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ملف
من قلة من رجاالت الجمهوريتين :الثانية التي اسقطتها
الحرب ( ،)1990 - 1975والثالثة التي تنحر نفسها .حتى

اندالع الحرب اختبر الحكم مرة في واحدة من محاوالت
تأليف الحكومات ،في االمكان القول انها تختصر معظم

ٌ
ّ
بهيج طبارة شاهد على جمهوريتين

ما ّ
مرت فيه حكومات سبقتها او تلتها ،في ظل دستور
االربعينات ودستور التسعيناتّ .
جرب ايضًا حكومات ما بعد

ّ
الحربُ .يقلب الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة صفحات
في الجمهوريتين ودروس كل منهما

[]2

رفيق الحريري ...الحالم بلقب «هوسمان بيروت»
الوزير بهيج طبارة مع الرئيس رفيق الحريري في جلسة لمجلس الوزراء

في هذه الحلقة الثانية يروي
الوزير السابق الدكتور بهيج
طبارة ّ
تعرفه على الرئيس رفيق
الحريري وسني عالقتهما
نقوال ناصيف
اقل من ثالثة اشهر من عام  1973اختصرت ،بزخم
االحداث التي مرت ،سنوات من التجارب الشخصية
والخبرة .احداث لم نكن ندرك في حينه انها تحمل
في طياتها بوادر حرب طويلة مقبلة.
قبل اتـفــاق الطائف وتعديل الــدسـتــور تبعًا لــه عام
 ،1990كان رئيس الجمهورية ِّ
يسمي الرئيس املكلف
تــألـيــف الـحـكــومــة مــن دون حــاجــة ال ــى اسـتـشــارات
نيابية ملزمة .وقــع اختيار سليمان فرنجيه على
امني الحافظ ،الشاب املثقف النزيه املليء باملثاليات،
َ
اال ان النجاح لم ُيكتب ملحاولته فلم ت ِعش .في رأيي
لو جاء في ظروف طبيعية كان يمكن ان يكون من
افضل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا في لبنان.
شاء قدره ان يحضر في اقسى الظروف واصعبها.
اضف ان تأليف الحكومة لم يراع التوازنات الطائفية،
ُ
ّ
اذ أعطيت الطائفة السنية حقائب ثانوية (االعــام
واالقـتـصــاد والـصـنــاعــة) ،غير سـيــاديــة فــي املعنى
ّ
امل ـتــداول الـيــوم ،علمًا ان احــد ال ــوزراء السنة اعتذر
عن عدم املشاركة ،ناهيك بأن احدى هذه الــوزارات
ُ
(الصناعة) لم تنشأ بعد ،وكانت ملا تزل حبرًا على
ورق .سمح هذا الخلل بالحمالت على الحكومة فور
اعالن تأليفها بحجة عدم صحة التمثيل.
بعد مرور عقدين من الزمن ،ضمت اولى حكومات
رفيق الحريري عام  1992اربعة وزراء من الطائفة
ّ
السنية لم يسبق ألي منهم ان تولى منصبًا وزاريًا
(عمر مسقاوي وحسن عزالدين ومحمد غزيري
وفــؤاد السنيورة) ،كنت خامسهم الوحيد صاحب
تجربة مقتضبة .مع ذلك لم ّ
تتعرض ملثل هجمات
حكومة  .1973السبب يبدو اليوم واضحًا ،هو ان
ّ
الـحــريــري وف ــر لــوزرائــه ،الـجــدد فــي عــالــم السياسة
اآلت ــن مــن خ ــارج ن ــادي ال ــوزراء التقليديني ،الغطاء
الـسـيــاســي الـكـبـيــر ال ــذي كـنــا نـفـتـقــده فــي حكومة
الحافظ ،مع ان الحريري يصل الــى منصبه للمرة
االولى .لم يكن نائبًا ،وال اصبح زعيمًا سياسيًا ،وال
ّ
زعيمًا سنيًا حتى ،متكئًا على شبكة عالقاته في

