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 **االنتخابات ةالسٌاسً وُعقـــــد الوعً :مقالً علً الكواريقـراءة رشــٌدة ل

 ســمٌر عبد الرحمن الشمٌري. د

 عــدن  –جامعة  –أستاذ علم االجتماع السٌاسً 

- :تمهـــــــــــــــــٌــد * 

الذي وضع , بداٌة تخالجنً رغبة عارمة فً توجٌه تحٌة حارة للدكتور علً خلٌفة الكواري 

أصبعه على الجرح وتمٌز ببسالة فكرٌة عندما بسـط ٌده على موضوع مؤرق وملح ٌصب فً 

مجرى الدٌمقراطٌة واالنتخابات والدستور والتعدٌالت الدستورٌة التً تالمس السطوح وال تجــد 

 .النور طرٌقها إلى 

علً خلٌفة الكواري تنهشه الرغبة الحقٌقة والصادقة فً تغٌر الواقع وتجاوز عقدة / األستاذ 

, الدٌمقراطٌة واالنتخابات واستطاع أن ٌضع بصمته فً المقالتٌن وفً سٌاقات سلسة ومتالحمة 

 .م 0591 -م0591لقد كان لبٌباً فً سـرده لبوادر الوعً السٌاسً فً قطــر 

م 0591-0591بوادر الوعً السٌاسً فً قطر " أنً قرأت المقالتٌن , ســراً إن قلت وال أبوح 

بنهـم منقطع النظٌر لما تضمنته المقالتٌن من عرض ورحابة فً , " عقــدة االنتخابات " و, " 

أفكار هادئة ومفٌدة بمنأى عن  فتها طلتالتفسٌر ومن غـذاء فكري وممتع فً العرض والتحلٌل 

والضباب الكثٌف ومدتنا  التشوٌشفأزاحت من أذهاننا كومة من , سماجة الفكرٌة الرتابة وال

ببصٌرة واضحة عن بوادر الوعً السٌاسً القطري ومراحل تطور النظام السٌاسً المؤقت فً 

 .الشقٌقة قطــر 

إن موضوع الوعً السٌاسً واالنتخابات والتعدٌالت  –ولعلنً ال أجانب الصواب إن قلت 

من المواضٌع الساخنة فً عالمنا الٌوم ولها رنٌن أنٌق فً عقولنا وأفئدتنا وتمس , الدستورٌة 

 .أخطر قضاٌا الساعة 

----------------  

 خلٌفه الكواري موقع الدكتور علً أنظر المقالٌن والبحث الكامل الذي أشتق من المقاالت علً**

http://dr-    الوعً السٌاسً

alkuwari.net/sites/akak/files/q_political_awareness_bwdrlwy_lsysy

 _fy_qtr1950.pdf 

 (األساسًتارٌخٌة للنظام  قرأه)عقدة االنتخابات

-alkuwari.net/sites/akak/files/q_historical_reading_-http://dr

 _qr_trykhyllnzm_lssy_fy_qtr.pdf 

 alkuwari.net/sites/akak/files/q_state_of_demo_-http://dr-:البحث الكامل

 _hl_ldymqrty_fy_qtr_m_lmlhq.pdf 

http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/q_political_awareness_bwdrlwy_lsysy_fy_qtr1950.pdf
http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/q_political_awareness_bwdrlwy_lsysy_fy_qtr1950.pdf
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- :بداٌة الوعـً السٌاسً القطري : أواًل 

علً خلٌفة الكواري ٌده على بوادر . ها ومالمحها حٌث وضع دالمقالة األولى ثرٌة بمضمون

م 0591 -م0595الوعً السٌاسً القطري بإشارات نابهة ومكثفة وتشمل هذه المرحلة من عام 

حٌث وأسجل اغتباطً بما ورد فً المقالة من معلومات قٌمة لنا كنا نجهلها فً السابق وشكلت . 

