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الوقذهة
تعد عملٌة نقل السلطة وتسلٌمها لخلٌفة الحاكم من األمور التى حازت على اهتمام كثٌر من
المراقبٌن ،لما لها من تبعات على كافة األصعدة ومجرٌات أمور الحٌاة فً مختلف الدول التى تتم
فٌها تلك العملٌة .وقد شهد العالم عدة نماذج مختلفة النتقال السلطة ،منها ما ٌكون بوفاة الحاكم،
ومنها ما ٌتم باالنقالب بطرٌقة سلمٌة أو دموٌة ،ومنها ما تكون بغزو خارجً ،ومنها ما تتم بعد
حدوث ثورات عارمة فً داخل الدولة ،ومنها ما تتم طواعٌة واختٌارا وبشكل سلمً من الحاكم
نفسه إلى حاكم آخر ٌعقبه.
ولعل هذا النموذج األخٌر هو ما قدر لشعب قطر .فقد أقدم مإخرا أمٌرها السابق الشٌخ حمد بن
خلٌفة آل ثانً على نقل السلطة إلى ولً عهده الشٌخ تمٌم بن حمد آل ثانً لٌكون أمٌرا لدولة قطر.
وبالرغم من أن تلك الخطوة جاءت فً عصر قد ٌحدث نادرا مثلها ،إال أن تلك الخطوة تعتبر فً
غاٌة األهمٌة بالنسبة الستمرار المنجزات والمكتسبات التى تمت لقطر فً عهد الشٌخ حمد .فقد
أدرك الرجل حساسٌة الموقف ،خاصة حٌنما ٌتعلق األمر بلحظة انتقال السلطة ،أنى جاء وقتها.
فكؤنه أراد أن ٌستبق لحظتها ،وٌعد لها ،لٌكون مشهدها أمامه وأمام شعبه .فلو تم انتقال السلطة
بالوفاة المباغت ،فستكون هناك بلبلة واختالط فً األوراق .ولو تمت بانقالب ولو أبٌض ،النقطع
كل ما سبق بما لحق.
لذلك فإن نقل السلطة بالطرٌقة التى أقدم علٌها الشٌخ حمد ستضاف الى رصٌد انجازاته وانفراداته
االستباقٌة التى تمٌز بها عن غٌره من الحكام .وكانت هذه الخطوة منه بمثابة رسالة ضمان لشعب
قطر فً استمرار االستقرار السٌاسً واستدامة التنمٌة المنجزة ،وتحقٌق لما هو صالح لقطر
وشعبها .كما وتعد تلك الخطوة بمثابة الدعم النفسً للشٌخ تمٌم ،لتعزٌز ثقته فً حمل الراٌة ،حٌث
إن الطرٌقة التى تمت من خاللها انتقال السلطة إلٌه ستساعده وبكل أرٌحٌة وانفتاحٌة على استقبال
الدعم من الشٌخ حمد وخبراته وخبرات من عملوا معه ،فضال عن استكشافه لطاقات جدٌدة لتوظٌفها
من أجل تحقٌق رصٌد آخر من التمٌز واالنجازات لقطر وشعبها.
وٌمكن أن نعرض فً هذه الورقة بعض القضاٌا المتعلقة بالسٌاسة الداخلٌة لدولة قطر فً عهد
الشٌخ حمد ،واتجاهاتها المتوقعة فً عهد الشٌخ تمٌم ،األمٌر الجدٌد لدولة قطر.

