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»التعيينات األمنية« تشتعل: تغيير شامل أم »إبقاء القديم على قدمه« ؟
واجراء تعيينات جديدة وسريعة لو كان األمر يتوقف على العامل 

الطائفي فقط.
لكن ثمة تداخل في االعتبارات الطائفية والسياسية، وثمة توازن 
دقي����ق تقوم عليه األجهزة األمنية وترابط فيما بينها، بحيث يبدو 
ان املس بالوضع القائم ليس س����هال، وان اخليار يصبح بني تغيير 
شامل أو ابقاء القدمي على قدمه حتى اشعار آخر، والى حني نضوج 

واستتباب املعادلة السياسية اجلديدة.
في تفنيد وتشريح املشكلة الكامنة في التعيينات األمنية والعقد 

اخلفية فيها، ميكن رسم الصورة التالية:
 � ثمة رغبة لدى املعارضة في احداث تغييرات في قوى األمن الداخلي 
وتطول اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام حسن، ومن خلفية ابعاد 
رموز أساسيني للمرحلة السابقة واحلد من الدور األمني االستخباري 
املضخ����م لقوى األمن وإعادته الى حجمه ووضعه الطبيعيني. لكن 
هذا التوجه يصطدم برفض الرئيس سعد احلريري املدرك ألهمية 
هذه املؤسسة األمنية في تثبيت دعائم حكمه وألهمية ان يكون في 
يده »ورقة أمنية« بني األوراق السياس����ية والشعبية واالقتصادية 
التي ميلكها، وتضاف الى ذلك اعتبارات التوازن الطائفي السياسي 
الت����ي جتعل قوى األمن، وخصوصا فرع املعلومات، يصنف جهازا 
أمنيا سنيا مبوازاة أجهزة أخرى محسوبة على طوائف أخرى، وأي 

تغيير يطوله يجب ان يوازيه تغيير مقابل.
 � ثمة رغبة لدى الرئيس ميشال سليمان مدعوما من مرجعيات 
دينية وسياسية في عودة مديرية األمن العام الى الطائفة املارونية، 
خصوصا ان هذا املركز عرف بارتباطه تاريخيا وسياسيا ومعنويا 
برئاسة اجلمهورية الى ان حدث تغيير في عهد الرئيس اميل حلود 
بإسناد املدير العام لألمن العام الى ضابط شيعي، وجرى التعاطي 
مع التغيير على انه مؤقت لكنه يتحول الى »دائم«. ومن الواضح 
ان هذه الرغبة تصطدم مبوقف ش����يعي متوافق عليه بني الرئيس 

نبيه بري وحزب اهلل، ويلخص في ثالث نقاط:
� ال مانع من تطبيق مبدأ املداورة في رئاسات األجهزة األمنية.

� رفض العودة الى رئاس����ة جهاز أمن الدولة للطائفة الشيعية 
كبديل عن مديرية األمن العام.

� االس����تعداد الجراء مبادلة بني مرك����زي األمن العام ومخابرات 
اجليش، مبعنى ان تولي ماروني ملديرية األمن العام يجب ان يقابله 

اسناد مديرية املخابرات الى ضابط شيعي.
� التبديل في مديرية مخابرات اجليش يتوقف أوال على التبديالت 
التي ستطول املؤسسات األمنية األخرى، وثانيا على امكانية االستعانة 
بضباط من اجليش، خصوصا من املخابرات، ألي من املناصب األمنية 

األخرى، خصوصا مديرية األمن العام.
� التغيير في مديرية األمن العام اليزال خارج البحث حتى اشعار 
آخر في انتظار ثالثة أمور: البت في الهوية الطائفية لهذا املركز، وبت 
وضع اللواء أش����رف ريفي، واالتفاق على اسم املدير العام اجلديد 
لألمن العام، وهذا االتفاق يبدأ عند قيادات الطائفة الشيعية وينتهي 

عند الرئيس ميشال سليمان.
� التعيينات في املجلس العس����كري تقتصر على ملء الشواغر 
التي س����تطرأ هذا العام، بقرار من وزي����ر الدفاع وبناء على توافق 

سياسي مسبق.
� التغيي����ر في مجل����س قيادة قوى األم����ن الداخلي يتراوح بني 
تغيير ش����امل لكل قادة الوحدات العشر، أو تغيير جزئي للضباط 
احملالني على التقاعد هذا العام وهم خمس����ة، اضافة الى تغيير في 

قيادة الدرك.
� التغيير في مديرية جهاز أمن الدولة حاصل، وكذلك في مديرية 

اجلمارك.

