
التحقيق الربملاني كوسيلة رقابية
 على السلطة التنفيذية يف الكويت ومصر

د. وفاء بدر املالك الصباح*
امللخص:

يتن���اول ه���ذا البح���ث دراسة إح���دى الوظائ���ف الرقابي���ة للبرمل���ان على أداء الس���لطة 
التنفيذي���ة، إذ تمثل املهم���ة الرقابي���ة للبرمل���ان الجانب األهم من نش���اطه في الدولة 
احلديث���ة، بل إن البرمل���ان في حقيقي���ة كما ي����قرر البعض هو قبل كل شيء جمعي���ة 
للرقابة على أعم���ال احلكوم���ة، فهذه املهمة أكثر أهمي�ة من التصويت على القوانني. 
فمراقبة احلكوم���ة ع�����ن طري����ق الوسائ���ل الرقابي���ة، إنما ميث���ل في حقيقية ضمانة 

أساسي�ة لحقوق األفراد وحري�اتهم.
 تتعدد وسائل رقابة البرملان عل�ى أعمال احلكومة، وتختلف فاعليتها بقدر السلطة 
املمنوح���ة لها ومدى تأثيره���ا على الس���لطة التنفيذي���ة والنتائج الت���ي تترتب عليها. 
وتتمثل هذه الوسائل في املسؤولية الوزارية والتي تعتبر من أخطر ه�ذه الوسائل 
التي أعطاها املشرِّع للبرملان في مراقبته للسلطة التنفيذية، وي�ستطي�ع من خاللها 
إسقاط ال���وزارة، فضًال عن بعض الوسائ���ل األخرى الت���ي ال تق�ل أهمية عنها، مثل 
ح�ق توجي�ه األس�ئلة إل�ى رئي�س الوزراء والوزراء، وحق استجواب رئ�ي�س الوزراء 

والوزراء والتحقيق البرملاني. 
وعلى ذلك قمنا بدراسة التحقيق البرملاني والذي ميثل أحد وسائل ممارسة البرملان 
الختصاصه في الرقابة عل���ى أعمال الس���لطة التنفيذي���ة، فهو حق مقرر للمجالس 
الني�ابي����ة في جمي����ع الدول البرملاني���ة، وهو من املبادئ املقررة الت���ي اس�تقر عليها 
ال���رأي أي����ضاً في اجلمهوريات ذات النظام الرئاسي، بل ه�و من احلقوق التي انعقد 

عليها اإلجماع في الدول البرملانية والرئاسي�ة.
وللتع���رف على التحقي���ق البرملاني كوسيلة رقابي�ة على الس���لطة التنفيذية في دولة 
���منا هذا البحث إل���ى مباحث ثالثة، املبح���ث األول: مفهوم  الكوي����ت ومص���ر، قسَّ
التحقي���ق البرملان���ي. املبح���ث الثان���ي: تش���كيل لجان التحقي���ق البرملاني���ة ونطاقها 
وسلطاتها في الكويت ومص���ر. املبحث الثالث: تقاري�ر لجان التحقيق البرملانية في 

الكويت ومصر.
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*  أستاذ مساعد، قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الكويت.
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وق���د خلص���ت هذه الدراسة إل���ى أن الذي ميلك احلق في طلب تش���كيل جلان تقصي 
احلقائ���ق في مصر ه���ي اللجنة العام���ة ملجلس الش���عب واللجان النوعي���ة للمجلس، 
ومجموع���ة م���ن أعض���اء مجل���س الش���عب ال يقل عدده���م عن عش���رين عض���واً، أما 
بالنس���بة لطلب تش���كيل جلان التحقيق البرملاني في الكويت، فيكون بناء على طلب 
خمس���ة أعض���اء على األق���ل، وال يك���ون للج���ان املجل���س وتنظيماته ه���ذا احلق. كما 
خلص���ت ه���ذه الدراسة أيضاً إلى أنه قد توجد مب���ررات قوية إلجراء حتقيق برملاني 
ْط  َ في مس���ألة سبق للبرملان أن حقق فيها، إذ قد تتكشف أدلة جديدة أو وقائع لم حتحُ
به���ا اللجنة الس���ابقة علماً، وكانت ستؤثر في اجتاه التحقيق���ات لو تبدَّت في حينها، 
 وعلى الرغم من أهمية هذا األمر، فإن التشريعني املصري والكويتي لم يعرضا له. 
كم���ا توصلت هذه الدراس���ة إل���ى أنه ال الدستور الكويتي وال الئحة مجلس األمة قد 
أش���ارا إلى ح���ق جلان التحقيق في إجراء زي���ارات ميدانية- صحي���ح أنه يجب على 
الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدمي الش���هادات والوثائ���ق والبيانات املطلوبة- إال 

أنهما وقفا عند هذا احلد، ولم يتطرقا إلى تقرير احلق في إجراء زيارات ميدانية. 
كم���ا توصل���ت ه���ذه الدراسة كذل���ك إل���ى أن اختي���ار املتخصصني م���ن ذوي اخلبرة 
لعضوي���ة جل���ان التحقيق البرملاني���ة يقودها إل���ى اآلراء املفي���دة واملنتج���ة، ويجنبها 
عث���رات اجله���ل وإلصاق التهم بأن���اس هم منها ب���راء. ورغم ذلك جن���د أن الدستور 
 الكويتي قد أغفل ذكر هذا الش���رط، وكذلك الالئح���ة الداخلية ملجلس األمة الكويتي. 

وقد انتهت هذه الدراسة كذلك إلى أن الس���لطات املمنوحة للجان التحقيق البرملانية، 
سلط���ات منقوصة وغير كافي���ة، وخاصًة فيما يتعلق باستدعاء الش���هود واخلبراء، 
فلجن���ة التحقي���ق البرملانية وإن كان لها حق استدعاء الش���هود واخلب���راء، إال أنها ال 
متل���ك سلطة إجبارهم على املثول أمامها، وال متل���ك كذلك توقيع عقوبة جنائية على 

من يتخلف منهم عن احلضور، أو عن أداء اليمني أو الشهادة. 
وأخي���ر توصلت الدراسة إلى أن جل���ان التحقيق البرملانية ال متلك إثارة املس���ؤولية 
السياسية للوزارة، األمر الذي يتوقف عند حد إعالم البرملان بجوانب املشكلة فقط، 
دون أن تتمكن من محاسبة املسؤول السياسي )الوزير أو رئيس الوزراء( عما وقع 

من أخطاء أو قصور داخل حدود مسؤولياته الدستورية. 
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املقدمة:
التش���ريعية،  الوظي����فة  في:  تتمثل  ثالث  وظائف  التش���ريعية  الس���لطة  تمارس 
والوظي�ف�ة املالي���ة، والوظي�فة الرقابي���ة، وتستند هذه الوظائف جمي�ع�اً إلى أساس 
البرمل���ان هو المعبِّر عن إرادة الشعب الذي هو مصدر كل  ي����تمثل في أن  واحد 

السلطات.
وتحُعد وظي�فة البرملان في سن القوانني من أه��م وظائفه التشريعية، إذ ال ي�مكن ألي 
قانون أن ي�كتمل وتكون له قوته، إال بعد اكتمال هذه الوظي�فة من خالل استنفاذه 
لمراحل عدي�دة؛ تبدأ بتقدمي مقترح أو مشروع قانون، وتنتهي بتصوي�ت البرملان 
علي����ه ))(. وأما بالنس�����بة للوظي�ف��ة املالي���ة للبرملان، فإنها تتس����م بأهمي�تها الكبيرة 
في حي����اة األمم ومكانتها الهامة في تاري�خ نشأة البرلمانات، فما م�ن برلمان نشأ 
إال وكانت المس������ائل املالية عل���ى وج�ه العموم ومسألة فرض الضرائب على وجه 
الخصوص الدافع األول إلنشائه، حي�ث أدى إس�راف الحكام ف�ي فرض الضرائب، 
وفي اإلنف�اق إلى إثارة الشعوب علي����هم وإخضاعهم إلش������راف هي�ئ���ات تمثي�لي�ة، 

تطورت مع الوقت لتفرز البرلمانات في صورتها احلديثة))(.
وفي�ما ي�تعلق بالوظي�ف�ة الرقابية للبرملان، نجد أن البرملان ي�مارس دوراً في الرقابة 
على أداء السلطة التنفيذية، وتمثل املهمة الرقابية للبرملان الجانب األهم من نشاطه 
في الدولة احلديثة، بل إن البرملان في حقيقية كما ي�قرر البعض هو قبل ك�ل ش�يء 
جمعي���ة للرقابة على أعم���ال احلكوم���ة، فهذه املهمة أكثر أهمي����ة من التصويت على 
القوان���ني. فمراقبة احلكوم���ة ع��ن طري�ق الوسائ���ل الرقابية، إنما ميث���ل في حقيقية 

ضمانة أساسي�ة لحقوق األفراد وحري�اتهم))(. 
ومن ثم فإن وسائل رقابة البرملان على أعمال احلكومة متعددة، وتختلف فاعليتها 
بقدر السلطة املمنوحة لها ومدى تأثيرها على السلطة التنفيذية والنتائج التي تترتب 
عليه���ا وتتمثل هذه الوسائل في: املس���ؤولية الوزارية والت���ي تعتبر من أخطر ه�ذه 

))(  د.عبد العظي�م عبد السالم، تطور األنظمة الدستوري���ة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 
القاهرة، 006)، ص)8).

العوام�ل  تطوره�ا-  نش�أتها-  العرب�ي:  اخلليج  دول  ف�ي  التشريعية  السلطة  الطبطبائي،  د.ع�ادل   )((
المؤثرة في�ها، منشورات مجلة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، الكويت، 985)، ص 99).

)(( André Houriou، Droit Constitutionnel et Institutions Politiques ، Montchrestien، 
Paris، (975، p.5(.
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الوسائل التي أعطاه�ا املش���رِّع للبرملان في مراقبته للس���لطة التنفيذية، وي�ستطي�ع 
من خاللها إسقاط ال���وزارة، فضًال ع��ن بع����ض الوسائل األخرى التي ال تقل عنها، 
مثل: ح����ق توجي�ه األسئلة إلى رئي����س الوزراء والوزراء، وحق اس�تجواب رئ�ي�س 
الوزراء والوزراء، والتحقيق البرملاني))(. وعلى ذلك فالتحقي�ق البرملاني ميثل أحد 
وسائل ممارس���ة البرمل���ان الختصاصه في الرقابة عل���ى أعمال الس���لطة التنفيذية، 
فهو حق مق���رر للمجالس الني�ابي����ة في جمي����ع الدول البرملاني���ة، وهو من املب���ادئ 
املق���ررة الت���ي استقر عليها الرأي أي�ضاً في اجلمهوري���ات ذات النظام الرئاسي، بل 

هو من احلقوق التي انعقد عليها اإلجماع في الدول البرملانية والرئاسي�ة.
وفي ضوء ما س�بق وللتعرف على التحقيق البرملاني كوسيلة رقابي�ة على الس���لطة 
التنفيذي���ة في دول�����ة الكوي�ت وجمهورية مص���ر العربية سنقسم ه�����ذا البحث إلى 

مباح�ث ثالثة على النح�و التالي:
املبحث األول: مفهوم التحقيق البرملاني.

املبح���ث الثان���ي: تشكي�ل لجان التحقي���ق البرملاني���ة ونطاقها وسلطاتها في الكويت 
ومصر.

املبحث الثالث: تقاري�ر لجان التحقيق البرملانية في الكويت ومصر.

))(  د. رأف�ت دس�وقي، هي�منة السلطة التنفيذية على أعمال البرملان، منش�أة المعارف، اإلسكندرية، 
006)، ص5)).
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املبحث األول
مفهوم التحقيق البرملاني

حُعد التحقي���ق البرملان���ي وسيل���ة من وسائل الرقابة الفعالة الت���ي تملكها الس���لطة  ي����
التش���ريعية ف��ي مواجه��ة الس���لطة التنفيذية، وه��ي وسيلة علمي���ة للغاي�ة، إذ ي�مك��ن 
للبرمل���ان عن طري����قه�ا أن ي�كش����ف عي���وب الجه�از الحكومي، س����واء م����ن الناحي�ة 
اإلداري�ة أو املالية أو الس���ياسية، كما ي�مك���ن بواس���طتها التع���رف عل���ى المس���اوئ 
واالنحراف���ات الت���ي تنظوي عليه���ا اإلدارة احلكومية)5(. وم��ن ث�����م ي�مك��ن للتحقي�ق 
البرملاني تحدي�د الوسائل التي م��ن شأنها القضاء على تلك المساوئ واالنحرافات 
الت���ي كش����ف عنه���ا التحقي���ق، ومن ث�م فع����ن طري�ق التحقي���ق البرملان���ي ي�س���تطي�ع 
البرملان الوق���وف عل���ى حقي�ق���ة معي�ن���ة ع���ن طري�ق فحص عمل معي�ن، أو سي�اسة 

معي�نة)6(.
وحق إجراء التحقيق البرملاني هو أحد الوسائل التي تملكه�ا السلطة التشريعية في 
دولة الكوي����ت، والتي م����ن خالله�ا تم�ارس رقابته�ا عل�ى أعمال الس���لطة التنفيذية، 
وه����ذا الحق مقرر لمجل����س األم�ة ف�ي ص�لب الدس�تور حي�ث ت�نص الم�ادة ))))( 
م����ن الدس�تور الكوي����تي على أنه: “ي����حق لمجلس األمة ف�ي ك����ل وق����ت أن ي�ؤل����ف 
لج�ان تحقي����ق، أو ي����ندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقي����ق في أي من األمور 
الداخل�ة ف�ي اختص���اص املجل���س، وي����جب على الوزراء وجمي����ع موظفي الدولة 
تقدي����م الش�هادات والوث�ائق والبي����انات الت���ي تطلب منهم”. أما الالئحة الداخلي����ة 
عن  الكالم  ورد  فقد   ،(96( لسنة  رقم))  بالقانون  الص�ادرة  األمة  لمجل����س 
التحقي���ق البرملاني وطلب�ات املناقش���ة ف�ي الم����واد م����ن الم�������ادة )6))( إلى الم����ادة 
))5)( والتي أوض����حت كي�في�ة تش����كي�ل ه����ذه اللج����ان وسلطاتها وصالحي�اتها، 

وما ي�نبغي أن تشتمل علي�ه التقاري�ر الصادرة عنها.
في ضوء ما تقدم وللتع���رف على مفهوم التحقي���ق البرملاني سنقس�م ه�ذا المبح�ث 

إلى مطالب ثالثة على النحو التالي:
املطلب األول: تعري�ف التحقيق البرملاني.

)5( Marcel Prelot‚ Institutions Politiques et Droit Constitutionnel‚ Paris‚ Dalloz‚(990‚.P.7(6.
)6(  د.محمد كامل لي�لة، النظم السياسية »الدولة واحلكومة«، دار الفكر العربي، القاهرة، )97)، 

ص))6.
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املطلب الثاني: التمي�ي�ز بي�ن التحقيق البرملاني وأنواع التحقي�قات األخرى.
املطلب الثالث: التمي�ي�ز بي�ن التحقيق البرملاني والوسائل الرقابية األخرى.

املطلب األول
تعريف التحقيق البرملاني

����ز  لقد تعددت تعري����فات الفق�ه للتحقي����ق البرملان���ي إل�ى ح����د التباي����ن، حي����ث ركَّ
أخرى  زاوي����ة  أن هناك  اآلخر  البعض  اعتبر  ما، في حي����ن  زاوي����ة  ال�بعض عل�ى 
أولى باالعتبار)7(، ومن ث������م فهن������اك م������ن ي�ع������رِّف التحقي���ق البرملاني عل������ى أن���ه: 
“إج���راء ي�لج���أ إلي�ه البرملان بقص���د االستنارة، والتي على ضوئها ي�مكن أن ي�حدد 
موقفه”)8(. وي����ؤخذ على هذا التعري���ف أنه ل����م ي����وض�ح االخ�تالف ب�ي����ن التحقي���ق 
البرملان���ي، وب�ي�ن وسائل الرقابة البرملانية األخرى، مثل السؤال واالستجواب....

إلخ.
كما ي����عرَّف التحقي���ق البرملان���ي على أنه: “طري����قة من طرق التح����ري التي تنظمها 
الس���لطة التشريعية من أجل الرقابة على احلكومة”)9(. وي�ؤخذ عل���ى ه���ذا التعريف 
أن��ه ي�ع���د وص���فاً للتحقي�ق البرملاني ول���ي�س تعري�ف���اً ل���ه، وذلك ألنه عرَّف التحقيق 
البرملاني بأنه طري�قة من طرق التحري التي تنظمها السلطة التشريعية. وثم��ة م��ن 
ي�ع�����رِّف التحقي���ق البرملاني عل��ى أن��ه:”وسيلة م��ن وس�����ائل الرقاب��ة التي ي�باشرها 
البرمل���ان من خالل لجنة تشكل بمعرفته خصي����صاً له����ذا الغ����رض، أو ع�ن طري�ق 
تكلي�ف�����ه إح�����دى لجان��ه النوعي����ة، للوقوف عل�����ى حقي�ق�����ة أم��ر أو قض��ي����ة مث��ارة 
بش�����أن نش��اط أو عم��ل م��ن أعم���ال احلكومة، مما ي�دخل ف�����ي نط��اق االختصاص 
الرق�����ابي ل�����ه، أو لتقصي احلقيقة ع��ن األحوال أو األوض�����اع املالية، أو اإلداري�ة، أو 
حُ����كلت اللجن��ة م��ن  االقتص��ادي����ة العام�����ة بالنس�����بة للموض��وع، أو الجه�����ة التي ش�

ال�نظم  ف�ي  وعلمية  علمي���ة  دراس�ة  اإلداري:  الجهاز  عل�ى  الرقابة  بطي�خ،  محم���د  رمضان  د.    (((
الوضعي�ة واإلسالمي�ة، القاهرة، )99)، ص)6).

)8( Georges Burdeau‚ Droit Constitutionnel et Institutions Politiques‚ L.G.D.J.‚ Paris‚ 
(97(‚ p.((6.

)9(  د. عبد الله ناصف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولي�ة في الدولة احلديثة، رسالة 
 Robert Arnitz، Les :دكتوراه، جامعة القاهرة، كلي�ة احلقوق، )98)، ص)9. انظر كذلك
 Enquêtes parlementaires d’ordre politique‚ Paris‚Chauny et Quinsac‚

(987‚p.(.
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أجلها، وك��ذلك ع��ن م��دى االلت��زام بس��ي�ادة القانون أو بالخطة، أو بالموازنة العامة 
حُشر إلى صالحي�ات اللجنة التي تقوم  للدولة)0)(. وي�ؤخذ على هذا التعريف أنه لم ي�

حُشر إلى مآل التحقيق بعد انتهاء اللجنة منه. بالتحقي�ق، وكذلك لم ي�
حُع����رِّف التحقيق البرملاني بأن����ه:”ح����ق البرملان ف����ي تك����وي�ن لجن����ة  وهن�������اك م����ن ي�
خاص�����ة، أو تكلي�ف لجن��ة م��ن لجان��ه ب��إجراء تحقي�ق��ات ف��ي أي موض��وع ي�تعل��ق 
بعم�����ل م�����ن األعمال العامة، مما ي����جعل لهذه اللجنة أو تلك الحق في أن تجمع م�ا 
ت����راه م����ن أدل�ة، أو أن تطلب سماع م����ن ت����رى س�ماع أقوال�ه، وأن تق����وم الجه�ات 
حُحمدحُ  المعني����ة بتزوي����دها بم�ا تطلب�ه من وثائق ومستندات، أو غي����ر ذلك”)))(. وي�
لهذا التعريف أنه قام بتوس�ي�ع نط�اق نش�اط التحقيق لي�ش�مل أي عم�ل م�ن األعم��ال 
حُش��ر إل��ى طبي�ع��ة التحقيق بوص��فه عم��ًال م��ن  العام�����ة، ولكن ي�ؤخ��ذ علي�ه أن��ه ل��م ي�

أعمال الرقابة البرملانية على السلطة التنفيذية.
وثم������ة م������ن ي�ع������رِّف التحقيق البرملان���ي عل������ى أن���ه:”عملية م���ن عملي����ات تقص���ي 
الحق��ائق ع��ن وض��ع مع��ي�ن ف��ي أجه��زة الس���لطة التنفيذية، تمارس��ه لجن��ة مؤلف��ة 
م��ن ع��دد معي����ن م�ن أعض�اء املجلس التش�ري�عي للكش�ف ع�ن مخالف�ة أو مخالف�ات 
سي�اس�ي�ة حي�ث تقوم بوض�ع اقتراح�ات معي�ن�ة، كتحري�ك املس���ؤولية الس���ياسية، 
أو إص�الح ض����رر مع�ي����ن، أو تالفي أخطاء معي����نة، وتعرض أعمالها على املجل���س 

التشري�عي في صورة تقري�ر”)))(.
ق بي����ن التحقي���ق وتقصي الحقائق، مع أنه ال  وي����ؤخذ على هذا التعري���ف أنه فرَّ
اختالف في المعنى بي����نهما)))(، ثم أنه ركز على أن مهمة اللجنة هو الكشف عن 
)0)(  د.حسني دروي�ش عبد الحمي�د، وسائل رقابة البرملان ألعمال السلطة التنفيذية وض�وابط ممارستها 

في البحري�ن، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة، 005)، ص0)).
)))(   د.بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري، دون ناشر، القاهرة، دون تاري�خ نشر، ص65).

