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 وهــنــا نــعــرض فـــي الـــجـــزء الــثــانــي بــعــض الــتــعــقــيــبــات الــتــي 
تلقيناها عبر البريد اإللكتروني تعليقًا على ما كتبناه من 
التي تم  املــوضــوعــات واآلراء  مــقــاالت هــادفــة تغطي بعض 
الزاوية، وننشرها من باب حرصنا على  نشرها في هذه 

نشر الرأي والرأي اآلخر حول األزمة الخليجية املفتعلة.

◄  االهتمام بالتنوع االقتصادي
التي استقبلتها بخصوص هذا  املهمة  الرسائل  لعل مــن 
الجانب هو التأكيد على أهمية أن تسعى الدولة في املرحلة 
املقبلة إلى االعتماد على االقتصاد الوطني كدائم للمواطن 

واملقيم، وقد قال أحد املعلقني على ذلك:
أكثر  الــزراعــي املحلي، واالهتمام  اإلنتاج  البــد من تشجيع 
اإلنتاج بكميات  القطريني وحثهم على  باملزارع واملزارعني 
أكبر مما كــان عليه قبل الحصار، وهــذا يتطلب تشجيع 
املــزارع املحلية واالهتمام بإنتاجها وعدم التفريط فيه من 

ناحية بيعه وتشجيع الدولة له.

◄  ويضيف:

الــزراعــي املحلي  وهــذا يتوجب أن تشكل لجنة خاصة باإلنتاج 
ــنـــاء مــنــتــجــاتــهــم الـــزراعـــيـــة وبـــأســـعـــار مــنــاســبــة ومــغــريــة،  ــتـ واقـ
التحديات  الكثير من  أننا نمر بظروف اقتصادية فيها  خاصة 
لــهــا، منها دخـــول املنتج  الــتــي ال نهاية  والــصــعــوبــات واملــشــاكــل 

األجنبي من الخارج وبأسعار قد تتسبب في التقليل من سعر 
املنتج الوطني.. ولهذا فالبد من منح املزارعني املحليني الفرصة 
الــذي يفد  املنتج اآلخــر  لها قبل  في شــراء منتجاتهم والترويج 
إلينا من الخارج ويؤثر بسعره املغري أحيانا على املنتج املحلي.

 ◄  تطوير البنية التحتية واملرافق:
ويرى متابع آخر

االنــتــهــاء مــن مشاريعها  التحتية كــان يفترض  البنية  أن 

في وقتها املحدد لها، وأنه ال يجب تعطيل بعض املشاريع 
وجعلها تأخذ الوقت الطويل الذي كان باإلمكان اختصار 
املسافات إلنجازها في التاريخ املحدد، إال أن ذلك لم يحدث 
مع بعض املشاريع التي طال أمدها وتعطلت أكثر مما حدد 

لها خالل العقود املبرمة مع الدولة.

◄  ويواصل قائال:

مـــشـــاريـــعـــنـــا الـــتـــنـــمـــويـــة يـــجـــب أن تـــعـــطـــى األولـــــويـــــة فــي 
ــرى..  اإلنــجــاز قــبــل غــيــرهــا مــن املــشــاريــع الــصــغــيــرة األخـ
فإننا  هنا  ومن  الــراهــن..  الوقت  في  ومهمة  ألنها حيوية 
من  العديد  علمتنا  الحصار، حيث  تجربة  من  استفدنا 
لفترة  التمديد  على  االعــتــمــاد  عــدم  فــي  والــعــبــر  الـــدروس 
أطول، ألن تمديدها لوقت إضافي أثر على االنتهاء منها 
لم نتوقع حصول  في وقت تسليمها.. ولذا تعطلت ألننا 
من  واليقظة  الحذر  ينبغي  وكان  وليلة  يوم  في  الحصار 

ذلك.

◄  املهاترات اإلعالمية مضيعة للوقت 
املهاترا ت  الجانب اإلعالمي مركزًا على  ويعلق آخر على 

اإلعالمية بيننا وبني إعالم دول الحصار قائال: 
هــــذه املــســألــة فـــي غــايــة األهـــمـــيـــة.. فــــدول الــحــصــار قــامــت 
بتسخير إعــالمــهــا املــضــلــل والــتــحــريــضــي بــهــدف وضــع 

الظالم.. وكان  الظالم مكان املظلوم، واملظلوم ليحل مكان 
ينبغي عـــدم الـــرد عــلــى بــعــض الــجــهــات اإلعــالمــيــة الــتــي لم 
يكن شغلها الشاغل سوى النيل من دولــة قطر ورموزها 
السياسية، بجانب تعمد تشويه الصورة اإليجابية لقطر 
الــعــام املحلي واإلقــلــيــمــي والــدولــي مهما كانت  الـــرأي  أمـــام 
األسباب.. وهــذا كان هدف إعــالم الحصار الــذي فشل في 

تحقيق مراده حتى اآلن.  

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

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة

لــعــل مــثــل هــــذه الــتــعــلــيــقــات مـــن قــبــل الـــقـــراء 

واملـــــتـــــابـــــعـــــني قـــــــد وصــــــلــــــت إلـــــــــى الــــجــــهــــات 

واملـــســـؤولـــني فـــي الـــــدولـــــة.. ونــتــمــنــى الــعــمــل 

بــهــا مــســتــقــبــال لــتــحــقــيــق املــصــلــحــة الــعــامــة.. 

معتمدين أوال وأخيرًا على الكوادر الوطنية 

في كل شــيء، مع استغالل الوقت في إنجاز 

مشاريع البنية التحتية في الوقت املناسب 

دون تأخير.

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

المتابع �حداث الحصار الجائر والظالم ضد قطر 
سيجد الكثير من المطالب التي تحتاج منا إلى وقفة 
تأٍن ودراسة ا3ثار السلبية لهذا الحصار وما نتج عنه 
من توابع كنا في غنى عنها.. ولكن حدث ما حدث.. 
وحان ا�وان لمناقشتها وإيجاد الحلول البديلة 
�ضرارها لكي ال تتكرر في المستقبل ونقع في 

نفس السيناريو.
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

هناك العديد من األمور التي تحتاج إلى 
تصحيح ومتابعة من قبل املسؤولني 

لتجاوزها في املستقبل

املهاترات واملناظرات اإلعالمية أثناء 
الحصار قد تكون األكثر تداوًال بني 

وسائل االتصال محليًا وخارجيًا
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