التحقيق الربملاني كوسيلة رقابية
ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻲﻓ الكويت ومصر
امللخص:

د .وفاء بدر املالك الصباح*

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 اﻷﻫم ﻣن نش ��اطه ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
احلديث ��ة ،ﺑل إن البرمل ��ان ﻓﻲ حقيقي ��ة ﻛﻣﺎ ي� �ـﻘرر اﻟﺑﻌض ﻫو ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء جمعي ��ة
ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أعم ��ال احلكوم ��ة ،ﻓﻬذﻩ املهمة أﻛﺛر أﻫﻣيـﺔ ﻣن التصويت ﻋﻠﻰ القوانني.
ﻓﻣراﻗﺑﺔ احلكوم ��ة ﻋــ ��ن طريـ ��ق الوسائ ��ل الرقابي ��ة ،إﻧﻣﺎ ميث ��ل ﻓﻲ حقيقية ﺿﻣﺎﻧﺔ
أﺳﺎﺳيـﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣريـﺎﺗﻬم.
 تتعدد وﺳﺎﺋل رﻗﺎﺑﺔ البرملان ﻋﻠـى 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 ﻫـذﻩ الوسائل
التي أﻋطﺎﻫﺎ املش ِّرع للبرملان ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺗﻪ للسلطة التنفيذية ،ويـﺳﺗطيـﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
ً
ﻓﺿﻼ ﻋن ﺑﻌض الوسائ ��ل اﻷﺧرى الت ��ي ﻻ ﺗﻘـل أهمية عنها ،ﻣﺛل
إﺳﻘﺎط ال ��وزارة،
ﺣـق ﺗوﺟيـﻪ اﻷﺳـﺋﻠﺔ إﻟـى رﺋيـس اﻟوزراء واﻟوزراء ،وﺣق اﺳﺗﺟواب رﺋـيـس اﻟوزراء
واﻟوزراء والتحقيق البرملاني.
وعلى ذﻟك قمنا بدراسة التحقيق البرملاني والذي ميثل أﺣد وﺳﺎﺋل ممارسة البرملان
ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ عل ��ى أعمال الس ��لطة التنفيذي ��ة ،ﻓﻬو ﺣق مقرر ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس
اﻟﻧيـﺎﺑي ��ـﺔ ﻓﻲ ﺟﻣي� �ـﻊ اﻟدول البرملاني ��ة ،وﻫو ﻣن املبادئ املقررة الت ��ي اﺳـﺗﻘر عليها
ال ��رأي أي� �ـﺿﺎ ً ﻓﻲ اجلمهوريات ذات النظام اﻟرﺋﺎﺳﻲ ،ﺑل ﻫـو ﻣن احلقوق التي انعقد
عليها اﻹﺟﻣﺎع ﻓﻲ اﻟدول البرملانية واﻟرﺋﺎﺳيـﺔ.
وللتع ��رف ﻋﻠﻰ التحقي ��ق البرملاني كوسيلة رﻗﺎﺑيـﺔ ﻋﻠﻰ الس ��لطة التنفيذية ﻓﻲ دوﻟﺔ
قس ��منا ﻫذا اﻟﺑﺣث إل ��ى ﻣﺑﺎﺣث ﺛﻼﺛﺔ ،املبح ��ث األول :ﻣﻔﻬوم
اﻟﻛويـ ��ت ومص ��رَّ ،
التحقي ��ق البرملان ��ي .املبح ��ث الثان ��ي :تش ��كيل ﻟﺟﺎن التحقي ��ق البرملاني ��ة وﻧطﺎﻗﻬﺎ
وسلطاتها في الكويت ومص ��ر .املبحث الثالث :ﺗﻘﺎريـر ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية في
الكويت ومصر.
* 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 أيضا ً إلى أنه قد توجد مب ��ررات قوية إلجراء حتقيق برملاني
في مس ��ألة سبق للبرملان أن حقق فيها ،إذ قد تتكشف أدلة جديدة أو وقائع لم حُت َْط
به ��ا اللجنة الس ��ابقة علماً ،وكانت ستؤثر في اجتاه التحقيق ��ات لو تب َّدت 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 ،وخاص ًة 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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د .وفاء بدر المالك الصباح

املقدمة:

ﺗﻣﺎرس الس ��لطة التش ��ريعية وظﺎﺋف ﺛﻼث ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :اﻟوظي ��ـﻔﺔ التش ��ريعية،
واﻟوظيـﻔـﺔ املالي ��ة ،واﻟوظيـﻔﺔ الرقابي ��ة ،وﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺟﻣيـﻌـﺎ ً إﻟﻰ أﺳﺎس
ﻌﺑر ﻋن إرادة اﻟﺷﻌب اﻟذي ﻫو ﻣﺻدر ﻛل
واﺣد ي� �ـﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن البرمل ��ان ﻫو اﻟﻣ ِّ
اﻟﺳﻠطﺎت.
وتُعد وظيـﻔﺔ البرملان ﻓﻲ ﺳن القوانني ﻣن أﻫــم وظﺎﺋﻔﻪ التشريعية ،إذ ﻻ يـﻣﻛن ﻷي
ﻗﺎﻧون أن يـﻛﺗﻣل وﺗﻛون ﻟﻪ ﻗوﺗﻪ ،إﻻ ﺑﻌد اﻛﺗﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟوظيـﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻧﻔﺎذﻩ
ﻟﻣراﺣل ﻋديـدة؛ ﺗﺑدأ بتقدمي مقترح أو مشروع ﻘﺎﻧون ،وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﺻويـت البرملان
ﻋﻠي ��ـﻪ ((( .وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ��ـﺑﺔ ﻟﻠوظيـﻔــﺔ املالي ��ة للبرملان ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳـ ��م ﺑﺄﻫﻣيـﺗﻬﺎ الكبيرة
ﻓﻲ ﺣي ��ـﺎة اﻷﻣم ومكانتها اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎريـﺦ ﻧﺷﺄة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ،ﻓﻣﺎ ﻣـن ﺑرﻟﻣﺎن ﻧﺷﺄ
إﻻ وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳــ ��ـﺎﺋل املالية عل ��ى وﺟـﻪ اﻟﻌﻣوم وﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓرض اﻟﺿراﺋب على وﺟﻪ
اﻟﺧﺻوص اﻟداﻓﻊ اﻷول ﻹﻧﺷﺎﺋﻪ ،ﺣيـث أدى إﺳـراف اﻟﺣﻛﺎم ﻓـﻲ ﻓرض اﻟﺿراﺋب،
وﻓﻲ اﻹﻧﻔـﺎق إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﺷﻌوب ﻋﻠي ��ـﻬم وإﺧﺿﺎﻋﻬم ﻹﺷـــ ��راف ﻫيـﺋـــﺎت ﺗﻣﺛيـﻠيـﺔ،
تطورت ﻣﻊ اﻟوﻗت ﻟﺗﻔرز اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ احلديثة(((.
وﻓيـﻣﺎ يـﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظيـﻔـﺔ الرقابية للبرملان ،ﻧﺟد أن البرملان يـﻣﺎرس دورا ً ﻓﻲ الرﻗﺎﺑﺔ
على أداء السلطة التنفيذية ،وﺗﻣﺛل املهمة الرقابية للبرملان اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻫم ﻣن نشاطه
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ احلديثة ،ﺑل إن البرملان ﻓﻲ حقيقية ﻛﻣﺎ يـﻘرر اﻟﺑﻌض ﻫو ﻗﺑل ﻛـل ﺷـﻲء
جمعي ��ة ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أعم ��ال احلكوم ��ة ،ﻓﻬذﻩ املهمة أﻛﺛر أﻫﻣي ��ـﺔ ﻣن التصويت ﻋﻠﻰ
القوان�ي�ن .ﻓﻣراﻗﺑﺔ احلكوم ��ة ﻋــن طريـق الوسائ ��ل الرقابية ،إﻧﻣﺎ ميث ��ل ﻓﻲ حقيقية
ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳيـﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣريـﺎﺗﻬم(((.
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 ﻫـذﻩ
((( د.عبد اﻟﻌظيـم عبد اﻟﺳﻼم ،تطور األنظمة اﻟدﺳﺗوري��ـﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،2006 ،ص.183
((( د.ﻋـﺎدل الطبطبائي ،السلطة التشريعية ﻓـﻲ دول اخلليج اﻟﻌرﺑـﻲ :ﻧﺷـﺄﺗﻬﺎ -تطورﻫـﺎ -اﻟﻌواﻣـل
اﻟﻣؤﺛرة ﻓيـﻬﺎ ،ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اخلليج واجلزيرة العربية ،الكويت ،1985 ،ص .299

((( André Houriou, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques , Montchrestien,
Paris, 1975, p.51.
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الوسائل التي أﻋطﺎﻫـﺎ املش� � ِّرع للبرملان ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺗﻪ للس ��لطة التنفيذية ،ويـﺳﺗطيـﻊ
ً
ﻓﺿﻼ ﻋــن ﺑﻌـ ��ض الوسائل اﻷﺧرى التي ﻻ ﺗﻘل عنها،
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺳﻘﺎط ال ��وزارة،
ﻣﺛل :ﺣـ ��ق ﺗوﺟيـﻪ اﻷﺳﺋﻠﺔ إلى رﺋيـ ��س اﻟوزراء واﻟوزراء ،وﺣق اﺳـﺗﺟواب رﺋـيـس
اﻟوزراء واﻟوزراء ،والتحقيق البرملاني((( .وعلى ذﻟك ﻓﺎﻟﺗﺣﻘيـق البرملاني ميثل أﺣد
وﺳﺎﺋل ممارس ��ة البرمل ��ان ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ عل ��ى أعمال الس ��لطة التنفيذية،
ﻓﻬو ﺣق مق ��رر ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧيـﺎﺑي ��ـﺔ ﻓﻲ ﺟﻣي� �ـﻊ اﻟدول البرملاني ��ة ،وﻫو ﻣن املب ��ادئ
املق ��ررة الت ��ي اﺳﺗﻘر عليها الرأي أيـﺿﺎ ً ﻓﻲ اجلمهوري ��ات ذات النظام اﻟرﺋﺎﺳﻲ ،ﺑل
ﻫو ﻣن احلقوق التي انعقد عليها اﻹﺟﻣﺎع ﻓﻲ اﻟدول البرملانية واﻟرﺋﺎﺳيـﺔ.
وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺳـﺑق وللتعرف ﻋﻠﻰ التحقيق البرملاني كوسيلة رﻗﺎﺑيـﺔ ﻋﻠﻰ الس ��لطة
التنفيذي ��ة ﻓﻲ دوﻟـ ��ـﺔ اﻟﻛويـت وجمهورية مص ��ر العربية ﺳﻧﻘﺳم ﻫــ ��ذا اﻟﺑﺣث إﻟى
ﻣﺑﺎﺣـث ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
املبحث األول :ﻣﻔﻬوم التحقيق البرملاني.
املبح ��ث الثان ��ي :ﺗﺷﻛيـل ﻟﺟﺎن التحقي ��ق البرملاني ��ة وﻧطﺎﻗﻬﺎ وسلطاتها في الكويت
ومصر.
املبحث الثالث :ﺗﻘﺎريـر ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية في الكويت ومصر.

((( د .رأﻓـت دسـوﻗﻲ ،ﻫيـﻣﻧﺔ السلطة التنفيذية ﻋﻠﻰ أعمال البرملان ،ﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اإلسكندرية،
 ،2006ص.125
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املبحث األول
مفهوم التحقيق البرملاني

ي ��ـُﻌد التحقي ��ق البرملان ��ي وسيل ��ة ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ الت ��ي ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ الس ��لطة
التش ��ريعية ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ الس ��لطة التنفيذية ،وﻫــﻲ وسيلة علمي ��ة ﻟﻠﻐﺎيـﺔ ،إذ يـﻣﻛــن
للبرمل ��ان ﻋن طري� �ـﻘﻬـﺎ أن يـﻛﺷـ ��ف عي ��وب اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ ،ﺳـ ��واء ﻣـ ��ن اﻟﻧﺎﺣيـﺔ
اﻹداريـﺔ أو املالية أو الس ��ياسية ،ﻛﻣﺎ يـﻣﻛـــن ﺑواﺳـــطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺎوئ
واالنحراف ��ات الت ��ي تنظوي عليه ��ا اﻹدارة احلكومية((( .وﻣــن ﺛــ ��م يـﻣﻛــن ﻟﻠﺗﺣﻘيـق
البرملاني ﺗﺣديـد الوسائل التي ﻣــن ﺷﺄﻧﻬﺎ القضاء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎوئ واالنحرافات
الت ��ي ﻛﺷـ ��ف عنه ��ا التحقي ��ق ،وﻣن ﺛـم ﻓﻌـ ��ن طريـق التحقي ��ق البرملان ��ي يـﺳـــﺗطيـﻊ
البرملان اﻟوﻗـــوف ﻋﻠـــﻰ ﺣﻘيـﻘـــﺔ ﻣﻌيـﻧـــﺔ ﻋـــن طريـق ﻓﺣص ﻋﻣل ﻣﻌيـن ،أو ﺳيـﺎﺳﺔ
ﻣﻌيـﻧﺔ(((.
وﺣق إﺟراء التحقيق البرملاني ﻫو أﺣد الوسائل التي ﺗﻣﻠﻛﻬـﺎ السلطة التشريعية ﻓﻲ
دوﻟﺔ اﻟﻛويـ ��ت ،والتي ﻣـ ��ن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﻣـﺎرس رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أعمال الس ��لطة التنفيذية،
وﻫـ ��ذا اﻟﺣق مقرر ﻟﻣﺟﻠـ ��س اﻷﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺻـﻠب اﻟدﺳـﺗور ﺣيـث ﺗـﻧص اﻟﻣـﺎدة ()114
ﻣـ ��ن اﻟدﺳـﺗور اﻟﻛوي� �ـﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ“ :ي ��ـﺣق ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻓـﻲ ﻛـ ��ل وﻗـ ��ت أن يـؤﻟـ ��ف
ﻟﺟـﺎن ﺗﺣﻘيـ ��ق ،أو ي ��ـﻧدب ﻋﺿوا ً أو أﻛﺛر ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘيـ ��ق ﻓﻲ أي ﻣن اﻷﻣور
اﻟداﺧﻠـﺔ ﻓـﻲ اختص ��اص املجل ��س ،وي� �ـﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوزراء وﺟﻣي� �ـﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﺗﻘديـ ��م اﻟﺷـﻬﺎدات واﻟوﺛـﺎﺋق واﻟﺑي ��ـﺎﻧﺎت الت ��ي ﺗطﻠب ﻣﻧﻬم” .أﻣﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠي ��ـﺔ
ﻟﻣﺟﻠـ ��س اﻷﻣﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12ﻟﺳﻧﺔ  ،1963ﻓﻘد ورد اﻟﻛﻼم ﻋن
التحقي ��ق البرملاني وطﻠﺑـﺎت املناقش ��ة ﻓـﻲ اﻟﻣـ ��واد ﻣــــن اﻟﻣـــ ��ـﺎدة ( )146إلى اﻟﻣــــﺎدة
( )151والتي أوﺿــــﺣت ﻛيـﻔيـﺔ ﺗﺷــــﻛيـل ﻫــــذﻩ اﻟﻠﺟــــﺎن وسلطاتها وﺻﻼﺣيـﺎﺗﻬﺎ،
وﻣﺎ يـﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠيـﻪ اﻟﺗﻘﺎريـر اﻟﺻﺎدرة عنها.
ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم وللتع ��رف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم التحقي ��ق البرملاني ﺳﻧﻘﺳـم ﻫـذا اﻟﻣﺑﺣـث
إﻟﻰ ﻣطﺎﻟب ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
املطلب األول :ﺗﻌريـف التحقيق البرملاني.
((( Marcel Prelot‚ Institutions Politiques et Droit Constitutionnel‚ Paris‚ Dalloz‚1990‚.P.746.

((( د.ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﻟيـﻠﺔ ،اﻟﻧظم السياسية «اﻟدوﻟﺔ واحلكومة» ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،القاهرة،1971 ،
ص.621
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اﻟﺗﺣﻘيـق اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ كوسيلة رقابية ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻓﻲ الكويت ومصر

املطلب الثاني :اﻟﺗﻣيـيـز ﺑيـن التحقيق البرملاني وأﻧواع اﻟﺗﺣﻘيـﻘﺎت اﻷﺧرى.
املطلب الثالث :اﻟﺗﻣيـيـز ﺑيـن التحقيق البرملاني والوسائل الرقابية اﻷﺧرى.

املطلب األول
تعريف التحقيق البرملاني

ﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﻌري ��ـﻔﺎت اﻟﻔﻘـﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘيـ ��ق البرملان ��ي إﻟـﻰ ﺣـ ��د اﻟﺗﺑﺎيـ ��ن ،ﺣيـ ��ث ر َّﻛـ ��ز
اﻟـﺑﻌض ﻋﻠـﻰ زاوي ��ـﺔ ﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺣيـ ��ن اﻋﺗﺑر اﻟﺑﻌض اﻵﺧر أن ﻫﻧﺎك زاوي ��ـﺔ أﺧرى
أوﻟﻰ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر((( ،وﻣن ﺛـــ ��م ﻓﻬﻧــ ��ـﺎك ﻣـــ ��ن يـﻌـــ� � ِّرف التحقي ��ق البرملاني ﻋﻠــ ��ـﻰ أﻧـــﻪ:
“إﺟـــراء يـﻠﺟـــﺄ إﻟيـﻪ البرملان ﺑﻘﺻـــد اﻻﺳﺗﻧﺎرة ،والتي ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ يـﻣﻛن أن يـﺣدد
ﻣوﻗﻔﻪ”((( .ويـ ��ؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا التعري ��ف أﻧﻪ ﻟـ ��م يـ ��وﺿـﺢ اﻻﺧـﺗﻼف ﺑـيـ ��ن التحقي ��ق
البرملان ��ي ،وﺑـيـن وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملانية اﻷﺧرى ،ﻣﺛل اﻟﺳؤال واﻻﺳﺗﺟواب....
إﻟﺦ.
ﻛﻣﺎ ي ��ـﻌ َّرف التحقي ��ق البرملان ��ي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ“ :طري� �ـﻘﺔ ﻣن طرق اﻟﺗﺣـ ��ري التي تنظمها
الس ��لطة التشريعية ﻣن أﺟل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ احلكومة”((( .ويـؤﺧذ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا التعريف
أﻧــﻪ يـﻌـــد وﺻـــﻔﺎ ً ﻟﻠﺗﺣﻘيـق البرملاني وﻟـــيـس ﺗﻌريـﻔـــﺎ ً ﻟـــﻪ ،وذﻟك ﻷﻧﻪ ﻋ َّرف التحقيق
البرملاني ﺑﺄﻧﻪ طريـﻘﺔ ﻣن طرق اﻟﺗﺣري التي تنظمها السلطة التشريعية .وﺛﻣــﺔ ﻣــن
يـﻌــ� � ِّرف التحقي ��ق البرملاني ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ”:وسيلة ﻣــن وﺳـ ��ـﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑــﺔ التي يـﺑﺎﺷرﻫﺎ
البرمل ��ان ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺷﻛل ﺑﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺧﺻي� �ـﺻﺎ ً ﻟﻬـ ��ذا اﻟﻐـ ��رض ،أو ﻋـن طريـق
ﺗﻛﻠيـﻔـ ��ـﻪ إﺣــ ��دى ﻟﺟﺎﻧــﻪ اﻟﻧوﻋي ��ـﺔ ،ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠـ ��ـﻰ ﺣﻘيـﻘـ ��ـﺔ أﻣــر أو ﻗﺿــي ��ـﺔ ﻣﺛــﺎرة
ﺑﺷـ ��ـﺄن ﻧﺷــﺎط أو ﻋﻣــل ﻣــن أعم ��ال احلكومة ،ﻣﻣﺎ يـدﺧل ﻓـ� �ـﻲ ﻧطــﺎق اﻻﺧﺗﺻﺎص
اﻟرﻗـ ��ـﺎﺑﻲ ﻟـ ��ـﻪ ،أو لتقصي احلقيقة ﻋــن اﻷﺣوال أو اﻷوﺿـ ��ـﺎع املالية ،أو اﻹداريـﺔ ،أو
اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ��ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ��ـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ��ـﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺿــوع ،أو اﻟﺟﻬـ ��ـﺔ التي ﺷ �ـُ�ـﻛﻠت اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻣــن
((( د .رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣـ��د ﺑطيـﺦ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري :دراﺳـﺔ ﻋﻠﻣي��ـﺔ وعلمية ﻓـﻲ الـﻧظم
اﻟوﺿﻌيـﺔ واﻹﺳﻼﻣيـﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1994 ،ص.363

‚((( Georges Burdeau‚ Droit Constitutionnel et Institutions Politiques‚ L.G.D.J.‚ Paris
1972‚ p.146.

