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تتذكر  مبهرة.  ذاكرة  متلك  البستاين  مرينا  السيدة  زالت  ما  الثامن،  عقدها  رغم 
اللحظات التي قادتها كأول امرأة اىل مجلس النواب يف نيسان 1963، وما رافق تلك 
املرحلة من احداث بعدما امضت عاما وثالثة اشهر بني اقطاب السياسة وكبارها، 

وارثة والدها اميل البستاين بهدف اكامل واليته بعدما سقطة طائرته يف البحر  

يوما  تشأ  مل  البستاين  مرينا  ان  الفت  هو  ما 
الوقت  يف  ليس  النواب.  مجلس  اىل  تعود  ان 
الحارض ما يشبه تلك املرحلة سياسيا وانتخابيا. 
اال انها تروي لـ"االمن العام" تجربتها القصرية 
يف الحياة الربملانية، محوطة باقطاب كبار اداروا 
االحداث  تستذكر  وقراراتها.  البالد  سياسات 

وتقارن بينها والحارض. 

■ كنت اول امرأة دخلت اىل مجلس النواب عام 
1963. ما الذي تتذكرينه من تلك املرحلة؟

□ كان يوما ال انساه من ايام نيسان 1963 بعد 
يف  اذار،   15 يف  والدي  وفاة  عىل  قليلة  اسابيع 
حادث طائرة اودى به وثالثة من اعز اصدقائه، 
ومل يعرث عىل حطام الطائرة اال بعد 12 عاما عىل 
الحادث. فيام مل يعرث عىل جثامن الوالد تم العثور 
عىل رفاة صديقيه الدكتور منر طوقان واملهندس 
وكنا  الربيطاين  الطائرة  وقائد  خرطبيل  مروان 
نناديه بـ"Ogilivy". ما اتذكره اننا كنا نعيش يف 
منزلنا لحظات الحزن والحرسة عىل فقدان الوالد 
ورفاقه. مل افكر لحظة يف ان اترشح الكامل واليته 
التي مل يكن قد بقي منها سوى عام واشهر قليلة. 
تجري  كأنها  اتذكرها  التي   - اللحظات  تلك  يف 
والنواب  الوزراء  من  االصدقاء  وقف   - امامي 
ارصارهم  امام  الخطوة.  هذه  اجل  من  وتنادوا 
الحلوة  ميشال  املرحوم  الصحايف  منهم  واتذكر 
الذي تقدم مني وحلفني القبول بالخطوة. قال 
يل: بكل رصاحة كنا نتشاور يف االمر واقرتحنا ان 
واليته،  الوالد الستكامل  يخلف  من  انت  تكوين 
متمنيا عيل القبول من دون نقاش. مل احتمل ما 
سمعته. رددت عليه يف تلك اللحظة بعفوية، وانا 
اضحك من شدة االستغراب والرفض يف ان - رغم 
الجو املأساوي الذي كان يعيشه البيت - وقلت 

أول إمرأة دخلت مجلس النواب
ميرنا البستاني: لم أرغب يومًا في العودة إليه!

ويسيك  كأس  خود  ميشال،  يا  تسىل  روح  له: 
نام وارتاح قبل ما تشوف متل هاالمنية.  وروح 
لكنه ترصف كأنه مل يسمع ما قلته. واصل الكالم 
وقال: قيامك بهذه الخطوة سيرتجم اكراما لروح 
ضامنا  قبولك  سيشكل  برضاه.  وستكون  والدك 
لتحقيق ما كان يطمح اليه ويحلم به. واضاف: 
انت امرأة ومن اقرب الناس اليه وميكنك القيام 
بالكثري مام كان يريد القيام به. فهو كان يدافع 
اكرب يف كل  املرأة ويدعوها اىل دور  عن حقوق 
تخلفيه  ان  من  بد  ال  تردد.  دون  من  املجاالت 
وسيكون الجميع اىل جانبك. دفعني هذا الكالم 
اىل التفكري وتراجعت عن ردي الفوري الذي كان 
قاسيا، لكنه كان ابن لحظته. فكرت يف املوضوع 
وقبلت املهمة عىل خلفية السعي اىل تحقيق ما 
كان يحلم به الوالد، وذهبت بعد ايام وتقدمت 
باوراق ترشيحي وتحديدا يف 10 نيسان. قبل ان 
ترشح  بسبب  الفرعية  االنتخابات  موعد  يحدد 
احد االشخاص الذي مل اتذكر اسمه، تبلغت بعد 
ايام ان االتصاالت التي اجريت ادت اىل سحب 
ترشيحه. قيل يل الحقا ان هناك من اقنعه بان 
اللحظة ال تسمح بانتخابات فرعية، وان الحادث 
ال  كثريين  قلوب  يف  غصة  ترك  الذي  املأساوي 
ميكن تجاوزه بسهولة، وان االتفاق جرى عىل ان 
تستكمل ابنته الوالية النيابية. بعدها اعلن عن 

فوزي بالتزكية من دون اي انتخابات.
   

