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د . محمد صالح المسفرمن القلب

ــادة والــتــقــديــر  ــ  فــي بــــادئ األمــــر ال بــد مــن االشـ
لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة فـــي بـــالدنـــا عــلــى اصـــدار 
التشريعات القانونية التي تبني االهتمام بأمر 
القطرية من  ابــنــاء  املقيم ومــن فــي حكمه مــن 
قــطــري وزوجـــة غير قطرية مــن زوج  اب غير 
قطري وغير ذلك من الفئات. قيادتنا الحكيمة 
وعلى قمة هرم السلطة فيها لم تنشغل بأمر 
الــحــصــار املــفــروض على قطر الكــثــر مــن عام 
وتــهــمــل قــضــايــا اخــــرى، وكـــان عــلــى رأس تلك 
املقيم على الصعيد  القضايا االهتمام بشأن 
القطري بعد ان تبني مــدى والء هــذه الفئة من 
اليوم األول  الناس لقطر واهلها وقادتها. منذ 
للحصار أشاد سمو األمير تميم بن حمد آل 
ثاني بــدور اخواننا املقيمني معنا واشــاد بهم 
وبــمــا يــقــدمــون مــن اجــل امــن قطر وسالمتها 
كل في مجال اختصاصه. كان املقيم مقترنا 
باملواطن في كل خطابات سمو األمير الشيخ 
آل ثاني أشــاد بهم وأثنى على  تميم بن حمد 

ما يفعلون .
Ð

ــن على  ــة قــطــر ومــ ــ الــحــصــار املــعــلــن عــلــى دولـ
ثــالث دول عربية شقيقة  صعيدها مــن قبل 
"وملحق" لم يفزع اخواننا املقيمني واخص هنا 
الــحــصــار لتحويل  امـــر  الــعــرب، حــيــث يدفعهم 
ــــخــــارج واالســــــــراع بـــاخـــراج  مـــدخـــراتـــهـــم الــــى ال
اذا تعذر  مـــأوى يؤويهم  اســرهــم والبحث عــن 
الوطن االصــل مثل اخواننا  الــى  العودة  عليهم 
اليمنيني والفلسطينيني والسوريني والليبيني 
وغــيــرهــم الــذيــن حلت بــأوطــانــهــم كـــوارث أيــدي 
محاصري قطر ليست بعيدة عنها والتاريخ 

شاهد .
رجــال اعمال كبار ومدخراتهم تعد باملاليني 
مــقــيــمــون مــعــنــا، بــعــضــهــم ولــــد عــلــى صعيد 
ــى مــع والـــديـــه مــنــذ اكــثــر من  قــطــر والــبــعــض اتـ
اربعني عاما وال يعرف وطنا غير قطر، تربى 
على ترابها وشــب وكبر وتعلم في مدارسها 
وجــامــعــاتــهــا ومــعــاهــدهــا وابــــدع، ومـــن ذريتهم 

مبدعون ومنتجون تعلموا في قطر وخارجها، 
ــم انــفــســهــم تـــحـــت مــقــصــلــة رعـــب  ــ ــراودهـ ــ ــم تـ ــ ل
الحصار وتطلعات قادته لغزو قطر عسكريا 
كما قال بذلك الشيخ صباح امير دولة الكويت 
فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــفــي فـــي الــبــيــت االبــيــض 
لم  الرئيس االمريكي دونالد ترامب،  بحضور 
انفسهم بترحيل اســرهــم وتحويل  تــراودهــم 
مــدخــراتــهــم الـــى خـــارج قــطــر، ومـــن هــنــا كانت 
إشادة سمو األمير الشيخ تميم باملقيمني وما 
فعلوا ويفعلون من خير في قطر، انهم يتأملون 
البعض منهم  آلالم قطر ويفرحون ألفراحها 
أبــنــاءهــم لاللتحاق بالجيش  وهــم كثر دفــعــوا 
للدفاع عن قطر وسيادتها  القطري استعدادا 
ــاء قــطــر  ــنــ ــع ابــ ــهـــا جــنــبــا الـــــى جـــنـــب مــ ــادتـ ــيـ وقـ
التوجيهات االميرية  االوفــيــاء، ومن هنا كانت 
املقيمني  السامية بإصدار تشريع ينظم حياة 