((( د .عبد الله ﻧﺎﺻف ،ﻣدى ﺗوازن السلطة السياسية ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟيـﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ احلديثة ،رﺳﺎﻟﺔ
دﻛﺗوراﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،1981 ،ص .91انظر كذلكRobert Arnitz, Les :
‚Enquêtes parlementaires d’ordre politique‚ Paris‚Chauny et Quinsac
1987‚p.2.
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أﺟﻠﻬﺎ ،وﻛــذﻟك ﻋــن ﻣــدى اﻻﻟﺗــزام ﺑﺳــيـﺎدة اﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﺎﻟﺧطﺔ ،أو ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠدوﻟﺔ( .((1ويـؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا التعريف أﻧﻪ ﻟم يـُﺷر إﻟﻰ ﺻﻼﺣيـﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ التي ﺗﻘوم
ﺑﺎﻟﺗﺣﻘيـق ،وﻛذﻟك ﻟم يـُﺷر إﻟﻰ ﻣﺂل التحقيق ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻧﻪ.

وﻫﻧـــ ��ـﺎك ﻣــــن يـُﻌــــ ِّرف التحقيق البرملاني ﺑﺄﻧــــﻪ”:ﺣــــق البرملان ﻓــــﻲ ﺗﻛــــويـن ﻟﺟﻧــــﺔ
ﺧﺎﺻـ ��ـﺔ ،أو ﺗﻛﻠيـف ﻟﺟﻧــﺔ ﻣــن ﻟﺟﺎﻧــﻪ ﺑــﺈﺟراء ﺗﺣﻘيـﻘــﺎت ﻓــﻲ أي ﻣوﺿــوع يـﺗﻌﻠــق
ﺑﻌﻣــ ��ل ﻣــ ��ن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻣﺎ ي� �ـﺟﻌل ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ أو ﺗﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﺟﻣﻊ ﻣـﺎ
ﺗـ ��راﻩ ﻣـ ��ن أدﻟـﺔ ،أو أن ﺗطﻠب ﺳﻣﺎع ﻣـ ��ن ﺗـ ��رى ﺳـﻣﺎع أﻗواﻟـﻪ ،وأن ﺗﻘـ ��وم اﻟﺟﻬـﺎت
اﻟﻣﻌﻧي ��ـﺔ ﺑﺗزويـ ��دﻫﺎ ﺑﻣـﺎ ﺗطﻠﺑـﻪ ﻣن وﺛﺎﺋق وﻣﺳﺗﻧدات ،أو ﻏيـ ��ر ذﻟك”( .((1ويـُﺣﻣ ُد
ﻟﻬذا التعريف أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺗوﺳـيـﻊ ﻧطـﺎق ﻧﺷـﺎط التحقيق ﻟيـﺷـﻣل أي ﻋﻣـل ﻣـن اﻷﻋﻣــﺎل
اﻟﻌﺎﻣـ ��ـﺔ ،وﻟﻛن يـؤﺧــذ ﻋﻠيـﻪ أﻧــﻪ ﻟــم يـُﺷــر إﻟــﻰ طﺑيـﻌــﺔ التحقيق ﺑوﺻــﻔﻪ ﻋﻣ ً
ــﻼ ﻣــن
أعمال اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملانية ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية.
وﺛﻣــ ��ـﺔ ﻣـــ ��ن يـﻌـــ� � ِّرف التحقيق البرملان ��ي ﻋﻠــ ��ـﻰ أﻧـــﻪ”:عملية ﻣـــن ﻋﻣﻠي ��ـﺎت ﺗﻘﺻـــﻲ
اﻟﺣﻘــﺎﺋق ﻋــن وﺿــﻊ ﻣﻌــيـن ﻓــﻲ أﺟﻬــزة الس ��لطة التنفيذية ،ﺗﻣﺎرﺳــﻪ ﻟﺟﻧــﺔ ﻣؤﻟﻔــﺔ
ﻣــن ﻋــدد ﻣﻌيـ ��ن ﻣـن أﻋﺿـﺎء املجلس اﻟﺗﺷـريـﻌﻲ ﻟﻠﻛﺷـف ﻋـن ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔـﺎت
ﺳيـﺎﺳـيـﺔ ﺣيـث ﺗﻘوم ﺑوﺿـﻊ اﻗﺗراﺣـﺎت ﻣﻌيـﻧـﺔ ،ﻛﺗﺣريـك املس ��ؤولية الس ��ياسية،
أو إﺻـﻼح ﺿـ ��رر ﻣﻌـيـ ��ن ،أو ﺗﻼﻓﻲ أﺧطﺎء ﻣﻌي ��ـﻧﺔ ،وﺗﻌرض أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ املجل ��س
اﻟﺗﺷريـﻌﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻘريـر”(.((1
ويـ ��ؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا التعري ��ف أﻧﻪ ﻓ َّرق ﺑيـ ��ن التحقي ��ق وﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ
اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑي ��ـﻧﻬﻣﺎ( ،((1ﺛم أﻧﻪ رﻛز ﻋﻠﻰ أن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻫو اﻟﻛﺷف ﻋن
( ((1د.ﺣﺳﻧﻲ درويـش عبد اﻟﺣﻣيـد ،وﺳﺎﺋل رﻗﺎﺑﺔ البرملان ألعمال السلطة التنفيذية وﺿـواﺑط ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺑﺣريـن ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟطوﺑﺟﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،القاهرة ،2005 ،ص.140
( ((1د.ﺑﻛر اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ،دون ﻧﺎﺷر ،القاهرة ،دون ﺗﺎريـﺦ ﻧﺷر ،ص.165
( ((1د.إيـﻬـﺎب زﻛـﻲ ﺳـﻼم ،اﻟرﻗﺎﺑـﺔ السياسية ﻋﻠـﻰ أعمال السلطة التنفيذية ﻓـﻲ النظام البرملاني ،رﺳـﺎﻟﺔ
دﻛﺗوراﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،1983 ،ص .11انظر كذلكHarvey Walker‚ Law:
Making in the United States‚ New York‚ Ronald Press‚ 2009‚ p.228.
( ((1يـذﻫب اﻟــﺑﻌض إﻟــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﻓــﺎرقا ً ﺟــوﻫريا ً ﺑــيـن ﻟﺟــﺎن ﺗﻘﺻــﻲ اﻟﺣﻘــﺎﺋق وﻟﺟــﺎن التحقيق،
يـﻛﻣن ﻓــﻲ اﻟﻧﺗيـﺟــﺔ التي يـﻣﻛن أن يـﺗوﺻل إﻟيـﻬﺎ التحقيق ،وﻣﺎ يـﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟيـﻪ ﻫذﻩ النتائج
التي ﺗوﺻل إﻟيـها التحقيق ﻣـن ﻣﺳـﺎءﻟﺔ ﺳيـﺎﺳـيـﺔ ﻟﻠوزيـر أو احلكومة ،ﻓﻠﺟﺎن التقصي-ﻣن
وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻫذا الرأي -ﻻ ﺗؤدي إﻟـﻰ ﻧﺗي�ـﺟـﺔ ﺧطيـرة ﻛـﺎﻟﺗﻲ ﺗـؤدي إﻟي��ـﻬـﺎ ﻟﺟـﺎن التحقيق ،وﻻ
ﺗﺧﺿــﻊ احلكومة إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ ﻧﺗيـﺟــﺔ ﻻﺳــﺗﺧدام ﻫــذﻩ اﻷداة ،وذﻟــك ﺑﻌﻛــس التحقيق اﻟــذي
يـﺷــﻛل ﻫﺎﺟﺳـ�ـﺎ ً ﺗﺧﺷــﺎﻩ احلكومة ،ﻟﻣﺎ ﻟــﻪ ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺧطيـرة ﺗﺻــل إﻟــﻰ إﻗﺎﻟﺗﻬـ��ـﺎ .في ﺣــيـن =
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اﻟﺗﺣﻘيـق اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ كوسيلة رقابية ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻓﻲ الكويت ومصر

اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت السياسية ،وأﻫﻣل اﻟﻘﺻور اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري واﻻﻗﺗﺻﺎدي.
وم ��ن جهتهُ ،يع ِّرف بعض الفقه اآلخر التحقي ��ق البرملاني ﺑﺄﻧــﻪ“ :ﻟﺟﻧــﺔ ُﺗﺷــﻛ ُل ﻣــن
أﺟــ ��ل إﻟﻘـ ��ـﺎء اﻟﺿــوء ﻋﻠـ ��ـﻰ أعمال ﻣﻌيـﻧــ ��ـﺔ ،أو ﻫــﻲ ﻟﺟﻧـ ��ـﺔ داﺋﻣــﺔ ﺗﺗـ ��ـﺄﻟف ﺑــﺎﻗﺗراح
املجلس اﻟﺗﺷريـﻌﻲ ،وﺗﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺗﺗﺧذ اﻹﺟراءات
ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋـن ﻣوﺿوع ﻣﻌيـن ،وﺗﺿﻊ ﺗﻘريـرا ً ﻓﻲ ﻧﻬﺎيـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ”( .((1ويـُﺣﻣ ُد
ﻟﻬذا التعريف أﻧﻪ ﻗد ﺗﺿﻣن أﻏﻠب ﻋﻧﺎﺻر التحقيق ،وﻟﻛن يـؤﺧذ ﻋﻠيـﻪ أﻧـﻪ ﻟــم يـرﺑط
التحقيق ﺑﺄﻋﻣــﺎل السلطة التنفيذية ،ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻻ يـُظﻬــر أن ﻟﺟــﺎن التحقيق ﻫــﻲ ﻟﺟﺎن
ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء البرملان.
وأﺧيـ ��را ً يـُﻌ َّرف التحقيق البرملان ��ي ﺑﺄﻧﻪ“ :ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ التي يـﻣﺎرﺳـﻬﺎ
املجلس اﻟﻧيـﺎﺑﻲ ﻋﻠـــ ��ـﻰ احلكومة ،وﺗﻘوم ﺑــــﺎﻟﺗﺣﻘيـق ﻟﺟﻧـــ ��ـﺔ ﻣؤﻟﻔــــﺔ ﻣــــن أﻋﺿــــﺎء
يـﻧﺗﺧـــ ��ـﺑﻬم البرمل ��ان ،ﻫدﻓﻬم اﻟﻛﺷف ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدي ��ـﺔ واﻟﻣﻌﻧوي ��ـﺔ ﻓﻲ
ﻣﺳﺄﻟﺔ أو ﻗﺿي ��ـﺔ ذات ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وي ��ـﺣق ﻟﻬﺎ االط� �ـﻼع ﻋﻠـﻰ ﻛـ ��ل اﻟﻣﺳـﺗﻧدات
واﻟوﺛـﺎﺋق واﺳـﺗدﻋﺎء املسؤولني ﻟﻠﻣﺛول أﻣﺎﻣﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن ﺟﻣيـﻊ اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت
واﻟوﻗﺎﺋﻊ”( .((1يـﻼﺣــظ ﻋﻠـ ��ـﻰ ﻫــذا التعريف أﻧــﻪ ﻗــد أﺷــﺗﻣل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌظــم اﻟﻌﻧﺎﺻــر
اﻟواﺟــب ﺗواﻓرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌريـف التحقيق البرملاني ،ﺣيـث إﻧﻪ ﻗد أﻧﺎط التحقيق ﺑﻠﺟﻧﺔ
ﺗﺷﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء البرمل ��ان ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺳﺄﻟﺔ أو ﻗﺿي ��ـﺔ ﻣﻌي ��ـﻧﺔ ،وأﺑﺎن طﺑي ��ـﻌﺗﻬﺎ،
وﻛوﻧﻬـﺎ إﺣـدى وﺳـﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑـﺔ التي يـﻣﺎرﺳـــﻬﺎ البرملان ﻋﻠـــﻰ احلكومة ،وأن ﻫدﻓها
ﻛﺷـــ ��ف اﻟﺣﻘــ ��ـﺎﺋق الت ��ي ﺗﻬـــم البرمل ��ان ﻓـــﻲ ﺧﺻــــ ��وص اﻟﻣوﺿــــ ��وع أو اﻟﻘﺿــــيـﺔ
اﻟﻣﺛﺎرة ،كم ��ا أن ��ه ﻛﺷــــف ﻋــــ ��ن ﺳـــ ��ـﻠطﺎت اﻟﻠﺟﻧــــﺔ ﺑـــ ��ـﺄن ﻟﻬــــﺎ ﺣــــ ��ق االطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻧدات وﻏيـرﻫﺎ ،وﻟﻬﺎ اﺳﺗدﻋﺎء املسؤولني ﻟﻠﻣﺛول أﻣﺎﻣﻬﺎ.
ﺗﻌريـﻔﻧﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘيـق البرملاني:
التحقي ��ق البرملان ��ي ﻫو“ :ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ التي يـﻣﺎرﺳـﻬﺎ البرملان ﺑـﺎﻟطرق
= يـرى اﻟـ��ـﺑﻌض اﻵﺧــر وﻧﺣــن ﻣـ��ـﻧﻬم أن ﻟﺟﺎن ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣن ﺣيـث طﺑي��ـﻌﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻟﺟﺎن
ﺗﺣﻘيـق ﺑرﻟﻣﺎﻧيـﺔ.
( ((1د.إيـﻬﺎب زﻛﻲ ﺳﻼم ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ السياسية ﻋﻠﻰ أعمال السلطة التنفيذية ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.119

Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, Montchrestien,
2002, p.244.

( ((1د.عبد اﻟوﻫﺎب اﻟﻛي��ـﺎﻟﻲ ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳي��ـﺎﺳﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ العربية ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ،ج،1
ﺑيـروت ،دون سنة نشر ،ص.669
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د .وفاء بدر المالك الصباح

اﻟﻣرﺳـــومة ﻟـــﻪ ﻗﺎﻧوﻧـــﺎ ً ﺑﻐيـﺔ اﻟوﻗـــوف ﻋﻠـــﻰ ﺣﻘيـﻘـــﺔ اﻷﻣـــور ﺣـــول ﺑﻌـــض أﻧﺷـــطﺔ
الس ��لطة التنفيذية ،أو ﻧﺣــــو ذﻟك ،ﻣﻣــــﺎ يـدﺧل ﻓــــﻲ ﻧطــــﺎق اﻻﺧﺗﺻــــﺎص اﻟرﻗــــﺎﺑﻲ
للبرمل ��ان ،وﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺑيـل ذﻟـك ﺑﺎﻟﺻـﻼﺣيـﺎت التي يـﺧ ِّوﻟﻬـﺎ ﻟﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧون،
وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﻣﺗﻬـﺎ ﻋﻧـد رﻓـﻊ ﺗﻘريـرﻫﺎ إﻟﻰ البرملان”.

املطلب الثاني
اﻟﺗﻣيـيـز ﺑيـن التحقيق البرملاني وأﻧواع اﻟﺗﺣﻘيـﻘﺎت اﻷﺧرى

ﻻﺷك أن التحقي ��ق البرملان ��ي ي ��ـﺧﺗﻠف ﻋن أﻧواع اﻟﺗﺣﻘي� �ـﻘﺎت اﻷﺧرى الت ��ي ي� �ـﻘوم
ﺑﻬـﺎ البرمل ��ان ﻣﺛل :التحقيق اﻟﺗﺷريـﻌﻲ ،والتحقي ��ق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ،ﻛﻣـﺎ يـﺧﺗﻠـف أيـﺿـﺎ ً
ﻋـ ��ن اﻟﺗﺣﻘي� �ـﻘـﺎت الت ��ي ﺗﺑﺎﺷرﻫﺎ ﺟﻬﺎت التحقيق اﻷﺧرى ﻣﺛـ ��ل :التحقيق اﻹداري،
والتحقيق اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ .وﻣـن ﺛـم يـﻧﺑﻐـــــــﻲ اﻟﺗﻣيـيـز ﺑـــــــيـن التحقيق البرملاني والتحقيق
اﻟﺗﺷـــــــري ��ـﻌﻲ واﻻﻧﺗﺧـــــــﺎﺑﻲ ﻣـــــــن ﻧﺎﺣيـﺔ ،والتحقي ��ق البرملاني والتحقيق اﻹداري
واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣـن ﻧﺎﺣيـﺔ أﺧرى ،وﺳـﻧﺗﻧﺎول ذﻟـك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أو ًﻻ -اﻟﺗﻣيـيـز ﺑيـن التحقيق البرملاني والتحقيق اﻟﺗﺷريـﻌﻲ:
يـقص ��د بالتحقي ��ق اﻟﺗﺷري ��ـﻌﻲ“ :ﻣﺎ ﺗﻣﺎرﺳﻪ الس ��لطة التش ��ريعية ﺑﻬدف وﺿﻊ
ﻗواﻋـد ﻗﺎﻧوﻧيـﺔ ﻣﻌيـﻧــﺔ وﺑﺻــورة ﺳــﻠيـﻣﺔ ،والس ��لطة التشريعية ﺗﻣﻠــك ﻫــذا اﻟﺣــق
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـ ��ـﺎ ﺳــﻠطﺔ ﺳي ��ـﺎدة وطﻧيـﺔ ﺗﺿﻊ اﻟﻘواﻋد التش ��ريعية اﻟﺳﻠي� �ـﻣﺔ( ،((1وﻣن
ﺛم ي ��ـﺣق ﻟﻬـﺎ أن ﺗﺟـري ﺗﺣﻘي� �ـﻘﺎﺗﻬـﺎ ﻫــــذﻩ ﻗﺑــــل أن ﺗﺿــــﻊ القوان�ي�ن ،ويـﻌﺗﺑر ﻫــــذا
التحقيق ﻋﻣ ً
ــــﻼ ﺗﺣﺿــــيـريـﺎ ً ﻟﺻــــيـﺎﻏﺔ ﻗواﻋــــد ﺗﺷريـﻌيـﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻋﻣل ﺳﺎﺑق ﻻﻗﺗراح
(((1
القوان�ي�ن ،وﻟيـس ً
ﻋﻣﻼ رﻗﺎﺑي� �ـﺎ ً ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔيـ ��ذﻫﺎ  ،أي أن التحقيق اﻟﺗﺷريـﻌﻲ
يـﻣﺎرﺳﻪ البرمل ��ان ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ دراﺳـﺗﻪ ﻟﻠﻣﺷـروﻋﺎت ﺑﻘـﺎﻧون أو اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﺑﻘﺎﻧون،
ﻓﻣن ﺣق البرملان أن يـﻘوم ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻘيـﻘﺎت ﺗﻬـدف إﻟـﻰ اﺳـﺗﺟﻼء اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻣﻌرﻓﺔ
أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﺷريـﻌﻲ ،وﺳد اﻟـﻧﻘص وﺗﻼﻓـﻲ عيوب اﻟﺗﺷـريـﻊ ،ﻟيـﻧﻬض اﻟﺑﻧﺎء
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻗويـﺎ ً ﺛﺎﺑﺗﺎ ً راﺳﺦ اﻷرﻛﺎن(.((1
((1( Robert Arnitz‚ Les Enquêtes parlementaires d’ordre politique‚op.‚cit.‚ p.11. ets.