اإلعالم وحرية الرأي والتعبير
ٌذكر للشٌخ حمد أنه اتجه نحو إعطاء هامش حرٌة أكبر للصحافة والرأي والتعبٌر .وقد استفاد
الشٌخ حمد من هذه الخطوة ،بسبب أن الحاكم ٌحتاج إلى معرفة أحوال الرعٌة وهمومها .وكان من
ضمن ما استعان به فً هذا الجانب هو اهتمامه بوصول صوت المواطن إلٌه عبر القنوات المتوافرة
فً االعالم ،وذلك للوقوف على مدى جدٌتها من حٌث قدرة المواطن على استخدامها فً ان ٌدلً
برأٌه بكل حرٌة ومسإولٌة .وقد بدت ممارسة حرٌة الرأي فً اإلعالم بشكل واضح من خالل
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البرنامج المشهور "وطنً الحبٌب صباح الخٌر" الذي كان ٌدلً فٌه القطرٌون آراءهم حول كافة
الجوانب المرتبطة بحٌاتهم المتعلقة بالدولة ومإسساتها .كما مارس القطرٌون حرٌة التعبٌر من
خالل الصحافة عبر المقاالت التً عبرت عن رأي أصحابها .والجدٌر بالذكر هنا وفٌما ٌتعلق
بممارسة حرٌة الرأي نحو الحاكم ،فٌمكن مالحظة أن هناك ضابط وموروث ثقافً التزم به
القطرٌون فً إبداء آرائهم ،وذلك من منطلق إعطاء ولً األمر مكانته وحقه فً التوقٌر ،وكذلك فً
طرح األفكار الناقدة فً صٌغة ٌلفها االحترام وتنم عن أخالق متؤصلة فً عالقة الحاكم بالمحكوم.
وبالرغم من أن حرٌة الرأي قد كفله الدستور القطري الدائم لسنة  2003والذي نصت مادته الـ 47
على أن "حرٌة الرأي والبحث العلمً مكفولة ،وفقا للشروط واألحوال التً ٌحددها القانون" والمادة
 48التى تنص على أن "حرٌة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ،وفقا للقانون" ،إال أن هذه الحرٌة
فً الرأي والتعبٌر ترتكز أساسا على المسإولٌة الشخصٌة لمن ٌقوم بممارستها ،فالشخص قد
ٌتعرض للمساءلة القانونٌة إذا أساء استخدام حق حرٌة التعبٌر .وٌتضمن قانون العقوبات فً قطر
مواد واضحة تتعلق باستحقاق العقوبة لمن ٌقذف غٌره علنا أو ٌسبه أو ٌخدش عرضه أو ٌوجه إلٌه
ألفاظا تمس شرفه وكرامته أو ٌنشر أخبارا أو صورا تتصل بخصوصٌات األفراد ولو كانت
صحٌحة .وتنطبق هذه األحكام على من هو فً السلطة أو خارجها .فلهم حق المقاضاة لمن ٌتعرض
لهم فً أشخاصهم .وقد أعطى قانون العقوبات خصوصٌة أكبر لذات األمٌر حتى ال ٌؤتً من ٌستغل
حرٌة التعبٌر والرأي فً زعزعة الثقة بٌن الحاكم والمحكوم ،حٌث بٌنت المادة  434من قانون
العقوبات على أنه من حق األمٌر مقاضاة من عابه فً شخصه أو طعن فً حقه فً ممارسة حقوقه
وسلطاته ،وأٌضا بإلزام العقوبة على من ٌمارس وٌسًء استخدام حرٌة التعبٌر فً نشر الشائعات
وإثارة الفتن وشق المجتمع وتهدٌد استقراره .وهذا القوانٌن ترسخ مفهوم المسإولٌة فً استخدام
حرٌة التعبٌر وتضع إطارا أخالقٌا له.
وقد عِ ٌب على قطر فً عهد الشٌخ حمد أنها انتهكت حق التعبٌر حٌنما أوقفت أو سجنت أشخاصا
تهجموا على شخص األمٌر بدعوى ممارسة حرٌة التعبٌر .إال أن القانون القطري قد تم تطبٌقة تجاه
هإالء المخالفٌن الذٌن عملوا تحت شعار حرٌة التعبٌر فً ممارسة القذف والشتم واستخدام االلفاظ
التى تمس كرامة اإلنسان وشرفه ،ولو كان فً شخص األمٌر.
لذلك فإن هذه االحكام والقوانٌن ستظل سارٌة فً عهد الشٌخ تمٌم .وسٌعمل الشٌخ تمٌم على وصول
صوت المواطن إلٌه بدقة وموضوعٌة ومسإولٌة من خالل قنوات مباشرة من إعالم وصحافة
وغٌرها ،ولتتم التوعٌة المتبادلة من أجل تحقٌق المسٌرة بشكل واضح ومقرون بالمشاركة
والمسإولٌة للوصول الى األهداف المنشودة.