■ كيف امضيت الفرتة الفاصلة بني الفوز ونزولك 
للمرة االوىل اىل مجلس النواب؟

اصدقاء  كان  بالغرابة.  وال  بالغربة  اشعر  مل   □
ويشجعونني  شخصيا،  ويب  بنا  يحيطون  الوالد 
يف كل خطوايت. وكام قالوا يف املرة االوىل اكراما 
لذكرى الوالد، مؤكدين ان حضوري يف املجلس 

اىل  تدخل  مل  وبالفعل  مميزا،  سيكون  كامرأة 
املجلس قبيل اي امرأة. ملا حددت اوىل الجلسات 
بعد اعالن فوزي، ارص النائب املرحوم جان عزيز 
املنزل يف  من  سيارته  ونقلني يف  مرافقتي  عىل 
نقل  تشبه  بطريقة  النيايب  املجلس  اىل  الريزة 
العروس اىل عريسها. ارص عىل البقاء اىل جانبي 
الداخل وجلس عن  الوقت، ورافقني اىل  طيلة 
القاعة  ابقى لوحدي. ملا دخلت اىل  لئال  مييني 
العامة متأخرة دقائق كان النواب يف مقاعدهم 
فاستقبلوين بالتصفيق والرتحيب الذي كان مميزا 
واتذكر  وجوههم،  اىل  اتطلع  كنت  فيام  والفتا 
منهم النواب سليامن فرنجية ورميون اده وبشري 
االعور وعبدالعزيز شهاب وآخرين من اصدقائنا.

■ تحدثت يومها امام مجلس النواب، فام الذي 
تضمنه الخطاب االول؟

□ قبل ان القي كلمتي طلب ايل النائب املرحوم 
اىل جانبه يف  اتكلم من مقعدي  ان  جان عزيز 
القاعة العامة للمجلس )الصورة املرفقة بالنص(، 
وقال يل: انها املرة االوىل التي تتحدثني فيها وانا 
ساكون اىل جانبك وال تخشني شيئا فكل من يف 
اليوم  وينتظرونك  والدك  اصدقاء  هم  القاعة 
ذلك  رغم  تقوليه.  ان  يجب  ما  منك  ليسمعوا 
توجهت اىل املنرب والقيت خطايب، فعال التصفيق 
مع كل مقطع منه. وما اتذكره انه كان ترحيبا 
عىل  كنت  فانا  غريبا،  االمر  يكن  مل  يب.  مميزا 
فعالقات  تقريبا.  جميعا  بهم  شخصية  معرفة 

الوالد وصداقته مل تستنث احدا منهم.

■ هل تتذكرين مضمون ذلك الخطاب؟ وكم مرة 
تحدثت امام املجلس؟

انه  خال  ما  االول  الخطاب  مضمون  اتذكر  ال   □
كان يف مجمله يتناول ذكرى والدي واملناسبة التي 
جاءت يب اىل املجلس النيايب. يف مناسبات اخرى، 
عامة  جلسات  يف  مرات  تسع  او  مثاين  تحدثت  
ومناسبات مختلفة. ركزت اكرث من مرة عىل القضايا 

التي كان يتابعها والدي والسيام االمن العام. 

■ ما عالقته باالمن العام؟
اكرث من مرة وذكرت مبا كان يقوله  □ تحدثت 
يحظى  ان  يجب  كجهاز  العام  االمن  عن  دامئا 
بكل الدعم النه جهاز امني. كان يقول دامئا البلد 
كل  قبل  امن  رجل  واىل  "بوليس"  اىل  حاجة  يف 
الذي كانت  العام  االمن  اىل  اشارة منه  يشء، يف 
تجمعه مبسؤوليه عالقة وثيقة. تحدث يوما عن 
حجم البطالة يف البلد والتي حالت دون ان يكون 
املحامي يف مكتبه، او املهندس يف ورشة بناء، فاذا 
بهم يف االمن العام يف اشارة منه اىل الكفايات التي 

كان يجمعها االمن العام ونسبة املثقفني فيه. 
 

