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خفايا
خفايا

هل من «وقفة �إ�سالمية �شجاعة» ّ
�ضد الإرهاب؟

طموحات ومخططات «�إ�سرائيلية»
يك�شفها العدوان على القنيطرة

 د .وفيق ابراهيم

*

 جاك خزمو

أكد العدوان «اإلسرائيلي» على مجموعة من خيرة مقاومي
«ح��زب الله» و»الحرس الثوري اإلي��ران��ي» ،أثناء تواجدهم في
منطقة القنيطرة في الجوالن ،من جديد ،تورط «إسرائيل» ،في
شكل ال يدعو إلى الشك ،في المؤامرة على سورية .هذه المؤامرة
التي تهدف ،أوالً وأخيراً ،إلى إسقاط الدولة السورية الشرعية،
ومن ثم تقسيم سورية وتجزئتها إلى دويالت صغيرة تتنازع
فيما بينها لسنوات ولربما لعقود ،وبالتالي تضمن «إسرائيل»
وجودها وأمنها على الحدود الشمالية لفترة زمنية طويلة.
وتعتبر ه��ذه ال��غ��ارة ،م��ن حيث ال��ش��ك��ل ،دع��م��ا ً للمسلحين
غير السوريين الذين يقاتلون ض�� ّد ال��دول��ة السورية ،ورفعا ً
لمعنوياتهم وتشجيعا ً لهم على مواصلة معاركهم ض ّد الجيش
السوري ،ومنع أي دعم لهذا الجيش في المنطقة ،ال بل منع
وجود مقاومة بوصلتها فلسطين.
وكشفت هذه الغارة أيضاً ،الحلف الخفي القائم بين التنظيمات
اإلره��اب��ي��ة و»إس��رائ��ي��ل» ،وه��ذا م��ا أك��ده الكاتب «اإلسرائيلي»
يعقوب تسالئيل بعد وقوع هذا العدوان على السيادة السورية.
ويهدف هذا الحلف إلى إبقاء الصراع محتدما ً داخ��ل سورية
لفترة طويلة.
لك ّن األك��ث��ر خ��ط��ورة ف��ي ه��ذه ال��غ��ارة ،ه��و أنها نقطة تحول
في التورط «اإلسرائيلي» في الصراع المحتدم داخل سورية،
وهو ليس ،في الواقع ،صراعا ً بل حربا ً على سورية لمواقفها
الوطنية الرافضة للسير في ركب السياسة األميركية والتنازل
ع��ن مبادئها ف��ي دع��م المقاومة المشروعة إلن��ه��اء االحتالل
«اإلسرائيلي» ،وف��ي التصدّي للمؤامرات ال��ق��ذرة على عالمنا
العربي.
إنّ نقطة التحول هي ج�� ّر سورية وح��زب الله إل��ى مواجهة
ع��س��ك��ري��ة ت���وف���ر ال���غ���ط���اء وال����م����ب���� ّررات ل��ل��ت��دخ��ل العسكري
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��م��ب��اش��ر ف��ي ال��م��ؤام��رة ع��ل��ى س��وري��ة ،ودعم
المسلحين اإلرهابيين لكي تسقط دمشق في أيديهم ،وبالتالي
إقامة دول��ة سنية في هذه المنطقة ،باإلضافة إلى إقامة دولة
درزي��ة في جبل العرب ،أي تقسيم سورية إلى دويلتين على
األق��ل على ح��دود «إسرائيل» الشمالية ،وه��ذا يعني أنّ احتالل
«إسرائيل» للجوالن ،حسب المخطط «اإلسرائيلي» ،أبدي ولن
تكون هناك أي مطالبة بتحريره ،وه��ذا م��ا أش��ار إليه وأكده
الكاتب الصهيوني ج��وش��وا غيليرنتر ف��ي مقال ل��ه ف��ي مجلة
«الجيروسالم بوست» في  2015/1/9حول ضرورة التدخل
العسكري «اإلسرائيلي» المباشر إلقامة دولة درزية في منطقة
جبل العرب.
هذه أحالم وأمنيات ومخططات «إسرائيلية» تنتظر الفرصة
الذهبية لتطبيقها على أرض الواقع ،ولكن هناك عوائق وعقبات
كثيرة أمام تطبيقها ،وفي مقدمتها أنّ الشعب السوري متمسك
بوحدته وملتف حول قيادته الشرعية ،وواث��ق بقوة وصالبة
جيشه الوطني.
والسؤال الذي يمكن طرحه :هل توفر هذه الغارة العدوانية
ال��ف��رص��ة ل��ب��دء تطبيق ه���ذه األح��ل�ام الصهيونية ع��ل��ى أرض
الواقع؟
هناك ش ّك كبير في ذل��ك ،مع أنّ من أعطى الضوء األخضر
لش ِّن هذا العدوان يأمل أن تكون كذلك ،لك ّن الرياح السياسية
والميدانية العاتية ل��ن تجري كما تشتهيه سفن المخططات
«اإلسرائيلية» ،بل قد يكون لهذا العدوان نتائج عكسية مفاجئة
لـ»إسرائيل» ،لم تكن في حساباتها أو توقعاتها!
*رئيس تحرير البيادر ـ القدس المحتلة