الظروف االستثنائية تلك ،بعد االنتخابات النيابية
ال ـعــامــة ،وسـمـعـتــه كـصــاحــب م ـش ــروع اقـتـصــادي
اع ـمــاري اح ــوج مــا تـكــون الـيــه ال ـبــاد الـخــارجــة من
ّ
الحرب .لم يكن ثمة اعتراض على تمثيل السنة ما
دام الحريري على رأس الحكومة .على انــه سيظل
يـمـثــل بالنسبة ال ــى وزراء طــائـفـتــه كـمــا الحكومة
برمتها الغطاء السياسي الــواســع الــذي يتطلبونه.
ُع ّينت معه وزيـرًا للعدل اربــع مــرات ( 1992و1995
و 1996و ،)2003وفي الخامسة وزير دولة (.)2000
على ّ
مر وجودي في وزارة العدل رفض االطالع على
ّ
التشكيالت القضائية التي كنت اعــدهــا واوقعها،
وارفعها اليه كي يمهرها بتوقيعه .راح يجيبني وهو
يؤكد دعمه لي :ال لزوم للنظر فيها ما َ
دمت وقعتها
انت.
حينما اوشك على تأليف حكومة  ،2003طلب مني
مرافقته الى البقاع .بوصولنا الى شتورة دعاني الى
انـتـظــاره فــي فـنــدق ب ــارك اوتـيــل بعض الــوقــت .لدى
عــودتــه اخـطــرنــي انــه كــان عند رسـتــم غــزالــي الــذي
خلف غــازي كنعان في عنجر .قــال :مشي الحال.
سألته عما يقصد ،فكشف لي ان السوريني وافقوا
بعد اعتراض على تعييني وزيرًا للعدل .اذذاك فهمت
مغزى تعييني وزير دولة في حكومة .2000
ملعرفتي بالحريري اسباب شتى.

بيروت الباريسية
بعد تجربة  ،1973عــدت الــى ممارسة املحاماة في
مكتبي مع فؤاد بطرس .ما ان اطلت الحرب العبثية
عام  ،1975وبــدأت اعمال العنف مع ما رافقها من
خطوط تماس ،عملت على محاوالت لم ُيكتب لها
النجاح مــع عــدد مــن االصــدقــاء لتكوين قــوة ثالثة،
تقف في وجه االصطفاف الطائفي وتدعو الى وقف
ُ
انكفأت عن العمل السياسي الى ان شاءت
القتال.
االقدار ان ألتقي الحريري ،فاعود الى السياسة من
بابها الواسع.
 ،1973التقيت
حكومة
استقالة
اعقبت
اشهرًا قليلة
ُ
وزكــريــا النصولي وهـنــري اده الــذي كــان أقـيــل من
ح ـكــومــة ص ــائ ــب سـ ــام عـ ــام  ،1973ع ـلــى قــاســم
مـشـتــرك ه ــو ال ـش ـعــور بــالـحــاجــة ال ــى الـتـعـبـيــر عن
ّ
املتحرر
افكارنا كجيل جديد من الشباب اللبناني
من الطائفية والراغب في خدمة بلده .بدأنا البحث
عن وسيلة اعالمية تصلح لذلك ،الى ان عثرنا على
امتياز يخص سيدة من طرابلس هي الفيرا لطوف
باسم "املستقبل» ،يسمح بإصدارها جريدة يومية
او مجلة اسـبــوعـيــة ،بالعربية او الفرنسية .كانت