■ عايشت كبارا كانوا اعضاء يف مجلس النواب. 
انذاك  الربملان  زعامء  اىل  نظرتك  كانت  كيف 
سالم  وصائب  شمعون  وكميل  جنبالط  ككامل 
الجميل  وبيار  حامدة  وصربي  كرامي  ورشيد 

ورميون اده الخ...
□ كانت عالقايت مميزة مع الجميع، وكنت اكن 
املجلس  لرئيس  وخصوصا  االحرتام،  كل  لهم 
يتعامل معي  كان  الذي  املرحوم صربي حامدة 
بكثري من اللباقة واملحبة واالحرتام. ما اتذكره ان 
مكتبه كان يف الطبقة االرضية من املجلس، وكنت 
عليه  اللقي  املجلس  يف  اكون  عندما  عليه  امر 
ايضا  يل  يكنون  فكانوا  النواب  بقية  اما  السالم. 

الشعور نفسه. ال تنس انني كنت املرأة الوحيدة 
بني الرجال يف املجلس. كلام دخلت القاعة كان 
ومل  اخجل،  كنت  وانا  يل  احرتاما  يقف  الجميع 
اخف هذا الحياء اكرث من مرة، فكانوا يعرّبون يل 
عن احرتامهم ومحبتهم وخصوصا الرئيس حامدة 
الذي كان "يغنجني" من وقت اىل آخر، ويعرّب يل 
عن محبته قياسا مبا كان يكنه للوالد من احرتام 

ومحبة.

■ هل ميكن القول انه كان لك خصوم واصدقاء 
او حلفاء يف املجلس؟

□ مل يكن لدي ما يسمى بخصم، الجميع كانوا 

امتنى  دامئا  وكنت  واملحبني،  االصدقاء  موقع  يف 
بدقة  اراقبهم  كنت  "يشارعوين".  ال  ان  عليهم 
واتذكر امرا ال يزال يعنيني اىل اليوم. يف العادة 
واراقبهم  االسرتاحة،  قاعة  اليهم يف  ادخل  كنت 
ليموناضة،  مع  الكعك  الكافيترييا  من  يطلبون 
وكانوا دامئا يأكلون الكعك "مغمسا" بالليموناضة 
ال  التي  الوحيدة  انا  كنت  ذلك.  ويستطيبون 
اطلب مثل هذا الكوب، اىل ان متنيته مرة الفهم 
حجم اللذة التي يعرّبون عنها. فطلبت مثلهم يف 
ولهم،  مفاجاة يل  ما شكل  وهو  االيام  من  يوم 
اخف  ومل  للغاية،  ولذيذا  طيبا  ذلك  وجدت 
امامهم شعوري هذا فضحكوا. منذ ذلك التاريخ 

اىل اليوم احب الليموناضة.   

■ هل تتذكرين حادثة ما زالت تحفر يف ذاكرتك 
منذ تلك الفرتة؟

نناقش  الجلسات  احدى  يف  كنا  اننا  اتذكر   □
تقديم شكوى ضد السوريني عىل خلفية خالف 
حدودي حول احدى النقاط الجمركية يف مثلث 
والحدود  املحتلة  فلسطني  مع  كفرشوبا  تالل 
اللبنانية، وكان ذلك يف العام 1964. ملا سمعت 
انتقادات حادة وقاسية يف حق السوريني وتوجه 
اىل تقديم شكوى ضدهم، طلبت الكالم وسألت 
عن االثباتات والدالئل التي كانت لديهم ليأخذوا 
مثل هذا املوقف. وملا مل الق جوابا، طلبت التثبت 
من االرتكابات قبل االقدام عىل الشكوى. عندها 
مل اتوقع ما حصل، فقد عمت املفاجأة الجميع 
كانت  انها  القول  ميكن  انتقاداتهم.  وسمعت 
حادة، لكنها مل تغري من اقتناعي وهو ما ناقشته 
مع عدد منهم، مستغربة ما حصل. وملا "قامت 
الجلسة، الفاجأ بجديد  الدنيا ومل تقعد" رفعت 
مل اكن اتوقعه. المني البعض عىل انني ناقشت 
مبوقفي  سلفا  ابلغهم  ان  دون  من  املوضوع  يف 
الذي شكل لهم اكرث من مفاجأة، وميكن القول 
انها صدمة. لكنني كنت مقتنعة باملوقف النني مل 
اره سوى انه منطقي للغاية. حتى انني اضطررت 
اىل القول الحدهم "انا ما مبيش ع العمياين"، ويل 
موقفي واقتناعي الذي ال اناقش كثريا فيه ما مل 

اسمع واتثبت من العكس.

