
�شغلت الدول العربية املراتب االوىل يف العامل 
العام  ا�شتوردت  التي  اال�شلحة  كميات  بحجم 
لال�شلحة  امل�����ش��درة  ال����دول  وب��ات��ت  امل��ا���ش��ي. 
وتطرح  العربية  ال�شالح  ا�شواق  على  تت�شابق 
العرو�ض املغرية. ولكن هل حقا ان هذه الدول 
اال�شلحة،  تر�شانات  من  كم  لهكذا  ما�شة  بحاجة 
وتبذير اجزاء موارد كبرية، ورمبا كان �شرف 
والتطوير  التحديث  برامج  على  االم��وال  هذه 
وحل  للمواطنني،  املعي�شية  امل�شتويات  ورف��ع 
�شيعود  واالق��ت�����ش��ادي��ة،  االجتماعية  امل�شاكل 

بفائدة اكرث على امن وا�شتقرار هذه الدول. 
رو�سيا كمثال

كعالقة  برو�شيا  عالقاتهم  عموما  العرب  ح�شر 
نظرة  القينا  م��ا  ف���اإذا  لال�شلحة.  وم�شرت  بائع 
�شريعة على تاريخ العالقات بني مو�شكو والعامل 
م�شرتيات  ف���اإن  امل��راح��ل،  خمتلف  يف  العربي 
الفني  الع�شكري  املجال  يف  والتعاون  ال�شالح 
ك��ان��ت دائ��ًم��ا ت��ت��ف��وق ع��ل��ى امل��ج��االت االخ���رى. 
الرو�شية  االأ���ش��ل��ح��ة  ت�شدير  ق�شية  وتقلبت 
االيديولوجيات  وتغري  الزمن  تقلب  مع  للعامل 
والعقائد االأمنية والع�شكرية وطبيعة ا�شطفاف 
القوى االإقليمية والعاملية. واإذا كان بيع ال�شالح 
يخ�شع  ال�شابق  ال�شوفياتي  االحت��اد  زم��ن  يف 
القرار  ويح�شم  "ايديولوجية"  الع��ت��ب��ارات 
الباردة"  "احلرب  رياح  اإطار جمرى  ب�شاأنه يف 
القيادة  ف��ان  وال��غ��رب،  ال�شرق  ب��ني  وال��ع��الق��ات 
الرو�شية احلالية تنظر لالمور باملقام االأول من 
االوىل.  بالدرجة  االقت�شادية  رو�شيا،  م�شلحة 
رو�شيا  ان  ا  اأي�شً اأظهرت  االخرية  الفرتة  ولكن 
تاأخذ باحل�شبان عوامل العالقات الدولية حينما 

تنفذ هذا او ذاك من العقود. و�شمن هذا ال�شياق 
يف  لبلدان  ا�شلحة  ت�شدير  من  رو�شيا  امتنعت 
جاءت  وا�شعة.  �شراكة  بعالقات  ترتبط  املنطقة 
تلك القرارات احياًنا بح�شابات خا�شة واخرى 

ا�شتجابة ل�شغوط خارجية.
ح�سان طروادة

واأدت �شادرات االأ�شلحة يف منت�شف خم�شينات 
ب�شرعة  والعراق  و�شوريا  مل�شر  املا�شي  القرن 
يف  ال�شوفياتي/الرو�شي  النفوذ  تنامي  اىل 
م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق االو����ش���ط. وك��م��ا ق���ال وزي���ر 
ك�شينجر  ه��ري  اال�شبق  االأم��ريك��ي  اخلارجية 
ال�شرق  اىل  ال��رو���ش��ي��ة  اال���ش��ل��ح��ة  دخ���ول  ف����اإنَّ 
الوجود  على  �شغط  عامل  ا�شبحت  االو���ش��ط 
الغربي. وح�شب تقديره فاإن املرحلة االوىل من 
دخول اال�شلحة الرو�شية لل�شرق االو�شط جلبت 

الفوائد لالحتاد ال�شوفياتي.
تلك  يف  ملمو�شا  ال�شوفياتي  احل�شور  وا�شبح 
امل�شالح  جم��ال  يف  تدخل  كانت  التي  املناطق 
مع  الفني  الع�شكري  التعاون  ووف��ر  الغربية، 
الدول العربية لالحتاد ال�شوفياتي ، موردا ثابتا 
االأ�شلحة  �شفقة  وغريت  ال�شعبة،  العمالت  من 
 1955 ع��ام  ال�شوفيتى  االحت���اد  م��ع  امل�شرية 
اإ�شرائيل  وجعلت  املنطقة  فى  القوى  موازين 
والغرب يفكر األف مرة قبل اأن يقدم على االعتداء 

على م�شر والعامل العربي. 
وا�شبحت هذه ال�شفقة مبثابة "ح�شان طروادة 
الذي  العربي  العامل  ج�شد  يف  عميًقا  " للتغلغل 
تطلعات  لدعم  دولية كربى  قوة  يبحث عن  كان 
اقت�شاد  وب��ن��اء  واحل��ري��ة  باال�شتقالل  �شعوبه 
متطور. وهناك اليوم موؤ�شرات على ان اململكة 
اقليميا  ال��ك��ربى  ال��دول��ة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
على  امل�شلحة  قواتها  ت�شليح  يف  اعتمدت  التي 
مباحثات مع اجلانب  الغربية، جتري  اال�شلحة 
اال�شلحة  م��ن  كبرية  دفعة  ال���ش��ت��رياد  ال��رو���ش��ي 
الرو�شية، تتوقع مو�شكو بانها �شتكون انعطاًفا 

يف جمال �شادرات اال�شلحة. 
وعلى الرغم من ان حجم الديون الرو�شية التي 
ترتبت على البلدان العربية امل�شتوردة لال�شلحة 
املدفوعات  اجمايل  ف��اإّن  ت�شديدها  عن  والعجز 
بكثري  فاقت  امل�شدرة  الرو�شية  اال�شلحة  على 
التي منيت بها مو�شكو. وعلى  املالية  اخل�شائر 
ال�شيا�شة  التي طراأت على  التحوالت  الرغم من 
اخل���ارج���ي���ة ال��رو���ش��ي��ة ب��ع��د ان��ه��ي��ار االحت����اد 
بالتعاون  تفرط  مل  مو�شكو  اأن  اال  ال�شوفياتي، 

