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تقليم أظافر «عادل الجبير»
أطلقوا عليه لقب «الرجل املريض في زمن التحريض» بعد مزايداته اإلعالمية

افتعلتها دول  التي  الخليجية  يــوم تثبت األزمـــة  فــي كــل 
الحصار ضد دولــة قطر حكومة وشعبا بأنها مؤامرة 
ضد الشرفاء .. وأن هذه الدول املتآمرة تزداد اخفاقاتها 
الــذي خيم عليها بسبب  الفشل  السياسية ومــزيــد مــن 

التخبط الذي يسود هذه السياسات غير املنطقية ؟!! .

◄ ولعل أزمة جمال خاشقجي:

السعودية غير مقبولة  بــأن  للعالم في كل ساعة  تثبت 
فـــي املــحــيــط الــدبــلــومــاســي بــشــكــل خـــاص وفـــي املحيط 
السياسي االقليمي والدولي بشكل عام بسبب جريمتها 
التي ارتكبتها خارج الحدود وعلى ارض ال دخل لها في 
.. فاختفاء خاشقجي في تركيا بمثابة  املسألة نهائيا 
ــراف  عملية ارهــابــيــة تــجــاوزت كــل حـــدود الــلــبــاقــة واالعــ

الدبلوماسية السائدة في شتى الدول؟!! .

◄ واختفاء الجبير عن األنظار:

 .. بــالــذات  التوقيت  الدبلوماسية فــي هــذا  الساحة  وعــن 
التعليق على اختفاء  الجميع يسخر من تجاهله  جعل 
الــكــاتــب والــصــحــفــي الــســعــودي خــاشــقــجــي .. وهـــو ابــن 
الـــوطـــن .. يــثــيــر الــعــديــد مـــن عـــالمـــات االســتــفــهــام لــدى 
أن  .. ويؤكد حقيقة مفادها:  العربي والدولي  الشارعني 

عــادل الجبير كــان خــالل الحصار املــفــروض ضد قطر 
«سليط اللسان .. كثير الضحك على الصحفيني .. بذيء 
فــي اخــتــيــار عــبــاراتــه املنمقة بــاالكــاذيــب واالفـــتـــراءات .. 
شارد الذهن احيانا .. اشتهر بالتأتأة والتلعثم في غالب 

االحيان .. ومحرض رئيسي ضد قطر ونشر التدليس « 
.. فكان يروج لذلك من اجل تحسني صورة بلده املتهالكة 

واملكشوفة في وسائل االعالم العربية والعاملية.

◄ ومن هنا فإن الجبير:

ــوقــــف «الـــــرجـــــل املــــريــــض الـــــــذي عـــرف  ــقـــف مــ  الــــيــــوم يـ
بالتحريض» .. فأصبح  ال حــول له وال قــوة .. فأصيب 
بالعجز الكلي الذي جعله محل سخرية العالم لتهربه من 
اتهامات  مواجهة وسائل االعــالم من جديد والــرد على 
التي انكشفت مؤامراتها ضد  له ولبلده  الدولي  املجتمع 
من قال ال للسياسة السعودية وال لنظرية املؤامرة؟؟! . 

◄ هذا بالرغم من استخدام دول الحصار:

الكذب والتضليل االعالمي ضد قطر في  أوراق  لجميع 
الفترة املاضية.. وتحاول عمل الشيء نفسه مع تركيا .. 
ولكنها لن تفلح في مواصلة درب التضليل واالفتراءات 
.. ألن «ما بني على باطل فهو باطل» .. ولهذا فإن هذه 
الدول يزداد فشلها السياسي وينكشف بسبب تخبطها 
وضــعــف إرادتـــهـــا نظير انــتــهــاكــاتــهــا فــي مــجــال حقوق 
الواضح  .. ومــن  االنسان والحريات الصحفية والدينية 
النفسي بسبب  بـــاالرهـــاق والــتــعــب  الجبير مــصــاب  ان 

محاصرة الواليات املتحدة لحكومته من كافة النواحي .. 
حيث ما زالت تطالبها أن تدفع وتدفع املزيد من مليارات 
الـــــــدوالرات لــهــا فــأصــبــحــت مــرغــمــة عــلــى ذلـــك .. فــضــاع 
السعودية  الدبلوماسية  السيادي وضاعت معه  قرارها 
انتقادات  املوقف تجاه  قــادرة على مواجهة  لم تعد  التي 

العالم لها لضعفها وهشاشة قراراتها؟؟! . 

كلمـة أخيــرة

  أصبح عادل الجبير شخصية هشة .. ال قيمة 
لــهــا فــي أزمـــة خاشقجي .. فــغــاب عــن وســائــل 
االعالم و»تصريحاته العنترية» التي كان يفرد 
ــام الــعــالــم بــافــتــراءاتــه  لــهــا الــســاعــات للحديث امـ
املعهودة .. ففضل الوحدة في اآلونة االخيرة .. 
التي عهدناها منه  وغابت معه آراؤه املضحكة 
في هذا التوقيت الذي يشن العالم فيه للتنكيل 
ببلده وبسياستها الخرقاء عندما سقطت في 

يد العدالة ؟!! .

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

الدبلوماسية السعودية غائبة 
عن الشارع العربي والدولي 

بسبب إخفاقاتها

سالطة اللسان للجبير كشفت عجزه 
وزيف شخصيته في أزمة خاشقجي

تركيا ال تريد املواجهة مع 
السعودية بل عدم الصمت تجاه 

سيادتها وأمنها الداخلي