 .غـذاء فكري دسماً لمعارفنا وعقولنا 

الوعً ): ولقد كانت قراءته رشٌدة للمشهد الثقافً والتنوٌري فً قطر حٌث أكــد أن بداٌة  

عندما تحولت اإلدارة التقلٌدٌة , فٌها مع بداٌة عصر النفــط ( بزغ ) السٌاسً الحدٌث فً قطر 

مستشاراً وتغٌر الحاكم وتعٌٌن , م0595إلى نمــط من اإلدارة الحدٌثة بعد تصدٌر النفـط عام 

 . (برٌطانٌاً على رأس اإلدارة العامة 

علً خلٌفة الكواري إلى مطالب األهالً بالمشاركة فً . وبخطوات عرٌضة ورشٌقة ٌنتقل د

 .. .القرار وبنصٌب من دخل النــفط وحسن استــخدام عائداته للصالح العام 

كان متواكباً مع انخراط الكواري فً غٌر استطراد فً تتبع نمو الوعً السٌاسً الذي .ووقف د

القطرٌٌن للعمل فً شركة نفـط قطــر وفً الحكومة وتقدموا بمطالب نقابٌة ووطنٌة منُذ عام 

واالجتماعٌة  اإلسالمٌةوفً قلب هذا التوهج تناسلت التجمعات العمالٌة والجمعٌات . م 0599

علً خلٌفة الكواري . د بٌنه بقوة للمشاركة فً الشأن الوطنً والقومً هذا ماوانخرط القطرٌٌن 

  -:على النحو التالً , بصورة متدرجة وبغٌر تكلف أو تصنع فً لغته وأفكاره 

 .بدأت التجمعات النقابٌة الوطنٌة القطرٌة  -م 0591 -

القبائل    تأسست الجمعٌة اإلسالمٌة وظهور تجمعات اجتماعٌة من مختلف    – م0599 -

 . والعائالت القطرٌة 

 .رات مؤٌد لمصــر وضـد العدوان الثالثً على مصر مظاه –م 0599-

 .بإضرابات عمالٌة وتجمعات جماهٌرٌة  مرفقةمظاهرات مؤٌدة للثورة الجزائرٌة  –م 0591 -

لحماٌة مالكً السٌارات من االبتزاز ومضاٌقتهم " منظمة التاكــسً " وقبل ذلك بقلٌل ظهرت 

 .والطفٌلٌٌن فً لقمة عٌشهم من قبل بعض كبار التجار والمقاولٌن 

ولقد كان جواداً فً قراءته للمشهد الثقافً القطري وتتبعه النابه لمسألة تشكل األندٌة الثقافٌة 

 : ٌاسٌة بــالقطرٌة واألحزاب الس

الذي ٌتقاطع والذي تعرض لمحنة خطٌرة بسبب نشاطه الثقافً , ( م 0595) نادي الطلٌعة  -0

بما طرحه من نقــد من خالل مسرحه ومجلته الشهرٌة حتى أغلق ) مع فكر ومنهج أهل القرار 

 ( . م  0590وزج ببعض أعضاءه فً السجن وحظر انتساب أعضاءه إلى األندٌة منــُذ عام 

 .نشوء األحزاب السٌاسٌة  -9. فرقة األضــواء  -1. نادي الجــزٌرة  -2
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لقــد حركت األندٌة الثقافٌة واألحزاب السٌاسٌة الجماهٌر القطرٌة التً تهفو للمشاركة الشعبٌة 

ولقد , فً صنع القرار وتكوٌن المجالس البلدٌة واالستشارٌة المنتخبة شعبٌاً وبطرق دٌمقراطٌة 

  -:الثقافً والسٌاسً والوطنً إلى  أفضـى الحراك

فً مارس , تقدٌم عرٌضة الحركة الوطنٌة ذات المطالب االجتماعٌة والسٌاسٌة الشاملة ) 

 ( .والتً ترتب علٌها اعتقال العشرات من أهل قطــر وإبعاد بعضهم من البالد , م 0591

 :رط فً سؤالعلً خلٌفة الكواري لو مـد بصـره قلٌالً وانخ/ أهجس أن الدكتور  -

 ..الوعً السٌاسً ومعضالته ألنتـج نصــاً رصٌناً تضاف إلى محمود خصاله 

  -:ولست بحاجة إلى التساؤل 

 ماهــــو الوعــً السٌاسً ؟  -0

 ما سمــات الوعً السٌاسً القطري ؟  -2

 ما عثرات الوعً السٌاسً القطري ؟ -1

 أم شأن عام ؟هل الوعً السٌاسً شأن خاص بالنخب السٌاسٌة ؟  -9

 !! وكٌــف نفرق بٌنهمــــــــا ؟     

 هل توجد طبقة عاملة فً قطر أم ثمة شرائح عمالٌة ال ترتقً إلى مستوى -9

 الطبقــة ؟     

 هل والدة الوعً السٌاسً كان متواكباً مع والدة المجتمع المدنً الحدٌث  -9

 !!فً قطــر ؟     

 !! راك المــــدنً ؟وما صــلة الوعً السٌاسً بالحــ -9

 

