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خفايا
خفايا

ما هي �أ�سرار االهتمام التركي ـ الفرن�سي الأممي بحلب؟

الدخول من بوابات دم�شق
يدخل دي مي�ستورا التاريخ

 د .وفيق ابراهيم

د .فايز الصايغ
بين المهمة المستحيلة المرفوضة وال�ت��ي م��ن شأنها
تضييع الوقت يكمن النجاح ...والغش.
هذا يعتمد في ما يعتمد وبالدرجة األولى على فهم الواقع
فهما ً موضوعيا ً وعلى تجنّب اإلصغاء إلى القوى الخارجية
ال �ت��ي ت �ت��ر ّب��ص ب �س��وري��ة وب�ش�ع�ب�ه��ا ودوره � ��ا المحوري
المقاوم.
رب �م��ا ي �ك��ون ال�س�ي��د س�ت�ي�ف��ان دي م�ي�س�ت��ورا المبعوث
األممي إلى سورية قد غادر دمشق عند نشر هذا المقال،
وربما يكون قد أدل��ى بتصريحات تتناول محادثاته التي
أجراها في دمشق مع المسؤولين السوريين ،وربما تحمل
التصريحات الكثير من الدبلوماسية التي لم تعد تجدي
نفعا ً أم��ام ه��ذا ال�ك� ّم المقرف م��ن اإلره ��اب ال��ذي تمارسه
الجماعات اإلرهابية على األرض ،وه��ي الجماعات التي
صنّفتها األمم المتحدة باإلرهاب ،وأدرجتها على اللوائح
ال �س��وداء م��ؤخ��راً ...نعم م��ؤخ��را ً وب�ع��د ث�لاث س�ن��وات من
ارتكاب المجازر بال حسيب وال رقيب ...الحسيب الوحيد
كان الجيش السوري الذي أنقذ البالد والعباد من إرهاب
غير مسبوق تتجلى ص��وره ف��ي م��ا ي�ج��ري على األرض
الليبية.
ولكي ينجح دي ميستورا في مهمته  -ونتمنى له النجاح
 ينبغي أن يدخل إل��ى األزم��ة الناجمة ع��ن ال�م��ؤام��رة مناألب��واب الصحيحة والمشروعة للمعرفة والحقائق ،ومن
ق��اع��دة أساسية اعتمدها مؤتمر «جنيف  ،»2وتجعل من
مناص من ولوجه لتل ّمس الحلول
وقف اإلرهاب مدخالً ال
ّ
الناجعة التي يسعى إلى تحقيقها دي ميستورا ،بحيث يم ّهد
هذا الدخول إلى مخارج من شأنها أن تدخل دي ميستورا
التاريخ ،أو يخرج من دمشق بخفي حنين ،وبين األمرين
أيضا ً يكمن النجاح والفشل معاً.
فالحلول السياسية بعد سنوات االستهداف المبرمج
والتصدي للمؤامرة ستكون على حساب مكافحة اإلرهاب
ووقف تمويل وتسليح ودعم وتمرير وحماية اإلرهابيين أيا ً
كانت الدول المسؤولة عن ذلك ،وال ب ّد من تسمية األسماء
بمس ّمياتها ووضع الحقائق أمام الرأي العام العالمي كله،
ومنها الرأي العام السوري الذي أصبح أكثر إصرارا ً اليوم
على مكافحة اإلرهاب والتصدي له ولمن يقف خلفه وأكثر
التصاقا ً بالجيش السوري الذي يواصل تحقيق اإلنجازات
على األرض السورية ،عملية تجميد المناطق التي أشار
إليها دي ميستورا من قبل ال تجدي نفعا ً مع التسخين الذي
يريده اإلرهابيون ،والتسخين الناري الذي ير ّد به الجيش
السوري .تجميد المناطق ال يؤدّي إلى حلول ناجحة بقدر
م��ا ت��ؤدّي مسألة التصدّي ل�لإره��اب وتداعياته وتنظيف
األرض السورية من إرهابيّي العالم ،بحيث يوفر األمن
واألم��ان واالستقرار لمختلف المناطق ،والمناخ المالئم
لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل على األرض السورية،
ح��وار يديره ويعقده ويتبنى نتائجه السوريون أنفسهم
بعيدا ً من التدخل الخارجي العربي والدولي ،وال��ذي بات
معروفا ً ومكشوفا ً ومداناً ،فالدخول الصحيح من بوابات
ثوابت دمشق يدخل دي ميستورا التاريخ.