الووارسة الذيوقراطية
لقد ظهر الصندوق االنتخابً ألول مرة على مستوى المشهد السٌاسً فً قطر فً عهد الشٌخ حمد.
فؤنشؤ فً عام  4999المجلس البلدي المركزي الذي ٌنتخب كامل أعضائه عن طرٌق إدالء
المواطنٌن الصواتهم من خالل الصنادٌق لمن ٌرونه مناسبا من المرشحٌن ،لٌفوز بعضوٌة المجلس
المرشح الحاصل على أكبر عدد من األصوات فً الدائرة االنتخابٌة التى ٌنتمً الٌها .وقد تمت
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عملٌة االنتخابات بنجاح خالل دورتٌن منذ انطالق المجلس .كما عكف الشٌخ حمد على تعزٌز
المشاركة الشعبٌة من كافة النخب القطرٌة وذلك فً كتابة وصٌاغة الدستور الدائم ،والذي تم
عرضه على الشعب القطري لالستفتاء علٌه .وأسفرت العملٌة عن موافقة الشعب على الدستور
الدائم لدولة قطر فً استفتاء عام .2003
وبالرغم من أن المادة األولى فً الدستور القطري قد تضمنت فً نصها على أن قطر نظامها
دٌمقراطً ،إال أن النموذج الدٌمقراطً الذي ستستقر علٌه البالد سٌراعى فً تحققه أسسا سلٌمة من
اآللٌات والتطبٌق والمشاركة فً تحقٌق األهداف التنموٌة .فبالرغم من أن الدٌمقراطٌة هً طموح
كل شعوب العالم ،فإن هناك توجس من قبل أهل الخلٌج عموما وأهل قطر خصوصا من مدى
مناسبة طبٌعة النموذج الدٌمقراطً الذي سٌتالءم مع الموروث الثقافً والدٌموجرافً وعالقة الحاكم
بالمحكوم .ولم تكن الدٌمقراطٌة او المطالبة بها أمرا ملحا وهما متكررا فً قطر ،بقد ِر ما هً خطوة
نحو مشاركة مإسسٌة فً اتخاذ القرار وتطبٌق الدستور ،وذلك بسبب قرب الحاكم من المحكوم من
خالل االتصال المباشر فً مناسبات كثٌرة خالل السنة ،وكذلك بما ٌخصصه األمٌر من لقاءات
محددة كٌوم فً األسبوع ٌلتقً فٌه بشعبه لتبادل األراء وعرض المالحظات والحاجات.
ولعل النموذج الكوٌتً فً الدٌمقراطٌة كان محل مراقبة عند الدول الخلٌجٌة األخرى ،وباألخص فً
قطر ،نظرا للتشابه الثقافً الكبٌر بٌن البلدٌن .حٌث أفرزت التجربة الكوٌتٌة نوعا من التوجس أو
حتى التردد من قبل القطرٌٌن فً التحول السرٌع لمرحلة متقدمة أو شكلٌة من الدٌمقراطٌة .ومما
دعم هذا التوجس هو ما شهدته التجربة الدٌمقراطٌة الكوٌتٌة من اتساع فً الخالف فً أوساط
الطبقة السٌاسة المبنٌة على انتماءات قبلٌة أو عقدٌة أو جهوٌة .وكان من نتائج هذه الحالة هو
تكرارعملٌة تشكٌل والغاء الحكومة والدعوة المتكررة لالنتخابات فً فترات قصٌرة ،حٌث كان ذلك
من شؤنه أن ٌعطل أو ٌشل الحكومة .بل إن ذلك كان ٌإدي الى شعور بعدم االستقرار فً المشهد
السٌاسً الكوٌتً ،فضال عن استنزاف جزء من فكر وطاقات المواطنٌن الذٌن كانت تشغلهم عن
كثٌر من أمور حٌاتهم األخرى تلك العملٌة المتكررة والمتقاربة زمنا فً اختٌار وانتخاب الحكومة.