بداية عهد الرئيس حلود الى اللواء جميل السيد ومن بعده الى اللواء 
وفيق جزيني، ويبرز في األمن العام »مكتب املعلومات« الذي تستمر 
في رئاسته العميد جومانا دانيال بعدما متت ترقيتها استثنائيا قبل 

أيام مبا يتيح لها االستمرار في هذا املوقع عاما اضافيا.
4 � مديرية أمن الدولة التي يتوالها العميد إلياس كعيكاتي وهو 

سيحال على التقاعد هذا العام.
5 � املديرية العامة للجمارك امللحقة بوزارة املالية اداريا والتي 

تنطوي وظيفتها على أبعاد أمنية )مسائل التهريب( .
ونظرا ألهميتها باتت األجهزة األمنية جزء  من النظام الطائفي 
في لبنان وموزعة طائفيا: مديرية املخابرات للموارنة، األمن الداخلي 
للس����نة، األمن العام للش����يعة، وهكذا، ومن املمكن ايجاد البدائل 

أخفقت محاولة اجراء تغييرات جزئية في قوى األمن.
لكن األنظار تتجه في قوى األم����ن الى املدير العام اللواء ريفي 
الذي لعب دورا بارزا واكتس����ب رمزية معينة في السنوات األربع 
املاضية، والى رئيس فرع املعلومات العقيد وس����ام احلس����ن الذي 
اكتسب »فرعه« ش����هرة واسعة ودورا واسعا في وقت مازال يدور 
حول وضعه وصالحياته »اشكالية قانونية« طاملا لم تصدر مراسيم 
تنظيمية في شأن شعبة املعلومات التي برزت في السنوات املاضية 

جزءا من الصراع السياسي بني طرفي احلكومة احلالية.
3 � مديرية األمن العام.

وهذا املركز األمني »محسوب« تاريخيا على رئيس اجلمهورية 
وكان يتواله ماروني الى ان حصل تغيير في هويته الطائفية بإسناده 

بيروت: مسألة التعيينات االدارية املطروحة بقوة في الكواليس
وبخجل وح����ذر على طاولة مجلس الوزراء، تكتس����ب »أهمية 

سياسية« لثالثة أسباب أساسية:
� هذه أول تعيينات شاملة في عهد الرئيس ميشال سليمان الذي 
تأخرت انطالقته الفعلية سنة ونصف بسبب االنتخابات النيابية 
واحلكوم����ة اجلديدة، وبالتالي فإن هذه التعيينات ترس����ي قواعد 
ودعائم احلكم للسنوات املقبلة وحتى نهاية العهد، وتعكس صورته 

ونهجه االصالحي أو التقليدي.
� هذه أول تعيينات في احلقبة السياس����ية اجلديدة التي أعقبت 
احلقبة السابقة املمتدة بني أعوام 2005 و2009، وبالتالي فإنها تعكس 
املفاعيل والتوازنات السياس����ية اجلديدة التي كرس����تها احلكومة 

االئتالفية اجلديدة.
� »معركة التعيينات« هي امتداد ملعارك العام املاضي السياسية 
وحتديدا هي امتداد للمعرك����ة احلكومية وتدور بني فريقني: فريق 
األكثرية الس����اعي الى االحتفاظ مبواقعه في اطار سياسة احلد من 
اخلسائر، وفريق املعارضة الس����اعي الى حتسني مواقعه في اطار 
سياس����ة انتزاع املزيد من املكاس����ب، وحيث يتصرف هذا الفريق 
في هذه املعركة من خلفية ترجمة وتكريس ميزان القوى اجلديد، 
واجراء تغييرات ادارية تتناسب مع التغيير السياسي احلاصل، مع 

ما يعنيه ذلك من سعي الى محو آثار املرحلة السابقة.
االستقرار السياسي الذي ترسخ مع حكومة االئتالف الوطني وحتت 
مظلة التفاهم الس����وري � السعودي، ال يعني ان الصراع السياسي 
توقف، امنا يس����تمر بأشكال وطرق جديدة عنوانها األبرز في هذه 
املرحلة »التعيينات االدارية« التي تعكس تنافسا شديدا بني القوى 
والزعماء على السلطة والنفوذ وقدرة التحكم مبفاصل أساسية في 
الدولة، والصراع األشد حماوة وضراوة يدور حول املراكز األمنية 
األساسية التي أثبتت جتارب السنوات املاضية ان لها دورا وتأثيرا 