)))(  د.إي�ه�اب زك�ي س�الم، الرقاب�ة السياسية عل�ى أعمال السلطة التنفيذية ف�ي النظام البرملاني، رس�الة 
 Harvey Walker‚ Law:98)، ص)). انظر كذلك( دكتوراه، جامعة القاهرة، كلي�ة احلقوق، 

Making in the United States‚ New York‚ Ronald Press‚ (009‚ p.((8.
)))(  ي�ذهب ال��بعض إل��ى أن هن��اك ف��ارقاً ج��وهرياً ب��ي�ن لج��ان تقص��ي الحق��ائق ولج��ان التحقيق، 
ي�كمن ف��ي النتي�ج��ة التي ي�مكن أن ي�توصل إلي�ها التحقيق، وما ي�مكن أن تؤدي إلي�ه هذه النتائج 
التقصي-من  فلجان  احلكومة،  أو  للوزي�ر  سي�اس�ي�ة  مس�اءلة  م�ن  التحقيق  إلي�ها  توصل  التي 
إلي���ه�ا لج�ان التحقيق، وال  إل�ى نتي���ج�ة خطي�رة ك�التي ت�ؤدي  وجهة نظر هذا الرأي- ال تؤدي 
تخض��ع احلكومة إل��ى المس��اءلة نتي�ج��ة الس��تخدام ه��ذه األداة، وذل��ك بعك��س التحقيق ال��ذي 
إقالته����ا. في ح��ي�ن  إل��ى  ل��ه م��ن نت��ائج خطي�رة تص��ل  =ي�ش��كل هاجس����اً تخش��اه احلكومة، لما 
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المخالفات السياسية، وأهمل القصور المالي واإلداري واالقتصادي.
وم���ن جهته، يحُعرِّف بعض الفقه اآلخر التحقي���ق البرملاني بأن��ه: “لجن��ة تحُش��كلحُ م��ن 
أج�����ل إلق�����اء الض��وء عل�����ى أعمال معي�ن������ة، أو ه��ي لجن�����ة دائم��ة تت�����ألف ب��اقتراح 
املجلس التشري�عي، وتجتمع من أجل الحصول على معلومات، وتتخذ اإلجراءات 
حُحمدحُ  في البحث ع�ن موضوع معي�ن، وتضع تقري�راً في نهاي�ة اجتماعاتها”)))(. وي�
لهذا التعريف أنه قد تضمن أغلب عناصر التحقيق، ولكن ي�ؤخذ علي�ه أن�ه ل��م ي�ربط 
حُظه��ر أن لج��ان التحقيق ه��ي لجان  التحقيق بأعم��ال السلطة التنفيذية، كم��ا أن��ه ال ي�

مؤلفة من أعضاء البرملان.
حُعرَّف التحقيق البرملان���ي بأنه: “شكل من أشكال الرقابة التي ي�مارس�ها  وأخي����راً ي�
املجلس الني�ابي عل�������ى احلكومة، وتقوم ب����التحقي�ق لجن�������ة مؤلف����ة م����ن أعض����اء 
ي�نتخ�������بهم البرمل���ان، هدفهم الكشف عن كافة العناصر المادي����ة والمعنوي����ة في 
مسألة أو قضي����ة ذات مصلحة عامة، وي����حق لها االط����الع عل�ى ك����ل المس�تندات 
والوث�ائق واس�تدعاء املسؤولني للمثول أمامها واالستفسار عن جمي�ع المالبسات 
والوقائع”)5)(. ي�الح��ظ عل�����ى ه��ذا التعريف أن��ه ق��د أش��تمل عل��ى معظ��م العناص��ر 
الواج��ب توافره��ا ف��ي تعري�ف التحقيق البرملاني، حي�ث إنه قد أناط التحقيق بلجنة 
تشكل من أعضاء البرمل���ان في شأن مسألة أو قضي����ة معي����نة، وأبان طبي����عتها، 
وكونه�ا إح�دى وس�ائل الرقاب�ة التي ي�مارس���ها البرملان عل���ى احلكومة، وأن هدفها 
كش������ف الحق������ائق الت���ي ته���م البرمل���ان ف���ي خص�������وص الموض�������وع أو القض����ي�ة 
المثارة، كم���ا أن���ه كش����ف ع�������ن س�������لطات اللجن����ة ب�������أن له����ا ح�������ق االطالع على 

المستندات وغي�رها، ولها استدعاء املسؤولني للمثول أمامها.
تعريـفنا للتحقيـق البرملاني:

التحقي���ق البرملان���ي هو: “شكل من أشكال الرقابة التي ي�مارس�ها البرملان ب�الطرق 

الحقائق من حي�ث طبي���عتها هي لجان  أن لجان تقصي  م����نهم  اآلخ��ر ونح��ن  ال����بعض  ي�رى 
تحقي�ق برلماني�ة.

)))(  د.إي�هاب زكي سالم، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، مرجع سابق، ص9)).
Philippe Ardant، Institutions politiques et droit constitutionnel، LGDJ، Montchrestien، 

(00(، p.(((.
ج)،  والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  السي���اسة،  موسوعة  الكي���الي،  الوهاب  د.عبد    )(5(

بي�روت، دون سنة نشر، ص669.

=
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المرس���ومة ل���ه قانون���اً بغي�ة الوق���وف عل���ى حقي�ق���ة األم���ور ح���ول بع���ض أنش���طة 
الس���لطة التنفيذية، أو نح����و ذلك، مم����ا ي�دخل ف����ي نط����اق االختص����اص الرق����ابي 
له�ا له�ا الق�انون،  للبرمل���ان، وتتمتع اللجنة في سبي�ل ذل�ك بالص�الحي�ات التي ي�خوِّ

وتنتهي مهمته�ا عن�د رف�ع تقري�رها إلى البرملان”.
املطلب الثاني

التميـيـز بيـن التحقيق البرملاني وأنواع التحقيـقات األخرى
الشك أن التحقي���ق البرملان���ي ي����ختلف عن أنواع التحقي����قات األخرى الت���ي ي����قوم 
به�ا البرمل���ان مثل: التحقيق التشري�عي، والتحقي���ق االنتخابي، كم�ا ي�ختل�ف أي�ض�اً 
ع����ن التحقي����ق�ات الت���ي تباشرها جهات التحقيق األخرى مث����ل: التحقيق اإلداري، 
والتحقيق الجن�ائي. وم�ن ث�م ي�نبغ�������ي التمي�ي�ز ب�������ي�ن التحقيق البرملاني والتحقيق 
التش�������ري����عي واالنتخ�������ابي م�������ن ناحي�ة، والتحقي���ق البرملاني والتحقيق اإلداري 

والقضائي م�ن ناحي�ة أخرى، وس�نتناول ذل�ك على النحو التالي:
أوًال- التميـيـز بيـن التحقيق البرملاني والتحقيق التشريـعي:

وضع  بهدف  التش���ريعية  الس���لطة  تمارسه  “ما  التشري����عي:  بالتحقي���ق  ي�قص���د 
قواع�د قانوني�ة معي�ن��ة وبص��ورة س��لي�مة، والس���لطة التشريعية تمل��ك ه��ذا الح��ق 
باعتباره�����ا س��لطة سي����ادة وطني�ة تضع القواعد التش���ريعية السلي����مة)6)(، ومن 
ثم ي����حق له�ا أن تج�ري تحقي����قاته�ا ه����ذه قب����ل أن تض����ع القوان���ني، وي�عتبر ه����ذا 
التحقيق عم����ًال تحض����ي�ري�اً لص����ي�اغة قواع����د تشري�عي�ة، ألنه عمل سابق القتراح 
القوان���ني، ولي�س عمًال رقابي����اً الحقاً على تنفي����ذها)7)(، أي أن التحقيق التشري�عي 
ي�مارسه البرمل���ان بمناسبة دراس�ته للمش�روعات بق�انون أو االقتراحات بقانون، 
فمن حق البرملان أن ي�قوم بإجراء تحقي�قات ته�دف إل�ى اس�تجالء الحقائق ومعرفة 
أوجه القصور التشري�عي، وسد ال�نقص وتالف�ي عيوب التش�ري�ع، لي�نهض البناء 

القانوني للدولة قوي�اً ثابتاً راسخ األركان)8)(.

)(6( Robert Arnitz‚ Les Enquêtes parlementaires d’ordre politique‚op.‚cit.‚ p.((. ets.
)7)(  د.عمرو حسبو، اللجان البرملانية، دراس����ة مقارنة، طنطا، مطبعة الكت����اب اجلامعي، ب����دون 

س����نة نشر، ص)) وم����ا بعدها.
النظام  في  احلكومة  أعمال  على  البرملانية  الرقابة  وسائل  الغنام،  يوسف  أحمد  )8)(  د.م��دح��ت 

البرملاني، القاهرة، دار النهضة العربية، سنة998)، ص)7).
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وللبرمل���ان ف�����ي س��بي����ل ذل��ك إج�����راء أي تحقي����ق ح�����ول الموض��وع الم�����راد س��ن 
تش��ري�ع بشأنه، متلمساً مواط���ن الخلل، معالج�اً الخط�أ إن وج�د، في�كونحُ للبرملان 
الح�ق ف�ي البح�ث والسؤال واالستقصاء واستخدام كافة الوسائل- المش�روعة- 
للوص����ول إل�ى الغاي����ة المبتغ�اة من أجل وضع قواعد قانوني����ة سلي����مة أو دراسة 

أحد الموضوعات الهامة)9)(.
نة من عدد من أعضاء  الكوي����ت، لجنة مكوَّ التشري����عي في  بالتحقي����ق  وي����قوم 
مجل�س األم��ة، ي�تم انتخ�����ابهم له��ذا الغ��رض، وم��ن أمثل��ة التحقيق التش��ري�عي م��ا 
ق�����ام ب��ه مجل��س األمة الكوي�تي في التحقي���ق ف�ي ظ�اهرة تفش�ي المخ�درات، حي�ث 
ت�م تشكيل لجن�ة خاص�ة مؤقت��ة مكون��ة م��ن خمس��ة أعض��اء، انتهت ف��ي تقري�ره��ا 
إل��ى توص��ي�ات غاي�ة ف��ي األهمي�ة لمعالج��ة ه��ذه اآلف��ة الفتاك��ة التي أص��بحت ته��دد 
كي����ان المجتم�����ع اآلمن، حي�ث أوص�����ت بوج���وب الت������دخل بتع���دي����ل تش���ري�عي، 
وكذلك بت������دخل تنفي����ذي م������ن خ������الل إص������دار ق������رارات تنظي�مي����ة وتنفي�ذي����ة. 
ومما ي����لفت النظ�ر ف�ي عم�ل ه�ذه اللجن�ة احت�واء تقري����ره�ا عل�ى معلوم��ات دقي�ق��ة 
ناتج�����ة ع�����ن دراس��ات مستفي�ض��ة لكاف��ة الس��لبي�ات الت���ي أدَّت إل��ى تف��اقم حج����م 
ه����ذه الظ����اهرة وانتش�������ارها ب����ي�ن فئ����ة الش����باب خاص����ة، وذلك لمحاولة تالفي 
القصور في مكافحة تجارة  أوجه  الدراسة  هذه  الس�لبي����ات، كما أوضحت  هذه 
المخدرات، وعكست العمل الجاد المتقن الهادف لإلصالح. وقد حاولت اللجنة 
اإللمام بكل الجوانب الهامة بهذا الموضوع، وكافة أبع�اد ه����ذه الظاهرة، وذل������ك 
للتص������دي له���ا ومعالجته������ا بص���ورة متكامل������ة، بحي�ث ص������در التقري�ر ش���امًال 
جمي�ع التوص���ي�ات التي خلص���ت إلي�ه���ا اللجنة، والتش���ري�عات المقت���رح تع���دي�لها، 
في س���بي����ل الوص����ول إل����ى ح�������ل ج����ذري إلنه����اء ه����ذه المأس����اة، فكانت تجم����ع 

ب����ي�ن ص����فات التحقيق التشري�عي والبرملاني في آن واحد.
وق��������د اس��������تعانت اللجن��������ة ب��������الخبراء والمستش�����اري����ن م�����ن كاف��������ة الجه�����ات 
احلكومية واألهلي�ة، وك���������ذلك باألطب���������اء والمع���������الجي�ن النفسي�ي�ن، واملسؤولني، 
والمعني�ي����ن ف������������ي وزارة الصحة، واألخصائي�ي����ن التربوي�ي����ن، وأساتذة كلي����ة 
احلقوق ف�ي جامع�ة الكوي�ت، وأعض�اء م�ن الني�اب��ة العام��ة، لي�تم عمله��ا عل��ى أكم��ل 
بالجري�دة   (( لس�نة   (670 بالعدد  نشر   (986/6/(( في  الدستوري����ة  المحكمة  حكم    )(9(

الرسمي�ة »الكوي�ت الي�وم« بتاري�خ ))/986/6).



د. وفاء بدر المالك الصباح

93 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد1 - السنة السادسة - العدد التسلسلي 21 - جمادى اآلخرة / رجب 1439 هـ – مارس 2018 م

وج��ه، كما قام�����ت بزي�ارات مي�داني�ة ومفاجئ��ة إل��ى السجن المركزي ومستشفى 
الطب النفسي)0)(.

ثانيـاً- التميـيـز بيـن التحقيق البرملاني والتحقيق االنتخابي:
ي�قص���د بالتحقي���ق االنتخابي: “ذل����ك التحقيق ال����ذي ي�جري�ه البرمل���ان للفص�ل ف�ي 
ص�����حة عض��وي����ة أعض�����ائه المطع�����ون ف��ي ص�����حة عض��وي����تهم، حي����ث تت��ولى 
لجن�����ة التحقيق استظهار مدى شرعي����ة إجراءات انتخابهم)))(. فلقد عهدت بعض 
الدساتي�ر إلى املجلس الني�ابي نفسه بمهمة الفصل في صحة عض���وي�ة أعض���ائه، 
فإلي����ه توج���ه الطعون، وه���و وح���ده ال���ذي ي�خ���تص بالفص���ل في�ه���ا بق���رار نهائي 
منه ال تعقي�ب علي�ه م�ن أي جه�ة أخ�رى)))(. وه�ذا م�ا أخ�ذ ب�ه الدس�تور الك�وي�تي في 
الم�����ادة )95(، والتي ج��اء فيها بأن: “ي�فص�����ل مجل��س األم��ة ف���ي ص���حة انتخ���اب 
أعض���ائه، وال ي�عتب���ر االنتخ���اب ب���اطًال إال بأغلبي�ة األعض���اء ال���ذي�ن ي�تألف منهم 
املجل���س، وي�جوز بقانون أن ي�عهد بهذا االختصاص إلى جهة قضائي�ة”. وي�تب��ي�ن 
م�����ن ه�����ذا ال�����نص أن المش��رِّع الدس�����توري ق�����د جع��ل مجل�����س األم��ة ه�����و ال��ذي 
ي�خ������تص بالفص���ل ف������ي ص���حة عض���وي�ة أعض������ائه، غي�ر أن إدراك املش���رِّع لم���ا 
ح������دث ف������ي بع��ض ال��بالد م��ن انحراف�����ات ف��ي ممارسة المج�����الس الني�ابي�ة له��ذا 
االختصاص، وخش��ي����ته من أال ي�سي����ر األمر في مجلس األمة على ما ي����رام، دفعا 
ب�ه إل�ى أال ي�جع����ل الب�اب مغلق�اً أم�ام الطري����ق القض�ائي، فأجاز أن ي����عهد- بق�انون 

عادي ودون حاجة إلى تع�دي�ل الدستور- بهذا االختصاص إلى جهة قضائي�ة.
وق������د ظ������ل مجل�س األم������ة من���ذ العم����ل بالدس�تور ه������و صاحب االختص�اص في 
النظ�ر ف�ي ص�حة العضوي�ة، واس��تمر ذل��ك حت��ى ع��ام )97)، ح��ي�ن رأى املش���رِّع 
الع�����ادي أن ي�س��������تعمل الرخص��������ة ال��������واردة ف��������ي ن��������ص الم��������ادة )95( م��������ن 
الدس�����تور، وأن ي�عه��������د به�����ذا االختصاص إلى جهة قضائي�ة. ف��نص ف��ي الم��ادة 
األول��ى م��ن الق��انون رق��م )))( لس��نة )97) بإنش��اء المحكم��ة الدس����توري�ة على 
أن: “تنش�������أ محكم�������ة دس����توري�ة تخ����تص دون غي�ره�������ا بتفس����ي�ر النص����وص 
التشري���عي  للفصل  األول  االنعقاد  دور  في   ،(999/7/(( بتاري���خ  اللجنة  هذه  تشكلت    )(0(

التاسع لمجلس األمة، وقد صدر تقري�رها بتاري�خ )00)/)/6).
)((( Eugène Pierre، Traité de droit politique électoral et parlementaire، Paris، (989، 

p679.
)))(  د.عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالكوي�ت، مؤسسة 

دار الكتب، الكويت، )00)، ص))5.
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الدستوري�ة، وبالفص�ل في المنازعات المتعلق�����ة بدس�توري�ة القوانني والمراس�ي�م 
بق�واني����ن والل����وائح، وفي الطع����ون الخاصة بانتخ�اب أعض�اء مجل����س األمة، أو 
ولسائر  للكافة  ملزماً  الدستوري����ة  المحكمة  حكم  عضوي�تهم،وي����كون  بص�حة 
المختص�ة  الجه�ة  ه�ي  الدس�توري����ة  المحكم�ة  أص�بحت  ذلك،  وعلى  المحاكم”. 

دون غي�ره�ا ف�ي النظر بالطعون املتعلقة بصحة العضوي�ة)))(.
مم�����ا تق��دم ي�تض��ح أن أه��م الف��روق الجوهري����ة ب��ي�ن التحقيق البرملاني م��ن جه��ة، 

والتحقيق التشري�عي واالنتخابي من جهة أخرى تتمثل في�ما ي�لي:
إن التحقي���ق التش���ري�عي ل���ي�س عم������ًال رقابي�اً، ب���ل عم���ل تحض���ي�ري، الهدف من���ه 
ص���ي����اغة قواعد تشري�عي����ة خاصة بمسألة تش�غل البرملان، وه����ذا العم�ل ي�س�اعد 
البرمل���ان عل�ى حس����ن ص����ي����اغة ال�������نص ومواءمت�������ه لواق�������ع الحال، ف����التحقي�ق 
التش����ري����عي ل����ي����س رقاب����ة عل�������ى تنفي�ذ القوان���ني، بل هو عمل ي�سبق اقتراحها. 
ف�ي  املجل���س  سلطة  من  مستمد  التشري����عي  التحقي���ق  إن  القول  ي����مكن  وبذلك 
اقت����راح القوان���ني وإقراره�����ا )االختص�����اص التش��ري����عي(، ف�����ي ح��ي����ن ي�س�����تند 
التحقي���ق البرملان���ي إل��ى ح�����ق املجلس ف��ي رقاب�����ة احلكومة، وي�ه�����دف إل��ى فح��ص 
أعماله��ا والتأك��د م�����ن تنفي�ذها للق��انون وتطبي�قها السلي�م لقواعده )االختصاص 

الرقابي(.
أما التحقي���ق االنتخابي، فهو إلى جانب أنه لي�س عمًال رقابي�اً، فهو- أي�ض�اً- ل�ي�س 
عم�������ًال تش����ري�عي�اً، بل إن����ه ال ي�م����ت بص����لة ألعم����ال الس���لطة التش���ريعية، ولكنه 
أعضاء  أحد  عضوي����ة  صحة  عدم  أو  صحة  في  الفصل  بمقتضاه  ي����تم  ق�������رار 
البرمل���ان. وم������ن ثم، ي�مك������ن الق������ول إن التحقي���ق االنتخ������ابي، وإن اعتم������د ف������ي 
مض���مونه عل���ى الس���ؤال والج������واب واس���تدعاء الش���هود وطل���ب األوراق، إال أن 
اله������دف ال���ذي ي�نش���ده ي�ظ������ل بعي�داً ع��ن اله��دف ال��ذي ي�بتغي����ه التحقيق البرملاني 
)الرق�����ابي(، وأقص�����ى غاي����ة للتحقي����ق االنتخابي هي الفصل في صحة عضوي�ة 
أح����د أو بع����ض أعض�اء البرملان، بي����نم�ا الغاي�ة األس������مى للتحقي����ق البرملاني ه���ي 
الرقاب������ة عل���ى أعمال احلكوم���ة والكش���ف ع���ن م���واط���ن الخلل إن وجد، وتحري�ك 

املسؤولية السياسية للوزي�ر أو احلكومة مجتمعة.

في  وتنفي�����ذه  الدستوري�����ة  الدعوى  في  الصادر  الحكم  حجي���ة  المط��ي�����ري،  خالد  ناي�ف  د.    )(((
الكوي�ت- دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلي�ة احلقوق، ))0)، ص 90) وما 

بعدها.
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ثالثاً- التميـيـز بيـن التحقيق البرملاني والتحقيق اإلداري والجنائي:
ال ش�ك أن هناك فارقاً جوهرياً ب����ي�ن التحقيق البرملاني وك�ل م����ن التحقيق اإلداري 
والجنائي، وي����تض�ح ه�������ذا الفارق م����ن خالل تعري����ف ك����لٍّ م�ن التحقي���ق اإلداري 
والجنائي، والجه�����ات المختص�����ة بك�����ل منهما، ونطاقهما، والنتائ���ج المترتب�����ة 

علي�هما، وس��نتناول ذلك على النحو التالي:
أ - التحقيق اإلداري:

حُع����رف التحقيق اإلداري عل����ى أن�ه: “مجموع�����ة اإلج�راءات التأدي�بي����ة التي تق�وم  ي�
به��ا س��لطة معي�نة، بقص��د تحدي����د ماهي�ة األفع��ال المبلَّ��غ عنها، وظروفها، وأدل��ة 
ثبوته�����ا، أو ع�����دم ثبوتها؛ وص������وًال إل���ى الحقي�ق������ة، وبي�ان م������ا إذا كان���ت تش���كل 
مخالف���ة، أو جري�م������ة معي�ن���ة م���ن عدم�����ه، وبي�ان ش�����خص مرتكبه�����ا”)))(. كم�����ا 
ي�ع��������رَّف بأن��������ه: “أداة قانوني����ة للوص��������ول إل�����ى الحقي����قة، تتمثل ف�ي مجموع�ة 
م����ن اإلجراءات، ي�قص�د به�ا أساس�اً بي����ان م�ا إذا ك�ان االته�ام المنسوب إلى العامل 
صحي����حاً ي����وجب مؤاخذته، أم غي����ر ذلك، فال جناح علي����ه، كما ي�ه����دف إلى بي�ان 
التكي�ي����ف القانوني للفعل المنسوب إلى العامل”)5)(. والتحقي���ق اإلداري ي����تم عن 
طري�ق جهتي�ن، إحداهما إداري�ة، وهي الجهة الرئاسي�ة التي ي�تبعها العامل المحال 
إلى التحقي���ق، وهي صاحبة االختصاص األصي����ل في هذا الشأن، حي����ث تقوم به 
إدارة متخصصة ملحقة بالجهة الرئاسي����ة، وي����كون التصرف في التحقي���ق في 

هذه الحالة متروكاً للرئي�س اإلداري المختص.
وأم�����ا الجه��ة الثاني�ة فه��ي الني�اب��ة اإلداري�ة، وهي النائبة عن أداة الحكم ف��ي تعق�ب 
المخالفات التأدي�بي�ة، سواء اإلداري�ة منها، أو املالية التي تقع من العاملي�ن بالجهات 
العام، وتحقي����ق  الم�ال  إنشائها، مس�تهدفة حماي����ة  ي����سري عليه���ا قانون  الت���ي 
وصول الخدمات للمواطني����ن، واكتشاف أوجه القصور في النظ���م واإلجراءات 
اإلداري�ة)6)(. والتحقي���ق اإلداري ي�متد لي�شمل جمي�ع الفروع والهي�ئات واألجهزة 

دكتوراه،  رس�الة  منه،  اإلداري����ة  الني����ابة  ودور  اإلداري  التحقيق  عوض،  محمود  د.ثروت    )(((
كلي�ة احلقوق، جامعة عي�ن شمس، )99)، ص)9). ود.محمد ماجد ي�اقوت، أصول التحقيق 
 ،(000 اإلسكندرية،  المعارف،  منشأة  اإلسكندري�����ة،  التأدي���بي���ة،  المخالفات  في  اإلداري 

ص)7.
)5)(  د.ثروت محمود عوض، التحقيق اإلداري ودور الني�ابة اإلداري�ة، مرجع سابق، ص)9).

دراس�ة  اإلداري���ة:  الني�اب��ة  أم�ام  االبت��دائي  التحقيق  أص��ول  حجازي،  بي�ومي  الفت����اح  د.عبد    )(6(
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اإلداري����ة بالدولة، فكل ما هو نشاط أو جهاز إداري ي����مكن أن ي����خضع لتحقي����ق 
إداري حوله، بشرط أن تكون المخالفة إداري����ة أو مالي����ة، حي����ث ال ي�متد التحقيق 
اإلداري إلى غي����ر هذه المخالفات، فهو ال ي�شمل المخالفات الس���ياسية أو األمني�ة 
برلماني.  لتحقي����ق  موضوعاً  تكون  أن  ي����مكن  الت���ي  المخالف�ات  من  غي����رها  أو 
وي�توق�����ف التصرف في التحقي���ق اإلداري على الجهة الت���ي باشرته، فإذا باشرته 

الجه�ة اإلداري�ة، فإن تحقي�قها ي�نتهي إلى أحد أمور ثالثة هي:
- حفظ التحقيق.  (

- أن تنزل بالعامل المخالف عقوبة تأدي�بي����ة مما ي����دخل في اختصاصها إذا   (
ثب�ت لدي�ها مخالفته وأي�قنت إدانته.

