مقصود بالتقالٌد؟
للقٌادة المتمثلة وفقا  لنص  واآلنٌة فكل هذه الخٌارات متروكة للتوجٌهات الشخصٌة 
  .موزة والشٌخةوولً العهد  األمٌرفً سمو  ,لرؤٌةأ

 .الخمس وهذا الغموض والعمومٌة ٌسري على بقٌة الموازنات
 

أن هذه اإلستراتٌجٌة أول إستراتٌجٌة " قائلة  وتتناول الوثٌقة إعداد اإلستراتٌجٌة
وهذا غٌر دقٌق فقد سبق أن أعدت األمانة العامة للمجلس األعلى ". تنموٌة فً قطر
اإلستراتٌجٌة العامة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بدولة " 2996للتخطٌط عام 

المتمثلة فً غاٌات المجتمع األساسٌة و"والتً حددت أهداف التنمٌة فً  (3) "قطر
وتأصٌل انتمائها العربً اإلسبلمً وبناء  واستقرارهاالمحافظة على أمن الببلد 

المواطن القوي المؤمن بدٌنه الُمعتز بوطنه, وإرساء األُسس الصالحة لترسٌخ دعائم 
 ".الدٌمقراطٌة وتحقٌق النهضة االقتصادٌة والرفاه االجتماعً للفرد والمجتمع

 

التً لم توضع موضع التنفٌذ بعد أن  2996إستراتٌجٌة  لذكر وٌبدو أن هذا التجاهل 
من أهداف تؤكد  هو تجاهبلً لتوجهاتها وما جاء بها, تم حل المجلس أألعلى للتخطٌط

, غٌاب الدٌمقراطٌة: على ضرورة إصبلح بعض أوجه الخلل الُمزمنة فً قطر مثل
والسعً لُمعالجة الخلل , التأكٌد على دور المواطن فً التنمٌة, الخلل األمنً

وهذه كلها قضاٌا ال تعترف بها اإلستراتٌجٌة الراهنة وال تقدم حلوالً , السكانً
 . المعالجته

 
إلى أتساع نطاق المشاورات حولها , ٌقة عند حدٌثها عن مرحلة اإلعدادوُتشٌر الوث

والحقٌقة أنه عندما أُعلنت اإلستراتٌجٌة لم ٌكن أحداً ". شملت المجتمع بأسره"حتى 
اإلشادة "ممن أعرفه فً قطر ناقشها أو أطلع علٌها, وقد كتبت مقاالً عنوانه 

وذلك عندما فاجأتنا الصحف . (4) "اقباإلستراتٌجٌة قبل اإلطبلع علٌها نوع من النف
القطرٌة بسٌل من إشادات البعض بٌنما كان المهتمٌن بالشأن العام ٌبحثون عن وثٌقة 

 .اإلستراتٌجٌة من أجل اإلطبلع علٌها
 
 



 ستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة هً خطةإن إ" وتتناول الوثٌقة كٌفٌة إعدادها قائلة    
. "ى المبادرات الموجودة حالٌاً عمل وهً تقدم مبادرات جدٌدة, وكذلك تبنى عل 

ٌُشٌر إلى أن إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة فً قطر لٌست إستراتٌجٌة بالمعنى  وهذا 
قطاعٌة أعد كل منها  "إستراتٌجٌة"وإنما هً جمع ألربعة عشر , الُمتعارف علٌه

مثلما , استشارٌٌن أجانب باللغة أالنجلٌزٌةمن قبل  -منفردا لقطاع فً دولة قطر 
 ولذلك نجد تكراراً  ,-أعدت وثٌقة اإلستراتٌجٌة قبل أن ٌتم ترجمتها إلى اللغة العربٌة

لعبارات مثل من المتوقع , من المحتمل , من المنتظر ,  فً وثٌقة اإلستراتٌجٌة
تدل على أن وأمثالها من العبارات التً ... ٌجب , ٌنبغً , سٌتم , ٌتوقف على 

لجهات  تصورات قائمةضم ملف ٌل  وتنسٌق هً أقرب لقرأه" اإلستراتٌجٌة"وثٌقة 
ملزمة  ذات أهداف محددة كمٌا ونوعٌا تكون من كونها إستراتٌجٌة آمرة, متعددة

