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الشيخة موزا:

ما لم نحول شبابنا إلى مبدعين 
ومنتجين فلن نستطيع التنافس عالميًا

قــد أجـــرت اوكــســفــورد بــزنــس جـــروب في 
ســمــو  مـــع  لـــقـــاء    "٢٠١١ قـــطـــر   - "الـــتـــقـــريـــر 
الــشــيــخــة مــــوزا بــنــت نــاصــر حـــرم ســمــو أمــيــر 
الـــبـــالد الــمــفــدى الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل 
على  المهمة  المحاور  من  العديد  تناول  ثاني 

والدولي. واإلقليمي  المحلي  الصعيد 
تعمله  ان  يــســتــلــزم  الـــذي  عــمــا  ســـؤال  وفـــي 
القطرية  التنمية  خطط  ان  السيما  قطر  دولة 
وأولوية  مستدام  اقتصادي  ازدهار  الى  تدعو 
بــالــتــوازي  والبيئة  والمجتمع  اإلنــســان  لتنمية 

االقتصادية؟ التنمية  مع 
األمير:  سمو  حرم  موزا  الشيخة  سمو  قالت 
نــحــن أقـــررنـــا مــنــذ زمـــن بــعــيــد بــالــحــاجــة الــى 
الكاربون،  بعد  ما  عالم  في  مستقبلنا  ضمان 
خـــالل  مــــن  بـــذلـــك  نـــقـــوم  ان  قــــررنــــا  ونـــحـــن 
نصبح  لــكــي  الــمــعــرفــي  االقــتــصــاد  الــى  الــتــحــول 
ــتــكــار فـــي الـــشـــرق االوســـــط ،وفـــي  مـــهـــدا لــالب
طموحنا  ان  والتأثير.  الهدف  حيث  من  العالم 
وتكنولوجيات  وعمليات  منتجات  نحو  يتجه 
نــصــل بــهــا الـــى مـــاركـــات تــحــمــل عـــبـــارة صــنــع 
لكننا  تــحــديــا  يــشــكــل  هـــذا  ان  ومـــع  قــطــر.  فــي 
تؤهلنا  التي  الموارد  نمتلك  الننا  محظوظون 

بذلك. للقيام 
االصـــــــالح  ان  كــــمــــا  ســــمــــوهــــا:  واضــــــافــــــت 
كما  رؤيتنا،  في  رئيسيا  دورا  يلعب  االجتماعي 
الوطنية  الصحية  إستراتيجيتنا  مع  الحال  هو 
مثال  أفضل  تعد  والــتــي  مــؤخــرا  دشناها  التي 
رعاية  نظام  إليجاد  نسعى  ال  نحن  ذلك.  على 
نؤسس  ولكننا  للقطريين  عالمي  فقط  صحي 
لـــتـــكـــون قـــطـــر وجـــهـــة لـــلـــعـــالج الـــطـــبـــي لــــدول 
الــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا. وهــــذه الــخــطــوة ســتــعــود 
بــعــدد مــن الــفــوائــد االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
والبحوث  للطب  السدرة  لمركز  ان  كما  لقطر. 
الوحيد  -وهو  التطوير  تحت  حاليا  هــو  الــذي 
الــتــطــور  لــتــعــزيــز  عــالــمــيــا  طــمــوحــا  نوعه-  مــن 

الجديدة. والعالجات  الطبي  واالبتكار 
وحــــــول الـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــي يـــمـــكـــن بـــهـــا عـــزل 
للعولمة  السلبية  اآلثــار  من  القطري  الشباب 
فــــي وقـــــت يـــتـــهـــيـــؤون فـــيـــه لــلــمــســاهــمــة فــي 
اقـــتـــصـــاد الــمــعــرفــة الــعــالــمــيــة الـــجـــديـــد قــالــت 
العالم  عــن  الشباب  عــزل  يمكن  «ال  سموها: 
النــنــا  آخـــر  مــكــان  أي  فــي  أو  قــطــر  فــي  ســـواء 
نــعــيــش فــي عــالــم تــتــزايــد ارتــبــاطــاتــه، كــمــا ان 
ازدهـــــارنـــــا االقـــتـــصـــادي يــعــتــمــد عـــلـــى الــــدور 
في  تــســاهــم  ان  يــمــكــن  وال  فــيــه.  نــلــعــبــه  الـــذي 
حــريــة  دون  الـــعـــالـــمـــي  الـــمـــعـــرفـــي  االقـــتـــصـــاد 
ــتــفــكــيــر وحـــريـــة الـــحـــديـــث وكـــذلـــك حــريــة  ال

التقليدي. التفكير  تتحدى 
التعليمية  األنــظــمــة  إن  ســمــوهــا:  وأضــافــت 
لــلــعــمــل  الـــشـــبـــاب  تــعــد  ال  الـــعـــربـــي  الـــعـــالـــم  فـــي 
ــمــيــة. لــــذا فــــان لـــم نــصــلــح  ــعــال فـــي األســــــواق ال
ـــحـــول شــبــابــنــا الـــى  الـــمـــمـــارســـات الـــحـــالـــيـــة ون
أشــخــاص مــبــدعــيــن ومــنــتــجــيــن فــاقــتــصــاداتــنــا 
السبب  ولــهــذا  عــالــمــيــا،  الــتــنــافــس  تستطيع  لــن 
ـــحـــول نـــظـــامـــنـــا الــتــعــلــيــمــي  نـــحـــن فــــي قـــطـــر ن
الــى عــنــصــر دعــم لــتــنــمــيــة الــتــفــكــيــر ومــهــارات 
ــتــفــكــيــر الــــخــــالق.  كـــمـــا نــعــمــل عـــلـــى تــعــلــيــم  ال
بهم  نــثــق  ثــم  ومـــن  والـــصـــواب  الــخــطــأ  شــبــابــنــا 
الــقــيــم  ،وألن  بــانــفــســهــم   قــراراتــهــم  لــيــتــخــذوا 
الــروحــيــة عــلــى درجـــة مــن الــقــوة فــي الــعــالــم 
الــعــربــي ،وألنــنــا فــخــورون بــتــقــالــيــدنــا وتــراثــنــا 
،يــنــبــغــي ان تــتــم حــمــايــة وتــعــزيــز هــذه الــقــيــم 
ضــمــن نــطــاق الــعــائــلــة النــهــا الــنــواة الــحــقــيــقــيــة 

. تنا إلصالحا
وفـــي ســـؤال عــن اهـــم عــوامــل الــتــنــمــيــة من 
اجـــــل مــــواطــــن فـــاعـــل مــــشــــارك فــــي ازدهــــــار 
ان   : الشيخة  ســمــو  الــقــطــريــة؟.أجــابــت  الــحــيــاة 
والمشارك  صحيا  والسليم  المتعلم  المواطن 
قطر،  أجــل  من  زاهــر  لمستقبل  الضمانة  هو 
ركيزة  لمواطنينا  يكون  ان  في  نرغب  ونحن 
من  قــادة  ظهور  لضمان  ونعمل  وطنهم  فــي 
الــمــواطــنــيــن  ان  واعـــتـــقـــد  قـــطـــري،  جـــيـــل  كـــل 
الــفــاعــلــيــن والــمــشــاركــيــن هـــم أولـــئـــك الــذيــن 
يــســعــون الـــى الــعــمــل وتــقــريــر األشـــيـــاء لــصــالــح 
األشـــيـــاء  يـــنـــتـــظـــرون  ان  مــــن  بـــــدال  انـــفـــســـهـــم 
ان  أخــــرى  .وبــكــلــمــة  لــهــم  وتـــقـــرر  تـُــَعـــمـــْل  أن 
االشــخــاص الــقــادريــن عــلــى الــتــفــكــيــر والــعــمــل 
بــشــكــل مــســتــقــل هــم كــالــقــادة، ولــهــذا الــســبــب 
نــحــن نـــدعـــم حـــريـــة االعـــــالم فـــي قــطــر وفــي 
عــمــوم الــعــالــم الــعــربــي مــن خـــالل مــؤســســات 
جيال  نعد  نحن  السبب  ولهذا   ، مثال  كالجزيرة 
برنامج  عــبــر  الــعــرب  الصحفيين  مــن  جــديــدا 
فـــي جــامــعــة نـــــورث وســـتـــيـــرث فـــي الــمــديــنــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، وفـــي مــجــال الــجــهــود الــمــبــذولــة 
في  ليشاركوا  الشباب  نشجع  نحن  قادة  لخلق 
على  تأثير  لها  التي  الكبرى  القضايا  نقاشات 
عــالــمــهــم ، و"مــنــاظــرات الــدوحــة" هــي أحــد 

