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لبنان: المبادرة القطرية أخفقت والرئيس المعتذر ُيعاد تكليفه غدًا
بيروت ـ عمر حبنجر

الطبع����ة الثانية من االستش����ارات النيابية لتس����مية رئيس مكلف 
بتش����كيل احلكومة تنطلق اليوم من بعبدا، لتنتهي غدا بتكليف رئيس 

»تيار املستقبل« سعد رفيق احلريري بتشكيل احلكومة.
ول����ن تكون مهمة احلريري »الثانية« أق����ل صعوبة مما كانت عليه 
مهمته »األولى« التي انتهت باعتذاره، اال ان نبرته العالية توحي ببروز 

معطيات جديدة مساعدة.
وتقول مصادر قريطم ان الرئيس الذي س����يعاد تكليفه غدا ما كان 

اعتذاره تراجعا، بل مجرد خطوة الى الوراء متهيدا لقفزات أمامية.

إخفاق التحرك القطري

وقد زاد الطني بل����ة ان الدخول القطري على خط األزمة احلكومية، 
ل����م يكن موفقا هذه املرة، رمبا لغياب العناصر الضاغطة على املفاصل 
احمللي����ة، او اخلارجية، حيث تدحرجت املعادل����ة اجلديدة التي حاول 
مسؤول قطري تسويقها في لبنان والقائلة بتوزير جبران باسيل دون 
إعطائه وزارة االتصاالت على منحدر رفض العماد ميشال عون التخلي 
عن توزير صهره جبران باس����يل، وبإعطائ����ه وزارة االتصاالت بالذات 

وعلى متسك »الرئيس« احلريري.
برفض توزير الراس����بني في االنتخابات، وبابعاد وزارة االتصاالت 

عن الكتلة العونية باملطلق.
وقالت صحيفة »الديار« ان رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ 
حمد بن جبر آل ثاني زار دمش����ق وسلم الرئيس األسد رسالة من امير 
قطر تتعلق بأوضاع املنطقة ولبنان، ولكن املبادرة القطرية لم يكتب لها 

النجاح، اال ان القطريني نصحوا احلريري وعون بالتواصل املباشر.
هذه الصورة للمشهد السياسي ال تشجع على توقع مرحلة تأليف، 
اكثر طواعية مما سبق، بدليل تعذر امكانية تشكيل احلكومة، قبل سفر 
الرئيس ميشال سليمان الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 
اجلدي����دة لألمم املتحدة، فوجود حكومة يعزز موقفه ووقفته، من على 

اعلى منبر في العالم.
وعلى هذا فإن املوفد الرئاس����ي االميركي جورج ميتش����ل، اللبناني 
احملتد، س����يصل غدا االربعاء الى بيروت ليجد في اس����تقباله حكومة 

تصريف أعمال.
وف����ي حني يلتقي فريقا امل����واالة واملعارضة حول صيغة 15 � 10 � 5 
مع بعض االس����تثناءات، فانهما يفترقان حيال جميع املسائل االخرى 
املرتبطة باحلكومة من احلقائب الى االس����ماء الى مبدأ التوزير، حيث 
املواالة ترفض توزير الراسبني فيما تتمسك املعارضة به، وفي الطليعة 

العماد ميشال عون.
النائب س����عد احلريري دعا الى االقالع عن املناورة، وبصراحة غير 
مس����بوقة توجه في كالمه الى حزب اهلل والتيار الوطني احلر بالقول: 
سأتعامل باملثل مع من ال يرغب بتسميتي لتشكيل احلكومة، طالبا ممن 
ال يريده التحلي بالش����جاعة وتسمية من يريد، وانا سأتعامل مع من ال 
يسمي سعد احلريري، كما فعل، اي بعدم تسميته )في احلكومة( وال نريد 
ان نختبئ وراء اصابعنا، وساعتئذ أرى اذا كنت اقبل التكليف او ال أقبله، 
ولذلك على املناورين، اذا شاءوا تشكيل حكومة وحدة وطنية فعال، او 
حكومة نقطة على السطر ان يقولوا ذلك بوضوح امام رئيس اجلمهورية 