( ((1د.ﻋﻣرو حسبو ،اﻟﻠﺟﺎن البرملانية ،دراﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،طنطا ،مطبعة اﻟﻛﺗــــﺎب اجلامعي ،ﺑــــدون
ﺳــــﻧﺔ نشر ،ص 23وﻣــــﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
( ((1د.م��دح��ت أحمد يوسف الغنام ،وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملانية على أعمال احلكومة ﻓﻲ النظام
البرملاني ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار النهضة العربية ،ﺳﻧﺔ ،1998ص.272
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وللبرمل ��ان ﻓـ� �ـﻲ ﺳــﺑيـ ��ل ذﻟــك إﺟــ ��راء أي ﺗﺣﻘيـ ��ق ﺣــ ��ول اﻟﻣوﺿــوع اﻟﻣــ ��راد ﺳــن
ـﻛون للبرملان
ﺗﺷــريـﻊ ﺑﺷﺄﻧﻪ ،ﻣﺗﻠﻣﺳﺎ ً ﻣواط ��ن اﻟﺧﻠل ،ﻣﻌﺎﻟﺟـﺎ ً اﻟﺧطـﺄ إن وﺟـد ،ﻓي ُ
اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﻟﺑﺣـث واﻟﺳؤال واﻻﺳﺗﻘﺻﺎء واﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ الوسائل -اﻟﻣﺷـروﻋﺔ-
ﻟﻠوﺻـ ��ول إﻟـﻰ اﻟﻐﺎي ��ـﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐـﺎة ﻣن أﺟل وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧي ��ـﺔ ﺳﻠي� �ـﻣﺔ أو دراﺳﺔ
أﺣد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ(.((1
وي� �ـﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘيـ ��ق اﻟﺗﺷري ��ـﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻛويـ ��ت ،ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛ َّوﻧﺔ ﻣن ﻋدد ﻣن أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠـس اﻷﻣــﺔ ،يـﺗم اﻧﺗﺧـ ��ـﺎﺑﻬم ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض ،وﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ التحقيق اﻟﺗﺷــريـﻌﻲ ﻣــﺎ
ﻗـ ��ـﺎم ﺑــﻪ ﻣﺟﻠــس اﻷﻣﺔ اﻟﻛويـﺗﻲ ﻓﻲ التحقي ��ق ﻓـﻲ ظـﺎﻫرة ﺗﻔﺷـﻲ اﻟﻣﺧـدرات ،ﺣيـث
ﺗـم ﺗشكيل ﻟﺟﻧـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣؤﻗﺗــﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن ﺧﻣﺳــﺔ أﻋﺿــﺎء ،اﻧﺗﻬت ﻓــﻲ ﺗﻘريـرﻫــﺎ
إﻟــﻰ ﺗوﺻــيـﺎت ﻏﺎيـﺔ ﻓــﻲ اﻷﻫﻣيـﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻫــذﻩ اﻵﻓــﺔ اﻟﻔﺗﺎﻛــﺔ التي أﺻــﺑﺣت ﺗﻬــدد
ﻛي ��ـﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣـ� �ـﻊ اﻵﻣن ،ﺣيـث أوﺻــ ��ت ﺑوﺟـــوب اﻟﺗـــ ��دﺧل ﺑﺗﻌـــديـ ��ل ﺗﺷـــريـﻌﻲ،
وﻛذﻟك ﺑﺗـــ ��دﺧل ﺗﻧﻔيـ ��ذي ﻣـــ ��ن ﺧــ� �ـﻼل إﺻـــ ��دار ﻗـــ ��رارات ﺗﻧظيـﻣي ��ـﺔ وﺗﻧﻔيـذي ��ـﺔ.
وﻣﻣﺎ ي ��ـﻠﻔت اﻟﻧظـر ﻓـﻲ ﻋﻣـل ﻫـذﻩ اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﺣﺗـواء ﺗﻘريـ ��رﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت دﻗيـﻘــﺔ
ﻧﺎﺗﺟـ ��ـﺔ ﻋــ ��ن دراﺳــﺎت ﻣﺳﺗﻔيـﺿــﺔ ﻟﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺳــﻠﺑيـﺎت الت ��ي أ َّدت إﻟــﻰ ﺗﻔــﺎﻗم ﺣﺟــــم
ﻫــــذﻩ اﻟظــــﺎﻫرة واﻧﺗﺷـــ ��ـﺎرﻫﺎ ﺑــــيـن ﻓﺋــــﺔ اﻟﺷــــﺑﺎب ﺧﺎﺻــــﺔ ،وذﻟك ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻼﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﺳـﻠﺑي ��ـﺎت ،ﻛﻣﺎ أوﺿﺣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺟﺎرة
اﻟﻣﺧدرات ،وﻋﻛﺳت اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد اﻟﻣﺗﻘن اﻟﻬﺎدف ﻟﻺﺻﻼح .وﻗد ﺣﺎوﻟت اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع ،وﻛﺎﻓﺔ أﺑﻌـﺎد ﻫـ ��ذﻩ اﻟظﺎﻫرة ،وذﻟـــ ��ك
ً
ﺷـــﺎﻣﻼ
ﻟﻠﺗﺻـــ ��دي ﻟﻬـــﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــ ��ـﺎ ﺑﺻـــورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــ ��ـﺔ ،ﺑﺣيـث ﺻـــ ��در اﻟﺗﻘريـر
ﺟﻣيـﻊ اﻟﺗوﺻـــيـﺎت التي ﺧﻠﺻـــت إﻟيـﻬـــﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ،واﻟﺗﺷـــريـﻌﺎت اﻟﻣﻘﺗـــرح ﺗﻌـــديـﻠﻬﺎ،
ﻓﻲ ﺳـــﺑيـ ��ل اﻟوﺻــــول إﻟــــﻰ ﺣــــ ��ل ﺟــــذري ﻹﻧﻬــــﺎء ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺄﺳــــﺎة ،ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺟﻣــــﻊ
ﺑــــيـن ﺻــــﻔﺎت التحقيق اﻟﺗﺷريـﻌﻲ والبرملاني ﻓﻲ آن واﺣد.
وﻗـــــ ��د اﺳــــ� �ـﺗﻌﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧــــ ��ـﺔ ﺑــــ ��ـﺎﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺳﺗﺷـــــﺎريـ ��ن ﻣـــــن ﻛﺎﻓــــ ��ـﺔ اﻟﺟﻬـــــﺎت
احلكومية واﻷﻫﻠيـﺔ ،وﻛـــــــــذﻟك ﺑﺎﻷطﺑـــــــــﺎء واﻟﻣﻌـــــــــﺎﻟﺟيـن اﻟﻧﻔﺳيـيـن ،واملسؤولني،
واﻟﻣﻌﻧيـيـ ��ن ﻓــــــــ� �ـﻲ وزارة اﻟﺻﺣﺔ ،واﻷﺧﺻﺎﺋيـيـ ��ن اﻟﺗرﺑويـيـ ��ن ،وأﺳﺎﺗذة ﻛﻠي ��ـﺔ
احلقوق ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻛويـت ،وأﻋﺿـﺎء ﻣـن اﻟﻧيـﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻟيـﺗم ﻋﻣﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻛﻣــل
( ((1ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗوري ��ـﺔ ﻓﻲ  1986/6/14ﻧﺷر ﺑﺎﻟﻌدد  1670ﻟﺳـﻧﺔ  32ﺑﺎﻟﺟريـدة
اﻟرﺳﻣيـﺔ «اﻟﻛويـت اﻟيـوم» ﺑﺗﺎريـﺦ .1986/6/22
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د .وفاء بدر المالك الصباح

وﺟــﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣــ ��ت ﺑزيـﺎرات ﻣيـداﻧيـﺔ وﻣﻔﺎﺟﺋــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺳﺟن اﻟﻣرﻛزي وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ(.((2
ﺛﺎﻧيـﺎً -اﻟﺗﻣيـيـز ﺑيـن التحقيق البرملاني والتحقيق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ:
يـقص ��د بالتحقي ��ق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ“ :ذﻟـ ��ك التحقيق اﻟـ ��ذي يـﺟريـﻪ البرمل ��ان ﻟﻠﻔﺻـل ﻓـﻲ
ﺻـ ��ـﺣﺔ ﻋﺿــوي ��ـﺔ أﻋﺿـ ��ـﺎﺋﻪ اﻟﻣطﻌــ ��ون ﻓــﻲ ﺻـ ��ـﺣﺔ ﻋﺿــوي� �ـﺗﻬم ،ﺣيـ ��ث ﺗﺗــوﻟﻰ
ﻟﺟﻧـ ��ـﺔ التحقيق اﺳﺗظﻬﺎر ﻣدى ﺷرﻋي ��ـﺔ إﺟراءات اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم( .((2فلقد ﻋﻬدت ﺑﻌض
اﻟدﺳﺎﺗيـر إﻟﻰ املجلس اﻟﻧيـﺎﺑﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿـــويـﺔ أﻋﺿـــﺎﺋﻪ،
ﻓﺈﻟي ��ـﻪ ﺗوﺟـــﻪ اﻟطﻌون ،وﻫـــو وﺣـــدﻩ اﻟـــذي يـﺧـــﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻـــل ﻓيـﻬـــﺎ ﺑﻘـــرار ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﻘيـب ﻋﻠيـﻪ ﻣـن أي ﺟﻬـﺔ أﺧـرى( .((2وﻫـذا ﻣـﺎ أﺧـذ ﺑـﻪ اﻟدﺳـﺗور اﻟﻛـويـﺗﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣـ ��ـﺎدة ( ،)95والتي ﺟــﺎء فيها بأن“ :يـﻔﺻــ ��ل ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﺻـــﺣﺔ اﻧﺗﺧـــﺎب
ً
ﺑـــﺎطﻼ إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺑيـﺔ اﻷﻋﺿـــﺎء اﻟـــذيـن يـﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬم
أﻋﺿـــﺎﺋﻪ ،وﻻ يـﻌﺗﺑـــر اﻻﻧﺗﺧـــﺎب
املجل ��س ،ويـﺟوز ﺑﻘﺎﻧون أن يـﻌﻬد ﺑﻬذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋيـﺔ” .ويـﺗﺑــيـن
ﻣــ ��ن ﻫــ ��ذا اﻟـ ��ـﻧص أن اﻟﻣﺷــ ِّرع اﻟدﺳـ� �ـﺗوري ﻗــ ��د ﺟﻌــل ﻣﺟﻠــ ��س اﻷﻣــﺔ ﻫــ ��و اﻟــذي
يـﺧــ� �ـﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻـــل ﻓــ� �ـﻲ ﺻـــﺣﺔ ﻋﺿـــويـﺔ أﻋﺿــ ��ـﺎﺋﻪ ،ﻏيـر أن إدراك املش� � ِّرع ﻟﻣـــﺎ
ﺣـــ ��دث ﻓــ� �ـﻲ ﺑﻌــض اﻟــﺑﻼد ﻣــن اﻧﺣراﻓـ ��ـﺎت ﻓــﻲ ممارسة اﻟﻣﺟـ ��ـﺎﻟس اﻟﻧيـﺎﺑيـﺔ ﻟﻬــذا
اﻻﺧﺗﺻﺎص ،وﺧﺷــي� �ـﺗﻪ ﻣن أﻻ يـﺳيـ ��ر اﻷﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ يـ ��رام ،دفعا
ﺑـﻪ إﻟـﻰ أﻻ يـﺟﻌـ ��ل اﻟﺑـﺎب ﻣﻐﻠﻘـﺎ ً أﻣـﺎم اﻟطريـ ��ق اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ ،ﻓﺄﺟﺎز أن ي ��ـﻌﻬد -ﺑﻘـﺎﻧون
ﻋﺎدي ودون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌـديـل اﻟدﺳﺗور -ﺑﻬذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋيـﺔ.
وﻗـــ ��د ظـــ ��ل ﻣﺟﻠـس اﻷﻣــ ��ـﺔ ﻣﻧـــذ اﻟﻌﻣـ ��ل ﺑﺎﻟدﺳـﺗور ﻫـــ ��و ﺻﺎﺣب اﻻﺧﺗﺻـﺎص ﻓﻲ
اﻟﻧظـر ﻓـﻲ ﺻـﺣﺔ اﻟﻌﺿويـﺔ ،واﺳــﺗﻣر ذﻟــك ﺣﺗــﻰ ﻋــﺎم  ،1973ﺣــيـن رأى املش� � ِّرع
اﻟﻌـ ��ـﺎدي أن يـﺳــــ� �ـﺗﻌﻣل اﻟرﺧﺻــــ ��ـﺔ اﻟـــــ ��واردة ﻓــــ� �ـﻲ ﻧـــــ ��ص اﻟﻣــــ ��ـﺎدة ( )95ﻣـــــ ��ن
اﻟدﺳـــــﺗور ،وأن يـﻌﻬـــــ ��د ﺑﻬـــــذا اﻻﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋيـﺔ .ﻓــﻧص ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة
اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ( )14ﻟﺳــﻧﺔ  1973ﺑﺈﻧﺷــﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــــﺗوريـﺔ ﻋﻠﻰ
أن“ :ﺗﻧﺷـــ ��ـﺄ ﻣﺣﻛﻣـــ ��ـﺔ دﺳــــﺗوريـﺔ ﺗﺧــــﺗص دون ﻏيـرﻫـــ ��ـﺎ ﺑﺗﻔﺳــــيـر اﻟﻧﺻــــوص
( ((2تشكلت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﺎري �ـﺦ  ،1999/7/24ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷول ﻟﻠﻔﺻل اﻟﺗﺷري��ـﻌﻲ
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ،وﻗد ﺻدر ﺗﻘريـرﻫﺎ ﺑﺗﺎريـﺦ .16/2/2002

((2( Eugène Pierre, Traité de droit politique électoral et parlementaire, Paris, 1989,
p679.

( ((2د.ﻋﺛﻣﺎن عبد اﻟﻣﻠك الصالح ،النظام اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت السياسية ﺑﺎﻟﻛويـت ،ﻣؤﺳﺳﺔ
دار اﻟﻛﺗب ،الكويت ،2003 ،ص.542
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اﻟدﺳﺗوريـﺔ ،وﺑﺎﻟﻔﺻـل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑدﺳـﺗوريـﺔ القوانني واﻟﻣراﺳـيـم
ﺑﻘـواﻧيـ ��ن واﻟﻠـ ��واﺋﺢ ،وﻓﻲ اﻟطﻌـ ��ون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧـﺎب أﻋﺿـﺎء ﻣﺟﻠـ ��س اﻷﻣﺔ ،أو
ﺑﺻـﺣﺔ ﻋﺿويـﺗﻬم،وي� �ـﻛون ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗوري ��ـﺔ ﻣﻠزﻣﺎ ً ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ وﻟﺳﺎﺋر
اﻟﻣﺣﺎﻛم” .وﻋﻠﻰ ذﻟك ،أﺻـﺑﺣت اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗوري ��ـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ
دون ﻏيـرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧظر بالطعون املتعلقة بصحة اﻟﻌﺿويـﺔ(.((2
ﻣﻣـ ��ـﺎ ﺗﻘــدم يـﺗﺿــﺢ أن أﻫــم اﻟﻔــروق اﻟﺟوﻫري ��ـﺔ ﺑــيـن التحقيق البرملاني ﻣــن ﺟﻬــﺔ،
والتحقيق اﻟﺗﺷريـﻌﻲ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓيـﻣﺎ يـﻠﻲ:
إن التحقي ��ق اﻟﺗﺷـــريـﻌﻲ ﻟـــيـس ﻋﻣــ� � ً
ـﻼ رﻗﺎﺑيـﺎً ،ﺑـــل ﻋﻣـــل ﺗﺣﺿـــيـري ،اﻟﻬدف ﻣﻧـــﻪ
ﺻـــي ��ـﺎﻏﺔ ﻗواﻋد ﺗﺷريـﻌي ��ـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺷـﻐل البرملان ،وﻫـ ��ذا اﻟﻌﻣـل يـﺳـﺎﻋد
البرمل ��ان ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـ ��ن ﺻــــي ��ـﺎﻏﺔ اﻟـــ ��ـﻧص وﻣواءﻣﺗـــ ��ـﻪ ﻟواﻗـــ� �ـﻊ اﻟﺣﺎل ،ﻓــــﺎﻟﺗﺣﻘيـق
اﻟﺗﺷــــري ��ـﻌﻲ ﻟــــيـ ��س رﻗﺎﺑــــﺔ ﻋﻠـــ ��ـﻰ ﺗﻧﻔيـذ القوان�ي�ن ،ﺑل ﻫو ﻋﻣل يـﺳﺑق اﻗﺗراﺣﻬﺎ.
وﺑذﻟك ي� �ـﻣﻛن اﻟﻘول إن التحقي ��ق اﻟﺗﺷري ��ـﻌﻲ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﺳﻠطﺔ املجل ��س ﻓـﻲ
اﻗﺗـ ��راح القوان�ي�ن وإﻗرارﻫـ ��ـﺎ (اﻻﺧﺗﺻـ ��ـﺎص اﻟﺗﺷــري ��ـﻌﻲ) ،ﻓـ� �ـﻲ ﺣــيـ ��ن يـﺳـ� �ـﺗﻧد
التحقي ��ق البرملان ��ي إﻟــﻰ ﺣــ ��ق املجلس ﻓــﻲ رﻗﺎﺑـ ��ـﺔ احلكومة ،ويـﻬــ ��دف إﻟــﻰ ﻓﺣــص
أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ واﻟﺗﺄﻛــد ﻣــ ��ن ﺗﻧﻔيـذﻫﺎ ﻟﻠﻘــﺎﻧون وﺗطﺑيـﻘﻬﺎ اﻟﺳﻠيـم ﻟﻘواﻋدﻩ (اﻻﺧﺗﺻﺎص
اﻟرﻗﺎﺑﻲ).
أﻣﺎ التحقي ��ق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ،ﻓﻬو إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻧﻪ ﻟيـس ً
ﻋﻣﻼ رﻗﺎﺑيـﺎً ،ﻓﻬو -أيـﺿـﺎً -ﻟـيـس
ﻋﻣـــ� � ً
ـﻼ ﺗﺷــــريـﻌيـﺎً ،ﺑل إﻧــــﻪ ﻻ يـﻣــــت ﺑﺻــــﻠﺔ ﻷﻋﻣــــﺎل الس ��لطة التش ��ريعية ،وﻟﻛﻧﻪ
ﻗــــ ��رار ي� �ـﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ أو ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻋﺿوي ��ـﺔ أﺣد أﻋﺿﺎء
البرمل ��ان .وﻣـــ ��ن ﺛم ،يـﻣﻛـــ ��ن اﻟﻘـــ ��ول إن التحقي ��ق اﻻﻧﺗﺧــ ��ـﺎﺑﻲ ،وإن اﻋﺗﻣـــ ��د ﻓــ� �ـﻲ
ﻣﺿـــﻣوﻧﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــؤال واﻟﺟـــ ��واب واﺳـــﺗدﻋﺎء اﻟﺷـــﻬود وطﻠـــب اﻷوراق ،إﻻ أن
اﻟﻬـــ ��دف اﻟـــذي يـﻧﺷـــدﻩ يـظـــ ��ل ﺑﻌيـدا ً ﻋــن اﻟﻬــدف اﻟــذي يـﺑﺗﻐي ��ـﻪ التحقيق البرملاني
(اﻟرﻗـ ��ـﺎﺑﻲ) ،وأﻗﺻـ ��ـﻰ ﻏﺎي ��ـﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘيـ ��ق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻫﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿويـﺔ
أﺣـ ��د أو ﺑﻌـ ��ض أﻋﺿـﺎء البرملان ،ﺑي ��ـﻧﻣـﺎ اﻟﻐﺎيـﺔ اﻷﺳــ� �ـﻣﻰ ﻟﻠﺗﺣﻘيـ ��ق البرملاني ﻫـــﻲ
اﻟرﻗﺎﺑــ ��ـﺔ ﻋﻠـــﻰ أعمال احلكوم ��ة واﻟﻛﺷـــف ﻋـــن ﻣـــواط ��ن اﻟﺧﻠل إن وﺟد ،وﺗﺣريـك
املسؤولية السياسية ﻟﻠوزيـر أو احلكومة ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ.
( ((2د .ﻧﺎيـف ﺧﺎﻟد اﻟﻣط�ي�ـ��ري ،ﺣﺟي��ـﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟدﺳﺗوري� ��ـﺔ وﺗﻧﻔي �ـ��ذﻩ ﻓﻲ
اﻟﻛويـت -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،2011 ،ص  190وﻣﺎ
ﺑﻌدﻫﺎ.
94

