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نعم لقد أرادت الدبلوماسية السعودية أن تغطي على فضائحها 
السياسية وهزاتها االقتصادية من خالل كلمة "الجبير" في البرلمان 
بت ا9مال بسبب أنها لم تعرف كيف تتعامل  ا?وروبي، ولكنها خيَّ
مع ا?حداث بالشكل الذي يحفظ صورتها المهزوزة في المحافل 
اMقليمية والدولية، فقد كان خطاب سمو ا?مير الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمثابة الصفعة القوية التي ُوجهت 
لدول الحصار ومنها السعودية بشكل خاص في مؤتمر ميونخ 
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ــان األوروبـــــــــي كـــــان يــقــظــا لــكــلــمــة  ــبـــرملـ ــالـ ــا، فـ ــنـ ــن هـ مــ
ــيــــر» الـــهـــشـــة واملـــــلـــــونـــــة، كـــمـــا كــــــان مــتــفــهــمــا  ــبــ ــــجــ «ال
«للخرابيط» وكلمات الدجل التي يعرفها الجميع عن 
واقــتــصــاديــا، وعلى رأسها  املــنــهــارة سياسيا  الـــدول 

السعودية ؟!.

◄ األوروبيون ال تخدعهم الكلمات املعسولة

فــمــهــمــا قــــال الــجــبــيــر مـــن كــلــمــات مــغــلــفــة بــعــبــارات 
فــحــواهــا كما  فــي  تــظــل   – هــو  يعتقد  كــمــا   – جميلة 
يقول عنها املثل الشعبي: «يا ما تحت الدفة من حية 
األوروبــي  البرملان  يريد استغالل  كــان  فــإذا  ملتفة»، 
ــتــه املــنــكــســرة فــي األزمـــة  ــه وعـــن دول للتعبير عــن ذاتـ
كــل من  أن  الــيــقــني  املــفــتــعــلــة، فليعلم عــلــم  الــخــلــيــجــيــة 
كــان حــاضــرا فــي البرملان يــوم أمــس ردد عــبــارة «إن 
العالم بال مــنــازع، وهــذه هي  الجبير أكــذب وزيــر في 
الحقيقة؟!، فقد تعودنا على خرافات وزراء خارجية 
واملتخلفة، وعرفنا  التافهة  ثقافتهم  الحصار بسبب 
أخالقهم املريضة عبر التحريض ضد قطر التي كان 
تأكيد،  بكل  لها  أبــرز روادهـــا ومــن يسوق  «الجبير» 
فهو ما زال يردد كلمة «بنشوف» عندما يتلعثم في 
املناسبة  الكلمة  اختيار  التعبير في  الكالم ويخونه 

لــلــرد عــلــى الــصــحــافــة، ويـــبـــدو أنـــه لـــن «يـــشـــوف» إال 
الهزائم املتتالية التي تتلقاها بالده في كل يوم؟!. 

◄ أحداث سبتمبر واليمن تبقيان شاهدتني
إذ إن وسائل اإلعــالم األوروبــيــة والغربية كانت وما 

زالـــت تــفــضــح الــســعــوديــة بــجــرائــمــهــا اإلرهــابــيــة التي 
يعلمها العالم، وخاصة خالل العقدين األخيرين، هذا 
إذا علمنا أن السعودية ضالعة بشكل ال يدعو للشك 
األمريكية  املتحدة  الواليات  في أحداث سبتمبر ضد 
مـــن خـــالل األدلــــة والـــبـــراهـــني الــتــي كــشــفــتــهــا أمــريــكــا 

للعالم قبل سنوات ؟!
 هذا باإلضافة إلى ملف اإلرهاب والحرب في اليمن، 
للبرملان األوروبــي  الجبير»  أن لجوء «عــادل  وواضــح 
كـــان يــريــد مــنــه الــتــغــطــيــة عــلــى هـــذه الــجــرائــم الــتــي ال 
تحتاج إلى تبرير أو تغطية على حقيقتها؛ ألن األدلة 
كــانــت دامـــغـــة، فــاملــجــتــمــع األوروبــــــي يــعــرف الــجــرائــم 
- وهو  يقولون  أبــنــاءه – كما  يــعــرف  السعودية كما 
ــيـــاء بــأســمــائــهــا وال يــطــلــقــهــا دون  يــتــحــدث عـــن األشـ
ــداث في  ــود الــدلــيــل والــبــرهــان فــي مــثــل هـــذه األحــ وجـ

التعامل مع معطياتها؟!.

 ◄  وليعلم املهرج «الجبير»

يتحدث  أمامه عندما  ماثلة  تبقى  اُملــرة  الحقيقة  بــان 
بــلــده املصدر  ــاب وينسى  اإلرهـ مــع  عــن مــن يتعاطى 
بــعــد أن كشف  الــعــالــم، خــاصــة  فـــي  ــاب  لـــإلرهـ األول 
العالم  أمام  الذي كان ماثال  الحقيقي  اإلرهاب  الغرب 

املتحدة  الواليات  أحــداث سبتمبر، وقد كشفتها  في 
قبل سنوات وطالبت بالتعويض تجاه الخسائر التي 
وقــعــت عــلــى الــشــعــب اإلمــريــكــي جــــراء هـــذه الــجــرائــم 
الــبــشــعــة الــتــي فــضــحــت الــســعــوديــة ودبــلــومــاســيــتــهــا 
املهزوزة على املستوى الدولي، فمن كذب في املاضي 

يستطيع أن يكذب اليوم ؟!. 

هذا الوزير الغبي يستطيع خداع 
العرب ولكنه ال يستطيع  الضحك 

على األوروبيني بسهولة عبر 
كلماته املعسولة واملنمقة

من كذب في املاضي يستطيع 
الكذب اليوم في البرملان األوروبي  
بسبب فضح اإلعالم الغربي ألفعال 

بلده اإلرهابية في اليمن

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

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
 مــحــاولــة "الــجــبــيــر" إلـــصـــاق تــهــمــة اإلرهــــاب 

بــدولــة قــطــر لــعــب بــالــنــار وتــمــويــه مكشوف 

ر 
ِّ

للتغطية على السعودية البلد األول املصد

لــــإلرهــــاب فـــي الـــعـــالـــم بـــشـــهـــادة الــكــونــغــرس 

األمــريــكــي والــبــرملــان األوروبــــي قبل سنوات 

طويلة، فال تضحكوا على األقــطــار الغربية 

ــلـــدفـــاع عــــن أنــفــســكــم،  ــبــــارات مــعــســولــة لـ ــعــ بــ

ــكـــم  ــالـ ــاولــــني تـــحـــويـــل جـــرائـــمـــكـــم وأعـــمـ مــــحــ

اإلرهـــابـــيـــة إلــــى الــغــيــر، ونـــحـــن ال نـــلـــوم هــذا 

ــذي يـــريـــد الــضــحــك على  ــ ــر الــغــبــي" الـ ــوزيــ "الــ

األوروبيني في الوقت الضائع؟!.
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