باولي في ق�صر ب�ستر�س واليرزة
شدد السفير الفرنسي باتريس باولي على «أهمية التضامن بين اللبنانيين».
وأشار بعد زيارته وزير الخارجية جبران باسيل في قصر بسترس ،إلى «أن
البحث تناول العالقات الثنائية بين البلدين ،والطريقة األنجع التي من خاللها
تستطيع فرنسا مساعدة لبنان في الوقت الحاضر ،نظرا ً إلى الحالة السائدة
وفي كيفية مساعدته على الصعيد الدولي في مجلس األمن واالتحاد األوروبي».
ولفت إلى «أن األمور تسير الى األمام في موضوع الهبة السعودية».
كذلك زار السفير الفرنسي يرافقه الملحق العسكري العقيد أوليفييه البروس،
قائد الجيش العماد جان قهوجي وتم البحث في األوض��اع العامة وعالقات
التعاون بين جيشي البلدين.

يزداد االهتمام «المفتعل» بمصير مدينة حلب في غير موقع إقليمي
ودولي في شكل غير مسبوق يدفع المحللين إلى وضع أكثر من عالمة
استفهام حول خفاياه.
اللقاء الرئاسي الفرنسي ـ التركي ،األخير عكس اهتماما ً عالي
المستوى إلى درجة أن هوالند كاد يئنّ حزنا ً على مصير أهل المدينة.
وواكبه أردوغان بشجن شرقي كان ينقصه عزف ناي حزين .وتماهى
معهما المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي اعتبر أن إيجاد
حل لألزمة السورية يبتدئ من العثور على ح ّل لمدينة حلب.
لماذا هذا االهتمام الحصري؟ يقول العسكريون إن قوات النظام
السوري أنجزت في األسبوعين المنصرمين التفافا ً عسكريا ً ناجحا ً
بق للتكفيريين منافذ اتصال كثيرة بأرياف حلب حتى
والفتا ً لم ُي ِ
الحدود التركية ،ما يعني خنقها بحصار يؤدي إلى استسالمها كما
جرى في غير منطقة سورية.
سياسياً ،يعتبر الخبراء إمساك النظام الكامل بمدينة حلب ،بداية
انهيار المعارضة التكفيرية في سورية .ألن ارتياح الجيش السوري
على مساحة كبيرة تبتدئ من أرياف حلب عند الحدود التركية ،مرورا ً
بدمشق ودرعا وبادية الشام يحصر اإلرهابيين في بؤر فارغة في
الرقة والحسكة ودير الزور.
هذا التحليل هو الذي أرغم أردوغان التركي على االلتقاء بنظيره
الفرنسي للبحث عن وسيلة لدعم اإلرهابيين في المدينة .فتحريرها ال
يعني إال تدمير الدور التركي ـ العثماني بشكل نهائي مع وضع خاتمة
مأسوية لمشروع كونفيديرالية اإلخوان المسلمين.
وما إضفاء الطابع اإلنساني على موضوع مدينة حلب إال لذ ّر
وهجر
الرماد في العيون .أليست المعارضة هي من د ّم��ر حلب
ّ
سكانها وعمالها وقصف مصانعها وس��رق ما تبقى منها وباعها
قِطعا ً في أس��واق تركيا بشهادة رئيس جمعية الصناعيين في
المدينة الشهابي؟ لذلك كان أولى بالحلف الفرنسي ـ التركي أن
يطالب بسحب المسلحين اإلرهابيين لتنعم حلب باالستقرار وتعود