- إحالة تحقي�قاته�ا إلى الني�اب�ة اإلداري�ة إلحالة المتهم إلى المحاكم�ة التأدي�بي�ة،   (
وي�ح����دث ذل�����ك إذا قدَّرت الجه�����ة اإلداري����ة جسامة فعله، واستحقاقه لعقوبة 

أشد مما تملك توقي�عها علي�ه.
وي�رى البعض أن للجهة اإلداري�ة- باإلضافة لما سبق- سلطة اإلحالة إلى الني�ابة 
العامة إذا أسفرت تحقي�قاتها ع��ن وجود جري�مة جنائي�ة، دون أن ي�خلَّ ذلك بحقها 

في توقي�ع الجزاء التأدي�بي عما ي�ثبت في حق المخالف)7)(.
ب - التحقيق الجنائي:

ي�ع����رف التحقي���ق الجنائي بأنه: »مجموعة م���������ن اإلج���������راءات الت���ي ي�باش���������رها 
المحقق، وي�قرر بعدها م�ا إذا كان�ت األدل�ة كافي�ة إلحال�ة القض�ي�ة عل�ى هي�ئ�ة الحك�م 
م�����ن عدم�����ه«)8)(، أو بأنه: »مجموعة م�����ن اإلجراءات القضائي����ة تمارسها سلطات 
التحقي���ق بالشكل المحدد قانوناً بغي����ة التثبت من األدل�����ة ف�����ي ش�����أن جري�م�����ة 
ارتكب�����ت، وتجمي�عه�����ا ثم تقدي����رها لتحدي����د مدى كفاي����تها في إحالة المتهم إلى 
المحاكمة، أو األم����ر ب�أن ال وج�ه إلقام�ة الدعوى)9)(. وأما عن الس���لطة المختصة 

متعمق��ة ف�ي التأدي�ب، دار النهضة العربية، ط)، القاهرة، )99)، ص57.
احلقوق،  كلي���ة  دكتوراه،  رس����الة  البرملاني،  التحقيق  عمران،  الب�اقي  عبد  محم���د  د.ف����ارس    )(7(

جامع��ة القاهرة، سنة 998)، ص7)). 
)8)(  د.خلي�ف�����ة كلن�در عبد الله حسي�ن، ضمانات الم�تهم ف��ي مرحل�ة التحقيق االبتدائي ف�ي ق�انون 

اإلج�راءات الجنائي�ة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، )00)، ص)9.
دراسة  االبتدائي:  التحقيق  مرحلة  في  للمتهم  القانوني  المركز  أحمد،  الاله  عبد  د.هاللي    )(9(

مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 006)، ص7.
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بالتحقي����ق الجنائي فقد اختلف����ت ال�نظ���م اإلجرائي�ة الوضعي�ة في تحدي�د الس���لطة 
المختصة به، فاتجهت بع����ض التشري����عات إلى تخوي�ل التحقيق لجهاز الشرطة، 
في حي�ن عهدت تشري�عات ثاني�ة بالتحقي�ق إلى كل من الشرطة والني�اب��ة العام��ة، 
في حي����ن أوكلت تش�ري����عات ثالث��ة مهم��ة التحقيق إل��ى كل م����ن الش�رطة والني�اب�ة 
العامة وقاض���ي التحقي���ق في حاالت معي�ن��ة)0)(. وي�مت��د نط�����اق التحقيق الجن��ائي 
ٍن لجري�مة- طبقاً لقانون الجزاء)العقوبات(- أي�اً كان نوعها،  لي�شمل كلَّ فعٍل مكوِّ
وأي����اً ك�ان مرتكبه���ا، وس���واء وقع���ت ف���ي نط���اق الس���لطة التنفيذي���ة أو القض���ائي�ة 
أو حت���ى ف���ي نط���اق الس���لطة التش���ريعية نفسها. فإذا باشرته سلطة التحقيق كان 
لها العدي���د من السلطات، منها م�����ا ي�ه��دف إل��ى جم��ع األدل�����ة المؤدي�ة إل��ى كش��ف 
الحقي�ق�����ة، ومنها م��ا ي�ه��دف إل�����ى التح�����وُّط ضد فرار المتهم أو محاولته التأثي�ر 

على األدلة إلخفاء الحقي�قة.
وعن���د انته���اء التحقيق الجن���ائي، ف���إن الني�اب���ة العام���ة تتص���رف في�ه ح���ال وج���ود 
أدل���ة ثبوتي�ة كافي����ة وذل��ك بإحال��ة الم��تهم إل��ى المحكم��ة الجنائي�ة المختص��ة، أو 
تق�����رر ب�����أن ال وج�����ه إلقام��ة ال�����دعوى الجنائي�ة ح�����ال ت��وافر أح�����د األس��باب التي 

تجي�ز له��ا قانون��ا حف��ظ التحقيق.
مما تقدم ي�مك�ن اس�تنباط أه�م الف�روق الجوهري�ة ب�ي�ن التحقيق اإلداري والتحقيق 

الجنائي والبرملاني، والتي تتمثل في�ما ي�لي:
- هن���اك أوج���ه خ���الف ب���ي�ن أن���واع التحقي�ق���ات البرملانية واإلداري�ة والجنائي�ة،   (
فالتحقي����ق البرملان���ي ي����جري رغبًة في التحقق مما إذا ك�ان هن�اك تج�اوز م�ن 
عدم�ه، بينما التحقي�ق�ات اإلداري�ة والجنائي�ة، ال تك��ون إال اس��تناداً إل��ى وج��ود 
مخالف�����ة محقق��ة رغب��ًة ف��ي التعريف بمرتكبه��ا وتحمي�ل��ه وزره��ا بمقتض��ى 
أدل�����ة دامغ�����ة ت�����وافرت ل��دى المحق�����ق. ث�����م إن المحق��ق- س�������واء اإلداري أو 
الجن�������ائي- ي�وج����ه اتهام�������اً مح����دداً إل����ى الم����رء ال�������ذي التف����ت حول����ه أدل����ة 
إدانته، بي�نما لجنة التحقيق البرملاني لي�س لها إال الكشف عن الوقائع وإماطة 
وإذا  بعي����نه.  شخص  إلى  اتهام  توجي����ه  تملك  أن  دون  الحقي����قة  عن  اللثام 
ك������ان التحقيق اإلداري مرحل������ة تمهي�دي����ة، فإن التحقيق الجن������ائي مرحل������ة 
تحضي�ري����ة للمحاكمة، إذ ي����كفل أن تعرض الدعوى الجنائي����ة على القض���اء 
القضائي،  الض�بط  مجال  ف�ي  اإلنسان  حق���وق  حماي���ة  في  الشرطة  دور  زكري���ا،  د.عصام    )(0(
رسالة دكت�وراه، كلي�ة الدراسات العلي�ا، أكادي�مي�ة الشرطة، القاهرة، )00)، ص 6 وما ي�لي�ها.
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َ���دَّة ألن ي�فص�������ل في�ه�������ا، وأن ي����أتي حكم����ه أدن�������ى إل�������ى الحقي�ق����ة  ع� وهي محُ
والعدال����ة، قي ح����ي�ن أن التحقيق البرملاني هو أحد وسائل البرملان في رقابته 

للحكومة)))(.
- إن التحقي���ق اإلداري ال ي����تم بواسطة جهة واحدة فقط، كما ه�����و الحال ف�����ي   (
التحقي���ق البرملاني- وه�و البرملان- ب������ل ي�تم ع�����ن طري�ق جهت������ي�ن إح�����داهما 
إداري����ة والثاني�ة قض��ائي�ة، بي�نما ي�مك��ن لع��دد م��ن الجه��ات مباش��رة التحقيق 
الجن�����ائي، وإن ل�����م تك�����ن جمي�عه�����ا عل����ى درج�������ة واح�������دة، فمنها م�������ا ه����و 
المخ�������تص األص����ي�ل ب�������ذلك، ومنها م����ا ه����و ص�������احب اختصاص مكمل أو 

بدي�ل، ومنها ما ي�ختص بذلك استثناًء.
- إن التحقي���ق البرملان���ي ال تح���د نطاق���ه قي����ود، طالم���ا أن���ه ي�ج������ري ف���ي إط���ار   (
األعم������ال والجه�������ات احلكومية، بي����نما نج�������د أن التحقي���ق اإلداري ي�ش����مل 
جمي����ع الف����روع والهي�ئ�������ات واألجهزة اإلداري����ة بالدولة، فكل م�ا ه�و نش�اط 
أو جه�از إداري ي�مك����ن أن ي����خض�ع لتحقي����ق إداري حوله، بش��رط أن تك��ون 
المخالف�����ة إداري����ة أو مالي�ة، حي����ث ال ي�مت�����د التحقيق اإلداري إل�����ى غي�ر ه��ذه 
المخالف�����ات، فهو ال ي�ش��مل المخالف��ات الس���ياسية أو األمني�ة أو غي�ره��ا م��ن 
المخالفات الت���ي ي�مكن أن تكون موضوعاً لتحقي����ق برلماني، بي�نم���ا ي�مت����د 
التحقي���ق الجن����ائي لي�ش�������مل ك����ل فع����ل مك�������ون لجري�م����ة - طبق���اً لق����انون 
الجزاء)العقوبات( - أي����اً ك�ان نوعه�ا وأي����اً ك�ان مرتكبها، وس����واء وقع����ت ف�ي 
نط����اق الس���لطة التنفيذية أو القضائي�ة أو حتى في نطاق الس���لطة التش���ريعية 

نفسها.
- إن التحقي���ق اإلداري ي�نص������بُّ عل���ى ك���ل مخالف������ة مالي�ة أو إداري����ة وي�باش���ر   (
بمعرف���ة جهات اإلدارة حي�ناً، وحي�نا آخر بمعرفة الني�ابة اإلداري�ة في مصر، 
أما التحقيق البرملاني في�تعل��ق بمخالف��ات سي�اس��ي�ة وبي�ان م��ا ه��و التص��رف 

ال��ذي أق��دمت علي�ه احلكومة وم��دى مالءمته.
- ي����ستهدف التحقي���ق اإلداري كش����ف الحقي����ق�ة حي����ال المخالف�ات اإلداري����ة   5
واملالي���ة، وعم�ا إذا كان��ت المخالف�����ة ق��د ثبت��ت بح��ق الموظ��ف م��ن عدم��ه، ف��ي 
)))(  د.محمود نجي�ب حسني، الدستور والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، )99)، 

ص))).
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ح��ي����ن أن التحقي���ق الجن�����ائي إنما ي����ستهدف كشف الجرائم توطئة لمعاقبة 
مرتكبي�ها.

املطلب الثالث
التميـيـز بيـن التحقيق البرملاني والوسائل الرقابية األخرى

ي����ملك البرمل���ان العدي�د من الوسائل الرقابية األخ�رى غي����ر التحقيق البرملاني؛ مث�ل 
توجي����ه األسئلة واالستجواب، وي����نبغي التمي�ي����ز بي����ن تلك الوسائ���ل م����ن حي�ث 
ماهي�ته�ا والغ�رض منها والنتي�جة التي تترتب على كل منها، وسنتناول ذلك على 

النحو التالي:
أوًال- التميـيـز بيـن السؤال والتحقيق البرملاني:

السؤال وسيلة من وسائل الرقابة البرملانية قلي�لة األهمي�ة وذلك مقارن�ًة بالوس�ائل 
بواقعة  العلم  طلب  على  ي����قتصر  السؤال  إن  إذ  االستجواب،  خاصًة  األخرى؛ 
معي����ن�ة ول�ي�س الحك�����م عل�����ى ه��������ذه الواقع�����ة)))(. وي�ع�رف الس��ؤال بأنه: “وسيلة 
من وسائل الرقابة البرملاني���ة، ي�س��تطي�ع بموجبه��ا أي عض��و م��ن أعض��اء البرملان 
أن ي�وج�����ه إل�����ى أي عض�����و في احلكوم���ة أي س����ؤال ف�ي أي م����ن الش����ؤون العام�ة 
الت���ي ت����دخل ف�ي اختصاص�اته، وذلك بقص��د الحص��ول عل�����ى معلوم��ات معي�ن��ة، 
أو الح�����ض عل�����ى اتخ�����اذ إج�����راء مع��ي����ن”)))(. كم��ا ي�ع�����رف بأن�����ه: “االستي�ض��اح 
م�����ن أح��د ال��وزراء ع�����ن أم��ر غ��امض م��ن أم��ور وزارت�����ه، أو أم��ر مجهول بالنسبة 
لهذا الوزي����ر، أو بهدف الوقوف على حقي����قة أمر من األمور الت���ي تتعل�ق بأعم��ال 
وزارت�����ه، أو توجي�ه نظ��ر احلكومة إل��ى أم��ر م��ن األم��ور، أو إل��ى مخالف��ات معي�ن��ة 

الستدراكها”)))(.
 ي�تضح مما تقدم:

ٌر لك��ل عض��و  - إن الس��ؤال كوسيلة م��ن وس��ائل الرقاب��ة البرملانية ه��و ح��ق مق��رَّ  (
م��ن أعض���اء البرملان، فال ي�ش���ترط ف���ي تقدي�م���ه ع���دد مع���ي�ن م���ن األعض���اء، 

التشريعية والتنفيذية، مرجع  السلطتي�ن  التوازن بي�ن  الرحمن حسن،  )))(   د.مري�د أحمد عبد 
سابق، ص 70)-)7) 

)))(  د.زي�ن ب����در فراج، الس����ؤال كوسيلة م����ن وس����ائل الرقاب����ة البرملانية، دار النهضة العربية، 
القاهرة، )99)، ص9.

)))(  د.رأفت دسوقي، هي�منة السلطة التنفيذية في أعمال البرملان، مرجع سابق، ص5)).
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وإنما ي�ح���ق لك���ل عضو من أعضاء البرملان بمفرده أن ي�تقدم به.
- إن السؤال ال ي����وجه فقط إلى الوزراء، ب����ل ي�وج�ه إل�ى رئ�ي�س مجل�س ال�وزراء   (

أو نواب�ه أو الوزراء أو نواب الوزراء أو غي�رهم من أعضاء احلكومة )5)(.
ض�����من  ي����دخل  مع��ي����ن  موض�����وع  عل�����ى  ي�نص�����بَّ  أن  ي�ج�����ب  الس�����ؤال  - إن   (
اختصاص�����ات م��ن ي�وج�������ه إلي�ه م����ن أعض�������اء احلكومة، وإال فإن�������ه ي�ج����وز 
لعض�������و احلكوم���ة غي����ر المخ�������تص االمتناع عن اإلجابة عنه إذا لم ي�رفضه 
املجلس، وهذا أم�ر منطق�ي وب�دي�هي، فمن غي�ر المعق������ول أن ي�س������أل ال������وزي�ر 
ع������ن أم������ر ال ي�ك������ون مس������ؤوًال عن������ه، أو ال ي�ن������درج ض������من اختصاص��اته، 
فله م�����ثًال س�����ؤال ال��وزي����ر ع��ن س�����بب تعي�ي�ن��ه شخص�����اً م��ا ف�����ي وزارت��ه أو 
ع�����دم تعي�ي����نه، وإن كان من المالحظ أن غالبي����ة األسئلة البرملاني���ة الموجهة 
إلى الحكوم���ة ت����دور حول مصالح محلي����ة أو إقلي�مي����ة لهؤالء األعضاء، مما 

ي�ص�رف عنها باقي البرلماني�ي�ن)6)(.
مما تقدم ي�تضح أن أهم ما ي�مي�ز السؤال عن التحقيق البرملاني ما ي�لي)7)(:

ٌر لك��ل عض��و  -  إن الس��ؤال كوسيلة م��ن وس��ائل الرقاب��ة البرملانية ه��و ح��قٌّ مق��رَّ  (
م��ن أعضاء البرملان بصفته، في حي�ن أن التحقيق حق للبرملان بأكمله.

- إن الطبي����عة القانوني����ة للسؤال ه�ي اعتب�اره بمثاب�ة قن�اة لعب����ور المعلوم�ات   (
م����ن الس���لطة التنفيذية إل���ى عض������و البرمل���ان، في ح���ي�ن يحُع���د التحقيق وسيلة 
جوهري����ة م���ن وس������ائل البرملان ذات��ه ف�����ي مراقب��ة الس���لطة التنفيذية وردِّه��ا 

إل��ى ج��ادة الص��واب إن ه��ي ح��ادت عنها.
- ي�كم�ن الهدف م�ن توجي����ه الس��ؤال في حص�ول عض��و البرملان على البي�انات   (
والمعلومات من أح������د ال������وزراء بقص������د االس������تنارة ف���ي موض������وع مع���ي�ن 

)5)(  د.عمرو حسبو، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، )00)، 
ص7)). 

مقارنة،  دراس�����ة  والتنفيذية:  التشريعية  السلطتي�����ن  ب��ي�ن  الفص���ل  حسي�ن،  بكر  د.محمد    )(6(
مكتب�����������ة السعادة، طنطا، مصر، 990)، ص)5.

)7)(  د.عثم��ان عبد المل��ك الص��الح، تعلي�ق عل��ى طل��ب مجل��س ال��وزراء إل��ى المحكم��ة الدس��توري�ة 
لتفس��ي�ر المادة ))))( من الدستور بشأن التحقيق البرملاني، جري�دة الوطن، العدد)7)0)( 

بتاري�خ 5)/986/5).
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لتحقي����ق مص������لحة عامة، أما الهدف من التحقي���ق فهو أن ي����ضع البرمل���ان- 
كهي����ئة تشري�عي�ة ورقابي�ة- ي����ده على حقائق ي�ستقي�ها بنفسه دون وسي�ط، 
وذلك لي����س بقص����د االس�تنارة فحس����ب، بل إلعم�ال حق�ه ف�����ي الرقاب��ة عل��ى 
الس���لطة التنفيذية، أو بغي�ة س��ن تش��ري�ع جدي�د بع��د أن ي�تحق��ق البرملان بذاته 
اتفاقاً مع المصلحة  ي����صبح أدق  أن  ي����كفل للتشري����ع  الحال بما  من وقائع 

العامة. 
- السؤال ي�جوز توجي�هه حتى في�م�ا ب�ي�ن أدوار االنعقاد، أم�ا التحقيق البرملاني 

ف�ال ي�ج�وز إال في أدوار انعقاد البرملان.
- إن الس����ؤال ي����نتهي بمجرد تلقي العضو السائل اإلجابة م�ن ال�وزي�ر املعني 
بالس���ؤال، أما التحقيق البرملاني فإنه ي�نته�ي ب��ي�ن ي�دي البرملان - ف��ي ص��ورة 
تقري����ر- ي�ك��ون مح�����ل مناقش���ة جماعي����ة داخل قاعته تثمر عن قرار حاسم 

من املجلس ال راد له.
ثانيـاً- التميـيـز بيـن االستجواب والتحقيق البرملاني:

ي�ع������د االس���تجواب م���ن أه���م وأخطر الوسائل الت���ي ي�م���ارس به���ا البرملان مهمت���ه 
الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، إذ قد ي�ؤدي - إذا م�ا رأى أعض�اء البرملان أن 
أداء احلكوم���ة ق��د ش��ابه القص��ور واإلهم��ال - إل��ى س��حب الثق��ة م��ن وزي�ر مع��ي�ن 

أو م��ن الوزارة كلها)8)(.
ولقد تعددت التعري����فات الفقهي����ة لالس�تجواب باعتب�اره إج����راء م����ن إج����راءات 
الرقاب�ة البرملاني���ة عل�����ى أعمال الس���لطة التنفيذية. في�ع��رف ال�����بعض االس��تجواب 
بأن�����ه: “إج�����راء م�����ن إجراءات تقصي الحقي����قة ي����تعلق بأوضاع معي����نة في أحد 
مقدم  م����ن  األسئلة  تبادل  أساس  عل������ى  وي����جري  التنفيذي���ة،  الس���لطة  أجهزة 
االستجواب، أو بعض األعضاء، ي�قابل���ه إجاب���ة ال���وزي�ر، أو رئ���ي�س احلكومة عل���ى 
األسئلة، وي�س���تهدف تحوي�ل املس���ؤولية السياسية ف���ي مواجهة احلكومة أو أحد 

الوزراء”)9)(.

)8)(  د.رمضان محمد بطي�خ، التطبي�قات العملي�ة لضوابط الحصانة البرملانية ووسائل وإجراءات 
البرملان الرقابية، دار النهضة العربية، القاهرة، )00)، ص))).

البرملاني،  النظام  في  التنفيذية  السلطة  أعمال  على  السياسية  الرقابة  سالم،  زكي  د.إي���هاب    )(9(
مرجع سابق، ص76.
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كم����ا ي�عرف����ه ال�������بعض اآلخ����ر بأن����ه: “ح����ق عض����و البرملان ف����ي اته����ام احلكومة 
ومساءلتها في مجموعها، أو محاسبة أح����د أعض�ائها ع����ن تج�اوزات أو أخط����اء 
معي����ن�ة ت����م ارتكابها أو حدوثها ي�ثبته�ا مق����دم االس�تجواب أم�ام البرملان بالوق�ائع 
والمس�تندات وجمي�ع األدل��ة الثبوتي�ة، لي�نته��ي م��ن ذل��ك إل��ى ف��حت ب��اب املناقش���ة 
أم��ام املجلس الني�ابي به��دف تحري�ك المسؤولي�ة الس���ياسية في مواجهة احلكومة 
أو أح����د الوزراء، وذل����ك كل�ه بع����د س�ماع دفاع احلكوم���ة عن هذه االتهامات”)0)(. 
ف�ه بأن�ه: “اته�ام ي����وجه�ه أح����د أعض�اء املجل���س الني����ابي ل�رئي�س  وهناك م����ن ي����عرِّ
مجل����س ال���وزراء أو ألح���د ال���وزراء ع���ن مآخ���ذ ومثال���ب ف���ي ش���أن م���ن الش���ؤون 

التي ت���دخل ف���ي اختصاصه”)))(.
وي�ستنجت من مجموع التعري�فات السابقة األمور التالي�ة:

- إن الح�����ق ف�����ي توجي�ه االس�����تجوابات ه��و ح��ق مقرر لك��ل عض�����و م��ن أعض��اء 
البرملان، وم������ن ث���م فاالس���تجواب ح���ق م���ن أه���م حق���وق أعض���اء المج���الس 
الني�ابي����ة ف���ي محاس���بة احلكوم���ة ومشاركتهم في تسي�ي�ر واتخاذ القرارات 

المتعلقة بالسي�اسة العامة للدولة.
- إن االس��تجواب ي�وج��ه إل��ى احلكومة ف��ي مجموعها، ممثل��ة ف��ي رئ��ي�س ال��وزراء 

أو أح��د أعضائها عن طري�ق اتهام أحد الوزراء.
- إن مناط االستجواب هو اتهام ومساءلة للحكومة أو ألحد أعضائها  .