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -العدد - 1السنة السادسة  -العدد التسلسلي  - 21جمادى اآلخرة  /رجب  1439هـ – مارس  2018م

د .وفاء بدر المالك الصباح

ﺛﺎﻟﺛﺎً -اﻟﺗﻣيـيـز ﺑيـن التحقيق البرملاني والتحقيق اﻹداري واﻟﺟﻧﺎﺋﻲ:
ﻻ ﺷـك أن ﻫﻧﺎك ﻓﺎرقا ً ﺟوﻫريا ً ﺑــــيـن التحقيق البرملاني وﻛـل ﻣــــن التحقيق اﻹداري
واﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،وي� �ـﺗﺿـﺢ ﻫــــ ��ذا اﻟﻔﺎرق ﻣـ ��ن ﺧﻼل ﺗﻌريـ ��ف ﻛـ� � ٍّل ﻣـن التحقي ��ق اﻹداري
واﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،واﻟﺟﻬـ ��ـﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـ ��ـﺔ ﺑﻛــ ��ل ﻣﻧﻬﻣﺎ ،وﻧطﺎﻗﻬﻣﺎ ،والنتائ ��ج اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ��ـﺔ
ﻋﻠيـﻬﻣﺎ ،وﺳــﻧﺗﻧﺎول ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ  -التحقيق اﻹداري:
يـُﻌـ ��رف التحقيق اﻹداري ﻋﻠـ ��ى أﻧـﻪ“ :ﻣﺟﻣوﻋـ ��ـﺔ اﻹﺟـراءات اﻟﺗﺄديـﺑي ��ـﺔ التي ﺗﻘـوم
ﺑﻬــﺎ ﺳــﻠطﺔ ﻣﻌيـﻧﺔ ،ﺑﻘﺻــد ﺗﺣديـ ��د ﻣﺎﻫيـﺔ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻣﺑﻠَّــﻎ عنها ،وظروﻓﻬﺎ ،وأدﻟــﺔ
ﺛﺑوﺗﻬـ ��ـﺎ ،أو ﻋــ ��دم ﺛﺑوﺗﻬﺎ؛ وﺻـــ � ً
�وﻻ إﻟـــﻰ اﻟﺣﻘيـﻘــ ��ـﺔ ،وﺑيـﺎن ﻣــ ��ـﺎ إذا ﻛﺎﻧـــت ﺗﺷـــﻛل
ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ،أو ﺟريـﻣــ ��ـﺔ ﻣﻌيـﻧـــﺔ ﻣـــن ﻋدﻣـــــﻪ ،وﺑيـﺎن ﺷـــــﺧص ﻣرﺗﻛﺑﻬـــــﺎ”( .((2ﻛﻣـــــﺎ
يـﻌـــــ� � َّرف ﺑﺄﻧــــ ��ـﻪ“ :أداة ﻗﺎﻧوﻧي ��ـﺔ ﻟﻠوﺻـــــ ��ول إﻟـــــﻰ اﻟﺣﻘي� �ـﻘﺔ ،ﺗﺗﻣﺛل ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﻣـ ��ن اﻹﺟراءات ،يـﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ أﺳﺎﺳـﺎ ً ﺑي ��ـﺎن ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن اﻻﺗﻬـﺎم اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل
ﺻﺣي� �ـﺣﺎ ً يـ ��وﺟب ﻣؤاﺧذﺗﻪ ،أم ﻏيـ ��ر ذﻟك ،ﻓﻼ ﺟﻧﺎح ﻋﻠي ��ـﻪ ،ﻛﻣﺎ يـﻬـ ��دف إﻟﻰ ﺑيـﺎن
اﻟﺗﻛيـيـ ��ف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻔﻌل اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل”( .((2والتحقي ��ق اﻹداري ي� �ـﺗم ﻋن
طريـق ﺟﻬﺗيـن ،إﺣداﻫﻣﺎ إداريـﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟرﺋﺎﺳيـﺔ التي يـﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣﺎل
إﻟﻰ التحقي ��ق ،وﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻيـ ��ل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،ﺣيـ ��ث ﺗﻘوم ﺑﻪ
إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟرﺋﺎﺳي ��ـﺔ ،وي� �ـﻛون اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ التحقي ��ق ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗروﻛﺎ ً ﻟﻠرﺋيـس اﻹداري اﻟﻣﺧﺗص.
وأﻣـ ��ـﺎ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺛﺎﻧيـﺔ ﻓﻬــﻲ اﻟﻧيـﺎﺑــﺔ اﻹداريـﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻧﺎﺋﺑﺔ ﻋن أداة اﻟﺣﻛم ﻓــﻲ ﺗﻌﻘـب
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﺄديـﺑيـﺔ ،ﺳواء اﻹداريـﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،أو املالية التي ﺗﻘﻊ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠيـن ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت
الت ��ي ي ��ـﺳري عليه ��ا ﻗﺎﻧون إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔ ﺣﻣﺎي ��ـﺔ اﻟﻣـﺎل اﻟﻌﺎم ،وﺗﺣﻘيـ ��ق
وﺻول اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧيـ ��ن ،واﻛﺗﺷﺎف أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﻧظ ��م واﻹﺟراءات
اﻹداريـﺔ( .((2والتحقي ��ق اﻹداري يـﻣﺗد ﻟيـﺷﻣل ﺟﻣيـﻊ اﻟﻔروع واﻟﻬيـﺋﺎت واﻷﺟﻬزة
( ((2د.ﺛروت ﻣﺣﻣود ﻋوض ،التحقيق اﻹداري ودور اﻟﻧي��ـﺎﺑﺔ اﻹداري��ـﺔ ﻣﻧﻪ ،رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ،
ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋيـن ﺷﻣس ،1993 ،ص .191ود.ﻣﺣﻣد ﻣﺎﺟد يـﺎﻗوت ،أﺻول التحقيق
اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﺄدي��ـﺑي��ـﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدري� ��ـﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اإلسكندرية،2000 ،
ص.71
( ((2د.ﺛروت ﻣﺣﻣود ﻋوض ،التحقيق اﻹداري ودور اﻟﻧيـﺎﺑﺔ اﻹداريـﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.191
( ((2د.عبد اﻟﻔﺗـ��ـﺎح ﺑيـوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي ،أﺻــول التحقيق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ أﻣـﺎم اﻟﻧيـﺎﺑــﺔ اﻹداري��ـﺔ :دراﺳـﺔ
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اﻹداري ��ـﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ،ﻓﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻧﺷﺎط أو ﺟﻬﺎز إداري ي� �ـﻣﻛن أن ي ��ـﺧﺿﻊ ﻟﺗﺣﻘيـ ��ق
إداري ﺣوﻟﻪ ،ﺑﺷرط أن ﺗﻛون اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إداري ��ـﺔ أو ﻣﺎﻟي ��ـﺔ ،ﺣيـ ��ث ﻻ يـﻣﺗد التحقيق
اﻹداري إﻟﻰ ﻏيـ ��ر ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ،ﻓﻬو ﻻ يـﺷﻣل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت الس ��ياسية أو اﻷﻣﻧيـﺔ
أو ﻏيـ ��رﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺎت الت ��ي ي� �ـﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﺎ ً ﻟﺗﺣﻘيـ ��ق ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ.
ويـﺗوﻗــ ��ف اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ التحقي ��ق اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ الت ��ي ﺑﺎﺷرﺗﻪ ،ﻓﺈذا ﺑﺎﺷرﺗﻪ
اﻟﺟﻬـﺔ اﻹداريـﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺣﻘيـﻘﻬﺎ يـﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ أﺣد أﻣور ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ:
	- 1ﺣﻔظ التحقيق.
 - 2أن ﺗﻧزل ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺄديـﺑي ��ـﺔ ﻣﻣﺎ يـ ��دﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ إذا
ﺛﺑـت ﻟديـﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ وأيـﻘﻧت إداﻧﺗﻪ.
 - 3إﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘيـﻘﺎﺗﻬـﺎ إﻟﻰ اﻟﻧيـﺎﺑـﺔ اﻹداريـﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣـﺔ اﻟﺗﺄديـﺑيـﺔ،
ويـﺣـ ��دث ذﻟــ ��ك إذا ﻗ َّدرت اﻟﺟﻬـ ��ـﺔ اﻹداري ��ـﺔ ﺟﺳﺎﻣﺔ ﻓﻌﻠﻪ ،واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﻟﻌﻘوﺑﺔ
أﺷد ﻣﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﺗوﻗيـﻌﻬﺎ ﻋﻠيـﻪ.
ويـرى اﻟﺑﻌض أن ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻹداريـﺔ -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق -ﺳﻠطﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻧيـﺎﺑﺔ
َّ
يـﺧل ذﻟك ﺑﺣﻘﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا أﺳﻔرت ﺗﺣﻘيـﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋــن وﺟود ﺟريـﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋيـﺔ ،دون أن
ﻓﻲ ﺗوﻗيـﻊ اﻟﺟزاء اﻟﺗﺄديـﺑﻲ ﻋﻣﺎ يـﺛﺑت ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﺧﺎﻟف(.((2
ب  -التحقيق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ:
يـﻌـ ��رف التحقي ��ق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺄﻧﻪ« :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣــــــ ��ن اﻹﺟــــــ ��راءات الت ��ي يـﺑﺎﺷــــــ ��رﻫﺎ
اﻟﻣﺣﻘق ،ويـﻘرر ﺑﻌدﻫﺎ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت اﻷدﻟـﺔ ﻛﺎﻓيـﺔ ﻹﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻘﺿـيـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫيـﺋـﺔ اﻟﺣﻛـم
ﻣــ ��ن ﻋدﻣـ ��ـﻪ»( ،((2أو ﺑﺄﻧﻪ« :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣــ ��ن اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋي ��ـﺔ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺳﻠطﺎت
التحقي ��ق ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﺑﻐي ��ـﺔ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن اﻷدﻟـ ��ـﺔ ﻓـ� �ـﻲ ﺷـ ��ـﺄن ﺟريـﻣـ ��ـﺔ
ارﺗﻛﺑــ ��ت ،وﺗﺟﻣيـﻌﻬـ ��ـﺎ ﺛم ﺗﻘديـ ��رﻫﺎ ﻟﺗﺣديـ ��د ﻣدى ﻛﻔﺎي� �ـﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻬم إﻟﻰ
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ،أو اﻷﻣـ ��ر ﺑـﺄن ﻻ وﺟـﻪ ﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟدﻋوى( .((2وأﻣﺎ ﻋن الس ��لطة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻣﺗﻌﻣﻘــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺄديـب ،دار النهضة العربية ،ط ،1القاهرة ،1994 ،ص.57
( ((2د.ﻓـ��ـﺎرس ﻣﺣﻣـ��د عبد اﻟﺑـﺎﻗﻲ ﻋﻣران ،التحقيق البرملاني ،رﺳـ��ـﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠي��ـﺔ احلقوق،
ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺳﻧﺔ  ،1998ص.237
( ((2د.ﺧﻠيـﻔـــــﺔ ﻛﻠﻧـدر عبد الله ﺣﺳيـن ،ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣـﺗﻬم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ التحقيق اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون
اﻹﺟـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋيـﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003 ،ص.91
( ((2د.ﻫﻼﻟﻲ عبد اﻟﻼﻩ أﺣﻣد ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ التحقيق اﻻﺑﺗداﺋﻲ :دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2006 ،ص.7
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د .وفاء بدر المالك الصباح

ﺑﺎﻟﺗﺣﻘيـ ��ق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔـ ��ت اﻟـﻧظ ��م اﻹﺟراﺋيـﺔ اﻟوﺿﻌيـﺔ ﻓﻲ ﺗﺣديـد الس ��لطة
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻓﺎﺗﺟﻬت ﺑﻌـ ��ض اﻟﺗﺷري ��ـﻌﺎت إﻟﻰ ﺗﺧويـل التحقيق ﻟﺟﻬﺎز اﻟﺷرطﺔ،
ﻓﻲ ﺣيـن ﻋﻬدت ﺗﺷريـﻌﺎت ﺛﺎﻧيـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘيـق إﻟﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺷرطﺔ واﻟﻧيـﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ،
ﻓﻲ ﺣيـ ��ن أوﻛﻠت ﺗﺷـري ��ـﻌﺎت ﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣﻬﻣــﺔ التحقيق إﻟــﻰ ﻛل ﻣـ ��ن اﻟﺷـرطﺔ واﻟﻧيـﺎﺑـﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺎض ��ي التحقي ��ق ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌيـﻧــﺔ( .((3ويـﻣﺗــد ﻧطـ ��ـﺎق التحقيق اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ
ﻟيـﺷﻣل َّ
ﻛل ﻓﻌلٍ ﻣﻛ ِّونٍ ﻟﺟريـﻣﺔ -طبقا ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاء(اﻟﻌﻘوﺑﺎت) -أيـﺎ ً ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ،
وأي� �ـﺎ ً ﻛـﺎن ﻣرﺗﻛﺑﻬـــﺎ ،وﺳـــواء وﻗﻌـــت ﻓـــﻲ ﻧطـــﺎق الس ��لطة التنفيذي ��ة أو اﻟﻘﺿـــﺎﺋيـﺔ
أو ﺣﺗـــﻰ ﻓـــﻲ ﻧطـــﺎق الس ��لطة التش ��ريعية ﻧﻔﺳﻬﺎ .ﻓﺈذا ﺑﺎﺷرﺗﻪ ﺳﻠطﺔ التحقيق ﻛﺎن
ﻟﻬﺎ العدي ��د ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت ،ﻣﻧﻬﺎ ﻣـ ��ـﺎ يـﻬــدف إﻟــﻰ ﺟﻣــﻊ اﻷدﻟـ ��ـﺔ اﻟﻣؤديـﺔ إﻟــﻰ ﻛﺷــف
اﻟﺣﻘيـﻘـ ��ـﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣــﺎ يـﻬــدف إﻟـ ��ـﻰ اﻟﺗﺣــ� � ُّوط ﺿد ﻓرار اﻟﻣﺗﻬم أو ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻟﺗﺄﺛيـر
ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﺣﻘيـﻘﺔ.
وﻋﻧـــد اﻧﺗﻬـــﺎء التحقيق اﻟﺟﻧـــﺎﺋﻲ ،ﻓـــإن اﻟﻧيـﺎﺑـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺗﺗﺻـــرف ﻓيـﻪ ﺣـــﺎل وﺟـــود
أدﻟـــﺔ ﺛﺑوﺗيـﺔ ﻛﺎﻓي ��ـﺔ وذﻟــك ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣــﺗﻬم إﻟــى اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋيـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ،أو
ﺗﻘــ ��رر ﺑــ ��أن ﻻ وﺟـ ��ـﻪ ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟــ ��دﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋيـﺔ ﺣـ ��ـﺎل ﺗــواﻓر أﺣــ ��د اﻷﺳــﺑﺎب التي
ﺗﺟيـز ﻟﻬــﺎ ﻗﺎﻧوﻧــﺎ ﺣﻔــظ التحقيق.
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم يـﻣﻛـن اﺳـﺗﻧﺑﺎط أﻫـم اﻟﻔـروق اﻟﺟوﻫريـﺔ ﺑـيـن التحقيق اﻹداري والتحقيق
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ والبرملاني ،والتي ﺗﺗﻣﺛل ﻓيـﻣﺎ يـﻠﻲ:
	- 1ﻫﻧـــﺎك أوﺟـــﻪ ﺧـــﻼف ﺑـــيـن أﻧـــواع اﻟﺗﺣﻘيـﻘـــﺎت البرملانية واﻹداريـﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋيـﺔ،
ﻓﺎﻟﺗﺣﻘيـ ��ق البرملان ��ي ي� �ـﺟري ر ً
ﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻣﺎ إذا ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك ﺗﺟـﺎوز ﻣـن
ﻋدﻣـﻪ ،بينما اﻟﺗﺣﻘيـﻘـﺎت اﻹداريـﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋيـﺔ ،ﻻ ﺗﻛــون إﻻ اﺳــﺗﻧﺎدا ً إﻟــﻰ وﺟــود
ﻣﺧﺎﻟﻔـ ��ـﺔ ﻣﺣﻘﻘــﺔ ر ً
ﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ التعريف ﺑﻣرﺗﻛﺑﻬــﺎ وﺗﺣﻣيـﻠــﻪ وزرﻫــﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿــﻰ
أدﻟـ ��ـﺔ داﻣﻐـ ��ـﺔ ﺗــ ��واﻓرت ﻟــدى اﻟﻣﺣﻘــ ��ق .ﺛــ ��م إن اﻟﻣﺣﻘــق -ﺳــــ ��واء اﻹداري أو
اﻟﺟﻧـــ ��ـﺎﺋﻲ -يـوﺟــــﻪ اﺗﻬﺎﻣـــ� �ـﺎ ً ﻣﺣــــددا ً إﻟــــﻰ اﻟﻣــــرء اﻟــــ ��ذي اﻟﺗﻔــــت ﺣوﻟــــﻪ أدﻟــــﺔ
إداﻧﺗﻪ ،ﺑيـﻧﻣﺎ ﻟﺟﻧﺔ التحقيق البرملاني ﻟيـس ﻟﻬﺎ إﻻ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟوﻗﺎﺋﻊ وإﻣﺎطﺔ
اﻟﻠﺛﺎم ﻋن اﻟﺣﻘي� �ـﻘﺔ دون أن ﺗﻣﻠك ﺗوﺟي ��ـﻪ اﺗﻬﺎم إﻟﻰ ﺷﺧص ﺑﻌي ��ـﻧﻪ .وإذا
ﻛــــــﺎن التحقيق اﻹداري ﻣرﺣﻠــــــﺔ ﺗﻣﻬيـدي ��ـﺔ ،ﻓﺈن التحقيق اﻟﺟﻧــــــﺎﺋﻲ ﻣرﺣﻠــــــﺔ
ﺗﺣﺿيـري ��ـﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ،إذ ي� �ـﻛﻔل أن ﺗﻌرض اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋي ��ـﺔ ﻋﻠﻰ القض ��اء
( ((3د.ﻋﺻﺎم زﻛري��ـﺎ ،دور اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎي��ـﺔ ﺣﻘـ��وق اﻹﻧﺳﺎن ﻓـﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿـﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ ،ﻛﻠيـﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠيـﺎ ،أﻛﺎديـﻣيـﺔ اﻟﺷرطﺔ ،القاهرة ،2001 ،ص  6وﻣﺎ يـﻠيـﻬﺎ.
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وﻫﻲ ﻣُﻌـ�َ � َّدة ﻷن يـﻔﺻــــ ��ل ﻓيـﻬـــ ��ـﺎ ،وأن ي ��ـﺄﺗﻲ ﺣﻛﻣــــﻪ أدﻧـــ ��ـﻰ إﻟـــ ��ـﻰ اﻟﺣﻘيـﻘــــﺔ
واﻟﻌداﻟــــﺔ ،قي ﺣــــيـن أن التحقيق البرملاني ﻫو أﺣد وﺳﺎﺋل البرملان ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ
ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ(.((3
 - 2إن التحقي ��ق اﻹداري ﻻ ي� �ـﺗم ﺑواﺳطﺔ ﺟﻬﺔ واﺣدة ﻓﻘط ،ﻛﻣﺎ ﻫــ ��و اﻟﺣﺎل ﻓـ� �ـﻲ
التحقي ��ق البرملاني -وﻫـو البرملان -ﺑــــــل يـﺗم ﻋـــــن طريـق ﺟﻬﺗــــــيـن إﺣـــــداﻫﻣﺎ
إداري ��ـﺔ واﻟﺛﺎﻧيـﺔ ﻗﺿــﺎﺋيـﺔ ،ﺑيـﻧﻣﺎ يـﻣﻛــن ﻟﻌــدد ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎت ﻣﺑﺎﺷــرة التحقيق
اﻟﺟﻧـ ��ـﺎﺋﻲ ،وإن ﻟــ ��م ﺗﻛــ ��ن ﺟﻣيـﻌﻬـ ��ـﺎ ﻋﻠــــﻰ درﺟـــ ��ـﺔ واﺣــــ ��دة ،ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣـــ ��ـﺎ ﻫــــو
اﻟﻣﺧـــ� �ـﺗص اﻷﺻــــيـل ﺑــــ ��ذﻟك ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣــــﺎ ﻫــــو ﺻـــ ��ـﺎﺣب اختصاص ﻣﻛﻣل أو
ﺑديـل ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ يـﺧﺗص ﺑذﻟك اﺳﺗﺛﻧﺎ ًء.

