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ــــارة نــافــعــة»،     حــكــمــة عــربــيــة تـــقـــول: «رب ضـ
ال شــك بـــأن الــحــصــار الــــذي فــرضــه األشــقــاء 
على دولــة قطر يعد جريمة كبرى يرتكبها 
األخ ضد أخيه، ولقد سبب الحصار الظالم 
الــــذي فـــرض علينا فــي قــطــر مــنــذ الــخــامــس 
من شهر يونيو 2017 أضــرارا كبيرة طالت 
اإلنــســان والــحــيــوان والــنــبــات واإلعــمــار، وال 
ــرار ليس على  يمكن التقليل مــن تلك األضــ
قطر وحدها وإنما على دول الحصار أيضا، 
ولكن اإلمعان في املكابرة لدى دول الحصار 
بــأنــهــم لــم يــتــضــرروا يــخــادعــون مواطنيهم 

ويكذبون عليهم. 
لكن للحصار منافع جلبها على دولة قطر أهمها 
النظر في  إعـــادة  إلــى  السياسية  الــقــيــادة  التفات 
كل سياساتها االقتصادية واألمنية والتعليمية 
قــال سمو  والسياسية داخــلــيــا وخــارجــيــا، كما 
ثــانــي: قطر لن  آل  بــن حمد  الشيخ تميم  األمــيــر 
تعود إلى ما كانت عليه قبل الخامس من يونيو. 
أن تثبت  الــدولــة  السياسة استطاعت  فــي مجال 
للعالم املتحضر بأنها دولة ذات مبادئ أخالقية 
عالية املستوى، فبرغم الحصار الظالم فإنها لم 
تعاِد ولم تعامل دول الحصار باملثل، فمواطنو 
ــبــحــريــن واإلمــــــارات  تــلــك الـــــدول (الـــســـعـــوديـــة وال
ومصر) ما برحوا يمارسون أعمالهم في قطر 
بكل حــريــة، ولــم تلغ عقود الــغــاز مــع تلك الــدول، 
إلـــى دول الحصار  ولـــم تمنع طــالبــا ينتسبون 
الــذيــن يــدرســون فــي مــدارســهــا وجامعاتها من 
مواصلة دراستهم وغير ذلك، في الجانب اآلخر 
تمت مضايقة الطالب القطريني أو حتى املقيمني 
فــي قطر الــذيــن كــانــوا يــدرســون فــي تلك الـــدول، 
وتــضــرر قــطــريــون لهم اســتــثــمــارات وأمـــالك في 

دول الحصار.

الكبرى من براءة  الــدول  العالم خاصة  لقد تأكد 
قــطــر مـــن جــمــيــع الــتــهــم الـــتـــي أطــلــقــهــا فــرســان 
(ثــالث دول+ نصف دولـــة) على دولــة  الحصار 
قطر، فهي لم تكن يوما ممولة لإلرهاب وال تأوي 
إرهابيني وال تتدخل في شؤون غيرها الداخلية، 
تأكدوا جميعا وصرحوا بأن دولــة قطر شريك 
إســتــراتــيــجــي فـــي مــحــاربــة اإلرهــــــاب وتجفيف 
القطرية كانت  الدبلوماسية  أن  مـــوارده. والــحــق 
دبــلــومــاســيــة اســتــرضــائــيــة حــرصــا مــنــهــا على 
الــعــربــي،  عــالقــات مـــودة وإخــــاء مــع دول الخليج 
أكــاذيــب  املبني على  الحصار  ولــكــن بعد فــرض 
القطرية على كــل الصعد  الدبلوماسية  نشطت 
وأصبح يشار إليها بالبنان ويستمع الخلق لكل 
القطرية عبر وسائل اإلعالم  السياسية  الرموز 
املختلفة، وال شك بأن تلك الدول أصيبت بخيبة 
أمل في كل جهودها الرامية إللحاق األذى بقطر.