- إن المساءلة الت���ي ي����حركها عضو البرمل���ان ض����د احلكومة أو أح����د أعض�ائها، ال 
دة ي����حصرها مقدم االس�تجواب  ب����د أن تكون ع����ن تجاوزات أو أخطاء محدَّ

وي�برهن عليها بالوقائع واألدلة وجمي�ع البي�انات والمستندات الثبوتي�ة.
أحد  أو  احلكوم���ة  مواجه�ة  في  املس���ؤولية  تحري����ك  هو  االستجواب  هدف  إن   -

أعضائها، والمطالبة بسحب الثقة منها أم منه.
مما تقدم ي����مكن القول: إن أهم ما ي�مي����ز االستجواب عن التحقي���ق البرملان���ي ما 

ي�لي:
- إن التحقيق البرملاني ي�ه��دف إل��ى المحاس��بة السياسية التي تالح��ق المس��ؤول   (

)0)(  د.ج��الل الس��ي�د بن��داري عطي�ة، االس��تجواب وسيلة م��ن وس��ائل الرقاب��ة البرملانية ف��ي مصر: 
دراس��ة تحلي�لي�ة، رس��الة دكتوراه، كلي�ة احلقوق، جامعة القاهرة، سنة 996)، ص7).

ووسائل  البرملانية  الحص�انة  لض����وابط  العملي����ة  التطبي�����قات  بط�ي�خ،  محم���د  رمضان  د.    )(((
واج�راءات البرملان الرقابية، مرجع سابق، ص))).
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غلَّ�ٌظ ي�ه�دف  ع��ن التنفي�ذ من الناحي�ة السياسية، أما االس�تجواب فه�و س�ؤاٌل محُ
إل�ى كش����ف م����دى س�������المة تص�������رف ال����وزي�ر ف�������ي موض�������وع مس����اءلته، 
ومن ثم، فإن�������ه مث�������ل غي�ره م����ن وس����ائل المس���اءلة الس���ياسية، ال ي�من���ع أو 
ي�ح������ول اس������تخدام وسيلة مس������اءلة أخ���رى- مث���ل التحقي���ق البرملاني- من 

استخدامه)))(.
- إن التحقي���ق البرملان���ي ربما ي����نته�ي إل�ى اقتن�اع أعض�اء البرمل���ان بمسؤولي����ة   (
الوزي����ر، ومن ثم، استجوابه، أو أنه ال ي����نتهي إلى ذلك، ويتم االكتفاء ببعض 

التوصي�ات. أما االستجواب فإنه ي�نتهي بأحد األمور التالي�ة:
توجي�ه الشكر للحكومة إذا تبي�ن أنها قد قامت بواجبها خي�ر قي�ام. أ- 

َّن أن احلكومة ل�م تخط�ئ،  أن ي�قرر البرملان االنتقال إلى جدول األعم�ال إذا تب�ي� ب- 
أو أن خطأها ي�سي�ر وي�مكن التجاوز عنه)))(.

ج - صدور ق�رار من البرملان بإدانة احلكومة، أو بع����ض أعضائها، وهذا ق�د ي�نته�ي 
باالستجواب إلى طرح الثقة بالوزارة أو بالوزي�ر الذي ي�تعلق به القرار)))(.

)))(  د. محمد عبد المحسن املقاطع، االس�تجواب البرملاني لل�وزراء ف�ي الكوي�ت: دراس�ة تحلي�لي�ة 
نقدي�ة ف�ي ض�وء أحك�ام الدستور الكوي�تي والس�وابق البرملانية، مجلة احلقوق، ملحق الع�دد 

الثالث، الس�نة السادسة والعشرون، س�بتمبر سنة )00)، ص)).
بجلسة  ونوقش  الروضان  ناصر  األس��ب��ق  املالية  وزي�����ر  إلى  استجواب  توجي����ه  تم  لقد    )(((

5)/997/7) في دور االنعق�اد األول وانتهى إلى االنتقال إلى جدول األعمال.
الناص������ر الص����باح  الش��ي�خ س����عود  الك������وي���تي  )))(  لق��د وج����ه اس�����تجواب ض��د وزي�ر اإلع�����الم 
ون��وقش بجلس��ة املجلس بت��اري�خ 0)/)/998) ف���ي دور االنعق���اد الث���اني، وقب���ل التصويت 
حُ��دم اس���تجواب ض���د وزي�ر العدل واألوقاف اإلسالمي�ة أحمد  علي�ه اس���تقالت احلكومة. كم���ا ق�
عضواً  عش�رون  تق�دم  املناقشة  وبع�د   (999/5/( بتاري���خ  املجلس  بجلسة  ونوقش  الكلي�ب 

بطرح الثقة من الوزي�ر.
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املبحث الثاني
تشكيـل لجان التحقيق البرملانية 

ونطاقها وسلطاتها في الكويت ومصر
للبرمل���ان الح�����ق ف��ي تش��كي����ل لج��ان التحقي���ق الس��ي�ما إذا م��ا تش�����كك ف��ي ص��حة 
المعلوم�����ات المعطاة من قبل احلكوم���ة رداً عل���ى سؤال مقدم إلي����ها، أو ما كشفت 
عنه املناقشة العام�ة ف��ي موض��وع مع��ي�ن)5)(، أو بمناس��بة ح��دوث فضي�حة ما ف��ي 
جه�����از م��ن أجه�����زة الدول��ة، أو إح�����دى وزاراته��ا أو مؤسس�����اتها، في�قوم ب��إجراء 
تحقي�ق ق��د ي�ن��دب ل��ه بع��ض أعض��ائه، أو ق��د ي�ؤل��ف بش��أنه لجن��ة خاص��ة تس��مى 
لجن�����ة التحقيق البرملاني���ة تبح��ث ف�����ي الموض��وع ال�����ذي تشكلت من أجله بحي�اد 
له�ا له�ا الدستور، ثم  وموضوعي����ة، مستخدمة في ذلك كافة الس�لطات الت���ي خوَّ
تقدم تقري����رها للبرمل���ان بشأنه، متضمناً النتي�جة الت���ي توصلت إلي�ها اللجنة بعد 

البحث واالستجالء، لي�تخذ البرملان بدوره قراره الحاسم بشأن الموضوع)6)(.
وبن��اء عل��ى م��ا تق�����دم، وللتعرف عل��ى تش��كي�ل لج��ان التحقيق البرملانية ونطاقه��ا 

وسلطاتها سنقسم هذا المبحث إلى مطالب ثالثة على النحو التالي:
املطلب األول: تشكي�ل لجان التحقيق البرملانية في الكويت ومصر. 

املطلب الثاني: نطاق التحقيق البرملاني في الكويت ومصر.
املطلب الثالث: سلطات لجان التحقيق البرملانية في الكويت ومصر.

املطلب األول
تشكيـل لجان التحقيق البرملانية في الكويت ومصر

إن دراس���ة االختص���اص بتش���كيل جلان التحقي���ق البرملانية تقتض���ي الوقوف على 
السلطة املختصة بالتشكيل أوالً، ثم طلب التشكيل ثانياً، وسنتناول ذلك في الكويت 

وفي مصر، لذلك سنقسم هذا املطلب الى فرعني على النحو التالي:

الكويت،  ناشر،  دون  مقارنة،  دراسة  الكوي�ت،  في  الدستوري  النظام  الطبطبائي،  )5)(  د.عادل 
009)، ص))9. 

)6)(  د.عثمان عبد المل�ك الصالح، النظام الدستوري والمؤسس�ات السياسية بالكوي�ت، مؤسس��ة 
دار الكتب، الكويت، )00)، ص))7.
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الفرع االول: تشكي�ل لجان التحقيق البرملانية في الكويت
الفرع الثاني:تشكي�ل لجان التحقيق البرملانية في مصر

الفرع األول
تشكيـل لجان التحقيق البرملانية في الكويت

أوًال- السلطة المختصة بالتشكيـل:
إن السلطة المختص��ة بتش��كي�ل لجن��ة تحقي�ق برلم��اني ف��ي الكوي�ت ه��ي مجل��س 
األم������ة، حي�ث نصت المادة ))))( من الدستور على أنه: »ي�حق لمجلس األمة في 
كل وقت أن ي����ؤلف لجان تحقي����ق، أو ي����ندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقي�ق 
في أي من األمور الداخل�ة ف�ي اختص���اص املجل���س، وي����جب على الوزراء وجمي�ع 

موظفي الدولة تقدي�م الش�هادات والوث�ائق والبي�ان�ات التي تطلب منهم«.
كم���������ا نص������ت الالئح���������ة الداخلي�ة لمجل������س األم������ة الص���������ادرة بالق������انون رق��م 
)) لس�����نة )96)، ف�����ي مادته��ا رق��م )7))( عل��ى أن��ه:«ي�ح�����ق لمجل��س األم��ة ف��ي 
ك�����ل وق��ت أن ي����ؤلف لجان تحقي�ق أو ي����ندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقي�ق 
ف�ي أي أم����ر م�ن األمور الداخلة في اختصاص املجل���س..«. وي�تض�ح مم�ا تق���دم أن 
الس���لطة المختص������ة بتش���كي�ل لجن���ة تحقي�ق برلم������اني ف���ي الكوي�ت هي مجلس 

األمة.
ثانيـاً- طلب تشكيـل لجان التحقيق البرملانية:

انطالق���ا مما جاء في نص الم����ادة )7))( م����ن الالئح�������ة الداخلي�ة لمجل����س األم����ة 
املشار إليها سابقا، فإنه ي�تض��ح أن طل��ب تش��كي�ل لج��ان للتحقي�ق البرملاني ي�بق��ى 
قاص�����راً عل�����ى أعض��اء مجل��س األم�����ة ك��أفراد ش��ري����طة أال ي�ق��ل ع�����دد الم��وقعي�ن 
عل�����ى الطل�������ب ع����ن خمس�������ة أعض����اء، وأن ي�ق�������ع الطل����ب ف����ي األم�������ور الداخل����ة 
ف�������ي اختصاص البرمل���ان، فال ي�مت���د م����ثًال إل���ى األحك�������ام القض���ائي�ة النهائي�ة، أو 
إل�������ى الموض������وعات التي تتصل بصالحي����ات رئي����س الدولة الشخصي�ة؛ والتي 

ي�مارسها بأمر أمي�ري)7)(.

)7)( د.عثمان عبد الملك الصالح، الرقابة البرملانية على أعمال اإلدارة في الكوي�ت، دراسة نظري�ة 
 ،(98( سنة  دي���سمبر  الرابع،  العدد  الخامسة،  السنة  والشري���عة،  احلقوق  مجلة  تطبي�قي�ة، 

ص)).
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وف������ي ه���ذا الص������دد، قررت المحكم���ة الدس���توري�ة أن������ه: »ي�ك���ون ك���ل موض���وع 
أو أم���ر ي�س��تطي�ع املجلس أن ي�م��ارس في�ه ص��الحي�اته الم��ذكورة ه��و مم��ا تطال��ه 
س�����لطة املجل���س املق���ررة بهذا الص����دد، وال ش�بهة والحال�ة ه����ذه ف�ي أن ت�دخل ف�ي 
المج�ال الرق�ابي للمجل����س أعم���ال الس���لطة التنفيذي���ة وم������ا ي�تبعه���ا م������ن أجه���زة 
ومؤسس���ات وهي�ئ���ات عام���ة، ولو ك���ان حاص��ًال ف��ي عه��د وزارة أو مجل��س ني�ابي 
س��ابقي����ن، ولي�س ب��الزم أن ي�ك��ون اإلج��راء ع��ن واقع���ة مح���ددة، وإنما ي�كتف���ى أن 
ي�ك������ون موض���وعاً مح���دداً واض���ح المع���الم. وي�ح������ق لمجل���س األم���ة أن ي�ج���ري 
تحقي�ق������اً ف���ي أي أم������ر م���ن األمور، بم������ا ي�عن���ي أن س���لطة املجل���س ف���ي التحقيق 
إنم������ا تش���مل أي موض������وع أو أي ش���أن م���ن الش���ؤون الداخل���ة ف���ي اختصاص���ه 
التش��ري����عي والرق��ابي، وال ي�تطل��ب أن ي�ك�����ون موض��وع التحقيق واقع��ة مح��ددة 
بعي�نه�����ا لعم�����وم ال���نص موض���وع عبارت������ه، في�كفي لص������حة التحقيق أن ي�ك���ون 
موض���وعه مح���دداً وواض���ح المعالم، وال وج�ه لقي�اس التحقيق السي�اس�ي)8)(عل�ى 
المترتبة  والنتي����جة  وغاي����ته  منهما  ك����ل  طبي����ع�ة  الختالف  الجن�ائي،  التحقي���ق 

علي�ه«)9)(.
الفرع الثاني

تشكيـل لجان التحقيق البرملانية في مصر
أوالً- السلطة املختصة بالتشكيل: 

تنص الئحة مجلس الشعب احلالية والصادرة عام 979) في مادتها رقم )8))( 
على أن: »للمجلس أن يشكل جلنة خاصة أو يكلف جلنة من جلانه النوعية بتقصي 
أو  العامة  أو لفحص أحوال إحدى املصالح  احلقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، 
تنفيذي،  جهاز  أي  أو  العام  القطاع  أو  احمللية  اإلدارة  وح��دات  أو  العامة،  الهيئات 
االختصاص  نطاق  ف��ي  يدخل  العامة  امل��ش��روع��ات  م��ن  م��ش��روع  أي  أو  أوإداري، 
الرقابي للمجلس، وذلك لتقصي احلقيقة عن األحوال أو األوضاع املالية أواإلدارية 
أو االقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو اجلهة التي شكلت اللجنة من أجلها، أو 

)8)(  التحقيق السياسي هو ما تقوم به جلان التحقيق البرملاني عن وضع من األوضاع داخل أجهزة 
السلطة التنفيذية للكشف عما به من مخالفات سياسية.

طل���ب  بش���أن   ،(986/6/(( بت���اري�خ   )(/(986( رق���م  الدس�������توري���ة  المحكم�������ة  )9)( ق���رار 
 ،(00( سنة  ماي�و  العدل،  وزارة  مطابع  الكوي�ت،  الدس�������تور،  م���ن   )(((( الم���ادة  تفس���ي�ر 

المجلد األول، ص57) وما بعدها.
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إلجراء حتقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من األعمال السابقة، وكذلك للتحقق 
باملوازنة  أو  باخلطة،  أو  القانون  بسيادة  السابقة  اجلهات  من  أي  التزام  مدى  من 

العامة للدولة«.
يتضح مما تقدم: أن السلطة املختصة بتشكيل جلنة تقصي احلقائق في مصر هي 
مجلس الشعب، وأن السلطة املختصة بتشكيل جلنة حتقيق برملاني في الكويت هي 

مجلس األمة.
ثانياً- طلب تشكيل جلان التحقيق البرملانية: 

أوضحت املادتان )8))، 9))( من الئحة مجلس الشعب لسنة 979) أن من ميلك 
تشكيل جلان التحقيق البرملانية هو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان الدائمة للمجلس، 
أو يكون بطلب كتابي من عشرين عضواً بحد أدنى، حيث قررت املادة )8))( أن: 
»للمجلس أن يشكل جلنة خاصة، أو يكلف جلنة خاصة من جلانه النوعية بتقصي 
احلقائق...«. أما املادة )9))( فقد نصت على أن:«تشكل جلنة تقصي احلقائق بقرار 
من املجلس بناء على طلب من اللجنة العامة أو إحدى جلانه األخرى، أو بناء على 

اقتراح مقدم كتابة- إلى رئيس املجلس- من عشرين عضواً على األقل«.
هي  احلقائق  تقصي  جل��ان  تشكيل  طلب  في  احل��ق  ميلك  ال��ذي  أن  تقدم  مما  يتبني 
اللجنة العامة ملجلس الشعب واللجان النوعية للمجلس، وأخيراً مجموعة من أعضاء 
مجلس الشعب ال يقل عددهم عن عشرين عضواً. كما يتضح أن هناك أوجه اتفاق 
جلان  بتشكيل  لالختصاص  بالنسبة  والكويتي  املصري  النظامني  بني  واختالف 
جلان  بتشكيل  املختصة  السلطة  أن  على  النظامان  يتفق  حيث  البرملانية،  التحقيق 
جلان  تشكيل  طلب  أن  فهي  االختالف  أوجه  وأما  البرملان،  هي  البرملانية  التحقيق 
تقصي احلقائق في مصر يكون بناء على طلب من اللجنة العامة ملجلس الشعب أو 
إحدى جلانه النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابًة من عشرين عضواً على األقل، 
أما بالنسبة لطلب تشكيل جلان التحقيق البرملاني الكويتي، فيكون بناء على طلب 

خمسة أعضاء على األقل، وال يكون للجان املجلس وتنظيماته هذا احلق.
املطلب الثاني

نطاق التحقيق البرملاني في الكويت ومصر
ل����ه أهمي�ة  أم��ر  أو  ف����ي موض������وع  الحق������ائق  التحقيق بتقص�����ي  تخ�����تص لج�����ان 
التحقيق  لجن�������ة  تتع�������دى  أن  ي�ج�������وز  وال  التنفي�ذي،  بالجه�������از  ي�تعل��ق  خاص��ة 
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االختص�������اص الموك�������ول إلي�ها، بمعنى أن اللجنة لي�ست لها سوى السلطات التي 
منحه�ا إي�اه�ا املجلس التش�ري�عي ف��ي النط��اق والزم��ان المح��ددي�ن بمعرفت��ه)50(. 
ال  إذ  البرملان،  اختصاص�����ات  ف����ي  البرملاني  التحقيق  موض��وع  ي�دخل  أن  والب��د 
البرملان  إل��ى اختصاصات  تنتم��ي  ف��ي مس��ألة ال  للتحقي�ق  إنش��اء لجن��ة  ي�ج��وز 
التشريعية أو املالية أو الرقابية))5(، وه�و مفت�رض أساس�ي ف�ي التحقيق البرملاني 
والتي درج�����ت ال������نظم الدس�����توري�ة المختلف�����ة عل������ى اإلش�����ارة إلي�ه وإرسائه))5(. 
لمجلس  »ي���حق  أنه:  على  الكوي����تي  الدستور  من   )(((( المادة  نصت  ثم  ومن 
م���ن  أكث���ر  أو  عض���واً  ي�ن���دب  أو  تحقي�ق  لج���ان  ي�ؤل���ف  أن  وق���ت  ك���ل  ف���ي  األم���ة 
أعض���ائه للتحقي�ق ف���ي أي م���ن األم���ور الداخل���ة ف���ي اختصاص املجلس، وي�ج���ب 
عل���ى ال���وزراء وجمي�ع موظفي الدولة تقدي�م الشهادات والوثائق والبي�انات التي 

تطلب منهم«.
ي�تض���ح م���ن هذا ال���نص الدس���توري، أن���ه ي�ش���ترط أن ي�دخل موض���وع التحقيق 
البرملاني ف���ي اختصاص���ات البرملان))5(. ولق���د ص���در ع���ن المحكم���ة الدس���توري�ة 
ق���رار تفس��ي�ري بت��اري�خ))/986/6)))5(، بن��اء عل��ى طل��ب م��ن احلكومة، وذل��ك 
لبي�ان م��ا إذا كان حق مجلس األمة ف�ي تش�كي�ل لج�ان تحقي�ق أو ن�دب عض�و م�ن 
أعض�ائه للتحقي�ق وفق نص المادة ))))( من الدستور حقاً مطلقاً ال ي�حده حد، 
وي�شمل جمي�ع األمور التي ي�قرره��ا املجلس، أم أن ه��ذا الح��ق ح��ق مقي�د بض��وابط 
تس��تخلص م��ن ه��ذه الم��ادة ذاته��ا وم���ن ب���اقي نص���وص الدس���تور، ومن املبادئ 
َّن أن ي�تم عن  واألع���راف الدس���توري�ة، وبي�ان م���ا إذا ك���ان التحقيق البرملاني ي�تعي�
واقع�ة مح�ددة تحم�ل ش�بهة المخالف�ة، أم أن�ه ي�ش�مل جمي�ع أعمال الوزارة دون 
وزارات  ف����ي  ح���دثت  التي  الوق�ائع  التحقيق  ي���شمل  وهل  تحدي�د،  أو  تخصي�ص 
التحقيق  للجن����ة  ك����ان  إذا  وما  الس����ابقة،  األم����ة  مج����الس  م����دة  وأثن����اء  س����ابقة 

دار  القاهرة،  العالم،  لبرلمانات  تحلي���لي���ة  مقارنة  دراسة  البرملان،  فوزي،  الدي�ن  د.صالح    )50(
النهضة العربية، القاهرة، )99)، ص)5).

البرملاني،  النظام  في  التنفيذية  السلطة  أعمال  على  السياسية  الرقابة  سالم،  زكي  د.إي���هاب    )5((
مرجع سابق، ص))).