المبذولة. الجهود  تؤكد  التي  األمثلة 
يــمــكــن  الــــذي  مـــا  حــــول  ســــؤال  عــلــى  وردا   
تــعــلــمــه مــن الــتــظــاهــرات واالحــتــجــاجــات فــي 
بــعــض أجـــزاء الــعــالــم الــعــربــي قــالــت ســمــوهــا: 
ـــضـــوء عـــلـــى حــقــيــقــة مــشــتــركــة  إنـــهـــا تــســلــط ال
بــد  وال  شــبــاب  امـــة  الــعــربــيــة  االمــــة  ان  وهـــي 
كما  عــاجــل.  بــشــكــل  لــهــم  الــمــســتــقــبــل  نــؤمــن  ان 
اشـــــارت ســمــوهــا الـــى الــبــطــالــة فـــي عـــدد مــن 
ـــدان مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وافــريــقــيــا  ـــل ب
الشبان  أعــداد  فــي  الــمــتــصــاعــدة  الــزيــادة  والــى 
الــعــاطــلــيــن. وقــالــت ســمــوهــا :مـــن الــواضــح ان 
الحتضان  الفرص  لتطوير  ملحة  حاجة  هناك 
لم  ان  ألنــنــا  تــحــد  بــمــثــابــة  ذلــك  وان  الــشــبــاب. 
نــقــدم شــيــئــا ســـوف لــن تــكــون هــنــاك وظــائــف 
كــافــيــة لـــدعـــم األجـــيـــال الـــقـــادمـــة مــمــا يـــؤدي 
كما  الــيــوم.  نــراهــا  الــتــي  األزمــــات  تــفــاقــم  إلــى 
وعقولهم  بحيويتهم  ألننا  جيدة  فرصة  انها 
آمنة  عربية  امة  نبني  ان  بإمكاننا  المتفتحة 

فيه. وتساهم  بالعالم  ومرتبطة  وواثقة 
الــمــال  رأس  تــطــويــر  ان  ســمــوهــا  وتــضــيــف 
الـــمـــمـــثـــل بــالــعــنــصــر الـــبـــشـــري هــــو أســبــقــيــتــنــا 
الـــرئـــيـــســـيـــة ولــــهــــذا الـــســـبـــب تـــركـــز «الــــرؤيــــة 
اإلنــــســــان  تـــنـــمـــيـــة  عــــلــــى   «٢٠٣٠ الــــوطــــنــــيــــة 
العمل  من  الكثير  والبيئة.وهناك  والمجتمع 
الـــذي تــبــذلــه مــؤســســة قــطــر ومــرتــكــزهــا هــو 
اطــالق امــكــانــيــات االنــســان فــي كــل مــكــان في 
ضمان  ان  واعتقد  والــعــالــم.  والمنطقة  قطر 
لجسر  الــطــريــق  هــو  التعليم  فــي  الــنــوعــيــة  حــق 
الـــهـــوة بــيــن الــثــقــافــات وتـــقـــارب الــحــضــارات. 
وبـــــدون مــثــل هــــذا الـــحـــق فــــان قــيــم الــحــريــة 
وحــتــى  لـــهـــا.  مــعــنــى  ال  والـــمـــســـاواة  والـــعـــدالـــة 
األكــبــر  والــتــهــديــد  الــخــطــر  الــجــهــل  يــعــتــبــر  اآلن 

. ية للبشر
عالمنا  ان  بما  القول:  الى  سموها  وتنتهي 
يــصــبــح وعــلــى نــحــو مــتــزايــد اكــثــر عــولــمــة فــان 
المؤسسات  مع  التعليمية  والروابط  العالقات 
فــــي عـــمـــوم الـــمـــنـــطـــقـــة تـــقـــع ضـــمـــن الـــجـــهـــود 
الـــمـــركـــزيـــة لـــقـــطـــر لـــخـــلـــق مـــجـــتـــمـــع مــتــعــلــم 

ومترابط.

مجاالت  فــي  العالمية  قطر  اقتحمت 
عام  نهاية  في  فازت  أن  بعد  السيما  عدة 
كــأس  بــطــولــة  اســتــضــافــة  بــفــرصــة   ٢٠١٠
العالم لعام ٢٠٢٢ وهي المرة األولى التي 
سينظم فيها مثل هذا الحدث الكبير في 

الشرق األوسط.
حكمة يحترمها العالم

وبــصــرف الــنــظــر عــن فــوزهــا بفرصة 
اندفعت  القدم  لكرة  العالم  كــأس  تنظيم 
قطر تلك الدولة الخليجية الفتية بخطى 
لها  لتحجز  ومــتــوازنــة  ومتزنة  مــدروســة 
الصعيدان  وأولهما  الصعد  كل  على  مكاناً 
الــســيــاســي واالقــتــصــادي.لــقــد عـــزز الـــدور 
من  قطر  به  اضطلعت  الــذي  الدبلوماسي 
مــكــانــتــهــا كــالعــب رئــيــســي فـــي ســيــاســات 
ــعــالــم، وذلــــك يــحــســب لــحــكــمــة الــقــيــادة  ال
الــقــطــريــة فــي بــنــاء عــالقــات مــتــوازنــة مع 
وكــذلــك  الــعــربــي  الخليج  دول  شقيقاتها 
المتحدة.  والــواليــات  اإلقليمية  الــدول  مع 
البلدان  بين  موقعاً  لها  حجزت  أنها  كما 
وهــو  الــســائــل  الــغــاز  تجهيز  فــي  الرئيسية 
موقعها  تعزيز  فــي  ســاهــم  الـــذي  اإلنــجــاز 
كإحدى أغنى دول العالم من حيث دخل 

الفرد حسب تقديرات البنك العالمي.
ومـــن خـــالل تــقــديــرات صــنــدوق النقد 
 ٪٢٠ بلغ  المحلي  الناتج  نمو  بــأن  الــدولــي 
واإلنفاق الحكومي على تشكيلة واسعة من 
وجهة  قطر  دولــة  أصبحت   ، القطاعات 
في  للمشاركة  العالمية  للشركات  رئيسية 
بناء المشاريع والبرامج التنموية الطموحة 
التي اعتمدتها استراتيجية التنمية الوطنية 
٢٠١١- ٢٠١٦ حيث يصل اإلنفاق الى ١٢٥ 
مليار دوالر على حوالي ١٧٦ مشروعاً في 

