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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
ذاب الثلج ...
احفظوا هذه األسماء جيدًا وال
ت �ن ��وا ع ��ن م �ك��اف �ح��ة أص �ح��اب �ه��ا
ب�ك��ل م��ا أوت�ي�ت��م م��ن ح��زن وقهر
وإحباط.
ال ت � �ت � �ح� ��دوا ي � ��ا ع � � ّ�م � ��ال ل �ب �ن��ان
وموظفيه في سبيل هذه املسألة.
ليس اليوم وقت إضاعة الوقت
 ...فالوحدة كانت دائمًا غولكم
وعنقاءكم ورابع مستحيالتكم.
ت� �ن ��اف ��روا وت� �ن ��اب ��ذوا ك �م��ا أن �ت��م
ّ
دائمًا ،وليعمل كل منكم بمفرده
وع �ل��ى ط��ري�ق�ت��ه وم ��زاج ��ه ،إن�م��ا
ُ
ال ت�خ�ط�ئ��وا ال�ت�ص��وي��ب .هدفكم
واض � � ��ح وس � �ه ��ل ألن� � ��ه م �ت �ع��دد،
ف�ي��ه م��ن أص �ح��اب األل �ق��اب وم��ن
أص �ح��اب األع� �م ��ال وم ��ن ال �ق��ادة
وال��زع �م��اء وم ��ن «زل � ��م» امل��رح�ل��ة
وقططها الشرهة.
ّ
عدوكم جمهور قليل ـــ كثير ،وال
ع �ج��ب ،ف�ه��و م�ج�م��وع��ة النصف
بالـ  ...أربعة ماليني لبناني.
ه ��دف� �ك ��م امل� �ت� �ع ��دد س� �ه ��ل وغ �ي��ر
ّ
م � �ح� � ّ�ص� ��ن ألن امل � � � � � � ��راءاة وق� ��ل� ��ة
ال �ح �ي��اء ال ت �ح �م��ي .ل��م ي �ع��د لكم
ع ��ذر ،ف�ل�ا ت� �ت ��رددوا ب�ع��دم��ا ذاب
ال�ث�ل��ج وب ��ان امل� ��رج .ال ت�ص� ّ�دق��وا
الذين ُي ّ
سمون أنفسهم «أوادم»،
ّ
ّ
أصحاب الوجوه الصفر من قلة
ال ��دم ،واألي ��دي ال� ُ�ح�م��ر م��ن كثرة
ُ
ّ
يتزيون
ال �ف��رك .ال ت�ص� ّ�دق��وا م��ن
ب��ال�ب�س�م�لات ال�ش�ف��وي��ة الكثيفة
ويصطنعون الكياسة وامل��ودة
والتواضع وفعل الخير والغيرة
على مصلحة الناس والوطن.
مشروع شربل ّ
نحاس وتوابعه
ال��زل��زال�ي��ة ج ��اءت لتحمل إليكم
ّ
الخبر اليقني ،وتدلكم بالحرف
ال �ع��ري��ض ع� ّ�م��ن ه ��م أص�ح��اب�ك��م
وم��ن ه��م األع ��داء ،أع ��داء األج��ور
وال � � � �ح � � � �ي � � � ��اة .ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات � �ه� ��م
التأليبية من أبراجهم الشفافة
ف � �ض � �ح� ��ت س� � �ت � ��ره � ��م وك� �ش� �ف ��ت
ع��ورات�ه��م ال�ب�ش�ع��ة ،س ��واء منهم
ال��ذي��ن أع�ل�ن��وا ع��دم رض��اه��م عن
ق ��رار زي� ��ادة األّج� ��ور ك�م��ا ص��در،
أو ال ��ذي ��ن ح � � ��ذروا م �م��ا س� ّ�م��وه
ت ��داع� �ي ��ات اق� �ت� �ص ��ادي ��ة س�ل�ب�ي��ة
ل �ل �ق��رار ،أو ال��ذي��ن ق��ال��وا ج�ه��ارًا
نهارًا إنهم ضد مشروع األجور
ال � ��ذي ي�ت�ض�م��ن «س �ل �ب �ه��م» تلك
ال�ن�س�ب��ة ال�ض�ئ�ي�ل��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�ض�ئ�ي�ل��ة
م � ��ن أرب� ��اح � �ه� ��م ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة ،أو
ال� ��ذي� ��ن اخ � � �ت� � ��اروا ع � �ب� ��ارة «إن� ��ه
ق � � ��رار س� �ي ��اس ��ي» واع� �ت� �م ��دوه ��ا
ك�ل�م��ة س � ّ�ر ال�ت�ق�ط�ه��ا أش�ب��اح�ه��م
ف � � ��راح � � ��وا ي� �م� �ع� �ن ��ون ف� � ��ي ن �ش��ر
ع � ��رض ق � � ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ّ
ليكروا بالتالي على ُدريهمات
ال � �ف � �ق� ��راء  ...وف� � ��ي ه� � ��ذا ال ��وق ��ت
ان �ط �ل ��ق أص � �ح� ��اب امل� �ع ��ام ��ل ف��ي
ّ
بهلوانياتهم ال�ش��ري��رة يمألون
ال �ق �ص��ور ص ��راخ ��ًا وت �ه ��دي �دًا ...
ت � ��ارة ب �ط� ّ�رد ال �ع� ّ�م��ال (ب��اع �ت �ب��ار
أن�ه��م يشغلونهم ك��رم��ى لعيون
ال� � ��وط� � ��ن) ،وط � � � ��ورًا ب��ال �ت �ظ��اه��ر
واإلض � � � � � ��راب ح� �ت ��ى ال �ع �ص �ي ��ان
املدني.
ت � �ص � ّ�وروا! امل �ل �ي��اردي��ري��ة ال��ذي��ن
ج �م �ع��وا ث ��روات� �ه ��م ب��ال �ع �ب �ق��ري��ة
وباملبادرة الفردية وباإلحسان
ل�ل�ن��اس وال�ت�ض�ح�ي��ة ع�ل��ى ج��ذع
األرزةُ ،ي� �ج� �ب ��رون ع �ل��ى إع �ل�ان
ال �ع �ص �ي��ان امل ��دن ��ي ،ب �ع��د ك ��ل ما
ّ
قدموه وبذلوه من لحمهم ّ
الني!
ّ ُ ٌ
ث��م��ة ع �ط��ل ك�ب�ي��ر ف��ي آل ��ة ال�ب�ل��د.
ٌ
ُعطل كبير ،والعديد من املشاكل
التابعة.
ولعل املشكلة األساس تكمن في
 ...الثوم.
ذلك أنه مهما غسلت الثوم بماء
الورد ،فلن تزول رائحته.
محمود بري