 . للجهات الُمنفذة
-3122ولعل هذا القصور المنهجً فً إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة لدولة قطر 

وهو من المختصٌن القطرٌن القبلئل فً التخطٌط , عٌسى الغانمهو ما جعل  3127
 :(5) ٌقول عند حدٌثه عن هذه أإلستراتٌجٌة

من "... "اإلستراتٌجٌة ٌتم صٌاغتها منهجٌا بعد دراسة البٌئة المحٌطة"فً العادة  
 –لعبلجها, الفرص المتاحة  -الستغبللها, نقاط الضعف  -نقاط القوة : خبلل دراسة

وٌجب  SWOTللتعامل معها, أو ما ٌسمى منهجٌة  –من بٌنها, التحدٌات  لبلختٌار
 ". أن ٌتم ذلك أٌضا بمشاركة األطراف المتأثرة بها وصاحبة المصلحة

البٌئة المحٌطة كان ٌفترض أن ٌتم بطرٌقة مّعمقة "تحلٌل , وٌضٌف الغانم قائبل
 أوردها عٌسى الغانم  اٌا التًومن بٌن القض". القضاٌا اإلستراتٌجٌة"تكشف وتعالج 

 : ما ٌلً
كٌفٌة التعامل مع االقتصاد ألبالونً المتضخم والنمو االقتصادي المنفلت وهو " 

 مفتاح حل للعدٌد من المشاكل المصٌرٌة
هذا الخلل السكانً أكبر تهدٌد ٌواجه مستقبل , وٌعتبر عٌسى, مسألة الخلل السكانً

ٌطلب من الجهات المختصة وضع خطة الببلد,  وٌقول لقد كان من المتوقع أن 
 .بمعاٌٌر كمٌة محددة بزمن لعبلج الخلل السكانً

تقدٌم خطة لمعالجة معدل النضوب للنفط والغاز وخلق بدائل لتنمٌة : قطاع البترول 
 اإلٌرادات

عبلج االنفبلت فً االستثمار العقاري المدمر لبلقتصاد والبٌئة والمجتمع بما فٌه 
 ًتفاقم الخلل السكان

ال ٌوجد فً اإلستراتٌجٌة إال وصف لبعض هذه المشاكل دون الطلب "وٌقول الغانم  
 ". من أي جهة عبلجها

قد ٌكون هناك سببان رئٌسٌان لعدم التطرق لعبلج هذه المشاكل, األول , وٌضٌف 
منهجً حٌث إن ما حدث عند إعداد اإلستراتٌجٌة إلى حد كبٌر هو تجمٌع  -هو فنً

الوزارات والهٌئات المشاركة فً إعداد اإلستراتٌجٌة مهمات المؤسسات و
ومشروعاتها الحالٌة ومن ثم بناء منطق حولها لتّشكل بعد ذلك جزء من 



كون هذه التحدٌات هً نتاج , السبب الثانً هو غٌر فنً"و". اإلستراتٌجٌة الوطنٌة"
 .العامة ةٌمكن عبلجها ضمن البٌئلنمط التنمٌة المستمر منذ السبعٌنٌات, والتً ال 

 
 3122) اإلنجازات والمشهد اإلستشرافً للفترة "بتناول  وتبدءا وثٌقة اإلستراتٌجٌة

وتقول ٌرتبط مسار االقتصاد القطري ارتباطا وثٌقاً بالتطورات فً (" 3127 –
وفً هذا التأكٌد اتجاها الستمرار حجم صادرات  .كربونٌةوقطاع الموارد الهٌدر

 . النفط والغاز خارج نطاق التخطٌط الوطنً
رغبة الدول الُمصدرة للنفط على إخضاع ربما  وجدٌر بالذكر أن عدم قدرة و 

العتبارات التنمٌة هً من أهم , هماونمط تخصٌص عائداتوالغاز تصدٌر النفط 
 . ادي المزمن فً المنطقةاالقتص–أسباب استمرار الخلل اإلنتاجً

وبعد ذكر عدد من االستثمارات القائمة واالتجاهات الجدٌدة مثل النقل الجوي 
ُمعترفة بأن هذه اإلنجازات القائمة  تتوقف الوثٌقة, واإلعبلم والصحة والتعلٌم