 - 3إن التحقي ��ق البرملان ��ي ﻻ ﺗﺣـــد ﻧطﺎﻗـــﻪ ﻗيـ ��ود ،طﺎﻟﻣـــﺎ أﻧـــﻪ يـﺟـــ ��ري ﻓـــﻲ إطـــﺎر
اﻷﻋﻣــ ��ـﺎل واﻟﺟﻬـــ ��ـﺎت احلكومية ،ﺑي ��ـﻧﻣﺎ ﻧﺟــــ ��د أن التحقي ��ق اﻹداري يـﺷــــﻣل
ﺟﻣي� �ـﻊ اﻟﻔــــروع واﻟﻬيـﺋـــ ��ـﺎت واﻷﺟﻬزة اﻹداري ��ـﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ،ﻓﻛل ﻣـﺎ ﻫـو ﻧﺷـﺎط
أو ﺟﻬـﺎز إداري يـﻣﻛـ ��ن أن ي ��ـﺧﺿـﻊ ﻟﺗﺣﻘيـ ��ق إداري ﺣوﻟﻪ ،ﺑﺷــرط أن ﺗﻛــون
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ��ـﺔ إداري ��ـﺔ أو ﻣﺎﻟيـﺔ ،ﺣيـ ��ث ﻻ يـﻣﺗــ ��د التحقيق اﻹداري إﻟـ ��ـﻰ ﻏيـر ﻫــذﻩ
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ��ـﺎت ،ﻓﻬو ﻻ يـﺷــﻣل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت الس ��ياسية أو اﻷﻣﻧيـﺔ أو ﻏيـرﻫــﺎ ﻣــن
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت الت ��ي يـﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﺎ ً ﻟﺗﺣﻘيـ ��ق ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ،ﺑيـﻧﻣـــﺎ يـﻣﺗــــد
التحقي ��ق اﻟﺟﻧــــﺎﺋﻲ ﻟيـﺷـــ� �ـﻣل ﻛــــل ﻓﻌــــل ﻣﻛــــ ��ون ﻟﺟريـﻣــــﺔ  -طبق� �ا ً ﻟﻘــــﺎﻧون
اﻟﺟزاء(اﻟﻌﻘوﺑﺎت)  -أي� �ـﺎ ً ﻛـﺎن ﻧوﻋﻬـﺎ وأي� �ـﺎ ً ﻛـﺎن ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ ،وﺳـ ��واء وﻗﻌـ ��ت ﻓـﻲ
ﻧط ��ـﺎق الس ��لطة التنفيذية أو اﻟﻘﺿﺎﺋيـﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻧطﺎق الس ��لطة التش ��ريعية
ﻧﻔﺳﻬﺎ.
�ب عل ��ى ﻛـــل ﻣﺧﺎﻟﻔــ ��ـﺔ ﻣﺎﻟيـﺔ أو إداري ��ـﺔ ويـﺑﺎﺷـــر
 - 4إن التحقي ��ق اﻹداري يـﻧﺻـــ � ُّ
ﺑﻣﻌرﻓـــﺔ ﺟﻬﺎت اﻹدارة ﺣيـﻧﺎً ،وﺣيـﻧﺎ آﺧر ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧيـﺎﺑﺔ اﻹداريـﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر،
أﻣﺎ التحقيق البرملاني ﻓيـﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت ﺳيـﺎﺳــيـﺔ وﺑيـﺎن ﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺗﺻــرف
اﻟــذي أﻗــدﻣت ﻋﻠيـﻪ احلكومة وﻣــدى ﻣﻼءﻣﺗﻪ.
 - 5ي ��ـﺳﺗﻬدف التحقي ��ق اﻹداري ﻛﺷـ ��ف اﻟﺣﻘي� �ـﻘـﺔ ﺣي ��ـﺎل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺎت اﻹداري ��ـﺔ
واملالي ��ة ،وﻋﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ��ـﺔ ﻗــد ﺛﺑﺗــت ﺑﺣــق اﻟﻣوظــف ﻣــن ﻋدﻣــﻪ ،ﻓــﻲ
( ((3د.ﻣﺣﻣود ﻧﺟيـب ﺣﺳﻧﻲ ،اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1992 ،
ص.112
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د .وفاء بدر المالك الصباح

ﺣــيـ ��ن أن التحقي ��ق اﻟﺟﻧـ ��ـﺎﺋﻲ إﻧﻣﺎ ي ��ـﺳﺗﻬدف ﻛﺷف اﻟﺟراﺋم ﺗوطﺋﺔ ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ
ﻣرﺗﻛﺑيـﻬﺎ.

املطلب الثالث
اﻟﺗﻣيـيـز ﺑيـن التحقيق البرملاني والوسائل الرقابية اﻷﺧرى

ي� �ـﻣﻠك البرمل ��ان اﻟﻌديـد ﻣن الوسائل الرقابية اﻷﺧـرى ﻏيـ ��ر التحقيق البرملاني؛ ﻣﺛـل
ﺗوﺟي ��ـﻪ اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻻﺳﺗﺟواب ،وي ��ـﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻣيـيـ ��ز ﺑيـ ��ن ﺗﻠك الوسائ ��ل ﻣـ ��ن ﺣيـث
ﻣﺎﻫيـﺗﻬـﺎ واﻟﻐـرض ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻧﺗيـﺟﺔ التي ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ،وﺳﻧﺗﻧﺎول ذﻟك ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أو ًﻻ -اﻟﺗﻣيـيـز ﺑيـن اﻟﺳؤال والتحقيق البرملاني:
اﻟﺳؤال وسيلة ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملانية ﻗﻠيـﻠﺔ اﻷﻫﻣيـﺔ وذﻟك ﻣﻘﺎر ً
ﻧـﺔ ﺑﺎﻟوﺳـﺎﺋل
اﻷﺧرى؛ ﺧﺎﺻ ًﺔ اﻻﺳﺗﺟواب ،إذ إن اﻟﺳؤال ي� �ـﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﻠم ﺑواﻗﻌﺔ
ﻣﻌي ��ـﻧـﺔ وﻟـيـس اﻟﺣﻛـــــم ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــ ��ذﻩ اﻟواﻗﻌـــــﺔ( .((3ويـﻌـرف اﻟﺳــؤال ﺑﺄﻧﻪ“ :وسيلة
ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملاني ��ة ،يـﺳــﺗطيـﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ أي ﻋﺿــو ﻣــن أﻋﺿــﺎء البرملان
أن يـوﺟـ ��ـﻪ إﻟـ ��ـﻰ أي ﻋﺿــ ��و ﻓﻲ احلكوم ��ة أي ﺳـ ��ؤال ﻓـﻲ أي ﻣـ ��ن اﻟﺷـ ��ؤون اﻟﻌﺎﻣـﺔ
الت ��ي ﺗـ ��دﺧل ﻓـﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻـﺎﺗﻪ ،وذﻟك ﺑﻘﺻــد اﻟﺣﺻــول ﻋﻠـ ��ـﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﻌيـﻧــﺔ،
أو اﻟﺣــ ��ض ﻋﻠـ ��ـﻰ اﺗﺧـ ��ـﺎذ إﺟــ ��راء ﻣﻌــيـ ��ن”( .((3ﻛﻣــﺎ يـﻌــ ��رف ﺑﺄﻧـ ��ـﻪ“ :اﻻﺳﺗيـﺿــﺎح
ﻣــ ��ن أﺣــد اﻟــوزراء ﻋــ ��ن أﻣــر ﻏــﺎﻣض ﻣــن أﻣــور وزارﺗـ ��ـﻪ ،أو أﻣــر ﻣﺟﻬول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻬذا اﻟوزيـ ��ر ،أو ﺑﻬدف اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘي� �ـﻘﺔ أﻣر ﻣن اﻷﻣور الت ��ي ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺄﻋﻣــﺎل
وزارﺗـ ��ـﻪ ،أو ﺗوﺟيـﻪ ﻧظــر احلكومة إﻟــﻰ أﻣــر ﻣــن اﻷﻣــور ،أو إﻟــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت ﻣﻌيـﻧــﺔ
ﻻﺳﺗدراﻛﻬﺎ”(.((3
يـﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم:
 - 1إن اﻟﺳــؤال كوسيلة ﻣــن وﺳــﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑــﺔ البرملانية ﻫــو ﺣــق ﻣﻘــ َّر ٌر ﻟﻛــل ﻋﺿــو
ﻣــن أﻋﺿـــﺎء البرملان ،ﻓﻼ يـﺷـــﺗرط ﻓـــﻲ ﺗﻘديـﻣـــﻪ ﻋـــدد ﻣﻌـــيـن ﻣـــن اﻷﻋﺿـــﺎء،
( ((3د.ﻣريـد أﺣﻣد عبد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ،اﻟﺗوازن ﺑيـن اﻟﺳﻠطﺗيـن التشريعية والتنفيذية ،ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑق ،ص 371-370
( ((3د.زيـن ﺑــــدر ﻓراج ،اﻟﺳــــؤال كوسيلة ﻣــــن وﺳــــﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ البرملانية ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،1991 ،ص.9
( ((3د.رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻫيـﻣﻧﺔ السلطة التنفيذية ﻓﻲ أعمال البرملان ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.125
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وإﻧﻣﺎ يـﺣـــق ﻟﻛـــل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء البرملان ﺑﻣﻔردﻩ أن يـﺗﻘدم ﺑﻪ.
 - 2إن اﻟﺳؤال ﻻ يـ ��وﺟﻪ ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟوزراء ،ﺑـ ��ل يـوﺟـﻪ إﻟـى رﺋـيـس ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء
أو ﻧواﺑـﻪ أو اﻟوزراء أو ﻧواب اﻟوزراء أو ﻏيـرﻫم ﻣن أﻋﺿﺎء احلكومة (.((3
�ب ﻋﻠـ ��ـﻰ ﻣوﺿــ ��وع ﻣﻌــيـ ��ن يـ ��دﺧل ﺿـ� �ـﻣن
 - 3إن اﻟﺳــ ��ؤال يـﺟــ ��ب أن يـﻧﺻــ � َّ
اﺧﺗﺻﺎﺻـ ��ـﺎت ﻣــن يـوﺟـــ ��ـﻪ إﻟيـﻪ ﻣــــن أﻋﺿـــ ��ـﺎء احلكومة ،وإال ﻓﺈﻧـــ ��ـﻪ يـﺟــــوز
ﻟﻌﺿــــ ��و احلكوم ��ة ﻏيـ ��ر اﻟﻣﺧـــ� �ـﺗص اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ إذا ﻟم يـرﻓﺿﻪ
املجلس ،وﻫذا أﻣـر ﻣﻧطﻘـﻲ وﺑـديـﻬﻲ ،ﻓﻣن ﻏيـر اﻟﻣﻌﻘــــــول أن يـﺳــــــﺄل اﻟــــــوزيـر
ً
ﻣﺳــــــؤوﻻ ﻋﻧــــــﻪ ،أو ﻻ يـﻧــــــدرج ﺿــــــﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻪ،
ﻋــــــن أﻣــــــر ﻻ يـﻛــــــون
ﻓﻠﻪ ﻣـ� � ً
ـﺛﻼ ﺳــ ��ؤال اﻟــوزيـ ��ر ﻋــن ﺳـ ��ـﺑب ﺗﻌيـيـﻧــﻪ ﺷﺧﺻـ� �ـﺎ ً ﻣــﺎ ﻓـ� �ـﻲ وزارﺗــﻪ أو
ﻋــ ��دم ﺗﻌيـي ��ـﻧﻪ ،وإن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻏﺎﻟﺑي ��ـﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ البرملاني ��ة اﻟﻣوﺟﻬﺔ
إﻟﻰ اﻟﺣﻛوم ��ة ﺗـ ��دور ﺣول ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠي ��ـﺔ أو إﻗﻠيـﻣي ��ـﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء ،ﻣﻣﺎ
يـﺻـرف عنها ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧيـيـن(.((3
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم يـﺗﺿﺢ أن أﻫم ﻣﺎ يـﻣيـز اﻟﺳؤال ﻋن التحقيق البرملاني ﻣﺎ يـﻠﻲ(:((3
 - 1إن اﻟﺳــؤال كوسيلة ﻣــن وﺳــﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑــﺔ البرملانية ﻫــو ﺣــقٌّ ﻣﻘــ َّر ٌر ﻟﻛــل ﻋﺿــو
ﻣــن أﻋﺿﺎء البرملان ﺑﺻﻔﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺣيـن أن التحقيق ﺣق للبرملان ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ.
 - 2إن اﻟطﺑي ��ـﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧي ��ـﺔ ﻟﻠﺳؤال ﻫـﻲ اﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﻗﻧـﺎة ﻟﻌﺑـ ��ور اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
ﻣـ ��ن الس ��لطة التنفيذية إﻟـــﻰ ﻋﺿـــ ��و البرمل ��ان ،ﻓﻲ ﺣـــيـن ُيع ��د التحقيق وسيلة
ﺟوﻫري ��ـﺔ ﻣـــن وﺳــ ��ـﺎﺋل البرملان ذاﺗــﻪ ﻓـ� �ـﻲ ﻣراﻗﺑــﺔ الس ��لطة التنفيذية ور ِّدﻫــﺎ
إﻟــﻰ ﺟــﺎدة اﻟﺻــواب إن ﻫــﻲ ﺣــﺎدت عنها.
 - 3يـﻛﻣـن اﻟﻬدف ﻣـن ﺗوﺟي ��ـﻪ اﻟﺳــؤال في ﺣﺻـول ﻋﺿــو البرملان ﻋﻠﻰ اﻟﺑيـﺎﻧﺎت
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﺣـــ ��د اﻟـــ ��وزراء ﺑﻘﺻـــ ��د اﻻﺳــ� �ـﺗﻧﺎرة ﻓـــﻲ ﻣوﺿـــ ��وع ﻣﻌـــيـن
( ((3د.ﻋﻣرو ﺣﺳﺑو ،اﻟﻧظم السياسية واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2004 ،
ص.347
( ((3د.ﻣﺣﻣد ﺑﻛر ﺣﺳيـن ،اﻟﻔﺻـ��ل ﺑــيـن اﻟﺳﻠطﺗي�ـ��ن التشريعية والتنفيذية :دراﺳـ��ـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
ﻣﻛﺗﺑـــــــــــﺔ اﻟﺳﻌﺎدة ،طنطا ،مصر ،1990 ،ص.52
( ((3د.ﻋﺛﻣــﺎن عبد اﻟﻣﻠــك اﻟﺻــﺎﻟﺢ ،ﺗﻌﻠيـق ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء إﻟــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗوريـﺔ
ﻟﺗﻔﺳــيـر اﻟﻣﺎدة ( )114ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺑﺷﺄن التحقيق البرملاني ،ﺟريـدة اﻟوطن ،اﻟﻌدد()4037
ﺑﺗﺎريـﺦ .1986/5/15
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د .وفاء بدر المالك الصباح

ﻟﺗﺣﻘيـ ��ق ﻣﺻــ ��ـﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻬدف ﻣن التحقي ��ق ﻓﻬو أن ي� �ـﺿﻊ البرمل ��ان-
ﻛﻬي ��ـﺋﺔ ﺗﺷريـﻌيـﺔ ورﻗﺎﺑيـﺔ -يـ ��دﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق يـﺳﺗﻘيـﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ دون وﺳيـط،
وذﻟك ﻟيـ ��س ﺑﻘﺻـ ��د اﻻﺳـﺗﻧﺎرة ﻓﺣﺳـ ��ب ،ﺑل ﻹﻋﻣـﺎل ﺣﻘـﻪ ﻓـ� �ـﻲ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ
الس ��لطة التنفيذية ،أو ﺑﻐيـﺔ ﺳــن ﺗﺷــريـﻊ ﺟديـد ﺑﻌــد أن يـﺗﺣﻘــق البرملان ﺑذاﺗﻪ
ﻣن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﺎل ﺑﻣﺎ ي� �ـﻛﻔل ﻟﻠﺗﺷري� �ـﻊ أن ي� �ـﺻﺑﺢ أدق اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 اﻟﺳؤال يـﺟوز ﺗوﺟيـﻬﻪ ﺣﺗﻰ ﻓيـﻣـﺎ ﺑـيـن أدوار اﻻﻧﻌﻘﺎد ،أﻣـﺎ التحقيق البرملانيﻓـﻼ يـﺟـوز إﻻ ﻓﻲ أدوار اﻧﻌﻘﺎد البرملان.
 إن اﻟﺳـ ��ؤال ي ��ـﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣﺟرد ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﺿو اﻟﺳﺎﺋل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣـن اﻟـوزيـر املعنيبالس ��ؤال ،أﻣﺎ التحقيق البرملاني فإنه يـﻧﺗﻬـﻲ ﺑــيـن يـدي البرملان  -ﻓــﻲ ﺻــورة
ﺗﻘريـ ��ر -يـﻛــون ﻣﺣــ ��ل ﻣﻧﺎﻗﺷـــﺔ ﺟﻣﺎﻋي ��ـﺔ داﺧل ﻗﺎﻋﺗﻪ ﺗﺛﻣر ﻋن ﻗرار ﺣﺎﺳم
ﻣن املجلس ﻻ راد ﻟﻪ.
ﺛﺎﻧيـﺎً -اﻟﺗﻣيـيـز ﺑيـن اﻻﺳﺗﺟواب والتحقيق البرملاني:
يـﻌـــ ��د اﻻﺳـــﺗﺟواب ﻣـــن أﻫـــم وأخطر الوسائل الت ��ي يـﻣـــﺎرس ﺑﻬـــﺎ البرملان ﻣﻬﻣﺗـــﻪ
الرقابية ﻋﻠﻰ أعمال السلطة التنفيذية ،إذ ﻗد يـؤدي  -إذا ﻣـﺎ رأى أﻋﺿـﺎء البرملان أن
أداء احلكوم ��ة ﻗــد ﺷــﺎﺑﻪ اﻟﻘﺻــور واﻹﻫﻣــﺎل  -إﻟــﻰ ﺳــﺣب اﻟﺛﻘــﺔ ﻣــن وزيـر ﻣﻌــيـن
أو ﻣــن الوزارة ﻛﻠﻬﺎ(.((3
وﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌري ��ـﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬي ��ـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺟواب ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ إﺟـ ��راء ﻣـ ��ن إﺟـ ��راءات
اﻟرﻗﺎﺑـﺔ البرملاني ��ة ﻋﻠـ ��ـﻰ أعمال الس ��لطة التنفيذية .ﻓيـﻌــرف اﻟـ ��ـﺑﻌض اﻻﺳــﺗﺟواب
ﺑﺄﻧـ ��ـﻪ“ :إﺟــ ��راء ﻣــ ��ن إﺟراءات ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘي� �ـﻘﺔ ي� �ـﺗﻌﻠق ﺑﺄوﺿﺎع ﻣﻌي ��ـﻧﺔ ﻓﻲ أﺣد
أﺟﻬزة الس ��لطة التنفيذي ��ة ،وي� �ـﺟري ﻋﻠــ ��ـﻰ أﺳﺎس ﺗﺑﺎدل اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣـ ��ن ﻣﻘدم
اﻻﺳﺗﺟواب ،أو ﺑﻌض اﻷﻋﺿﺎء ،يـﻘﺎﺑﻠـــﻪ إﺟﺎﺑـــﺔ اﻟـــوزيـر ،أو رﺋـــيـس احلكومة ﻋﻠـــﻰ
اﻷﺳﺋﻠﺔ ،ويـﺳـــﺗﻬدف ﺗﺣويـل املس ��ؤولية السياسية ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬﺔ احلكومة أو أﺣد
اﻟوزراء”(.((3
( ((3د.رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد ﺑطيـﺦ ،اﻟﺗطﺑيـﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠيـﺔ ﻟﺿواﺑط اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ البرملانية ووﺳﺎﺋل وإﺟراءات
البرملان الرقابية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ،ص.132
( ((3د.إي��ـﻬﺎب زﻛﻲ ﺳﻼم ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ السياسية ﻋﻠﻰ أعمال السلطة التنفيذية ﻓﻲ النظام البرملاني،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.76
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اﻟﺗﺣﻘيـق اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ كوسيلة رقابية ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻓﻲ الكويت ومصر