ولتلك األسباب رأٌنا ترٌثا أو باألصح تدرجا فً التحول الى النموذج الدٌمقراطً ،واقتصاره فً
عهد الشٌخ حمد على المجلس البلدي .ومما ٌإكد وجود تدرج متؤن فً الممارسة الدٌمقراطٌة هو ما
تضمنه عهد الشٌخ حمد من التوجه نحو جعل عضوٌة مجلس الشورى خلٌطا من االنتخاب والتعٌٌن
حسب ما نصت علٌه المادة  77من الدستور القطري .إال أن ذلك تم تؤجٌله بغٌة إعطاء فرصة أكبر
للوقوف على مدى نجاح التجربة الدٌمقراطٌة فً المجلس البلدي ،ثم إدخال التحسٌنات علٌه لرفع
كفاءة عمله ،ومن ثم تعمٌم التجربة على مجلس الشورى.
ومن المتوقع فً عهد الشٌخ تمٌم أن تتسع دائرة تطبٌق الدٌمقراطٌة على المشهد السٌاسً القطري
لتشمل استكمال المهمة فً مجلس الشورى ،ولكن بعد تثبٌت التجربة الدٌمقراطٌة التى انطلقت من
المجلس البلدي ،وذلك حتى تترسخ الممارسة الدٌمقراطٌة فً قطر على أسس سلٌمة قائمة على
االحترام المتبادل فً تقدٌم الرأي ،وطرح االفكار البناءه المجردة من االنتماءات واألهواء المختلفة،
وبما ٌدعم السٌاسات التى سٌتبناها الحاكم ،وتساعده فً توجٌه البالد نحو األهداف التنموٌة التى
تنهض بالمواطن ،وترسخ مكانة الدولة ودورها االجتماعً واالقتصادي والسٌاسً على الساحة
اإلقلٌمٌة والدولٌة.
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األداء االقتصادي
كان أهم ما ركز علٌه الشٌخ حمد فً المحور االقتصادي لدولة قطر هو تطوٌر مصادر الدخل ثم
تنوٌعه .فقام الشٌخ حمد بتطوٌر مشارٌع البترول والغاز والبتروكٌماوٌات ،وتعظٌم الدخل من هذا
القطاع الحٌوي الذي ٌشكل عوائده عصب حركة الحٌاة فً الدولة .وتشٌر بٌانات ادارة معلومات
الطاقة األمرٌكٌة الى أن إنتاج قطر من النفط الخام والمكثفات ارتفع من مستوى  540ألف برمٌل
فً عام  4996لٌصل الى ملٌون و  245ألف برمٌل فً عام  1.2042كما خطا الشٌخ حمد خطوة
مهمة فً تنوٌع مصادر الدخل فً االقتصاد بعد أن كان معتمدا وبشكل أساسً منذ خمسٌانٌات
القرن الماضى على النفط الخام .فقد وجه الشٌخ حمد استثمارات ضخمة فً قطاع الغاز ،ووقع مع
مإسسات وشركات طاقة عالمٌة عقود مشاركة فً االنتاج وذلك من أجل تطوٌر حقل غاز الشمال
وانتاج وتصدٌر الغاز منه .ونتٌجة لذلك ،ارتفع انتاج الغاز الطبٌعً المسال من  43ملٌون وسبعمائة
ألف طن متري فً عام  4996لٌصل إلى  77ملٌون طن متري فً عام  ،2040لتضع قطر فً
المرتبة األولى عالمٌا فً انتاج الغاز المسال .وٌقدر أن ٌكون حالٌا انتاج قطر من الغاز المسال
قٌاسا ببرامٌل البترول حوالى  5ملٌون برمٌل ٌومٌا ،أي ماٌقارب ثلث انتاج أمرٌكا ونصف انتاج
السعودٌة من النفط الخام ٌومٌا.
وقد انعكست االستثمارت الضخمة فً قطاع البترول والغاز على تحقٌق عوائد عالٌة من دخول
البالد منذ تولً الشٌخ حمد الحكم فً البالد .فتوسع الشٌخ حمد فً االستثمارات الخارجٌة لقطر
مستفٌدا من العوائد الفائضة من بٌع البترول والغاز ،ومضٌفا بذلك مصدرا مهما آخر لتنوٌع الدخل،
حٌث بلغت قٌمة أصول جهاز قطر لالستثمار فً إبرٌل  2043ما ال ٌقل عن  400ملٌار دوالر
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حسب تصرٌحات مسإول فً جهاز قطر لالستثمار.