في رسم اطار املعادلة السياسية وحتديد »قواعد اللعبة«.
 ولعل أهم املتأثرين واملؤثرين في التعينات هي املؤسسة العسكرية 

واألمنية مبجمل اجنحتها وهي:
1 � في اجليش اللبناني: املجلس العسكري ومديرية املخابرات.

ثم����ة اجتاه )وقرار( واضح أن قائد اجليش العماد جان قهوجي 
خارج كل بحث ونقاش، أما املجلس العسكري املكون من ستة أعضاء 
ميثلون الطوائف الست )العماد قهوجي، اللواء شوقي املصري، اللواء 
ميشال منسى، اللواء حسن محسن، اللواء سعيد عيد واللواء نبيل 
قرعة( فإن ثالثة من أعضائه يحالون على التقاعد هذه السنة )الثالثة 
االخيرون(. أما مدير املخاب����رات فإنه يعني بقرار من وزير الدفاع، 

ولكنه جزء من تسوية سياسية على مجمل املراكز األمنية.
2 � في قوى األم����ن الداخلي: مجلس القي����ادة واملديرية العامة 

وفرع املعلومات.
مجلس القيادة مش����كل من 11 عضوا من كبار الضباط رؤس����اء 
الوحدات املركزية وهم، اضافة الى املدير العام اللواء أشرف ريفي: 
العمداء أنطوان شكور )قيادة الدرك(، جوزف احلجل )رئاسة األركان(، 
محمد قاسم )االدارة املركزية(، عدنان اللقيس )جهاز أمن السفارات(، 
أنور يحيى )الشرطة القضائية(، سيمون حداد )املفتشية العامة(، 
نبيل مرعي )شرطة بيروت(، انطوان جبور )القوى السيارة(، سمير 
قهوجي )اخلدمات االجتماعية( وعبدالبديع السوسي )معهد قوى 
األمن الداخلي(. ومنذ فترة قصيرة خرج قهوجي، وخالل هذا العام 
يخرج أربعة هم: مرعي ويحيى وحداد والسوس����ي. وكان مجلس 
قيادة قوى األمن ش����هد خالفات انعكست على ظروف عمل املجلس 
وتسببت في أجواء تنافر وعدم انسجام داخلية وظل الوضع على 
حاله من »مس����اكنة قسرية« بانتظار تعيينات أمنية شاملة بعدما 

بين أكثرية تجهد للحد من الخسائر.. ومعارضة تسعى النتزاع المزيد من المكاسب 
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أمام تراجع طرح تشكيل هيئة »إلغاء الطائفية«  

لبنان: التعيينات اإلدارية واالنتخابات البلدية تستعيد »بريقها«
 بيروت ـ عمر حبنجر

امللفات املطروحة على مسرح 
الداخلية هي  اللبنانية  السياسة 
عينها: االنتخابات البلدية اصبحت 
على نار حامية، تش����كيل الهيئة 
الدارس����ة لكيفية الغاء الطائفية 
السياسية، بدأ يتوارى في غياهب 
التعيينات االدارية  اما  النسيان، 
واألمنية، فالزالت اسيرة التفاوت 
ف����ي الرغب����ات السياس����ية، بني 
احملاصصة والكفاءة، بني مصلحة 

الدولة ومصالح الزعماء.
كل هذه االستحقاقات عادت الى 
الواجهة السياسية، بعد انكفاء حتت 
تأثير الزيارات الدولية واالقليمية، 
التي شغلت املواعيد الرسمية في 
بيروت طوال االيام الثالثة املاضية، 
وابرزه����ا زيارة مستش����ار األمن 
القومي االميركي جيمس جونز، 
وزيارة رئيس املكتب السياس����ي 
حلركة حماس خالد مشعل، وعجقة 
املؤمترات املرتبطة بدعم القدس، 
واملقاوم����ة في لبنان وفلس����طني 
أم����س ملف  والعراق.واس����تعاد 
التعيينات االدارية بريقه، ومثله 
ملف االستعداد الجراء االنتخابات 
البلدية، مع تراجع ملحوظ لطرح 
النواب نبيه بري  رئيس مجلس 
تشكيل الهيئة العليا لدراسة كيفية 
الطائفية السياسية، حتت  الغاء 
ضغط املعارضة السياسية وحتى 

الدينية.

