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

احــد املضللني واملحرضني   فــاألمــس كــان موعدنا مــع 
في أزمة الخليج املفتعلة وذلك عبر حديثه التحريضي 
واملسموم كعادته ضد قطر حكومة وشعبا وما جاء 
على لسانه بالجمعية العامة لهيئة األمم املتحدة .. وهو 
خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين الذي يعد من 
الــــوزراء الــعــرب األوائــــل الــذيــن نــالــوا نصيب األســـد في 
الــضــحــك عــلــى الــشــعــب الــبــحــريــنــي والــشــعــوب العربية 
بسبب التضليل اإلعالمي والزائف الذي انتهجه وسار 
الخليج  أزمــة  املعهودة خالل  عليه بأكاذيبه وافتراءاته 
املفتعلة ضد دولــة قطر منذ 5 يونيو 2017 م وحتى 

اليوم!! .

◄ وما زال صاحب كالم الزور :
يـــحـــاول الــلــعــب فـــي الـــوقـــت الــضــائــع بــعــدمــا انكشفت 
لــم تكن سوى  املــؤامــرة ضــد قطر  أن  األمـــور وتبينت 
ــاول مـــن خــاللــهــا الــوزيــر  لــعــبــة ســيــاســيــة مــكــشــوفــة حــ
املهرج وأصحاب املؤامرات الزج  باسم قطر وقيادتها 
وشــعــبــهــا فــي مــثــل هـــذه الــخــطــب الــســيــاســيــة لتحقيق 
بعض املصالح السياسية واملادية بغية التسول كعادة 
.. فالدسائس  الــوزيــر مــن قبل أبوظبي والــريــاض  هــذا 
التي كانت تحاك ضد قطر العز والكرامة وضد تميم 
املــجــد والــشــمــوخ أثــبــتــت مــع االيــــام ان قــطــر كــانــت احــد 
رمــوز الصمود واالبـــاء مــن قبل كــل متآمر ومتخاذل 
سعى للنيل منها بأي شكل من األشكال .. وقد ظهرت 
الــدســائــس واســالــيــب الــتــدلــيــس عــبــر اعــالمــهــم املضلل 
الـــدالئـــل والــحــقــائــق  .. فــانــتــصــرت عليهم قــطــر بــنــشــر 
خاصة بعد مقاضاة دول الحصار عبر القانون الدولي 

وتأديبهم خير تأديب . 

◄ وأراد الوزير املضلل أيضا :

 " بمثابة  املفتعلة  الخليجية  األزمــة  أن تكون قطر في 
كبش الفداء " من خالل إلصاق كافة التهم اإلجرامية 
بها ووصفها بأنها دولة إرهابية وتقود األكاذيب في 
كــل مــا تــدعــي وتــقــول وهـــذه األوهـــام كــانــت ومــا زالــت 
تردد في تصريحات الوزير املهرج وخطبه السياسية 

األوهــام من قبل  بيع هذه  أن  إال   .. للحقائق  املخترقة 
هـــذا اإلنـــســـان املــريــض كــانــت شــاهــدة عــلــى ادعـــاءاتـــه 
األزمــة وحتى هذا  افتعال  والتحريضية منذ  الباطلة 
اللفظية  الــتــجــاوزات  مــن  الــعــديــد  الــيــوم حــني تنكشف 
لشخص لم يعد يقدر على املواجهة بالحقائق واألدلة 
الدامغة في كل ما يقول .. فانكشف أمام شعبه وأهل 
العام 2017  العربي األسوأ خالل  الوزير  الخليج بأنه 
م وهــو يــحــافــظ عــلــى نــفــس الــتــفــوق فــي عــام 2018 م 

بمرتبة امتياز !! .