■ ملاذا خرجت من املجلس من دون الرتشح مرة 
جديدة بعد عام واشهر عىل هذه التجربة؟ 

قبلت باكمال والية والدي 
اكراما لذكراه

نقلني جان عزيز الى 
املجلس كما تنقل العروس 

الى عريسها

النائبة السابقة مرينا البستاين.

الملف
جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com
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الملف

املجلس  اىل  العودة  يف  يوما  افكر  مل   □
التي  والدي  والية  انتهت  ان  منذ  النيايب 
ابلغت  انني  علام   .1964 عام  حتى  اكملتها 
اىل الجميع عند قبويل بالرتشح قبل عام انني 
ساقبل املهمة عىل ان تكون تجربة اكمل فيها 

والية والدي فحسب.

■ امل يطلب اليك احد الرتشح مرة اخرى؟
جنبالط  كامل  من  كال  ان  اتذكر  للتاريخ،   □

وكميل شمعون ابلغا اىل والديت رغبتهام يف ان 
اكون مرشحة وهام سيكونان اىل جانبي. قبل 
اىل  مبارشة  الطائرة  ركبت  والديت  اجيب  ان 

لندن وابلغتها من هناك استحالة االمر.

■ ما السبب املبارش ملثل هذا الرفض القاطع؟ 
يف  ارغب  مل  وصادقا.  منطقيا  كان  اكيد   □
النيايب ليس لسبب غري  العودة اىل املجلس 
الفرتة  تلك  يف  عيل  كان  النه  بل  طبيعي، 
واجب االهتامم بولدي، ومل يكن لدي رغبة 
اهتامم  من  يستحقون  ما  اعطائهم  غري 
عىل  الرأي  استقر  الفرتة  تلك  يف  وعناية. 
انتخب  الذي  البستاين  سامي  عمي  ترشيح 

للوالية التالية.

هذه  طيلة  نيابية  كتلة  اىل  انضممت  هل   ■
الفرتة؟

هناك  كان  ولكن  نيابية  كتلة  يف  اكن  مل  ال،   □
يجمع  كان  والدي.  بينهم  ومن  رباعي  تفاهم 
النواب جان عزيز، عبدالعزيز شهاب، بشري االعور 
وانا. حافظت عىل العالقة الجيدة معهم، وهم 
املحبة  بدورهم كانوا يحفظون يل ولوالدي كل 
واالحرتام اىل الدرجة التي كنت اتوقعها بالنظر 
اىل حجم التفاهم الذي كان بينهم، من دون ان 

يكونوا يف اطار كتلة نيابية.

يف  شيئا  غريت  قد  كإمرأة  انك  شعرت  هل   ■
مجلس النواب؟

اغري  ان  استطعت  انني  مرة  اشعر  مل  ابدا،   □
الجلسات  احدى  ويف  انني  سوى  مهام،  شيئا 
نعاين  كنا  الذي  القانوين  النصاب  اثرت موضوع 
منه يف عدد من الجلسات. كان النواب ميضون 
العامة  القاعة  الجلسة خارج  وقتهم طيلة فرتة 
سبب  دون  من  منها  ويخرجون  يدخلون  او 
النصاب  تعطيل  اىل  يؤدي  كان  ما  افهمه. وهو 
امر ما. هذه قضية كانت  التصويت حول  عند 
وكنت  اليها،  النظر  الفت  وكنت  كثريا  تزعجني 
اقوم مبناداتهم الكامل النصاب مرات عدة، ورغم 

مالحظايت مل يتغري يشء.

يف  تتعاطي  مل  انك  يوما  بالندم  تشعري  امل   ■
السياسة؟

□ ابدا مل اشعر بالندم يوما ولو للحظة واحدة.

لم اشعر مرة انني
استطعت ان اغير شيئا 

مهما في مجلس النواب

اول إمرأة نائبة يف املجلس، تدخل اىل القاعة العامة للمرة االوىل عام 1963. وبدا يف املقعدين االماميني رميون اده )اىل 
اليسار( والرب مخيرب )اىل اليمني(.

يف مقعدها بني النائبني جان عزيز )اىل اليسار( وبشري االعور )اىل اليمني(. وامامها النواب فريد جربان ومعروف سعد 
وصائب سالم ونسيم مجدالين وسليامن فرنجيه.