جولة للحريري

الوزراء  وس����يعرض مجلس 
في جلس����ته الثالثاء املقبل ملفي 
التعيين����ات واالنتخابات البلدية 

املعقدين.
وتس����بق هذه اجللسة زيارة 
يقوم بها رئيس احلكومة س����عد 
احلريري الى دولة االمارات اليوم 
تستمر يومني، يلتقي خاللها رئيس 
الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان وكبار املسؤولني االماراتيني 
العالقات  ويبحث معهم تقوي����ة 
الثنائي����ة، ثم يع����ود الى بيروت 
الثالثاء حلضور جلس����ة مجلس 
الوزراء، وفي احلادي والعشرين 
من يناير يزور باريس ملدة يومني 
ويلتقي الرئيس نيكوال ساركوزي، 
ويعود الى بيروت ليغادر في 26 
الرئيس  للقاء  القاه����رة  الى  منه 
حسني مبارك وكبار املسؤولني.
وحتضيرا جللسة الثالثاء اجتمع 

احلريري في بيت الوس����ط مساء 
اجلمعة ووزي����ر التنمية اإلدارية 
محمد فنيش وعرض معه اآللية التي 
وضعها األخير إلجراء التعيينات 
اإلدارية، في ضوء اهتمام رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان، 
بطرح املعايير احمل����ددة في آلية 

التعيينات في جلسة الثالثاء.

االنتخابات البلدية

على صعيد االنتخابات البلدية، 
سلم وزير الداخلية والبلديات أمس، 
األمانة العامة ملجلس الوزراء تقريرا 
متكامال ع����ن االنتخابات البلدية 
متهيدا إلدراجه على جدول أعمال 
جلسة بعد غد واتاحة املجال أمام 

الوزراء لالطالع عليه.
بارود أكد في تصريح ل� »النهار« 
اللبنانية اس����تعداد وزارته لهذا 
االس����تحقاق االنتخابي، موضحا 
ان القوائم االنتخابية بدأ إعدادها 
ف����ي 15 ديس����مبر املاض����ي وهي 
تأخ����ذ في االعتبار م����ن بلغوا 21 
عاما والوفي����ات ومن صدرت في 
حقهم أحكام توج����ب عدم إدراج 
أس����مائهم، وذلك متهيدا لنش����ر 
أسمائهم عبر املخاتير ومأموري 
النفوس، واألقراص املدمجة واملوقع 
االلكتروني لوزارة الداخلية الذي 
زاره 5 ماليني مواطن داخل لبنان 

وخارجه السنة املاضية، ومتكنوا 
بواسطته من متابعة األسماء التي 

يهتمون بها.
وتوقع بارود ان تقوم وزارته 
بني العاش����ر من فبراير والعاشر 
من مارس بتلقي طلبات التصحيح 

وإحالتها الى جلان القيد االنتخابية 
التي عليها إص����دار قراراتها قبل 
30 م����ارس وحتيلها الى املديرية 
العامة لألحوال الشخصية كي تدرج 
التصحيح النهائي قبل الثالثني من 
مارس.وفي تقديرات وزارة الداخلية 

ان هناك 283 ألف شخص تتراوح 
أعمارهم بني 18 و21 س����نة، ميكن 
اضافة أس����مائهم الى القوائم قبل 
أسبوعني من العاشر من فبراير، 
شرط ان يسبق ذلك صدور قانون 
بتعديل املادة 21 من الدستور إلجازة 
خفض سن االقتراع، وهو ما يبدو 

متعذرا.