◄ ومن هنا فإن هذا النكرة :

 لـــم يــكــن طــــوال األزمـــــة املــفــتــعــلــة يــقــوم بـــــدوره كــوزيــر 
لــلــخــارجــيــة فــقــط .. بــل كـــان جــاهــال حــاقــدا ضــد قطر 
الدبلوماسية   " الحقيقي ملعنى  بجانب جهله باملفهوم 
 " البزنس   " أو  التجارة  والتفريق بينها وبني ممارسة 
إن صح التعبير .. وبقدر ما كان يمارس دور " املهرج 
املتحدة باالمس بقدر ما يمارس  األمــم  " في  واملطبل 
الــتــواصــل االجتماعي  نفس االســطــوانــة عبر شبكات 
للتشهير باسم قطر وقــائــدهــا الشجاع وشعب قطر 
األبي من خالل نشر أكاذيبه التي تعودنا على أساليب 
فــلــم نعد   .. التحريضية  تــغــريــداتــه  الــدجــل فيها عــبــر 

نستمع إليها وال إلى افتراءاته املضللة ؟!! .

◄ تزييفه للتاريخ :
ومــــن ضـــمـــن مـــا جــــاء فـــي كـــالمـــه بـــاألمـــس انــــه قـــام 
ــلـــب الـــحـــقـــائـــق .. وهـــــذا الـــكـــالم  ــاريـــخ وقـ ــتـ بـــتـــزويـــر الـ
ال يــســتــغــرب أبـــــدا مـــن قـــبـــل وزيـــــر مــضــلــل ومــــزور 
الـــتـــاريـــخ يــقــول  الــتــاريــخــيــة .. حــيــث ان  لــلــمــعــلــومــات 

ــدود قــطــر  ــ ــتـــدت عــلــى حـ ــبــحــريــن هـــي الـــتـــي اعـ ــأن ال بــ
وتثبته  تقوله  ما  وهــذا   .. العكس  وليس  السابق  في 

 . البريطانية منذ قرن مضى  الوثائق 

◄ ملفات حقوق اإلنسان تالحق حكومة البحرين:

ونــســي الـــوزيـــر املـــهـــرج بــــأن مــلــفــات حــقــوق اإلنــســان 
ــن قبل  والــســجــنــاء الــبــحــريــنــيــني تـــالحـــق الــحــكــومــة مـ
املــنــظــمــات والــهــيــئــات الــدولــيــة .. فــلــم يــشــر فــي خطابه 
باالمس حول هذا املوضوع الذي ما زال يردد باالمس 
في اروقة الجمعية العامة بهيئة االمم املتحدة .. ولذلك 
كـــان متلعثما ومــتــســرعــا فـــي كــالمــه مـــن جــــراء هــذه 
البحرين ضد  الــدولــيــة الخــتــراقــات مملكة  املــحــاكــمــات 

املسجونني من أبنائها  !! . 

وزير البحرين {املضّلل} يواصل الهذيان بكالم الزور
متناقض حتى النخاع بأكاذيبه املعهودة فمتى يعود من يبيع األوهام إلى رشده ؟
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
مـــن الــحــكــم املــــأثــــورة قــولــهــم : « تــســتــطــيــع أن 
تـــخـــدع شــعــبــك ســـاعـــة .. ولــكــنــك ال تــســتــطــيــع 
أن تــخــدعــه كــل ســاعــة « .. ولــعــل املــقــصــود من 
ذلك انك قد تنجح في خداع الشعوب لبعض 
الوقت ولكنك لن تستطيع عمل ذلك كل الوقت 
ــرديء  ــ ــذا مــــا يــكــشــف حــقــيــقــة املــــعــــدن الــ ــ .. وهــ
املتلون واملتناقض  البحرين  لوزير خارجية 
السطحية  الفكري وثقافته  مــن خــالل خــوائــه 
والجوفاء .. احدهم غرد ساخرا باألمس قائال 

: أين املليار ؟!! .

في كل مرة تثبت أزمة الخليج 
املفتعلة أنها دبرت في ليل عبر 

خفافيش الظالم

البحرين ال ناقة لها في األزمة 
وال جمل وستظل تبحث عن دور 

لها رغم أنها «بعبع}

الوزير البحريني يعد اليوم أسوأ 
وزراء العرب على اإلطالق ألنه 

سلك طريق االفتراء


