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أحمد صابر

برؤي����ة ثاقبة، وأس����لوب 
مبسط، وفكرة فريدة، خاض 
الزميل  الكات����ب الصحاف����ي 
الهن����دال أولى جتاربه  أحمد 
ف����ي عال����م اإلنت����اج الثقافي 
والتألي����ف، ليص����در باكورة 
مؤلفاته »البرملان.. املؤسسة 

واإلنسان«.
ويقدم الهن����دال في كتابه 
الذي يقع في 188 صفحة من 
القطع املتوسط شرحا تفصيليا 
حول مؤسسة البرملان، بدأ من 
نشأتها وجذورها التاريخية في 
بريطانيا، كما يعطي صورة 
بانورامية شاملة عن التجربة 
اإلنسانية في العمل البرملاني 
وامله����ارات واملؤهالت والقيم 
والس����لوكيات التي يجب أن 
يتحلى بها املرشح أو النائب 
أيا كانت منطلقاته الفكرية او 
توجهاته السياس����ية، ويعقد 
مقارنات بني أساليب وخصائص 
وآليات عمل البرملانات وأنظمة 
العالم،  ف����ي  احلكم املختلفة 
باإلضافة إلى إضاءات عن تاريخ 
الدستور الكويتي ونظام احلكم 

في البالد.
املؤل����ف  ويس����تعرض 
أبجديات العمل النيابي مبراحله 
املختلفة، آمال أن يكون الكتاب 
بداية لفهم جديد للمؤسس����ة 
التشريعية سواء عن طريق 
املشاركة فيها أو الرقابة التي 
متارس عليها من الشعب، مقدما 
رسائل ونصائح مهمة للشباب 
الراغب����ني في الدخول ملعترك 
احلياة النيابية، مؤكدا أن العمل 
البرملاني ليس حكرا على أحد 
بعينه، كما أن القرارات الصادرة 
عنه تؤثر على اجلميع بصورة 

مباشرة.

األصول والقواعد

في الفص����ل األول وحتت 
عن����وان »األصول قبل دخول 
البرملان« يعرج املؤلف بأسلوب 

سلس على األصول والقواعد 
األخالقية التي يجب ان يتبعها 
من يفكر في الترشح ملجلس 
املهنية  األمة من املنطلق����ات 
واخلب����رات احلياتي����ة، مثل 
ممارسة األنشطة االجتماعية، 
واملشاركة في جمعيات النفع 
الثقافي����ة  الع����ام واألندي����ة 
والرياضية والنقابات وغيرها 
من مؤسسات املجتمع املدني 
الفعالة، ث����م ينتقل بعد ذلك 
الى اسس تش����كيل احلمالت 
الت����ي يقوم على  االنتخابية 
أساسها املرشح بإيصال ما يريد 
من أفكار وتوجهات للناخبني 
إقناعهم بأطروحاته  ويحاول 
السياسية، مشددا على ضرورة 
ان تكون تلك الرؤى ش����املة 
جلميع اجلوان����ب والقضايا 
املجتمعية س����واء السياسية 

او االقتصادية وغير ذلك.
وفي موضع آخر من الفصل 
ذاته يلفت الهندال الى الشروط 
الواج����ب توافرها  القانونية 
في املرش����ح مثل شرط السن 
واحلصول على درجة تعليمية 
معينة، وحسن السير والسلوك، 
ويختتم الكاتب الفصل االول 
بإعطاء نبذة سريعة عما يجب 
ان يفعله املرش����ح عند اعالن 
نتائ����ج االنتخابات، مش����ددا 
على ضرورة التحلي بالصبر 
الرياضية واملنافسة  والروح 

الشريفة بني املرشحني.

الهدف األسمى

وف����ي محاول����ة لتأصيل 
وتأطير السلوكيات احلميدة 
للن����واب حتت قب����ة البرملان 

الثاني  الفصل  الهن����دال  يبدأ 
من الكتاب باالش����ارة الى ان 
النيابي  املقعد  احلصول على 
ليس غاية في حد ذاته، وإمنا 
الهدف األسمى هو حتقيق أهداف 
وطموحات املواطن واملجتمع 
بصفة عامة، والقيام بالواجب 
الرقابي والتشريعي على اكمل 
وجه، الفتا الى الدور املهم الذي 
يقوم رئيس البرملان في ادارة 
املؤسسة التشريعية، مبينا ان 
قوة شخصيته وأسلوبه في 
اإلدارة يؤثران في آلية س����ير 
اجللسات وفق األطر القانونية 
الصحيحة، ويسرد الكاتب في 
مبحث آخر من الفصل االعمال 
املنوطة بالرئيس مثل تقدمي 
األسئلة ألعضاء احلكومة وكذلك 
االستجوابات وكتب طرح الثقة، 
مشددا على ضرورة ان يتسم 
باحليادية واالنضباط والقدرة 
على ادارة اجللسات واللجان 
البرملاني����ة،  واالجتماع����ات 
باإلضافة الى اإلملام بالقوانني 
واللوائ����ح الداخلية، ومعرفة 
قواعد البروتوكول وعدم الزج 
بتفاصيل باحلياة الشخصية 

في األمور السياسية.

