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رئيس أمناء مجلس النواب في »اليسوعية«

 امل�ازنة« يف »الي�س�عية«
ّ
»الربملان يقر

�شفافية وهدوء وم�شاءلة وحما�شبة دون م�شاكل
كتب حممد جابر

أعضائه  ب��ك��ام��ل  ال���ب���رمل���ان  أن��ع��ق��د 
للحكومة  ال��ع��ام��ة  امل����وازن����ة  ون���اق���ش 
رئيس  يسجل  أن  دون  ش��ف��اف��ي��ة،  ب��ك��ل 
نائب،  ع��ل��ى  أع����ت����راض  اي  امل��ج��ل��س 
وك��ل وزي��ر اعلن اس��ت��ع��داده للمساءلة 
ه����ذه الصورة  ب��ال��ط��ب��ع  واحمل���اس���ب���ة، 
احلضارية ليست في البرملان اللبناني 
واحل��ك��وم��ة ل��ي��س��ت ح��ك��وم��ة تصريف 
الطالبي  ال���ب���رمل���ان  ه���و  ب���ل  االع����م����ال 
في  السياسية  العلوم  قاعة  في  املنعقد 
اليسوعية ومبشاركة حاشدة  اجلامعة 
م��ن ط��الب امل���دارس ال��ذي��ن مت��اه��وا مع 
كونهم سياسيي نواب ووزراء. لم يكن 
الى  مضطرا  النيابي  املجلس  رئ��ي��س 
استخدام مطرقته فالهدوء واالنضباط 
ك��ان��ا واض��ح��ي داخ���ل ق��اع��ة املجلس، 
واجلميع كتل واح��دة ألج��ل الوطن، لم 
يكن رئيس املجلس او رئيس احلكومة 

فاألختيار مت  تلك  او  الطائفة  ه��ذه  من 
وعلى  وبالقرعة،  الكفائة  اس��اس  على 
حد قول الدكتورة فاديا كيوان لم تكن 
ال��ى نظام »الكوتا« ألن  امل��رأة محتاجة 
عدد النساء كان مواز لعدد الرجال دون 

احلاجة اليها.
300 ش����اب وص��ب��ي��ة م���ن امل�����دارس 
الثانوية اللبنانية في بيروت وخارجها، 
ج��م��ع��ت��ه��م ق��اع��ة واح�����دة ف���ي اجلامعة 
اليسوعية باتت تسمى باملجلس النيابي 
حيث يعقد كل عام منذ 4 سنوات حملاولة 
الدرجات  ال��ى  بالدميقراطية  االرت��ق��اء 
االع���ل���ى، ح��ي��ث ي��ش��ك��ل م��ن��ه��م املجلس 
النيابي وحكومة من 30 وزيرا وفي وقت 
سريع دون تسجيل اي عقد وكل الوزارات 
هذه  وخصصت  سيادية،  لهم  بالنسبة 
اجللسة التي استمرت لساعات ملناقشة 
عرض  حيث  للحكومة  العامة  امل��وازن��ة 
رئ���ي���س احل��ك��وم��ة )وه�����و م���ارون���ي من 
غزير( للسياسة العامة للحكومة في كل 

املجاالت وق��دم كل االرق��ام بشكل شفاف 
وعرض كل وزير لسياسته ضمن وزارته 

الصعوبات واملشاكل واحللول.
وف���ي ح��دي��ث خ���اص ل ال���ل���واء شرح 
نشاط  )منسق  قبيسي  حسن  ال��دك��ت��ور 
العمل  العاملية( طبيعة  م��دارس  ط��الب 
ف���ي ال���ب���رمل���ان ال��ط��الب��ي ح��ي��ث ان هذه 
التجربة ب��دأت قبل 4 س��ن��وات حيث ان 
الطالب يتعرفون على احلياة السياسية 
والتنفيذي  التشريعي  الشق  خ��الل  م��ن 
الدميقراطية  مم��ارس��ة  على  وي��ت��درب��ون 
ويناقشون في كل عام موضوع سياسي 
وه��ذا العام خصص امل��وض��وع ملناقشة 

املوازنة العامة للحكومة.
القت  كيوان  فاديا  الدكتورة  وكانت 
كلمة في مستهل اجللسة ونوهت باجلهد 
ال��ذي ق��ام به اس��ات��ذة امل���دارس واساتذة 
اجلامعة  ف��ي  السياسية  ال��ع��ل��وم  معهد 
ح��ي��ث ك��ان��وا اش��ب��ه ب��ج��ن��ود مجهولون 
ف��ي اجن��اح العمل واش���ارت ال��ى ان��ه في 
تشكيل املجلس واحلكومة لم يكن هناك 
طائفية بل اعتمدنا على القرعة كما ان 
عدد الفتيات كان مواز لعدد الشباب دون 
احلاجة ال��ى »ك��وت��ا« وحت��ررن��ا من قيود 

احلياة السياسية في لبنان.
باختصار كان اليوم البرملاني الطويل 
ف��ي اجل��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة ي��وم��ا مميزا 
وجتربة رائدة في الدميقراطية املفقودة 
في وطن الطوائف، حيث أقرت املوازنة 

دون احلاجة الى االنتظار.