الع�شكري مع الدول العربية.
رو�سيا االخرى

وقد انطبع بذهنية او�شاط الراأي العام الرو�شي 
وان��ت��ق��ل ه���ذا االن��ط��ب��اع ل��ل��راي ال��ع��ام ال���دويل 
ب��اأ���ش��ره ان ال��ه��دف م��ن زي���ارة ال��زع��م��اء العرب 
لرو�شيا يتمحورفقط حول �شراء كميات كبرية 
مليارات  بعدة  املتطورة  الرو�شية  اال�شلحة  من 
انظمة  على  وا���ش��ع  عربي  طلب  فهناك  دوالر. 
والدبابات  ا�شكندير  و���ش��واري��خ   300 ا�ش�ض 
احلديثة ومقاتالت ميج وال�شوخوي والدفاعات 
اجلوية بانت�شري.... ورو�شيا تنظر ب�شهية اىل 
موزانات الدفاع العربية. وتوطد عالقاتها بهذه 
الدولة العربية او تلك يف �شوء كمية م�شرتياتها 
من اال�شلحة املتطورة. ان تلك امل�شرتيات ترهق 
االم��وال على  اه��دار  ان  اذ  العربية،  امل��وزان��ات 
اال�شلحة فقط يعطل او يهم�ض من توظيفها يف 
م�شاريع التطوير واالمناء االقت�شادي والتقدم 
البلد. ل�شكان  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  وت��وف��ري  العلمي 
وهذه املهام املطروحة اليوم امام كل بلد عربي 
بحاجة  دولة  كل  ان  �شك  دون  من  نامية.  كدول 
الزعماء  ح�شر  ول��ك��ن  ال��وط��ن��ي،  امنها  لتامني 
فقط  رو�شيا  مثل  كربى  بدولة  عالقاتهم  العرب 
طبيعية.  غري  م�شالة  تلوح  ال�شالح  مب�شرتيات 
العربية  ال��دول  عديدة  م��رات  رو�شيا  دع��ت  لقد 
للدخول مب�شاريع ذات توجه انتاجي مبا يف ذلك 
يف جماالت ت�شنيع البرتول وتوظيف االموال 
الرو�شية  التكنولوجيات  م�شاريع  يف  العربية 
لت�شويقها يف بلدان ثالثة، وعر�شت اي�شا بناء 
ذات  با�شتثمارات  والدخول  والور�ض  امل�شانع 
منفعة متبادلة، ولكن ال�شالح الرو�شي ظل وحده 
ويحرك  ال��ع��رب  ال��زع��م��اء  لغالبية  ج��ذب  ع��ام��ل 
اللعاب. وبلغ حجم التبادل التجاري بني رو�شيا 
دوالر،  مليارات   7 جمتمعة  العربية  والبلدان 
واال�شلحة هي املكون الرئي�شي يف هذا امليزان 

الذي مييل بالطبع ل�شالح رو�شيا. 
العربية  ال���ع���الق���ات  يف  االخ�����رى  وامل�����ش��ك��ل��ة 
ت�شع  ال��ع��رب��ي��ة مل  اجل��ام��ع��ة  ان  رو���ش��ي��ا،  م��ع 
العالقات  تلك  من  للعرب  وا�شحة  ا�شرتاتيجية 

بحيث يجري توظيفها مل�شالح البلدان العربية. 
لذلك  فيها  م�شاحلها  بتحقيق  دول��ة  ك��ل  تطمح 
فانها مل جتد اأ�شداًء وال تاأثريًا يذكر على رو�شيا 
التي تتعامل بانتقائية ووفق روؤيتها وم�شلحتها 
الدويل  املنعطف  ظل  العرب.ويف  مع  اخلا�شة 
العا�شفة  امل��ال��ي��ة  االزم����ة  وت��داع��ي��ات  اجل��دي��د 
واحتماالت ت�شكل ا�شطفاف دويل جديد وظهور 
موؤ�شرات نظام دويل متعدد القطبية حان الوقت 
الن ت�شع الدول العربية ُا�ش�شا جديدة للعالقات 
حتتل  االخ���رى،  الكبريى  وال���دول  رو�شيا  م��ع 
القدرات  التنمية والتطوير واالفادة من  ق�شايا 
الرو�شية  واخل����ربات  التكنلوجية  ال��رو���ش��ي��ة 
يخدم  مل��ا  ال���دويل  ال�شيا�شي  وال��ث��ق��ل  املعطلة 
امل�شلحة الوطنية، والكف عن الولع مب�شرتيات 
وحدها  تكون  وان  القتناءها  واللهاث  اال�شلحة 
تلك  تكون  وان  برو�شيا.  يربطنا  ال��ذي  اجل�شر 
امل�شرتيات ثقال على كاهل ال�شعوب. وان الوقت 
االخ��رى. رو�شيا  العرب  يكت�شف  الأن  ح��ان  قد 
رو�شيا العلوم والثقافة وال�شناعة وال�شريك يف 

عملية التطوير والتمنية.
احياء الرهانات

اخرتاق  على  الرهانات  اليوم  مو�شكو  وتعقد 
القليلة  ال�شنوات  يف  العربية  اال�شلحة  �شوق 
�شاحة  فان  الرو�شية  للمعطيات  ووفقا  القادمة. 
�شت�شهد  العربية  املنطقة  يف  اال�شلحة  ا�شواق 
ل�شالح  جوهرية  تغريات  القادمة  ال�شنوات  يف 
اال�شلحة الرو�شية. وتر�شد موؤ�ش�شات التجارة 
متزايدا  اهتماما  ي��ب��دون  ال��ع��رب  ان  بال�شالح 
الطريان  انظمة  وخا�شة  الرو�شية  باال�شلحة 
وال��دف��اع��ات اجل��وي��ة وال��ت��دري��ب، وغ��ريه��ا من 
اخلا�شة.  واملعدات  والتكنولوجيات  اال�شلحة 
ان  ت��اأم��ل  ج��دي��دة  عقود  على  التوقيع  وتنتظر 
بالبلدان  اال�شلحة  ح�شور  يف  انعطاًفا  حتدث 

