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إذا سلمنا بان الدبلوماسية القطرية قد انتصرت بامتياز 
على دبلوماسية دول الحصار او دول الخزي والعار 
كما يطلق عليها.. فان دول العالم لم تعد تخفى 
عليها أالعيب هذه االقطار وسياساتها القذرة لالساءة 
لدولة قطر بكافة الطرق المتاحة، وبخاصة عبر المنابر 
االقليمية والدولية.. والسبب في ذلك ان العالم يثق في 
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هذا ما يدعونا للتعليق على كلمة « عادل الجبير « وزير 
خــارجــيــة الــســعــوديــة الــتــي الــقــاهــا فــي الــبــرملــان االوروبــــي، 
والتي جاءت بنفس عنصري وتحريضي في نفس الوقت 
من اجل االنتقام من دولة صغيرة جدا جدا، النها كسرت 

شوكة دولة كبيرة جدا جدا.. وهنا مربط الفرس.

◄ الجبير الذي يحتاج الى تجبير
كان وما زال يهاجم قطر منذ بدء االزمة الخليجية منذ 5 
يوينو 2017 م التي افتعلها هو ورفاقه من اصحاب املكر 
باهله.. فقبل ســنــوات وجهت  إال  الــذي ال يحيق  السييء 
ــدول االوروبـــيـــة باكملها  ــ الـــواليـــات املــتــحــدة االمــريــكــيــة وال
بــارتــكــابــهــا  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة  االتـــهـــام  اصــابــع 
العالم ومنها ضلوعها  االرهابية في  الجرائم  للعديد من 
فــي احـــداث 11 سبتمبر ضــد الــواليــات املــتــحــدة، وهــو ما 
يــؤكــد ان االرهــــاب مــصــدره مــن الــســعــوديــة بــشــهــادة كل 

الخبراء في العالم.
ولــطــخ سمعتها في  بالسعودية  التصق  الـــذي  ــاب  واالرهــ
كــل الـــدول واملــحــافــل الــدولــيــة، والــبــرملــانــات االوروبــيــة، جاء 
الجبير « ليحسن صورة  السعودي « عادل  الوزير  اليوم 
بالده في البرملان االوروبي الذي هاجم بالده قبل سنوات 

بــســبــب جــرائــمــهــا االرهـــابـــيـــة الــتــي يــعــرفــونــهــا بــالــصــوت 
والصورة ولم تعد تخفى على احد.

◄ ورغم أكاذيب الجبير

إال أن « دس السم في العسل « ومحاولته الفاشلة ملسح 
الـــصـــورة الــســيــئــة الــتــي تعلمها الــــدول االوروبـــيـــة عــن « 
يعتقد  الجبير  بالخيبة.. الن  «بــاءت  السعودي  االرهــاب 
بانه من خالل كلمة مقتضبة ومرتبكة كالعادة يستطيع 
خداع األوروبيني على حساب قطر.. وال يعلم ان اوروبا 
تــعــرف قــطــر جــيــدا، وتــعــرف ســيــاســتــهــا الــنــاجــحــة الــتــي 

تفخر بها كل اوروبا دون استثناء.
يــريــد مــن خــالل مهاجمة قطر وسط  الجبير  كــان  واذا 
البيت االوروبي فهو لم يلجأ الى هذا االسلوب الغبي إال 
الن بالده اصبحت تتلقى في كل يوم املزيد من الهزائم 

السياسية على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
التي  السعودي على حكومته،  الشعب  هذا بجانب ثورة 
ذبحت هذا الشعب الذي يعاني من ويالت الفقر والبطالة 
بكافة شرائح  والتنكيل  الضرائب  والفاقة بسبب فرض 
املجتمع وســرقــة امـــوال الــشــعــب وهـــدر املـــال الــعــام دون 
مبرر.. وحتى رجال االعمال لم يسلم منهم احد حيث « 
اقاموا عليهم الحد « ونهبوا ثرواتهم تحت حجج واهية 

ومضحكة.

تعودنا على أباطيل وزراء 
خارجية الحصار بسبب ثقافتهم 

الضحلة وأخالقهم املريضة 
عبر التحريض ضد قطر

 الجبير ما زال يردد كلمة 
«بنشوف ويبدو أنه لن يشوف» 

إال الهزائم املتتالية التي تتلقاها 
دول حلف الفّجار

«عادل الجبير» يغّطي على جرائم اإلرهاب السعودي في أحداث سبتمبر
خل السياسة لمن هو أهل لها

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
ــتـــحـــدث الــــيــــوم عــــن قــطــر  " عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر " يـ

بصورة قاتمة ومظلمة.. وهــذا ما نعرفه عنه 

في كل تصريحاته منذ وقــت طــويــل.. ونعرف 

كذلك تربيته وتنشئته التى تربى عليها في 

مدرسته الدبلوماسية املتخلفة.. الن االرهابي 

يبقى يتشرب مــن نفس منابع االرهــــاب مدى 

الحياة.. فهو ينتمي لنفس الكأس التي يشرب 

الــحــصــار، وتظهر  منها بقية وزراء خــارجــيــة 

عبر كالمه ومنطقه املعوج كلماته الخاوية من 

اي فكر.. بل تنطلق من منظور متطرف.
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