هذا وقد حقق الناتج المحلً االجمالً قفزة كبٌرة تقدر بؤكثر من  22ضعفا ،ومن مستوى  8.4ملٌار
دوالر فً عام  4995إلى مستوى ال ٌقل عن  480ملٌار دوالر فً عام  ،2042لتحتل قطر المركز
الثالث خلٌجٌا بعد السعودٌة واالمارات من الناتج المحلً .ولتتبوأ المركز األول عالمٌا من ناحٌة
3
متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالً.
ومن المتوقع أن تظل نسب النمو فً قطر فً األعوام القادمة عند مستوى حول نسبة الـ %40
سنوٌا ،أي بوتٌرة أقل من األعوام السابقة ،وذلك نظرا لثبات نسبً لمستوٌات مساهمة قطاع النفط
فً االقتصاد القطري وبلوغ مستوى النضج فٌهما .فالمساهمة الفعلٌة فً الناتج المحلً االجمالً فً
السنوات القادمة ستكون نتٌجة لتزاٌد النفقات الرأسمالٌة التى ستضخ فً قطاع البنٌة التحتٌة .حٌث
إنه من المتوقع فً هذا الشؤن أن تضخ الحكومة القطرٌة ما ال ٌقل عن  450ملٌار دوالر على مدى
العشرة سنوات القادمة لتهٌئة البالد الستضافة كؤس العالم ،أي بمعدل  45ملٌار دوالر سنوٌا أو ما
نسبته  %7.5كإضافة سنوٌة إلى الناتج المحلً االجمالً .وستتركز تلك النفقات فً البنٌة التحتٌة
 1إدارة معلومات الطاقة األمرٌكٌةhttp://www.eia.gov ،
 2نقلت التصرٌح وكالة روٌترزhttp://www.reuters.com/article/2013/04/15/qatar-sovereign-germany-idUSL5N0D24GH20130415 ،
 3وكالة االستخبارات األمرٌكٌةhttp:// www.cia.gov ،
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الستكمال مشارٌع الطرق والمواصالت والموانئ البحرٌة والمشارٌع الرٌاضٌة .وسٌضٌف أٌضا
االنفاق الرأسمالً لقطاع األعمال والقطاع الخاص فً مجال االستثمار العقاري إلى الناتج المحلً
االجمالً فً السنوات القادمة.
ومن المتوقع أٌضا ان تنتهج سٌاسة اقتصادٌة توسعٌة ،وذلك من خالل ضمان توافر السٌولة الالزمة
لتموٌل المشارٌع المطلوبة لتهٌئة االقتصاد على كافة المستوٌات ولتحقٌق ما هو مطلوب الستضافة
كؤس العالم وتحقٌق رإٌة قطر  .2030كما أن السٌولة الفائضة (سواء القادمة من مداخٌل قطاع
النفط والغاز أو تحوٌالت االموال إلى الدولة أو من خالل خلق النقود واالئتمان فً القطاع البنكً
المحلً) سوف ٌتم احتواإها حتى ال تسبب ضغوطات تضخمٌة من خالل المضاربة ،أو من خالل
استخدامها فً النفقات الحكومٌة الضخمة التى ستوجه إلى االقتصاد المحلً .وستتركز السٌاسة
االقتصادٌة فً احتواء التضخم وإدراة السٌولة فً طرح السندات والصكوك وتشجٌع إدراج أسهم
جدٌدة او شركات مساهمة جدٌدة بٌن فترة وأخرى ،وكذلك باستخدام بعض أدوات السٌاسة النقدٌة
مثل نسب اإلقراض ونسب الفائدة واالحتٌاطً االلزامً فً البنوك.