ﻛﻣــــﺎ يـﻌرﻓــــﻪ اﻟـــ ��ـﺑﻌض اﻵﺧــــر ﺑﺄﻧــــﻪ“ :ﺣــــق ﻋﺿــــو البرملان ﻓــــﻲ اﺗﻬــــﺎم احلكومة
وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ،أو ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺣـ ��د أﻋﺿـﺎﺋﻬﺎ ﻋـ ��ن ﺗﺟـﺎوزات أو أﺧط ��ـﺎء
ﻣﻌي ��ـﻧـﺔ ﺗـ ��م ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ أو ﺣدوﺛﻬﺎ يـﺛﺑﺗﻬـﺎ ﻣﻘـ ��دم اﻻﺳـﺗﺟواب أﻣـﺎم البرملان ﺑﺎﻟوﻗـﺎﺋﻊ
واﻟﻣﺳـﺗﻧدات وﺟﻣيـﻊ اﻷدﻟــﺔ اﻟﺛﺑوﺗيـﺔ ،ﻟيـﻧﺗﻬــﻲ ﻣــن ذﻟــك إﻟــﻰ ﻓــﺢﺗ ﺑــﺎب املناقش ��ة
أﻣــﺎم املجلس اﻟﻧيـﺎﺑﻲ ﺑﻬــدف ﺗﺣريـك اﻟﻣﺳؤوﻟيـﺔ الس ��ياسية ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ احلكومة
أو أﺣـ ��د اﻟوزراء ،وذﻟـ ��ك ﻛﻠـﻪ ﺑﻌـ ��د ﺳـﻣﺎع دﻓﺎع احلكوم ��ة ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت”(.((4
وﻫﻧﺎك ﻣـ ��ن ي ��ـﻌ ِّرﻓـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ“ :اﺗﻬـﺎم يـ ��وﺟﻬـﻪ أﺣـ ��د أﻋﺿـﺎء املجل ��س اﻟﻧي ��ـﺎﺑﻲ ﻟـرﺋيـس
ﻣﺟﻠـ ��س اﻟـــوزراء أو ﻷﺣـــد اﻟـــوزراء ﻋـــن ﻣﺂﺧـــذ وﻣﺛﺎﻟـــب ﻓـــﻲ ﺷـــﺄن ﻣـــن اﻟﺷـــؤون
التي ﺗـــدﺧل ﻓـــﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ”(.((4
ويـﺳﺗﻧﺞﺗ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻌريـﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟيـﺔ:
 إن اﻟﺣــ ��ق ﻓـ� �ـﻲ ﺗوﺟيـﻪ اﻻﺳـ� �ـﺗﺟواﺑﺎت ﻫــو ﺣــق مقرر ﻟﻛــل ﻋﺿــ ��و ﻣــن أﻋﺿــﺎءالبرملان ،وﻣـــ ��ن ﺛـــم ﻓﺎﻻﺳـــﺗﺟواب ﺣـــق ﻣـــن أﻫـــم ﺣﻘـــوق أﻋﺿـــﺎء اﻟﻣﺟـــﺎﻟس
اﻟﻧيـﺎﺑي ��ـﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ احلكوم ��ة وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺳيـيـر واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳيـﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
 إن اﻻﺳــﺗﺟواب يـوﺟــﻪ إﻟــى احلكومة ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ،ﻣﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ رﺋــيـس اﻟــوزراءأو أﺣــد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻋن طريـق اﺗﻬﺎم أﺣد اﻟوزراء.
 إن ﻣﻧﺎط اﻻﺳﺗﺟواب ﻫو اﺗﻬﺎم وﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أو ﻷﺣد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ . إن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ الت ��ي ي ��ـﺣرﻛﻬﺎ ﻋﺿو البرمل ��ان ﺿـ ��د احلكومة أو أﺣـ ��د أﻋﺿـﺎﺋﻬﺎ ،ﻻﺑـ ��د أن ﺗﻛون ﻋـ ��ن ﺗﺟﺎوزات أو أﺧطﺎء ﻣﺣ َّددة ي ��ـﺣﺻرﻫﺎ ﻣﻘدم اﻻﺳـﺗﺟواب
ويـﺑرﻫن عليها ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷدﻟﺔ وﺟﻣيـﻊ اﻟﺑيـﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺛﺑوﺗيـﺔ.
 إن ﻫدف اﻻﺳﺗﺟواب ﻫو ﺗﺣريـ ��ك املس ��ؤولية ﻓﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ احلكوم ��ة أو أﺣدأﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ،واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ أم ﻣﻧﻪ.
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ي� �ـﻣﻛن اﻟﻘول :إن أﻫم ﻣﺎ يـﻣيـ ��ز اﻻﺳﺗﺟواب ﻋن التحقي ��ق البرملان ��ي ﻣﺎ
يـﻠﻲ:
 - 1إن التحقيق البرملاني يـﻬــدف إﻟــﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ السياسية التي ﺗﻼﺣــق اﻟﻣﺳــؤول
( ((4د.ﺟــﻼل اﻟﺳــيـد ﺑﻧــداري ﻋطيـﺔ ،اﻻﺳــﺗﺟواب وسيلة ﻣــن وﺳــﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑــﺔ البرملانية ﻓــﻲ ﻣﺻر:
دراﺳــﺔ ﺗﺣﻠيـﻠيـﺔ ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺳﻧﺔ  ،1996ص.37
( ((4د .رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣـ��د ﺑطـيـﺦ ،اﻟﺗطﺑي � �ـﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠي ��ـﺔ ﻟﺿـ ��واﺑط اﻟﺣﺻـﺎﻧﺔ البرملانية ووسائل
واﺟـراءات البرملان الرقابية ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.132
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ﺳـؤال ُﻣﻐﻠَّ ٌ
ٌ
ـظ يـﻬـدف
ﻋــن اﻟﺗﻧﻔيـذ ﻣن اﻟﻧﺎﺣيـﺔ السياسية ،أﻣﺎ اﻻﺳـﺗﺟواب ﻓﻬـو
إﻟـﻰ ﻛﺷـ ��ف ﻣـ ��دى ﺳـــ� �ـﻼﻣﺔ ﺗﺻــــ ��رف اﻟــــوزيـر ﻓـــ� �ـﻲ ﻣوﺿــــ ��وع ﻣﺳــــﺎءﻟﺗﻪ،
وﻣن ﺛم ،ﻓﺈﻧـــ ��ـﻪ ﻣﺛــــ ��ل ﻏيـرﻩ ﻣــــن وﺳــــﺎﺋل اﻟﻣﺳـــﺎءﻟﺔ الس ��ياسية ،ﻻ يـﻣﻧـــﻊ أو
يـﺣـــ ��ول اﺳــ� �ـﺗﺧدام وسيلة ﻣﺳــ ��ـﺎءﻟﺔ أﺧـــرى -ﻣﺛـــل التحقي ��ق البرملاني -ﻣن
اﺳﺗﺧداﻣﻪ(.((4
 - 2إن التحقي ��ق البرملان ��ي رﺑﻣﺎ ي ��ـﻧﺗﻬـﻲ إﻟـﻰ اﻗﺗﻧـﺎع أﻋﺿـﺎء البرمل ��ان ﺑﻣﺳؤوﻟي ��ـﺔ
اﻟوزيـ ��ر ،وﻣن ﺛم ،اﺳﺗﺟواﺑﻪ ،أو أﻧﻪ ﻻ ي ��ـﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ ذﻟك ،ويتم االكتفاء ﺑﺑﻌض
اﻟﺗوﺻيـﺎت .أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺟواب ﻓﺈﻧﻪ يـﻧﺗﻬﻲ ﺑﺄﺣد اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟيـﺔ:
أ -ﺗوﺟيـﻪ اﻟﺷﻛر ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ إذا ﺗﺑيـن أﻧﻬﺎ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑواﺟﺑﻬﺎ ﺧيـر ﻗيـﺎم.
ب -أن يـﻘرر البرملان اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺟدول اﻷﻋﻣـﺎل إذا ﺗﺑـيـَّن أن احلكومة ﻟـم ﺗﺧطـﺊ،
أو أن ﺧطﺄﻫﺎ يـﺳيـر ويـﻣﻛن اﻟﺗﺟﺎوز ﻋﻧﻪ(.((4
ج  -ﺻدور ﻗـرار ﻣن البرملان ﺑﺈداﻧﺔ احلكومة ،أو ﺑﻌــــض أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ،وﻫذا ﻗـد يـﻧﺗﻬـﻲ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺟواب إﻟﻰ طرح اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟوزارة أو ﺑﺎﻟوزيـر اﻟذي يـﺗﻌﻠق ﺑﻪ اﻟﻘرار(.((4

( ((4د .ﻣﺣﻣد عبد اﻟﻣﺣﺳن املقاطع ،اﻻﺳـﺗﺟواب البرملاني ﻟﻠـوزراء ﻓـﻲ اﻟﻛويـت :دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠيـﻠيـﺔ
ﻧﻘديـﺔ ﻓـﻲ ﺿـوء أﺣﻛـﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻛويـﺗﻲ واﻟﺳـواﺑق البرملانية ،ﻣﺟﻠﺔ احلقوق ،ﻣﻠﺣق اﻟﻌـدد
اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرون ،ﺳـﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،2002ص.22
( ((4ﻟﻘد ﺗم ﺗوﺟي ��ـﻪ اﺳﺗﺟواب إﻟى وزي�ـ��ر املالية األس�ب��ق ﻧﺎﺻر اﻟروﺿﺎن وﻧوﻗش ﺑﺟﻠﺳﺔ
 1997/7/15ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘـﺎد اﻷول واﻧﺗﻬى إلى اﻻﻧﺗﻘﺎل إلى ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل.
( ((4ﻟﻘــد وﺟـ��ـﻪ اﺳـ� �ـﺗﺟواب ﺿــد وزيـر اﻹﻋـ��ـﻼم اﻟﻛـ�ـ��وي�ـﺗﻲ اﻟﺷــيـﺦ ﺳـ��ـﻌود اﻟﻧﺎﺻـ�ـ��ر اﻟﺻـ��ـﺑﺎح
وﻧــوﻗش ﺑﺟﻠﺳــﺔ املجلس ﺑﺗــﺎريـﺦ  1998/3/10ﻓـــﻲ دور اﻻﻧﻌﻘـــﺎد اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ،وﻗﺑـــل التصويت
ﻋﻠيـﻪ اﺳـــﺗﻘﺎﻟت احلكومة .ﻛﻣـــﺎ ﻗـُــدم اﺳـــﺗﺟواب ﺿـــد وزيـر اﻟﻌدل واﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣيـﺔ أﺣﻣد
اﻟﻛﻠيـب وﻧوﻗش ﺑﺟﻠﺳﺔ املجلس ﺑﺗﺎري�ـﺦ  1999/5/4وﺑﻌـد املناقشة ﺗﻘـدم ﻋﺷـرون ﻋﺿوا ً
ﺑطرح اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟوزيـر.
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اﻟﺗﺣﻘيـق اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ كوسيلة رقابية ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻓﻲ الكويت ومصر

املبحث الثاني
ﺗﺷﻛيـل ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية
وﻧطﺎﻗﻬﺎ وسلطاتها في الكويت ومصر

للبرمل ��ان اﻟﺣــ ��ق ﻓــﻲ ﺗﺷــﻛيـ ��ل ﻟﺟــﺎن التحقي ��ق ﻻﺳــيـﻣﺎ إذا ﻣــﺎ ﺗﺷـ� �ـﻛك ﻓــﻲ ﺻــﺣﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ��ـﺎت اﻟﻣﻌطﺎة ﻣن ﻗﺑل احلكوم ��ة ردا ً عل ��ى ﺳؤال ﻣﻘدم إﻟي ��ـﻬﺎ ،أو ﻣﺎ ﻛﺷﻔت
ﻋﻧﻪ املناقشة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻣوﺿــوع ﻣﻌــيـن( ،((4أو ﺑﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﺣــدوث ﻓﺿيـﺣﺔ ﻣﺎ ﻓــﻲ
ﺟﻬـ ��ـﺎز ﻣــن أﺟﻬــ ��زة اﻟدوﻟــﺔ ،أو إﺣــ ��دى وزاراﺗﻬــﺎ أو ﻣؤﺳﺳـ ��ـﺎﺗﻬﺎ ،ﻓيـﻘوم ﺑــﺈﺟراء
ﺗﺣﻘيـق ﻗــد يـﻧــدب ﻟــﻪ ﺑﻌــض أﻋﺿــﺎﺋﻪ ،أو ﻗــد يـؤﻟــف ﺑﺷــﺄﻧﻪ ﻟﺟﻧــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺳــﻣﻰ
ﻟﺟﻧـ ��ـﺔ التحقيق البرملاني ��ة ﺗﺑﺣــث ﻓـ� �ـﻲ اﻟﻣوﺿــوع اﻟــ ��ذي ﺗﺷﻛﻠت ﻣن أﺟﻠﻪ ﺑﺣيـﺎد
وﻣوﺿوﻋي ��ـﺔ ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳـﻠطﺎت الت ��ي ﺧ َّوﻟﻬـﺎ ﻟﻬـﺎ اﻟدﺳﺗور ،ﺛم
ﺗﻘدم ﺗﻘريـ ��رﻫﺎ للبرمل ��ان ﺑﺷﺄﻧﻪ ،ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً اﻟﻧﺗيـﺟﺔ الت ��ي ﺗوﺻﻠت إﻟيـﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌد
اﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﺟﻼء ،ﻟيـﺗﺧذ البرملان ﺑدورﻩ ﻗرارﻩ اﻟﺣﺎﺳم ﺑﺷﺄن اﻟﻣوﺿوع(.((4
وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘــ ��دم ،وللتعرف ﻋﻠــﻰ ﺗﺷــﻛيـل ﻟﺟــﺎن التحقيق البرملانية وﻧطﺎﻗﻬــﺎ
وسلطاتها ﺳﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﺎﻟب ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
املطلب األول :ﺗﺷﻛيـل 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:
( ((4د.ﻋﺎدل الطبطبائي ،النظام اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻛويـت ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دون ﻧﺎﺷر ،الكويت،
 ،2009ص.931
( ((4د.ﻋﺛﻣﺎن عبد اﻟﻣﻠـك اﻟﺻﺎﻟﺢ ،النظام اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت السياسية ﺑﺎﻟﻛويـت ،ﻣؤﺳﺳــﺔ
دار اﻟﻛﺗب ،الكويت ،2003 ،ص.714
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الفرع االول :ﺗﺷﻛيـل ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية في الكويت
الفرع الثاني:ﺗﺷﻛيـل ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية في مصر