التشريع

»دور النائ����ب ف����ي نطاق 
التش����ريع«، أفرد املؤلف لهذا 
اجلانب مساحة ال بأس بها من 
الكتاب وأواله اهتماما كبيرا، 
حيث بدأ بتعريف االقتراحات 
النيابي����ة ومس����اهمتها ف����ي 
التشريعات، مركزا على االقتراح 
بقان����ون، وه����و الرغبة التي 
تصدر من عضو او مجموعة 

أعضاء بقصد إنشاء او تعديل 
حقوق او التزامات على األفراد 
وتتم كتابتها وتقدميها، لتأخذ 
دورتها االجرائية وتكون قانونا 
ساري املفعول في حال املوافقة 
عليها، ثم عرج على االقتراحات 
في مجلس العموم البريطاني 
ليؤكد ان دور املجلس في اقتراح 
القوانني بدأ يتضاءل تدريجيا 
وأصبح يستغرق 75% من وقت 
اجللسات ملناقشة مشروعات 
القوانني التي تقدمها احلكومة، 
ثم يأخذ القارئ في جولة داخل 
أروقة برملان فرنسا ليقدم حملة 
سريعة عن االقتراحات بقوانني 
في الدستور الفرنسي وكيفية 
تقدميها واملراحل التي متر بها 
حتى تخرج في اطر س����ليمة 

قابلة للتطبيق.
ومن باريس حطت طائرة 
الهن����دال امام مجل����س األمة 
الكويتي، ليوضح ان دستور 
الكويت قد أعطى احلق في تقدمي 
االقتراح����ات بقوانني لطرفي 
العملية السياسية )احلكومة 
او البرملان(، مش����يرا الى ان 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة 
فصلت في موادها كيفية تقدمي 
االقتراح ودورته في املؤسسة 
التشريعية، وبعد ذلك يوضح 
مجموعة من القواعد التي يجب 
ان يراعيها النائب عند تقدمي 
اقتراحه ومنها دراسة اجلدوى 
املتأنية لالقتراح ومدى فائدته 
للصالح العام، وأال يكون الهدف 
منه تضييع وقت املجلس او 
إسقاط اقتراح آخر مت تقدميه 
لهدف شخصي، كما يجب ان 
ف����ي صياغته  يكون واضحا 
وأال يس����عى خلدمة طائفة او 
جماعة معينة، ثم ينتقل بعد 
ذلك الى االقتراح برغبة وهو 
حق منحته الدساتير ألعضاء 
البرملان وال يؤسس التزامات 
جديدة كما ال يضيف للمنظومة 
القانونية اي تشريع جديد مثل 
تعبيد الطرق او بناء منشآت او 
اضافة بعض األمور ملؤسسات 

حكومية قائمة، وغير ذلك من 
االختصاص����ات التي ال ميكن 
للنائب ان يقوم بتنفيذها، وتلك 
األداة ال تأخذ صفة اإللزام، بل 
هي خيار للحكومة تعمل به 

أو تتركه.

الرقابة

يعد الدور الرقابي هو األقدم 
في العمل البرملاني حول العالم 
وخاصة فيما يتعلق باألمور 
املالية وامليزانيات، ولذلك فقد 
خصص املؤلف مساحة كبيرة 
من الفصل الثاني للحديث عن 
الرقابية، مستعرضا  العملية 
اهم األدوات التي تساعد النائب 
على مراقبة عمل احلكومة ومنها 
السؤال البرملاني والذي ينقسم 
الى الشفهي البسيط الذي يكون 
ب����ني النائ����ب والوزير وجها 
لوجه، والس����ؤال املستعجل 
وهو الذي ال يحتمل التأخير 
ويكون خاص����ا بأمر مهم وال 
يتطلب اخطارا سابقا ويقدم 
الى رئيس املجلس قبل ظهر 
اليوم الذي يرغب فيه العضو 