وسٌستمر الشٌخ تمٌم بنفس النهج االقتصادي فٌما ٌتعلق باالستثمار الخارجً ،وداخلٌا باالنفتاح
االقتصادي وتشجٌع دخول االستثمارات االجنبٌة فً البالد .فهناك مجال لرفع نسبة تملك غٌر
القطرٌٌن فً البورصة بما ٌتٌح إعادة ضخ األموال المحلٌة فً استثمارات اخرى لشركات جدٌدة،
وبما ٌقلل من االعتماد على االئتمان البنكً وخلق السٌولة واألموال .كما أن االنفتاح االقتصادي
ٌحتاج إلى تسوٌق لمشارٌع تحقق السمعة الجٌدة لالقتصاد القطري وذلك من خالل خلق الفرص
االستثمارٌة والمتعلقة برإٌة قطر ،مثل االقتصاد الرقمً والمعلوماتً ،وتقنٌة األمن والسالمة فً
الممتلكات ،والصحة والتعلٌم ،وقطاع االبتكار فً مصادر الماء واألمن الغذائً ،والطاقة البدٌلة،
وتكنولوجٌا البترول والغاز .وهناك مساحة للتطوٌر ٌمكن توجٌه الجهد فٌها بشكل اكبر وذلك فٌما
ٌتعلق بالشراكة بٌن القطاع العام والخاص وتشجٌع الشركات المتوسطة والصغٌرة فً االقتصاد،
ولعب دور اقتصادي اكبر للشركات القطرٌة على المستوى األقلٌمً والعالمً.

الرياضة وتنوية الشباب
برز قطاع الشباب ضمن أولوٌات اهتمامات الشٌخ حمد ،لما لها من مزاٌا كبٌرة فً بناء األمم ،فهً
تساعد على ملء الفراغ لدى الشباب وبناء أبدانهم وجعلها أكثر صحٌة وقوامة .ولم ٌتوقف األمر
على ذلك ،بل هٌؤ لهم الشٌخ حمد كل ما قد ٌجعل شباب قطر ٌخوضوا مضمار التنافس فً كافة
مجاالت الرٌاضة .فقد تبوأت الرٌاضة القطرٌة مراكز متقدمة فً العدٌد من المنافسات الرٌاضٌة فً
مناسبات مختلفة .وقد أتاح الشٌخ حمد المجال للشٌخ تمٌم وأخوانه لٌكون لهم دور فاعل فً مجال
تطوٌر الرٌاضة القطرٌة وفً توفٌر التجهٌزات واالنشاءات الالزمة ،كمجمع اسباٌر الرٌاضً
ومستشفى سبٌتار الرٌاضً الطبً وغٌرها من المنشآت التً تم تجهٌزها على أحدث المعاٌر ،وذلك
من أجل جعل قطر مركزا ووجهة مهمة للرٌاضة .وقد تكللت الجهود القطرٌة فً مجال الرٌاضة
بالنجاح النوعً لقطر بعد ان توجت تلك الجهود فً فوز قطر باستضافة وتنظٌم نهائٌات كؤس العالم
لكرة القدم فً عام  .2022لذلك ستكون من ضمن السٌاسة الداخلٌة التً ستتبناها القٌادة الجدٌدة
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لقطر بذل كل جهد فً االعداد والتنظٌم النوعً لتلك المناسبة حتى تتبوأ قطر مكانة عالمٌة وثقة ،بل
ومٌزة تنافسٌة فً احتضان مناسبات مختلقة اقلٌمٌة ودولٌة.

الورتكسات الثقافية
إهتم الشٌخ حمد بالمرتكزات الثقافٌة ألهل قطر ،فلبست القناة القطرٌة ثوبا أكثر اقترابا من ثقافة
قطر .كما تم إنشاء قناة الرٌان التى تبث بلهجة قطرٌة وتركز أكثر موادها االعالمٌة على تدوٌن
وتوثٌق كل ما ٌتعلق بالثقافة المتوارثة عند أهل قطر .كما عزز الشٌخ حمد طرٌقة اظهار الموروث
الثقافً لقطر لتربط المواطن القطري بتراثة وثقافته ودٌنه .وأصبح باستطاعة غٌر القطري الزائر
او المقٌم فً قطر أن ٌحدد المعالم التى تتمٌز بها الثقافة القطرٌة .فمن مظاهر تلك الثقافة التمسك
بالزي القطري وكرم الضٌافة وبناء سوق واقف وكتارا ،وترمٌم القالع والمساجد الموجودة فً
الدوحة وخارج الدوحة ،ومظاهر عرض اإلبل والفروسٌة ،والٌوم الرٌاضً ،وكثٌر من الفعالٌات
التى ال تخلو من الشواهد المرتبطة بالتراث والثقافة القطرٌة .وتكررت كلمة الثقافة فً خطاب
الشٌخ تمٌم بعد تولٌه الحكم عدة مرات لتعزز االهتمام فً هذا الجانب فً المرحلة القادمة.