¾
ــعــــت الـــقـــيـــادة  ــدفــ ــــادي انــ ــتـــــصـ ــ ــانــــب االقـ ــــجــ ــــي ال فـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــطـــريـــة نـــحـــو تــحــقــيــق مـــشـــروع 
ــذاتــي» فــراحــت املـــبـــادرات الحكومية  «االكــتــفــاء ال
تــعــمــل بــكــل الــوســائــل لــتــدعــيــم اإلنـــتـــاج الــوطــنــي، 
ــزرع، ونتطبب  ــ بــهــدف تــحــقــيــق «نـــأكـــل مـــن مـــا نـ
مما نصنع، ونكتب على ورق نصنعه وأقــالم 
نــكــتــب بــهــا»، وغــيــر ذلـــك مــن حــاجــاتــنــا. إن تلك 
اإلستراتيجية تحقق لنا االستقالل الذاتي كي ال 

نكون رهينة ألحد تحت أي ظرف من الظروف.

£
والحق أن الدولة أعطت وسهلت كل الصعاب من 
أجــل إحـــداث ثــورة فــي التصنيع والــزراعــة وغير 

ذلك من عوامل اإلنتاج.

األعمال  يؤديه رجال  أن  الذي يجب  الــدور  بقي 
فــي الــقــطــاع الــخــاص الــســائــريــن إلـــى الــصــنــاعــة 
والــفــالحــة وغــيــر ذلـــك أن يــهــتــمــوا بــالــجــودة في 
أن ننتج أي منتج، ولكن  املهم  اإلنتاج. ليس من 
املــهــم الــعــمــل عــلــى جـــودة املــنــتــج واالبــتــعــاد عن 
النزول  الربح عن طريق  معدالت  أعلى  تحقيق 
في  الصناعة، خاصة  لجودة  العاملية  باملعايير 
الزراعة  مثل  باإلنسان  ترتبط  التي  الصناعات 
ــتــــاج األلـــبـــان  ــوع األســــمــــدة املــســتــخــدمــة، وإنــ ــ ونـ
ــن املـــواصـــفـــات  ــرة لــكــنــهــا تــقــل عـ ــيـ بــكــمــيــات وفـ
ــنـــاعـــة األدويـــــة  الـــعـــاملـــيـــة فــــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وصـ
ومــشــتــقــاتــهــا، وكـــذلـــك إنـــتـــاج الــلــحــوم. كـــل هــذه 
ــة  ــدق وذمـ ــ ــــالص وصـ ــى إخـ ــ ــال تــحــتــاج إل ــمــ األعــ
فــي قــطــر يتمتع  املــســتــهــلــك  الــنــزيــه. إن  الــتــاجــر 
بــثــقــافــة عــالــيــة يــعــرف املــنــتــج املــمــتــاز مــن املنتج 
الــــرديء. ومــن هــنــا أهــيــب بجميع  الــضــعــيــف أو 
الـــذيـــن دخـــلـــوا ســــوق الــتــصــنــيــع االســتــهــالكــي 
الـــجـــودة كـــي ال يــفــقــد  أن يــتــمــســكــوا بــمــعــايــيــر 
ــه،  املــســتــهــلــك الــثــقــة بـــاإلنـــتـــاج الـــوطـــنـــي، كــمــا أنـ
وال شــك فــي ذلـــك، بـــأن املــؤســســات الــحــكــومــيــة 
كـــٌل فـــي مــجــال اخــتــصــاصــه ســتــراقــب وتــتــابــع 
املــســتــوردة،  باملنتجات  وتــقــارنــه  املــحــلــي  املــنــتــج 
الكامل  االستقالل  قد حققنا  نكون  ذلك  وعلى 
وترفعنا عن  األداء  أحسّنا  إن  الذاتي  واالكتفاء 
ــاح عـــن طـــريـــق ســلــعــة أقــــل جـــودة  ــ تــعــظــيــم األربــ
يحميها الشعور الوطني باندفاعنا نحو شعار 

الوطني». املنتج  «تشجيع 
آخــر الــقــول: يــا رجــال القطاع الــخــاص: أخلصوا 
عملكم من أجل تصنيع عالي الجودة، أخلصوا 
إنــتــاج وطننا  عملكم مــن أجــل االرتــقــاء بسمعة 
الغالي قطر، والــلــه ناصرنا على كــل مــن عادانا 

وحاصرنا. 

كاتب قطري

تدعيم اإلنتاج الوطني ضرورة وطنية

◄◄◄◄ 2828الجمعة 13 ربيع األول 1439 هـ 1 ديسمبر 2017م العدد 10760مقاالت