سوريا ال عرسال بين  8و 14آذار
انتهت أخيرًا ــ أو تكاد
ــ أزمة تنظيم «القاعدة»
وعرسال في ضوء ما انتهت
إليه جلسة اللجنة النيابية
للدفاع الوطني واألمن.
استنفدت قوى  8و 14آذار كل
ما ُيقال في هذا املوضوع،
وختمتا الجدل فيه من دون
أن تقتنع إحداهما بوجهة
نظر األخرى .ليست عرسال ما
بينهما ،بل سوريا
نقوال ناصيف
تفترض مداوالت اللجنة النيابية للدفاع
ال ��وط� �ن ��ي واألم� � � ��ن ،أم� � ��س ،ط � � ّ�ي ص�ف�ح��ة
ال �ج��دل امل�س�ت�ف�ي��ض ال ��ذي راف ��ق م��واق��ف
وزير الدفاع الوطني فايز غصن ،عشية
عيد امليالد ،عن وجود تنظيم «القاعدة»
في ع��رس��ال .ك��ان التعويل على اجتماع
امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل �ل ��دف ��اع ،ع �ش �ي��ة رأس
ال �س �ن��ة ،الس �ت �ي �ع��اب ت��داع �ي��ات ال�س�ج��ال
املتفاقم حيال «القاعدة» وعرسال في آن،
وانخرط فيه أفرقاء  8و 14آذار على نحو
ّ
تعمد توريط الجيش بالطلب منه نشر
جنود عند الحدود اللبنانية ـــ السورية
تارة ،والتضييق على عرسال طورًا.
على أن ق��رارات املجلس األعلى للدفاع،
َ
ف ��ي  29ك ��ان ��ون األول ،ل ��م ت� �ت ��وخ س��وى
إخ��راج السجال من التجاذب السياسي
وإدخاله في املؤسسات املعنية ،ووضع
ال �س �ل �ط��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ي ��ده ��ا ع �ل��ى م�ل��ف
ي�ق�ت�ض��ي أن ي �ك��ون ب�ي�ن أي� ��دي األج �ه��زة
األم�ن�ي��ة وح��ده��ا ب�لا ض��وض��اء إعالمية.
م ��ع ذل � ��ك ،ت �ص ��اع ��دت ن� �ب ��رة االت �ه ��ام ��ات
املتبادلة.