وان يسموا من يريدون احلريري او غيره، امنا عليهم التحديد.
احلري����ري ذكر ان االكثرية انتخبت رئيس املجلس النيابي من دون 
شروط تنفيسا لالحتقان، مالحظا ان املعارضة خالفت العهد بانتخاب 

نائب رئيس املجلس.
على اي حال االستشارات بدأت عمليا امس االثنني من خالل اجتماع 
كتلة املستقبل التي قررت اعادة تكليف احلريري، وكذا احلال بالنسبة 
لكتلة الرئيس نبيه بري، التي اضافت ش����رط االلتزام بحكومة شراكة 

على اساس صيغة 15 � 10 � 5.

األكثرية مضمونة للحريري

ومن املؤكد ان احلريري سيفوز بأصوات األكثرية )71 صوتا( اضافة 
الى اصوات كتلتي بري ونائبي الطاشناق، مبا يعيد العدد الى 86 صوتا 
وهو ما حصل عليه في املشاورات االولى، مقابل نواب كتلتي حزب اهلل 

وعون ونواب حزبي القومي والبعث البالغ عددهم 42 صوتا.
من جانبه، ادعى الوزير السابق املعارض وئام وهاب لقناة »املنار« 
ان سعد احلريري أدخل لبنان في ازمة مفتوحة، وان املشكلة تكمن في 

ان امرا حدد بخريطة االمور، من اجل عرقلة املفاوضات االقليمية.
وتابع قائ����ال: ان احلريري ادخل لبنان في مغامرة وعليه ان يعرف 
انه سيدفع ثمنها، متسائال: ملاذا ال يشكل بهيج طبارة او الرئيس جنيب 

ميقاتي احلكومة؟
من جهة اخرى صرح ديڤيد تولبرت، مقرر احملكمة األولى اخلاصة 
باغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق احلريري، لقناة »العربية« 
ف����ي أول مقابلة تلفزيونية له، بأن عمل احملكمة متواصل، داعيا كل من 
يتس����اءل عن تأخير نتائج التحقيقات إلى التحلي بالصبر ملا تنطوي 

عليه هذه القضية من تعقيدات.
وق����ال تولبرت إن »بطء عمليات التحقيقات ال تقوض من مصداقية 

احملكمة والبد من الصبر وعمليات التحقيق تستغرق وقتا طويال«.
ونفى تولبرت أن يكون لفش����ل النائب س����عد احلريري في تشكيل 
احلكومة اللبنانية اجلديدة انعكاس����ات سلبية على استمرار احملكمة، 
وقال إن »احملكمة ستبقى مستمرة ولن يكون لفشل احلريري في تشكيل 
احلكومة تأثير كبير على مجرياتها«، مؤكدا أنه س����يزور لبنان قريبا 

الفتتاح مكتب خاص باحملكمة هناك.

مقرر المحكمة الخاصة باغتيال الحريري: سنفتتح مكتبًا في بيروت قريبًا

لماذا اعتذر الحريري إذا كان سيعود؟!