نهاية اليوم األميركي الطويل

في غضون ذلك، انتهى اليوم 
األميركي الطويل يوم أمس األول 
اجلمعة، بس����فر مستشار األمن 
القومي اجلن����رال جيمس جونز 
والوفد املرافق، بعد لقاءات مكثفة 

مع كبار املسؤولني اللبنانيني.
مصادر لبنانية مواكبة ذكرت 
ل� »األنباء« ان التحديات اإلقليمية 
كانت وراء زيارة اجلنرال جيمس 
جونز مستش����ار األم����ن القومي 
األميركي الى املنطقة، حيث أمضى 
أسبوعا اختتمه بزيارة للبنان حيث 
التقى الرؤس����اء ميشال سليمان 
ونبيه بري وسعد احلريري وقائد 
اجلي����ش العماد جان قهوجي، ثم 

قفل مغادرا الى تركيا.
جونز بحث في الفرص املتاحة 
أمام حتريك عملية الس����الم، لكن 
اللبناني����ني فاحتوه  املس����ؤولني 
مبلفات أميركية – لبنانية، وأمل 

سليمان بتسريع وتيرة املساعدات 
العسكرية واألمنية للبنان إسهاما 
في متكني اجليش والقوى األمنية من 
حفظ األمن واالستقرار، وقد أظهر 
جونز استجابة لكل ذلك، مشيرا 
الى ان أمر املس����اعدات العسكرية 
سيبحث تفصيال خالل زيارة وزير 
الدفاع الياس املر لواشنطن الشهر 

املقبل.
وبعد زيارة جونز قائد اجليش  
العماد جان قهوجي صدر بيان عن 
السفارة االميركية حول دعم مهمات 
اجليش ف����ي تنفيذ جميع قرارات 
مجل����س االمن ذات الصلة بلبنان 
وحماية جميع املواطنني اللبنانيني، 
وتعزيز مؤسسات الدولة، مؤكدا 
ان اجله����ود املبذولة على صعيد 
عملية السالم لن تكون ابدا على 

حساب لبنان.

ميتشيل في الطريق إلى بيروت

بعد جونز تس����تقبل بيروت 
الس����الم  املوفد االميركي بعملية 
جورج ميتشيل في اطار جولته 
ف����ي املنطقة، وال����ذي يصب جام 
اهتمامه على حتريك املس����ارين 
الفلسطيني والسوري في التفاوض 
مع اس����رائيل، وتأتي زيارته الى 
لبنان تأكيدا من ادارته على محورية 
الدور اللبناني ف����ي كل ما يعني 

منطقة الشرق األوسط.
من جهة أخرى أعرب الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد عن 
تقديره للرئيس ميشال سليمان في 
حتصني اجلبهة الداخلية اللبنانية 
وترسيخ اجواء الوفاق بني اطياف 
املجتمع اللبناني، مؤكدا دعم بالده 
لوحدة لبنان وسيادته.وذكر املكتب 
االعالمي التابع لرئاسة اجلمهورية 
اللبنانية في بي����ان له ان »نائب 
الرئيس االيراني محمد رضا ميز 
تاج الديني نقل للرئيس سليمان 
رسالة شفوية من نظيره االيراني 
محم����ود احمدي جن����اد تتناول 
الثنائية وتعزيزها في  العالقات 

شتى املجاالت«.
بدوره، رحب الرئيس سليمان 
بنائب الرئيس االيراني الفتا الى 
العالقات اجليدة بني لبنان وايران 
في مختلف امليادين، مش����يرا الى 
التنسيق بينهما في مجلس االمن 
ومحمال ت����اج الديني حتياته الى 
الرئيس جناد ومتنياته للشعب 

االيراني باالزدهار واالستقرار.

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال  محمد رضا تاج الديني نائب رئيس إيران في بعبدا امس  

رئيس اللقاء الديموقراطي ال يحبذ االستعراض الشعبي

توقع حربًا إقليمية تفرض نفسها عاجاًل أو آجاًل

اجتماع لـ »14 آذار« نهاية الشهر لتقرير 
صيغة االحتفال بذكرى الحريري

نائب من 14 آذار لـ »األنباء«: جنبالط 
يكسب الوقت ولن ينضم إلى 8 آذار

 بيروت ـ محمد حرفوش
باشر »تيار املستقبل« واطراف قوى 14 آذار سلسلة اتصاالت ومشاورات 
تتعلق باحياء الذكرى اخلامسة الستشهاد الرئيس رفيق احلريري في 
14 فبراير. وبحسب معلومات »األنباء« فإن اجتماعا موسعا سيعقد في 
فندق البريستول نهاية هذا الشهر حلسم الشكل النهائي لالحتفال الذي 