الصحة والتعلين
كان قطاعا الصحة والتعلٌم من القطاعات التى شهدت نموا مزدهرا فً عهد الشٌخ حمد ،حٌث تم
توفٌر الدعم الكامل للمإسسات التعلٌمٌة القائمة وتطوٌرها ،فضال عن إنشاء مإسسات جدٌدة مثل
المدٌنة التعلٌمٌة التى نجحت فً استقطاب الجامعات العالمٌة واستقطاب طلبة من مختلف دول العالم
لتحصٌل التعلٌم فٌها .كما تم التركٌز أٌضا على البحث العلمً ،وأنٌط بمإسسات جدٌده مثل
المإسسة القطرٌة لدعم البحث العلمً دورا كبٌرا فً ذلك .وقد خصص الشٌخ حمد ما نسبته %2.8
من إٌرادت الدولة لدعم البحث العلمً .وفً مجال الصحة ،فقد تم فً عهد الشٌخ حمد تجدٌد
المستشفٌات الحكومٌة القائمة واضافة مستشفٌات حكومٌة جدٌدة ورئٌسٌة فً المدن الكبرى فً قطر
مثل الوكرة والخور ،فضال عن بناء مستشفٌات وعٌادات خاصة فً مختلف أرجاء العاصمة
القطرٌة.
وسٌستمر الشٌخ تمٌم فً التركٌز على رفع وتطوٌر الخدمات التعلٌمٌة ومإسساتها وكذلك الخدمات
الصحٌة الحكومٌة ،ألن مقصد ذلك هو توفٌر تلك الخدمات فً أطر مإسسٌة متطورة وكفإة من
أجل ضمان وصولها دون عوائق مالٌة أو مادٌة الى كافة المواطنٌن والمقٌمٌن بغرض تنمٌة االنسان
على أرض قطر .وهذا من أولوٌات السٌاسة الداخلٌة فً قطر كما وضحها خطاب الشٌخ تمٌم بعد
تولٌه الحكم ،وبما ٌنسجم مع الركٌزة األولى فً رإٌة قطر  2030الخاصة بالتنمٌة البشرٌة.

االزدواجية في الوؤسسات
ومما أبرزه الشٌخ تمٌم فً توجهاته فً اإلدارة الداخلٌة للبالد هو منع االزدواجٌة ،حٌث برزت هذه
الظاهرة بعد التوسع الذي حصل فً كافة القطاعات المإسسٌة التابعة للحكومة ،فكان من نتاج ذلك
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التوسع أن ظهرت وحدات ومإسسات خدمٌة وإنتاجٌة فً مختلف داوئر الدولة شابها طابع التكرار
وأداء نفس الغرض واألدوار .وقد تتنافس تلك الوحدات فٌما بٌنها ،مع العلم بؤن مصدر تموٌلها هو
من جهة واحدة وهً مٌزانٌة الدولة .فنرى مثال فً القطاع السٌاحً أن هناك أكثر من جهة تركز
على نفس القطاع .وفً أنشطة االستثمار ،هناك أكثر من جهة لدٌها ذراع استثماري توجه
استثماراتها الى نفس القطاع .كما أن هناك جهات أو مإسسات تابعة للدولة لدٌها وحدات ناشطة فً
قطاعات الدولة ولكنها ال تنسجم وال تتالءم مع الغرض األساسً للمإسسة األم التى تنتمً الٌها تلك
الوحدة .كل هذه اإلزدواجٌة وعدم التالإم ستكون محل اهتمام الشٌخ تمٌم فً إعادة هٌكلتها وتطوٌر
الشكل المإسسً لألنشطة الخدمٌة واإلنتاجٌة التى تإدٌها الدولة فً كافة مناحً الحٌاة.