العربية.
لتو�شيع  تتطلع  رو�شيا  ان  امل��راق��ب��ون  وي���رى 
�شوء  يف  العربية  ال�شالح  �شوق  يف  ح�شورها 
ا�شعار  وت��ذب��ذب  العاملية  االقت�شادية  االزم���ة 
هذه  ظل  يف  اال�شلحة  رو�شيا  بيع  ف��اإنَّ  النفط. 
ل�شد  ا  ومهمًّ ا�شافًيا  راف��ًدا  لها  �شيوفر  الظروف 
ع��ج��ز م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة، وك��ذل��ك ان��ق��اذ املجمع 
ال����ذي يواجه  ال��رو���ش��ي  ال�����ش��ن��اع��ي احل���رب���ي 
حتديث  اىل  ويحتاج  وفنية،  مالية  �شعوبات 

وا�شالح. 
دخول  على  احلا�شر  الوقت  يف  رو�شيا  وتعمل 
على  تعتمد  كانت  جديدة  عربية  �شالح  اأ�شواق 
الع�شكري/  التعاون  هيئة  رئي�ض  وقال  الغرب. 
رو�شيا  ان  دميرتيف  ميخائيل  الفيدرايل  الفني 

اأ�شلحة عربية جديدة  الأ�شواق  الدخول  با�شرت 
مل يوجد لنا فيها ح�شور بال�شابق" منوها بان 
والبحرين  قطر  فيها  مب��ا  اخلليج  دول  بع�ض 
الع�شكري  ال��ت��ع��اون  بتطوير  االه��ت��م��ام  اأب���دت 
جرى  ب��ان��ه  واف���اد  رو���ش��ي��ا.  م��ع  التكنولوجي   �
التوقيع على عقود �شالح كربى مع دول عربية، 
اجلزائر  م��ع  م��ربم��ة  ع��ق��ود  تنفيذ  ي��ج��ري  ك��م��ا 
ان  اىل  وا���ش��ار  �شوريا.  م��ع  التعاون  وين�شط 
تفريغ جتارة ال�شالح من االبعاد االيديولوجية 
دول  ا�شواق  لدخول  لرو�شيا  الفر�شة  ات��اح  قد 
على  التوقيع  ومت  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 

عقود ا�شلحة مع الكويت واالمارات العربية. 
و�شاركت رو�شيا بوفد كبري يف معر�ض الطريان 
والف�شاء الكوين الذي اقيم يف دبي للفرتة حتى 
19 ت�شرين الثاين املا�شي. وعقد الوفد الرو�شي 
العربية  الدول  وفود  من  العديد  مع  اجتماعات 
لالأ�شلحة  ج��دي��دة  ع��رو���ش��ًا  معها  ناق�ض  حيث 
 " ال��رو���ش��ي  للتعبري  ت��ه��دف ووف��ق��ا  ال��رو���ش��ي��ة 
لتعزيز نظام الدفاعات الوطنية يف عدد من دول 

منطقة اخلليج و�شبه اجلزيرة العربية". 
الرو�شية  امل�شاركة  ان  رو�شية  م�شادر  وقالت 
اظهرت ان مكانة رو�شيا يف ا�شواق ال�شالح يف 
ال�شرق االو�شط تنمو يوما بعد يوم بالرغم من 
املناف�شة الدولية هناك. واو�شحت ان ما ي�شهد 
على ذلك هو حجم اال�شلحة الرو�شية التي جرى 
والكويت  واالردن  العربية  لالمارات  ت�شديرها 
وغريها  وم�شر  واجل��زائ��ر  واي���ران  و���ش��وري��ا 
با�شطراد  رو�شيا  معها  تو�شع  التي  ال��دول  من 

عالقات ال�شراكة ذات املنفعة املتبادلة.
يف  ذل��ك  يف  مبا  الرو�شية  العالقات  ان  وقالت 
جمال الدفاع واالمن مع العامل العربي، التي لها 
تاريخ طويل ميتد لع�شرات ال�شنوات، واالحداث 
على  هاما  دورا  تلعب  امل�شرتك،  االهتمام  ذات 
هذا ال�شعيد. ووفقا لتقديرات اجلانب الرو�شي 
الرو�شية  اال�شلحة  ان  يرى  العربي  العامل  فان 
وجاهزة  وفعالة،  عالية  نوعية  وذات  ماأمونة 
ويقول  اال�شتثنائية.  الظروف  يف  لال�شتعمال 
من  الكثري  ان  جيدا  تعرف  العربية  البلدان  ان 
�شابقا  انتاجها  ج��رى  التي  الرو�شية  اال�شلحة 
او احلديثة منها �شتحتل ال�شدارة يف اال�شواق 
وجود  لعدم  م�شتواها،نظرا  ناحية  من  الدولية 

�شبيه لها يف العامل.
بالطائرات  اه��ت��م��اًم��ا  العربية  ال���دول  وت��ب��دي 
املقاتلة "�شو � 35" و "�شو� 30اأم كي "2 و"ميغ 
�"35 و"ميغ � 29اأ�ض ام تي"، وطائرة التدريب 
"ياك 130"، و�شتى انواع ماركة طائرات "مي" 
املباحثات  واظهر  اجلوية.  والدفاعات  "كا"  و 

املنطقة  دول  ان  دب���ي،  م��ع��ر���ض  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
"�شو  باملقاتلة  خا�ض  نحو  على  تهتهم  العربية 
فيها  ا�شتعملت  التي  الوظائف  متعددة   35"  �
تتفوق  جعلتها  والتي  اخلام�ض،  اجليل  تقنيات 

على الطائرات االخرى من نوعها. 
مبحطة  م��زودة  انها  مميزاتها  �شمن  وت��ن��درج 
فرن�شي  �شنع  م��ن  ه��وائ��ي��ة  �شبكة  ذي  رادار 
مدى  على  م��ن  االه���داف  ع��ن  الك�شف  بامكانها 
بعيد و�شرب 8 يف ان واحد. وتتيح املوا�شفات 
التقنية للمقاتلة القيام مبناورات فائقة من اجل 
اي��ة ظروف  ظ��ل  التفوق يف اجل��و وان���زال يف 
مناخية ليال ونهارا، ب 12 هدفا جويا وار�شيا 
للخ�شم بذخرية من و�شائل التدمري ي�شل وزنها 