هل تزول كتلة »زحلة بالقلب« 
من الخريطة النيابية؟

بيروت: مازالت األوساط السياسية والشعبية
في لبنان منهمكة بالبحث عن األسباب التي 
حدت بالرئيس املكلف سعد احلريري الى خطوة 
االعتذار عن تشكيل احلكومة ومن ثم العودة 
الى مهمة التأليف مرة ثانية، وفي ظل الظروف 
السياسية ذاتها التي أوصلت »التكليف األول« 
الى حائط مس����دود، فإذا كان احلريري أعطى 
املعارضة عرضا سخيا ولم يقبل عرضه، فهل 
هو مس����تعد إلعطاء »عرض أسخى«؟ واذا كانت املعارضة 
رفضت التش����كيلة التي اقترحها احلريري كموقف مبدئي 
ألنها ترفض كسر ارادتها السياسية، فهل هي مستعدة ألن 
تقب����ل حتت »ضغط االعتذار« ما رفضت����ه حتت »اغراء ما 
قب����ل االعتذار«؟ واذا كانت صيغة ال� »15 � 10 � 5« ش����كلت 
أساسا للتأليف في املرحلة األولى ومخرجا استثنائيا ألزمة 
الحقة، فهل ميكن جتاوزها وابتداع صيغة أخرى حلكومة 
وحدة وطنية؟ خصوصا بعدما حتولت عند بري وجنبالط 
الى شرط من شروط اعادة التكليف؟ وهل ميكن كسر هذا 
املأزق من خ����الل »حكومة أقطاب أو تكنوقراط« تعترضها 
الكثير من العقبات السياس����ية والعملية؟ واذا كان العامل 
االقليمي يلعب دورا سلبيا في موضوع احلكومة، فما الذي 
تغير على هذا الصعيد خصوصا ان كل املؤشرات تدل على 
ان أوضاع املنطقة س����ائرة الى مزيد من التأزم واالشتباك؟ 
اذا كان احلري����ري يريد ان يبدأ هذه املرة من حيث بدأ بعد 
التكليف األول وليس من حي����ث انتهى قبل االعتذار، فهل 
باستطاعته ان »يؤلف« وفق قواعد جديدة أم انه سيصطدم 
بالظروف واملواقف واملعوقات ذاتها؟ واذا كان سيعود الى 

حيث كان فلماذا اعتذر إذن؟
س����عد احلريري اعتذر إلخراج عملية تشكيل احلكومة 
من املأزق بعد 73 يوما من املراوحة ولكسر »مأزقه« هو في 
الدرجة األولى، اذ ال ميكنه ان يظل في الوضع ذاته الذي يأكل 
من رصيده ومكانته املتقدمة بعد االنتخابات، اعتذر ألنه لم 
يعد في وسعه التقدم الى األمام بعدما رفضت »حكومته«. 
ويعود ألنه ليس في وسعه العودة الى الوراء، مبعنى التنحي 
واالستقالة وخسارة الفرصة األولى واألهم لتولي زمام احلكم 
مباشرة، أما األوساط القريبة من احلريري واملواكبة لعملية 
احلكوم����ة والظروف احمليطة بها، فإنها تش����رح »االعتذار 

والعودة« من ضمن اطارين و»هدفني« أساسيني:
األول: وض����ع حزب اهلل أمام مس����ؤولياته وحمله على 
القيام بدور مس����هل لقيام احلكومة من خالل الضغط على 
حليفه العماد عون. في تقدير هذه األوس����اط ان حزب اهلل 
يريد حكومة ولكن بشروطه ويريد سعد احلريري رئيسا 
للحكومة ويفضل التعاطي مباشرة معه وليس مع أو عبر 
سواه، ولذلك فوجئ بأمرين لم يكونا في حساباته: ان يبادر 
الرئيس املكلف الى تقدمي حكومة تراعي الصيغة والتوازنات 
لكن ال تراعي موافقة كاملة ومسبقة من املعارضة، وان يبادر 
بعد رفض هذه التشكيلة الى االعتذار، وبالتالي فإن احلريري 
أراد حتميل حزب اهلل والعماد عون تبعات مواقفهما وسلوكهما 
من جهة، واراد اعادة فتح اللعبة احلكومية السياسية على 
خيارات وآفاق جديدة. وهذا ال يعني بالضرورة ان املطلوب 
هو وضع صيغة حكومية جديدة بدال من صيغة ال� 15 � 10 
� 5، بقدر ما ان املطلوب هو وضع قواعد جديدة للتفاوض 
وللتأليف بحيث ال يعود احلريري مرة جديدة الى خيار من 
اثنني: االنتظار أو االعتذار، وال يوضع مرة جديدة في الواجهة 
السياسية بتحميله مسؤولية عدم املبادرة، وال يوضع مرة 
ثانية أمام املعادلة الصعبة: اما األخذ مبطالب املعارضة مبا 