العاصمة االقتصادية األولى إلى سورية.
ماذا يريد أردوغان؟ بكل بساطة ،يص ّر على اختراع وسائل تمنع
نظام األسد من الحسم.
ويحاول تأمين مناطق بحماية دولية ـ جوية تعيد المعارضة
تنظيم نفسها فيها ،لالستمرار في حربها اإلرهابية على النظام ـ ومنع
الجيش السوري من التقاط أنفاسه ومعاودة الهجوم في مناطق
جديدة.
دي ميستورا األممي الذي يصل إلى دمشق في اليومين المقبلين
يحمل في جعبته مشروع وقف للنار في حلب وشمولها بنظام حماية
دولية ،ويغطي مشروعه بطابع إنساني إلنقاذ المدنيين وسياسي
للبدء بإيجاد حلول ألزم��ة البالد .لكن المتتبع يعرف أن هدف
المبعوث الدولي الخفي ،بناء منطقة محمية من حلب حتى الحدود
التركية تحظى بالدعم وتكون محمية بغطاء جوي ـ غربي ،فتتحول
الشهباء إلى مراكز تدريب وتسليح للمعارضة التكفيرية ،وتم ّد بعمر
األزمة عقودا ً طويلة.
المعتقد أن نظام الرئيس األسد لن يوافق على خطة كهذه ال تفعل
إال إعادة إحياء المشروع العثماني ،ال سيما أن إيران تقف بقوة ضد
هذا المشروع في ما يشبه صراعا ً إيرانيا ً ـ تركيا ً فعليا ً ال تحمد عقباه.
وأيّ خطأ فيه قد يدفع المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية.
أما محاوالت جعل حلب مشمولة بخدمات التحالف الدولي ـ
الجوي ،فأمرها مرهون بموافقة مجلس األمن الدولي كما قالت روسيا
في لغة دبلوماسية ذكية ،وهناك في مجلس األمن لن يجد األميركيون
إال رفضا ً روسيا ً وصينيا ً استجابة للرفضين السوري واإليراني.
والذرائع اإلنسانية التي تقدمها أنقرة الحريصة على المدنيين في
حلب ،كما تزعم ،والمصرة على عجزها عن استقبال الجئين سوريين
جدد واالستمرار في إغاثة ما لديها من الجئين ،إنما هي حجج غير
منطقية ،ألن ما ينطبق على حلب يسري على بعض أنحاء سورية
المحتلة من اإلرهابيين التكفيريين.
ما هي إذن ردود فعل واشنطن على موضوع المدينة؟
يكتفي البيت األبيض حتى اآلن بإطالق كالم عام حول أن أميركا
تركز اهتمامها في الوقت الحالي على اإلره��اب حصراً ،وترجئ

المواضيع األخرى إلى مراحل الحقة .وهذه إجابة ال تقطع نهائيا ً مع
الموقف الفرنسي ـ التركي ،وال تؤيد الموقف اآلخر وذلك في محاولة
لعدم تفجير التناقضات بين حلفائها من جهة وبينها وبين الروس
واإليرانيين من جهة ثانية.
وال يمكن التط ّرق إلى موضوع حلب من دون مقاربة مجمل مناطق
سورية المخترقة من قبل إره��اب مدعوم من معظم دول الجوار
واإلقليم وجهات عالمية.
لذلك ،فإن المراهنات على اجتماع «النواة الصلبة» من أصدقاء
سورية ـ وهم إحدى عشرة دولة ،الذي سيلتئم في لندن في العاشر
من الشهر المقبل ـ ستكون سخيفة ألن تدخلها من دون مرجعية أممية
يعتبر إعالن حرب ،لن تسكت عنه إيران وروسيا ،لذلك ستكون مهمة
هذا المؤتمر إعالمية ـ تشهيرية.
والموقف السوري ـ اإليراني ـ الروسي يرى أن المعارضة المدنية
انتهت في سورية ولم يبق إال «أشالء» إعالمية الطابع للزوم التصوير
وللمحافظة على النوع ،والجهتان الوحيدتان اللتان تسيطران على
 95في المئة من مناطق المعارضة هما «داع��ش» و«النصرة»
الموضوعتان على الئحة اإلرهاب األممي.
لذلك تطالب سورية وإيران وروسيا المجتمع الدولي بدعم النظام
السوري المعتدل للقضاء على اإلرهاب في سورية كمقدمة إلنهاء
اإلرهاب في العالم .ولن يستجيب أحد لرئيس فرنسي يبحث لبالده
المأزومة عن دور بات من الماضي والتهمته أميركا ولرئيس تركي
خائب الرجاء يرى كونفيديراليته في إطار اإلخوان المسلمين تتهاوى
فيندفع كالثور للبحث عن موطئ قدم له في حلب تبقيه على الئحة
المؤثرين في المنطقة.
لذلك قد يكتفي دي ميستورا بعرض معادالت سياسية تطرح
إشراك ما تبقى من المعارضة المدنية في العملية السياسية ،واختيار
األكثر اعتداالً.
أما من ينجح في مشروعه ...فميادين المعارك لها الفصل في
اإلجابة .وفيما تلتهم القوى اإلرهابية بعضها بعضاً ،يواصل الجيش
السوري معركة تحرير البالد بتضحيات غير مسبوقة في التاريخ
المعاصر.