8 اطنان التي يجري التحكم بها او ال.
طائرة  ا  اي�شً العربية  البلدان  اهتمام  واث��ارت 
�شتدخل  التي   130"  � "ياك  الع�شكرية  التدريب 
الرو�شية  اجل��وي��ة  ال��ق��وة  ا�شلحة  �شمن  قريًبا 
مبا  املقاتالت  ا�شتخدام  على  الطيارين  الع��داد 
 ."35  � "ميغ  و   35"  � "�شو  املتطورة  ذل��ك  يف 
التحكم  نظام  ومتانة  التقنية  املميزات  وبف�شل 
الزجاجي  والكابني  بعد  على  من  االل��ك��رتوين 
احلديث، فان ياك 130 توؤمن تدريًبا اآمًنا وفعااًل 
وواعًدا لقيادة الطائرات، مبا يف ذلك الطائرات 
"ياك  ا�شتعمال  وميكن  رو�شي.  غري  �شنع  من 
خالل  ال�شربات  ان���زال  مب��ه��ام  للقيام   130"

نزاعات حمدودة.
من  املروحية  ا  اي�شً الكبري  باالهتمام  وحتظى 
 � "مي  الع�شكرية  النقل  " مي" ومروحية  طراز 
35بي" و "مي � 35 اأم" وطائرة النقل الع�شكري 
"مي � 17 �ض"، وكذلك مروحية النقل الع�شكرية 
الكبرية "مي �26" التي تعترب االكرب من نوعها 

يف العامل.
القتالية  امل��روح��ي��ة  ال��ك��ب��ري  االه��ت��م��ام  وت��ل��ق��ى 
جانب  ف��اإىل  اليجاتر".   "  "52  � "كا  الرو�شية 
اإمكانياتها كطائرة قتالية، باإمكان طاقمها القيام 
هذا  يف  والتفاعل  وا�شتطالع  جت�ش�ض  باإعمال 
والطائرة  ال�شاربة،  الربية  االأنظمة  مع  املجال 
"كا �"52 مزودة بانظمة حديثة للك�شف وار�شاد 
والقيام  اخل�����ش��م،  اأه����داف  ن��ح��و  ال�����ش��واري��خ 
عاٍل.  غري  ارتفاع  على  اوتوماتيكية  بتحليقات 
بها  ت�شتهر  التي  اجلوية  الدفاعات  جمال  ويف 
ب�شواريخ  متزايًدا  اهتماًما  هناك  فان  رو�شيا 
التي  اأُومف"  ت���ري   " ب���  امل�����ش��م��اة   400  � ا����ض 
كلم   250 بعد  على  من  اخل�شم  ط��ائ��رات  تدمر 
وهي  كلم   60 على  من  البال�شتية  وال�شواريخ 
اية  على ارتفاع 27 كلم. وميكن ان تتكامل مع 

منظمة دفاعات جوية. 

واخلرباء  الع�شكريني  امل�شوؤولني  كبار  ويويل 
لالهداف  امل�شادة  لل�شواريخ  االنتباه  العرب 
مي   � " ب��وك  ط��راز  من  البعد  متو�شطة  اجلوية 
� مي اى". وح�شب  املدى" تور  قريبة  اأي"و   2
املعطيات الرو�شية فان هذا النوع من ال�شواريخ 
ميكن  والتج�ش�ض،  اال�شتطالع  و�شائل  وبدعم 
ان ي��ك��ون االأ���ش��ا���ض الإق��ام��ة ن��ظ��ام ف��ع��ال م�شاد 

لل�شواريخ.
وعر�شت �شركة " رو�ض ابرون اك�شبورت" التي 
للدول  الرو�شية  اال�شلحة  بيع  عمليات  حتتكر 
االجنبية، على البلدان العربية �شواريخ " جو � 
جو " و " جو � ار�ض".وتتمتع هذه ال�شواريخ 
كما تقول املعطيات الرو�شية، مبوا�شفات تقنية 
الراداية  للمحطة  وا�شع  طيف  بينها  من  عالية 
ال��ت�����ش��وي��ب ون��ظ��ام امل��الح��ة اجلوية  وجم��م��ع 
وادارة التحليق التي تقلل مبرة ون�شف ملرتني 
على  النفقات  وتقل�ض  عليها  التدريب  فرتة  من 
اإعدادها وتقت�شد احتياطات هذه االنظمة غالية 

الثمن.
العربية خالل  ال���دول  م��ن وف���ود  ع��دد  ون��اق�����ض 
ممثلي  مع  دب��ي  معر�ض  هام�ض  على  اللقاءات 
�شركات �شناعة اال�شلحة الرو�شية ق�شايا تتعلق 
زمن  يف  ا���ش��ت��وردت  ال��ت��ي  اال�شلحة  بتحديث 
لتقدمي اخلدمات  واإقامة مراكز ع�شرية  �شابق، 
واف����ادت  ت�����ش��دي��ره��ا.  ب��ع��د  لال�شلحة  ال���الزم���ة 
بتقدمي  ينظر  الرو�شي  اجلانب  ان  ال�شحيفة 
املتبادلة  احل�شابات  م�شالة  يف  مرنة  ���ش��روط 

مل�شتوردي االأ�شلحة الرو�شية.   
يف  الدفاعية  ال�شناعة  جممع  يف  م�شدر  وك��ان 
اأن  ع��ن  املا�شي  �شبتمرب  يف  ك�شف  ق��د  رو�شيا 
ال�شعودية جتري مفاو�شات الإبرام حزمة عقود 
الرو�شية.  االأ�شلحة  من  خمتلفة  اأن��واع  ل�شراء 
الرو�شية  "اأنرتفاك�ض"  لوكالة  امل�شدر  وق��ال 
من  ق��ري��ب��ًا  ت�شبح  ق��د  ال�����ش��ع��ودي��ة  اإن  ل��الأن��ب��اء 
اإىل  م�شريًا  الرو�شية،  االأ�شلحة  م�شرتي  اأك��رب 
الإبرام  رو�شيا  مع  حاليًا  اجلارية  مفاو�شاتها 
ع��ق��ود الأن����واع م��ن االأ���ش��ل��ح��ة ال��رو���ش��ي��ة ت�شمل 
امل�شادة   400 ا����ض  ���ش��واري��خ  اىل  ب��اال���ش��اف��ة 
مروحية   30( 150 مروحية  لالهداف اجلوية، 
"مي- ط��راز  م��ن  "مي-35" و 120  ط��راز  م��ن 
17"( واأكرث من 150 دبابة من طراز "تي -90 
اأ�ض"، وحوايل 250 عربة م�شاة قتالية "بي اأم 
بي- 3"، وع�شرات من املنظومات ال�شاروخية 
الدول  �شتلتفت  متى  ال�شنع.ولكن  الرو�شية 
القدرات  رو�شيا  االخ��رى،  رو�شيا  اىل  العربية 
وتطوير  حت��دي��ث  على  ت�شاعد  ال��ت��ي  املتنوعة 

وحت�شري العامل العربي؟.