في قطر فكان قانون "اإلقامة الدائمة". 
�

الشك بأن قطر سبقت جميع الدول الخليجية 
وبعض الدول العربية في اصدار ذلك التشريع 
وهي سنة تجب االشــادة بها. في هذا السياق 
ذكر املرسوم السامي بأنه سيجري منح 100 
للقواعد  إقــامــة دائــمــة طبقا  شخص كــل سنة 
السؤال: هل  التي حددها املرسوم، وهنا يثور 
مائة فرد ام مائة اسرة بصرف النظر عن عدد 
أفراد االسرة الواحدة؟ في هذا املجال قد يعطى 
فرد في هذه االسرة االقامة الدائمة وبقية افراد 
االســـرة اقــامــة عــاديــة، وهــنــا يــحــدث الخلل في 
داخــل االســـرة  االمــر الــذي سيؤثر على حياة 
االســــرة فــي املــجــتــمــع. االمـــر اآلخــــر، يــوجــد في 
مجتمعنا جاليتان هامتان متواجدتان على 
ارض قطر منذ ازمان (اليمن وفلسطني) االولى 
امتداد قبلي عريق وخدم االباء في املؤسسات 
الجيش واالمــن وافــنــوا حياتهم على  الرسمية 
صعيد قطر حبا وعطاء ووفــاء، وجاء نسلهم 
لــيــكــمــلــوا املـــشـــوار بــعــد ان تــعــلــمــوا وحــصــلــوا 
على مــؤهــالت علمية ومــا بــرحــوا يعملون في 

الــدولــة بكل جهد واخـــالص وفــوق  مؤسسات 
هذا االنتماء الى الوطن القطري.

الــجــالــيــة الـــثـــانـــيـــة، اتــــت الــــى قــطــر ومــعــظــمــهــم 
ــل حــقــول  ــي كــ ــؤهــــالت عــلــمــيــة فــ يـــحـــمـــلـــون مــ
والهندسة  والطب  (االدارة واالقتصاد  املعرفة 
الــخ) وبقوا معنا جماعة  والتعليم..  والــزراعــة 
أليس من  تعليمهم  تكلفة  لــم نتحمل  منتجة 
"االولــى  نظام  الجاليتان  تنال هاتان  ان  العدل 
بالرعاية" دون املرور على الية  اللجان املوكول 
لها االمــر؟ جانب اخر في  املؤتمر الصحفي 
ــذي نــشــرت  ــ الـ الـــداخـــلـــيـــة  ــذي عــقــدتــه وزارة  ــ الـ
وقــائــعــه فـــي الــصــحــافــة املــحــلــيــة فـــي الــحــادي 
عشر من سبتمبر الحالي يقول العميد سالم 
الدائمة  االقــامــة  املريخي: تهدف بطاقة  صقر 
الى جانب امــور اخــرى، الى زيــادة االستثمار 
نمو  مـــؤداه  والـــذي  االمــــوال  وتشجيع رؤوس 
الــدولــة اقــتــصــاديــا، واالســتــفــادة مــن الــكــفــاءات 
فــــي الـــــدولـــــة" مــــن هـــــذا املـــنـــطـــلـــق فـــــإن رجــــال 
املقاوالت  الناجحني ومنهم في قطاع  االعمال 
بــكــفــاءة االنــتــاج وصــدق  والــذيــن مشهود لهم 
واملهندسون واساتذة  االطباء  العمل، وكذلك 
ان  فالحق  املــرمــوق،   السجل  الجامعات ذوو 
يكون لهم االولوية في الحصول على "البطاقة 
يثور  الذكر.  للجاليتني سالفتي  الدائمة" كما 
ســـؤال لــم اجـــد االجــابــة عــلــيــه ال فــي املــرســوم 
مــؤداه،  الصحفية  املــؤتــمــرات  فــي  السامي وال 
هل حامل البطاقة الدائمة يحق له حمل جواز 
الجنسية،  بــالــضــرورة  يعني  والــذي ال  قطري 
العالم  اقطار  التنقل في  وانما لتسهيل حركة 
الــتــي يــحــق لــلــمــواطــن الــقــطــري الــوصــول اليها 

دون عناء؟
ــول: إنـــي مـــن دعــــاة الــتــعــامــل فـــي هــذا  ــقـ آخـــر الـ
املجال في شأن البطاقة الدائمة أن يكون على 
ــفـــرد، بــمــعــنــى منح  ــيــس الـ ــرة ول مــســتــوى األســـ
مائة أســرة سنويا في أدنــى تقدير ذلــك الحق 
بصرف النظر عن عدد أفراد األسرة، والله ولي 

التوفيق . 

كاتب قطري

بطاقة اإلقامة الدائمة