في ذلك خصوصا مطلب العماد عون واما ال حكومة.
الثاني: حتريك العامل االقليمي وفي االجتاه الذي يساعد 
على تش����كيل احلكومة، واملقصود هنا حتديدا دفع سورية 
الى بذل جهود ايجابية والى القيام بخطوات محددة في اطار 
التفاهم السوري � السعودي وإلعادة الروح اليه بعدما كان 
هذا التفاهم حصل حول لبنان عشية التكليف )األول( وأصابه 
فيما بعد التعثر ألسباب لم حتدد أو لم تعرف كلها. فهناك 
من يقول في املعارضة ان الواليات املتحدة ضغطت في اجتاه 
جتميد االتفاقات االقليمية، وهناك من يقول في املواالة ان 
السعودية غير راضية عن أداء دمشق وحلفائها في لبنان، 
وان اعتذار احلريري عكس هذا االنزعاج السعودي بطريقة 
أو بأخرى. وأيا تكن األسباب التي تقف وراء تعثر التفاهمات 
االقليمية، فإن احلريري أراد م����ن خالل اعتذاره القول انه 
يرفض البقاء في وضعية االستنزاف لدوره وموقعه، وأراد 
أيضا املساهمة في اعادة حتريك االتصاالت االقليمية، لكن 

على قاعدة تسهيل التأليف.

بيروت: لم تنجح االتصاالت السياسية
والوساطات في محاولة وقف السجاالت 
االعالمية بني الوزير ايلي ماروني والنائب 
نقوال فتوش ورأب الصدع بني اعضاء كتلة 
»زحلة بالقلب« التي بدأ احلديث يدور عن 
مصير وجودها على اخلريطة النيابية 
وتتجه االنظار الى  موعد االستش���ارات 
النيابية املقررة اليوم ملعرفة كيفية توجه 

نواب الكتلة في ظل احتمالني.
اما ان يتوحدوا داخل كتلة »زحلة بالقلب« التي 
يرأسها فتوش وتنحصر مشاركتهم بالدخول معه 

وحتت مظلتها دون سواها.
واما ان يشاركوا وفق انتماءاتهم السياسية فيدخل 
النواب طوني ابو خاطر وجوزف معلوف وشانت 
جنجيان ضمن تكتل القوات اللبنانية، فيما يشارك 
الوزير ايلي ماروني في عداد كتلة الكتائب، والنائبان 
عاصم عراجي وعقاب صقر ضمن تكتل »لبنان اوال«، 

ويبقى النائب نقوال فتوش وحيدا.
فتوش الذي وقع حتت صدم���ات متتالية اولها 
انضم���ام ثالثة نواب من الكتلة ال���ى كتلة القوات 
اللبنانية وآخرها اختسار غيره »ميشلني بريدي« 
لتمثيل زحلة في احلكومة اجلديدة، بدأ يتلقى من 
جهة ضغوطا ومداخالت االكثرية للبقاء فيها، ومن 
جهة اخرى اشارات التودد من املعارضة لترك االكثرية 
والعودة الى موقع���ه الطبيعي ملا قبل العام 2005 
وتصحي���ح اخلطأ الذي ارتكبه في انتخابات 2009 
النيابية بالتحالف مع س���كاف في انتخابات 2010 

البلدية.
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أخبار وأسرار
الرئيس نبيه بري  تسمية مشـروطة: 
اليزال عند موقفه من قضية اعادة ترشيح 
احلريري لرئاس���ة احلكومة. وتشير 
أوس���اط قريبة منه انه قام بكل ما في 
وسعه من أجل تسهيل قيام احلكومة، 
حت���ى انه عاود االتص���ال املقطوع مع 
العماد عون من���ذ االنتخابات النيابية 