غضون السنوات القادمة.
ومـــن خـــالل مـــا تــقــدم نــجــد أن دولـــة 
قطر قد احتلت مكانة مميزة تخطت بها 
محاور  البحث  هذا  ويتناول  كبيرة.  دوالً 
عـــديـــدة فـــي حـــاضـــر قــطــر حــيــث يشير 
السكان  عـــدد  إلـــى  األولــــى  صفحاته  وفـــي 
ألــف  وسبعمائة  مــلــيــون  الـــى  ارتــفــع  الـــذي 
بها  ينعم  التي  والسالم  والطمـأنينة  نسمة 
قطر  جغرافية  الــى  يشير  وكــذلــك  الــبــلــد. 
السائل  الغاز  بينها  من  الطبيعية  والموارد 
شعبها  لصالح  استثماره  في  نجحت  الذي 
على أكمل وجه. ويتطرق الى غيرها من 

المفاصل األخرى .
التأثير المتوازن

محور  الــى  مباشرة  التقرير  ينتقل  ثم 
السياسة حيث يقدم موضوعاً تحت عنوان 
في  متناٍم  دور  لعب   .. المتوازن  "التأثير 
الدبلوماسية اإلقليمية واإلعالم والتجارة" 

إحــدى   ٢٠١٠ سنة  تعد   : فيه  جــاء  والـــذي 
أفــضــل ســنــوات االنــتــصــار والـــزهـــو لــدولــة 
بخطى  نموه  واصــل  اقتصادها  ألن  قطر 
توجت  الوقت  نفس  ،وفي  للعيان  واضحة 
 ٢٠١٠ ديـــســـمـــبـــر  فــــي  اإلنــــــجــــــازات  هـــــذه 
الغاز  إنتاج  على  قدرتها  أن  أعلنت  عندما 
الطبيعي المسال قد بلغت ٧٧ مليون طن 
عالم  فــي  مــصــدر  أكــبــر  قطر  جعل  حيث 
فازت  نفسه  الشهر  ،وفــي  الكربوهيدرات 
قطر بشرف استضافة كأس العالم ٢٠٢٢ 
لكرة القدم مؤكدة كونها وجهة في عالم 
أصبحت  كما  والسياحة  والثقافة  الرياضة 
قطر أحد أغنى بلدان العالم بعد أن وصل 
 ٩٠٫١٤٩ فــرد  لكل  المحلي  الناتج  إجمالي 

دوالر فيما يتعلق بالقدرة الشرائية.
نجاح داخلي وخارجي

الليبية  األزمــة  في  قطر  لموقف  وكــان 
،والتغطية المتميزة لشبكة الجزيرة تأثير 
فــي أحـــداث الــربــيــع الــعــربــي الــتــي عاشتها 
بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. كــمــا أن الــــدور 
الدبلوماسي الذي اضطلعت به قطر عزز 
سياسات  في  رئيسي  كالعب  مكانتها  من 
العالم. ويشير الموضوع الى حنكة القيادة 
الــقــطــريــة فــي بــنــاء عــالقــات مــتــوازنــة مع 
وكــذلــك  الــعــربــي  الخليج  دول  شقيقاتها 
شك  ال  ومــمــا  المتحدة  والـــواليـــات  إيـــران 
فيه أنه بالرغم من التاريخ الغني والقديم 
تعد  الوطنية  الــهــويــة  فــكــرة  أن  إال  لقطر 
األمير  إلــى  ظهورها  ويعود  نسبياً  جديدة 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تولى 

إدارة البالد في عام ١٩٩٥.
لقد تبنت قطر برنامج إصالح سياسي 
وتــحــريــر لــالقــتــصــاد كــمــا تــم بــنــاء العديد 
فضالً  السياسية  والبرامج  المؤسسات  من 
عـــن أنــــه تــوجــد الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات 
البلدي  المجلس  بينها  مــن  الديمقراطية 
الذي تأسس في الخمسينيات وال ننسى أن 
أصبحت  التي  الفاعلة  الخارجية  السياسة 
فضالً  المميزة  قطر  بصمات  إحــدى  هي 
الحياة  بمفاصل  الحقيقي  االهــتــمــام  عــن 

الداخلية للمواطن القطري.
لــقــد اســتــفــاد الـــمـــواطـــن الــقــطــري من 
حيث  الشامل  االجتماعية  الرفاهية  نظام 
حتى  والتعليم  الصحية  العناية  مجانية 
تغطية  يشمل  وهـــذا  الجامعة  مستويات 
نفقات الطلبة الذين يرغبون في الدراسة 

في الخارج.
الرياضة .. قطر وجهة ال مفر منها

أثبتت قطر وبالواقع الملموس في عالم 
أو  حدث  أي  إنجاح  تستطيع  أنها  الرياضة 
أن  بعد  وذلــك  تستضيفها  رياضية  بطولة 

العديد  تنظيم  فــي  رائــعــاً  نــمــوذجــاً  قدمت 
مـــن األحــــــداث الــريــاضــيــة خـــالل األعــــوام 
ذلك  عند  تتوقف  لــم  أنــهــا  .كــمــا  الماضية 
بـــل إن مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــا زال 
يجري تنفيذها بنشاط استعداداً لألحداث 
في  الـــدولـــة  تستضيفها  الــتــي  الــريــاضــيــة 
الرياضية  االستثمارات  أن  كما  المستقبل 
للبلد  جديدة  بناء  آفــاق  فتح  في  ساعدت 

في عموم العالم. 
الستضافة  المبهر  قــطــر  مــلــف  وكـــان 
مفاجأة  مثل  قــد   ٢٠٢٢ عــام  العالم  كــأس 
صاحب  األكبر  المنافس  وجه  في  مدوية 
العالم:  فــي  االقــتــصــادات  أكبر  مــن  واحـــد 
كان  لكنه  األمــريــكــيــة  المتحدة  الــواليــات 
بهدوء  تنحت  األمــة  هذه  أن  قاطعاً  دليالً 
زاهــراً. لقد قدم كل بلد ما لديه  مستقبالً 
ليتنافس على استضافة بطولة كأس العالم 
الفيفا  إلقــنــاع  قوتها  عــامــل  أنــه  يعتقد  مــا 
واستطاعت  البطولة.  باحتضان  بتشريفها 
متناهية  وبــجــدارة  الفيفا  تقنع  أن  قطر 
الشرق  إلى  العالم)  كأس  (بطولة  نقل  إلى 
األوســــط هـــذه الـــمـــرة. لــقــد قــدمــت قطر 
الــحــرارة  درجـــة   - الفيفا  يقلق  لما  حــلــوالً 
التقني  الــتــقــريــر  فــي  ذكــرهــا  ورد  والــتــي 
الفيفا  بملفها  خاطبت  قطر  للفيفا.لكن 

ونقل  جريئة  بمغامرة  بالقيام  وأقنعته 
لم  جديدة  أقاليم  إلى  العالم  كأس  بطولة 

تستضف كأس العالم من قبل.
زعامة في الغاز الطبيعي 

العديدة  التحتية  البنية  مشاريع  بفضل 
يجري  التي  الجديدة  والمنشآت  واألعمال 
تواصل  سوف  متصاعدة  بوتيرة  تنفيذها 
قطر زعامتها لصناعة الطاقة العالمية ال 

سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وكـــانـــت دولـــــة قــطــر احــتــفــلــت فـــي ١٣ 
إنتاجية  طــاقــة  بتحقيق   ٢٠١٠ ديــســمــبــر 
الغاز  مــن  ســنــويــاً  طــن  مليون   ٧٧ قــدرهــا 
أكبر  صاحبة  لتصبح  الــمــســال،  الطبيعي 
طــاقــة إنــتــاجــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 
التاريخي  اإلنــجــاز  هــذا  ويأتي  العالم،  في 
ليرسخ مكانة قطر بصفتها المنتج األول 
ويحقق  العالم  في  المسال  الطبيعي  للغاز 
حمد  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  رؤيــة 
المفدى  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  خليفة  بــن 
بــالــوصــول إلـــى هـــذا اإلنـــجـــاز بــنــهــايــة عــام 
تاريخي  إنجاز  بمثابة  ذلــك  وكــان   ،٢٠١٠
حدود  عند  تتوقف  ال  المسيرة  أن  ،علماً 
معينة ألن العمل يجري على قدم وساق 
من أجل التنوع في مصادر الدخل وكذلك 
فعلياً  يتجه  البلد  أن  كما  اإلنــتــاج.  مصادر 

وبشكل  للطاقة  أكثر  مصادر  تطوير  نحو 
خـــــاص لـــغـــرض تــحــلــيــة الـــمـــيـــاه لـــزيـــادة 

تجهيزات المياه الصالحة للشرب . 
فــي  ريـــــاديـــــاً  دوراً  قـــطـــر  ــعــبــت  ل كـــمـــا 
كيوفليكس  نوعية  من  الناقالت  استخدام 
وكــيــومــاكــس، وهـــي أكــبــر نـــاقـــالت الــغــاز 
الــطــبــيــعــي الــمــســال وأكـــثـــرهـــا كـــفـــاءًة في 
العالم. كما أنها أول دولة في العالم تقوم 
متكاملة  لــلــقــيــمــة  ســلــســلــة  أول  بــتــطــويــر 
العالم  فــي  المسال  الطبيعي  للغاز  تماماً 
قطر  مــشــروع  تشغيل  خـــالل  مــن  وذلـــك 
غـــاز ٢ كــمــشــروع مــشــتــرك بــيــن كـــل من 
وتــوتــال،  موبيل  وإكــســون  للبترول  قطر 
وكان من بين عناصر هذا المشروع إنشاء 
محطة ساوث هوك إلعادة الغاز الطبيعي 
ــــى حــالــتــه الـــغـــازيـــة فـــي ويــلــز  الـــمـــســـال إل
الستالم  محطة  أكــبــر  وهـــي  ببريطانيا، 
وأول  ـــا  أوروب فــي  المسال  الطبيعي  الــغــاز 
استثمار من جانب دولة قطر في أعمال 

بيع وتوزيع الغاز.
الصحة في قلب اهتمامات مؤسسة قطر

والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  تعكف 
وتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع عــلــى تــطــويــر مــركــز 
اعتباراتها  ضمن  واضعة  الطبية  للبحوث 
الــرئــيــســيــة قـــطـــاع الــصــحــة حــيــث تسعى 

صعيد  على  استقطاب  مركز  قطر  لجعل 
الــمــنــطــقــة فـــي هـــذا الــمــجــال. وفـــي ضــوء 
للصحة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  اســتــراتــيــجــيــة 
حـــوالـــي١٦٧  تخصيص  تـــم   ٢٠١١-٢٠١٦
مليون دوالر لتحسين قطاع الصحة عبر 
سبعة أهداف رئيسية من بينها بناء كادر 
عمل متمرس وأكثر مهارة وزيادة حجم 

البحوث الطبية . 
كـــمـــا دشـــنـــت قـــطـــر الـــنـــظـــام الــصــحــي 
األكاديمي التابع لمؤسسة حمد الطبية وتم 
التوقيع على اتفاقية شراكة، أعلن رسمًيا 
الطبية  حمد  مؤسسة  الــتــزام  خاللها  مــن 
في  كورنيل  وايــل  طب  كلية   : وشركاؤها 
قطر، جامعة كالجاري في قطر، الرعاية 
الــصــحــيــة األولـــيـــة، جــامــعــة قــطــر، مركز 
شمال  وكــلــيــة  والــبــحــوث،  للطب  الــســدرة 
األطلنطي في قطر، بتعزيز جودة الرعاية 
وباالرتقاء  للمرضى  الممنوحة  الصحية 
بصحة المجتمع، وذلك من خالل التميز 

األكاديمي والبحوث الرائدة.
ويعد هذا التعهد الرسمي الذي قدمته 
وشركاؤها  الطبية  حمد  مؤسسة  من  كّل 
خـــطـــوة إلنـــشـــاء نـــظـــام صــحــي أكــاديــمــي 
العالمية  الممارسات  أفضل  الستقطاب 
وتطبيقها  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  مــجــال  فــي 

ـــــة واحــــدة  الــفــعــلــي فـــي قـــطـــر، تــحــت راي
ومنظومة واحدة، ما يكفل تسريع عجلة 
االكتشافات الطبية وتطوير استراتيجيات 
الخدمات  جــودة  لتعزيز  حديثة  عالجية 

والرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.
التعليم.. إصالحات قائمة على المعرفة 

اإلصالحات  إن  ثقة  وبكل  القول  يمكن 
على  تستند  الــتــعــلــيــم  قــطــاع  فــي  الــقــائــمــة 
خالل  ومــن  قطر  تسعى  ،حيث  المعرفة 
التعليمي  الــنــظــام  الـــى  الــعــلــمــيــة  نــظــرتــهــا 
متطور  تعليمي  نــظــام  الـــى  الــوصــول  إلـــى 
إلستراتيجية  مركزياً  هــدفــاً  ذلــك  .ويــعــد 
 .  ٢٠١١-٢٠١٦ القطرية  الوطنية  التنمية 
كما أن إيجاد كادر تعليمي وفني وإداري 
الرئيسي  المفتاح  يعد  جيد  بشكل  مؤهل 
إلنجاز األهــداف المتوخاة بما فيها التنوع 
الرؤية  برنامج  وضعه  الــذي  االقــتــصــادي 
الــوطــنــيــة . وبـــمـــوجـــب الــــرؤيــــة الــوطــنــيــة 
الـــقـــطـــريـــة (٢٠٣٠)،"فــــــــــــــإن الــنــجــاحــات 
على  متزايد  بشكل  ستعتمد  االقتصادية 
مع  التعامل  فــي  اإلنــســان الــقــطــري  قـــدرة 
المعرفة  أســاســه  الــــذي  الــعــالــمــي  الــنــظــام 
والتنافسية .لذا فإن التحول المدروس في 
في  كبيراً  فارقاً  أحــدث  قد  التعليم  نظام 
العملية التعليمية ما يعني تهيئة جيل واعد 
.وألن  مــزدهــر  مجتمع  بــنــاء  مــن  يتمكن 
قــطــر تــســعــى جــاهــدة فــي االســتــثــمــار في 
اإلنسان من خالل إعداده اإلعداد الصحيح 
فــإن ذلــك مــن شــأنــه أن يحقق األهـــداف 

المرسومة لمستقبل مشرق. 
وعلى مستوى التعليم العالي فإن اليوم 
هــنــاك ثــمــانــي كــلــيــات يــوجــد لــهــا مــقــرات 
التعليمية  الــمــديــنــة  خــــالل  مـــن  وتــعــمــل 
وهــنــاك حــديــث عــن أنـــه قــد تشكل هــذه 
الكليات ذات يوم كينونة واحدة لها جميعاً. 
والجدير بالذكر أن قطر استقطبت خيرة 
فــروعــاً  لها  وفتحت  العالمية  الجامعات 
التعليمية  المدينة  واعتبرت  الدوحة.  في 
استقطبته  لما  المؤسسات  أفضل  إحـــدى 
من خبرات أجنبية تعود بالفائدة لطالب 
فـإن  ذلــك  ومــع  عــمــومــاً.  والمنطقة  قطر 
أعمال البنية التحتية وإنشاء مرافق ومبان 
جديدة ما زال يجري على قدم وساق في 