باحلصول على االجابة.
وينتقل املؤلف بعد ذلك الى 
الرقابة  ادوات  أداة أخرى من 
وهي التحقيق البرملاني والتي 
عادة ما يأخذ شكل جلنة برملانية 
تقوم عل����ى أساس����ها أعمال 
التحقيق والبحث، موضحا ان 
طريقة للتحري التي تنظمها 
السلطة التش����ريعية للرقابة 
على احلكومة، الفتا ألس����س 
وإجراءات التحقيقات البرملانية 
في كل من بريطانيا وفرنسا 
وأملانيا، ومن التحقيق يعرج 
على األداة األشد خطورة وتأثيرا 
ف����ي العملي����ة الدميوقراطية 
واألشبه باحملاكمة السياسية 
وهي االستجواب، مبينا انه بدأ 
اوال في فرنسا وميكن للنائب 
اس����تخدام تلك األداة مبفرده 
او مع غيره من الزمالء، ومن 
شروط االس����تجواب ان يقدم 
مكتوبا، واال يتضمن مخالفة 

للدستور او الالئحة الداخلية 
للبرملان، كم����ا يجب اال يضر 
باملصلحة العليا للبالد، مشددا 
على ضرورة ان يتجرد النائب 
من األهواء الشخصية والرغبة 
في االنتقام من اشخاص معينني 
الثقة في  عند طل����ب ط����رح 
احلكومة او احد وزرائها، وان 
يكون هدفه النقد البناء وتقييم 

واصالح األوضاع القائمة.

التجربة السياسية

»لكل بداية نهاية«، ينطق 
ذلك القول ايضا على ممارسي 
اللعبة السياسية سواء من 
النواب، والعمل  او  الوزراء 
البرملاني في الغالب ال يخضع 
لسن معينة يتقاعد عندها 
اإلنس����ان كما هو احلال في 
الوظائ����ف األخ����رى، بتلك 
الكلمات استهل املؤلف الفصل 
الثالث واألخير من »البرملان.. 
املؤسسة واإلنسان« ليقدم في 
بضع صفحات حملة سريعة 
عن اشكال النهايات السياسية 

النيابية،  ألعضاء املجالس 
ويوض����ح ان هن����اك نهاية 
طبيعي����ة تتمثل في اعتزال 
الش����خص للعمل البرملاني 
ألس����باب فردية من تدهور 
الذهنية  او  احلالة الصحية 
التفرغ للحياة اخلاصة،  او 
او االعتزال ألسباب شعبية 
عندم����ا يش����عر النائب بأن 
قواع����ده اجلماهيرية بدأت 
في الت����أكل والتضاؤل، كما 
ان هناك نهاية قسرية للعمل 
النيابي وعادة ما تكون مؤملة 
لإلنس����ان حيث يبتعد عن 
املعترك السياسي بغير إرادته 

او رضاه.
وبت����رك النائ����ب للعمل 
البرملان����ي تكون قد تكونت 
لديه ذخيرة م����ن اخلبرات 
والتجارب واملعرفة بالكثير 
من األمور التي تساعده على 
ان يتبنى فكرا او توجها معينا 
نحو قضايا املجتمع املختلفة، 
وهنا تقع عليه مس����ؤولية 
توثيق تل����ك املرحلة املهمة 

في حياته وتقدميها لآلخرين 
حتى ميكنهم االستفادة منها، 
وذلك بعدة طرق مثل اصدار 
كت����اب يتح����دث فيه عضو 
البرملان عن جتربته السياسية 
الت����ي حققها  واالجن����ازات 
والصعوب����ات التي واجهته 
واملعارف التي اكتسبها، او 
ان يكتب اراءه السياسية في 
الصحف واملجالت ومواقع 
التواصل االجتماعي لتكون 
نافذة يطل عبرها على قضايا 

وأحداث الساعة.
يبقى القول ان »البرملان.. 
املؤسسة واإلنسان« يعد من 
الكتب الفريدة التي تناولت 
التجربة البرملانية من منظور 
إنساني قيمي واخالقي بحت، 
وحصيلة ثقافية مهمة وجهدا 
مميزا، وعمال يستحق القراءة 
واالهتم����ام، واضافة ثرية 
للمكتبة الكويتية والعربية 
التي تعان����ي نقصا في تلك 

النوعية من املؤلفات.

أحمد الهندال يقدم في باكورة 
كتبه بانوراما تاريخية عن 

 املؤسسة التشريعية في العالم.. 
ويرصد أبجديات العمل النيابي

من منظور إنساني وقيمي

 »البرملان.. املؤسسة واإلنسان« 
احلياة البرملانية كما يجب أن تكون

املؤلف في سطور 
٭ أحمد عبدالعالي الهندال.

٭ حاصل على ليسانس حقوق � البحرين.
٭ كاتب صحافي في جريدة الطليعة � مجلة ابواب.

٭ عضو املنبر الدميوقراطي الكويتي.
٭ عضو جمعية اخلريجني الكويتية.