إال أن ح �ص �ي �ل��ة ج �ل �س��ة ل �ج �ن��ة ال ��دف ��اع
الوطني واألمن أفضت إلى اآلتي:
 1ـ� �ـ ام �ت �ن��ع ال �ج �ي��ش ع ��ن امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
الجلسة ،في ض��وء ق��رار اتخذته قيادته
ب ��ال� �ب� �ق ��اء ب� �ع� �ي� �دًا م � ��ن ج � � ��دل ت �ت �ق ��اذف ��ه
الخالفات السياسية .ول��م تجد القيادة
نفسها معنية بخالفات كهذه تتجاوز
تنظيم «ال �ق��اع��دة» وع��رس��ال إل��ى األزم��ة
السورية .لم تكن املعلومات التي أوردها
غصن ،في جلسة اللجنة النيابية ،بعيدة
عن معطيات أطلعه عليها الجيش ،على
ن�ح��و ُم �ط��اب��ق مل��ا ك ��ان ق��د أع�ل�ن��ه ف��ي 20
ك��ان��ون األول ،عندما ت�ح� ّ�دث ع��ن وج��ود
عرسال .منذ اليوم األول
«القاعدة» في
ّ
لتصاعد ال�س�ج��ال ج��ن��ب الجيش نفسه
ال��دخ��ول ف�ي��ه ،وأخ��ذ ال��وزي��ر على عاتقه
الخوض فيه.
ك ��ان ��ت اإلش � � � ��ارة األك � �ث� ��ر دالل � � ��ة ف� ��ي ك��ل
ذل � ��ك ،أن أح � �دًا ل ��م ي �س��أل ال �ج �ي��ش رأي ��ه
ف��ي الغموض ال��ذي َص� َ
�اح��ب املعلومات
ّ
وال �س �ج ��ال ف ��ي آن ،وال أل ��ح ��ت ال�ل�ج�ن��ة
ع �ل �ي��ه ب��امل �ش��ارك��ة ع �ل��ى ج � ��اري ال �ع ��ادة
ف ��ي اج �ت �م ��اع ��ات م �ش��اب �ه��ة ،أو ع �ن��دم��ا
تكون املؤسسة العسكرية معنية بها،
فتحضر كي تعرض وجهة نظرها .في
ب �س��اط��ة ،ت �ص� ّ�رف ال�ج�ي��ش ـ �ـ وه ��و ال��ذي
كان يملك املعلومات التي أفصح عنها
ال��وزي��ر وع��زاه��ا األخ�ي��ر إليه ـ�ـ كأنه غير
معني بكل ما كان يدور عنه ومن حوله.
 2ـ � �ـ اس �ت �ب��ق ج �ل �س��ة ال �ل �ج �ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة
اج� �ت� �م ��اع ع� �ق ��ده رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ن�ب�ي��ه
ّبري مع غصن ّبغية إمرارها بهدوء بال
ت��داع �ي��ات وت �ش��ن��ج ،وط �ل��ب م��ن ع�ض��وي
ّ
كتلته النائبني علي بزي وهاني قبيسي
املشاركة في الجلسة ،من دون أن يكونا
ع�ض��وي��ن ف��ي ال�ل�ج�ن��ة .ك��ذل��ك ف�ع��ل ح��زب
الله بتكليفه النائب علي ّ
عمار املشاركة
ّ
فيها .ترتبت على جهود ّبري مداخالت
ومناقشات هادئة في ملف صاخب ،بما
في ذلك نواب قوى  14آذار.
 3ـ � �ـ ال ي �ك �ت��م ال �ج �ي ��ش ك � ّ�م ��ًا ك �ب �ي �رًا م��ن
امل�ع�ل��وم��ات امل�ت��واف��رة ل��دي��ه ع��ن مناخات
إرهابية في أكثر من منطقة في لبنان،