))5(  د.عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكوي�ت، مرجع سابق، ص))9.
))5(  د.عثمان عبد الملك الصالح، الرقابة البرملانية على أعمال اإلدارة في الكوي�ت، دراسة نظري�ة 

تطبي�قي�ة، مرجع سابق، ص)).
الع��دد  الي�وم،  الكوي�ت  جري�دة   ،(986 لع����ام   )(( رق��م  التفس�ي�ر  طلب  في  القرار  هذا  صدر    )5((

670)، الس��نة ))، بت��اري�خ ))/986/6).
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للمبادئ  أن تفشي���ها لسري���تها وفقاً  ي���متنع على احلكومة  االطالع على مسائل 
الدس�توري�ة المس��لم به��ا، والقوانني التي ص��درت تطبي�ق��اً له��ا، أم أن ه��ذا الح��ق 
الخصوصي���ة لألفراد وعدم  الحق في  تقابل����ه حق��وق دس��توري�ة أخرى، ومنها 
انته�اك الس�ر المص�رفي للبنوك، وع�دم تعري�ض االقتصاد ال�وطني والمص�لحة 
العلي�ا للدول�ة للمخ�اطر إذا م�ا فق�دت الثق�ة ف�ي أم��ر االئتمان، وه��ل ي�ج��وز للحكوم��ة 
وللبن��ك المرك��زي رف��ض إط��الع مجل��س األم��ة عل��ى وث����ائق ومس����تندات تابع����ة 
والتس��هي�الت  املالية  المراك����ز  أص����حاب  أس����ماء  تتض����من  المرك����زي  للبن����ك 
األخ��رى أشخاص��اً طبي�عي�ي�ن  المرك��زي والبن��وك  البن��ك  م��ن عم��الء  االئتماني���ة 

أو اعتباري�ي�ن.
أن  إلي�ه  المش���ار  التفس���ي�ري  قراره���ا  ف���ي  الدس���توري�ة  المحكم���ة  ق���ررت  وق���د 
الداخلة  التحقيق تشمل أي موضوع من الموضوعات  س���لطة مجلس األمة في 
التحقيق  ي�كون موضوع  أن  ي���تطلب  والرقابي، وال  التشري���عي  في اختصاص�ه 
واقعة محددة بعي�نه�ا، وال ي�ل�زم ف��ي األم��ور مح��ل التحقيق أن تخالطه��ا ش��بهة 
المخالف��ة وذل��ك بقوله��ا: »..ال ي�تطل��ب ف��ي األم��ور مح��ل التحقيق أن تك��ون مم��ا 
ِّن م��ن ن��ص المادة ))))( من الدستور أنه  ي�خالطه��ا ش��بهة المخالف��ة، إذ إن الب��ي�
ج�اء عام�اً مطلق�اً م�ن أي قي�د أو ش�رط، اللهم إال اش�تراط أن ي�كون التحقيق داخًال 

في اختصاص املجلس الني�ابي«.
هذا وقد نص�ت الالئح�ة الداخلي�ة لمجل�س األم�ة ف�ي الم�ادة )7))(عل�ى أنه: »ي�حق 
أو أكث�ر من  لمجلس األمة في كل وقت أن ي�ؤلف لجان تحقي�ق أو ي�ن�دب عض�واً 
أعضائه للتحقي�ق في أي أمر من األمور الداخلة في اختصاص املجلس، وي�ش�ترط 

أن ي�كون طلب التحقيق موقعاً من خمسة أعضاء على األقل«.
)8))(على  املادة  في  الشعب  ملجلس  الداخلية  الالئحة  نصت  فقد  ملصر  وبالنسبة 
بتقصي  النوعية  جلانه  من  جلنة  يكلف  أو  خاصة  جلنة  يشكل  أن  »للمجلس  أن��ه: 
أو  العامة  أو لفحص أحوال إحدى املصالح  احلقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، 
الهيئات العامة، أو وحدات اإلدارة احمللية أو القطاع العام أو أي جهاز تنفيذي، أو 
إداري، أو أي مشروع من املشروعات العامة يدخل في نطاق االختصاص الرقابي 
أو  اإلداري��ة  أو  املالية  األوض��اع  أو  األح��وال  عن  احلقيقة  لتقصي  وذل��ك  للمجلس، 
أو  أجلها،  اللجنة من  التي شكلت  أو اجلهة  للموضوع  بالنسبة  العامة  االقتصادية 
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إلجراء حتقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من األعمال السابقة، وكذلك للتحقق 
باملوازنة  أو  باخلطة،  أو  القانون  بسيادة  السابقة  اجلهات  من  أي  التزام  مدى  من 

العامة للدولة«.  
أحوال  لفحص  احلقائق  يتقصى  أن  الشعب  ملجلس  يحق  النص  هذا  إلى  واستناداً 
القطاع  أو  احمللية،  اإلدارة  وح��دات  أو  العامة،  الهيئات  أو  العامة،  املصالح  إح��دى 
العام، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من املشروعات العامة، طاملا أنه 

يدخل في نطاق االختصاص الرقابي للمجلس.
قد   (979 ل��ع��ام  الشعب  ملجلس  الداخلية  الالئحة  م��ن   )((8( امل���ادة  ك��ان��ت  وإذا 
اشترطت في موضوع التحقيق البرملاني أن: »يدخل في نطاق االختصاص الرقابي 
للمجلس...«، إال أن هذا القيد ال يكون عائقاً أمام نشاط تلك اللجان، إذ أشارت مقدمة 
املادة نفسها إلى إنشاء تلك اللجان لتقصي احلقائق حول »أمر عام له أهمية خاصة«، 

وهي عبارة تتسع لتشمل كافة جوانب العمل احلكومي في الدولة.)55(
املطلب الثالث

سلطات لجان التحقيق البرملانية في الكويت ومصر
كي تتمكن لج�ان التحقيق البرملانية م�ن القي�ام بالمس�ؤولي�ة الملق�اة عل�ى عاتقه�ا 
منحه��ا  م��ن  الب��د  ك��ان  للبرملان  نتي�جت��ه  وإب����الغ  البرملاني  التحقيق  إج��راء  وه��ي 
س����لطات تؤهله����ا للقي���ام بتل��ك املهمة، وتمكنها م��ن إنج����از عمله����ا عل����ى الوج��ه 
تراه  ما  كل  واتخاذ  برسالتها،  القي���ام  عن  عاجزة  تظل  دونها  من  إذ  المطل������وب، 

موصًال للحقي�قة.
المادة  ص�لب  في  ِّن  ي�بي� أن  على  الك���وي���تي  الدس�تور  ح���رص  الص����دد  هذا  وفي 
))))( منه الصالحي�ات الموكلة إلى لجان التحقيق، فنص على أن��ه: »...وي�ج��ب 
الش����هادات والوث����ائق والبي�ان�ات  الدول����ة تق��دي�م  ال��وزراء وجمي�ع م��وظفي  عل��ى 
الداخلي�ة لمجل��س األم��ة عل��ى تبي�ان  التي تطل��ب م��نهم«. كم��ا حرص��ت الالئح�ة 
إلى  تنقسم  والتي  مهامه������ا  أداء  سبي�ل  في  البرملانية  التحقيق  لج�ان  ص��الحي�ات 
وثالثة  باألشخاص،  تتعلق  وأخرى  والمستندات،  بالوثائق  تتعلق  صالحي���ات 

تتعلق باألماكن. 

)55(  د.هشام محمد البدري، جلان التحقيق البرملانية، مرجع سابق، ص08).
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ونتناول ذلك كما ي�لي:
أوال- سلطات لجان التحقيق البرملانية إزاء الوثائق والمستندات: 

م�ن  الوث�ائق والمس�تندات وغي�ره�ا  البرملاني االطالع على  التحقيق  للجان  ي�حق 
ف����ي تفعي�ل  البي����ان�ات الض������روري���ة ألداء عمله�����ا، ولع��ل أهمي���ة ه��ذه الس�����لطات 
إلى مصاف  بها  ي�رقى  أن  إلى  الدستوري  بالمشرع  ق��د حدت  البرملاني  التحقيق 
احلقوق الدستوري�ة)56(، وفي هذا الصدد أوجبت الالئحة الداخلي�ة لمجلس األمة 
في مادتها رق�م )7))( عل��ى ال��وزراء وجمي�ع م��وظفي الدول��ة »تق��دي�م الش��هادات 
إل�ى   )((7( الم�ادة  أحال���ت  كم�ا  م�نهم«)57(.  تطل��ب  التي  والبي���ان����ات  والوث������ائق 
الثامنة)58( أن تل�ك  الم�ادتي�ن رقم�ي )8،9( م�ن ذات الالئح����ة، حي�ث قررت المادة 
الص�الحي���ة بي�د اللجن�ة وح�دها، إذ للجن�ة أن تق�رر طل�ب أي أوراق م��ن احلكومة 
لالط��الع عليها، واتخ��اذ ك��ل م��ا ت��راه موص��ًال للحقي�ق��ة، وإن ك��ان ي�الح��ظ أن تل��ك 
الالئح��ة، وإنما أضي�فت الحقاً  ل��م تك��ن مقررة ف��ي أول األم��ر ف��ي  الص��الحي�ات 
بالقانون رقم ))( لس����نة )96)، في ش�أن التحقيق البرملاني، وإص����الح الجه����از 

اإلداري)59(.

المصري  النظامي�ن  ف�ي  احلكومة  أعمال  على  البرملانية  الرقابة  ي�ونس،  أبو  باهي  د.محمد    )56(
والكوي�تي، دار الجامعة الجدي�دة، اإلسكندرية، )00)، ص 6)).

)57(  تنص املادة )7))( من الالئحة الداخلية ملجلس األمة على أنه: »يحق ملجلس األمة في كل وقت 
أن يؤلف جلان حتقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من األمور الداخلة 
في اختصاص املجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة، تقدمي الشهادات والوثائق 
على  أعضاء  خمسة  من  موقعا  التحقيق  طلب  يكون  أن  ويشترط  منهم،  تطلب  التي  والبيانات 

األقل«. 
استدعاء  تقرر  أن  للجنة  أن:«  على  األمة  لمجلس  الداخلي����ة  الالئحة  من   )8( المادة  تنص    )58(
الطاعن أو المطعون في صحة عضوي�ته أو الشهود وطلب أي أوراق من احلكومة لالطالع 
عليها، واتخاذ كل ما تراه موصال للحقي�قة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعي�ة أو أكثر 
إلجراء التحقي�قات. وي�كون استدعاء الشهود بكتاب من رئي�س املجلس بناء على طلب اللجنة 
بطري�ق البري�د المسجل أو السجل الخاص بمراسالت املجلس«. وتنص المادة )9( من الالئحة 
إعالنهم  بعد  اللجنة  أمام  الحضور  عن  الشهود  تخلف  إذا  أن:«  على  األمة  لمجلس  الداخلي���ة 
بالطري�ق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن اإلجابة، أو شهدوا بغي�ر الحق، فللجنة أن تطلب 
من رئي�س املجلس مخاطبة وزي�ر العدل بشان رفع الدعوى العمومي�ة علي�هم طبقا لقانوني 

الجزاء واإلجراءات الجزائي�ة«. 
)59( د.عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكوي�ت، مرجع سابق، ص))9.
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 وبالنظر إلى الئحة مجلس الشعب، جند أنها قد وسعت من سلطات جلان تقصي 
كافة  تتخذ  أن  احلقائق  تقصي  »للجنة  أنه:  على   )((0( امل��ادة  في  فنصت  احلقائق 
اإلجراءات الالزمة للحصول على البيانات واملعلومات واألوراق املتعلقة مبا أحيل 
إليها من موضوعات، وأن جتري ما يقتضيه استجالء احلقيقة بشأنها من استطالع 
أن  املختصة  اجلهات  جميع  وعلى  حتقيقات...،  أو  ميدانية  زي��ارات  أو  مواجهة  أو 
تعاون جلان تقصي احلقائق في أداء مهمتها، وعليها أن تقدم لها الوسائل الالزمة 
إليه من  لتجمع ما تراه من أدلة، وأن متكنها من أن حتصل على ما تقرر حاجتها 
ويتحمل  عامة،  أو  رسمية  جهة  أي  من  مستندات  أو  وثائق  أو  بيانات  أو  تقارير 

املجلس نفقات الزيارات امليدانية التي تقوم لها جلان تقصي احلقائق«.
وبناء على هذا النص، يتضح أن سلطات جلان تقصي احلقائق ال تقتصر على بعض 
أو  تقارير  من  تشاء  ما  طلب  في  احلق  صاحبة  إنها  بل  فقط،  واملستندات  الوثائق 
بيانات أو وثائق أو مستندات من أية جهة رسمية أو عامة، والتي تكون ملزمة بتلبية 
طلبها، بل والتعاون معها إلجناز مهمتها، فكأن الالئحة – بذلك - تريد القول بأنه 
املساعدات والشهادات والوثائق  الدولة تقدمي  الوزراء وجميع موظفي  يجب على 
تقصي  جلنة  أن   كذلك  املتقدم  النص  من  يتضح  كما  منهم.  تطلب  التي  والبيانات 
احلقائق هي صاحبة الصالحية في تقرير مدى احلاجة إلى احلصول على مستند 
أو غير ذلك، بوصفه خادماً ملهمتها. وهو نفس احلكم  أو بيان  أو تقرير  أو وثيقة 
الذي قررته الالئحة الداخلية ملجلس األمة في مادتها رقم )7))( حني أوجبت على 
تطلب  التي  والبيانات  والوثائق  الشهادات  »تقدمي  الدولة  موظفي  وجميع  ال��وزراء 

منهم«)60(.
لج�ان  لطلب�ات  ال�وزي�ر  أو  الموظ�ف  جان���ب  م�ن  االستجابة  عدم  جزاء  عن  وأما 
والبي�ان���ات  والمس���������تندات  األوراق  عل�������ى  الحص���������ول  ف���ي  البرملانية  التحقيق 
المطلوب���ة الالزمة إلجراء التحقيق، فنالحظ أنه حي�ن تتهرب احلكومة أو تعتذر 
ي�لج���أ  فهنا  المطلوب���ة،  والبي�ان���ات  والمس���تندات  ب���األوراق  اللجنة  تزوي�د  عن 
رئ���ي�س اللجن���ة إل���ى رئ���ي�س مجل���س األم��ة إلبالغ��ه بذلك، في�تص��ل رئ��ي�س مجل��س 
)60( تنص املادة )7))( من الالئحة الداخلية ملجلس األمة على أنه: »يحق ملجلس األمة في كل وقت أن 
يؤلف جلان حتقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من األمور الداخلة في 
اختصاص املجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدمي الشهادات والوثائق والبيانات 

التي تطلب منهم، ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعاً من خمسة أعضاء على األقل«.
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األم��ة ب��الوزي�ر المخ��تص لي�ب��دي ل��ه بطري�ق��ة ودي�ة رغب�ة اللجن�ة ف�ي الحص�ول 
عل�ى تل�ك األوراق أو المس�تندات الهام�ة، أو أن ي�طل�ب رئ����ي�س املجلس م����ن رئ����ي�س 
ب���ذلك،  املجلس  برغب����ة  المخ����تص  ال����وزي�ر  إب����الغ  مباش����رة  ال����وزراء  مجل����س 

لي�قوم ال���وزي�ر ب���دوره بتزوي�د املجلس واللجن���ة ب���األوراق المطلوب���ة. 
واذا امتنع الوزي�ر ورئي�س مجلس الوزراء ع�ن تق�دي�م األوراق بطري�ق�ة ودي�ة، قام 
رئ�ي�س مجل�س األم���ة ب���إبالغ األعض���اء ف���ي مجل���س األم���ة بم���ا ح���دث لي�تخ���ذوا 
عل��ى  األم��ر  ط��رح  عن��د  المطلوب�����ة  األوراق  بتق��دي�م  احلكومة  ب�������إلزام  ق���رارهم 
املجلس للتص��وي�ت علي�ه ف��ي توص��ي�ة مقدمة م�نهم للحكوم�ة تلزمه�ا بتق�دي�م م�ا 
تطلب�ه اللجن�ة م�ن أوراق، ف�إذا امتنع�ت احلكومة ثاني�ًة ع����ن إجاب����ة طلب����ات اللجنة، 
وتزوي�دها ب�األوراق والمس�تندات الالزم����ة، فال ي�مل�ك املجلس إزاء تصرفها ه�����ذا 
إال رفع ال�دعوى العمومي�ة ض�د الوزي�ر أو املسؤولني الممتنع��ي�ن ع��ن التع��اون م��ع 
اللجن��ة))6(، أو تحري�ك املسؤولية السياسية لل��وزي�ر المعن��ي أو احلكومة، خاص��ًة 
إل��ى فض��ي�حة مالي�ة أو كارث��ة أو إلى  إذا ك��ان ف��ي األوراق المطلوب����ة م��ا ي�ش��ي�ر 
إل�ى  أو تج�اوز م�ن أي ن�وع ق�د ي�ؤدي  الدول�ة،  خل�ل خطي�ر ف�ي جه�از م�ن أجه�زة 

تهدي�د المصلحة العامة أو حي�اة المواطني�ن.
والجدي�ر بالذكر أن�ه إذا كان�ت احلكومة تس�تطي�ع إخف�اء مس�تنداتها، فإن املجلس 
بالمقاب�����ل  ب�����ه  ي�س�����تطي�ع  م�����ا  الدس�����توري�ة  أدوات�����ه  م�����ن  لدي���ه  اآلخ�����ر  ه�����و 
التعاون(  عدم  وإعالن  واالستجوابات،  )كاألسئلة  احلكومة  عل�����ى  الض�����غط 
إلرغامها على التص�دي للفس�اد الق��ابع ف��ي بع��ض إداراتها، ومعالج��ة األوض��اع 

الخاطئ��ة ل��دي�ها إن وج��دت، والتعاون م���ع املجلس لتحقي�ق المصلحة العامة.
التحقيق  للجن�ة  الس�ماح  الجه�ات  إح�دى  إذا رفض�ت  إن�ه  الق���ول:  ي�مك�ن  مما تقدم 
الحال����ة  ه����ذه  ف����ي  فإنها  اللجن����ة،  عم����ل  بعرقل����ة  وقام����ت  األوراق،  بفح����ص 
س����وف تتع����رض للمساءلة، وذلك بحسب ن�ص الم�ادة )9( م�ن الالئح�ة الداخلي�ة 
والتشريعية،  التنفيذية  الس��لطتي�ن  ب��ي�ن  أزم����ة  بنش���وء  وستتس�بب  للمجلس، 
65) من قانون االج��راءات على أنه: »يجب على كل شخص دحُعَي ألداء الشهادة  ))6(  تنص املادة 
مبعرفة احملقق أو احملكمة أن يحضر في املوعد واملكان احملددين، وأن يحلف اليمني، وأن يجيب 
على األسئلة املوجهة إليه. واذا امتنع عن شيء من ذلك دون عذر تقبله احملكمة، اعتبر مرتكباً 
أنها غير صحيحة،  إذا ثبت أن الشاهد قد أبدى أقواال يعلم  أداء الشهادة.  جلرمية االمتناع عن 

عوقب على جرمية شهادة الزور. تسري على املجني عليه أحكام الشهود في هذا الصدد«.
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إل��ى تعس��ف م��ن احلكومة بالطلب من األمي�ر استعمال حق  كما ق��د ي�ؤدي ذل��ك 
حل مجلس األمة))6(. نخلص مم�ا تق�دم إلى أن م�نح لج�ان التحقيق حماي�ة كامل�ة 
وص�الحي�ات توج�ب احت�رام م�ا تص���دره م���ن طلبات، واالس���تجابة لم���ا تحتاج���ه 
اللجان،  أمام  بالحض���ور  أو  أوراق  أو  بتق���دي�م مس���تندات  م���ن معلومات، س���واء 
لمجل��س  الداخلي���ة  الالئح����ة  من  والتاسعة))6(  الثامن�ة))6(  المادتان  أعط�ت  حي�ث 
األم��ة للج��ان ح��ق الطل��ب إل��ى رئ��ي�س املجلس أن ي�خاط��ب وزي�ر العدل بشأن رفع 
أفاده�ا بما  أو  أو ي�متنع عن االستجابة  العمومي���ة على من لم ي�ستجب  الدعوى 
ي�غاي�ر الحقي�قة، وذلك وفق�اً لقانون الجزاء )قانون العقوبات( وقانون اإلجراءات 

الجزائي�ة)65(.
ثانيـاً- سلطات لجان التحقيق البرملانية إزاء األشخاص: 

اس�تدعاء  ح���ق  التحقيق  للجان  األمة  مجلس  الئحة  من  الثامنة  المادة  أعط��ت 

التش�ري�عي السادس )وه��و  ))6(  لقد حدث أن تق�دم أح�د األعضاء ف�ي مجلس األم�ة ف�ي الفص�ل 
محمد  ال���وزي���ر/جاسم  وهو  امل��ال��ي��ة،  وزي�����ر  إلى  بسؤال  الجوعان(  الله  عبد  العضو/حمد 
التع����امالت المش����بوهة ف��ي  للمجل���س في�م��ا بع��د( ع��ن بع��ض  الخرافي، الذي أصبح رئي���ساً 
البن��ك المرك��زي، ولم تك��ن إجاب��ة ال��وزي�ر كافي�ة آن��ذاك لل�رد عل�ى ذل�ك الس�ؤال، مما دع�ا السي�د 
العضو إل���ى أن ي�تق���دم بس���ؤال آخ���ر ح���ول نف���س الموض���وع، ولم ي�أت الرد كافي�اً أي�ض���اً م���ن 
احلكومة للم��رة الثاني�ة، فكان أن تق��دم الس��ي�د العض��و بطل��ب ندب��ه للتحقي�ق، فأص��در املجلس 
بن��اء عل��ى م��ا  المرك��زي  البن��ك  ف��ي أعمال  للتحقي�ق  الجوع��ان  الس��ي�د/حم��د  بانت��داب  ق��راره 
نص��ت علي�ه الم��ادتان ))))( م��ن الدس��تور، و )7))( م��ن الالئح�ة الداخلي�ة للمجلس، األم��ر 
ال�ذي ل�م تواف��ق علي�ه احلكومة التي تق�دمت إل�ى المحكم��ة الدس�توري�ة بطل�ب تفس��ي�ر المادة 
قب��ل  م��ن  التحقيق  إلج��راء  -المؤي�د  المحكم����ة  ق��رار  ص��در  أن  وبع��د  الدستور.  من   )((((

املجلس- بأي�ام قلي�ل��ة ص��در األم��ر األمي�ري بح��ل املجلس، وذلك بتاري�خ )/986/7).
))6(  ت���نص الم���ادة )8( م���ن الالئح���ة الداخلي�ة لمجل���س األم���ة عل���ى أن: »للجن���ة أن تق���رر اس���تدعاء 
الط���اعن أو المطعون في صحة عضوي�ته أو الشهود، وطلب أي أوراق من احلكومة لالط�الع 
عليها، واتخ�اذ ك�ل م�ا ت�راه موص�ًال للحقي�قة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعي�ة أو أكثر 
إلجراء التحقي�قات. وي�ك���ون اس���تدعاء الش���هود بكت���اب م���ن رئ���ي�س املجلس بن���اء عل���ى طل���ب 

اللجن���ة بطري�ق البري�د المس���جل أو الس���جل الخاص بمراسالت املجلس«.
))6(  ت��نص الم��ادة )9( م��ن الالئح��ة الداخلي�ة لمجل��س األم��ة عل��ى أنه: »إذا تخل��ف الش��هود ع��ن 
الحض��ور أم��ام اللجنة بعد إعالنهم بالطري�ق القانوني، أو حضروا وامتنعوا عن اإلجابة، أو 
رفع  بشان  العدل  وزي�ر  مخاطبة  املجلس  رئي�س  م�ن  تطل���ب  أن  فللجن�ة  الح���ق،  بغي�ر  شهدوا 

الدعوى العمومي�ة علي�هم طبقاً لقانوني الجزاء واإلجراءات الجزائي�ة«.
)65(  د.عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكوي�ت، مرجع سابق، ص 7)8-9)9 .
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ي�وج���ه  ال���ذي  املجلس  رئ���ي�س  إلى  اللجن���ة  رئ���ي�س  م���ن  بطل���ب  وذلك  الش���هود، 
املجلس  بمراسالت  الخاص  السجل  أو  المستعجل  البري�د  بطري�ق  ب���ذلك  كتاب���اً 
باستدعاء ش�اهد مع�ي�ن أو موظف أو مسؤول، ولي�س للجنة وال للمجلس استدعاء 
الشاهد جبراً)66(. وهن���ا ي�ث���ور التس���اؤل الت���الي: م���ا الج���زاء ال���ذي ي�وق���ع عل���ى 
األش���خاص ف���ي ح���ال امتناعهم عن تمكي�ن لجان التحقيق البرملانية م�ن الحص�ول 

عل�ى ش�هاداتهم أو إف�ادتهم أمامها؟
لقد أعطت المادة التاس�عة م�ن الئح�ة مجل�س األم�ة ل�رئي�س اللجن�ة - ح�ال تخل�ف 
أو  القانوني����ة،  ب���الطرق  إعالنه���م  بع���د  اللجن�������ة  أم���ام  الحض���ور  ع���ن  الش�������هود 
حض���ورهم م���ع االمتن��اع ع��ن اإلجاب��ة، أو الش��هادة بغي�ر الحقي�ق��ة- أن ي�طل��ب م��ن 
رئ��ي�س مجل��س األم���ة مخاطب��ة وزي�ر الع��دل التخ��اذ اإلج��راءات القانوني�ة لرف��ع 

ال��دعوى الجنائي�ة عل��ي�هم، »طبقاً لقانوني الجزاء واإلجراءات الجزائي�ة«)67(.
)66(  المرجع السابق، ص7)9. 