الراعي غادر الم�ست�شفى �إلى بكركي
غادر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي مستشفى سيدة المعونات
الجامعي في جبيل قبل ظهر أمس ،بعدما تماثل للشفاء ،متوجها ً إلى الصرح
البطريركي في بكركي لتمضية فترة النقاهة.
وقد رافقه لدى مغادرته المستشفى الرئيس العام للرهبانية المارونية
األباتي طنوس نعمة والمدير العام للمستشفى األب ميالد طربيه وعدد من
األطباء الذين أشرفوا على عالجه.

يتنصل المسلمون ،ع��ادة ،من أي عمل إره��اب��ي يقترفه
ّ
مسلمون في بلدان عربية .لكنهم يصمتون عن أعمال إرهابية
أكثر وحشية ّ
تدك بلدانهم.
وها هي سورية تتعرض ألكبر هجوم إرهابي أصاب بلدا ً
منذ الحرب العالمية الثانية ،وكذلك العراق حيث يستبيح
اإلرهاب «الداعشي» مدنه وقراه وأهله ،وسط صمت قاتل من
المراكز اإلسالمية الكبرى من مختلف المذاهب والقراءات.
واألكثر خطورة أنّ جامع األزه��ر ال��ذي عقد مؤتمرا ً حول
سبل مواجهة الفكر اإلرهابي التكفيري ،رفض تكفير «داعش»
و»النصرة» ،وذلك بتفسير سطحي لإلسالم ،اعتبر فيه أنّ
مجرد لفظ «الشهادتين» يمنح المرء صفة «مسلم دائم» .أما ما
ُحس ُب عليه كمواطن «مسلم».
يقترفه من إرهاب في َ
فكيف يجوز لنا فصل «العبادات» عن «المعامالت» ،وكأنّ
يشجع عليه
«األول��ى» ال تملك تأثيرا ً على الثانية؟ وأين ما
ّ
الدين من مكارم األخالق ،وقد قال النبي محمد« :إنما بُعثت
ألتمِّم مكارم األخالق»؟
فهل يندرج اإلره��اب في إطار مكارم األخ�لاق؟ وهل يُبيح
إبادة البشر وقتل المسلمين وغير المسلمين واسترقاق نسائهم
واستباحة أمالكهم؟
وهنا نستحضر ما قاله اإلمام علي« :الناس صنفان ٌ
أخ لك
في الدين ونظير لك في الخلق» .فإذا كان أخوك في اإلسالم
له واج��ب عليك ،ف��إنّ لنظيرك في اإلنسانية واج��ب اإلخ��اء
والمساواة أيضاً.
لكنّ
هذا هو اإلسالم كما أراده الله ،ما يتم تطبيقه اليوم يتعلق
بطبقات من الكهنوت الديني تمتلك امتيازات هائلة اكتنزتها من
خالل «إفتاء سطحي» يتعامل مع المسلمين وكأنهم يعيشون
في العصور الغابرة ويص ّرون على أسرهم في تلك القرون

