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 انقضى عــــــــام كامل منذ بداية حصار األشــــــــقاء، اثنا 
ً
 ســــــــريعا

 مرت بحلوها ومرها، بأيام التوتر األولى والقلق 
ً
عشر شــــــــهرا

الدائــــــــم، بشــــــــعور الفخر وروح وطنيــــــــة عالية مــــــــع المنعطفات 
المشــــــــرفة لقطر، بعنــــــــاء العمل وحالوة اإلنجــــــــاز في مختلف 
المجــــــــاالت والصعد، اليوم نقف بعد عام أمام مســــــــتقبل معقد 
برؤيــــــــة أوضــــــــح من ذي قبــــــــل، قطر مســــــــتقلة عــــــــن محيطها، 
حاضــــــــرة بمبادئهــــــــا، وقوية برجالها. بعد عــــــــام من محاوالت 
 للعدو والصديق 

ً
اختــــــــراق الوحدة الوطنية بات اليوم واضحــــــــا

ر 
ّ
أن قطر عصية على الباغي، ففي عام أرادوه هزة لقطر ســــــــط

 يروى لألجيال المقبلة، ومع استمرار 
ً
 جديدا

ً
القطريون تاريخا

روح اإلنجــــــــاز هــــــــذه ال بد من وقفة مع مكتســــــــباتنا كشــــــــعب 
نعززها ونضمن بقاءها حتى ال تكون كما قال ســــــــمو األمير 
في خطاب الثبات "ثورة حمــــــــاس" تنتهي مع تراجع التصعيد 

في األزمة.
من أهم المكتسبات التي تحققت خالل هذا العام، روح الدافعية 
الجديــــــــدة لدى المواطنيــــــــن والمقيمين للمســــــــاهمة الفاعلة في 
بناء وطنهم، خالل هذا العام العديد من المشــــــــاهدات تدل على 
انتشــــــــار دافعية جديدة وليدة التحدي بإمكانك مالمستها في 
الفعاليات الجماهيرية واألنشــــــــطة الشــــــــبابية وغيــــــــر ذلك، كما 

 المئات من القطريين في وظائف حساســــــــة 
ً
شــــــــاهدنا جميعا

يســــــــافرون من بلــــــــد لبلد ويصلون الليل بالنهــــــــار دون كلل أو 
ملل، كل ذلك بحاجة الســــــــتثمار واستبقاء من خالل مناهجنا 
الدراســــــــية وفعالياتنــــــــا الثقافيــــــــة وبشــــــــكل مــــــــدروس يضمن 
المحافظة على هذه الدافعية أينما وجدت، لكن دون الغوص في 
وحــــــــل األزمة وعقلية الضحية وذلك ليس باألمر الســــــــهل لكنه 

ممكن بجهود المختصين.
الوعي الشعبي تغير كذلك بشكل كبير، ورغم صعوبة تعريف 
الوعي وقياسه إال أن المؤشرات التي تردنا من مسح مؤشرات 

الرأي العــــــــام تخبرنا عن ارتفاع في نســــــــبة االهتمام باألخبار 
السياســــــــية بالضعف من نصف القطرييــــــــن إلى أكثر من 90 
%، وكذلــــــــك االهتمام بالمشــــــــاركة السياســــــــية ارتفع بشــــــــكل 
كبير، على األقل حســــــــب دراســــــــة جامعة قطر حول الحصار. 
هذا الوعي بال شــــــــك مرتبط باألزمة التي حولت السياسي إلى 
شأن شخصي في كل بيت، المهم اآلن هو توظيف هذا الوعي 
 عن توتر األزمة من خالل تفعيل توعية 

ً
بشــــــــكل إيجابي بعيدا

سياسية حقيقية متناسبة وتوجيهات سمو األمير للحكومة 
بســــــــرعة إنجاز قانون االنتخابات كخطوة ســــــــابقة للمجلس 

المنتخب. كما أن الفضاء الذي نشأ بفضل هذه األزمة للنقاش 
السياســــــــي العام بحاجة للمحافظة عليــــــــه وتعزيزه من خالل 

خلق مساحات جديدة لنقاش مجتمعي شفاف.
، أظهرت هذه األزمة كفاءات قطرية شــــــــابة في مختلف 

ً
أخيــــــــرا

المجــــــــاالت، كما مثلت دورة تدريبيــــــــة مكثفة لم يكن القطريون 
على مختلف المســــــــتويات ليخوضوهــــــــا بأي حال في ظروف 
اعتياديــــــــة. هذا التدريب الشــــــــاق يجب أن يمثــــــــل نقطة انطالقة 
الســــــــتثمار هذه الكفاءات الشــــــــابة والعمل علــــــــى خلق ظروف 
مناســــــــبة لنقــــــــل التجربــــــــة وتوثيقهــــــــا لتصبح حالــــــــة عامة في 

المجتمع.
 
ً
 صحافيا

ً
قطر اليوم ليســــــــت كقطر قبل عام، ليس ذلك عنوانا

 فحســــــــب، بل حقيقــــــــة بإيجابياتها وســــــــلبياتها ويجب 
ً
براقا

علينا كمجتمع واع فهم هذه الحقيقة وتوظيفها نحو النهوض 
بمجتمعنا ليوافــــــــق الطموح الكبير لهذه الدولة وقيادتها. يجب 
أن يكــــــــون نصــــــــب أعيننا هدف هــــــــو أن تكون هــــــــذه النقلة التي 
تحققت بداية النطالق ال نهايــــــــة له، تلك هي الهزيمة الحقيقية 

لحصار قطر. 

ّ
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اآلراء الواردة 

ر
ّ
في هذه الصفحة تعب

عن وجهة نظر أصحابها

عام مضى
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