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

 ال يحتاج منا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
إلى من يرد على تصريحاته االستفزازية التي تعودنا 
عليها خالل فترة الحصار.. وهو ما يؤكد أن قافلتنا 
ستظل تسير إلى األمام والكالب تنبح إلى أبد الدهر.. 
ولعل هذه الحقيقة تؤكد أن هؤالء ال شغل لهم سوى 
الزج باسم قطر في كل تصريحاتهم السوقية للتغطية 

على هزائمهم السياسية واالقتصادية أمام شعوبهم.

◄ وألن قطر 

السنوي حول مكافحتها  التقرير األمريكي  امتدحها 
لــإلرهــاب.. فقد جــاءت الصدمة كالصاعقة على دول 
الحصار.. حيث قال التقرير: إن قطر متعاونة جدًا في 
املضي قدمًا للحرب على اإلرهــاب واجتثاث جــذوره.. 
ــو مــا يــظــهــر أن قــطــر أكــثــر تــعــاونــًا مــن الــســعــوديــة  وهـ
ــارات.. ولــعــل هــذا مــا جعل مــن يــمــارس اإلرهـــاب  ــ واإلمــ
التقرير  أمــام  اليمن ومــا جاورها يشعر بالهزيمة  في 
األمريكي الشفاف واملحايد الذي كشف زيف من يمول 

اإلرهاب وتلبيسه ثوبه.

◄ اإلخفاقات السعودية هي السبب
ــلــــى قــطــر  ــــودي الـــجـــبـــيـــر عــ ــعـ ــ ــــسـ ــتـــهـــجـــم الـ فـــعـــنـــدمـــا يـ
إلــى تجبير في كالمه،  الــذي يحتاج  وسياستها، وهــو 
ــل نــفــســه..  ــ ــي داخـ ــــه يــعــانــي األمــــريــــن فـ فـــهـــذا يــعــنــي أن

السبب األول  اليمن هــي  الــحــرب على  فالخسائر فــي 
في ردة فعله هذه ضد قطر .. كما أن شبكة الجزيرة 
ــة الــرفــيــعــة فـــي فضح  ــيـ وتــحــلــيــهــا بــــاألخــــالق اإلعـــالمـ
املتكررة جعلت  السعودية وتناقضاتها  الدبلوماسية 
الداخل  إلــى  "الجبير" شخصية صغيرة تنكمش  مــن 
وتعرف حجمها الطبيعي الذي يستحق أن يظهر أمام 
املشاهد العربي.. ألنها قامت بتعريته أمام املأل وإظهار 

جانبه املظلم والفاشل في السياسة.

◄ حديث الببغاوات

وحديث الجبير باألمس عن قطر واإلساءة إليها بشكل 
علني هدفه االستفزاز والتقليل من شأن الخصم كما 
يــتــصــور هـــذا الـــوزيـــر الـــذي تــحــول حــديــثــه إلـــى حديث 
الــبــبــغــاوات فــي كــل مــرة حيث يــكــرر نفس االســطــوانــة 
إلى  الــذي يستمع  الببغاء  ألف مرة مثله مثل  ويعيدها 
الكالم ويعيده دون معرفته  أمامه فيلتقط  من يكون 
ملعنى ما يردد ويقول.. وهذا هو حال الوزير السعودي 
ــر الــضــعــيــف  ــوزيـ ــالـ ــار قـــطـــر بـ ــام حـــصـ ــ ــ ــــرف أي ــذي عـ ــ ــ ال
واملهزوز الــذي ال يهش وال ينش في األزمــة الخليجية 

املفتعلة.

◄ الوزير املهرج يتمادى
ــادل الــجــبــيــر لــقــب "الـــوزيـــر  ــل الــخــلــيــج عــلــى عــ يــطــلــق أهـ

املهرج"، وهذا اللقب ينسب له عن جدارة واستحقاق.. 
املفتعلة وزيــرا  الخليجية  فقد كــان طــوال فترة األزمـــة 
للرأي  متلونا ومتناقضا ومحرفا للحقائق ومضلال 
ــعــام فــي دول املــنــطــقــة.. هـــذا بــجــانــب تــشــدقــه بجملة  ال
األكاذيب واالتهامات الباطلة التي كان وما زال يكيلها 
لــقــطــر حــكــومــة وشــعــبــا بــشــكــل يـــقـــوم عــلــى الــتــالعــب 
باأللفاظ والتصريح دون التلميح عبر التحريض اللئيم 
التي ال  املــفــردات  انتقاء  فــي  الــبــذاءة  بلسان يقوم على 

تمثل األخالق الدبلوماسية املتعارف عليها!!. 

عادل الجبير وحديث {الببغاوات}!
قافلتنا تسير والكالب تنبح 

د. ربيـعة بن صباح الكـواري

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
الجبير سيظل يتحدث ويتناقض فــي كــل ما 

ــطــر عــلــى ســيــاســة الــكــذب وتلفيق 
ُ
يــقــول ألنـــه ف

الحقائق.. وسيظل املواطن الخليجي يحتقره 

ويحتقر ألفاظه غير املؤدبة التي تعود عليها 

الــجــمــيــع.. ألنــه نجح بامتياز فــي الــتــحــول من 

رجــل دبلوماسي إلــى رجــل يــكــرر مــا يــريــد في 

كــل مـــرة.. مثله مثل طــائــر "الــبــبــغــاء" ذي اللون    

االخضر!!.

أصبح من أضعف وزراء العرب 
بسبب تلعثمه وتأتأته بجانب 

ثقافته السطحية والهشة 

ال يزيد العالقات العربية سوءًا 
إال أمثال هؤالء املحسوبني على 
الدبلوماسية العربية املتناقضة

وزراء الحصار نماذج للدبلوماسية 
الحاقدة بسبب النجاحات القطرية 

مقابل إخفاقاتهم بامتياز 