بطريقة  ي�شحك  ثمَّ  يبت�شم،  اأْن  اإالَّ  العراقي  امل�شوؤول  من  كان  فما 
ه�شتريية مري�شة، ثمَّ يعب�ُض فجاأًة، ويطرد املرا�شلة، وياأمر بعدم 

اإدخالها الأيِّ موؤمتر �شحفي بعد ذلك.
يوم  اأ�شواأ  هذا  "كان  بعبارة:  مذكراتها  مالأت  اأولربايت  اأنَّ  ورغَم 
يف حياتي كوزيرة خارجية"، كما يف �ض411، و�ض 517، وحنَي 
�شوًرا  فيه  اأظهَر  مبا�شر  برنامج  يف  �شتاهل  ليزيل  املذيع  �شاألها 
واملعدات،  االأدوي���ة،  نق�َض  تعاين  التي  العراقية،  للم�شت�شفيات 
واالأط���ف���ال ال��ذي��ن مَي��وت��ون ب�شبب ���ش��وء ال��ت��غ��ذي��ة وغ��ريه��ا من 
االأمرا�ض؛ الأنَّهم ال يجدون الدواء: "اإنَّ ن�شف مليون طفل عراقي 
قد ماتوا، اأق�شُد اأنَّ هذا العدد اأكرب من عدد االأطفال الذين ماتوا يف 
هريو�شيما، وكما تعلمني، فهل االأمُر كله ي�شتحق مثل هذا الثمن؟"؛ 
)مادلني اأولربايت - ال�شيدة الوزيرة - ترجمة د. حممد توفيق - 

�شركة احلوار الثقايف - 2004 - بريوت - �ض400(.
�شديد  خ��ي��ار  ����ُه  اأنَّ "اأعتقد  ف����ردَّت:  ل�شانها  م��ن  احلقيقة  واأف��ل��ت��ت 

عوبة، ولكن الثمن - كما نعتقد - كاَن جديًرا بالدفع". ال�شُّ
وحاملا نطقت مَتنََّيت لو كانت يل الُقدرة على جتميد الزمن ل�شحب 
لة وخرقاء  اإجابتي غليظة رهيبة، ومتعجِّ كانت  فقد  الكلمات،  تلك 
�شخ�ض  كل  حياة  يف  اأوق��ات  فهناك  ؛  ف��خٍّ يف  وقعُت  لقد  وخاطئة، 
حياتي  يف  يكن  ومل  ذهنه،  من  اأ�شرع  ب�شورة  ل�شانه  فيها  يعمل 

العمليَّة مثال يدعو اإىل النَّدم اأكرث من ذلك اجلواب؛ )�ض410(.
واإذا كان عقُل الرجل مدفوًنا يف ل�شانه، فاإنَّ الرئي�ض بو�ض �شيكون 
غيني�ض  كتاب  يدخل  اأْن  وي�شتحق  العقل،  ا�شمه  �شيء  من  خالًيا 
 11 اأح��داث  فبعد  اللِّ�َشان،  �شقطات  من  عدد  اأكرب  �شاحَب  بو�شفه 
�شليبيَّة،  حرًبا  �شتكون  املرة  هذه  الو�شيكة  "احلرب  قال:  اأيلول 

واأنَّها �شتكون طويلة االأمد".
، ثمَّ اعتذر عن َزلَّته وقام  ُه �شنَّ احلرب على العراق باأمر من الربِّ واأنَّ
امل�شلمني  م�شاعر  لتهدئة  وا�شنطن؛  يف  االإ�شالمي  املركز  بزيارة 
يف  مُياثله  ما  له  بو�ض  وت�شريح  لكلماته،  طوياًل  �شفَّقوا  الذين 
من   1917 عام  يف  اللنبي  الربيطاين  اجل��رال  قال  فقد  التاريخ، 
ومقولة  ال�شليبيَّة"،  احلروب  انتهت  "االآن  املقد�ض:  بيت  طرقات 
يا  عدنا  قد  "ها  الدين:  على قرب �شالح  غ��ورو  الفرن�شي  اجل��رال 

�شالح الدين".
وهناك تقريٌر قدم يف عهد الرئي�ض ريجان يف �شنة 1984م، و�ُشمي 
"الدخول يف مرحلة احلروب ال�شليبية الثالثة"، هذا التقرير كان 
يتكلم عن التعاُمل مع املنطقة العربية واالإ�شالمية، واإذا ُمِلَئ القلُب، 
َفا�َض اللِّ�َشان، والنوايا اأمٌر كامن يف النَّف�ض تك�شفُه الوقائع َوَفَلتات 

اللِّ�َشان.
رْي  ِمرْي        َوالِْب�ْشُر   ُعْنَواُن   الَْب�شِ َنَطَق اللِّ�َشاُن َعِن ال�شَّ

موَت  متنَّى  حني  املري�شة  الُعدوانية  روح��ه  للمالأ  واأظهر  عاد  ثمَّ 
فيدل كا�شرتو قائاًل: "يوًما �شياأخذ الرب فيدل كا�شرتو"، وكاأنَّه من 
اخلالدين، واأنَّ الرب لن يقب�ض روَحه، وو�شَف حركة طالبان باأنَّهم 
االأمرية  عن  َيختلف  ال  ت�شارلز  االأمري  واأن  مو�شيقيَّة،  فرقة  جمرد 
 2004 اآب  مطلع  يف  بو�ض  األ��ق��اه  ال��ذي  اخل��ط��اب  ويف  ت�شارلز، 
فاع االأمريكي، والتي  مبنا�شبة مرا�شم توقيع املوازنة املخ�ش�شة للدِّ
بلغت 417 مليار دوالر، قال بو�ض اأمام عدد من كبار الع�شكريني: 
االأذى  الإحلاق  جديدة؛  بُطُرق  التفكري  عن  يكفُّون  ال  اأعداءنا  "اإنَّ 