املطبوعة تصدر بتقطع ،صاحبة االمتياز محررها
االساسي.
تــوص ـل ـنــا الـ ــى شـ ـ ــراء االمـ ـتـ ـي ــاز بـ ـ ـ ــ 120الـ ــف ل ـيــرة
تحملناها بالتساوي ،ثم أسسنا شركة مساهمة
برأسمال قدره  650الف ليرةّ ،
تميزت بأنها ّ
ضمت
حــوالــى  50مساهمًا مــن خيرة شباب ذلــك الزمن.
اكـثــر مــن عـشــرة منهم تــولــى فــي مــا بعد مناصب
نيابية او وزاريــة كفؤاد بطرس ومحمد الجارودي
واسعد رزق وسليم ديــاب وكميل زيــادة ويوسف
َّ
تقال ورمزي جريج ...استعنا بعدد من الصحافيني
بينهم شاب ناشئ هو نهاد املشنوق.
فــي  31كــانــون االول  1973صــدر الـعــدد االول من
مجلة "املستقبل» ،وبقيت تصدر اسبوعيًا حتى
العدد التاسع في  4آذار  ،1974عندما ّ
تقرر وقفها
بسبب خالفنا مع اده على التوجهات السياسية،
وحاجتها الــى تمويل اضافي .في بعض االسباب
انــه لــم يسبق اص ــدار املجلة تفاهم بــن املساهمني
ع ـلــى ال ـخ ـطــوط ال ـعــري ـضــة لـلـسـيــاســة ال ـتــي ســوف
تعتمدها ،ما سمح للقيمني عليها بالتفرد في رسم
سياستها .بعد سنوات ارتفعت قيمة االمتياز ما
سمح لنا بتعويض املساهمني عند التفرغ بها الى
الصحافي نبيل خوري الذي اصدرها في فرنسا،
قبل انتقالها بعد سنوات اخرى الى الحريري الذي
اعجبه االسم بما يرمز اليه من تطلع الى بعيد .اعاد
اصدارها جريدة يومية في لبنان واطلق اسمها على
تلفزيونه وتياره السياسي.
كان ذلك اتصالي االول به من دون معرفة سابقة.
بعد االجتياح االسرائيلي سمعت كثيرًا عن سعيه
الــى تنظيف بيروت من الدمار والـخــراب الــذي لحق
بـهــا ،وعـهــد فيه الــى شركته "اوج ـيــه" وال ــى الفضل
شلق .ثم الحقًا دوره في مؤتمري الحوار الوطني
ّ
الجميل ،الــى ان
فــي جنيف ول ــوزان فــي عهد امــن
ً
تلقيت اتـصــاال منه .حضر الــى مكتبي في فــردان
وجلس قبالتي يعرض ّ
علي مشروع توسيع مرفأ
صيدا .طلب مني كمحام التعاون مع وكيله املحامي
خـلـيــل ابــوح ـمــد لـ ــدرس ام ـك ــان ت ـط ــوي ــره .وضعنا
تصورًا لتنفيذ فكرته من طريق ما اصبح ُيعرف
ال ـيــوم بـنـظــام  .BOTســرعــان مــا تـبــن ان تنفيذه
يـتـجــاوز صالحية السلطات املحلية ويـحـتــاج الى
ّ
تدخل املشترعُ ،
فصرف النظر عنه.
ثم كانت مناسبة ثانية للتعاون ،حينما طلب مني
ايجاد صيغة قانونية تسمح باستيعاب عشرات
آالف من الشباب الذين ّقرر اخراجهم من نار الحرب
في لبنان وارسالهم على نفقته الى اوروبا او اميركا
ملتابعة دروس ـهــم الجامعية .البعض منهم يجهل
لغة البلد الــذي أرســل اليه .وألن دول الغرب تعتمد،
بــالـنـسـبــة ال ــى املــؤس ـســات الـخـيــريــة ال ـتــي ال تبغي
الربح ويمولها شخص واحد ،ما ُيعرف باملؤسسة
( )Fondationالتي ال يزال التشريع اللبناني يفتقر
اليها ،اقتضى "لبننة" املؤسسة وتكييفها كي تصب
فــي قــالــب قــانــون الـجـمـعـيــات ،رغ ــم ان بــابـهــا ليس
مفتوحًا امام الجمهور ،وال هيئة ادارية منتخبة لها،
ّ
وممولها وصاحب الكلمة
بل املؤسس هو لولبها
االولــى واالخيرة .فكانت "مؤسسة الحريري" بعلم
وخبر مؤرخ في  18آب  .1983على االثر ورشة عمل
كبيرة قامت على ُّ
تقبل مئات الطلبات والتدقيق فيها
واجراء املقابالت وتوجيه املقبولني من الطالب نحو
االختصاصات التي تتناسب مع مؤهالتهم وتحتاج
اليها سوق العمل في لبنان.
قبل الوصول الى اتفاق الطائف ،وكان احد املشتغلني
الرئيسيني عليه شــأن ح ـ َ
ـواري جنيف ول ــوزان ،بدأ
يعمل على مشروعه الضخم :اعــادة اعمار بيروت.
طلب مني التفكير معًا في هذا الهاجس :كيف يمكن
ً
اعادة اعمار الوسط التجاري كي يعود محال لتالقي