)67(  ت��نص الم��ادة )9( م��ن الالئح��ة الداخلي�ة لمجل��س األم��ة على أن��ه: »إذا تخل��ف الش��هود ع��ن 
الحض��ور أم��ام اللجن��ة بع��د إعالنه��م ب��الطري�ق الق��انوني أو حض��روا وامتنع��وا ع��ن اإلجاب��ة، 
أو ش��هدوا بغي�ر الح��ق، فللجن��ة أن تطل��ب م���ن رئ���ي�س املجلس مخاطب���ة وزي�ر الع���دل بش���أن 
ولقد  الجزائي����ة«.  واإلج���������راءات  الج���زاء  لق�������انوني  طبق���ا  عل���ي�هم  العمومي����ة  ال���دعوى  رف���ع 
ف�ي  التحقيق  لجن�ة  قام�ت  أن  الك�وي�تي  االم�ة  لمجل�س  الس�ادس  التش�ري�عي  الفصل  ف�ي  حدث 
ع��ن  االمتن����اع  ع��ن  المس��ؤولي�ن  بتحدي�د  ك��وي�تي  دي�ن��ار  ملي�ون   (50 ق���دره  الب�الغ  الق���رض 
الع���دل بش���أن رف���ع  الق��روض تمهي�دا لمخاطب���ة وزي�ر  م��ن  المس��تفي�دي�ن  تزوي�دها باس��ماء 
ال���دعوى العمومي�ة عل���ي�هم طبق���ا للم���واد )8، 9 ، 7))( م���ن الالئح���ة الداخلي�ة للمجل��س وذل��ك 
الع��ادي األول م��ن الفص��ل  5)/985/6) ف��ي دور االنعق����اد  ))5 بت��اري�خ  ف��ي جلس��ة رق��م 
الجدي�ر  ومن  هؤالء.  ضد  الدعوى  رفع  قبل  املجلس  حل  تم  قد  أنه  اال  السادس،  التش��ري�عي 
بالذكر أن عبارة “طبقاً لقانوني الجزاء واإلجراءات الجزائي�ة” كانت مثاراً لج�دل ح�ال مناقش�ة 
نص�وص الم����ادة التاس����عة م����ن الئح����ة مجل����س األمة ف�ي مجلس األم����ة الكوي�تي، حي�ث اقت�رح 
فق��ط دون تخص��ي�ص ق��انوني الج��زاء  “طبقاً للق��انون”  أحد األعض����اء أن تس����تخدم عب��ارة 
واإلج��راءات الجزائي�ة، وذلك ابتغ��اء م��د مظل��ة العق��اب لتش��مل كل الصور الواردة في فروع 
كم�ا  الش�اهد  ي���ح�اكم  أن  ه�و  “المقص�ود  ب�أن  الدس�توري  الخبي�ر  فأجاب  المختلفة،  القانون 
القوانني  أم��ام المحكم��ة. وه��ذا األم��ر معاق��ب علي�ه فق��ط ف��ي  ع��ن الحض��ور  ل�و ك��ان متخلف��اً 
أن االمتن���اع ع���ن  له���ا فائ���دة، ألنها تتض���من معن���ى  التحدي�د  أو  بال��ذات  الجزائي���ة، فاإلحال��ة 
ق��انوني  ف��ي  عليها  المنص��وص  كالجري�م���ة  جري�م���ة  ي�عتب���ر  املجلس  لجن���ة  أم���ام  الحض���ور 
الش��هادة  أو  المحكم����ة  جلس����ات  حض��ور  ع��ن  ي�تخل��ف  لم��ن  الجزائي���ة  واإلج������راءات  الج��زاء 
أمامها بدون عذر. فالمقصود بالتحدي�د إذن اعتبار هذا العمل جري�مة، فلو قلن�ا طبقاً للق�انون 
=بكلم�ة عام�ة، فإن ذل�ك ق��د ال ي�حم��ل معن��ى إنش��اء جري�م��ة أو عقوب��ة عل��ى م��ن ي�تخل��ف ع��ن 
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- وأما بالنسبة للنظام املصري، فقد اختلفت اآلراء بشأن هذا املوضوع حيث ذهب 
رأي إلى أن للجان التحقيق البرملاني سلطة قاضي التحقيق إزاء الشهود واخلبراء 
عن  امتنع  أو  احلضور،  عن  منهم  يتخلف  من  على  عقوبات  وتوقيع  باستدعائهم، 
أداء اليمني، أو أقر بشهادة كاذبة، ذلك أن تلك الصالحيات هي صلب عمل التحقيق 
الذي هو عمل تلك اللجان، ومن ثم تتميز تلك اللجان عن غيرها من اللجان البرملانية 
لسنة   )66( رقم  القانون  إلى  االستناد  يتم  ذلك  وفي  الصالحيات،  بتلك  بتمتعها 
ذهب  حني  في   ،)68( به  ومعموالً  قائماً  م��ازال  وال��ذي  املسألة،  لهذه  املنظم   ،(9(7
الرأي اآلخر )69( إلى أن جلان التحقيق البرملانية، وإن كان يحق لها استدعاء الشهود 
واخلبراء، إال أنها ال متلك سلطة إجبارهم على املثول أمامها، كما أنها ال متلك أيضا 
توقيع عقوبات عليهم، وال إحالتهم إلى احملكمة املختصة، فهذه صالحيات قضائية 
االختصاص  على  اعتداء  اللجان  تلك  إل��ى  تخويلها  وف��ي  وحدها،  احملاكم  متلكها 

الدستوري للسلطة القضائية، وإهدار للفصل بني السلطات.
ثالثاً- سلطات لجان التحقيق البرملانية إزاء األماكن:

إن سلطات لجان التحقيق البرملانية إزاء األماكن تتمث�ل ف�ي حقه�ا ف�ي االنتق�ال إلى 

الجزائي،ونص  القانون  المحكم����ة معاقب عليها في  أم����ام  ال��زور  الش����هادة  الحض������ور،...إن 
المادة ي�رفع حكم الشهادة بغي�ر الحق أمام اللجنة إلى مستوى حكم الش�هادة بغي�ر الحق أمام 

القضاء”.
منشأة  املصري،  الدستوري  النظام  شيحا،  العزيز  عبد  ابراهيم  د.  االجت��اه.  هذا  أنصار  من    )68(
السياسية  السلطة  توازن  مدى  ناصف،  الله  عبد  د.   .(6( ص   ،(00( اإلسكندرية،  املعارف، 
مع املسؤولية في الدولة احلديثة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، )98)، ص )9.  د. إيهاب 
زكي سالم، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، مرجع سابق، ص))) وما بعدها. 
وقد صدر في مصر القانون رقم )66( لسنة7)9)، واخلاص بتنظيم إجراء التحقيق املنصوص 
عليه في املادة )08)( من دستور))9)، امللكي، ويوضح هذا القانون كيفية استحضار الشهود 
وعقابهم حال تخلفهم عن ذلك بغير عذر مقبول، كما أوضح - بشكل تفصيلي- املوقف حال 
أو  أسئلة،  من  إليه  توجهه  ما  على  اإلجابة  عن  وامتناعه  التحقيق،  جلنة  أم��ام  الشاهد  حضور 
إقراره بغير احلقيقة، حيث فرق هذا القانون بني ثالث حاالت فيما يتعلق بالشهادة أمام جلان 
التحقيق البرملانية، وهي: التخلف عن احلضور، واالمتناع عن اإلجابة على األسئلة، والتقرير 

بغير احلقيقة.
،املبادئ  الدستوري  القانون  في  الوسيط  متولي،  احلميد  :د.عبد  الجت��اه  ه��ذا  أنصار  وم��ن   )69(
املعارف، اإلسكندرية، دون سنة نشر،  الغربية احلرة، منشأة  للدميقراطية  العامة  الدستورية 
السياسي  والنظام  الدستوري  القانون  ناصف،  الله  د.عبد  ال��ش��رق��اوي،  د.س��ع��اد  ص566. 

املصري، مرجع سابق، ص)8) وما بعدها.

=
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التحقيق وأج����راء  التابع����ة للجه����ة مح����ل  أو األماكن  الوح����دات اإلداري�ة  م����ن  أي 
ه��ذا  وف����ي  التحقيق.  ي���قتضي���ها  التي  المي�داني�ة  بالزي����ارات  والقي����ام  المعاي����نات 
الص��دد تج��در اإلش��ارة إل��ى أن النظام الك��وي�تي ل��م ي�ش��ر ف��ي أي م��ن نصوصه 
إل�ى ح�ق اللج�ان ف�ي إج�راء  - سواء نصوص الدستور أو الئحة مجلس األم�ة- 
زي�ارات مي�داني�ة، صحي�ح أنه أوجب على الوزراء وجمي�ع م�وظفي الدول�ة تق�دي�م 
الش�هادات والوث��ائق والبي�ان��ات المطلوب��ة، إال أن��ه وق��ف عن��د ذل��ك، ولم ي�تع��داه 
إل��ى التقري�ر ب��الحق ف��ي إج�راء زي�ارات مي�داني�ة. ولك�ن ه�ذا ال ي�من��ع أعض�اء لجن�ة 
التحقيق م�ن ال�ذهاب إل��ى أي مكان تقتضي�ه مصلحة التحقيق حي�ث انتقل العضو 
الس�ي�د/حم�د الجوع�ان بتكلي�ف م�ن مجلس األمة عام 986) إلى البنك المركزي 

وذلك لالطالع على الوثائق والمستندات. 
وبالنسبة ملصر تنص املادة )0))( من الئحة مجلس الشعب على أن:”للجنة تقصي 
واملعلومات  البيانات  على  للحصول  ال��الزم��ة  اإلج���راءات  كافة  تتخذ  أن  احلقائق 
واألوراق املتعلقة مبا أحيل إليها من موضوعات، وأن جتري ما يقتضيه استجالء 
احلقيقة بشأنها من استطالع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو حتقيقات...، وعلى 
جميع اجلهات املختصة أن تعاون جلان تقصي احلقائق في أداء مهمتها، وعليها أن 
تقدم لها الوسائل الالزمة لتجمع ما تراه من أدلة، وأن متكنها من أن حتصل على ما 
تقرر حاجتها إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات من أية جهة رسمية 
تقصي  جلان  لها  تقوم  التي  امليدانية  ال��زي��ارات  نفقات  املجلس  ويتحمل  عامة،  أو 
إذا  ميدانية  بزيارات  تقوم  أن  احلقائق  تقصي  للجان  النص  أتاح  فلقد  احلقائق”. 
ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وتقع نفقات إجراء الزيارات امليدانية على عاتق 
املجلس الذي أنشأ جلنة التحقيق، وذلك وفقاً للمادة )0))( فقرة أخيرة من الئحة 

مجلس الشعب املصري لعام979).
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املبحث الثالث
تقاريـر لجان التحقيق البرملانية في الكويت ومصر

بإع�داد  تقوم  م�ا،  موض���وع  بش�أن  تحقي����قه�ا  م�ن  التحقيق  لجنة  تنتهي  أن  بعد   
تقري�ر بنتي�ج�ة التحقيق الذي قام�ت ب�ه، ثم تق�وم برفع�ه إل�ى املجلس ال�ذي ل�ه عل�ى 
ض�وء ه�ذا التحقيق أن ي�تخذ قراره، إما بسن تش�ري�ع جدي�د أو بإحال�ة الموض�وع 
إل�ى جه�ات التحقيق، أو إثارة املسؤولية السياسية، أو االنتقال إلى جدول األعمال. 

واستناداً إلى ما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى مطلبي�ن على النحو التالي:
املطلب األول: مناقشة تقاري�ر لجان التحقيق البرملانية.

املطلب الثاني: آثار التحقيق البرملاني.
املطلب األول

مناقشة تقاريـر لجان التحقيق البرملانية
إذا تقدم رئ�ي�س لجنة التحقيق البرملانية بتقري�ره�ا إل�ى رئ��ي�س البرملان لمناقش��ته، 
واتخاذ ق��رار بش��أن م��ا توص��لت إلي�ه اللجن��ة م��ن نت��ائج وم��ا ت��راه م��ن توص��ي�ات 
بن���اء علي�ه، فإن مناقش���ة التقري�ر تثي�ر تس���اؤالت ع���ن الموع���د ال���ذي ي�ج���ب أن 
ت���تم في�ه مناقشة هذا التقري�ر وعن الذي�ن ي�حق لهم االشتراك في هذه املناقشة، 

وهو ما نعرض له على النحو التالي:
أوًال- موعد مناقشة التقريـر:

إن المدة املقررة للجنة التحقيق البرملانية لتقدي�م تقري�ره�ا إل�ى مجل�س األم�ة ه�ي 
ثالثة أسابي�ع تبدأ من تاريخ إحالة الموضوع إلي�ها، ما لم ي�ق�رر املجلس غي�ر ذل�ك، 
فت��رة  بع��د  التقري�ر  ه��ذا  تق��دي�م  عل����ى  األم�ة  مجل���س  ف�ي  العم���ل  ج�رى  ق�د  أن�ه  إال 
أط��ول م��ن ثالث��ة أس��ابي�ع، كي ي�تس��نى للجن��ة وض����ع ج����دول أعمالها، وترتي�ب 
أولوي�اتها، وتنس����ي�ق عملها، واالتص����ال بالمس����ؤولي�ن، وغي�ر ذل��ك م��ن األم��ور 
منه���ا،  التحقيق  لج����ان  وبخاص�����ة  املجلس،  لج����ان  عم��ل  ف����ي  عليها  المتع������ارف 
ف���ي  ذل���ك  عل���ى  املجلس، وي�نص  إل���ى  الفت���رة راجع���اً  ه���ذه  م���دة  تق���دي�ر  وي�كون 
ق���رار تشكي�ل اللجنة، فقد تكون هذه المدة أسبوعاً أو شهراً أو أكث�ر، أو ق�د ي�نص 

عل�ى إص�دار التقري�ر على وجه السرعة)70(.

=)70(  مثال ذلك: لجنة التحقيق في موضوع اختالف صي�اغة نص المادة الثالثة من قانون حماي�ة 
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أم���ا إذا تك���رر الت���أخي�ر ف���ي تق���دي�م التقري�ر ع���ن الموع���د المح���دد، ي�عرض رئ���ي�س 
م��نح  للمجل��س  ي�ج��وز  تالي�ة، حي�ث  أول جلس��ة  ف��ي  املجلس  األم��ر عل��ى  املجلس 
للمجلس  ي�جوز  أخرى، كما  لجنة  إلى  الموضوع  إحالة  أو  أجًال جدي�داً،  اللجن����ة 

التصدي للب�ت ف�ي الموضوع مباشرة))7(.
نالح���ظ مم���ا تق���دم أن النص���وص الالئحي�ة، قد أغفلت تحدي�د مدة تلتزم لجان 
ه���ذه  م���دة  تق���دي�ر  يكون  حيث  نهاي����تها  ف�ي  تقري�����ره�ا  بتق�دي�م  الحقائق  تقصي 
الفت���رة راجع���اً إل���ى املجلس، مم�ا ي�حف�ز عل�ى ال�بطء ف�ي عم�ل تل�ك اللجان، وي�زي�د 

احتمال فقدان موضوع التحقيق ألهمي�ته مع مرور الزمن))7(.
لقد أوجبت الالئحة الداخلية ملجلس الشعب أن تقدم اللجنة تقريرها خالل شهر على 
األكثر من تاريخ إحالة املوضوع إليها، إال إذا حدد لها املجلس ميعاداً آخر، وأشارت 
مراعاة  »مع  أنه:  على  نصت  حني  الشعب،  مجلس  الئحة  من   )70( امل��ادة  ذلك  إلى 

أمالك الدولة، كما أقره مجلس األمة، التي شكلت في9)/6/)00)، في الفصل التشري�عي 
التاسع دور االنعقاد الرابع مضبطة رقم )/)05)أ(.

رئي�س  إلى  اللجنة  »تقدم  أنه:  على  األمة  لمجلس  الداخلي����ة  الالئحة  من   )55( المادة  تنص    )7((
ي���لخص عملها وي�بي�ن توصي����اتها، وذلك في  إلي���ها  ي���حال  املجلس تقري�����راً عن كل موضوع 
خالل ثالثة أسابي�ع من إحالة الموضوع إلي�ها، ما لم ي�قرر املجلس غي�ر ذلك، وإذا تكرر تأخي�ر 
على  األمر  املجلس  رئي�س  يعرض  واحد  موضوع  عن  له  المحدد  الموعد  في  التقري�ر  تقدي�م 
الموضوع  ي�حي�ل  أجًال جدي�����داً،أو  اللجنة  ي���منح  أن  تالي���ة، وللمجلس  أول جلسة  املجلس في 
أنه  بالذكر  الموضوع«. والجدي�ر  البت مباشرة في  ي�قرر  أن  له  ي�جوز  إلى لجنة أخرى، كما 
المصروفات  في  التحقيق  لجنة  رئي�س  بها  بعث  رسالة  نوقشت  ي�وم0)/))/)00)،  في 
السري�ة التي صرفها البنك المركزي إلى رئي�س املجلس ي�طلب في�ها تمدي�د المدة التي حددها 
بشكل  تعمل  لم  اللجنة  ألن  ذلك،  األعضاء  بعض  فرفض  أخرى،  أشهر  ثالثة  للجنة  املجلس 
التشري���عي  الفصل  هذا  في  املجلس  عمر  من  ي���بق  لم  أنه  خاصًة  هؤالء،  ي�رى  كما  صحي���ح، 
التاسع سوى أشهر قلي�لة، لن ي�تسنى خاللها للجنة االنتهاء مما تبقى من عملها، إذا استمرت 
بهذه الصورة من العمل البطئ المشتت بنظرهم، حتى أن أحد األعضاء، انتقد عمل اللجنة 
من ناحي�ة عدم انتقالها إلى البنك مباشرة، والتحقيق لدي�ه في أعماله ومصروفاته، والتحري 
وقد  ي�جب.  كما  اللجنة  مع  تتعاون  التي  احلكومة  ردود  انتظار  دون  بنفسه،  المعلومات  عن 
أشار إلى أن:”المفترض أن تذهب اللجنة إلى البنك المركزي، وإذا منعكم أحد من الموظفي�ن، 
البنك  إلى  اذهبوا  املجلس،  إلى  العودة  في  الكامل  الحق  فلكم  املالية،  وزي�ر  أو  المحافظ،  أو 
المركزي، وكل جهة سحبت أمواالً نقدي�ة حققوا معها ومن ي�رفض ي�حال إلى الني�ابة العامة”، 
إال أن املجلس وافق في النهاي�ة على تمدي�د الفترة التي منحها للجنة لكي تتمكن من استكمال 

عملها، ولم ي�بت في الموضوع مباشرة، أو ي�قرر إحالته إلى لجنة أخرى. 
))7(  د.فتحي فكري، وجي�ز القانون البرملاني، القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 006)، ص)50. 

=
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ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خالل شهر على األكثر من تاريخ 
إحالة املوضوع إليها، ما لم يحدد املجلس ميعاداً آخر، فإذا انقضى امليعاد ولم يقدم 
التأخير وحتديد  اللجنة بيان أسباب  التقرير فلرئيس املجلس أن يطلب من رئيس 
املدة الالزمة إلمتام عملها، وللرئيس أن يعرض األمر على املجلس ليقرر ما يراه«، 
إذ أحالت )املادة))) املنظمة  التحقيق،  التي تنطبق أيضاً على جلان  القواعد  وهي 
للجان التحقيق(  إلى«القواعد املقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس«، فيما 

لم يرد به نص خاص ))7(. 
ثانيـاً- من يـحق لهم مناقشة التقريـر:

مناقش�ة  ف�ي  ي����ش�ترك  لم���ن  محددة  شروط  على  الكوي����تي  ع  المشرِّ ي���نص  لم 
التقري�ر، فك��ل م��ا هنال��ك أن الم��ادة ))7/أ( م��ن الالئح��ة الداخلي�ة لمجل��س األم��ة 
أوجب��ت دع��وة الن��واب قب��ل الجلس��ة المزم��ع عق��دها بثم��ان وأربع��ي�ن س��اعة على 
األقل، وهو حكم ع�ام ي�ش�مل جلس�ات املجلس دون تخص�ي�ص، وحي�ث ي�توج�ب 
أن ي�رف��ق م��ع ال��دعوة ج��دول أعمال الجلس��ة والم��ذكرات والمش��روعات الخاص��ة 
املجلس  ي�دعو  أن  للرئي�����س  أن  إال  فعًال))7(،  توزي����عها  سبق  قد  ي���كن  ل��م  إذا  به����ا، 
إذا  ي�����دعوه  أن  إذا رأى ض������رورة لذلك، وعلي����ه  الع�����ادي  لالجتم�اع قب���ل موع����ده 
طلب��ت ذلك احلكومة أو عش��رة م��ن األعض���اء عل���ى األقل، وي�ح���دد ف���ي ال���دعوة 
بمي�عاد  المستعجلة  الدعوى  ه���ذه  تتقي�د  وال  عرض���ه،  المطل���وب  الموض���وع 
الداخلي�ة  الالئح����ة  وال  الدستور  ي���شترط  لم  كما  ساعة)75(.  واألربعي�ن  الثماني 
))7(   يحدث أحياناً أن يحدد املجلس فترة النتهاء جلنة تقصي احلقائق من عملها، وتنصرم تلك الفترة 
دون أن يحرك املجلس ساكناً، أو تهتم اللجنة بعرض دواعي تأخرها. ومن مناذج ذلك جلنة تقصي 
احلقائق حول ارتفاع أسعار احلديد وجتارة اخلردة، والتي شكلت في 6)/))/)97)،على أن 
))/)/)97)، أي بعد حوالي  تقدمي تقريرها خالل مدة شهر، إال أن هذا التقرير تأخر حتى 
خمسة أشهر. راجع في ذلك: د.فتحي فكري، وجيز القانون البرملاني، مرجع سابق، ص)50، 

هامش رقم))(.
املجلس  رئي�س  “ي�دعو  أنه:  على  األمة  لمجلس  الداخلي����ة  الالئحة  من  )/)7أ(  المادة  تنص    )7((
لعقد جلساته قبل المواعي�د املقررة لعقدها بثمان وأربعي�ن ساعة على األقل، مع إرفاق جدول 

بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها،إذا لم ي�كن قد سبق توزي�عها”.
ي�دعو  أن  “وللرئي�س  أنه:  على  األمة  لمجلس  الداخلي����ة  الالئحة  من  )/)7ب(  المادة  تنص    )75(
املجلس لالجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعلي�ه أن ي�دعوه إذا طلبت ذلك 
احلكومة أو عشرة من األعضاء على األقل، وي�حدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه 
المنصوص عليها في  الثماني واألربعي�ن ساعة  المستعجلة بمي�عاد  الدعوى  تتقي�د هذه  =وال 
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الحقائق حضور عدد  لمجل��س األم��ة ك��ذلك عن��د مناقش��ة تقري�ر لجن��ة تقص��ي 
إل��ى  البرملانية  الس���وابق  وتش�ي�ر  املناقشة)76(.  جلس�ة  البرملان  أعضاء  من  خاص 
أن البرملان ال ي�مل��ك التغي�ي�ر أو التع��دي�ل ف��ي تقري�ر أي م��ن لجان��ه، وإن ك��ان ل��ه 
ك��ان  ال��رفض، وإذا  أو  بالموافق����ة  ب��التقري�ر  م��ا ج��اء  ي�ب��دي مالحظات����ه عل��ى  أن 
ال ي�جوز للبرملان التبدي�ل أو التغي�ي�ر في عب�ارات ه�ذا التقري�ر، ف�إن ل�ه أن ي�ب�دي 
تقري�ر  ه�و  التقري�ر  ألن  الموافق�ة،  بغي�ر  أو  بالموافق�ة  به  جاء  ما  على  مالحظات�ه 
اللجن�ة، ولي�س تقري�ر املجلس، وإذا انتهى املجلس من مناقشة التقري�ر، فإنه ي�علن 

ع�ن قف�ل ب�اب املناقشة بم�ا ي�عني االتجاه إلى اتخاذ قرار حي�ال التقري�ر ونتائجه.
بينت املادة ))))/)( من الالئحة الداخلية ملجلس الشعب، من هم الذين يحق لهم 
تقارير  مناقشة  في  االشتراك  في  يرغب  عضو  كل  بقولها:«على  التقرير  مناقشة 
بذلك لرئيس املجلس قبل املوعد احملدد  كتابياً  جلان تقصي احلقائق أن يقدم طلباً 
للمناقشة بأربع وعشرين ساعة على األقل، يبني فيه املوضوعات التي يطلب الكالم 
فيها، واملسائل التي سوف يتناولها، وال يجوز الكالم لغير مقدمي هذه الطلبات، أو 

ملن يأذن لهم املجلس بذلك«.
يتضح من النص املتقدم أنه يشترط ملن يشترك في مناقشة التقرير شروطاً ثالثة، 

وهي:
الشرط األول: أن يطلب ذلك كتابًة من رئيس املجلس.