سعيا الى تقريب وجهات النظر.
ولكن تسمية بري للحريري مشروطة، 
وحسب أوساطه البد من ان تنطلق األمور 
من مبدأ هل هناك رغبة للرئيس احلريري 
في اعادة تكليفه أم ال؟ وهل مازال جميع 
األطراف يص���رون على حكومة وحدة 

وطنية؟ 
 ضربة معلم: أقر مرجع كبير في املعارضة 
بأن التشكيلة احلكومية التي قدمها الرئيس 
املكلف سعد احلريري إلى رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان تنطوي على أكثر من »ضربة 
معلم«، إذ أنها حشرت رئيس التيار الوطني 
احلر في الزاوية ليأخذ التركيز على حقيبة 
االتصاالت بع��دا دمياغوجيا يعكس روح 

التعنت التي طاملا اتصف بها الرجل.
والحظ املرجع أن هذه احلقيبة لم تس��ند 
إلى وزير من قوى 14 آذار، وامنا الى عضو 
في اللق��اء الدميوقراطي هو الوزير غازي 
العريض��ي، كما ان ع��ون الذي كان ميثل 
في احلكومة املستقيلة بوزيرين مارونيني 
)جبران باسيل وماريو عون( حظي بثالثة 
وزراء هم في التشكيلة الراهنة )ابن شقيقته 

أالن عون، وفريد اخلازن وفيرا ميني(.

اضافة الى ذل��ك، كانت من نصيبه حقيبة 
االش��غال العام��ة والنقل الت��ي تعتبر »أم 
التربية  الوزارات اخلدماتي��ة«، وحقيب��ة 

والتعليم العالي ذات األهمية اخلاصة.
 عضو كتلة املستقبل يسـأل زميله في حزب 
اهلل: مل���اذا تعه���د ح���زب اهلل لرئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان بإقناع العماد 
ميش���ال عون بالعدول ع���ن مطالبته 
بحقيبة الداخلي���ة، فيما قال إنه ليس 
مستعدا للتوسط أو للقيام بأي مبادرة 
م���ن أجل حمل هذا األخير على التخلي 
عن وزارة االتصاالت؟ الس���ؤال طرحه 
نائب في كتلة املس���تقبل على زميل له 
في كتلة الوف���اء للمقاومة الذي حاول 
نفي أن يكون ق���د حصل أي تعهد من 
قبل احلزب، فأكد له نائب املستقبل أن 
كالما واضحا ومباش���را ج���اء في هذا 
اخلصوص على لسان املعاون السياسي 
لألمني الع���ام ل� »حزب اهلل« حس���ني 

خليل.
 جرس اإلنذار: االتص��االت التي يقوم 
بها، حاليا، رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
وليد جنبالط أشبه ما تكون بقرع جرس 
اإلن��ذار. وخ��الل هذه االتص��االت أبدى 
اس��تغرابه لكون »البعض« الذين يدركون 
أن األوضاع في املنطقة تتجه أكثر فأكثر 
نحو التعقيد، ورمبا نحو االنفجار، يتعاطون 
مع املوض��وع احلكومي، البال��غ األهمية 
بالنسبة إلى تأمني املناعة الداخلية، كما لو 

أنهم في كوكب آخر.

جماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى إطالق  
صاروخي الكاتيوشا من لبنان على إسرائيل

بيروت: أعلنت مجموعة تطلق على نفس���ها اسم 
»كتائ���ب عبداهلل عزام � س���رايا زي���اد اجلراح« 
مسؤوليتها عن اطالق صاروخي كاتيوشا اجلمعة من 
جنوب لبنان على شمال اسرائيل، بحسب بيان نشر 

على عدد من املواقع االلكترونية االسالمية امس.
وجاء في البيان ان سرايا زياد اجلراح قامت »بإطالق 
صاروخني من نوع كاتيوش���ا من منطقة القليلة في 
اجلنوب اللبناني وذلك يوم اجلمعة احلادي والعشرين 
من ش���هر رمضان املبارك املوافق 11 سبتمبر 2009«. 
وزياد اجلراح لبناني وهو اح���د االنتحاريني الذين 

فجروا أنفس���هم في احلادي عشر من سبتمبر 2001 
في الواليات املتحدة.