  -:فً قطر فٌه ما ٌشبه الوعً السٌاسً فً الٌـــمن  وأكاد أجزم أن الوعً السٌاسً

وٌتجلى ذلك فً عشوائٌة المواقف االنتقائٌة الشدٌدة , ال زال متدنٌاً  الوعً السٌاسً بوجه عام -

فقادة الرأي , وفً المشاركة فً الفعل السٌاسً الحقٌقً , فً ممارسة الحٌاة السٌاسٌة 

درجة ارتفاع وانخفاض حرارة  والفعالٌات السٌاسٌة ٌتعاملون بموسمٌة مع الجماهٌر حسب

كثٌرة تفقد بوصلة التمٌٌز  أحاٌٌنوهذا ٌلقً بضالله على الجماهٌر والتً فً , الطقس السٌاسً 

األمور لدٌها وٌضٌع الطرٌق من بٌن أقدامها بعٌداً عن قسطاس  فتالتبسوال تعرف طرٌقها 

العواطف والعالقات فالمشاعر واألحاسٌس و.الحكمة والتبصر فً زحمة األفكار المصطرعة 

القبلٌة والعشائرٌة ورابطة الدم هً الشاخصة فً الفعالٌات السٌاسٌة والمدنٌة فً المجتمع وفً 

غٌر مكان تكون الشعارات الحماسٌة والخطب المنبرٌة واالنفعاالت هً المتحكمة فً العقل 
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اب و ٌجنبهم فً وقت ٌغٌب فٌه الوعً السٌاسً الرشٌد الذي ٌرشد الناس إلى الصوالسٌاسً 

 .الوقوع فً األمل واألخطاء الفاحشة المسالك الزاخرة بالمعاطب

أولوٌات الحراك الدٌمقراطً الوعً السٌاسً الصائب الذي ٌغٌر جغرافٌة العقل فمن أول 

وٌساعد على تجدٌد شراٌٌن الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة وٌغرس شتالت المعرفة 

ٌة والدٌمقراطٌة والحوار و االستنارة وٌحمل فأس التغٌٌر الدٌمقراطً والتنوٌر وٌنشر قٌم الحر

 . واالنتخابً فً مسلك وجٌه ومقنع ال ٌتربص به الزلل

 

  -:ُعــــقدة االنتخابات  -:ثانٌـاً 

ففوق قطار الدٌمقراطٌة تسلقت , الدٌمقراطٌة ثوب قشٌب تلبسه األنظمة بما فٌها الدكتاتورٌة 

لى مهرجانات وصخب وضوضاء وجوائز إتماعٌة وحولتها بعض األنظمة الجالنخب واألنظمة ا

 .خالٌة من المضمون  وطمطمواحتفاالت ونٌاشٌن وهرطقة كالمٌة 

, واالنتخابات , الدٌمقراطٌة : دستوره على  فال ٌصبح النظام دٌمقراطٌاً بمجرد أن ٌنص

وفصل السلطات , والتداول السلمً للسلطة , البرلمانٌة والرئاسٌة والشعب مصدر السلطات 

 وحرٌة الرأي والعقٌدة والتعدٌالت الحزبٌة والسٌاسٌة 

 .الخ ... وحكــم األغلبٌــــة 

قوٌم فً الفضاء العام من أجل  فالدٌمقراطٌة ثقافة وقناعة وممارسة حكٌمة للسلطة ومسلك

الشعب ولصالح الشعب وتنافس شرٌف ومسؤولٌة اجتماعٌة وأخالقٌة ٌتخلى فٌها الحكام عن 

تنتخب األخٌار وتزٌح , نوازعهم الذئبٌة والغرائزٌة لصالح األمة التً تكون مصدر السلطة 

عب دٌمقراطً متحضر ومن خاللها ٌتم التناوب السلمً للسلطة فً ملاألشرار من ســدة الحكم 

قوٌة تعقلن الشطحات وتكبح النزعات الضارة وٌصــب وتتساوق الدٌمقراطٌة بمعارضة , 

نشاطها فً مجرى الحراك الدٌمقراطً التكاملً المؤدي للنماء واالستقرار السٌاسً 

ة ق والحرٌات العامة وانساق المعرفوالمؤسسات والحقو البنًواالجتماعً والمعٌشً وتطور 

أفــق الحٌاة وتنقل الصراع السٌاسً من حلبة العنف واالحتراب إلى حلبة الحوار  وتوسع

والتفاهم والمشاركة والتسامح واحترام الرأي والرأي اآلخر واألقلٌة وحرٌة االختٌار والعقائد 