وعشرين  بأربع  للمناقشة  احملدد  املوعد  قبل  الطلب  هذا  يقدم  أن  الثاني:  الشرط 
ساعة على األقل.

التي  واملسائل  فيها،  الكالم  يطلب  التي  املوضوعات  يوضح  أن  الثالث:  الشرط 
سوف يتناولها.

الفقرة السابقة. وي�جوز أن تؤجل الجلسة لي�وم غي�ر معي�ن في�كون االجتماع في ي�وم الثالثاء 
التالي ما لم ي�حدد الرئي�س موعدا غي�ره”.

)76(  تنص المادة )97( من الدستور الكوي���تي على أنه: »ي���شترط لصحة اجتماع مجلس األمة 
حضور أكثر من نصف أعضائه«. كما تنص المادة )80)( من الالئحة الداخلي�ة لمجلس األمة 
الكوي���تي على أنه: »ال تكون اجتماعات لجان املجلس أو مكتبه صحي�حة إال بحضور أغلبي�ة 
الجانب  رأي  رجح  األصوات  تساوت  فإذا  الحاضري�ن،  بأغلبي���ة  القرارات  وتصدر  األعضاء 
الذي في�ه الرئي�س. كما تنص المادة ))5( من الالئحة الداخلي���ة لمجلس األمة الكوي���تي على 

أنه:«وال تكون القرارات صحي�حة إال بموافقة أغلبي�ة األعضاء الحاضري�ن«.

=
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ومن ثم، ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس الشعب الذي لم تتوافر فيه الشروط 
الثالثة - سالفة الذكر- االشتراك في مناقشة تقرير جلنة تقصي احلقائق، إال إذا 

متكن من انتزاع إذن خاص من املجلس بهذا االشتراك.
املطلب الثاني

آثار التحقيق البرملاني
إذا أوكل البرملان إلى لجنة من لجان�ه التحقيق ح�ول أم�ر م�ن األمور، وبدأت اللجنة 
البرملان ه�ذا  البرملان وناقش  أداء عملها، ثم أتمته بوضع تقري�رها بي�ن ي�دي  في 
ثغ��رات  أو  القائم����ة  القوانني  ف��ي  نق��ص  وج��ود  ل��ه  ي�تض��ح  ق��د  فحي�نئ��ذ  التقري�ر 
ه�ذه  لتالف�ي  ي�س�ن تش�ري�عاً جدي�داً  ق�د  املجلس  فإن  القوانني، وهنا  ه��ذه  تعت��ري 
العي�وب والنق�ائص، وق�د ي�تجل��ى ل��ه أن م��ا وق��ع م��ن انحراف��ات أو تج��اوزات ل��م 
تك��ن ولي�دة ثغ��رات بالتش��ري�ع، وإنما عل��ى العك��س ك��ان كم��ال التش��ري�ع وحبكته 
ه��ما الس��بب ف��ي كش��ف المنح��رفي�ن، وأن األمر في حاجة إلى تحقي�ق من جهاته، 
فيوصي املجلس- آن���ذاك - بإحال���ة الموض���وع إل���ى جه��ات التحقيق المختص��ة، 
إح���دى  داخ���ل  تص��رف  س��وء  أو  تج����اوزات،  أو  أخط��اء  وج��ود  ل��ه  ي�تض��ح  وق��د 
ف���إن  األحوال،  ه���ذه  مث���ل  وفي  به���ا،  المرتبط���ة  العام���ة  الهي�ئ���ات  أو  ال���وزارات 
ق��د  أو  أعض�����ائها،  أح��د  أو  احلكومة  رئ��ي�س  اس�����تجواب  إل����ى  ي�ؤدي  ق��د  التحقيق 
الثق��ة  بحج��ب  وذل��ك  بنوعي���ها،  لل��وزارة  السياسية  املسؤولية  إث����ارة  إل��ى  ي�ؤدي 

ع��ن احلكومة بأكمله��ا، أو عن وزي�ر بعي�نه.
أوًال- التوصيـة بسد نقص تشريـعي:

ق��د ي�كش��ف التحقيق البرملاني ع��ن نق��ص ف��ي القوانني القائم��ة، أو ثغ��رات تعت��ري 
ه��ذه القوانني، أو افتق��اد ك��امل للق��واني�ن ف��ي موض��وعه، ومن ثم، ي�وص��ي التقري�ر 
ي�زال  ال  ك�ان  إذا  التشريع  بتعدي�ل  بالتشري����ع  قصور  إلى  راجعاً  الخلل  ك����ان  إذا 
قائم�اً)77(، أو ي�وص�ي أعضاء البرملان بإحالة الموضوع إلى احلكومة طالب�اً إلي�ه�ا 
في  المخدرات  تفشي  ظاهرة  في  التحقيق  لجنة  تقري�ر  في  تم  ما  ذلك:  على  األمثلة  ومن    )77(
لجنة  تقري�ر  انتهى  لقد  هامة.  وتنفي�ذي�ة  تشري���عي���ة  تعدي���الت  على  اشتمل  والذي  الكوي�ت، 
التحقيق في ظاهرة تفشي المخدرات، وهي لجنة خاصة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء، إلى 
توصي�ات مهمة لمعالجة هذه اآلفة التي أصبحت تهدد كي�ان مجتمعنا، تشمل وجوب التدخل 
بتعدي�ل تشري�عي، وكذلك بتدخل تنفي�ذي من خالل إصدار قرارات تنظي�مي�ة وتنفي�ذي�ة. ومما 
ناتجة عن دراسات  دقي���قة  تقري�رها على معلومات  احتواء  اللجنة  النظر في عمل هذه  =ي�لفت 
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إع�داد مش�روع ق�انون ي�نظم المسألة، واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات)78(.
ثانيـاً- التوصيـة باإلحالة إلى جهات التحقيق:

قد ي�ثبت ل��دى البرملان عن��د انتهائ��ه م��ن مناقش��ة تقري�ر لجن��ة التحقيق ارتك��اب 
أح��د املسؤولني لمخالف����ة إداري���ة، أو لجري�م��ة جنائي���ة، فهل ي�ج��وز للبرملان ف��ي 
ه��ذه الحال��ة أن ي�حي�ل المس���ؤول ع���ن المخالف���ات اإلداري�ة، أو الج���رائم الجنائي�ة 
مباش���رًة إلى الني�اب���ة اإلداري�ة أو العامة أو غي�رها من جهات التحقيق للوقوف على 
حقي�قة أمره. لق���د خ���ال الدس���تور الك���وي�تي كما خلت الالئحة الداخلي�ة لمجلس 
األمة من نص ي�قرر حق البرملان في أن ي�حي�ل- مباشرة- إل�ى جه�ات التحقيق من 
البرملان  ي�حي�ل  أن  على  العمل  جرى  حي�ث  الساري���ة،  للقواني�ن  مخالفتهم  ي�عتقد 
قد  توص��ي�ات،  م��ن  ب��ه  ج��اء  م��ا  تنفي�ذ  عل��ى  للعم��ل  اللجن����ة  تقري�ر  احلكومة  إل��ى 
ي�ك��ون م��ن بي�نه���ا إحال���ة المخطئ���ي�ن إل���ى جه���ات التحقيق، س���واء كان���ت الني�اب���ة 

اإلداري�ة أو الني�اب���ة العامة.

لكافة السلبي�ات التي أدت إلى تفاقم حجم هذه الظاهرة وانتشارها بي�ن فئة الشباب خاصة، 
الموضوع  هذا  في  والبحث  الدراسة  هذه  تبي�ن  كما  السلبي����ات،  هذه  تالفي  لمحاولة  وذلك 
أوجه القصور في مكافحة تجارة المخدرات، وتعكس العمل الجاد المتقن الهادف لإلصالح، 
وذلك  الظاهرة،  هذه  أبعاد  وكافة  الموضوع  بهذا  الجوانب  بكل  اإللمام  اللجنة  حاولت  وقد 
للتصدي لها ومعالجتها بصورة متكاملة، وقد صدر التقري�ر شامًال التوصي�ات التي خلصت 
إلي�ها اللجنة، والتشري���عات المقترح تعدي�لها في سبي�ل الوصول إلى حل جذري إلنهاء هذه 
هذا  صدر  واحد.  آن  في  والبرملاني  التشري���عي  التحقيق  صفات  بي�ن  تجمع  فكانت  المأساة، 
))/999/7)، في دور  بتاري�خ  اللجنة  أن شكلت هذه  6)/)/)00)، بعد  بتاري�خ  التقري�ر 
الفصلي�ن  في  سابقاً  شكلت  كما  األمة،  لمجلس  التاسع  التشري����عي  للفصل  األول  االنعقاد 
التشري�عي�ي�ن )السابع والثامن( أي�ضاً. ومن األمثلة كذلك التقري�ر الرابع عشر للجنة الشؤون 
اللجنة من خالله اإللمام  الداخلي���ة والدفاع، والذي كان أشبه بتحقي�ق تشري����عي،استطاعت 
بالموضوع الخاص بالجنسي�ة من أهم جوانبه، وإجراء دراسة سري�عة للموضوع لمدة شهر 
واحد لتقدم تقري�رها إلى املجلس متضمناً مجموعة من التوصي�ات أحالها املجلس بدوره إلى 
احلكومة للعمل على ضوئها في مجال الجنسي�ة. الفصل التشري�عي السابع لمجلس األمة /

دور االنعقاد العادي الرابع، رقم المضبطة 7)7 بتاري�خ 9)/)/996)، ص)6 وما بعدها. 
)78(  د. أي�من محمد شري�ف، االزدواج الوظي�في والعضوي بي�ن السلطتي�ن التشريعية والتنفيذية 
 ،(005 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  تحلي���لي���ة،  دراسة  المعاصرة:  السياسية  األنظمة  في 

ص)6).

=
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ثالثاً- التحقيق البرملاني واملسؤولية السياسية:
ي�قص��د بالمس��ؤولي�ة السياسية ح��ق البرملان ف��ي س��حب الثق��ة م��ن أح��د ال��وزراء، 
أو من الوزارة بأكملها، إذا كان التصرف الصادر عنه أو عنها ي�ستوجب المس�اءلة، 
وي�ترتب علي�ه استقالته أو استقالتها)79(. وتتن��وع املسؤولية السياسية لل��وزارة، 
وهي: إم��ا أن تك��ون مس��ؤولي�ة فردي�ة تنص��ب عل���ى أح���د الوزراء، في�م���ا ي�تعل���ق 
العام��ة  للسي�اس��ة  تنفي�ذاً  س���واء  وزارته،  إط���ار  ف���ي  ي�باش���رها  التي  باألعم���ال 
ف����ي توجي���ه ش��ؤون وزارت�����ه واإلش��راف  أو ممارسة الختصاص������اته  للدول�����ة، 
عليها، وإم����ا أن تك����ون تض����امني�ة تق����ع عل����ى الوزارة بأكمله����ا كهي�ئ����ة متض����امنة 

وتتص����ل بالسي�اسة العامة للدولة أو بأعمال مجلس الوزراء)80(.
لقد وازن الدستور الكوي�تي ب�ي�ن الس�لطتي�ن التنفيذية والتشريعية ب�أن م�نح لألمي�ر 
السياسية  المسؤولي���ة  سلطة حل مجلس األمة، ومنح هذا األخي�ر حق تحري�ك 
للحكومة. ولقد أخذ الدستور الكوي�تي بأسلوب املسؤولية الفردي�ة للوزراء، أم�ا 
الوزارة بكامله����ا- فه��ي  الثق��ة م��ن  لل��وزارة- أي س��حب  التض�امني���ة  املسؤولية 
ص��ورة ال ي�عرفه��ا ه��ذا الدس��تور، وقد اس�تعاض عنها بص�ورة أخ��رى ق�د ت�ؤدي 
إل��ى النتائج ذاته�ا التي تن��جت ع�ن س�حب الثق��ة م��ن احلكومة ككل، وه��ذه الص��ورة 
ه��ي المعروف��ة »بتقري�ر ع��دم إمك��ان التع��اون م��ع رئ��ي�س مجلس الوزراء«))8(. وال 
ري�ب أن تقري�ر عدم إمكان التعاون مع رئ�ي�س ال�وزراء ي�ؤدي ف�ي نهاي�ة المطاف 
القانوني���ة نفسها))8(. وعلى  اآلثار  ي�ترتب علي�ه  الذي  ال��وزارة، األمر  إلى سقوط 
سحب  أو  الوزراء،  بأحد  الثقة  طرح  في  ي���تمثل  الكوي�ت  في  الثقة  فسحب  ذلك، 
المعاصرة  السياسية  األنظمة  في  التنفيذية  السلطة  وضع  شي���حا،  العزي�ز  عبد  د.إبراهي�����م    )79(
دراسة تحلي�لي�ة بي�ن النصوص والواقع، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 006)، ص8)). د. 
رأفت دسوقي، هي�منة السلطة التنفيذية على أعمال البرملان، مرجع سابق، ص8)). د.سلي�مان 
السي�اسي  الفكر  وفي  المعاصرة  العربية  الدساتي�ر  في  الثالث  السلطات  الطماوي،  محمد 
اإلسالمي تكوي�نها واختصاصها، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

القاهرة، 976)، ص)9) .
)80(  د.ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشاة المعارف، اإلسكندرية، 

005)، ص 769-767.
ومؤسساته  الكوي�����تي  الدستوري  النظام  في  الوسي�����ط  املقاطع،  المحسن  عبد  د.محمد    )8((

السياسية، دون ناشر، الكويت، 006)، ص))).
))8(  د.عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكوي�ت، مرجع سابق، ص0)9.
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رئ�����ي�س  م�����ع  التع�����اون  إمك�����ان  ع�����دم  تقري�ر  طري�ق  ع�����ن  احلكومة  م�����ن  الثق�����ة 
مجل�����س الوزراء، وسنتناول دراستهما على النحو التالي:

أ- املسؤولية الفرديـة للوزراء:
نص�ت المادة ))0)( م���ن الدس�تور على املسؤولية الفردي�ة للوزراء بقولها: “كل 
وزي�ر مسؤول لدى مجلس األمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر املجلس عدم الثق�ة 
بأح�د ال�وزراء، اعتبر معت�زًال لل�وزارة م�ن ت�اري�خ ق�رار ع�دم الثقة، وي�ق�دم اس�تقالته 
ب���الوزي�ر إال بن���اء عل���ى رغبت���ه، أو طل���ب موق���ع  الثق���ة  ف���وراً وال ي�ج���وز ط���رح 
م���ن عش���رة أعض���اء إث���ر مناقش���ة اس���تجواب موج���ه إلي�ه، وال ي�ج���وز للمجل���س 
س��حب  وي���كون  تقدي�م��ه،  م��ن  أي�ام  س����بعة  قب��ل  الطل��ب  ف���ي  ق���راره  ي�ص���در  أن 
الثق��ة م��ن ال��وزي�ر بأغلبي�ة األعض��اء الذي�ن ي�تألف منهم املجلس عدا الوزراء، وال 
وتكم����ل ه����ذه الم����ادة الم����واد ))))،  ي�شترك الوزراء في التصويت على الثقة”. 
من  الثق�ة  س�حب  ألن  ونظ�راً  األمة.  لمجلس  الداخلي���ة  الالئح�ة  من   )((5  ،(((
ال�وزي�ر ه�و أكث���ر س���لطات مجل���س األم���ة خط���ورة علي�ه، فق���د أح���اط الدس���تور 
والالئح���ة الداخلي�ة لمجل���س األم���ة سحب الثقة من الوزي�ر ببعض القي�ود بهدف 
حماي�ة السلطة التنفيذية. وم��ن ث��م فط��رح الثق��ة طبقاً ل��نص الدس��تور والالئح��ة 

ال ب��د وأن ي�م��ر ب��اإلجراءات اآلتي�ة:
له االستجواب والمهل��ة  ي�تي�حها  التي  ال�دفاع  ال�وزي�ر من فرصة  ي�ستفي�د  - كي 
املقررة له والتي قد تصل إل�ى أس�بوعي�ن، لم ي�ج�ز الدس�تور ط�رح الثق�ة ب�الوزي�ر 
بداي�ة، بل اش�ترط أن ي�ك����ون ذل����ك عل����ى إث�ر اس�تجواب موج�ه إلي�ه وبعد االنتهاء 

من مناقش�ة ذل�ك االستجواب.
انته��ت مناقش��ة  ال��ذي  ال��وزي�ر  عل��ى طل��ب  بن��اًء  ي�ك��ون  أن  إم��ا  الثق��ة  إن ط��رح   -
االس��تجواب الموجه إلي�ه، وذلك للتأكد بأنه ما زال محل ثقة ممثلي الشعب، أو 

بناًء على طلب موق�ع من عشرة من أعضاء املجلس.
املادة  في  للمجل���س  الداخلي����ة  الالئح�������ة  اش���ترطت  الطل���ب  جدي���ة  م���ن  وللتأك���د 
هذا  من  املجلس  رئي�س  ي���تحقق  وان  الجلسة،  في  مقدموه  ي�تواج���د  أن   )((((

التواجد قبل عرضه.
- وحتى تتاح للوزي�ر فرصة أطول ي�تهي�أ في�ها ال�دفاع ع�ن نفس�ه، وتتاح الفرص�ة 
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اش��ترط  القرار،  اتخ�����اذ  عل�ى  ي�ق��دم  أن  قب��ل  ي����ة  والروِّ للتعق������ل  ك���ذلك  للمجل����س 
الدس�تور أال ي�ص��در ق��راره في الطلب قبل سبعة أي�ام من تقدي�مه.

- وكي ي�ستكمل املجلس فكرته، وتتضح لدي�ه وجهات النظر المختلفة، وي�تسنى 
عل�ى  الداخلي����ة  الئحت�ه  م�ن   )((5( الم�ادة  حرص���ت  ِّنة،  بي��� عل�ى  ق���راره  اتخاذ  له 
م��ن  واثني�ن  الثق����ة،  بع��دم  االقت��راح  مق��دمي  م��ن  الثن��ي�ن  للك����الم  الفرص�ة  إتاح�ة 

معارض��ي�ه، ما ل��م ي�َر املجلس اإلذن بالكالم ألكثر من هؤالء األربعة.
المادة)0))من  الي�����د  برفع  ولي�����س  باالسم  بالمناداة  التصويت  ي����كون  أن   -

الالئحة(.
 - وأخي�راً ونظ��راً لخط��ورة ذل��ك القرار، فق��د اش��ترط الدس��تور التخ��اذه أغلبي�ة 
خاص��ة وه��ي أغلبي�ة أعض�����اء املجلس، ول�����ي�س مج�����رد أغلبي�ة الحاض�����ري�ن، على 
أن ال ي�ش�����ترك ف�����ي التصويت على الثقة الوزراء؛ ول�و ك�انوا م�ن أعض�اء املجلس 
مجل���س  أعض���اء  م���ن  ال���وزراء  ع���دد  ك���ان  إذا  أن���ه  ذل�ك  ومقتض�ى  المنتخبي�����ن، 
أغلبي�ة  هي  الوزي�����ر  من  الثقة  لسحب  الالزم�������ة  فاألغلبي����ًة  مثال،  عش���رة  األم�������ة 

األعضاء األربعي�ن غي�ر الوزراء، أي واحد وعشرين صوتاً على األقل.
ومنع ال�وزراء م�ن التصويت عل�ى ق�رار الثق�ة راج�ع إل�ى أن ال�وزراء متض�امنون 
من  الثقة  سحب  قرار  جانب  إلى  سي����صوتون  أنهم  ي���تصور  وال  بعضهم،  مع 

الوزي�ر))8(.
والج�دي�ر بالذكر أن الدس�تور باش�تراطه سحب الثقة من الوزي�ر بأغلبي�ة األعض�اء 
الذي�ن ي�تألف منهم املجلس، ولي�س بأغلبي�ة األعضاء الحاضري�ن، ي�كون قد جع��ل 
إل��ى  ي�حس��بون  الثق��ة  س��حب  ق��رار  عل��ى  التصويت  ع��ن  والممتنع��ي�ن  الغ��ائبي�ن 
ق���د اعترض���وا  الممتنع���ي�ن  الواقعي�ة، تماماً وك���أن  الناحي�ة  جان��ب احلكومة م���ن 
الجلسة  حضروا  قد  وكأنهم  الغائبون  وكذلك  الثقة،  سحب  ق���رار  عل���ى  فع���ًال 

واعترضوا علي�ه.
الذي�ن ي�تكون منهم املجلس  إذا ك�ان ع��دد األعضاء  المث�ال اآلت�ي:  وي�وض�ح ذل��ك 
0)عض��واً، )وذل��ك بع��د اس��تبعاد ال��وزراء ال��ذي�ن ال ي�ع��دون عن��د حس��اب أعض��اء 

))8(  د.عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكوي�ت، مرجع 
سابق، ص))7.
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وتغي�ب  الثقة(،  سحب  قرار  على  التصويت  في  كذلك  ي����شتركون  وال  املجلس، 
أعض����اء،  عش��رة  التصويت  ع��ن  وامتنع  الجلس�����ة،  حض��ور  ع��ن  م�نهم  خمسة 
ق��رار  جان��ب  إلى  وص��وت  أعضاء،  خمس����ة  الثق����ة  س��حب  ق��رار  عل��ى  واعت��رض 
س��حب الثق��ة عش��رون عض��واً، فإن ق��رار سحب الثق�ة ي�ك�ون مرفوض�اً، ألنه ل�م 
ي�حص�ل عل�ى أغلبي�ة األعض�اء ال�ذي�ن ي�تك�ون م�نهم املجلس، وه��ي)) ص��وتاً، مع 
أن المعترض��ي�ن عل��ى الق��رار فع��ًال خمس��ة أعض��اء. وه��ذا ال ي�حدث إال بحساب 
إل�ى جانب   (0 المتغي�بي�ن وعددهم خمسة والممتنعي�ن عن التصويت وعددهم 

احلكومة، وكأنهم قد رفضوا القرار))8(.
والجدي�ر بالذكر أي�ضاً أن ال�وزي�ر ال�ذي ص�در ق�رار بس�حب الثق�ة من�ه ي�ع�ود إل�ى 
عضوي�ته في مجلس األمة، إذا كان عضواً منتخباً وتم توزي�ره، أما إذا لم ي�كن 

كذلك، فإنه ي�فقد عضوي�ته بالمجلس، ألنها عضوي�ة تابعة لمنصبه الوزاري.
والجدي�ر بالذكر أن الدس�تور الك�وي�تي ق�د س�مح لل�وزي�ر أن ي�طل�ب ط�رح موض�وع 
ذل���ك،  ع���ن  المص���ري  الدس���تور  س���كت  بي�نما  األم���ة،  مجل���س  عل���ى  ب���ه  الثق���ة 
وهو م���ا ح���دا ببعض الفقه إلى حمل ه�ذا الس�كوت عل�ى النفي، حي�ث املسؤولية 

اس�تثناء ال تتق�رر إال بنص صري�ح ي�جي�زه)85(.
وتج����در اإلش����ارة إلى أن����ه إذا تمك����ن مجل����س األم����ة م����ن تخط����ي تل����ك العقبات، 
وإذا أصدر قراره بعد تلك اإلجراءات وبهذه األغلبي�ة الخاصة بسحب الثقة من 
وزي�ر معي�ن، تق��رر الم��ادة ))0)( م��ن الدس��تور اعتب��ار ال��وزي�ر معت��زًال منص��به 
م�ن تاري�خ ق��رار ع�دم الثق��ة به، وتوجب علي�ه أن ي�ق�دم استقالته فورا، اس�تي�فاًء 
للشكل الدستوري، ومقتضى ذلك أن أي تصرف ي�ص�در م�ن ال�وزي�ر الم�ذكور 
ي�ك�ن،  ل�م  ب�اطًال وك�أن  الدس�تور  بق���وة  ي���عتبر  ب�ه،  الثق�ة  ق���رار عدم  بع�د ص���دور 
دون أن ي�طب�ق ف�ي ه�ذه الحال�ة الحك���م ال���وارد ف���ي الم���ادة ))0)( م���ن الدس���تور 
العاجل من شؤون منصبه لحي�ن  ف���ي تص���ري�ف  ال���وزي�ر  القاض���ي باس���تمرار 
إلى  مؤقتاً  بوزارته  ي�عه�د  أو  من�ه،  ب�دًال  وزي�راً  ف�وراً  ي�ع�ي�ن  وب�ذلك  خلفه،  تعي�ي�ن 

وزي�ر آخر لحي�ن تعي�ي�ن الوزي�ر الجدي�د.