داخلها.
السياحة..ثمارها تحصد بهدوء

األخيرة  الخمس  السنوات  غضون  فــي 
أحـــدثـــت قــطــر تـــحـــوالً هـــائـــًال فـــي حقل 
السياحة فبعد أن كان البلد مجرد وجهة 
لعشاق  لـــرجـــال األعـــمـــال أصــبــح مــقــصــداً 
ـــعـــاب  ــثــقــافــة واألمــــاكــــن الـــتـــراثـــيـــة واألل ال
إعــالن  .مـــع  أنــواعــهــا  بمختلف  الــريــاضــيــة 

باستضافة  قــطــر  فـــوز 
أصبح   ٢٠٢٢ العالم  كأس 

اآلخرين  قبل  من  يالحظ  ما 
موقعها  حــجــزت  الــدوحــة  أن  هــو 

بــيــن الــوجــهــات الــســيــاحــيــة فـــي الــعــالــم 
السياحي  بــالــقــطــاع  الـــدولـــة  اهــتــمــام  إن   .
لمواكبة النمو الذي تشهده كافة القطاعات 
 . ثماره  يجني  بــدأ  البالد  في  االقتصادية 
كما أن من بين استراتيجيات قطر تطوير 
رافــدا  جعله  على  والعمل  السياحة  قطاع 
.وشهدت  القطري  االقــتــصــاد  روافـــد  مــن 
األخــيــرة  الــســنــوات  فــي  القطرية  السياحة 
في  ذلك  تمثل  الدولة  من  كبيراً  اهتماماً 
حجم  ويـــتـــراوح  التحتية  البنية  مــشــاريــع 
مليار   ٢٠-٢٥ بين  القادمة  االستثمارات 
للسياحة  التحتية  البنية  تطوير  في  دوالر 
عــلــى مـــدى األعــــوام األحـــد عــشــر الــقــادمــة 
وهي تستعد الستضافة بطولة كأس العالم 
ان  المتوقع  ومن  لعام ٢٠٢٢.  القدم  لكرة 
القطرية  الــســوق  الـــى  كبيرة  أســمــاء  تــأتــي 
تــتــضــمــن عـــالمـــات تـــجـــاريـــة أربـــــع نــجــوم 
يحتاجه  ما  تغطي  حتى  مفروشة  وشققاً 
السياح  مــن  الكبيرة  األعــــداد  بسبب  البلد 
والــــــزوار الــذيــن ســيــأتــون لــمــشــاهــدة هــذا 

الحدث. 
الخاتمة

الذي   "٢٠١١ قطر   - "التقرير  ويعزو 
اندفاع  جــروب  بزنس  أوكسفورد  قدمته 
بوتيرة  قطر  فــي  التنمية  عجلة  وتــقــدم 
أبــرزهــا  مختلفة  أســبــاب  الـــى  مــتــســارعــة 
تـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة لــتــنــويــع 
مــن االعــتــمــاد على النفط  االقــتــصــاد بـــدالً 
والــــغــــاز وكـــذلـــك الــتــخــطــيــط الـــمـــدروس 
ـــــذي يـــرافـــق كل  والــمــتــعــقــل والــحــكــيــم ال
المثال  سبيل  فعلى  اتخاذها،  يتم  خطوة 
إن البلد عزز جملة من العوامل من أجل 
معترك  والدخول  األمــام  نحو  التنوع  دفع 
صــنــاعــات تــعــود بــالــفــائــدة الــكــبــيــرة لقطر 
بعيدا عن الدخل الرئيسي كما أن التأمين 
البنية  وتطويرات  الطاقة  لمصادر  الوفير 
الــتــحــتــيــة الــجــاريــة عــلــى قـــدم وســــاق من 
أجل الوصول السهل الى األسواق الرئيسية 
من  عدد  في  للتنمية  داعمة  جميعها  تعد 
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة بــمــا فــيــهــا صناعة 
األلــمــنــيــوم واألســــمــــدة وغـــيـــرهـــا. ويـــرى 
اإلمكانات  مــن  قطر  لــدى  أن  المراقبون 
االقتصاد  نحو  فعلياً  للتحول  يؤهلها  مــا 
الــمــعــرفــي خـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل احــتــاللــهــا 
مــراتــب مــتــقــدمــة فــي ســيــاســات األعــمــال 
تحتية  بــنــيــة  ووجــــــود  الـــضـــرائـــب  ودفـــــع 

متطورة وقطاع اتصاالت ينمو باستمرار.

في تقرير "أوكسفورد  بزنس جروب":

ا3صالح ال يكفي وإنما ينبغي أن يقترن بتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة
فـــي الــمــقــابــلــة الـــتـــي أجـــريـــت مــع 
مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بـــن جــاســم بن 
الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  جبر 
ـــــر الـــخـــارجـــيـــة أكــــد مــعــالــيــه ان  وزي
ان  وينبغي  يكفي  ال  وحــده  االصــالح 
واجتماعية  اقتصادية  بتنمية  يقترن 

شاملة.
الشرق  تنمية  ببنك  يتعلق  وفيما 
هو  الــبــنــك  ان  معاليه  يــرى  األوســـط 
المطلوبة  الــمــوارد  ضــمــان  أجــل  مــن 
والــتــي  الــعــربــيــة  الــبــلــدان  فــي  للتنمية 
غــيــر  او  شـــحـــيـــحـــة  ــــكــــون  ت ان  إمــــــا 
بأهمية  ايماننا  خالل  ،ومن  موجودة 
الـــتـــكـــافـــل الــمــنــفــعــي الـــمـــتـــبـــادل بــيــن 
التنمية  حــقــل  فــي  الــعــربــيــة  ــبــلــدان  ال
الشرق  تنمية  بنك  تأسيس  اقترحنا 

األوسط.
وعــــن أهــمــيــة الـــجـــهـــود الــقــطــريــة 
معاليه  قال  الفقيرة،  البلدان  لدعم 
واضحة  الــمــســاعــدة  الــجــهــود  هــذه  ان 
قطر  لتعاون  االساسية  الركيزة  النها 
مــع الــعــالــم،وانــهــا تــهــدف الـــى ارســـاء 
السالم الدائم واألمن في العالم النها 
الخارجية  السياسة  في  تبنيها  تم  قد 
بين  من  معاليه  واضاف  قطر  لدولة 
احــــدث هـــذه الـــمـــبـــادرات الــتــي نــأمــل 
ان يــتــم تــبــنــيــهــا بــســرعــة هـــو مــقــتــرح 
تــشــكــيــل قـــــوة اغــــاثــــة دولــــيــــة تــســمــى 
"هـــــوب فـــــور" تـــحـــت رعـــايـــة األمـــم 
الــمــتــحــدة وبــالــتــعــاون مــعــهــا وتــهــدف 
االستجابة  تحسين  الى  الجهود  هذه 

الطبيعية. الكوارث  حالة  في 

من  جعلت  التي  المميزات  وحــول 
لعب  فـــي  جــيــدة  مــكــانــة  تــتــبــوأ  قــطــر 
والــمــصــالــحــة  لـــالصـــالح  داعـــــم  دور 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــنــــزاعــــات االقــلــيــمــيــة 
ــــيــــس الــــــــــــوزراء ان  قــــــال مــــعــــالــــي رئ
لسياستنا  االساسية  المبادئ  مجمل 
على  اصــرارنــا  على  تستند  الخارجية 
السلمية  بالطرق  تحل  الصراعات  ان 
ـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــيــه ال كـــمـــا يـــنـــص عــل