والعادات والتقالٌد والتعددٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة مما ٌؤدي إلى تعضــٌد المجتمع وصــد 

 .ت والتغلب على دواعً اإلحباط والٌأس التبرعما

بدءاً بالنظام , لقـد شعرت بنشوة غامرة وأنا أقرأ مراحل تطور النظام األساسً فً قطر 

 (م0591/ 9/ 2) الذي صدر قبل االستقالل بستة أشهر ,  األساسً المؤقت 

األساسً  ثم مرحلة النظام, " دٌمقراطً " م فً قطر حٌث أكــد النظام األساسً أن النظا

علً خلٌفة . حسب تعبٌر د, م 0592فالنظام المعدل لعام , م 0592المؤقت المعدل لعام 

وجاء بمبدأ االنتخاب السري المباشر , م 0591ما وعد به النظام المؤقت لعام  الغً) الكواري 

المواعٌد بإجراء  دواعتبر التعٌٌن لمدة عام واحد استثناء ولكنه تخلى عن وعده الصرٌح والمحد
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فثبت مبــدأ تعٌٌن أعضاء مجلس الشورى المعمول , اقتراع عام سري ألعضاء مجلس الشورى 

معضلة ُعقدة االنتخابات والتً لو تم تجاوزها , وهنا تكمن المعضلة , ( به حتى الوقت الحاضر 

وألحدثت  وطبقت االنتخابات على أرض الواقع لشكلت خطوة نجٌبة فً إٌقاع الحٌاة الٌومٌة

حراكاً دٌمقراطٌاً مثمراً ٌؤدي إلى تطوٌر أفق المجتمع والنظام السٌاسً وتصب فً قالب 

 .وتثبٌت دعائم اللُحمة الوطنٌــــة  والموصدات الكابحالحقٌقٌة الهادفة إلى تجاوز  اإلصالحات

؟؟ هل " ابات ُعقدة االنتخ" علً خلٌفة الكواري من مقاله / وأخٌراً ماذا ٌرٌد األستاذ المفضال 

 !!هو من هواة االصطٌاد فً الماء العكر ؟

أم أنه ٌرٌد دٌمقراطٌه وحرٌة جامحة بال حدود ؟ أم أنه ٌرٌد تثبٌت وعً مغلوط عن الحرٌة 

واالنتخابات والنظم الدٌمقراطٌة ؟ أم أنه ٌرٌد مزٌداً من االحتراب والتشظً المجتمعً ؟ أم أنه 

والخلخلة الفكرٌة والتنازع ألقٌمً ؟ أم أنه ٌوجه انتقادات من المشغوفٌن بالهرطقة اللسانٌة 

 !!   لنظام اجتماعً فوق النقد والشبهات ؟ مسئولةطائشة وغٌر 

وأجــد لزاماً علً أن أقول أن األستاذ علً خلٌفة الكواري مشحون بقلق التغٌٌر الدستوري 

سلمٌة وفقــاً لألعراف ومع التحوالت الدٌمقراطٌة ال, واالنتخابً والدٌمقراطً الشامل 

 .الدٌمقراطٌة التً ال تتجــه صوب القشـور الفسٌفسائٌة وتبتعـد عن التهوٌم فوق السحاب 

إن صوته مفعم باألمل فً , ؤمٌة وال بلسان معسول إنه ال ٌتحدث برطانة غرٌبة وال بنغمة تشا

سكٌنة والوئام المــدنً للحرٌة تسود فٌها ال ومناخخلق دٌمقراطٌة وانتخابات وتعدٌالت دستورٌة 

. 

علً خلٌفة الكواري كان سلساً ورصٌناً فً / أن األستاذ الدكتور , وغنً عن البٌان القول 

متجانسة ورجح كفــة االنتخابات والحوار والسجال الهادف على  وقائعبسـط , أطروحاته 

 .إنه لم ٌخطـى , الخٌارات األخرى 

- :علً خلٌفة الكواري لقد كنت موفقاً فً أطروحاتك ٌا دكتور 

 . (جان بول سارتر )" ومن أكون أنا حتى أجزم أنك على خـطأ " 

 هلموت شمٌت)" ٌرٌد الوصول إلى هـــــدف بعٌـــد علٌه أن ٌخطو خطوات صغٌرة ن ــــفم" 

)  
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