ا". ببالدنا و�شعبنا، كما نفعل نحن اأي�شً
بوب  الكاتب  واعترب  اللِّ�َشان،  بَزلَّة  االأمريكية  حف  ال�شُّ واهتمت 
بات  ال�شغط  اأنَّ  االأمريكية  تاميز  نيويورك  �شحيفة  يف  هريبرت 
م�شيطًرا على بو�ض وهو ال�شيء الذي �شبب هذه "الزلة الفرويدية"، 
ا  "احلكومة التي نتبعها تبدو وكاأنَّها تتبع ن�شًّ اإنَّ  وقال هريبرت: 
ي لتبعات  من م�شرح العبث، فبداًل من العمل مع احللفاء على الت�شدِّ
واأر�شلنا  احللفاء،  باإهانة  ُقمنا  �شبتمرب،  من  ع�شر  احلادي  اأحداث 
امليكرفون  اأنَّ  بو�ض  الرئي�ُض  ينتبِه  ومل  العراق"،  فخِّ  اإىل  جنودنا 
ظلَّ مفتوًحا يف قمة الثمانية، وقال: "يجب التخلُّ�ض من حزب الله 

واإنهاء امل�شاألة".
اأخطاأ الرئي�ض البوليفي اإيفو مورالي�ض اإذ و�شف اململكة االإ�شبانية 

زلة  اأيلول 2009، وذكرت  اأثناء زيارته يف منت�شف  ة  باجلمهوريَّ
ال�شابق  االأمريكي  الرئي�ض  �شقيق  بو�ض  جيب  بزلة  هذه  اللِّ�َشان 
اإ�شبانيا  و�شف  ال��ذي  ال�شابق،  فلوريدا  وح��اك��م  ب��و���ض،  ج��ورج 
ا باجلمهورية خالل زيارة عام 2003، ورئي�ض وزراء اإيطاليا  اأي�شً
ُه ياأمل اأْن يكت�شَح الغرُب العامل االإ�شالمي،  بريل�شكوين الذي اأعلَن اأنَّ
وحني ا�شتقبَل اأوباما قال له: "مرحًبا باأ�شود اللون"، واأوباما قال 
خالل مقابلٍة اأجراها مع برنامج The Tonight Show: اإنَّ 
مهاراته يف ريا�شة البولينغ اأ�شبه مبهارات العبي اأوملبياد املعاقني، 
وجاء هذا التعليق قبل اأ�شبوعني فقط من التاريخ املفرت�ض الإطالق 
ق"،  دَّ ا�شتعمال كلمة "معوَّ حملة "اليوم العاملي لن�شر التوعية" �شِ
ل�شان  َزلَّة  اأطرف  ولكن  ة.  اخلا�شَّ االحتياجات  بذوي  وا�شتبدالها 
"قبل  االأمريكية:  املتحدة  الواليات  لدى  الياباين  فري  ال�شَّ رواه��ا 
يف  امل��ب��ادئ  بع�َض  الياباين  ال���وزراء  رئي�ُض  ل  ح�شَّ اأي���ام  ب�شعة 
ملقابلة  املتحدة؛  للواليات  االإجنليزية، قبل زيارته  باللغة  املحادثة 
يقول  اأن  عليه  باأنَّ  اإخباره  ومتَّ  اأوباما،  باراك  االأمريكي  الرئي�ض 

عندما ي�شافح باراك اأوباما:
 how are you كيف احلال؟

 I am fine، and you لريد عليه اأوباما: بخري، واأنت؟
 me too .ا بخري فريد عليه: واأنا اأي�شً

ثم بعدها يتوىل املرتجم بقية املحادثة.
الياباين  ال��وزراء  قابل رئي�ُض  الذي حدث كان كاالآتي: عندما  لكنَّ 

 who are you من اأنت؟ : باراك اأوباما، قال له َخَطاأً
ِدم اأوباما من ال�شوؤال، فقال مازًحا: اأنا زوُج مي�شيل هه هه. �شُ

 well، I am michelle's husband، ha ha
 me too الياباين: واأنا كذلك هه هه.  ال��وزراء  فرد عليه رئي�ض 

 ha ha
الله  َيحمُد  اأوباما  كان  طويل،  �شمٌت  االجتماع  قاعة  على  وخيَّم 
اأنَّ زوجته لي�شت �شقراء، وال �شابة، وف�شاًل عن ذلك مل تذهب اإىل 

اليابان، واإالَّ كانت زلة اللِّ�َشان قد �شبَّبت اأزمة دبلوما�شية.
مه بامللوك  ولي�ض اأقرب من ُمداخالت القذَّايف يف القمم العربية وَتهكُّ
اخرة، وتعبريات  وؤ�شاء العرب، وا�شتهر ال�شادات بتعليقاته ال�شَّ والرُّ
االأنياب  هذه  اأنياب"  لها  و"الدميقراطية  )هفرمه(،  مثل:  �شهرية، 
و"اجلماهريية   ،1981 �شبتمرب  اعتقاالت  يف  بقوة  ظهرت  التي 
الليبية - وخذ نف�ض - ال�شعبية الدميقراطية... اإلخ"، وحني و�شف 

ال�شيخ املحالوي: )مرمي يف ال�شجن زي الكلب(.
اجلامعة  قمة  ففي  ��ا،  اأي�����شً كثرية  م��ب��ارك  الرئي�ض  ل�شان  وزالت 
اأنهى  ما  بعد  قال   ،2000 االأول  ت�شرين  ال�شيخ  �شرم  يف  العربية 
ار االأ�شد كلَمَته: "ن�شكر الرئي�ض ال�شوداين"،  الرئي�ض ال�شوري ب�شَّ
وقال حول احلرب امل�شتعلة يف لبنان اآنذاك: )دي خ�شارة كبرية... 
ماهية  اأحد  يعرف  ده(، ومل  للبتاع  الإ�شرائيل... وخ�شارة  خ�شارة 
اأو  الله،  حزب  اأو  لبنان،  هو  هل  الرئي�ض:  يق�شده  الذي  )البتاع( 