الشفافية والرقابة والوحاسبة
ل قد برز االهتمام بموضوع التدقٌق والرقابة والشفافٌة والمحاسبة فً عهد الشٌخ حمد .وبالرغم من
أ ن دٌوان المحاسبة هو ذراع الحكومة فً المراجعة والضبط المالً ،إال ان الرقابة وتقٌٌم النتائج
واألداء ٌتم بالمجمل من خالل الدائرة الحكومٌة أو المإسسة أو الوحدة نفسها .وقد قام الشٌخ حمد
بإصدار قرار أمٌري فً سنة  2044بإنشاء هٌئة الرقابة اإلدارٌة والشفافٌة لتعنى بكشف ومحاربة
الفساد ومظاهر التعدي على المال العام ،سواءا باالختالس أو بالتالعب .وتستقبل الهٌئة أٌضا
الشكاوى من األفراد عن مواطن القصور والخلل فً الوظائف العامة .وتتابع الهٌئة الشكاوى
والمالحظات التى توردها الصحافة واإلعالم ،وكذلك تعمل على كشف العٌوب فً النظم اإلدارٌة
وما ٌإثر على العمل واإلنتاج.
وقد برز فً خطاب الشٌخ تمٌم بعد تولٌه الحكم ما ٌدل على أنه سٌستمر فً هذا النهج فً سٌاسته
الداخلٌة ،حٌث قال "  ..سوف نكون أكثر صرامة ووضوحا بشؤن النتائج والمخرجات" ،وٌمضى
قائال " ..ولكن إذا وظفنا استثمارات كبرى ولم نحصل على نتائج مالئمة فال ٌجوز المرور على
ذلك مرور الكرام ،ألنه بدل الفائدة ٌحصل هنا ضرر ...وكٌف ٌمكن أال نحقق نتائج إذا استثمرنا كل
ما ٌلزم؟ فقط إذا حصل سوء تخطٌط أو سوء إدارة ،أي باختصار سوء أداء ،وإذا رفعت تقارٌر
غٌر صحٌحة وغٌر ذلك من األمور التً ال ٌجوز التستر علٌها وتحتاج إلى معالجة فورٌة ،وإال
نكون كمن ٌفسد المجتمع والمإسسات بصرف المال دون جدوى" .وسٌعتمد الشٌخ تمٌم فً ذلك
على مإسسات الرقابة الحالٌة ،وهناك مجال لتعزٌزها وزٌادة فاعلٌتها بشكل أكبر وخاصة فٌما
ٌتعلق بمشترٌات الدولة ومشارٌعها وتنفٌذها ،سواء الداخلٌة والخارجٌة .كما سٌحتاج الشٌخ تمٌم إلى
كفاءة وفاعلٌة ودور أكبر فً تعمٌق الرقابة وتثمٌن النتائج وتقٌٌم األداء ،خاصة مع الشروع فً
تنفٌذ المشارٌع المرتبطة باستضافة كؤس العالم.

الخاتوة
إن انتقال السلطة إلى الشٌخ تمٌم  -وهو فً أوج شبابه  -سٌكون ِحمال ركٌزته هً كٌفٌة استمرار ما
تحقق من انجازات فرٌدة ونوعٌة وغٌر مسبوقة لقطر ،ثم دفعها وتطوٌرها على المستوى الداخلً
واإلقلٌمً والدولً .ولن ٌكون الشٌخ تمٌم وحده فً ذلك الحِمل ،فبالرغم من أنه كان جزءا مهما فً
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القٌادة التى حققت تلك االنجازات ،فإن والده الشٌخ حمد وشعب قطر باٌعوه على أن ٌكونوا داعمٌن
له لمساندته فً استمرار ودفع مسٌرة النجاحات .وهناك الكثٌر من االهداف التى وضعت فً رإٌة
قطر ،ومساحة العمل ال زالت كبٌرة ،وٌمكن أن ٌمألها الشٌخ تمٌم .وستظل المسٌرة مستمرة لجعل
قطر دولة أكثر عصرٌة ،وأمانا ،وأرضا خصبة لتنمٌة اإلنسان على أسس الدٌن واألخالق وحسن
المعاملة والصدق والتفانً فً العمل واإلنتاج.
تم بحمدهللا
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