وق���ال البيان ان اط���الق الصاروخني جاء نتيجة 
اس���تمرار »اليهود الغاصبني في االعتداء على أهلنا 
في فلسطني باحلصار وباملنع من الصالة في املسجد 
االقصى املبارك وبشق األنفاق حتته امعانا في اهانة 

املسلمني واستخفافا مبشاعرهم ومبقدساتهم«.
ويعتبر عبداهلل عزام مؤسس اجلهاد في افغانستان 
الذي سار رئيس تنظيم القاعدة اسامة بن الدن على 

خطاه.

)محمود الطويل(رئيس احلكومة السابق سليم احلص مستقبال رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط امس

)ا.پ(اجليش اللبناني واليونيفيل خالل تفقدهم مكان اطالق الصواريخ باجتاه اسرائيل االسبوع املاضي

مصادر لـ »األنباء«: ظروف والدة صيغة »15ـ 10ـ 5« انتفت 
وحكومة التكنوقراط سقطت من خيارات األكثرية

مفارقة في التاريخ اللبناني منذ االستقالل:
رئيس حكومة مكلف يعتذر ثم ُيعاد تكليفه

بيروت ـ محمد حرفوش
انتظار ما بعد االعتذار يشبه املراوحة التي امتدت 73 يوما بني التكليف 
والال تأليف. اما اعادة التكليف املتوقعة بعد استشارات اليوم وغدا فرهن 
بظروف يريدها زعيم االغلبية النيابية ان تؤكد جناح التأليف كشرط 
لقبول التكليف. حتى اآلن ال تغيير ظاهريا في املعطيات ليحصل اختراق 
يبدد االسباب التي ادت الى االعتذار، فاملشاورات الداخلية لم تستأنف 
على خط قريطم � الضاحية، وعلى خط بيت الوسط � الرابية، في وقت 
يجهد الثالثي: رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب والنائب وليد 
جنبالط الخراج عملية تشكيل احلكومة من املراوحة وتعبيد الطريق 
امام عودة تكليف سعد احلريري الطالق العملية في مناخات طبيعية. 
وفي االنتظار املح مصدر في االكثرية الى ان احلريري مازال يتريث في 
قبول ترشيحه رفضا للعودة الى دوامة العقبات نفسها التي اعترضت 
مهمت����ه في التأليف. وبحس����ب املصدر، فإن العق����دة الفعلية هي لدى 
االقليمية ، وال قرار على هذا املس����توى بتسهيل قيام احلكومة، واكد ل� 
»األنباء« انه بعد اختالف املناخ االقليمي بني يوليو واغسطس من حال 
التبريد الى التس����خني، انتفت الظروف التي كانت وراء والدة الصيغة 
احلكومية 15�10�5 ورأى املصدر ان لعبة فريق 8 آذار باتت مكشوفة وهي 

وضع سعد احلريري في شكل او بآخر امام معادلة مستحيلة، اما االخذ 
بحرفية مطالب العماد عون وهي مطالب تعجيزية، او ال حكومة، مؤكدا 
ان حزب اهلل يريد تكبيل احلريري وتطويقه بش����روط عون من جهة 
ومبخاطر القيام بأي خطوة ال تأخذ في االعتبار هذه الشروط من جهة 
اخرى الظهاره عاجزا. وابلغ املصدر االكثري »األنباء« ان خيار حكومة 
التكنوقراط قد سقط لدى االكثرية بعدما تبني لهم ان هذه احلكومة لم 
تعد واردة بعد الطائف الذي وضع القرار السياسي في مجلس الوزراء. 
واشار املصدر الى ان كل املعادالت التي اتفق عليها سابقا لم تعد واردة 
وفي مقدمتها صيغة 15-10-5 وهي لن تفرض كش����روط مسبقة على 
الرئيس الذي س����يكلف، ولفت الى معايير ثوابت سيتمس����ك بها فريق 

االكثرية ابرزها:
احترام نتائج االنتخابات وعدم توزير الراسبني.