تهكمت أوساط
سياسية على
غياب النواب عن
قداس بكركي أول
من أمس على غير
عادتهم .وتساءلت:
هل هذا الغياب
سببه الخوف من
العصا التي كان
ل ّوح بها البطريرك
الماروني بشارة
الراعي في وجه
النواب بسبب
تقاعسهم عن
انتخاب رئيس
للجمهورية
والسعي في
المقابل إلى التمديد
ألنفسهم في
المجلس النيابي!

ب ّري :الظروف الداخلية والإقليمية المتفاعلة
الم�شنوق� :سنتعاون لمحاربة الإرهاب والتطرف
تنبئ ب�إ�شارة ايجابية في ملف الرئا�سة
التقى نظيره الم�صري و�إمام الأزهر

أك��د رئ��ي��س المجلس النيابي
نبيه بري «أن الظروف الداخلية
واالق��ل��ي��م��ي��ـ��ة المتفاعلـة تنبئ
التوجه
بإشارة إيجابية قد تخدم
ّ
لتشجيع األف���رق���اء الداخليين
ل�ل�ات���ف���اق ع��ل��ى رئ���ي���س ج��دي��د
للجمهورية».
وأشار بري بحسب ما نقل عنه
رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن إلى
«أن��ه اذا ما س � ّرع إبقاء المجلس
ف��ي جاهزيته الحالية وماشى
التمديد ف�لأنّ هذا األم��ر يمهّد في
النهاية الطريق أمام توافق على
االستحقاق الرئاسي».
وأب���دى ب��ري بحسب الخـازن
اه��ت��م��ام �ا ً وع��ن��اي��ـ��ة فائقيـن في
قضيـة العسكريين المختطفيـن،
مشيرا ً إلى «أنه على تواصل مـع
الخلية الوزارية ،فهذا الموضـوع
وطني بامتياز ،وال يجوز التهـاون
معه مهما كانت الصعوبات التي
تعتـرض المفاوضـات».
واستقبل بري النـائب مـروان
حمادة الذي أشار الى «أن اللقـاء
بحث أمورا ً مجلسية ،وخصوصـا ً
االج���ت���م���اع���ات ال���ت���ي س��ت��ع��ق��د
بالنسبـة ال���ى وض��ـ��ع ق��ان��ـ��ون
جـديـد وعصـري لالنتخابـات
النيابيـة».
وقال حمادة« :نتكل على حكمة
الرئيس ب��ري ودراي��ت��ه ل�لأم��ور،
وعلى جمعه لآلراء والطريقة التي

ب ّري والخازن في عين التينة
يدير فيها عمل المجلس متجاوزا ً
وع��اب��را ً لإلنقسامات المجلسية
والسياسية الحادّة ،وهذا من حظ
لبنان في هذه الفترة.
وت��م��ن��ى ع��ل��ى ك��ل م��ن يهاجم
المجلس والنواب من دون تمييز
أن يميّز قليالً بين الذين حضروا
 15و  16م��رة النتخاب رئيس
للجمهورية وبين الذين يتقاعسون
عن هذا الواجب الدستوري.
وتشـاور بـري مـع النائب محمد
الصفـدي ف��ي األم���ور النيابيـة
وال����وض����ع ال���ع���ام ال��س��ي��اس��ي
واالج���ت���م���اع���ي ،وف���ي ال��ظ��روف

(حسن ابراهيم)
ال��ت��ـ��ـ��ي

يجتـازهـــا

الصعبــة
لبنـان.
وع��رض ب��ري مع مطران عكار
وت��واب��ع��ه��ا ل��ل��روم االرث���وذك���س
بسيليوس منصور والنائب نضال
طعمة ،األوضاع العامة وشؤون
وشجون منطقة عكار.
وأجرى بري مع العالمة السيد
علي فضل الله والسيد باقر فضل
ال��ل��ه ج��ول��ة أف���ق ف��ي االوض����اع
العامة.
وت��ل��ق��ى ب��رق��ي��ة م���ن ن��ظ��ي��ره
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي ف��ي س����اردار اي��از
صادق مهنئا ً بعيد االستقالل.

