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ــع بــقــيــادات  ــ قـــد ابــتــلــيــت دول الـــحـــصـــار األربــ
جــلــبــت الــهــزيــمــة لــشــعــوبــهــا كــمــا جــلــبــت لــهــا 
ســـمـــعـــة ســـيـــئـــة لـــدولـــهـــا الــــتــــي تـــعـــيـــش أســــوأ 
مراحلها السياسية في تاريخها املعاصر ؟! .

◄ ولهذا فإن الرياض وأبوظبي بشكل خاص 

قـــدمـــتـــا الــــنــــمــــوذجــــني الـــفـــاشـــلـــني فــــي مـــيـــدان 
زال  ومــــــــا  م   2017 عــــــــام  خــــــــالل  الــــســــيــــاســــة 

سيناريو االنكسار يواجه الدولتني رغم انف 
االخــطــاء وتتعظ  تتعلم من  لكي  الحكومتني 
ــدروس الــتــي كــانــت مــفــيــدة لــهــمــا كــي ال  مــن الــ
ــعــــودة مــســتــقــبــال إلــــى نـــفـــس االخـــطـــاء  تـــتـــم الــ
الــتــي ال ولـــن تنسى  الــتــاريــخــيــة  والــســقــطــات 

أبدا ؟!!.
ــي  ــ ــاراتــ ــ ــعــــودي واإلمــ ــســ الــ الـــشـــعـــبـــني  ــا أن  ــمـ كـ
لديهما قناعة كبيرة بأن الحكومتني ارتكبتا 
الـــعـــديـــد مـــن األخـــطـــاء الـــفـــادحـــة فـــي مــضــمــار 
السياسة خالل 2017 – 2018  وهي أخطاء لن 
املجازر وانتهاكات حقوق  لهما نظير  تغتفر 
اإلنـــســـان الـــتـــي وقـــعـــت ضـــد الــشــعــب الــيــمــنــي 
ــتـــدخـــالت فـــي شـــــؤون الـــبـــلـــدان  ومــــن خــــالل الـ
االفريقية ، وهو ما كلف الدولتني الكثير من 
الخسائر  واملعنوية بجانب  املادية  الخسائر 

البشرية التي ال حصر لها ؟!! . 

◄ ترامب يلوح بالعصا لدول الحصار

 ويــتــحــدث الــكــثــيــر مــن املــحــلــلــني الــســيــاســيــني 
واإلعــــالمــــيــــني تــــجــــاه مــــا يــــحــــدث فــــي األزمـــــة 
ــد قــطــر  ــيـــة ضــ ــمـ الــخــلــيــجــيــة املــفــتــعــلــة والـــوهـ
بــــاأن الــرئــيــس األمــريــكــي 
ــرامــــب» قــد  ــد تــ ــالــ «دونــ
للسعودية  أدار ظهره 
ــبـــب  واإلمــــــــــــــــــــارات بـــسـ
ــدم قــنــاعــتــه بـــالـــدور  عــ
ــانــــه فـــي  ــبــ ــعــ ــلــ الــــــــــذي يــ
اضر  مــا  املنطقة وهــو 
بــاملــصــالــح االمــريــكــيــة 
وأّثــر على  املنطقة  في 
الــــســــوق االقـــتـــصـــادي 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

األوسط ؟!.

◄ ويقول البعض 
أيضا

بـــــــــــأن تـــــــــرامـــــــــب رجــــــل 
االول  املقام  في  اعمال 
في  «يتحدف»  ان  قبل 
السياسة .. وان كل ما 
يـــهـــمـــه هــــو الـــحـــصـــول 
عـــلـــى االمـــــــوال مــــن اي 
مــــــصــــــدر كـــــــــان وبـــــــأي 
طـــريـــقـــة كـــانـــت بــغــض 
ــــي  ــرفـ ــ الــــــنــــــظــــــر عــــــــن ظـ
 .. املـــــــكـــــــان والـــــــــزمـــــــــان 
اســتــدرج  قــد  فهو هنا 
ــــاض وابــــوظــــبــــي  ــريــ ــ ــ ال
وحـــصـــل عــلــى الـــثـــروة 
ــالــــب  الــــــتــــــي كــــــــــان يــــطــ
ــول عـــلـــيـــهـــا  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
قــــــبــــــل االنــــــتــــــخــــــابــــــات 
االمريكية ، وقد نالها 
بــــعــــد حــــصــــولــــه عـــلـــى 
منصب الرئاسة ، وما 
املــزيــد من  ينتظر  زال 
ثــــــــروات شــــعــــوب دول 
بـــأي طريقة  الــحــصــار 
كانت ، ألنها ال تعرف 
ومــــن   .. ــر  ــكــ ــفــ تــ كــــيــــف 
لـــتـــرامـــب (ال)  ســيــقــول 
ــإن الــعــصــا ســتــوجــه  فــ

ملن عصا ؟!! .

◄ ويغرد أحدهم مستخفا بأبوظبي

ــيـــقـــول: أبـــوظـــبـــي نـــفـــد صـــبـــرهـــا مــــن تـــرامـــب  فـ
عــلــى  ــا وقــــربــــت  ــهــ أمــــوالــ أن صـــرفـــت  فـــبـــعـــد   ..
االفالس .. أدار لها ظهره في موضوع حصار 

قطر .. 
ثــــــم الــــتــــفــــت وأشـــــــــــار لــــــــــدول الـــــحـــــصـــــار بــــأن 
ان  .. ويجب  «الحلب» مرة أخرى  لـ  يستعدوا 
ال يتحدثوا باسم دول الخليج مرة اخرى ؟!! .

«ترامب» أدار ظهره للرياض وأبوظبي؟!
كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرةالسياسة تقوم على املصالح كما يقولون

ــام فــــــإن الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــتــ ــخــ ــي الــ ــ فـ
تــتــعــامــل مـــع الــعــالــم مـــن بــــاب املــصــالــح 
املؤقتة وليس من باب العالقة الدائمة .. 
وهذه هي سياسة أغلب البلدان الغربية 
ومــنــهــا امــريــكــا عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
الــحــصــار ومنها السعودية  أمــا دول   ..
واإلمارات والبحرين فقد غدرت بالجار 
قــبــل الــصــديــق فــشــربــت الــيــوم مــن نفس 
الكأس و"خرجت من املولد بال حمص" 

كما يقال ؟!! .

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

  في كل يوم تتلقى دول الخزي والعار الضربات الموجعة من 
قبل الدول والشعوب التي تكرهها ، وهي دول السعودية 
واالمارات والبحرين ومصر بسبب االفعال الشنيعة التي 
ارتكبتها مع شعوبها وشعوب البلدان االخرى ، هذا من 
ناحية ، ومن ناحية أخرى بسبب التخبط السياسي وسوء 
التخطيط للهيمنة على خيرات الدول دون دراية بتبعات 
ا8مور .. ولهذا فدول الحصار تتلقى في كل يوم المزيد من 

الهزائم واالنتكاسات التي ليس لها حدود ؟!! .
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

الواليات املتحدة تتعامل مع كل 
العالم من باب  املصالح املؤقتة 

وليس من باب العالقة الدائمة

دول الحصار ومنها السعودية 
واإلمارات غدرت  بالجار قبل 

الصديق فشربت اليوم كأس الخيانة