عدم املس بحقيبتي الداخلية والدفاع. اعتماد مبدأ املداورة في الوزارات. 
احترام الدستور جلهة منح الرئيس املكلف احلق في تشكيل احلكومة 
بالتعاون مع رئيس اجلمهورية. رفض الشروط والضغوط وترك احلرية 
للرئيس املكلف ليختار وزراء حكومته من شخصيات متجانسة ميكن 

ان يشكل معها فريق عمل واحدا عنوانه املشاركة ال املشاكسة.

بي���روت: ثمة مفارقة في التاريخ اللبناني احلديث وهي انها املرة 
االولى التي يعتذر فيها رئيس مكلف بتش���كيل احلكومة ثم يعاد 
تكليفه. وفي الوقائع فإن اعتذار رئيس حكومة مكلف عن عدم تشكيل 
احلكومة جتربة ليست بجديدة او غريبة، اذ تكررت على مدى التاريخ 

اللبناني منذ االستقالل:
� عام 1952 ايام الرئيس بشارة اخلوري، شهد اعتذار ثالثة رؤساء 
هم: صائب سالم وحس���ني العويني وناظم عكاري، ولم تنته االزمة 
حينها اال باستقالة رئيس اجلمهورية بشارة اخلوري الذي عني اللواء 
فؤاد شهاب رئيسا حلكومة انتقالية. وتكررت هذه االزمة بوجه جديد 
والعبني جدد عام 1974 عندما اعتذر الرئيس صائب س���الم عن عدم 
املضي في التأليف في 21 اكتوبر، اي بعد 18 يوما على تكليفه تأليف 
حكومة جديدة، وذلك بعدما اصطدم بعقدة مطالبة الرئيس سليمان 
فرجنية بتوزير ابنه طوني فرجنية وتسليمه حقيبة الهاتف والبريد، 
فاعتذر ليكلف رئيس اجلمهورية بعد ثالثة ايام الرئيس رشيد الصلح 
تأليف احلكومة. في سبتمبر 1980 اعتذر الرئيس تقي الدين الصلح 

بعدما كان كلفه الرئيس الياس سركيس، فتم بعدها تكليف الرئيس 
شفيق الوزان. وبعد 18 عاما اي في العام 1998 رئيس آخر يعتذر هو 
رفي���ق احلريري، في هذا العام وحتديدا ف���ي نوفمبر من العام 1998 
وقبل ان يعتذر الرئيس احلريري رس���ميا بع���د خالفه مع الرئيس 
اميل حلود على تفسير املادة 53، قبل الرئيس حلود اعتذار الرئيس 
احلريري التلفزيوني، واجرى استش���ارات نيابية افضت الى تكليف 

الرئيس سليم احلص.
 � االعتذار مع الرئيس رفيق احلريري تكرر ودائما في نوفمبر، اذ 
في العام 2004 وفي الشهر نفسه استقال الرئيس رفيق احلريري بعد 

التمديد للرئيس حلود، فكان ان كلف الرئيس عمر كرامي.
 � اما بعد اغتي���ال الرئيس احلريري وحتدي���دا في ابريل 2005، 
فقد اس���تقال الرئيس كرامي لتفضي االستشارات حينها الى تكليف 

الرئيس جنيب ميقاتي.
 � في س���بتمبر 2009 اعتذر سعد احلريري وباعادة تكليفه يكون 

االول الذي يعتذر ثم يكلف مجددا بتأليف احلكومة العتيدة.