ن�شاطات �سيا�سية وبرلمانية و�أمنية

المشنوق خالل زيارته الهيئة العربية للتصنيع
تميز اليوم الثاني من زي��ارة وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق الى العاصمة المصرية القاهرة بنشاط حافل
تمثل بزيارة وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم
وإمام األزهر الشيخ أحمد الطيب والهيئة العربية للتصنيع.
وأكد «أن هناك عدوا ً مشتركا ً هو اإلرهاب والتطرف سننسق
ونتعاون لمحاربته».
وكان المشنوق استهل يومه الثاني في مصر بزيارة مركز
الهيئة العربية للتصنيع العسكري والمدني يرافقه الوفد
األمني الذي ضم :المدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،رئيس شعبة المعلومات العميد عماد
عثمان وعدد من الضباط.
واستمع المشنوق من نائب رئيس الهيئة محمود زغلول
والخبراء العسكريين والمدنيين وأعضاء الجهاز التنفيذي
إلى شروحات مفصلة عن الصناعات التي تنجزها الهيئة من
األسلحة الحربية وصناعة الطائرات والسيارات والعربات
الحربية والمدنية ،ونظم التسلح الخفيفة الوزن والمعدات
اإللكترونية المخصصة للتجهيزات العسكرية.
وزار المشنوق والوفد المرافق مقر األزهر ،حيث استعرض
وإمام االزهر مجمل األوضاع في المنطقة والعالم .وأشار إلى
«أن سبب زيارة األزهر باعتباره الركيزة األولى كشخص
وكمؤسسة لالعتدال في العالمين العربي واالسالمي ،وهو
صاحب وذو فضل كبير بالفتاوى التي أصدرها في األوقات

الصعبة بكل العناوين الخالفية» .ولفت إلى «أن الحديث
تناول التحضيرات للمؤتمر الذي سيعقد في الثالث من كانون
األول المقبل لدعم االعتدال ومواجهة التطرف والتكفير» .ورأى
أن «الحل لمحاربة الجماعات المتطرفة هو حل من ثالثة
وجوه :األول هو قيام سياسي قادر على االستيعاب وقادر
على النجاح ،الثاني هو المواجهة بين االعتدال والتطرف
وليس أمرا ً دينياً ،لذلك السياسة أوال ً واألمن ثانيا ً أما األمر
الفقهي ،فاألزهر موجود منذ أكثر من ألف عام وسيستمر
وسيبقى قادرا ً وفاعالً ومؤثرا ً وسينتصر االعتدال مع رسوخ
واستقرار النظام السياسي في مصر أو في تونس».
ثم انتقل المشنوق ال��ى مقر ن��ادي الشرطة في منطقة
الجيزة حيث اجتمع إلى نظيره المصري بحضور الوفدين
االمني اللبناني والمصري ،وتم التباحث في سبل التعاون
المشترك في البلدين.
وأقام ابراهيم لنظيره اللبناني والوفد المرافق مأدبة غداء
على شرفه ،تحدث بعدها ابراهيم ،فأشار إلى «أن البحث
تناول تبادل المعلومات بين البلدين نظرا ً الى الظروف التي
تمر بها المنطقة كلها ودعم ما اتفق عليه في مجال التدريب
وتبادل المعلومات».
أما المشنوق فأشار إلى «أن هناك عدوا ًمشتركا ً هو االرهاب
والتطرف سننسق ونتعاون في هذا لمحاربته» ،الفتا ً إلى «أن
التنسيق األمني مع مصر على أحسن ما يرام».