تقـرير

ّ
يشكل تنظيم «القاعدة» جزءًا منها ،وال
تقتصر عليه.
ف��ي مداخلته أم��ام ال �ن��واب ،ت�ن��اول وزي��ر
ال � ��دف � ��اع أح� � � ��داث ال �ض �ن �ي��ة ع � ��ام ،2000
وأح� ��داث مخيم ن�ه��ر ال �ب��ارد ع��ام ،2007
ّ
وتفجير ب��اص��ات ك��ان��ت ت�ق��ل عسكريني
عامي  2008و 2009وات�ه��م بها إرهابي
ه ��و ع �ب��د ال �غ �ن��ي ج��وه��ر ال� ��ذي ط��اردت��ه
مديرية املخابرات وأوقعت به في مكمن
ف ��ي ش � �ت ��وره أدى إل � ��ى م �ق �ت �ل��ه ،وك��ذل��ك
ت� �ص ��ري� �ح ��ات م � �س � ��ؤول ح� ��رك� ��ة س �ل �ف �ي��ة
م � �ت � �ش� � ّ�ددة ف� ��ي ط ��راب� �ل ��س ه� ��و ص� �ف ��وان
الزعبي عن وجود لتنظيم «القاعدة» في
لبنان.

ّ
ت �ك��ل��م ال ��وزي ��ر أي �ض��ًا ع��ن م �ج��ال��س ع��زاء
وت�ظ��اه��رات غاضبة شهدتها مخيمات
فلسطينية تتمركز فيها ّ
تيارات سلفية
وم� �ت� �ط � ّ�رف ��ة ،وب �ع �ض �ه��ا إره � ��اب � ��ي ،وف��ي
ط��راب�ل��س وب �ل��دات ف��ي ال�ب�ق��اع استنكارًا
لقتل زع�ي��م «ال �ق��اع��دة» أس��ام��ة ب��ن الدن،
ومطاردة مطلوبني إرهابيني يقعون في
صلب القاعدة.
ّ
استخلص من ذلك كله القول إنه لم يتهم
عرسال بإيواء التنظيم اإلرهابي ،إال أن
ق��راء ت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة ،ك��وزي��ر ،ق��ادت��ه إل��ى
استنتاج انتشار ّ
تطرف ديني وإرهابي
في أكثر من مكان يرصده الجيش ،من
دون أن يفصح ع�ن��ه .ق��ال ك��ذل��ك للنواب

غصن وخصومه يعرفون أن الجيش هو املصدر الفعلي ملعلومات وزير الدفاع (أرشيف)

ّ

«يزقف» لعدوان
وعمار ّ
غصن أمام لجنة الدفاع ّ
تتعدد األسماء من إرهاب
أو قاعدة ،لكن بالتأكيد
املفعول واحد .بهذه العبارة
يمكن تلخيص النتيجة التي
توصلت إليها لجنة الدفاع
في مجلس النواب .فاللجنة
استمعت الى معلومات
وزير الدفاع فايز غصن الذي
أكدها مجددًا ،فخرج الحضور
بتأكيد أن «القاعدة» وأخواتها
موجودة في لبنان
قاسم س .قاسم
أك � ��د وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع ف ��اي ��ز غ �ص ��ن أم� ��ام
ل�ج�ن��ة ال ��دف ��اع ال �ن �ي��اب�ي��ة ،أم� ��س ،وج��ود
«إره��اب �ي�ي�ن ف��ي ل �ب �ن��ان» .ف�ب�ع��د رح�ل�ات
ال�ن��واب االستكشافية ل�ج��رود ع��رس��ال،
وعمليات األخذ والرد بني نواب  8و14
آذار ،وت�ض��ارب التصريحات بني وزير
ال ��دف ��اع وك ��ل م ��ن رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة،
رئ � �ي ��س ال � � � � � ��وزراء ،ووزي � � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة،
اس� �ت ��دع ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ب ��رئ ��اس ��ة ال �ن��ائ��ب
سمير ج�س��ر ال��وزي��ر غ�ص��ن لالستماع