االأمة العربية؟

االأزهر،  جامعة  يف  النف�شى  الطب  اأ�شتاذ  املهدي  حممد  والدكتور 
ا: ال�شيء الذي يرغب الرئي�ض مبارك يف  َر كلمَة )البتاع( نف�شيًّ َف�شَّ
ره، ونظرته اإليه ت�شوبها حالة من تقليل ال�شاأن؛  جتاُهله وعدم تذكُّ
رجة التي جتعله  الأن ت�شرفات هذا )البتاع( ت�شبب له االإزعاج، للدَّ

ال يريد تذكره.
القنوات  اإح����دى  م��ع  ل��ق��اٍء  ويف  مو�شكو  م��ب��ارك  زي����ارة  واأث���ن���اء 
و�شية �شاألته املذيعة عن متنياته للرئي�ض الرو�شي  التلفزيونية الرُّ
رو�شيا  الأنَّ  ثالثة؛  رئا�شة  ف��رتة  يحوز  اأن  "اأمتنى  فقال  بوتني، 
و�شي ال ي�شمح  الرُّ الد�شتور  اأنَّ  اإليه"، وهو مل يكن يعرف  بحاجٍة 
ٌل  اإال بفرتتني رئا�شيتني فقط، واعترب املحلِّلون الرو�ض اأنَّ هذا تدخُّ

يف ال�شاأن الداخلي الرو�شي.
جالء  ذكرى  يف   11/30 يوم  خطبته  يف  اليمني  الرئي�ض  واأخطاأ 
َد فيها على اأن املوؤ�ش�شة الع�شكرية  الربيطانيِّني عن عدن، والتي اأكَّ
وحَدها احلاكمة واحلامية للجمهوريَّة والوحدة والتقدُّم يف اليمن، 
فبعد اأربعني عاًما من احلكم الع�شكري، يريد عبدالله �شالح التمهيد 

الأربعني �شنة اأخرى.
وجواب جان كارباترك مندوبة اأمريكا يف االأمم املتحدة �شابًقا عن 
حركات  مقابل  القمعية،  االأنظمة  لبع�ض  اأمريكا  دعم  حول  �شوؤاٍل 
من  مرة  األف  خرٌي  لنا  تابٌع  "دكتاتوٌر  والتعددية:  باحلواِر  ُتوؤمن 

ُد م�شاحلنا". نظام دميقراطي ُيهدِّ
تليفونية  مكاملة  يف  ح  �شرَّ ال�شيخ  كفر  حمافظ  عابدين  زكي  اأحمد 

املهن،  "اأو�شخ"  من  املحافظ  مهنة  باأن  اليوم"  "القاهرة  لربنامج 
ل�شانِه  ال�شجن؛ ب�شبب زلة  ال�شادات 275 يوًما يف  وق�شى طلعت 

باأن اجلي�ض م�شوؤول عن قتل ال�شادات.
يوم  باالإجنليزية،  الناطقة  اجل��زي��رة  قناة  اأجرتها  مقابلة  ويف 
اجلمعة 2006/11/17 ردَّ رئي�ض الوزراء الربيطاين توين بلري 
على �شوؤال حول ما اإذا كانت احلرب على العراق كارثة قائاًل: "اإنَّها 

كذلك بالفعل"، ثمَّ عاد واعتذر.
ويف حديث لقناة "العربية" يوم ال�شبت 2006/4/8 قال الرئي�ض 
"ال�شيعة  العراق:  االإي��راين يف  التاأثري  �شوؤال عن  ا على  ردًّ مبارك 
ِلُدوِلهم"،  ولي�ض  الإي��ران،  والوؤه��م  اأغلبهم  الإي��ران،  والوؤه��م  دائًما 
عب العراقي، وللتخفيف من  وهكذا قاَم بتخوين اأكرث من ن�شف ال�شَّ
َد متحدٌث با�شم رئا�شة اجلمهورية اأنَّ  ة وحجم ردود االأفعال: اأكَّ ِحدَّ
مبارك ق�شد من ت�شريحاته التعاُطف ال�شيعي العراقي مع اإيران؛ 

�شة. ال�شت�شافتها لعتباتهم املقدَّ
ت�شريًحا   2006  /4/9 يف  "روزاليو�شف"  �شحيفة  ون�شرت 
عاكف:  مهدي  م�شر  يف  امل�شلمني  االإخ��وان  جلماعة  العام  للُمر�شد 

)طز يف م�شر، واأبو م�شر، واللي يف م�شر(.
ويف املوؤمتر اجلماهريي الذي عقدته نقابة املحامني لدعِم املقاومة 
قال   -  2006 اأغ�شط�ض   19 يف  الله  ح��زب  وتاأييد  الفل�شطينية، 
العرب  احلكام  عن  حديثه  عند  امل�شلمني  ل��الإخ��وان  العام  املر�شد 
ُدون بالله لقتلناهم؛ الأنَّ خطرهم اأ�شدُّ وطاأًة  قائاًل: "لوال اأنَّهم ُمَوحِّ

من خطر اليهود اأنف�شهم".
اأ�شهرها  اأخطاء املذيعني واملذيعات، فهي ع�شيَّة على احل�شر،  ا  اأمَّ
كان على اإثر اغتيال النَّائب وليد عيدو، وجنله، ومرافقه، واثنني 
 2007/1/12 يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  النجمة  ن���ادي  ف��ري��ق  الع��ب��ي  م��ن 
بخطٍّ  االإخ���ب���اري  وال�����ش��ري��ط   ،)NBN( ق��ن��اة  م��ذي��ع��ة  ف��خ��رج��ت 
�شفة  ويتَِّخذ  عيدو،  وليد  النائب  ينعى  ي  ب��رِّ "الرئي�ض  عري�ض: 
تدري  اأن  لزميلها دون  قائلة  املجرمني واملخططني"،  ع��اء على  االدِّ
اأنَّ )املايكروفون( مفتوح، تقول: )مرحًبا حاج(، ثمَّ تقول: )اأدي�ض 
تعوقوا دخلك لقتلوه(؛ يعني اأنَّهم تاأخروا كثرًيا يف قتله، وي�شحك 
ب�ض  �شماتة  )م�����ض  فتقول:  �شميتة(،  م�ض  )ن��ح��ن  ق��ائ��اًل:  زميلها 
فيقول:  اأنا عم عدهم(،  فتفت،  اأحمد  فيه  )بعد  تقول:  ثم  هلكونا(. 
)بعد فيه اأربعة خم�شة وخل�شنا(. والقناة مملوكة لرئي�ض جمل�ض 
من  �شكوى  وبعد  بري،  نبيه  اأمل  حركة  ورئي�ض  اللبناين  اب  النوَّ
عدم  للمذيعني  در���ض  اأول  واالآن  املذيعة،  بطرد  ق��اَم  فتفت  اأحمد 
ا كانت  احلديث اأَلَْبتة داخَل االإ�شتوديو، ولكن هل �شيلتزمون؟ ورمبَّ