التقى �سفراء �أميركا الجنوبية

با�سيل :لتقلي�ص عدد حاملي �صفة نازح
السنيورة مستقبال إيخهورست
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(داالتي ونهرا)

عرض رئيس الحكومة تمام سالم مع النائب كامل الرفاعي
االوضاع والتطورات.
وبحث س�لام مع وف��د من عشائر ع��رب خلدة برئاسة طالل
الضاهر بعض المطالب.
واستقبل رئيس مجلس االنماء واالعمار نبيل الجسر ووفدا ً من
صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية.
بحث رئيس كتلة المستقبل ف��ؤاد السنيورة في مكتبه
في بلس ،مع رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة
أنجلينا إيخهورست في األوضاع العامة والتطورات في لبنان
والمنطقة.
كما ع��رض مع رئيس الجامعة األميركية في بيروت بيتر
دورمان أوضاع الجامعة وقضاياها.
تابعت لجنة اإلدارة والعدل في جلسة عقدتها برئاسة
النائب روبير غانم ،وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي
والنواب األعضاء ،مناقشة اقتراح قانون تملك االجانب .وتركز
النقاش حول الملكيين الفصل بين العقارات المنبية واالخرى
غير المبنية كذلك حول مسألة سقف التملك في النطاق البلدي
الواحد.
درست اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة االدارة والعدل
والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى انشاء محافظة جديدة
في جبل لبنان المقدم من النائب نعمة الله ابي نصر ،اقتراح
القانون المذكور ،واستمعت ال��ى رأي ممثل وزارة الداخلية
والبلديات بهذا الخصوص ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها
في جلسة الحقة.
عرض قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة
األوض��اع في منطقة الشمال والتطورات الراهنة ،مع النائبين
خالد زهرمان وأحمد فتفت.

باسيل مجتمعا ً إلى سفراء اميركا الالتينية
أمل وزي��ر الخارجية والمغتربين
ج���ب���ران ب��اس��ي��ل ف���ي «أن تثمر
االستراتيجية التي وضعتها الحكومة
اللبنانية ح��ي��ال م��ل��ف النازحين
ال��س��وري��ي��ن ،نتائج ملموسة على
األرض لجهة تطبيقها».
ولفت إلى «أن مشكلة نقص األموال
ف��ي إط��ار مساعدة النازحين تح ّل
عبر تقليص عدد من يحملون صفة
ال��ن��ازح» ،مع ّوال ً على تنفيذ ما جاء
في الورقة اللبنانية الرسمية لجهة
التشديد على ش��روط النزوح بعدم
مخالفة القوانين وأخذ البعد الجغرافي
في االعتبار.
واع��ت��ب��ر باسيل ف��ي دردش���ة مع

(داالتي ونهرا)
اإلعالميين «أنّ تجربة فتح المجال
أمام المغتربين لالقتراع كما حصل في
الكويت وك ّل من سيدني وملبورن في
أستراليا ،يجب أن تكون منطلقا ً إلعادة
النظر ف��ي ق��ان��ون االن��ت��خ��اب لجهة
تمكين اللبنانيين من انتخاب نواب
عن االغتراب اللبناني واعتماد طريقة
االنتخاب الكترونيا أو عبر البريد».
وفينشاطالخارجية،التقىباسيل
وفد سفراء أميركا الجنوبية الذي ض ّم
سفراء :األرجنتين جوزيه ماكسويل،
األوروغواي مارت بيزانيللي ،البرازيل
ال��ف��ون��س��و دي ال��ي��ك��اس��ت��رو م��اس��و،
فنزويال سعاد الدويهي ،الباراغواي
اللبناني األص���ل حسن ضيا ال��ذي

أش��ار إلى «أنّ البحث تناول االتفاق
التجاري بين لبنان وبين دول منظمة
«ميركوسور» (منظمة التجارة الحرة
لدول أميركا الجنوبية) التي ستشمل
بعض اإلعفاءات الجمركية بين لبنان
وهذه الدول ،وتهدف الى فتح أسواق
جديدة بين لبنان وأميركا الجنوبية».
وتحدث السفير األرجنتيني الذي
تترأس ب�لاده منظمة «ميركوسور»
لهذه ال��دورة ،مشيرا ً إلى أنها فرصة
لفتح أس���واق واس��ع��ة تقدر ب��ـ 300
مليون نسمة يعيشون على مساحة
 15مليون كلم مربع ،وه��ذه فرصة
جيدة ج��دا ً بالنسبة إلى لبنان ومن
أجل تطوير تجارته الخارجية».

