بسم هللا الرحمن الرحيم

الحديث عن اإلستراتيجية دون االطالع عليها أمر من التنجيم
الدكتور علً خلٌفه الكواري
أثار اهتمامً هذه األٌام كثرة إشادات نجوم اإلعالم وأجهزته فً قطر بإستراتٌجٌة
التنمٌة الوطنٌة ,فأخذت ابحث عن نص اإلستراتٌجٌة كً أقرأه وأتعرف علٌه بعد أن
تم تدشٌن اإلستراتٌجٌة بثالثة أٌام .و قلت لنفسً إذا فاتك فرصة أبداء الرأي قبل
صدور اإلستراتٌجٌة فال أقل من أن تطلع علٌها بعد صدورها.
فأخذت أتصفح الجرائد القطرٌة فلم أجد نصا وإنما وجدت إشادات ومدٌح ربما من
"شاهد ما شافش حاجة" .و بحثت فً االنترنت وبشكل خاص فً موقع األمانة
العامة لتخطٌط التنموي فلم أجد نصا وإنما مجرد أشارات سابقة والحقة على
التدشٌن ال تشفً رغبة من ٌرٌد أن ٌعرف وال ٌقف عند فقاعات العناوٌن.
و سؤالً هل أطلع أحدا منكم على نص اإلستراتٌجٌة وكٌف لنا أن نصل إلٌه .وهل
ٌمكن وضع النص فً مدونة المجلس التشرٌعً ونشره فً الصحف كً ٌتٌسر
معرفة ما ٌحتوٌه النص وإبداء الرأي حوله .وكذلك مقارنته بنص "اإلستراتٌجٌة
العامة للتنمٌة أالقتصادٌة واالجتماعٌة بدولة قطر" التً صدرت عام  6991ولم
توضع موضع التطبٌق مع أألسف.
أننً أرٌد أن أعرف ما هً األهداف النوعٌة والكمٌة التً سوف تعمل اإلستراتٌجٌة
من أجل الوصول إلٌها .هل تعترف أإلستراتٌجٌة بأوجه الخلل المزمنة مثل الخلل
السكانً وتفاقمه وغٌاب المشاركة السٌاسة الفعالة؟ و كٌف ستعالج أوجه الخلل
المزمنة وتجنب قطر أوجه خلل إضافٌة بحكم استمرار األوضاع دون مشاركة
شعبٌة فاعلة فً تحدٌد الخٌارات واتخاذ القرارات العامة؟.
كٌف ستعٌد اإلستراتٌجٌة خالل خمس سنوات نسبة القطرٌن فً السكان إلى النسبة
التً كانوا علٌها قبل عشر سنوات ( )%03على أألقل ,بعد أن تدنت نسبتهم بسبب
التوسع العقاري وما ٌرتبط بٌه من بنٌة أساسٌة إلى  %61فً الوقت الحاضر,
نتٌجة لربط اإلقامة الدائمة بشراء المساكن التً أعدت لغٌر المواطنٌن والمقٌمٌن
للعمل.
وكذلك أرٌد أن أعرف كٌف ستعٌد أإلستراتٌجٌة للمواطنٌن الدور الرئٌسً فً
المجتمع ,وتصون هوٌتهم العربٌة-اإلسالمٌة وتعٌد للغة العربٌة دورها الرئٌسً فً
التعلٌم العام وفً اإلدارة؟ و كٌف ٌصبح القطرٌون هم قٌادات وكوادر اإلدارة العامة

فً القطاع العام والخاص ومتخذي القرار فٌهما ,وتتوقف سٌاسة اإلحالة على
التقاعد المبكر والبند المركزي وإخوانه من البنود.
ومتى وكٌف تتحول قطر إلى نظام حكم دٌمقراطً وعد الشعب بٌه منذ أربعٌن
عام ,كً تكون هناك شفافٌة فً المال العام وتنشر المٌزانٌة العامة والحسابات
الختامٌة للمٌزانٌة والهٌئات العامة واالحتٌاطً العام للدولة وٌعرف الجمٌع إجمالً
الدخل والمصروفات العامة واألوجه التً تم الصرف علٌها من المال العام.
أن أإلشادة بأمر دون االطالع علٌه  ,قد ٌضلل وٌسًء وربما ٌوصم بالنفاق.
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