اللبنانيني بعدما كان مسرح اقتتالهم.
اراد ان يــوصــف ب ــ«هــوس ـمــان بـ ـي ــروت» .اسـتـعــاد
ص ــورة املهندس الفرنسي ال ـبــارون ج ــورج اوجــن
هوسمان ،عمدة باريس في حقبة نابليون الثالث،
الــذي اخــرج العاصمة من ازقتها الفقيرة والضيقة
في القرن التاسع عشر بازالة املباني وجرفها وفتح
الجادات العريضة ،كي يمسي الرجل باني باريس
تزال احدى كبريات الجادات التي شقها
الحديثة .وال ُ
تحمل اسمه .طبعت هذه الصورة في ذهن الحريري
الــذي اراد تكرار التجربة .كــان بــدأ ايضًا يفكر في
ولــوج املعترك السياسي الــى اكثر بكثير من دوره
كوسيط للتسويات والحلول.
على نحو مماثل ،كــانــت تجربة الشركة العقارية
العمار وسط بيروت التي ُعرفت الحقًا بـ«سوليدير».
توليت وضــع قانونها ،وحملته الــى مجلس وزراء
حـكــومــة عـمــر ك ــرام ــي ع ــام  1991ملـنــاقـشـتــه على
طــاولـتــه فــي الــرمـلــة الـبـيـضــاء ،وكــذلــك فــي جلسات
مناقشته في اللجان النيابية املشتركة ،الى ان أقر
قبل سنة من وصول الحريري الى رئاسة الحكومة.
كباريس كانت حــال الوسط التجاري بعد الحرب.
تهدم كليًا او ّ
قسم كبير من االبنية ّ
تصدع او لحقت
ً
به اضــرار جسيمة ،فضال عن بنى تحتية محيت
تمامًا كي ينبت فوق الطرق الحشيش.
تبني لــدى التدقيق في اوضــاع الوسط التجاري ان
ملكية اكثرية عقاراته التي كانت تعود في االصل
الى مالكني متعددين اصبحت ،بفعل التقادم ،موزعة
على عــدد كبير جـدًا من املالكني ،عــدا املستأجرين
ال ــذي حـفــظ الـقــانــون لـهــم حقوقهم حـتــى فــي حــال
ّ
تهدم البناء كليًا .لــذا لم يكن ممكنًا تــرك االمــر الى
اصحاب العقارات لكي يتدبر كل منهم امره بنفسه.
ّ
تكون لدينا اقتناع بأن الوسط التجاري اما ينهض
بمكوناته كلها معًا او يبقى على وضعه املزري الى
ما ال نهاية ،مكانًا آمنًا للمحتلني والهاربني من وجه
العدالة .تبلورت شيئًا فشيئًا ،اثر اجتماعات عدة بني
الرياض وجدة وكنت االقيه الى هناك ،فكرة اشراك
املالكني واملستأجرين في اعــادة االعمار من خالل
شــركــة عـقــاريــة تتملك ع ـق ــارات الــوســط الـتـجــاري
وتسدد قيمتها الى مالكيها واصحاب الحقوق فيها
اسهمًا في الشركة.
ّ
استشار الحريري العالمة الفرنسي جورج فيديل
الذي اعجبته الفكرة ،واذكــر انه وصفها بـ«مبتكرة
بــارعــة» ،واكــد دستوريتها شــرط ان تكون االسهم
قابلة للتداول فــورًا في البورصة ،بحيث يستطيع
حاملها ان ِّ
يسيلها ويقبض قيمتها نقدًا عندما
يشاء.
بسبب "سوليدير" ّ
تعرض الحريري لحمالت ظاملة
تناولت تخمني عقارات الوسط باعتباره مجحفًا،
وال ـت ـص ـم ـيــم ال ـه ـنــدســي ل ـلــوســط ب ـح ـجــة انـ ــه افـقــد
العاصمة هويتها وتاريخها .الالفت ان الحمالت لم
تتناول الصيغة القانونية التي قامت عليها الشركة،
وال اآللية املعتمدة العادة اعمار الوسط التجاري في
ً
بـيــروت ،مــع ان اح ـدًا لــم يقدم حــا آخــر يــراعــي كل
االعتبارات القائمة في حينه.