إل��ى إفادته في ما يتعلق بتصريحاته
ع��ن وج��ود ال�ق��اع��دة .ع��رض غصن على
أعضاء اللجنة وال�ن��واب املشاركني في
االج �ت �م ��اع امل �ع �ل��وم��ات ال �ت ��ي ي�م�ل�ك�ه��ا،
م ��ؤك� �دًا أن «ال �ج �ي��ش ه ��و م �ص��در ه��ذه
املعلومات» ،كما صرح النائب الجسر.
خ�ل�ال االج�ت�م��اع ق��ال غ�ص��ن إن��ه «ليس
ط��ائ �ف �ي��ًا وال م ��ذه �ب �ي ��ًا ،وأن � � ��ه ل� ��م ي�ك��ن
يقصد بلدة عرسال بكالمه عن وجود
تنظيم ال�ق��اع��دة فيها ،حتى ول��و جرى
االع� �ت ��داء ع �ل��ى ال �ج �ي��ش ف �ي �ه��ا» .وأع ��اد
غصن تأكيده املعلومات التي يملكها
عن وج��ود «إرهابيني في لبنان ،منهم
ح �م��زة ق��رق��وز امل �ط �ل��وب م��ن االن �ت��رب��ول
الدولي».
ج�ل�س��ة ل�ج�ن��ة ال��دف��اع اس�ت�ق�ط�ب��ت أم��س
م��ا ي�ق��ارب أرب�ع�ين نائبًا ،م��ا أوح��ى بأن
ً
«م �ش �ك�ل�ا» س �ي �ق��ع ب�ي�ن ال �ح �ض ��ور .لكن
اتبعه وزير الدفاع
املسار الهادئ الذي
ّ
ب �ش��رح وج �ه��ة ن �ظ��ره« ،ن��ف��س» األج ��واء
املشحونة داخلها .فبعد مداخلة غصن،
ان �س �ح��ب ال� �ن ��ائ ��ب م � � ��روان ح � �م ��ادة م��ن
ّ
الجلسة ،وعلق ساخرًا أن «وزير الدفاع
ّ
«نأى بنفسه» عما كان قد أعلنه سابقًا
ب� �ش ��أن ات� �ه ��ام ب� �ل ��دة ع� ��رس� ��ال» .أض ��اف
حمادة أن ما ّ
قدمه غصن من معلومات
أم �ن �ي��ة ل��م ي�ق�ن�ع��ه .ب �ع��د م��داخ �ل��ة غصن
طلب النائب غازي زعيتر استدعاء كل
م��ن رئ�ي��س الحكومة ووزي ��ر الداخلية،
واملدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
أش ��رف ري �ف��ي ل�لاس�ت�م��اع إل ��ى إف��ادت�ه��م