باإلضافة إلى ذلك فإن و. من نقص فً التكامل والمواءمة ُتعانً" والُمخطط لها 
 ". ٌر ما ٌزال حبراً على ورق وبعضها تأخر تنفٌذه بعض هذه التداب

 3127 – 3122فً الوقت الذي ستستفٌد فٌه إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة "وتضٌف 
ٌُمًكن من سد  من المبادرات  القائمة, فمن واجبها أن توفر أٌضاً اإلطار الذي 

مكننا القول وٌ". الفجوات وتوفٌر التكامل الفعال والمواءمة بٌن مختلف القطاعات
به عند بداٌتها بدل لماذا لم تقم ، أنه إذا كان ذلك من واجب اإلستراتٌجٌة، إذا, هنا

 . علقة ؟تركه رغبة مُ 
سٌصل برنامج قطر الناجح لبلستثمار الذي دام عشرٌن سنة إلى "  وتقول الوثٌقة

طر وهذه مسألة تحتاج إلى توضٌح وتوثٌق فالمجلس األعلى لبلستثمار فً ق". ذروته
ال ٌتٌح معرفة حجم االستثمارات العامة وال تركٌبها وال ٌنشر حسابات ختامٌة ُتبٌن 

حتى , وما ٌترتب علٌها من دٌون إن وجدتذلك وترصد أداء االستثمارات العامة 
نتأكد من نجاح برنامج قطر لبلستثمار خبلل عشرٌن عام ونطمئن على مسٌرته من 

ُمتضمن فً اإلشادة به مما ٌعنً استمرار  االستمرارأجل االستمرار فٌه, فهذا 
وضع برنامج االستثمار على حالته وربما مواصلة الغموض بدل الشفافٌة فً 

 .شئونه
مخصصات )وٌقدر أن ٌبلغ استثمار الحكومة المركزٌة "الوثٌقة أٌضاً   تقولو

ملٌار لاير قطري وذلك خبلل فترة  453, (المٌزانٌة العامة للبنٌة األساسٌة
 ".اإلستراتٌجٌة 

وجدٌر بالذكر أن أإلستراتٌجٌة ال تتوقف عند تكالٌف الصٌانة الكبٌر لهذه البنٌة 
إضافة إلى تكالٌف صٌانة  ما هو قائم من بنٌة  ,قدروالتً ت, أألساسٌة المبالغ فٌها

 لٌة مناٌمثل نسبة ع سوف وهذا, ملٌار لاير قطري سنوٌا61بحوالً , أساسٌة
 .    المٌزانٌة العامة

كما ٌتوقع أن ٌظل المركز المالً للحكومة "  متأكدة وتذكر الوثٌقة دون أن تكون
الٌة فً المستقبل, وتغطٌة نفقات تنفٌذ قوٌاً, وسٌكون كافٌاً لدعم االستثمارات الرأسم

 "المبادرات التً تضمنتها إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة



   
فً % 3.2من المتوقع أن ٌنمو عدد سكان قطر بنسبة تبلغ "الوثٌقة قائلة  وتضٌف

إلى أقل  3121ملٌون نسمة فً نهاٌة  2.75السنة وٌرتفع مجموع سكان قطر من 
 ".  3127عام ملٌون نسمة  2.9بقلٌل من 

فالسكان . هذا ٌعنً عدم االعتراف بالخلل السكانً وغٌاب توجهات إصبلحه و
ال بل  ,ٌتوقف الوهنا . خبلل خمس سنوات ألف نسمة 371حوالً سوف ٌزٌدون ب

وال نسبتهم  فً  ذكر عدد المواطنٌن على وضع اإلستراتٌجٌة القائمٌن ستطٌعٌ
تتوقف  وال , -فذلك سر من أسرار الدولة ال ٌجوز للمواطنٌن معرفته –السكان

من  التقدٌرٌة تأثٌر تلك الزٌادة على تخفٌض نسبة المواطنٌن اإلستراتٌجٌة عند
 . فً الفترة المدروسة %  21إلى أقل من % 23

قرأتها للمشهد العام بالتأكٌد على أن جمٌع المؤشرات واالفتراضات  وتختتم الوثٌقة
وهنا تؤكد . وف تتوقف على حجم إنتاج النفط والغاز وعلى أسعارهماس