عقوبة االعدام
منذ اوائل التسعينات ،في اجتماعات كانت تضمني
فــي ج ــدة وال ــري ــاض وب ـي ــروت مــع ف ــؤاد الـسـنـيــورة
وال ـف ـضــل شـلــق وب ــاس ــم الـسـبــع ال ــى آخ ــري ــن ذوي
اخـتـصــاصــات مختلفة ،ن ــواة فــريـقــه ،ب ــدأت تظهر
عالمات االحالم السياسية الكبرى عنده .بوصوله
ّ
الى السرايا ،فكر في تعييني وزيرًا للمال فاخبرته
ان ّ مهنتي القانون فاضحيت وزي ـرًا للعدل ،بينما
حل هو وزيرًا للمال والسنيورة وزير دولة للشؤون
املالية .كان ذلك املخرج الوحيد املمكن كي تؤول هذه

ّ
الحقيبة الــى وزيــر سني ،للمرة االولــى منذ ما بعد
اتفاق الطائف ( )1989بعدما تعاقب عليها شيعيان
هما علي الخليل واسعد دياب في حكومات سليم
الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح.
بــا مـبــالـغــة اح ـفــظ عــن وجـ ــودي فــي وزارة الـعــدل
ً
محطات ذات اثــر مهني وشخصي .انـقــذت رجــا
من االع ــدام لم اعــرفــه ،وبالكاد اذكــر اسمه .تم ذلك
بمساعدة الـحــريــري ،وتـسـ َّـبــب لــي فــي مشاكل مع
الياس هراوي.
يوم ُ
عينت وزيـرًا للعدل في اواخــر عام ّ ،1992كان
لبنان خرج من حرب اهلية استمرت  15سنة خلفت
اكثر من  200الــف قتيل عــدا الجرحى واملفقودين
واملقعدين .بالفعل عاش املجتمع اللبناني في مطلع
ع ــام  1993كــابــوســا حقيقيًا ج ــراء ك ـثــرة جــرائــم
القتل الـتــي تـجــاوز عــددهــا  30فــي الشهر الــواحــد.
َّ
حمل الناس مسؤوليتها الى القضاء اللبناني ،الى
اصدار القرارات وعدم التشدد في فرض
البطء في
َّ
فاقعة،
ـورة
ـ
ص
ـ
ب
ـراض،
ـ
ت
ـ
ع
اال
ـذا
ـ
ه
ى
تجل
ـات.
الـعـقــوبـ
ُ
عندما وقعت جريمة بشعة في البقاع :شاب قتل أمًا
وولديها بدافع السرقة.
اجتمعت العشيرتان اللتان ينتمي اليهما القاتل
والضحايا ّ
وقررت انزال عقوبة االعدام به .وتم تنفيذ
الحكم.
حـ َّـركــت ه ــذه القضية ال ــدول ــة ،فـتـقـ ّـرر اع ــادة العمل
بقانون صــدر بعد اح ــداث عــام  .1958القاتل عن
ق ـصــد ُيـ ـع ــدم وإن ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك س ــاب ــق تـصــور
وتصميم ،وال يحق للمحاكم منح الـقــاتــل اسبابا
ّ
وصرح
تخفيفية .صدر القانون مطلع عام 1994
رئيس الجمهورية انــه لن يمنح العفو الخاص ألي
مجرم تقضي املحاكم باعدامه.
بالفعل نفذت ق ــرارات اع ــدام كثيرة شنقًا او رميًا
بــالــرصــاص .ال ــى ان ص ــدر ق ــرار محكمة التمييز
برئاسة رالــف رياشي في  21تشرين االول 1997
في قضية شخص ال اعرفه اعتذر عن ذكر اسمه
بالكامل (أ.ر.ي.).
ج ــاء ف ــي ال ـق ــرار ان ظـ ــروف الـقـضـيــة الـنــاتـجــة عن
االنـفـعــال ،وع ــدم وج ــود اسبقيات للمجرم وعمره
(كــان يبلغ  67مــن العمر) ،كلها اسـبــاب تخفيفية
تؤدي الى خفض عقوبة االعدام .لكن القانون ِّ
يقيد
املـحـكـمــة ويمنعها مــن مـنــح االس ـب ــاب التخفيفية
ويـلــزمـهــا الـحـكــم ب ــاالع ــدام .لــذلــك حـكـمــت بــاعــدام
(أ.ر.ي.).
حملت امللف الى رئيس الجمهورية وقلت له اني ُّ
اضم
صوتي الى اصوات القضاة في طلب الرحمة .جوابه:
تعهدت تنفيذ كل حكم يقضي باالعدام.
قلت ان الـقـضــاة الــذيــن اصـ ــدروا الحكم عـ ّـولــوا في
حكمهم على الحق املعطى الــى رئيس الــدولــة بعدم
املوافقة على تنفيذ عقوبة االعدام.
بقي مصرًا ،وطلب مني اعداد مرسوم تنفيذ العقوبة.
اال انني امتنعت عن اعــداده وتوقيعه ،ألن ضميري
لم يكن يسمح لي بتنفيذ االعدام في شخص قالت
املحكمة انــه ال يستحق هــذه العقوبة .امتنعت رغم
مراجعات رئيس الجمهورية ،والضغط الذي حاول
ممارسته علي من خالل رئيس الحكومة.
ح ـص ــل ب ـع ــد اشـ ـه ــر ان سـ ــافـّ ــرت ،ف ـط ـلــب رئ ـيــس
الجمهورية من الوزير الذي حل محلي في تسيير
شؤون وزارة العدل اعداد املرسوم وارساله للتوقيع
ّ
تمكن من حمله على توقيعهُ ،
وح ّدد موعد
والتنفيذ.
تنفيذ االعدام في  18نيسان  1998ومكان التنفيذ
في الباحة الداخلية لسجن رومية .اال ان الحريري
الــذي كان مطلعًا على املوضوعّ ،
مقدرًا االعتبارات
التي املت ّ
علي موقفي ،حفظ مشروع املرسوم في
جاروره ،واعاده ّ
الي بعد عودتي من السفر ومزاولة
مهماتي كوزير اصيل لوزارة العدل.