الفرع األول
ﺗﺷﻛيـل ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية في الكويت
أو ًﻻ -السلطة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﻛيـل:
إن السلطة اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑﺗﺷــﻛيـل ﻟﺟﻧــﺔ ﺗﺣﻘيـق ﺑرﻟﻣــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻛويـت ﻫــﻲ ﻣﺟﻠــس
اﻷﻣــ ��ـﺔ ،ﺣيـث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ( )114ﻣن اﻟدﺳﺗور على أنه« :يـﺣق ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻓﻲ
ﻛل وﻗت أن يـ ��ؤﻟف ﻟﺟﺎن ﺗﺣﻘيـ ��ق ،أو ي ��ـﻧدب ﻋﺿوا ً أو أﻛﺛر ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘيـق
ﻓﻲ أي ﻣن اﻷﻣور اﻟداﺧﻠـﺔ ﻓـﻲ اختص ��اص املجل ��س ،وي� �ـﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوزراء وﺟﻣيـﻊ
ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻘديـم اﻟﺷـﻬﺎدات واﻟوﺛـﺎﺋق واﻟﺑيـﺎﻧـﺎت التي ﺗطﻠب ﻣﻧﻬم».
ﻛﻣـــــ ��ـﺎ ﻧﺻــــــت اﻟﻼﺋﺣـــــ ��ـﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠــــــس اﻷﻣــــــﺔ اﻟﺻـــــ ��ـﺎدرة ﺑﺎﻟﻘــــــﺎﻧون رﻗــم
 12ﻟﺳـ ��ـﻧﺔ  ،1963ﻓـ� �ـﻲ ﻣﺎدﺗﻬــﺎ رﻗــم ( )147ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ»:يـﺣــ ��ق ﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ ﻓــﻲ
ﻛــ ��ل وﻗــت أن يـ ��ؤﻟف ﻟﺟﺎن ﺗﺣﻘيـق أو ي ��ـﻧدب ﻋﺿوا ً أو أﻛﺛر ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘيـق
ﻓـﻲ أي أﻣـ ��ر ﻣـن اﻷﻣور اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اختصاص املجل ��س .»..ويـﺗﺿـﺢ ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـــدم أن
الس ��لطة اﻟﻣﺧﺗﺻــ ��ـﺔ ﺑﺗﺷـــﻛيـل ﻟﺟﻧـــﺔ ﺗﺣﻘيـق ﺑرﻟﻣــ ��ـﺎﻧﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻛويـت ﻫﻲ ﻣﺟﻠس
اﻷﻣﺔ.
ﺛﺎﻧيـﺎً -طﻠب ﺗﺷﻛيـل ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية:
انطالق ��ا مما جاء في نص اﻟﻣــــﺎدة ( )147ﻣــــن اﻟﻼﺋﺣـــ ��ـﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠــــس اﻷﻣــــﺔ
املشار إليها سابقا ،فإنه يـﺗﺿــﺢ أن طﻠــب ﺗﺷــﻛيـل ﻟﺟــﺎن ﻟﻠﺗﺣﻘيـق البرملاني يـﺑﻘــﻰ
ﻗﺎﺻــ ��را ً ﻋﻠـ ��ـﻰ أﻋﺿــﺎء ﻣﺟﻠــس اﻷﻣـ ��ـﺔ ﻛــﺄﻓراد ﺷــريـ ��طﺔ أﻻ يـﻘــل ﻋــ ��دد اﻟﻣــوﻗﻌيـن
ﻋﻠـ ��ـﻰ اﻟطﻠــــ ��ب ﻋــــن ﺧﻣﺳـــ ��ـﺔ أﻋﺿــــﺎء ،وأن يـﻘـــ� �ـﻊ اﻟطﻠــــب ﻓــــﻲ اﻷﻣــــ ��ور اﻟداﺧﻠــــﺔ
ﻓـــ� �ـﻲ اختصاص البرمل ��ان ،ﻓﻼ يـﻣﺗـــد ﻣ ً
ــــﺛﻼ إﻟـــﻰ اﻷﺣﻛـــ ��ـﺎم اﻟﻘﺿـــﺎﺋيـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋيـﺔ ،أو
إﻟـــ ��ـﻰ اﻟﻣوﺿـــ ��وﻋﺎت التي ﺗﺗﺻل ﺑﺻﻼﺣي ��ـﺎت رﺋيـ ��س اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻيـﺔ؛ والتي
يـﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺑﺄﻣر أﻣيـري(.((4
(((4د.ﻋﺛﻣﺎن عبد اﻟﻣﻠك اﻟﺻﺎﻟﺢ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملانية ﻋﻠﻰ أعمال اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻛويـت ،دراﺳﺔ ﻧظريـﺔ
ﺗطﺑيـﻘيـﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ احلقوق واﻟﺷري��ـﻌﺔ ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،دي��ـﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ،1981
ص.21
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وﻓــ� �ـﻲ ﻫـــذا اﻟﺻـــ ��دد ،ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟدﺳـــﺗوريـﺔ أﻧــ ��ـﻪ« :يـﻛـــون ﻛـــل ﻣوﺿـــوع
أو أﻣـــر يـﺳــﺗطيـﻊ املجلس أن يـﻣــﺎرس ﻓيـﻪ ﺻــﻼﺣيـﺎﺗﻪ اﻟﻣــذﻛورة ﻫــو ﻣﻣــﺎ ﺗطﺎﻟــﻪ
ﺳـ ��ـﻠطﺔ املجل ��س املق ��ررة ﺑﻬذا اﻟﺻـ ��دد ،وﻻ ﺷـﺑﻬﺔ واﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻫـ ��ذﻩ ﻓـﻲ أن ﺗـدﺧل ﻓـﻲ
اﻟﻣﺟـﺎل اﻟرﻗـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠـ ��س أعم ��ال الس ��لطة التنفيذي ��ة وﻣــ ��ـﺎ يـﺗﺑﻌﻬـــﺎ ﻣـــ ��ن أﺟﻬـــزة
وﻣؤﺳﺳـــﺎت وﻫيـﺋـــﺎت ﻋﺎﻣـــﺔ ،وﻟو ﻛـــﺎن ﺣﺎﺻ ً
ــﻼ ﻓــﻲ ﻋﻬــد وزارة أو ﻣﺟﻠــس ﻧيـﺎﺑﻲ
ﺳــﺎﺑﻘيـ ��ن ،وﻟيـس ﺑــﻼزم أن يـﻛــون اﻹﺟــراء ﻋــن واﻗﻌـــﺔ ﻣﺣـــددة ،وإﻧﻣﺎ يـﻛﺗﻔـــى أن
يـﻛـــ ��ون ﻣوﺿـــوﻋﺎ ً ﻣﺣـــددا ً واﺿـــﺢ اﻟﻣﻌـــﺎﻟم .ويـﺣـــ ��ق ﻟﻣﺟﻠـــس اﻷﻣـــﺔ أن يـﺟـــري
ﺗﺣﻘيـﻘــ� �ـﺎ ً ﻓـــﻲ أي أﻣـــ ��ر ﻣـــن اﻷﻣور ،ﺑﻣــ ��ـﺎ يـﻌﻧـــﻲ أن ﺳـــﻠطﺔ املجل ��س ﻓـــﻲ التحقيق
إﻧﻣــ ��ـﺎ ﺗﺷـــﻣل أي ﻣوﺿـــ ��وع أو أي ﺷـــﺄن ﻣـــن اﻟﺷـــؤون اﻟداﺧﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻـــﻪ
اﻟﺗﺷــري ��ـﻌﻲ واﻟرﻗــﺎﺑﻲ ،وﻻ يـﺗطﻠــب أن يـﻛــ ��ون ﻣوﺿــوع التحقيق واﻗﻌــﺔ ﻣﺣــددة
ﺑﻌيـﻧﻬـ ��ـﺎ ﻟﻌﻣــ ��وم اﻟـــﻧص ﻣوﺿـــوع ﻋﺑﺎرﺗــ ��ـﻪ ،ﻓيـﻛﻔﻲ ﻟﺻــ ��ـﺣﺔ التحقيق أن يـﻛـــون
ﻣوﺿـــوﻋﻪ ﻣﺣـــددا ً وواﺿـــﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ،وﻻ وﺟـﻪ ﻟﻘيـﺎس التحقيق اﻟﺳيـﺎﺳـﻲ(((4ﻋﻠـﻰ
التحقي ��ق اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ ،ﻻﺧﺗﻼف طﺑي ��ـﻌـﺔ ﻛـ ��ل ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻏﺎي� �ـﺗﻪ واﻟﻧﺗي� �ـﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ
ﻋﻠيـﻪ»(.((4
الفرع الثاني
ﺗﺷﻛيـل ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية في مصر
أوالً -السلطة املختصة بالتشكيل:
تنص الئحة مجلس الشعب احلالية والصادرة عام  1979في مادتها رقم ()218
على أن« :للمجلس أن يشكل جلنة خاصة أو يكلف جلنة من جلانه النوعية بتقصي
احلقائق عن أمر عام له أهمية خاصة ،أو لفحص أحوال إحدى املصالح العامة أو
الهيئات العامة ،أو وح��دات اإلدارة احمللية أو القطاع العام أو أي جهاز تنفيذي،
أوإداري ،أو أي م�ش��روع م��ن امل�ش��روع��ات العامة يدخل ف��ي نطاق االختصاص
الرقابي للمجلس ،وذلك لتقصي احلقيقة عن األحوال أو األوضاع املالية أواإلدارية
أو االقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو اجلهة التي شكلت اللجنة من أجلها ،أو
( ((4التحقيق السياسي هو ما تقوم به جلان التحقيق البرملاني عن وضع من األوضاع داخل أجهزة
السلطة التنفيذية للكشف عما به من مخالفات سياسية.
(	((4ﻗـــرار اﻟﻣﺣﻛﻣـ�ـ��ـﺔ اﻟدﺳـ�ـ�ـﺗوري��ـﺔ رﻗـــم ( )2/1986ﺑﺗـــﺎريـﺦ  ،1986/6/14ﺑﺷـــﺄن طﻠـــب
ﺗﻔﺳـــيـر اﻟﻣـــﺎدة ( )114ﻣـــن اﻟدﺳـ�ـ�ـﺗور ،اﻟﻛويـت ،ﻣطﺎﺑﻊ وزارة اﻟﻌدل ،ﻣﺎيـو ﺳﻧﺔ ،2003
اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ،ص 357وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
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د .وفاء بدر المالك الصباح

إلجراء حتقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من األعمال السابقة ،وكذلك للتحقق
من مدى التزام أي من اجلهات السابقة بسيادة القانون أو باخلطة ،أو باملوازنة
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 ( )219 ،218من الئحة مجلس الشعب لسنة  1979أن من ميلك
تشكيل جلان التحقيق البرملانية هو اللجنة العامة ،أو إحدى اللجان الدائمة للمجلس،
أو يكون بطلب كتابي من عشرين عضوا ً بحد أدنى ،حيث قررت املادة ( )218أن:
«للمجلس أن يشكل جلنة خاصة ،أو يكلف جلنة خاصة من جلانه النوعية بتقصي
احلقائق .»...أما املادة ( )219فقد 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 عضوا ً على األقل».
يتبني مما تقدم أن ال��ذي ميلك احل��ق في طلب تشكيل جل��ان تقصي احلقائق هي
اللجنة العامة ملجلس الشعب واللجان النوعية للمجلس ،وأخيرا ً مجموعة من أعضاء
مجلس الشعب ال يقل عددهم عن عشرين عضواً .كما يتضح أن هناك أوجه اتفاق
واختالف بني النظامني املصري والكويتي بالنسبة لالختصاص بتشكيل جلان
التحقيق البرملانية ،حيث يتفق النظامان على أن السلطة املختصة بتشكيل جلان
التحقيق البرملانية هي البرملان ،وأما أوجه االختالف فهي أن طلب تشكيل جلان
تقصي احلقائق في مصر يكون بناء على طلب من اللجنة العامة ملجلس الشعب أو
إحدى جلانه النوعية ،أو بناء على اقتراح مقدم كتاب ًة من عشرين عضوا ً 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

ﺗﺧـ��ـﺗص ﻟﺟـ��ـﺎن التحقيق ﺑﺗﻘﺻـ� �ـﻲ اﻟﺣﻘـ���ـﺎﺋق ﻓـ �ـﻲ ﻣوﺿـ�ـ��وع أو أﻣــر ﻟـ��ـﻪ أﻫﻣيـﺔ
ﺧﺎﺻــﺔ يـﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺟﻬـــــــﺎز اﻟﺗﻧﻔيـذي ،وﻻ يـﺟـــــــوز أن ﺗﺗﻌـــــــدى ﻟﺟﻧـــــــﺔ التحقيق
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اﻻﺧﺗﺻـــــــﺎص اﻟﻣوﻛـــــــول إﻟيـﻬﺎ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟيـﺳت ﻟﻬﺎ ﺳوى اﻟﺳﻠطﺎت التي
ﻣﻧﺣﻬـﺎ إيـﺎﻫـﺎ املجلس اﻟﺗﺷـريـﻌﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧطــﺎق واﻟزﻣــﺎن اﻟﻣﺣــدديـن ﺑﻣﻌرﻓﺗــﻪ(.((5
وﻻﺑــد أن يـدﺧل ﻣوﺿــوع التحقيق البرملاني ﻓـ�ـﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻـ ��ـﺎت البرملان ،إذ ﻻ
يـﺟــوز إﻧﺷــﺎء ﻟﺟﻧــﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘيـق ﻓــﻲ ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت البرملان
التشريعية أو املالية أو الرقابية( ،((5وﻫـو ﻣﻔﺗـرض أﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ التحقيق البرملاني
والتي درﺟـــــت اﻟــــــﻧظم اﻟدﺳـــــﺗوريـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻹﺷـــــﺎرة إﻟيـﻪ وإرﺳﺎﺋﻪ(.((5
وﻣن ﺛم ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ( )114ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻛوي��ـﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ« :ي��ـﺣق ﻟﻣﺟﻠس
اﻷﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــل وﻗـــت أن يـؤﻟـــف ﻟﺟـــﺎن ﺗﺣﻘيـق أو يـﻧـــدب ﻋﺿـــوا ً أو أﻛﺛـــر ﻣـــن
أﻋﺿـــﺎﺋﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘيـق ﻓـــﻲ أي ﻣـــن اﻷﻣـــور اﻟداﺧﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اختصاص املجلس ،ويـﺟـــب
ﻋﻠـــﻰ اﻟـــوزراء وﺟﻣيـﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻘديـم اﻟﺷﻬﺎدات واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺑيـﺎﻧﺎت التي
ﺗطﻠب ﻣﻧﻬم».
يـﺗﺿـــﺢ ﻣـــن هذا اﻟـــﻧص اﻟدﺳـــﺗوري ،أﻧـــﻪ يـﺷـــﺗرط أن يـدﺧل ﻣوﺿـــوع التحقيق
البرملاني ﻓـــﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎت البرملان( .((5وﻟﻘـــد ﺻـــدر ﻋـــن اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟدﺳـــﺗوريـﺔ
ﻗـــرار ﺗﻔﺳــيـري ﺑﺗــﺎريـﺦ ،((5(1986/6/14ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﻣــن احلكومة ،وذﻟــك
ﻟﺑيـﺎن ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن ﺣق ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﺷـﻛيـل ﻟﺟـﺎن ﺗﺣﻘيـق أو ﻧـدب ﻋﺿـو ﻣـن
أﻋﺿـﺎﺋﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘيـق وﻓق ﻧص اﻟﻣﺎدة ( )114ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺣﻘﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻻ يـﺣدﻩ ﺣد،
ويـﺷﻣل ﺟﻣيـﻊ اﻷﻣور التي يـﻘررﻫــﺎ املجلس ،أم أن ﻫــذا اﻟﺣــق ﺣــق ﻣﻘيـد ﺑﺿــواﺑط
ﺗﺳــﺗﺧﻠص ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ذاﺗﻬــﺎ وﻣـــن ﺑـــﺎﻗﻲ ﻧﺻـــوص اﻟدﺳـــﺗور ،وﻣن املبادئ
واﻷﻋـــراف اﻟدﺳـــﺗوريـﺔ ،وﺑيـﺎن ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن التحقيق البرملاني يـﺗﻌيـَّن أن يـﺗم ﻋن
واﻗﻌـﺔ ﻣﺣـددة ﺗﺣﻣـل ﺷـﺑﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ،أم أﻧـﻪ يـﺷـﻣل ﺟﻣيـﻊ أعمال الوزارة دون
ﺗﺧﺻيـص أو ﺗﺣديـد ،وﻫل ي�ـﺷﻣل التحقيق اﻟوﻗـﺎﺋﻊ التي ﺣـ��دﺛت ﻓــــﻲ وزارات
ﺳــــﺎﺑﻘﺔ وأﺛﻧــــﺎء ﻣــــدة ﻣﺟــــﺎﻟس اﻷﻣــــﺔ اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﺎ إذا ﻛــــﺎن ﻟﻠﺟﻧــــﺔ التحقيق
( ((5د.ﺻﻼح اﻟديـن ﻓوزي ،البرملان ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺣﻠي��ـﻠي��ـﺔ ﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟم ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،1994 ،ص.151
( ((5د.إي��ـﻬﺎب زﻛﻲ ﺳﻼم ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ السياسية ﻋﻠﻰ أعمال السلطة التنفيذية ﻓﻲ النظام البرملاني،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.131
( ((5د.ﻋﺎدل الطبطبائي ،النظام اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻛويـت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.932
( ((5د.ﻋﺛﻣﺎن عبد اﻟﻣﻠك اﻟﺻﺎﻟﺢ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملانية ﻋﻠﻰ أعمال اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻛويـت ،دراﺳﺔ ﻧظريـﺔ
ﺗطﺑيـﻘيـﺔ ،مرجع سابق ،ص.21
( ((5ﺻدر ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻔﺳـيـر رﻗــم ( )1ﻟﻌـ��ـﺎم  ،1986ﺟريـدة اﻟﻛويـت اﻟيـوم ،اﻟﻌــدد
 ،1670اﻟﺳــﻧﺔ  ،32ﺑﺗــﺎريـﺦ .1986/6/22
108

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -العدد - 1السنة السادسة  -العدد التسلسلي  - 21جمادى اآلخرة  /رجب  1439هـ – مارس  2018م

د .وفاء بدر المالك الصباح

االطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺋل ي �ـﻣﺗﻧﻊ ﻋﻠﻰ احلكومة أن ﺗﻔﺷي��ـﻬﺎ ﻟﺳري �ـﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺑﺎدئ
اﻟدﺳـﺗوريـﺔ اﻟﻣﺳــﻠم ﺑﻬــﺎ ،والقوانني التي ﺻــدرت ﺗطﺑيـﻘــﺎ ً ﻟﻬــﺎ ،أم أن ﻫــذا اﻟﺣــق
ﺗﻘﺎﺑﻠـ��ـﻪ ﺣﻘــوق دﺳــﺗوريـﺔ أﺧرى ،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﺻي��ـﺔ ﻟﻸﻓراد وﻋدم
اﻧﺗﻬـﺎك اﻟﺳـر اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ،وﻋـدم ﺗﻌريـض اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟـوطﻧﻲ واﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ
اﻟﻌﻠيـﺎ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻟﻠﻣﺧـﺎطر إذا ﻣـﺎ ﻓﻘـدت اﻟﺛﻘـﺔ ﻓـﻲ أﻣــر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﻫــل يـﺟــوز ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔ
وﻟﻠﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي رﻓــض إطــﻼع ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺛــــﺎﺋق وﻣﺳــــﺗﻧدات ﺗﺎﺑﻌــــﺔ
ﻟﻠﺑﻧــــك اﻟﻣرﻛــــزي ﺗﺗﺿــــﻣن أﺳــــﻣﺎء أﺻــــﺣﺎب اﻟﻣراﻛــــز املالية واﻟﺗﺳــﻬيـﻼت
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧي��ـﺔ ﻣــن ﻋﻣــﻼء اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي واﻟﺑﻧــوك اﻷﺧــرى أﺷﺧﺎﺻــﺎ ً طﺑيـﻌيـيـن
أو اﻋﺗﺑﺎريـيـن.
وﻗـــد ﻗـــررت اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟدﺳـــﺗوريـﺔ ﻓـــﻲ ﻗرارﻫـــﺎ اﻟﺗﻔﺳـــيـري اﻟﻣﺷـــﺎر إﻟيـﻪ أن
ﺳـــﻠطﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻓﻲ التحقيق ﺗﺷﻣل أي ﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟداﺧﻠﺔ
ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻـﻪ اﻟﺗﺷري��ـﻌﻲ واﻟرﻗﺎﺑﻲ ،وﻻ ي�ـﺗطﻠب أن يـﻛون ﻣوﺿوع التحقيق
واﻗﻌﺔ ﻣﺣددة ﺑﻌيـﻧﻬـﺎ ،وﻻ يـﻠـزم ﻓــﻲ اﻷﻣــور ﻣﺣــل التحقيق أن ﺗﺧﺎﻟطﻬــﺎ ﺷــﺑﻬﺔ
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ وذﻟــك ﺑﻘوﻟﻬــﺎ..« :ﻻ يـﺗطﻠــب ﻓــﻲ اﻷﻣــور ﻣﺣــل التحقيق أن ﺗﻛــون ﻣﻣــﺎ
يـﺧﺎﻟطﻬــﺎ ﺷــﺑﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ،إذ إن اﻟﺑــيـِّن ﻣــن ﻧــص اﻟﻣﺎدة ( )114ﻣن اﻟدﺳﺗور أﻧﻪ
ً
داﺧﻼ
ﺟـﺎء ﻋﺎﻣـﺎ ً ﻣطﻠﻘـﺎ ً ﻣـن أي ﻗيـد أو ﺷـرط ،اﻟﻠﻬم إﻻ اﺷـﺗراط أن يـﻛون التحقيق
ﻓﻲ اختصاص املجلس اﻟﻧيـﺎﺑﻲ».
ﻫذا وﻗد ﻧﺻـت اﻟﻼﺋﺣـﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠـس اﻷﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة ()147ﻋﻠـﻰ أﻧﻪ« :يـﺣق
ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل وﻗت أن يـؤﻟف ﻟﺟﺎن ﺗﺣﻘيـق أو يـﻧـدب ﻋﺿـوا ً أو أﻛﺛـر ﻣن
أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘيـق ﻓﻲ أي أﻣر ﻣن اﻷﻣور اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اختصاص املجلس ،ويـﺷـﺗرط
أن يـﻛون طﻠب التحقيق ﻣوﻗﻌﺎ ً ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل».
وبالنسبة ملصر فقد نصت الالئحة الداخلية ملجلس الشعب في املادة ()218على
أن��ه« :للمجلس أن يشكل جلنة خاصة أو يكلف جلنة من جلانه النوعية بتقصي
احلقائق عن أمر عام له أهمية خاصة ،أو لفحص أحوال إحدى املصالح العامة أو
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
للمجلس ،وذل��ك لتقصي احلقيقة عن األح��وال أو األوض��اع املالية أو اإلداري��ة أو
االقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو اجلهة التي شكلت اللجنة من أجلها ،أو
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إلجراء حتقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من األعمال السابقة ،وكذلك للتحقق
من مدى التزام أي من اجلهات السابقة بسيادة القانون أو باخلطة ،أو باملوازنة
العامة للدولة».
واستنادا ً إلى هذا النص يحق ملجلس الشعب أن يتقصى احلقائق لفحص أحوال
إح��دى املصالح العامة ،أو الهيئات العامة ،أو وح��دات اإلدارة احمللية ،أو القطاع
العام ،أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من املشروعات العامة ،طاملا أنه
يدخل في نطاق االختصاص الرقابي للمجلس.
وإذا ك��ان��ت امل ��ادة ( )218م��ن الالئحة الداخلية ملجلس الشعب ل�ع��ام  1979قد
اشترطت في موضوع التحقيق البرملاني أن« :يدخل في نطاق االختصاص الرقابي
للمجلس ،»...إال أن هذا القيد ال يكون عائقا ً أمام نشاط تلك اللجان ،إذ أشارت مقدمة
املادة نفسها إلى إنشاء تلك اللجان لتقصي احلقائق حول «أمر عام له أهمية خاصة»،
(((5
وهي عبارة تتسع لتشمل كافة جوانب العمل احلكومي في الدولة.