السحيقة ،ك ّل ذلك لمصلحة «تخليد امتيازاتهم» األسطورية.
وما كان صحابة الرسول والخلفاء الراشدون على هذا
النحو من الخِ فة ،بل كانوا عظماء استحقوا مكاناتهم العظيمة
لالستنارات العقلية التي اتسموا بها .هكذا كان أبو بكر وعمر
ومجمل القادة واألئمة.
ومن موقع الحرص على هذا التراث اإلنساني الهائل ،يجب
االتفاق على مفهوم لإلرهاب ينطلق من أنه ليس مجرد عصابة
ترتكب جريمة آنية وترحل ،بل إنه فكر له مرتكزاته وأسسه
ويتمتع بجهاز دع��وي وآخ��ر تمويلي وله تحالفات .وما أن
يتمكن حتى ينتقل إلى ما يسميه «الجهاد» أي استعمال السيف
لإلقناع ،محاوال ً استحضار الصور السلفية القديمة وإعادة
إنتاجها في الوقت الحاضر ،ونرى ذلك في اللباس والذقون
واستحضار ال��ج��واري والقيان وأشكال السلطات البائدة
وأساليب الثواب والعقاب .ويتناسى هؤالء «الكهنة» أنّ األحوال
االجتماعية والمادية والسياسية شديدة االختالف عما كانت
عليها في العصور السابقة ،حيث كانت ك ّل اإلمبراطوريات من
رومانية ويونانية وفارسية ،ترتكب أعمال إبادات و ِر ّق وسلب
وتهجير ،لذلك ال يمكن اتهام واحدة منها ومسامحة أخرى ،فتلك
المرحلة كانت على هذا النحو المشين .أما اليوم ،فما يضمنُ
حقوق الرجل والمرأة هي القوانين الوضعية الحديثة ،التي
تح ِّرم نظام الجواري والقيان واإلماء والعبيد...
صحيح أنّ هذا الفكر السلفي مرتبط بالتاريخ ،لكنّ من
استحضره هو المذهب الوهابي وما اتصل به من قراءات سيد
قطب ورشيد رضا ،وصوال ً إلى «القاعدة» والمتأثرين بها من
«داعش» و»غالة اإلخوان».
لقد ت ّم استثمار هذا الخط بنفخه دعويا ً بواسطة اإلعالم
الخليجي والتركي والغربي ،وجرى تمويله خليجيا ً وتركيا ً
ّ
بغض طرف وصل إلى حدود الدعم من الغرب ،وبرعاية تركية
كاملة يكتشفها حتى األعمى.
لذلك فإنّ االستثمار في الفكر الديني المتطرف جعله إرهابا ً

عالميا ً له انتشار واسع يستطيع تهديد أمم بأسرها وضربها.
وللحقيقة ،فإنّ هذا االستثمار بدأ عثمانيا ً عندما استغل
السالجقةالديناإلسالميواستعملوهوسيلةلتغطيةحروبهم.
كذلك فعل أحفادهم العثمانيون الذين رفعوا شعارات اإلسالم
للتمويه على قوميتهم الطورانية.
أما في الوقت الحاضر ،فإنّ األميركيين هم أول من استثمر
الدين اإلسالمي بعد محاوالت نابوليون الفاشلة في القرن
التاسع عشر .أقحموه ف��ي م��ع��ارك أفغانستان ف��ي وجه
االتحاد السوفياتي بتغطية سعودية ،وعادوا إلى استغالله
وقسموه مذهبيا ً في
في وجه الخطوط القومية في المنطقة
َّ
وجه إيران .وأخيرا ً جعلوه يفجر دول المنطقة من ليبيا حتى
اليمن .فاستباحوا سورية والعراق واليمن ومصر وأفغانستان
وباكستان ،وهزوا لبنان واألردن وصوال ً إلى الخليج .وها هو
اإلرهاب «اإلسالموي» ينتقل إلى الغرب الذي دعمه سابقاً.
اإلشكالية هنا ليست في تحديد المسؤول عن اإلره��اب
أو استنكار االعتداء على «شارلي إيبدو» في فرنسا وما قد
يجري من اعتداءات على مناطق أخرى الحقاً ،بل في مكافحة
هذا الوباء األصفر بدءا ً من مراكزه الوهابية في الخليج وحتى
امتداداته في جمعيات باكستان ومصر وأفغانستان وتركيا.
فهل من وقفة شجاعة للمراكز الدينية اإلسالمية والمسيحية
تدين اإلره��اب في «دار اإلس�لام» و»دار الغرب» ألنّ اإلرهاب
وحش عندهم وعندنا أيضاً ،وخصوصا ً أنّ ما فعله هذا اإلرهاب
في سورية والعراق لم يرتكبه حتى هوالكو وتيمورلنك؟
المطلوب وقف االستثمار الغربي والدعم الخليجي والرعاية
التركية ،وإال فإنّ ك ّل أمم األرض مهدّدة بهمجيات لم يعرفها
التاريخ من قبل .هناك أربعون مليون مسلم في بلدان غربية
يحملون جنسيتها ،وال ّ
شك أنّ قسما ً منهم تأثر بالفكر اإلرهابي
فعاجلوا بتجفيف المنابع ومصادر التمويل قبل أن تلتهم
الضواري من يربيها ويحاول تدجينها.

