
◄◄◄◄ 1212الجمعة 28 جمادى اآلخرة 1439 هـ 16 مارس 2018م العدد 10865محليات

 أعــتــقــد بـــأن اآلراء واملــقــتــرحــات الــتــي يــوجــهــهــا الــقــراء 
التقدير واالهتمام على  الزاوية هي محل  الكرام لهذه 
الدوام .. خاصة إذا نبعت من قلوب صادقة تهدف إلى 
املشاركة في توجيه املسؤولني في الدولة حول كيفية 
التعامل مــع الحصار والــتــوجــه ملستقبل قطر بحالة 
من التروي والتأني في تسيير األمور بما يعود على 

املواطن واملقيم بالفائدة .
ولهذا يجد البعض : بأن األزمة التي اختلقت ضد قطر 
النيل من سيادة  في 5 يونيو 2017 م جــاءت بهدف 
قطر أوال والــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة ، ومــن ثم 
جاءت لتحقيق بعض األطماع في خيراتها ومقدراتها 
االقتصادية التي كانت أبعادها واضحة كل الوضوح 

منذ األيام األولى من حصار قطر املفتعل .
وتــؤكــد بــعــض الــرســائــل االلــكــتــرونــيــة الــتــي وصلتني 
عن طريق البريد االلكتروني على أن تسعى الحكومة 
القطرية من اآلن وبعد سيناريو الحصار إلى التأكيد 
دائـــمـــا عــلــى االهــتــمــام بــالــعــنــصــر الــقــطــري فـــي الــبــنــاء 
والتنمية واالعتماد على العمالة الوطنية في بناء قطر 
تــؤســس لعمالة وطنية منتجة  فــالــدولــة عندما   ، الــغــد 
ومؤهلة فإن ذلك ال يضطرها مستقبال في االعتماد 

على العمالة الوافدة ، خاصة في التخطيط والبناء في 
شتى املشاريع واملجاالت الخدمية واإلبداعية .

والنقطة األهــم في ذلــك : هو أن تكون لنا رؤى بعيدة 
املدى في التخطيط وبناء هذا الوطن بمعايير سليمة  

.. ومن هذه الخطط والبرامج : 
التخطيط لبناء الكادر العسكري في قطر على أسس 

متينة تقوم على اإلعــداد والتأهيل والتطوير لسنوات 
طــويــلــة قــادمــة وان ال يــتــم التخطيط لــفــتــرة قــصــيــرة ، 
بالكوادر  االهــتــمــام  العسكري مــن خــالل  اإلعـــداد  ألن 
الوطنية ســوف يــعــزز الـــدور فــي االنــتــمــاء لــهــذا الوطن 
بحب وصدق للدفاع عن قطر والــذود عنها في شتى 

الظروف وكافة األزمات املستقبلية .

◄ يقول أحد املعلقني على بعض مقاالتنا السابقة 
ال شك أن الحصار علمنا الكثير من الــدروس والعبر 
أقوياء  ، وجعلنا  الوطن  وزرع فينا مبادئ وقيم حب 
من أي مرحلة سابقة ، وكما قال سمو أمير دولة قطر 
بأننا اليوم أقوى من قبل الخامس من يونيو 2017 م .. 
فقد استفدنا من الدروس ، وتعلمنا بأن االعتماد على 
الوطن خاصة  لبناء  النقطة األساسية  النفس بمثابة 
من خالل االعتماد على الكوادر الوطنية في مثل هذه 
للنيل من قطر وبطريقة  املفاجئة واملفتعلة  الــظــروف 

تقوم على االبتزاز والغدر ؟.!! .

◄ دروس وعبر لن تنسى :
ويرى أحد املتابعني لهذه الزاوية اليومية أيضا بأن :

مــا حـــدث فــي 5 يــونــيــو 2017م يعلمنا بـــأن الــجــار ال 
يجب أن نثق فيه في كل الظروف .. وحتى لو كان في 
منزلة األخ أو منزلة ابن العم .. ألنه البد أن يغدر بك في 
يوم من األيام .. فما حدث في الكويت في 2 أغسطس 
1990 م من غزو غاشم لم يكن بتوقعه أحد ، قد يكون 

قابال للتكرار مرة أخرى في أي وقت ؟!  

تعليقات حول الكتابة عن آثار الحصار 
ال تخلو من التوصيات وتصحيح بعض املفاهيم

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة

.. وعلينا  الـــدروس  التاريخ خير من يعلمنا 
أن نعتمد على أنفسنا في كل استراتيجياتنا 
لــبــنــاء قطر  وخططنا التنموية املستقبلية 
ــــو أســـــــاس الـــبـــنـــاء  ــــيء هـ ــــشـ ــد .. وهـــــــذا الـ ــغــ الــ
ــمــــاد عــلــى  ــتــ ــان .. مــــع االعــ ــ ــــألوطـ الــحــقــيــقــي لـ
الكوادر املحلية في كل الظروف حتى ال نقع 
فريسة للغير وقت الغدر والطعن من الظهر ، 

وحدوث ما ال يحمد عقباه ؟!! .

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

على مدى ا�سابيع الماضية وصلتني العشرات 
من الرسائل والتعليقات عبر الواتس أب والبريد 
االلكتروني والخطابات المطبوعة أيضا تعليقا على ما 
كتبناه ضمن زاوية " عالمة استفهام ؟ " في صحيفة 
الشرق ، وهي بال شك رسائل مهمة سأتبنى نشرها 
والتعليق عليها نظرا لما لها من أهمية في هذه 

ا�زمة الخليجية المفتعلة ؟!!.
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

عدة رسائل وتعليقات وصلتني 
بالبريد اإللكتروني تقدم بعض 

املقترحات لتفادي عواقب الحصار

مطلوب في املرحلة املقبلة نسيان 
آثار األزمة الخليجية املفتعلة 
والتوجه لبناء قطر املستقبل
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