ُ
لواله لكان (أ .ر .ي ).أعدم في ذلك التاريخ.
بقي في السجن ،معلقًا بني املوت والحياة ،رغم ّ
تبدل
الـعـهــود ،وبـقــي حكم االع ــدام فــي حقه مــن دون ان
يصدر عن رئيس الجمهورية عفو خاص يخفض
العقوبة ،الى ان قـ ّـررت السلطات اللبنانية منذ اكثر
من عشر سنوات استجابة الضغوط االوروبية عدم
تنفيذ اي عقوبة اعــدام صــادرة او يمكن ان تصدر
عن املحاكم.
عــرفــت فــي مــا بعد ان (أ .ر .ي ).ال ي ــزال على قيد
الحياة بعدما امضى  20سنة في السجن ،ثم استعاد
حــريـتــه مـسـتـفـيـدًا م ــن ق ــان ــون خـفــض الـعـقـ ُـوبــات.
سمعت تصريحًا له على التلفزيون عندما أطلق،
قــال فيه انــه لــوال شخص ال اعرفه هو وزيــر العدل
بهيج طباره ملا كنت اليوم على قيد الحياة.
لكن واقعة اخرى ،هذه املرة مع رئيس مجلس النواب
نبيه ب ـ ّـري ،ستترك بــدورهــا اثــرهــا ،وكـنــت غــادرت
وزارة العدل.