استغربت أوساط سياسية
وصف وزير العدل أشرف
ريفي لمعادلة الجيش
والشعب والمقاومة
بـ«الخشبية» ،ال سيما وسط
احتدام المعركة اإلرهابية
ض ّد لبنان والتهديدات
«اإلسرائيلية»المتواصلة
له .وسألت :لمصلحة
من يريد ريفي تجيير
موقفه؟ وأال يتضارب مع
الحوار القائم بين حزب
الله وتيار المستقبل ،ومع
المصلحة الوطنية التي
تقتضي الوحدة الداخلية
واالستفادة من ك ّل مق ّدرات
القوة للبنان مهما كانت
طالما ستوظف ض ّد
العدو كما يحصل في ك ّل
بلدان العالم التي تتع ّرض
لتهديدات خارجية .أم
بات الخشب معششا ً في
رؤوس البعض وينخره
السوس؟

وفد برلماني من التفيا في عين التينة وال�سراي :االتحاد العمالي زار �سالم:
الحوار االقت�صادي ـ االجتماعي ي�ؤمِّن اال�ستقرار
دعم الجي�ش في مواجهة الإرهاب �أولويتنا

بري متوسطا ً الوفد
جال وفد برلماني من جمهورية
التفيا برئاسة رئيس لجنة الصداقة
البرلمانية مع مجلس النواب اللبناني
النائب المتحدر م��ن أص��ل لبناني
حسام أبو مرعي ،على المسؤولين،
م��ؤك��دا ً «أنّ األول��وي��ة في السياسة
الخارجية لالتفيا ورئاسة االتحاد
األوروب�����ي ه��ي لمكافحة اإلره���اب
ودع��م الحكومة اللبنانية سياسيا ً
ومعنوياً» .كما شدّد على أنّ اإلرهاب
«ال يهدّد أمن لبنان وال��دول العربية
والمنطقة فحسب ،بل يهدّد أيضا ً أمن
الدولة».
وزار الوفد رئيس مجلس النواب
نبيه بري في عين التينة ،وعرض

سالم مجتمعا ً إلى وفد االتحاد العمالي العام
معه األوضاع في حضور المستشار
اإلعالمي علي حمدان.
وقال أبو مرعي بعد اللقاء« :تشرفنا
بزيارة الرئيس بري لمناسبة رئاسة
التفيا االتحاد األوروب��ي ،ابتدا ًء من
األول م��ن ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ال��ج��اري
وح��ت��ى آخ��ر ح��زي��ران ،وه��ي زي��ارة
دع��م للبنان والس��ت��ق��راره .وتكلمنا
مع دولته في مواضيع عديدة منها
موضوع انتخاب رئيس الجمهورية
وتفعيل العمل الديمقراطي ،وكذلك
تعزيز التعاون بين البرلمانيين.
وقد وعدنا دولته بزيارة وفد برلماني
لبناني لالتفيا في الصيف المقبل».
وأض����اف« :ت��ط��رق��ن��ا أي��ض��ا ً إل��ى

أوض��اع المنطقة والعمل البطولي
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الجيش اللبناني
وال��ق��وى األمنية ض � ّد اإلره���اب ،ألنّ
األول��وي��ة ف��ي السياسة الخارجية
لالتفيا ورئ��اس��ة االت��ح��اد األوروب��ي
هي مكافحة اإلرهاب ودعم الحكومة
اللبنانية سياسيا ً ومعنوياً ،وكذلك
تقديم المساعدات للجيش اللبناني
للقضاء على اإلره��اب ،ألنه ال يهدِّد
أمن لبنان والدول العربية والمنطقة
فحسب ،بل يهدّد أيضا ً أمن الدولة».
وف��ي ال��س��راي الحكومية ،التقى
ال��وف��د رئيس الحكومة تمام سالم
وبحث معه في العالقات الثنائية
بين البلدين.