العنف. عن  واالمتناع 
وان ما يزيد من حجم مسؤوليتنا 
مــنــطــقــتــنــا  فــــي  الــــصــــراعــــات  ان  هــــو 
نحو  بالميل  تمتاز  فيها  نعيش  الــتــي 
منا  يتطلب  وذلك  والتفاقم  التصعيد 
ان نــبــذل قــصــارى مــا لــديــنــا اليــجــاد 
حــلــول ســريــعــة لــهــذه الـــصـــراعـــات او 

عليه  ،وبـــنـــاء  احـــتـــواؤهـــا  االقــــل  عــلــى 
الخالفات  لحل  جــهــدا  نــألــو  ال  فنحن 
النــــهــــا لــــو تــــركــــت ســـتـــلـــحـــق الـــضـــرر 

لجميع. با
ومــــا يــجــعــلــنــا مــؤهــلــيــن اكـــثـــر مــن 
اجندة  لديها  ليس  قطر  ان  هو  الغير 
ســيــاســيــة مــخــفــيــة وبـــالـــتـــالـــي نــكــون 
حــيــاديــيــن فـــي صـــراعـــات الــمــنــطــقــة.

بالقول:اضافة  حديثة  معاليه  وختم 
الــــى ذلــــك لــديــنــا تــجــاربــنــا الــنــاجــحــة 
السبب  ولــهــذا  الــداخــلــي  االصـــالح  فــي 
تبني  الــى  االخرين  ندعو  دائما  نحن 
االصالح وهو ما تدعو اليه الجماهير 
ـــهـــا الــطــريــقــة  فــــي الــمــنــطــقــة كـــمـــا ان
شعوبها  موروث  مع  للتوافق  الوحيدة 

الزمن. ومنطق 

معالي رئيس الوزراء:

 جــوهــرة التنمية وحكمة الدبلوماسية

وجهة نظر

(

ـــــة واحــــدة  طـــر، تــحــت راي
، ما يكفل تسريع عجلة 
ة وتطوير استراتيجيات 
الخدمات  جــودة  عزيز 

مقدمة للمجتمع.
قائمة على المعرفة 

اإلصالحات  إن  ثقة  ل 
على  تستند  الــتــعــلــيــم 
خالل  ومــن  قطر   
التعليمي  الــنــظــام   
متطور  تعليمي  م 
إلستراتيجية كزياً 

ي م

١ ة

باستضافة  قــطــر  فـــوز 
أصبح   ٢٠٢٢ العالم  كأس 

اآلخرين  قبل  من  يالحظ  ما 
موقعها  حــجــزت  الــدوحــة  أن  هــو 

بــيــن الــوجــهــات الــســيــاحــيــة فـــي الــعــالــم 
السياحي  بــالــقــطــاع  الـــدولـــة  اهــتــمــام  إن   .
لمواكبة النمو الذي تشهده كافة القطاعات 
 . ثماره  يجني  بــدأ  البالد  في  االقتصادية 
كما أن من بين استراتيجيات قطر تطوير 
رافــدا جعله  على  والعمل  السياحة  قطاع 

القط االقــتــصـاد روافـــد  مــن 
ا ال

االقتصاد القطري تخطى أهدافه المنشودةاالقتصاد القطري تخطى أهدافه المنشودة
تــــفــــرد اوكـــــســـــفـــــورد بــــزنــــس جـــــــروب فــي 
فــقــرة  وتـــحـــت    "٢٠١١ قـــطـــر   - "الـــتـــقـــريـــر 
"النواة  بعنوان  مهما  موضوعا  نظر"  "وجهة 
ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  سمو  الصلدة: 
التنمية  استراتيجيات  عــن  قطر  دولــة  أمير 

فيه جاء  والذي  والخارج"  الداخل  في 
ــــواة الــتــنــمــيــة  "الــــدولــــة والــمــجــتــمــع هــمــا ن
الـــمـــتـــســـارعـــة وكـــالهـــمـــا يــــمــــدان جـــذورهـــمـــا 
القطرية  الوطنية  الرؤية  إطار  ضمن  عميقا 
وتــــوفــــر   األهــــــــــداف  تــــحــــدد  ــــتــــي  ال  (٢٠٣٠ )
ـــمـــجـــاالت فــي  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عـــبـــر كــــل ال

. دنا قتصا ا
أهـــــداف  انــــجــــاز  مـــســـؤولـــيـــة  تـــقـــتـــصـــر  وال 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فــي قــطــر عــلــى الــدولــة 
وحـــدهـــا ولــكــنــهــا هــــدف وطـــنـــي يــنــبــغــي ان 
إستراتيجيتنا  فان  لذا  فيه،  الجميع  يساهم 
الخاص  القطاع  مع  بالتنسيق  صياغتها  يتم 
بأن  ايماننا  مع  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
ضرورية  المجتمع  اطراف  كل  بين  الشراكة 

. وااللتزام  التنفيذ  في  النجاح  لضمان 
وتــغــطــي إســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
رئيسية  ركــائــز  اربــع   ٢٠١١-٢٠١٦ الــقــطــريــة 
للرؤية  الكبيرة  الطموحات  خدمة  اجل  من 

.  ٢٠٣٠ الوطنية 
االنسانية  التنمية   : االربعة  الركائز  وهذه 
االقتصادية،  التنمية  االجتماعية،  التنمية   ,
والــتــنــمــيــة الــبــيــئــيــة. واضـــافـــة الـــى االهــتــمــام 
المختلفة  المجاالت  الى  نوليه  الذي  المتزايد 
تعكس  االستراتيجية  فان  االنسانية  للتنمية 
والتنوع  االقتصادية  البنية  لتحسين  حرصنا 
االدارة  وضــــمــــان  االنــــتــــاج  دائــــــرة  وتـــوســـيـــع 

البيئة. وحماية  المالية  لمواردنا  المؤثرة 
وعــلــى الــرغــم مــن ان الــوضــع االقــتــصــادي 
من  بمرحلة  حاليا  يمر  والــدولــي  االقليمي 
تام  شفاء  بداية  بين  والتذبذب  استقرار  الال 
قوة  اكــثــر  تــكــون  قــد  ثانية  ازمــة  مــن  وخــوف 
لم  القطري  االقتصاد  ان  نجد  سابقتها  من 
يــعــد الــعــدة لــلــوصــول الـــى اهــدافــه الــمــخــطــط 

االهداف. هذه  تخطي  الى  بل  لها 
البلدان  مــن  بالعديد  قطر  مقارنة  وعــنــد 
في  دائم  عجز  من  حاليا  تعاني  التي  النامية 
الــمــيــزانــيــة فــي اعــقــاب االزمـــة الــمــالــيــة بــدى 
قد  القطري  االقــتــصــاد  بيئة  ان  الــواضــح  مــن 
كــشــفــت عــن قـــوة ومــتــانــة واضـــحـــة. وعـــالوة 
العالمية  االقتصادية  االزمــة  فــان  ذلــك  على 
الدول  هذه  تفشل  ان  امكانية  الى  تؤدي  قد 

المالية.  التزاماتها  تسديد  في 
فائض  حققت  قد  قطر  دولة  ان  حين  في 
مكنها  حــيــث   ٢٠٠٠ عــام  مــنــذ  مــتــزايــد  مــالــي 
الــغــاز  اســـتـــخـــراج  حــقــل  فـــي  تــتــوســع  ان  مـــن 
بلدا  قطر  أصبحت  لقد  وتصديره  الطبيعي 
رائــــدا فــي هـــذا الــمــجــال وحــالــيــا تــعــمــل عــلــى 

الغاز. من  االحتياطي  رفع 
المحلي  الــنــاتــج  اجــمــالــي  مــعــدل  وضــع  لــقــد 
بين  قطر   ٪١٨٫٥ بلغ   والذي   ٢٠٠٩ عام  في 
االقتصادية  التنمية  في  العالم  بلدان  اســرع 
والعشرين  الثانية  المرتبة  من  القفز  ان  كما 
ــنــافــس  ــت الـــــى الـــســـابـــعـــة عـــشـــر فــــي فـــهـــرس ال
مـــتـــانـــة  حـــقـــيـــقـــة  تــــؤكــــد    G.C.I ـــمـــي  ـــعـــال ال
ــبــلــدان  االقـــتـــصـــاد الــقــطــري وتــفــوقــه عــلــى ال

المنطقة. في  األخرى 
الـــدولـــة  مــيــزانــيــة  ان  مـــن  الـــرغـــم  وعـــلـــى 

اعــتــمــدت   ٢٠١٠-٢٠١١ الــمــالــيــة  الــســنــة  فـــي 
عــلــى اســعــار الــنــفــط الــمــعــتــدلــة الــتــي تــراوحــت 
لــلــبــرمــيــل  دوالر   ٥٥ بــــحــــدود  ـــهـــا  مـــعـــدالت
لمشاريع  المخصصة  الــمــبــالــغ  ان  الــواحــد،اال 
كما   ٪١٥ بــنــســبــة  ازدادت  قــد  الــعــام  الــقــطــاع 
 ٪٢٥ بنسبة  ازدادت  قد  الكلية   النفقات  ان 
ــيــة الــســنــة الـــســـابـــقـــة. وبــهــذه  قــيــاســا بــمــيــزان
 (٢,٧ هــو ( الــمــتــوقــع  الــفــائــض  فـــان  الـــزيـــادات 
هــذا  يـــزداد  ان  الــمــتــوقــع  ومــن  دوالر.  مــلــيــار 

النفط. أسعار  في  للزيادة  وفقا  الرقم 
غير  عائداتنا  لتنويع  عملنا  نواصل  وسوف 
أجمالي  من   ٪٣٩ من  ارتفعت  التي  النفطية 
 ٪٥٢ إلــى   ٢٠٠٠ عــام  في  الحقيقي  العائدات 

.  ٢٠٠٩ عام  في 
من  لنا  بالنسبة  الــدخــل  مــصــادر  تنويع  ان 
االولـــويـــات الــرئــيــســيــة ولــتــحــقــيــق مــثــل ذلــك 
فـــان الـــدولـــة تــعــتــمــد عــلــى فــائــض مـــواردهـــا 
الــمــحــلــيــة إضـــافـــة إلــــى الــــمــــوارد الــخــارجــيــة 
استثمارية  فــرص  لبلوغ  المحلي  واالئــتــمــان 
جــديــرة بــاالعــتــبــار مــن أجـــل ضــمــان مـــوارد 
مــالــيــة مــتــنــوعــة وكــافــيــة ألجــيــالــنــا الــقــادمــة. 
جــاذبــة  بيئة  بخلق  ذلــك  يــقــتــرن  ان  ويــنــبــغــي 
 (١٥ ) بلغ  والذي  المباشر  األجنبي  لالستثمار 

الماضيتين. السنتين  في  دوالر  مليار 
ونــــحــــن مـــصـــمـــمـــون عــــلــــى مــــواصــــلــــة كــل 
ـــــة لــــحــــمــــايــــة هــــذه  ـــــضـــــروري اإلجــــــــــــــراءات ال
الــــمــــنــــجــــزات، وتــــشــــمــــل هــــــذه اإلجــــــــــراءات 
حدود  عند  وتقييده  التضخم  على  السيطرة 
اســتــقــراريــة  وتــقــويــة  تــعــزيــز  وكــذلــك  مقبولة 
الــقــطــاع الــمــالــي وتــقــنــيــن الــنــفــقــات مــن دون 
ـــمـــســـاس بــمــتــطــلــبــات الـــتـــنـــمـــيـــة األســـاســـيـــة  ال
،واضـــافـــة الـــى إعـــادة الــبــنــاء فــهــنــاك الــمــزيــد 
مــــن الــتــنــمــيــة لـــلـــبـــنـــاء الــتــنــظــيــمــي لـــألســـواق 

لية. لما ا
الــيــوم  لــلــعــيــان  الــشــاهــد  بــالدنــا  ازدهــــار  ان 
يستند  الــعــلــمــي  والــبــحــث  الــتــعــلــيــم  مــجــال  فــي 
عــلــى إيــمــانــنــا الــعــمــيــق بــانــهــا هـــذه الــمــفــاتــيــح 
وانها  الشاملة  والتنمية  وللتقدم  الرئيسية 
. وشعبها  األمة  تقدم  لقياس  المهم  المعيار 

لتعزيز  االساسية  اآلليات  انها  الواقع  وفي 
ـــويـــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ـــرب ـــت الـــقـــيـــم األخـــالقـــيـــة وال
فيها  الــتــي  أفــضــل  لــحــيــاة  وتهيئتهم  لــشــبــابــنــا 
يــتــنــاغــم الــشــاب مــع مــحــيــطــه ويــكــون قـــادرا 
بالده. أهداف  مع  يتماشى  بشكل  العمل  على 

ونــحــن حــريــصــون عــلــى تــأمــيــن كـــل انـــواع 
بما  التعليمية  وهــيــئــاتــنــا  لــمــؤســســاتــنــا  الــدعــم 
قطر  وجامعة  للتعلم  االعلى  المجلس  فيها 
ومــؤســســة قــطــر لــلــتــربــيــة والــعــلــوم، كــمــا ان 
الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة اصــبــحــت الــيــوم مــركــزا 

والبحوث. للتعليم  عالميا  تعليميا 
ــنــا الـــخـــارجـــي فـــان   وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــعــمــل
على  اســتــنــدت  مــا  دائــمــا  الــقــطــريــة  الــســيــاســة 
تــعــزيــز روابــطــنــا وتــعــاونــنــا مـــع كـــل الــبــلــدان 
والـــــشـــــعـــــوب فـــــي إطــــــــار تــــعــــزيــــز الـــمـــصـــالـــح 

لمشتركة.  ا
ــــرام  االحــــت بــــنــــاء  ـــــى  ال يـــســـتـــنـــد  عـــمـــلـــنـــا  ان 
ـــعـــاد  ـــت ـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي واالب الـــمـــتـــبـــادل وال
الـــواضـــح عـــن الـــصـــراعـــات والــمــســاهــمــة فــي 
المنازعات.واسبقتتينا  النهاء  السالم  جهود 
االولـــى هــي بــنــاء ركــائــز االمـــن واالســتــقــرار 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج اضــــافــــة الـــــى الـــشـــرق 

االوسط.

مـــــــــــــشـــــــــــــروًعـــــــــــــا  ١٧٦ فـــــــــــــــــــي  دوالر  مـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــار   ١٢٥ ـــــــــــــــــــــــــى  إل ــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــاق  اإلن يـــــــــــــصـــــــــــــل  الـــــــــــــوطـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة  الــــــــــتــــــــــنــــــــــمــــــــــيــــــــــة  اســــــــــــتــــــــــــراتــــــــــــيــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــة  فـــــــــــــــــــي 

إبـــــهــار  ريـــــاضـــي
اثبتت قطر وبالواقع 
الـــمـــلـــمـــوس فــــي عــالــم 
تستطيع  انها  الــريــاضــة 
حــــــدث  أي  انـــــــــجـــــــــاح 
ريـــاضـــيـــة  بــــطــــولــــة  او 
بعد  وذلـــك  تستضيفها 
نـــمـــوذجـــا  قــــدمــــت  ان 
رائعا في تنظيم العديد 
من االحداث الرياضية  
الماضية  االعوام  خالل 
تفوقها  عــلــى  والــدلــيــل 
فــــــــــوزهــــــــــا الـــــمـــــبـــــهـــــر 
الستضافة كأس العالم 

لكرة القدم ٢٠٢٢.

زعامة في الغاز الطبيعي
رغم ان العمل يجري 
عـــلـــى قـــــدم وســــــاق مــن 
مصادر  في  التنوع  اجــل 
االنتاج  ومــصــادر  الدخل 
وبــفــضــل  قـــطـــر  ان  اال 
التحتية  البنية  مــشــاريــع 
األعـــــمـــــال  و  الـــــعـــــديـــــدة 
والمنشآت الجديدة التي  
بوتيرة  تنفيذها  يجري 
متصاعدة سوف تواصل 
صناعة  زعــامــتــهــا  قــطــر 
سيما  ال  العالمية  الطاقة 
في مجال الغاز الطبيعي 

المسال 

وسيط إقليمي ناجح
وسيط اقليمي ناجح 
به  تتمتع  لــمــا  بــامــتــيــاز 
مــــن حـــيـــاديـــة تـــامـــة ، 
بـــفـــضـــل عــــــدم حــمــلــهــا 
وكـــذلـــك  اجـــــنـــــدة   أي 
في  الحقيقية  للرغبة 
ارســـــاء دعـــائـــم الــســالم 
واالســــــــــتــــــــــقــــــــــرار فـــي 
المنطقة والعالم فضال 
عن احترامها للشرعية 
الــــدولــــيــــة والـــتـــعـــايـــش 
ـــــرام  الـــســـلـــمـــي واالحـــــت
الـــمـــتـــبـــادل والــمــصــالــح 

المشتركة.

ترجمة وعرض - كريم المالكي

والنشر  األبحاث  جروب"شركة  بزنس  "أوكسفورد  مؤخًرا  طرحت 
 (٢٠١١ قطر  (التقرير-  السنوي  تقريرها  االقتصادية  واالســتــشــارات 
والبلدان  الدول  على  الضوء  تسلط  التي  السنوية  اإلصدارات  أحد  وهو 

متسارعة. تنمية  تحقق  التي 
وقـــد تــنــاول الــتــقــريــر الـــذي صـــدر بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة كــل مفاصل 
التي  الطفرة  الــى  إضــافــة  قطر  دولــة  تشهدها  التي  الشاملة  النهضة 
الدولة  وخطط  بــه،  االستثمار  وفــرص  القطري،  االقتصاد  يحققها 
وكذلك  والغاز  النفط  على  االعتماد  عدم  خالل  من  اقتصادها  لتنويع 

في  التقرير  أن  كما  الــخــاص.  القطاع  استثمارات  تشجيع  خــالل  مــن 
بها  تقوم  التي  واإلقليمية  الدولية  النشاطات  يتناول  السياسي  شقه 
من  به  تتمتع  لما  بامتياز  ناجحاً  إقليمياً  وسيطاً  كونها  بفضل  قطر 
الحقيقية  للرغبة  وكذلك  أجندة  أي  حملها  عدم  بفضل  وذلك  حيادية 
واحترامها  والعالم  المنطقة  في  واالستقرار  السالم  دعائم  إرساء  في 
والمصالح  المتبادل  واالحــتــرام  السلمي  والتعايش  الدولية  للشرعية 
عدد  على  صفحة   ٣١٢ بحوالي  جاء  الذي  التقرير  ويحتوي  المشتركة. 
من المقابالت مع أهم الشخصيات السياسية واالقتصادية في الدولة، 
خليفة  بن  حمد  الشيخ  قطـر  دولة  أمير  سمو  نظر  وجهة  بينها  ومن 
آل ثاني، فضالً عن مقابلة مع سمو الشيخة موزا بنت ناصر  ورئيس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ حمد بن جاسم 
والمرموقة  الــبــارزة  الشخصيات  مــن  كبير  وعـــدد  ثــانــي  آل  جبر  بــن 
العديد  على  الــضــوء   "٢٠١١ قطر   - "الــتــقــريــر  سلط  كما  الــدولــة.  فــي 
التقدم  عجلة  دفــع  في  كبيرة  جــهــوداً  بذلت  لكونها  الشخصيات  من 
في  لنجاحات  منارة  تكون  أن  لها  يتوقع  والتي  الفتية  قطر  دولة  في 

المختلفة.  القطاعات 
المصرفي  القطاع  بينها  من  عديدة  ملفات  التقرير  يفتح  ثم  ومن 
والطاقة  النقل  وقــطــاع  والسياحة  الــمــال  وأســـواق  المالية  والــخــدمــات 
والصحة  والرياضة  والتأمين  واالتصاالت  والصناعة  والبناء  والعقارات 
تنموية  طفرات  شهدت  التي  القطاعات  من  وغيرها  والبيئة  والتعليم 

قياسية. زمنية  فترات  غضون  في  واسعة 
تحقق  عما  شاملة  ونظرة  صوراً   ٢٠١١ قطر  التقرير:  يقدم  عموًما 
والبرامج  والخطط  والكفاءة  األداء  عن  وكذلك  الدولة  في  وسيتحقق 
المستقبلية. وأدناه صورة موجزة استطاعت أن تخرج بها [ عن 
التقرير وأهم ملفاته مع بعض أهم المقابالت الصحفية التي أجريت 

فيه.
مــن بــيــن أهـــم الــعــنــاويــن الــتــي أشـــار لــهــا "الــتــقــريــر - قــطــر ٢٠١١" 
الدخول  وقبيل  السياسي  الملف  في  التالي  جروب  بزنس  ألوكسفورد 

التالي: كان  قطر  ومكتسبات  إنجازات  بتفاصيل 
لــلــقــيــام  جــــاذب  كــبــلــد  جــيــدة  ســمــعــة  عــلــى  حــصــلــت  قــطــر  أن   - أوالً

بــاالســتــثــمــار واألعـــمـــال الــتــجــاريــة وذلــــك بــفــضــل الــتــخــطــيــط الــعــلــمــي 
المدروس في هذا القطاع الحيوي والمهم ،وثاني عنوان هو أن قطر 
حكمة  بفضل  اإلقليمية  الدبلوماسية  في  بروزاً  أكثر  بدور  اضطلعت 
من  الكثير  فــي  حــلــول  إلــى  الــتــوصــل  فــي  ونجاحها  الــرشــيــدة  الــقــيــادة 
الدولة  خطط  فــإن  عنوان  ثالث  أمــا  المنطقة.  في  الشائكة  الملفات 
االستراتيجية  يــؤكــد  وهـــذا  الــواعــد،  الــشــبــاب  احــتــيــاجــات  عــلــى  تــتــركــز 
الشباب  وإعداد  االنسان  في  االستثمار  حيث  من  قطر  اعتمدتها  التي 
تحقق  الذي  النجاح  ذلك  هو  العناوبن  ورابع   . المستقبل  قادة  ليكونوا 
المتينة  االقتصادية  والعالقات  الروابط  وتلك  القطرية  للدبلوماسية 

العالم. بلدان  عموم  مع 