شجاران مع ّبري

في آب  2001كنت وزير دولة بال حقيبة في رابعة
حكومات الحريري ،عندما انفجرت قضية قانون
اصول املحاكمات الجزائية ،املعروف ايضًا بقانون
الحريات وحقوق االنسان كونه ينظم عمل النيابات
العامة والضابطة العدلية ،ويــراعــي قــاعــدة ان املــرء
بريء الى ان تثبت ادانته ،ويحدد الحاالت التي يجوز
فيها التوقيف االحتياطي واملدة القصوى التي يمكن
فيها توقيف االشخاص في اثناء التحقيق معهم.
ب ـعــد سـ ـن ــوات م ــن ع ـمــل دؤوب الخ ـت ـصــاص ـيــن،
وضــع قــانــون جــديــد الص ــول املـحــاكـمــات الجزائية
ُوصف عند اقــراره عام  2001بأنه "قانون رحيم».
لـكــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ام ـيــل ل ـحــود م ــارس حقه
الدستوري باعادته الى مجلس النواب لتعديل بعض
صالحيات وزير العدل واملدعي العام
مواده ،اهمها
ِّ
الـتـمـيـيــزي بـمــا يـقــلــص صــاحـيــة االول وسلطته
على النيابات الـعــامــة ،ويـ ِّ
ـوســع صالحيات الثاني.
عندما اطلعت الحريري عليها ،دعاني الى منزله مع
القاضي عدنان عضوم الــذي كــان يشغل منصب
املدعي العام التمييزي .كان جواب عضوم ان وزير
العدل وافــق على التعديالت .لم اقتنع بالجواب ،اذ
ان التعديالت املقترحة ليست قضية شخصية بل
مسألة مبدئية تتعلق بتوزيع الصالحيات على نحو
متوازن بني السلطات.
فــي  26ت ـمــوز  2001عـقــد مجلس ال ـن ــواب جلسة
لــدرس طلب اع ــادة النظر فــي بعض مــواد القانون.
تخلل الجلسة نقاش طويل حول التعديالت ،فكانت
النتيجة ان رفــض  81نائبًا استجابة طلب رئيس
الجمهورية ،فــي مقابل اثنني فقط .كانت املفاجأة
ان ّ
تقدم ،بعد ايام ،عشرة نواب ينتسبون الى معظم
الكتل باستثناء الحزب التقدمي االشتراكي باقتراح
قانون معجل مكرر لتعديل املــواد ذاتها التي سبق
املجلس ان ّردها باكثرية ساحقة .صادف كل ذلك
فــي وقــت تـعـ ّـرض فيه شباب وشــابــات مــن انصار
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة للضرب
واالعتقال امام قصر العدل في بيروت في  7آب.
حضرت جلسة مجلس النواب في  13آب ،متسلحًا
ب ــاح ــدى مـ ــواد ال ـن ـظــام الــداخ ـلــي ال ـتــي تـشـتــرط من
اجل النظر في اقتراح القانون بصورة مستعجلة،
من دون عرضه على اللجان النيابية ،ان ترفق به
"مذكرة معللة" ّ
تبرر العجلة .مثل هذه املذكرة لم تكن
ّ
موجودة ،وكان يصعب تصور وجودها.
عـنــدمــا ط ــرح رئ ـيــس املـجـلــس صـفــة املـعـجــل على
التصويت ،رفعت يدي طالبًا الكالم .اال انه استعجل
التصويت معتبرًا الهيئة العامة اقرته .حصل عندئذ
بيني وبينه سجال.