الم�شنوق التقى وزير العمل
ورئي�سة البعثة الديبلوما�سية ال�سويدية

(تموز)

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم وفدا ً من االتحاد
العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي لفت بعد اللقاء
إلى أنّ الزيارة «تأتي من ضمن تحركنا الذي كنا انطلقنا
منه بعد اجتماعنا في هيئة مكتب االتحاد العمالي العام
مطلع هذا العام ،والمطلب األساسي هو موضوع مكافحة
الغالء في ظ ّل فلتان األسعار وعدم انعكاس االنخفاض
ليس فقط على ال��م��ح��روق��ات ،ولكن على ك � ّل المواد
األساسية المستوردة ،وخصوصا ً األدوية والمستلزمات
الطبية التي هي في معظمها مستوردة من الدول األوروبية
بعملة اليورو ،الذي سجل انخفاضا ً في سوق التداول
بما يزيد على نسبة  25في المئة ،إال أنّ هذا االنخفاض
لم ينعكس على أسعار األدوية» .وأضاف« :هذا ما دفعنا
إلى رفع الصوت عاليا ً للمطالبة بمكافحة الغالء وتطبيق
القرارات التي كانت قد صدرت عن الوزارات السابقة في
ما يتعلق بوضع سقف لألرباح ،وهي تعتبر نافذة ألنّ
فلتان السوق والتذرع بأنّ التجار والمستوردين لديهم
في مخازنهم (ستوكات) عليهم بيعها أوال ً ليعودوا
وينسجموا مع األس��واق ،أمر مرفوض ،ونحن جميعا ً
نعرف أنه بمجرد ارتفاع األسعار ،وخصوصا ً النفط،
يسارع أصحاب السوبرماركت ونقاط البيع إلى رفع

أسعارهم فوراً .لذلك نطالب ك ّل الوزارات المعنية بالقيام
بدورها ،من االقتصاد إلى وزارت��ي الصحة والتربية،
ونحن لم نفهم ،حتى اليوم ،لماذا لم يطرأ انخفاض على
أسعار نقل الطالب ،في وقت انخفض سعر مادة المازوت
إلى أكثر من نصفه».
وتابع غصن« :بدأنا جولتنا بلقاء مع دولة الرئيس
سالم ،ألنه مع هذا التحرك المطلبي ،وأكد لنا أنه ال ب ّد أن
نستكمل ما يسمى بالتوازن بين الحوار السياسي الذي
يؤمن االستقرار السياسي واألمني ،في م��وازاة الحوار
االقتصادي االجتماعي ال��ذي يؤمن االستقرار والسلم
األهلي في موازاة األمن واالقتصاد .هذان األمران أساسيان
وضروريان ويؤمنان االستقرار في البالد ،وكذلك على
مستوى معيشة الناس وعلى مستوى طمأنينة المواطن
اللبناني في أمنه وفي لقمة عيشه».
والتقى س�لام سفير جمهورية إندونيسيا ديماس
سامودرا رام ،في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مه ّماته
الديبلوماسية.
ومن زوار السراي :الوزير السابق عدنان منصور،
رئيس مجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار نبيل الجسر ،رئيس
مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي فيصل شاتيال.