أيضًا ّ
عما كانوا قد ّ
صرحوا به بشأن
تنظيم ال�ق��اع��دة .وك��ان ال�ن��ائ��ب زعيتر
قد انتقد ما قيل عن كون لبنان «ممرًا
للقاعدة وليس مقرًا ،أي إن��ه ال يوجد
ق ��اع ��دة ف ��ي ل �ب �ن ��ان» .ف �ب��ال �ن �س �ب��ة إل �ي��ه
«أب� ��رز امل�ط�ل��وب�ين ل�لان �ت��رب��ول ال��دول��ي
م��وج��ود على األراض��ي اللبنانية ،وال
ي�م�ك��ن أح� �دًا أن ي�ن�ف��ي وج ��ود ال�ق��اع� ّ�دة
ف��ي ل �ب �ن��ان» .أم ��ا ال �ه �ج��وم ال� ��ذي ش��ن��ه
نواب  14آذار على الوزير غصن ،فرأى
زع�ي�ت��ر أن ال �ه��دف م�ن��ه «إس �ق��اط وزي��ر
ال��دف��اع س�ي��اس�ي��ًا ،وال �ق��ول إن ��ه ارت�ك��ب
إثمًا بتصريحه ع��ن وج��ود ال�ق��اع��دة».
يضيف النائب البقاعي أن «املسرحية
ان �ت �ه ��ت ،وي� �ج ��ب ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �ق��وى
األمنية والجيش اللبناني أن يكونوا
جاهزين لضبط الحدود».
أم� ��ا ال �ن ��ائ ��ب ول �ي ��د س �ك��ري��ة ف �ق ��ال ف��ي
م��داخ�ل�ت��ه ،خ�لال الجلسة ،إن��ه ك��ان قد
ّ
نبه سابقًا إلى ضرورة ضبط الحدود
مع سوريا ،وذلك منعًا للحوادث التي
ق��د تقع ه�ن��اك ،ولكي ال يقال مل��اذا قام
ال�ج�ي��ش ال �س��وري ب �م �ط��اردة امل�ه��رب�ين
وض��رب�ه��م داخ ��ل األراض� ��ي اللبنانية.
وع ��ن وج� ��ود ال �ق��اع��دة ف��ي ل �ب �ن��ان ق��ال
سكرية إن «فتح اإلس�لام وجند الشام
ي � ��دورون ف��ي ف�ل��ك ال �ق��اع��دة وي�ت�ب�ع��ون
ل ��ه ف �ك��ري��ًا ،وه� � ��ؤالء م� ��وج� ��ودون ع�ل��ى
األراض��ي اللبنانية» .وأك��د سكرية أن
«اإلرهابيني موجودون على األراضي
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وذل � ��ك ب ��اع �ت ��راف ق� ��وى 14

آذار واألميركيني الذين دعموا الجيش
اللبناني بهدف محاربة اإلرهاب».
هكذاّ ،
غيرت جلسة أمس مواقف أغلب
أعضاء الكتل السياسية .فاملعترضون
ع �ل ��ى م� ��ا ك � ��ان ق� ��د ق ��ال ��ه وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
خ��رج��وا ول��م ينفوا وج��ود ال�ق��اع��دة في
ل �ب �ن��ان ،وأص �ب �ح��ت امل �ش �ك �ل��ة ب��ال�ن�س�ب��ة
إل ��ى ه � ��ؤالء ط��ري �ق��ة ت �ع��اط��ي ال�ح�ك��وم��ة
اللبنانية م��ع امل�ل��ف وات�ه��ام أب�ن��اء بلدة
عرسال بأنهم يؤوون إرهابيني ،إذ قال
ال �ن��ائ��ب زي ��اد ال� �ق ��ادري خ ��ارج الجلسة
إن� ��ه «ال ي �م �ك��ن ات� �ه ��ام امل �ه��رب�ي�ن ب��أن�ه��م
إره��اب �ي��ون ،إذ ه�ن��اك ف��رق ب�ين اإلره��اب
ّ
الجميل
والتهريب» .أما النائب سامي
ف� �ق ��د ط� ��ال� ��ب «ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� � ��أن ت �ص��در
موقفًا موحدًا ّ
مما حصل بالنسبة إلى
التصريحات املتناقضة ب�ش��أن وج��ود
القاعدة» ،معتبرًا أن هذه التصريحات
«ت� �ب ��رر اس �ت �ب��اح��ة ال� �ح ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
م� ��ن ق �ب ��ل ال �ج �ي ��ش ال� � �س � ��وري ،ون �ط �ل��ب
م��ن وزارة ال��دف��اع أن تقوم ب��ال��دف��اع عن
ال�ح��دود وإط�لاق النار ال�ف��وري على أي
عسكري أجنبي» .وف��ي السياق نفسه،
رأى ع�ض��و ح ��زب «ال� �ق ��وات» اللبنانية
النائب جورج عدوان أن «األمور تتطلب
م�ع��ال�ج��ة ول �ي��س خ �ط��اب��ات» ،وق� ��ال من
غير املسموح أن «يكون هناك حكومة
وتكون كل املواضيع متناقضة» .وطلب
ع � ��دوان أن «ي �ص��ار إل ��ى دع� ��وة وزي ��ري
ال��دف��اع ف��اي��ز غ�ص��ن وال��داخ �ل �ي��ة م��روان
ش��رب��ل ل��وض��ع ن �م��ط م��ن ال �ت �ع��اط��ي في