قلت معترضًا :هذا غير مقبول دولة الرئيس.
ّرد :لم اعطك اإلذن بالكالم.
قلت :هذا غير مقبول .لدينا الكثير لنقوله في املعجل
ّ
املكرر.
ّرد :قلت لك ان ال تتكلم.
صرخت :هذا ال يجوز ،ليس هكذا يكون التشريع.
ّ
عقب ّبري :لم اعطك حق الكالم ،وتصرخ ايضًا.
قلت :ملــاذا تعطينا حق الكالم ما دمـ َـت قد صادقت
على مــا لدينا مــن اعـتــراضــات جوهرية وحاسمة
عليه .لذا سانسحب ولن اكون شاهد زور هنا .ما
يحصل مرفوض.
ّبري :إنسحب.
ّ
قلت :سأنسحب  ...انا من اقرر.
ّرد :قلت لك انني سأعطيك حق الكالم.
ً
جمعت اوراقــي قائال :ال ،هذا غير مقبول .كرامتنا
وكرامة املجلس في الدق.
وخرجت.
في تلك الجلسة الحزينة في تاريخ مجلس النواب،
قال الحريري :ال اعتقد ان احدًا اليوم يحب ان يكون
رئيسًا للحكومة .الناس ليسوا مع التعديل ،ونحن
سنسير فـيــه ،ليس ألنـنــا مقتنعون ،بــل ألن الجو
السياسي العام يفرض ذلك.
في النتيجة اقر املجلس التعديالت بـ 71صوتًا في
مقابل  7اصــوات وامتناع نائب واحــد .الذين كانوا
ضدها صاروا بني ليلة وضحاها معها.
تذكرني هذه الحادثة باخرى مشابهة حصلت بعد
خمس سنوات ،انما بادوار معكوسة.
ف ــي اي ـ ــار  2006ان ـش ـغ ـلــت االوسـ ـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة
بمذكرات جلب صادرة عن القضاء السوري في حق
شخصيات لبنانية ،بينها نائبان هما وليد جنبالط
ومروان حماده .قرأت اكثرية اللبنانيني اصدار هذه
امل ــذك ــرات سياسيًا ولـيــس قــانــونـيــا ،واعـ ُـتــبــر ّ
مسًا
ِ
بكرامة الوطن وتجاوزًا غير مقبول لالصول التي
ترعى العالقات بني الدولتني.
بلغت حدة التوتر ان جلسة مجلس النواب في 23
ايار  ،2006املخصصة لالسئلة واالجوبة ،خرجت
عن جدول اعمالها وشهدت مداخالت لنواب ّنددت
ً
بموقف وزارة العدل التي ،بدال من ان ترفض الطلب
ملخالفته النظام العام ،ارتــأت رمــي الكرة في ملعب
مجلس النواب.
ُ
طلبت الـكــام  -وكنت نائبًا عــن بـيــروت  -ألبـ ِّـن ان
الــورقــة التي وصلت الــى املجلس ليست طلب رفع
الحصانة عن نائبني ،بل طلب تبليغ اوراق قضائية
ً
كــان يقتضي ّردهــا فــورًا عمال باالتفاق القضائي
بني البلدين.
في الشق السياسي اضفت اننا قرأنا في الصحف
تصريحًا لرئيس املجلس ان االب ــواب ّ
مشرعة في
سوريا لزيارة رئيس الحكومة ،وتساءلت اي ابواب
هي املقصودة؟
ً
ّ
تدخل ّبري قائال :اذا بدك تحاسبني انا حاضر.
َ
ّ
اجـبــت :انــت قـلــت ان االب ــواب مـشــرعــة .انــا أصــدقــك.
لكنني اس ــأل اي اب ــواب؟ اب ــواب الـسـجــون أم ابــواب
القصور؟
هـنــا حـصـلــت م ـش ــادة كــامـيــة بـيـنــي وب ــن رئـيــس
املجلس الذي طلب مني تغيير املوضوع ّ
وقرر رفع
الجلسة.
تـنــاولــت الـصـحــف ال ـص ــادرة فــي ال ـيــوم الـتــالــي هــذا
الحادث باسهاب ،وروت كيف انني قصدت مكتبه
بــرفـقــة الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة لتأكيد احـتــرامــي
وتقديري له اللذين ال يتأثران بانفعال.
كرر ّبري ما كان ّ
ّ
يردده في اكثر من مناسبة  :انت
استاذي في الجامعة.
بالفعل تابع في ُالستينات محاضراتي عن قانون
العمل عندما كنت أ ِّدرس املادة في الجامعة اللبنانية.

منذ اوائل التسعينات ،في اجتماعات
كانت تضمني في جدة والرياض
وبيروت مع فؤاد السنيورة والفضل
شلق وباسم السبع الى آخرين ذوي
اختصاصات مختلفة ،نواة فريقه،
بدأت تظهر عالمات االحالم السياسية
الكبرى عند رفيق الحريري

شجاري الثاني مع رئيس المجلس
حصل عام  ،2006بعدما أصدرت
دمشق مذكرتي توقيف بحق
جنبالط وحماده ،وتزامن ذلك
مع تصريح بري بأن أبواب دمشق
مفتوحة لرئيس الحكومة ،فسألته
اي ابواب؟ ابواب السجون أم ابواب
القصور؟ فرد رئيس المجلس :اذا بدك
تحاسبني انا حاضر