لم يتم االتفاق عليه بعد وهو مازال موضع نقاش.
وف����ي املعلومات ان امانة قوى 14 آذار لديه����ا وجهة نظر تدعو الى 
التمس����ك بخيار املهرجان الشعبي واحلش����ود على غرار اعوام 2005 � 
2009 الذي جمع مئات االلوف في س����احة الشهداء، وذلك من منطلق ان 
املناس����بة، كما تراها امانة 14 آذار اخالقية وفوق السياسية وترمز الى 
وحدة اللبنانيني واستمرار التضامن االسالمي املسيحي، وان احياء هذه 

الذكرى ال يجب ان يتأثر بالوضع السياسي وتبدالته.
في املقابل ثمة من يطرح ووفق املعلومات اياها صيغة االحتفال املركزي 
واستبعاد خيار التظاهرة التقليدي بذريعة وجود حتوالت ومتغيرات 
يج����وز مراعاتها والتكيف معها، وعل����ى ان يتضمن هذا االحتفال كلمة 
للرئيس سعد احلريري فقط.  الى ذلك نقل زوار رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط عنه قوله انه ال يحبذ االستعراضات الشعبية هذا 
العام، »لكننا سنذهب الحياء هذه الذكرى ونضع الزهور واالكاليل على 
ضريح الرئيس الراحل وفاء له«، واش����ار الى انه »يفضل تقطيع هذه 

الذكرى في هذا االسلوب، الن القصة ال تتحمل اكثر من ذلك«.

بي����روت: ق����ال نائ����ب م����ن 14 آذار، ان رئي����س اللق����اء النياب����ي
الدميوقراطي وليد جنبالط سيزور سورية في نهاية املطاف، لكنه 

»ال يعطي شيئا ألحد سواه في كل احملطات«.
وأضاف ردا على سؤال ل� »األنباء« ان جنبالط سيبقى داخل األكثرية، 
ولن ينضم إلى صفوف الثامن من آذار، ولن يحقق للعماد عون أحالمه 
بالتحالف معه في اجلبل، بلديا ونيابيا، في الس����نوات املقبلة، وإنه أي 
جنبالط، يكس����ب الوقت. وردا على س����ؤال آخر حول موقف »القوات 
اللبناني����ة« من التحوالت اجلنبالطية قال النائ����ب األكثري املطلع، ان 
»القوات« ستتحاشى تفجير اخلالف مع جنبالط، وإن بدا بعض النواب 
من احللفاء، ويقصد نواب الكتائب، يتصرفون بشكل خاطئ من الناحية 
التكتيكية، وقد س����مى أحد النواب الكتائبني. وعن املناخات اإلقليمية 
الس����ائدة أعرب هذا النائب الذي اعتذر عن عدم ذكر اسمه عن اعتقاده 
بأن احلرب اإلقليمية ستفرض نفسها على اجلميع عاجال أو آجال، وان 
بعض الدول اإلقليمية تعمل على تأخير هذا االستحقاق، كسبا للوقت، 

وهو ما ينسحب على السلطة اللبنانية والقوى السيادية.

بهية الحريري و»منتدى الطائف« 
يكرمان نقيب الصحافة وعميد »اللواء«

بيروت: اقامت النائبة بهية احلريري والهيئة االستش��ارية
ل� »منت��دى الطائف« حفل تكرمي لنقي��ب الصحافة محمد 
البعلبكي ولناش��ر جريدة اللواء االس��تاذ عبدالغني سالم، في 
مقر املنتدى في وسط بيروت امس، بحضور ممثلني للرؤساء 
ميشال سليمان ونبيه بري وسعد احلريري وحشد من الوزراء 
والنواب واالعالميني، وذلك تكرميا ل� »شباب نهضة الصحافة 
اللبنانية وشيوخها« كما قالت السيدة احلريري، التي قدمت لكل 

من البعلبكي وعميد »اللواء« سالم، درعا باسم املنتدى.
وحتدثت الس��يدة احلريري فقالت ان مهمة منتدى الطائف 
اغن��اء النقاش حول اتفاق الطائف بتعزيز ما هو مش��ترك بني 
اللبنانيني والتالقي في منتصف الطريق على امل الوصول الى 

القراءة في كتاب واحد وتفسير واحد.
وقال��ت النائبة احلريري ان اتفاق الطائف هو الثابت بارادة 

اللبنانيني على العيش معا.