سابق،  مرجع  السياسية،  والمؤسسات  الدستوري  النظام  الصالح،  الملك  عبد  د.عثمان     )8((
ص))7.

)85(   د.محمد باهي أبو ي�ونس، الرقابة البرملانية، مرجع سابق، ص70).
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وحك����م اعتب����ار ال����وزي�ر مس����تقي�ًال م����ن ت����اري�خ ق����رار ع����دم الثق����ة ب����ه، ال ي�غي�ر 
)07)( م�ن  الم�ادة  ف�ي  المن���وه عن�ه  املجلس  األمي�ر لحقه في ح�ل  من����ه استعمال 
الدس�تور، ألن ذلك سي�كون الحقاً لقرار سحب الثقة الذي صدر وانتهى وترتبت 

علي�ه جمي�ع آثاره)86(.
ب - عدم إمكان التعاون مع رئيـس مجلس الوزراء:

ت��نص الم��ادة ))0)( م��ن الدس�تور عل�ى أنه: “ال ي�تولى رئ��ي�س مجل��س ال��وزراء 
أي وزارة، وال ي�ط��رح ف��ي مجل��س األم��ة موض��وع الثق��ة ب��ه. وم��ع ذل��ك إذا رأى 
إمك�ان  ع��دم  الس�ابقة  الم�ادة  ف����ي  عليها  المنص����وص  بالط��ري���ق����ة  األم�ة  مجل���س 
إل��ى رئ��ي�س الدول��ة، ولألمي�ر  التع��اون م��ع رئ��ي�س مجل��س ال��وزراء، رف��ع األم��ر 
ف��ي ه��ذه الحال��ة أن ي�عف��ي رئ��ي�س مجل��س ال��وزراء وي�ع��ي�ن وزارة جدي�دة، أو أن 
ي�ح��ل مجل��س األم��ة. وف��ي ح��ال الحل، إذا قرر املجلس الجدي�د ب�ذات األغلبي�ة ع�دم 
التع�اون م�ع رئ�ي�س مجل�س ال�وزراء الم��ذكور اعتب��ر معت��زال منص��به م��ن ت��اري�خ 

ق��رار املجلس ف��ي ه��ذا الش��أن، وتش��كل وزارة جدي�دة”.
ي�تضح م�ن ال�نص الدس�توري المتق�دم أن ش�روط ع�دم إمك�ان التع�اون م�ع رئ�ي�س 

مجلس الوزراء هي:
- ال ي�ج�وز طرح الثقة ب�رئي�س مجل�س الوزراء، باعتبار أنه ال ي�تولى أي حقي�بة 

وزاري�ة، ومقابل ذلك ال ي�طرح موضوع الثقة به.
ال��وزراء إال  - ال ي�ج��وز أن ي�ق��دم طل��ب تقري�ر ع��دم إمك��ان التع����اون م��ع رئ��ي�س 

عل��ى أث��ر استجواب موجه إلي�ه، وبعد االنتهاء من مناقشة هذا االستجواب.
- ي�جب أن ي�قدم الطلب من عشرة أعضاء من املجلس على األقل.

التع�اون م�ع رئ�ي�س مجل�س  إمك�ان  التصويت على طل�ب تقري�ر ع�دم  - ال ي�جوز 
فرص�����ة  إتاح�����ة  ي�ج�����ب  كما  تقدي���مه،  تاري���خ  من  أي�ام  سبعة  بع�����د  إال  ال���وزراء 
الك�����الم للمؤي�دي�ن والمعارضي�ن على الوجه السالف بي�انه عند الحدي�ث عن طرح 

الثقة بأحد الوزراء.
- ي�كون التصويت بالمناداة باالسم.

 ،(97( الكوي�����ت،  جامعة  مطبوعات  الكوي�����ت،  في  الدستوري  النظام  الجمل،  د.ي���حي���ى     )86(
ص85).
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- ي�ص���در ق���رار املجلس بع���دم إمك���ان التع���اون بأغلبي�ة األعض���اء ال���ذي�ن ي�ت���ألف 
على  التصويت  في  الوزراء  ي���شترك  وال  الوزراء،  عدا  في�ما  األمة  مجلس  م���نهم 

القرار.
- اذا أصدر املجلس قراره بعدم إمكان التعاون، فال ي�عتبر رئي�س مجلس الوزراء 

معتزًال منصبه، بل ي�حتكم لألمي�ر الذي ي�كون أمامه أحد خي�اري�ن:
- إما أن ي�قبل وجهة نظر املجلس، وي�عف�ي رئ�ي�س مجل�س ال�وزراء، وي�عي�ن وزارة 
جدي�دة ال ي�رأسها رئي�س مجلس ال�وزراء نفس�ه، وإن ج�از أن ي�ك�ون في�ه�ا بع�ض 
ال�وزراء ال�ذي�ن ك�انوا في الوزارة المعفاة. وإما أن ي�حل املجلس، فإذا اختار األمي�ر 
اختي�ار  ألجل  جدي�دة  انتخابات  وتجري  الحكم،  ف�ي  ال��وزارة  بقي�ت  الحل،  ه���ذا 

أعضاء املجلس الجدي�د.
انته���ت  الوزراء،  مجل���س  رئ�ي�س  مع  التعاون  إمكان  الجدي�د  المجل�س  قرر  فإذا 
الجدي�د  املجلس  ق���رر  إذا  أم���ا  العادي،  مجراه�������ا  ف���ي  األم���ور  وس���ارت  األزمة، 
اعتبر رئي�س  ي�تألف منهم،  الذي�ن  بأغلبي�ة األعضاء  التعاون  إمكان  ع���دم  ك���ذلك 
ه���ذا  ف���ي  الجدي�د  املجلس  ق���رار  ت���اري�خ  م���ن  منص���به  معت���زًال  الوزراء  مجلس 
الشأن، وتش���كل وزارة جدي�دة ي�ت���ولى رئاستها رئي�س جدي�د، ولكنه ي�ستمر في 
تصري�ف العاجل من شؤون منص�به حت�ى تش�كل الوزارة الجدي�دة، وذلك حتى 

ال ي�كون هناك فراغ وزاري)87(.

)87(  د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص ))9، ونص ملادة ))0)( 
من الدستور الكويتي. 
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اخلامتة: 
تشكيل جلان تقصي  الذي ميلك احلق في طلب  أن  إلى  الدراسة  لقد خلصت هذه 
للمجلس،  النوعية  واللجان  الشعب  ملجلس  العامة  اللجنة  هي  مصر  في  احلقائق 
وأما  ع��ض��واً،  عشرين  عن  عددهم  يقل  ال  الشعب  مجلس  أعضاء  من  ومجموعة 
بالنسبة لطلب تشكيل جلان التحقيق البرملانية في الكويت، فيكون بناء على طلب 
خمسة أعضاء على األقل، وال يكون للجان املجلس وتنظيماته هذا احلق كما خلصت 
هذه الدراسة أيضاً إلى أنه قد توجد مبررات قوية إلجراء حتقيق برملاني في مسألة 
سبق للبرملان أن حقق فيها، إذ قد تتكشف أدلة جديدة أو وقائع لم حتط بها اللجنة 
السابقة علماً، وكانت ستؤثر في اجتاه التحقيقات لو تبدت في حينها وبالرغم من 

أهمية هذا األمر، فإن التشريعني املصري والكويتي لم يعرضا لهما.
كما توصلت هذه الدراسة إلى أنه ال الدستور الكويتي وال الئحة مجلس األمة قد 
أش��ارا إلى حق جلان التحقيق في إج��راء زي��ارات ميدانية- صحيح أنه يجب على 
الدولة تقدمي الشهادات والوثائق والبيانات املطلوبة- إال  الوزراء وجميع موظفي 

أنهما وقفا عند هذا احلد، ولم يتطرقا إلى تقرير احلق في إجراء زيارات ميدانية.
اخلبرة  ذوي  من  املتخصصني  اختيار  أن  إل��ى  كذلك  ال��دراس��ة   ه��ذه  توصلت  كما 
ويجنبها  واملنتجة،  املفيدة  اآلراء  إل��ى  يقودها  البرملانية  التحقيق  جل��ان  لعضوية 
عثرات اجلهل وإلصاق التهم بأناس وهم منها براء. ورغم ذلك جند أن  الدستور 

الكويتي قد أغفل ذكر هذا الشرط  وكذلك الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
وقد انتهت هذه الدراسة كذلك إلى أن السلطات املمنوحة  للجان التحقيق البرملانية 
الشهود واخلبراء،  يتعلق باستدعاء  فيما  سلطات منقوصة وغير كافية، وخاصًة 
ال متلك  أنها  إال  الشهود واخلبراء  استدعاء  لها  كان  البرملانية وإن  التحقيق  فلجنة 
من  على  جنائية  عقوبة  توقيع  كذلك  متلك  وال  أمامها  املثول  على  إجبارهم  سلطة 

يتخلف منهم عن احلضور، أو عن أداء اليمني أو الشهادة.
املسؤولية  إثارة  البرملانية ال متلك  التحقيق  أن جلان  إلى  الدراسة  وأخير توصلت 
السياسية للوزارة،األمر الذي يتوقف عند حد إعالم البرملان بجوانب املشكلة فقط، 
دون أن يتمكن من محاسبة املسؤول السياسي)الوزير أو رئيس الوزراء( عما وقع 

من أخطاء أو قصور داخل حدود مسؤولياته الدستورية.
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قائمة المراجع
أوًال- المراجع العربية :

أ- الكتب
السياسية  التنفيذية ف�ي األنظمة  السلطة  العزي�ز شي�حا، وضع  إب�راهي�م عبد   -
المعارف،  منشأة  والواقع،  النص����وص  بي�ن  تحلي���لي���ة  دراسة  المعاصرة، 

اإلسكندرية، 006).
أي�م����ن محم����د ش����ري�ف، االزدواج ال����وظي�في والعض����وي ب����ي�ن الس����لطتي�ن   -
التشريعية والتنفيذية ف������ي األنظمة السياسية المعاصرة، دراس������ة تحلي�لي�ة، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 005).
بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري، دون تاري�خ نشر، دون ناشر،   -

القاهرة.
السلطة  البرملان ألعم�������ال  الحمي�����د، وس�������ائل رقاب�������ة  حس�������ني دروي�ش عبد   -
التنفيذية وض�������وابط ممارس�������تها ف�������ي البح�������ري�ن، مؤسس�������ة الط�������وبجي 

للتج�������ارة والطباع�������ة والنشر، القاهرة، 005).
التحقيق  ف����ي مرحل�����ة  الم�����تهم  الله حسي�ن، ض�����مانات  خلي���ف����ة كلن������در عبد   -
النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  الجنائي�����ة:  اإلجراءات  قانون  ف����ي  االبت������دائي 

العربية، القاهرة، )00).
منش���أة  البرملان،  أعمال  عل���ى  التنفيذية  السلطة  هي�من���ة  دس���وقي،  رأف���ت   -

المعارف، اإلسكندرية، 006).
رمضان محم�د بطي�خ:  -

� التطبيقات العملي�ة لض�وابط الحصانة البرملانية ووسائل  وإجراءات البرملان 
الرقابية، ، دار النهضة العربية، القاهرة، )00).

� الرقاب���ة عل���ى الجه���از اإلداري: دراس���ة علمي�ة وعلمية ف���ي النظم الوضعي�ة 
واإلسالمي�ة، القاهرة،  )99).

- زي�ن ب��در ف��راج، الس��ؤال كوسيلة م��ن وس��ائل الرقاب��ة البرملانية،، دار النهضة 
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البرملانية، دار النهضة العربية، القاهرة،)99).
- س��لي�مان محم��د الطماوي، الس��لطات ال��ثالث ف��ي الدس��اتي�ر العربية المعاص��رة 
وف��ي الفك��ر السي�اس��ي اإلس��المي تكوي�نه��ا واختصاص��ها، معه��د البح��وث 

والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 967).
- صالح الدي�ن فوزي، البرملان: دراسة مقارنة تحلي�لي�ة لبرلمان�ات الع�الم، دار 

النهضة العربية، القاهرة، )99).
- عادل الطبطبائي:

� السلطة التشريعية ف�ي دول اخلليج العرب�ي- نش�أتها- تطوره�ا- العوام���������ل 
العربية،  واجلزيرة  اخلليج  دراسات  مجلة  منشورات  في�ها،  الم���������ؤثرة 

الكويت، 985) .
� النظام الدس�����توري ف�����ي الكوي�ت، دراس�����ة مقارن�����ة، دون ناشر، الكويت، 

.(009

العظ��ي�م عبد الس����الم، تطور األنظمة الدستوري����ة: دراس����ة مقارن����ة، دار  - عبد 
النهضة العربية، القاهرة، 006).

الني�اب�ة اإلداري�ة،  أم�ام  الفتاح بي�ومي حجازي، أص�ول التحقيق االبت�دائي  - عبد 
دراس�ة متعمقة في التأدي�ب، ط )، القاهرة، )99).

الدولة  ف�ي  املسؤولية  مع  السياسية  السلطة  توازن  مدى  ناصف،  الله  عبد   -
احلديثة، رسالة دكتوراه، كلي�ة احلقوق، جامعة القاهرة، )98).

السياسية  والمؤسس�ات  الدستوري   النظام  الص�الح،  الملك  عبد  عثمان   -
بالكوي�ت، مؤسسة دار الكتب، الكويت، )00).

- عمرو حس�بو:
مصر،  طنطا،  الجامعي،  الكتاب  مطبع�ة  مقارنة،  دراسة  البرملانية:  اللجان   �

بدون سنة نشر.
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الدس�توري،  والقانون  السياسية  ال�نظ��م   �

.(00(
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- فتحي فكري، وجي�ز القانون البرملاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 006).
منش���اة  الدس�������توري،  والق�������انون  السياسية  ال���نظم  الحل���و،  راغ���ب  ماج���د   -

المعارف، اإلسكندرية، 005).
- محم��د ب��اهي أب��و ي�ونس، الرقاب��ة البرملانية عل��ي أعمال احلكومة ف��ي النظ��امي�ن 

المصري والكوي�تي، دار الجامعة الجدي�دة، اإلسكندرية، )00).
- محمد بك�ر حس�ي�ن، الفص�ل بي�ن الس��لطتي�ن التشريعية والتنفيذية: دراس������ة 

مقارنة، مكتبة السعادة، طنطا، مصر، 990).
الفك����ر  دار  واحلكومة،  الدول����ة   - السياسية  ال����نظم  لي�ل����ة،  كام����ل  محم����د   -

العربي، القاهرة، )97).
التأدي�بي�ة،  المخالفات  في  اإلداري  التحقيق  أص���ول  ي���اقوت،  ماجد  محم���د   -

منشأة المعارف، اإلسكندرية، 000).
النهضة  دار  الجنائي،  والق�������انون  الدس�������تور  حس�ني،  نجي�ب  محم����ود   -

العربية، القاهرة، )99).
م��دحت أحم��د ي�وس��ف الغن��ام، وس��ائل الرقاب��ة البرملانية على أعمال احلكومة   -

ف��ي النظام البرملاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 998).
الك�وي�تي  الدس�توري  النظام  ف�ي  الوس�ي�ط  املقاطع،  المحس����ن  عبد  محمد   -

ومؤسس�اته السياسية، دون ناشر، الكويت، 006).
التحقيق  مرحل������ة  ف������ي  للم�تهم  القانوني  المرك���ز  أحمد،  الاله  عبد  هاللي   -

االبتدائي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 006).
ي�حي�ى الجم�ل، النظام الدستوري في الكوي�ت، مطبوعات جامع��ة الكوي�ت،   -

.(97(

ب- الرسائل العلميـة: 
ف���ي  التنفيذية  السلطة  أعمال  السياسية عل���ى  الرقاب���ة  إي�ه���اب زك���ي س���الم،   -

النظام البرملاني، رسالة دكتوراه، كلي�ة احلقوق، جامعة القاهرة، )98).
منه،  اإلداري�ة  الني�اب������ة  ودور  اإلداري  التحقيق  ع������وض،  محم������ود  ث������روت   -
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رس������الة دكتوراه، كلي�ة احلقوق، جامعة عي�ن شمس، )99).
الرقاب����ة  م��ن وس����ائل  االس�����تجواب وسيلة  بن������داري عطي�ة،  الس��ي�د  ج����الل   -
البرملانية ف��ي مصر، دراسة تحلي�لي�ة، رسالة دكتوراه، كلي�ة احلقوق، جامعة 

القاهرة، 996).
عص�����ام زكري�ا، دور الش�����رطة ف�����ي حماي�ة حق�����وق اإلنس�����ان ف�����ي مج�����ال   -
أكادي�مي�ة  العلي����ا،  الدراسات  كلي���ة  دكتوراه،  رسالة  القضائي،  الض�����بط 

الشرطة، القاهرة،)00).
ف�ارس محمد عبد الباقي عمران، التحقيق البرملاني، رس������الة دكتوراه، كلي�ة   -

احلقوق، جامعة القاهرة، 998).
مري�د أحم����د عبد ال����رحمن، الت����وازن ب����ي�ن الس����لطتي�ن التشريعية والتنفيذية،   -

دراس����ة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلي�ة احلقوق، جامعة القاهرة، 006).
ن���اي�ف خال���د المطي�ري، حجي�ة الحك���م الص���ادر ف���ي ال���دعوى الدس���توري�ة   -
وتنفي�ذه ف���ي الكوي�ت: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلي�ة احلقوق، جامعة 

القاهرة،))0).

ج- الدوريـات والمقاالت:
- عثمان عبد الملك الصالح:

 � الرقابة البرملانية على أعمال اإلدارة ف�ي الكوي�ت، دراس�ة نظري�ة تطبي�قي�ة، 
دي���س�مبر  الرابع،  العدد  الخامسة،  الس�����نة  والشري����عة،  احلقوق  مجل�ة 

.(98(

� تعلي�ق على طلب مجل���س الوزراء إلى المحكمة الدستوري�ة لتفس�ي�ر المادة 
العدد  الوط��ن،  جري�دة  البرملاني،  التحقيق  بشأن  الدس�تور  م�ن   )((((

)7)0)( بتاري�خ 5)/986/5).
الكوي�ت،  ف��ي  للوزراء  البرملاني  االس�تجواب  املقاطع،  المحسن  عبد  محم��د   -
والسوابق  الك���وي���تي  الدستور  أحك���م  ض���وء  ف�ي  نقدي����ة  تحلي���لي���ة  دراس�ة 
البرملانية، مجلة احلقوق، ملحق العدد الثالث، السنة السادسة والعشرون، 

سبتمبر )00).
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د- الموسوعات:
للدراسات  العربية  المؤسسة  السي����اسة،  موسوعة  الكي����الي،  الوهاب  عبد   -

والنشر، بيروت، بدون تاريخ نشر.

ثانيـاً- المراجع األجنبيـة:
André Houriou ɒ ، Droit Constitutionnel et Institutions Politiques ،Montchrestien، 
Paris، (975. 
Eugène Pierre ɒ ، Traité de Droit Politique Electoral et Parlementaire، Paris،  (989.
Georges Burdeau ɒ ، Droit Constitutionnel et institutions politiques، L.G.D.J.،Paris،(97(.
Harvey Walker ɒ ، Law Making in the United States، New York، Ronald Press، 
(009.
Philippe Ardant ɒ ، Institutions Politiques et Droit Constitutionnel، Paris، LGDJ-
Lextenso éd.، DL (0(0. 
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احملتوى:
الصفحةاملوضوع

)8امللخص

85املقدمة

87املبحث األول- مفهوم التحقيق البرملاني 

88املطلب األول – تعريف التحقيق البرملاني 

)9املطلب الثاني – التمييز بني التحقيق البرملاني وأنواع التحقيقات األخرى

)9أوالً- التمييز بني التحقيق البرملاني والتحقيق التشريعي

)9ثانياً- التمييز بني التحقيق البرملاني والتحقيق االنتخابي 

95ثالثاً- التمييز بني التحقيق البرملاني والتحقيق اإلداري واجلنائي 

95أ- التحقيق اإلداري

96ب- التحقيق اجلنائي 

99املطلب الثالث- التمييز بني التحقيق البرملاني والوسائل الرقابية األخرى

99أوالً- التمييز بني السؤال والتحقيق البرملاني 

)0)ثانياً- التمييز بني االستجواب والتحقيق البرملاني

)0)املبحث الثاني- تشكيل جلان التحقيق البرملانية ونطاقها وسلطاتها

)0)املطلب األول- تشكيل جلان التحقيق البرملانية

05)الفرع األول - تشكيل جلان التحقيق البرملانية في الكويت

05)أوالً- السلطة املختصة بالتشكيل

05)ثانياً- طلب تشكيل جلان التحقيق البرملانية

06)الفرع الثاني - تشكيل جلان التحقيق البرملانية في مصر

07)املطلب الثاني – نطاق التحقيق البرملاني في الكويت ومصر
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0))املطلب الثالث- سلطات جلان التحقيق البرملانية

)))أوالً- سلطات جلان التحقيق البرملانية إزاء الوثائق واملستندات

)))ثانياً- سلطات جلان التحقيق البرملانية إزاء األشخاص 

6))ثالثاً- سلطات جلان التحقيق البرملانية إزاء األماكن 

8))املبحث الثالث- تقارير جلان التحقيق البرملانية

8))املطلب األول- مناقشة جلان التحقيق البرملانية 

8))أوالً- موعد مناقشة التقرير 

0))ثانياً- من يحق لهم مناقشة التقرير 

)))املطلب الثاني- آثار التحقيق البرملاني

)))أوالً- التوصية بسد نقص تشريعي 

)))ثانياً- التوصية باإلحالة إلى جهات التحقيق 

)))ثالثاً- التحقيق البرملاني واملسؤولية السياسية

5))أ- املسؤولية الفردية للوزراء 

8))ب- عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء 

0))اخلامتة

)))املراجع