املطلب الثالث
ﺳﻠطﺎت ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية في الكويت ومصر

ﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻟﺟـﺎن التحقيق البرملانية ﻣـن اﻟﻘيـﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳـؤوﻟيـﺔ اﻟﻣﻠﻘـﺎة ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬـﺎ
وﻫــﻲ إﺟــراء التحقيق البرملاني وإﺑـ�ـﻼغ ﻧﺗيـﺟﺗــﻪ للبرملان ﻛــﺎن ﻻﺑــد ﻣــن ﻣﻧﺣﻬــﺎ
ﺳـ��ـﻠطﺎت ﺗؤﻫﻠﻬـ��ـﺎ ﻟﻠﻘي��ـﺎم ﺑﺗﻠــك املهمة ،وﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣــن إﻧﺟـ��ـﺎز ﻋﻣﻠﻬـ��ـﺎ ﻋﻠـ��ـﻰ اﻟوﺟــﻪ
اﻟﻣطﻠـ�ـ��وب ،إذ من دوﻧﻬﺎ ﺗظل ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟﻘي��ـﺎم ﺑرﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ،واﺗﺧﺎذ ﻛل ﻣﺎ ﺗراﻩ
ً
ﻣوﺻﻼ ﻟﻠﺣﻘيـﻘﺔ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻـ��دد ﺣـ��رص اﻟدﺳـﺗور اﻟﻛـ��وي �ـﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن يـﺑيـِّن ﻓﻲ ﺻـﻠب اﻟﻣﺎدة
( )114ﻣﻧﻪ اﻟﺻﻼﺣيـﺎت اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﺎن التحقيق ،ﻓﻧص ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ...« :ويـﺟــب
ﻋﻠــﻰ اﻟــوزراء وﺟﻣيـﻊ ﻣــوظﻔﻲ اﻟدوﻟـ��ـﺔ ﺗﻘــديـم اﻟﺷـ��ـﻬﺎدات واﻟوﺛـ��ـﺎﺋق واﻟﺑيـﺎﻧـﺎت
التي ﺗطﻠــب ﻣــﻧﻬم» .ﻛﻣــﺎ ﺣرﺻــت اﻟﻼﺋﺣـﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺑيـﺎن
ﺻــﻼﺣيـﺎت ﻟﺟـﺎن التحقيق البرملانية ﻓﻲ ﺳﺑيـل أداء ﻣﻬﺎﻣﻬــــــﺎ والتي ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ
ﺻﻼﺣي��ـﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺛاﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات ،وأﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ،وﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن.
( ((5د.هشام محمد البدري ،جلان التحقيق البرملانية ،مرجع سابق ،ص.108
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وﻧﺗﻧﺎول ذﻟك ﻛﻣﺎ يـﻠﻲ:
أوﻻ -ﺳﻠطﺎت ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية إزاء اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات:
يـﺣق ﻟﻠﺟﺎن التحقيق البرملاني االطﻼع على اﻟوﺛـﺎﺋق واﻟﻣﺳـﺗﻧدات وﻏيـرﻫـﺎ ﻣـن
اﻟﺑي ��ـﺎﻧـﺎت اﻟﺿـ�ـ��روري��ـﺔ ﻷداء ﻋﻣﻠﻬـ��ـﺎ ،وﻟﻌــل أﻫﻣي��ـﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺳـ ��ـﻠطﺎت ﻓـ�ـﻲ ﺗﻔﻌيـل
التحقيق البرملاني ﻗــد ﺣدت ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟدﺳﺗوري إلى أن يـرقى ﺑﻬﺎ إلى ﻣﺻﺎف
احلقوق اﻟدﺳﺗوريـﺔ( ،((5وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أوﺟﺑت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻬﺎ رﻗـم ( )147ﻋﻠــﻰ اﻟــوزراء وﺟﻣيـﻊ ﻣــوظﻔﻲ اﻟدوﻟــﺔ «ﺗﻘــديـم اﻟﺷــﻬﺎدات
واﻟوﺛـ���ـﺎﺋق واﻟﺑي �ـﺎﻧـ��ـﺎت التي ﺗطﻠــب ﻣـﻧﻬم»( .((5ﻛﻣـﺎ أﺣﺎﻟـ��ت اﻟﻣـﺎدة ( )147إﻟـﻰ
اﻟﻣـﺎدﺗيـن رﻗﻣـﻲ ( )8،9ﻣـن ذات اﻟﻼﺋﺣـ��ـﺔ ،ﺣيـث ﻗررت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ( ((5أن ﺗﻠـك
اﻟﺻـﻼﺣي��ـﺔ ﺑيـد اﻟﻠﺟﻧـﺔ وﺣـدﻫﺎ ،إذ ﻟﻠﺟﻧـﺔ أن ﺗﻘـرر طﻠـب أي أوراق ﻣــن احلكومة
لالطــﻼع عليها ،واﺗﺧــﺎذ ﻛــل ﻣــﺎ ﺗــراﻩ ﻣوﺻ ً
ــﻼ ﻟﻠﺣﻘيـﻘــﺔ ،وإن ﻛــﺎن يـﻼﺣــظ أن ﺗﻠــك
اﻟﺻــﻼﺣيـﺎت ﻟــم ﺗﻛــن مقررة ﻓــﻲ أول اﻷﻣــر ﻓــﻲ اﻟﻼﺋﺣــﺔ ،وإﻧﻣﺎ أﺿيـﻔت ﻻﺣﻘﺎ ً
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ( )1ﻟﺳــــﻧﺔ  ،1964ﻓﻲ ﺷـﺄن التحقيق البرملاني ،وإﺻــــﻼح اﻟﺟﻬــــﺎز
اﻹداري(.((5
( ((5د.ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻫﻲ أﺑو يـوﻧس ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملانية على أعمال احلكومة ﻓـﻲ اﻟﻧظﺎﻣيـن اﻟﻣﺻري
واﻟﻛويـﺗﻲ ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟديـدة ،اإلسكندرية ،2002 ،ص .116
(	((5تنص املادة ( )147من الالئحة الداخلية ملجلس األمة على أنه« :يحق ملجلس األمة في كل وقت
أن يؤلف جلان حتقيق أو يندب عضوا ً 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 موقعا من خمسة أعضاء على
األقل».
( ((5ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ( )8ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠي ��ـﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن »:ﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﺗﻘرر اﺳﺗدﻋﺎء
اﻟطﺎﻋن أو اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿويـﺗﻪ أو اﻟﺷﻬود وطﻠب أي أوراق ﻣن احلكومة لالطﻼع
عليها ،واﺗﺧﺎذ ﻛل ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣوﺻﻼ ﻟﻠﺣﻘيـﻘﺔ ،وﻟﻬﺎ أن ﺗﻧدب ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﻓرﻋيـﺔ أو أﻛﺛر
ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻘيـﻘﺎت .ويـﻛون اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﻬود ﺑﻛﺗﺎب ﻣن رﺋيـس املجلس ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺑطريـق اﻟﺑريـد اﻟﻣﺳﺟل أو اﻟﺳﺟل اﻟﺧﺎص ﺑﻣراﺳﻼت املجلس» .وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ( )9ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟداﺧﻠي��ـﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن »:إذا ﺗﺧﻠف اﻟﺷﻬود ﻋن اﻟﺣﺿور أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌد إﻋﻼﻧﻬم
ﺑﺎﻟطريـق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﺣﺿروا واﻣﺗﻧﻌوا ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ،أو ﺷﻬدوا ﺑﻐيـر اﻟﺣق ،ﻓﻠﻠﺟﻧﺔ أن ﺗطﻠب
ﻣن رﺋيـس املجلس ﻣﺧﺎطﺑﺔ وزيـر اﻟﻌدل ﺑﺷﺎن رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣيـﺔ ﻋﻠيـﻬم طﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﺟزاء واﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋيـﺔ».
( ((5د.ﻋﺎدل الطبطبائي ،النظام اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻛويـت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.932
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وبالنظر إلى الئحة مجلس الشعب ،جند أنها قد وسعت من سلطات جلان تقصي
احلقائق فنصت في امل��ادة ( )220على أنه« :للجنة تقصي احلقائق أن تتخذ كافة
اإلجراءات الالزمة للحصول على البيانات واملعلومات واألوراق املتعلقة مبا أحيل
إليها من موضوعات ،وأن جتري ما يقتضيه استجالء احلقيقة بشأنها من استطالع
أو مواجهة أو زي��ارات 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 أي جهة رسمية أو عامة ،ويتحمل
املجلس نفقات الزيارات امليدانية التي تقوم لها جلان تقصي احلقائق».
وبناء على هذا النص ،يتضح أن سلطات جلان تقصي احلقائق ال تقتصر على بعض
الوثائق واملستندات فقط ،بل إنها صاحبة احلق في طلب ما تشاء من تقارير أو
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
يجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدمي املساعدات والشهادات والوثائق
والبيانات التي تطلب منهم .كما يتضح من النص املتقدم كذلك أن جلنة تقصي
احلقائق هي صاحبة الصالحية في تقرير مدى احلاجة إلى احلصول على مستند
أو وثيقة أو تقرير أو بيان أو غير ذلك ،بوصفه خادما ً ملهمتها .وهو نفس احلكم
الذي قررته الالئحة الداخلية ملجلس األمة في مادتها رقم ( )147حني أوجبت على
ال��وزراء وجميع موظفي الدولة «تقدمي الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب
منهم»(.((6
وأﻣﺎ ﻋن ﺟزاء ﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣـن ﺟﺎﻧـ��ب اﻟﻣوظـف أو اﻟـوزيـر ﻟطﻠﺑـﺎت ﻟﺟـﺎن
التحقيق البرملانية ﻓـــﻲ اﻟﺣﺻـ�ـ�ـ��ول ﻋﻠـ�ـ��ـﻰ اﻷوراق واﻟﻣﺳـ��ـ��ـﺗﻧدات واﻟﺑيـﺎﻧـــﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء التحقيق ،ﻓﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺣيـن ﺗﺗﻬرب احلكومة أو ﺗﻌﺗذر
ﻋن ﺗزويـد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑـــﺎﻷوراق واﻟﻣﺳـــﺗﻧدات واﻟﺑيـﺎﻧـــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ،ﻓﻬﻧﺎ يـﻠﺟـــﺄ
رﺋـــيـس اﻟﻠﺟﻧـــﺔ إﻟـــﻰ رﺋـــيـس ﻣﺟﻠـــس اﻷﻣــﺔ ﻹﺑﻼﻏــﻪ ﺑذﻟك ،ﻓيـﺗﺻــل رﺋــيـس ﻣﺟﻠــس
( ((6تنص املادة ( )147من الالئحة الداخلية ملجلس األمة على أنه« :يحق ملجلس األمة في كل وقت أن
يؤلف جلان حتقيق أو يندب عضوا ً 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 موقعا ً من خمسة أعضاء على األقل».
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د .وفاء بدر المالك الصباح

اﻷﻣــﺔ ﺑــﺎﻟوزيـر اﻟﻣﺧــﺗص ﻟيـﺑــدي ﻟــﻪ ﺑطريـﻘــﺔ وديـﺔ رﻏﺑـﺔ اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول
ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻷوراق أو اﻟﻣﺳـﺗﻧدات اﻟﻬﺎﻣـﺔ ،أو أن يـطﻠـب رﺋــــيـس املجلس ﻣــــن رﺋــــيـس
ﻣﺟﻠــــس اﻟــــوزراء ﻣﺑﺎﺷــــرة إﺑــــﻼغ اﻟــــوزيـر اﻟﻣﺧــــﺗص ﺑرﻏﺑــــﺔ املجلس ﺑـــذﻟك،
ﻟيـﻘوم اﻟـــوزيـر ﺑـــدورﻩ ﺑﺗزويـد املجلس واﻟﻠﺟﻧـــﺔ ﺑـــﺎﻷوراق اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ.
واذا اﻣﺗﻧﻊ اﻟوزيـر ورﺋيـس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻋـن ﺗﻘـديـم اﻷوراق ﺑطريـﻘـﺔ وديـﺔ ،ﻗﺎم
رﺋـيـس ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـــﺔ ﺑـــﺈﺑﻼغ اﻷﻋﺿـــﺎء ﻓـــﻲ ﻣﺟﻠـــس اﻷﻣـــﺔ ﺑﻣـــﺎ ﺣـــدث ﻟيـﺗﺧـــذوا
ﻗـــرارﻫم ﺑـ�ـ��ـﺈﻟزام احلكومة ﺑﺗﻘــديـم اﻷوراق اﻟﻣطﻠوﺑـ ��ـﺔ ﻋﻧــد طــرح اﻷﻣــر ﻋﻠــﻰ
املجلس ﻟﻠﺗﺻــويـت ﻋﻠيـﻪ ﻓــﻲ ﺗوﺻــيـﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣـﻧﻬم ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ ﺗﻠزﻣﻬـﺎ ﺑﺗﻘـديـم ﻣـﺎ
ﺗطﻠﺑـﻪ اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﻣـن أوراق ،ﻓـﺈذا اﻣﺗﻧﻌـت احلكومة ﺛﺎﻧي ًـﺔ ﻋــــن إﺟﺎﺑــــﺔ طﻠﺑــــﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ،
وﺗزويـدﻫﺎ ﺑـﺎﻷوراق واﻟﻣﺳـﺗﻧدات اﻟﻼزﻣــــﺔ ،ﻓﻼ يـﻣﻠـك املجلس إزاء ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻫـــــذا
إﻻ رﻓﻊ اﻟـدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣيـﺔ ﺿـد اﻟوزيـر أو املسؤولني اﻟﻣﻣﺗﻧﻌــيـن ﻋــن اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ
اﻟﻠﺟﻧــﺔ( ،((6أو ﺗﺣريـك املسؤولية السياسية ﻟﻠــوزيـر اﻟﻣﻌﻧــﻲ أو احلكومة ،ﺧﺎﺻ ًــﺔ
إذا ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻷوراق اﻟﻣطﻠوﺑـ��ـﺔ ﻣــﺎ يـﺷــيـر إﻟــﻰ ﻓﺿــيـﺣﺔ ﻣﺎﻟيـﺔ أو ﻛﺎرﺛــﺔ أو إﻟﻰ
ﺧﻠـل ﺧطيـر ﻓـﻲ ﺟﻬـﺎز ﻣـن أﺟﻬـزة اﻟدوﻟـﺔ ،أو ﺗﺟـﺎوز ﻣـن أي ﻧـوع ﻗـد يـؤدي إﻟـﻰ
ﺗﻬديـد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣيـﺎة اﻟﻣواطﻧيـن.
واﻟﺟديـر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧـﻪ إذا ﻛﺎﻧـت احلكومة ﺗﺳـﺗطيـﻊ إﺧﻔـﺎء ﻣﺳـﺗﻧداﺗﻬﺎ ،ﻓﺈن املجلس
ﻫـــــو اﻵﺧـــــر ﻟدي��ـﻪ ﻣـــــن أدواﺗـــــﻪ اﻟدﺳـــــﺗوريـﺔ ﻣـــــﺎ يـﺳـــــﺗطيـﻊ ﺑـــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــل
اﻟﺿـــــﻐط ﻋﻠـــــﻰ احلكومة (ﻛﺎﻷﺳﺋﻠﺔ واﻻﺳﺗﺟواﺑﺎت ،وإﻋﻼن ﻋدم اﻟﺗﻌﺎون)
ﻹرﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻـدي ﻟﻠﻔﺳـﺎد اﻟﻘــﺎﺑﻊ ﻓــﻲ ﺑﻌــض إداراﺗﻬﺎ ،وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻷوﺿــﺎع
اﻟﺧﺎطﺋــﺔ ﻟــديـﻬﺎ إن وﺟــدت ،واﻟﺗﻌﺎون ﻣـــﻊ املجلس ﻟﺗﺣﻘيـق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم يـﻣﻛـن اﻟﻘـ��ول :إﻧـﻪ إذا رﻓﺿـت إﺣـدى اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺳـﻣﺎح ﻟﻠﺟﻧـﺔ التحقيق
ﺑﻔﺣــــص اﻷوراق ،وﻗﺎﻣــــت ﺑﻌرﻗﻠــــﺔ ﻋﻣــــل اﻟﻠﺟﻧــــﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ
ﺳــــوف ﺗﺗﻌــــرض ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ،وذﻟك ﺑﺣﺳب ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ( )9ﻣـن اﻟﻼﺋﺣـﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻠس ،وﺳﺗﺗﺳـﺑب ﺑﻧﺷـ��وء أزﻣـ��ـﺔ ﺑــيـن اﻟﺳــﻠطﺗيـن التنفيذية والتشريعية،
عي ألداء الشهادة
( ((6تنص املادة  165من قانون االج��راءات على أنه« :يجب على كل شخص ُد َ
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 مرتكبا ً
جلرمية االمتناع عن أداء الشهادة .إذا ثبت أن الشاهد قد أبدى أقواال يعلم أنها غير صحيحة،
عوقب على جرمية شهادة الزور .تسري على املجني عليه أحكام الشهود في هذا الصدد».
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ﻛﻣﺎ ﻗــد يـؤدي ذﻟــك إﻟــﻰ ﺗﻌﺳــف ﻣــن احلكومة ﺑﺎﻟطﻠب ﻣن اﻷﻣيـر اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣق
ﺣل ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ( .((6ﻧﺧﻠص ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم إلى أن ﻣـﻧﺢ ﻟﺟـﺎن التحقيق ﺣﻣﺎيـﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ
وﺻـﻼﺣيـﺎت ﺗوﺟـب اﺣﺗـرام ﻣـﺎ ﺗﺻـــدرﻩ ﻣـــن طﻠﺑﺎت ،واﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣـــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟـــﻪ
ﻣـــن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺳـــواء ﺑﺗﻘـــديـم ﻣﺳـــﺗﻧدات أو أوراق أو ﺑﺎﻟﺣﺿـ��ور أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن،
ﺣيـث أﻋطـت اﻟﻣﺎدﺗﺎن اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ( ((6واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ( ((6ﻣن اﻟﻼﺋﺣـ��ـﺔ اﻟداﺧﻠي��ـﺔ ﻟﻣﺟﻠــس
اﻷﻣــﺔ ﻟﻠﺟــﺎن ﺣــق اﻟطﻠــب إﻟــﻰ رﺋــيـس املجلس أن يـﺧﺎطــب وزيـر اﻟﻌدل ﺑﺷﺄن رﻓﻊ
اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣي��ـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻟم يـﺳﺗﺟب أو يـﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أو أﻓﺎدﻫـﺎ ﺑﻣﺎ
يـﻐﺎيـر اﻟﺣﻘيـﻘﺔ ،وذﻟك وﻓﻘـﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاء (ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت) وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات
اﻟﺟزاﺋيـﺔ(.((6
ﺛﺎﻧيـﺎً -ﺳﻠطﺎت ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية إزاء اﻷﺷﺧﺎص:
أﻋط��ت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎن التحقيق ﺣـ��ق اﺳـﺗدﻋﺎء
( ((6ﻟﻘد ﺣدث أن ﺗﻘـدم أﺣـد اﻷﻋﺿﺎء ﻓـﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل اﻟﺗﺷـريـﻌﻲ اﻟﺳﺎدس (وﻫــو
اﻟﻌﺿو/ﺣﻣد عبد الله اﻟﺟوﻋﺎن) ﺑﺳؤال إﻟﻰ وزي�ـ��ر امل��ال�ي��ة ،وﻫو ال ��وزي ��ر/ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد
اﻟﺧراﻓﻲ ،اﻟذي أﺻﺑﺢ رﺋي�ـﺳﺎ ً ﻟﻠﻣﺟﻠـ��س ﻓيـﻣــﺎ ﺑﻌــد) ﻋــن ﺑﻌــض اﻟﺗﻌـ��ـﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷـ��ـﺑوﻫﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي ،وﻟم ﺗﻛــن إﺟﺎﺑــﺔ اﻟــوزيـر ﻛﺎﻓيـﺔ آﻧــذاك ﻟﻠـرد ﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟﺳـؤال ،ﻣﻣﺎ دