
 جماعة الدكتور علي الكواري 

 
 مرٌم آل سعد 

غنى عن التعرٌف، فهو مفكر قطري عربً ترك بصماته  الدكتور علً خلٌفة الكواري
االجتهادٌة التنوٌرٌة اإلصالحٌة االقتصادٌة االجتماعٌة على المنطقة، وكانت و ما زالت له 

 .إسهاماته الرفٌعة و المؤثرة والمحفوظة والباقٌة بذاكرة وضمٌر الوطن

 

عها االلكترونً الممٌز فً ٌناٌر وقد تم افتتاح موق وجماعته هً الجماعة العربٌة للدٌمقراطٌة،
الجاري، والذي ٌجذب الباحث بدقة تفصٌالت أبوابه وتعددها، وإن كان معظمها لم ٌفعل بعد 

مما ٌؤخر االستفادة منه، وخصوصا بهذه المرحلة التً ٌتحرق بها المثقفون للتواصل وتبادل 
 .األفكار ومقارنة وجهات النظر

 

المحلً النموذجً، فهو ٌعمل بصمت و صبر، لم ٌحاول  الدكتور علً الكواري مثل للمثقف
لم ٌتخذ له منبرا تحرٌضٌا بٌنما أتباعه من . معارضة النظام أو تخطٌه أو لً ذراعه و ابتزازه

المثقفٌن المستنٌرٌن كثر، بل لزم مقاعد االنتظار تحت رحمة األعالم الرسمً، إن نشروا له 
ذلك ضمن منظومة الجرائد المحلٌة التً كعادتها مقاالته و بحوثه داخل الوطن كان بها، و

، ال ٌعلم أحد متى تطلق مقاال للدكتور علً أو تنشر متى ارتأت و تحجب متى عن لها ذلك
تفرج عن بحثا له، ٌكون بالفعل منشورا بمجالت علمٌة متخصصة بالخارج، وتمت مناقشته 

 .فً مؤتمرات و قاعات بحث

 

ودع وتستقبل المفكرٌن من كل حدب و صوب، والمؤسسة بالده تلزم الدكتور علً مكانه 
وهو ابن  العربٌة للدٌمقراطٌة بالشارع المجاور لم تفكر بضمه واستقطابه واالستعانة بخبراته

الوطن، بٌنما بالعادة تصرف الدول لبناء كوادرها وتمنح أخرى جنسٌاتها، ومن ضمنها بالدنا 
ة منهم بمجاالتها المختلفة، ولدٌنا هذا الشخص لوافدٌن ال ٌعرفون لغتها من أجل االستفاد

 ؟؟ ..الممٌز المثابر و ٌتم تجاهله

  

 

الدكتور علً ٌملك أٌضا كارٌزما الحضور، وصفات القٌادة والقدرة على جذب األنصار، وإدارة 
إلى تخصٌص جزء من موقع الجماعة  فإننً أدعوهالعمل و تجمٌع العناصر حوله، لذلك 

العربٌة للدٌمقراطٌة للمجموعة المثقفة القطرٌة أو لنقل لكل القوى الملتزمة الوطنٌة لئال تكون 
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حكرا ألصحاب الفكر والمحنكٌن المنظرٌن، فكل مواطن ناشط طموح متحمس ٌحق له 
 .االنضمام للجماعة

 

ة ٌهمها الشأن العام وتبحث بطرق إن هدف الجماعة المحلٌة هً تكوٌن قاعدة جماهٌرٌ
وهً جماعة تكون نواة لكٌان ٌتبلور عندما ٌدعى للمجلس التشرٌعً دٌمقراطٌة التعبٌر عنه، 

تعرف واجبات المواطنة وتسعى لحفظ مرتكزات االنتخاب، واختٌار المرشح الصالح،  المنتخب،
سٌس شعبً و لٌس وأٌضا كبداٌة لتأسٌس كٌان إحدى جمعٌات المجتمع المدنً بطلب وتأ

 .قادما من فوق، ومن إرادة و أفكار ومساعً رجل الشارع

 

كل شًء قد أتانا بمكرمة ومنحة، وأٌضا بتوجٌه و مبادرة من أعلى، ولم ٌبدر من المجتمع أن 
، ولندع عنا أمر ضرورة الحصول على ترخٌص من كون له جمعٌته الخاصة بجهده الذاتً

تاج إجازة من أحد، بل ٌحتاج قائد وموقع وأعضاء ٌحملون عدمه، فالحوار االلكترونً ال ٌح
 .رؤٌة و تصمٌم

 

إذا راقت للدكتور علً الفكرة فإننً أطرح اسمً بالقائمة، وٌشرفنً أن أساهم بتكوٌن هذه 
 .الجمعٌة الوطنٌة تحت قٌادته

 

ء األفكار و أدعو المثقفٌن والمتابعٌن عربا ومواطنٌن، بمتابعة الموقع والمشاركة فٌه، و إبدا
 .و االقتراحات لتطوره و نجاحه
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