التً تقع خارج نطاق التخطٌط  غٌر معنٌة بالسٌاسة النفطٌةأإلستراتٌجٌة أنها 
 .الوطنً

. وارتفاع إنفاق الحكومة االستثماري 3133الوثٌقة إلى تنظٌم كأس العالم  وتتطرق
وهذا القسم ٌبدو أنه إضافة إلى اإلستراتٌجٌة, حٌث أن استضافة قطر لكأس العالم لم 

وهذا مؤشر . بعد أن كانت اإلستراتٌجٌة قد أُعدت قبل ذلك 3122تتأكد إال فً مطلع 
لحال, وما قد ٌطرأ علٌه من قرارات حكومٌة على أن اإلستراتٌجٌة دراسة لواقع ا

 .تصدر الحقا أنٌة
ُتحدد ثبلثة أهداف "  استدامة االزدهار االقتصادي" عند تناولها هدف  الوثٌقة ونجد

 : مترابطة لبلقتصاد وهً
 .استدامة مستوى عالً من المعٌشة *
 زٌادة قدرة االبتكار ورٌادة األعمال *
االقتصادٌة واالستقرار االقتصادي تحقٌق المواءمة بٌن النتائج *

 
 

, جمٌعهموهذه أهداف عامة غٌر ُمحددة بزمن وال تخص المواطنٌن وإنما السكان 
 .مستقببل من وفد ومن سٌستقدم

المحافظة على المكانة الموروثة لألسر على ضرورة  على الوثٌقة تأكٌدها وٌالحظ 
على "قائلة  ,"القطرٌة وتعزٌزها حفظ التراث والثقافة " , عند حدٌثها عن !!!العرٌقة

الرغم من التغٌر االجتماعً واالقتصادي السرٌع الذي شهدته قطر خبلل فترة 
قصٌرة نسبٌاً فقد حافظ المجتمع القطري على جوهر ثقافته وإستمرارٌته مع 

 لئلسبلم , وبقاء الوضع االجتماعًبالمبادئ األساسٌة  التقٌٌدالماضً , التً تشمل 
ُمحافظ على المكانة االجتماعٌة لؤلُسر العرٌقة, والمحافظة على وحدة الموروث وال

"األُسرة باعتبارها نواة المجتمع
  

 
نجدها ُتحٌل ذلك "   االنتقال من اإلستراتٌجٌة إلى التنفٌذ" وعند حدٌث الوثٌقة عن 

وسوف ٌتوقف التنفٌذ الناجح أوالً وأخراً على طلب " وتقول  .إلى توجٌهات القٌادة
قٌادة دولة قطر معلومات ُمنتظمة عن التقدم والنتائج , وسوف ٌعتمد أٌضاً على 

وسوف تحتاج الوزارات واألجهزة . تعمٌم اإلستراتٌجٌة عبر الحكومة بأسرها



. ُمسألة عن تنفٌذهاالحكومٌة تبنً ملكٌة اإلستراتٌجٌة فً خططها التشغٌلٌة وقبول ال
وفً المركز سٌلزم أن تؤثر اإلستراتٌجٌة فً العملٌات التً تؤثر على القرارات  

 "....الحاسمة بشأن كٌفٌة استخدام الموارد 
تحٌل ما كان  3127-3122مٌة الوطنٌة لدولة قطر وهكذا نجد إستراتٌجٌة التن 

تحٌل وبذلك  .رٌنآخإلى  , ٌجب أن تقوم به باعتبارها خارطة طرٌق التنمٌة
إلى طلب القٌادة معلومات  تنفٌذ اإلستراتٌجٌة والجوهرٌة فً متابعة  وظٌفتها

الذي ٌحتاج بدوره إلى تبنً الوزارات واألجهزة الحكومٌة و, منتظمة عن التنفٌذ
عن نفسها صفة " اإلستراتٌجٌة"تنفً  الختامٌة  وبهذه أإلحالة .لئلستراتٌجٌة

ولٌست  فاإلستراتٌجٌة غٌر ملزمة .لمً إلستراتٌجٌة التنمٌةاإلستراتٌجٌة بالمعنى الع
  .الواجبة لتنفٌذهو أألجهزة  خارطة طرٌق تم تحدٌده واختٌار ألآللٌات 
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