االأخطاء من جند القدر لتنبيه الغافلني.
وال�شيا�شي يجب اأن ينزل عند رغبة اجلماهري، ويفعل ما ال يريد 
فعله، لك�شب قلوبهم، َرَف�َض بو�ض االأول فكرة اإلقاء خطاب تاريخي 
على  النور  ِقَوى  النت�شار  ويهلِّل  الباردة،  احلرب  �شرية  َمن  )يت�شَّ
الم، غري اأنَّ بو�ض مل يكْن مرتاًحا لفكرة االحتفال، انطالًقا من  الظَّ
عدم االنبهار مبا هو درامي ومثري، قائاًل مل�شاعديه: "لن اأرق�ض فوق 
اجِلدار"، حتى يف اأثناء عمليَّات هدم اجلدار كان م�شت�شاره مارلني 
فيتزووتر قد دعا فريًقا �شغرًيا من املرا�شلني اإىل املكتب البي�شوي 
َظة، خالية من  للتحدُّث مع الرئي�ض، غري اأنَّهم وجدوا اإجاباته ُمَتَحفِّ
َم  العاطفة ب�شكٍل غريب... وقال فيما بعد - كما لو كان يريد اأْن ُيقدِّ
ا كان عليَّ اأْن  تف�شرًيا مِلَا اأبداُه من التحفظ و�شبط النف�ض -: "رمبَّ
َم لهم حركة كهذه"، وقفَز يف الهواء ُمقلًِّدا حركة اللقطة الدعائية  اأقدِّ
التِّجارية ل�شركة تويوتا؛ حيث يطري مالك ال�شيارة اجلديدة َفِرًحا 
لم - ترجمة  ال�شِّ �شافًقا عقبيه( ديفيد هالرب�شتام - حرٌب يف زمن 
فا�شل: جتكر - مكتبة العبيكان - 2003 - الريا�ض - �ض9. لكن 
حرب  يف  حقَّقها  التي  االنت�شارات  رغَم  االأول  ببو�ض  اأط��اح  الذي 
ه: َكِذُبُه يف َق�َشِمِه َوَوْعِدِه يف  اخلليج ونهاية احلرب الباردة ل�شاحِلِ
حملته االنتخابية 1988 "ا�شمعوا ما �شاأقوله جيًدا: لن تكون اأية 

�شرائب جديدة، �ض17".
فهل على الرئي�ض اأن يرق�َض فوق اجلدار؛ كي يفوز يف االنتخابات، 
اأو يكفي قليٌل من الب�شا�شة لبثِّ روح االأُلفة واملرح بني جمهوره؟ 
الرئي�ض ريغان؟  يفعل  كان  كما  النكات  ُيطِلَق  اأْن  الرئي�ض  هل على 
كيف �شيحبُّ ال�شعُب رجاًل عبو�ًشا قمطريًرا ال ي�شحُك، وال يفرح، 

وال يبت�شم؟!
ُمبا�شرة  اأن يقول احلقيقة ب�شورة  اأو ال�شيا�شي  هل على الرئي�ض 
�شياغة  ويعيد  ُي����راِوغ،  اأن  عليه  اأو  االآخ��ري��ن،  مل�شاعر  وُم��وؤذي��ة 
ال�شوؤال بعبارة: اأُظنُّك تعني ال�شوؤال عن... ويعيد �شياغة ال�شوؤال 
املُحِرج بح�شب ما يتَِّفق مع مواقفه؟ ملاذا اأُ�شيَبْت وزيرة اخلارجية 

اأولربايت بالكاآبة حني انفَلَتْت احلقيقة من ل�شانها؟
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ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�شوابط االآتية:
1 � يذكر ا�شم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 � تر�شل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ض بال�شفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

عبدالكرمي يحيى الزيباري

����س���ق���ط���ات �ل���ل�������س���ان ع���ن���د م�������س���اه���ر �ل�����س��ا���س��ة

فالح احلمراين

م��ت��ى ت��ل��ت��ف��ت �ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة ل��رو���س��ي��ا �الخ�����رى؟

يه، َوِلُكلِّ �ساقطٍة القطة، واللِّ�َسان اأ�سٌد ه�سور، اإذا اأطلقته اأكلك. مقتل الرجل بني فكَّ
ُء ِمْن  َجْرِح  اللِّ�َساِن  اأُ َعْن َقِرْيٍب             َوَيْعَيا الُرْ ْيِف َيْرَ َوَجْرُح ال�سَّ

وب�سبب َزلَّة ل�ساٍن: َكْم راأ�ٍس طارْت! َوَكْم َرَقَبٍة ُقِطَعْت! َوَكْم من �سداقٍة ا�ستحالت عداوة!
�َس ملحاولة  ام: اإنَّ ال�سيد ال�سي�ستاين قد تعرَّ ة اأحد قادة العراق اجُلُدد: "اأنَت قلت قبل اأيَّ ويف �سباط 2004 �ساألت مرا�سلة قناة احلرة الف�سائيَّ

اغتيال، ثمَّ ظهَر اإعالن من مكتب ال�سيد ينفي اخلر، وقال علي الدباغ: "اخلر م�سطنع وكذب، فال�سيد ال�سي�ستاين مل يخرج من داره 
ي اجلماهري؟! لكنَّ اأهداًفا اإعالمية بحتة تقف وراء الرتويج لهذا اخلر العاري عن ال�سحة"، وبني الفرتة  منذ �ست �سنوات، فكيف ُيحيِّ

ح لو�سائل االإعالم بنجاحكم يف القب�س على اأبي م�سعب الزرقاوي، اأو اأحد قادة االإرهاب املطلوبني، ثمَّ يتبنيَّ بعد قليل اأنَّ  واالأخرى ُت�سرِّ
دون الكذب؛ كي جتذبوا اإليكم االأنظار؟". ت�سريحكم كاذب، فهل تتق�سَّ

كا�سرتواولربايت