ن�شاطات

المشنوق مستقبالً جينز
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق األوضاع العامة والوضع
القانوني للعاملين السوريين في لبنان مع وزير العمل سجعان قزي الذي
لفت بعد اللقاء إلى «أنّ أذون الدخول السوري إلى لبنان للمواطنين
السوريين األشقاء ال تلغي مطلقا ً إجازة العمل للذين يريدون أن يعملوا
منهم في لبنان ،وبالتالي على أرباب العمل أن يتقدموا إلى وزارة العمل
للحصول على إجازات العمل وعدم االكتفاء بسمات الدخول».
وأك��د أن «ال مانع من إعطاء إج��ازات عمل ألي عامل س��وري ال ينافس
اليد العاملة اللبنانية» .وقال« :بالنسبة إلى العمال غير السوريين ،أي
الموظفين الذين يأتون إلى لبنان للعمل في المؤسسات الدولية ما يسمى
 ONGOو ،ONGIاتفقت مع وزير الداخلية على أن تعطي وزارة العمل
إجازات بنسبة  10في المئة ،فمن ّ
حق ك ّل مؤسسة أن يكون بين موظفيها
 10في المئة غير لبنانيين لتعزيز التفاعل بين لبنان والهويات األخرى،
ألنّ قيمة لبنان بالتفاعل واالنفتاح».
وفي ما يتعلق بالوضع األمني في ظ ّل التقارير األمنية ال��واردة ،أشار
وزير العمل إلى «أنّ التقارير الواردة ليست مقلقة أكثر من الالزم ،والوضع
األمني في البلد ال يحتاج إلى تصريح من وزير أو من مسؤول كبير ليعرف
الرأي العام أنه وضع غير مستقر ،لكنّ وزارتي الداخلية والدفاع والجيش
اللبناني وقوى األمن الداخلي وك ّل األجهزة األمنية ساهرة  24ساعة لتوفير
األمن ،ونرى أنّ هذا األمر متوفر ،إال في حاالت خاصة في بعض المناطق،
مثل بعض الجرائم التي حصلت أخيراً ،وفي بعض البؤر األمنية التي
تعالج تارة بالحكمة ،وتارة بما تستدعي المناسبة».
واجتمع المشنوق إلى رئيسة البعثة الديبلوماسية لمملكة السويد ديانا
جينز ،وبحثا في العالقات بين لبنان والسويد وأمور ذات اهتمام مشترك.

استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،في عين التينة ،السفير
الروسي ألكسندر زاسيبكين وعرض
معه التطورات الراهنة في لبنان
والمنطقة.
ث��م استقبل سفير ال��ب��اراغ��واي
حسن ض��ي��ا ،وم��س��ؤول العالقات
الخارجية في حركة «أمل» الدكتور
علي مشيك وال��م��ش��رف التنظيمي
للحركة في أميركا الالتينية عبدالله
رضا.
استقبل رئيس الحكومة تمام
س�لام في السراي الحكومية أمس
وفدا ً من عائلة الرئيس الراحل عمر
ك��رام��ي ف��ي زي���ارة شكر لمواساته
العائلة ف��ي مصابها األل��ي��م .كما
زار ال��وزي��ر السابق فيصل كرامي
الرئيسين حسين الحسيني وسليم
الحص للغاية نفسها.
ّ
استقبل نائب رئيس الحكومة
وزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير مقبل
في مكتبه في ال��وزارة ،قائد الجيش
ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي ال���ذي زاره
لالطمئنان إلى صحته بعد الوعكة
التي ألمت به.
واطلع مقبل من قهوجي ،خالل
اللقاء ،على التطورات العسكرية
ف��ي مختلف ال��م��واق��ع ،ال سيما في
المنطقة التي شهدت اشتباكات مع
التكفيريين في ج��رود رأس بعلبك
وع��رس��ال .كما أطلعه على نتائج
االتصاالت التي أجراها خالل زيارته
السعودية للتعزية بالملك عبدالله
بن عبد العزيز.
وأثنى مقبل «على ما قام ويقوم به
الجيش والبطوالت التي يسجلها في
ص ّد االعتداءات ودحر المهاجمين»،
منوها ً «بقيادته الحكيمة والواعية».
استقبل المدير العام لقوى

(مديرية التوجيه)

مقبل وقهوجي

بصبوص يتسلم درعا ً تقديرية من الضابط األسترالي
األم����ن ال��داخ��ل��ي ال���ل���واء اب��راه��ي��م
بصبوص ض��اب��ط االرت��ب��اط لدى
السفارة األسترالية في لبنان العقيد
ستيفن ن���ات ،ف��ي زي���ارة وداع��ي��ة
بمناسبة قرب انتهاء مه ّماته ،يرافقه

خلفه العقيد ماركو دوكميانوفيك
للتعارف والتعاون والتنسيق.
وف���ي ال��م��ن��اس��ب��ة ،ج���رى ت��ب��ادل
ال���دروع التذكارية ع��رب��ون محبة
وتقدير.

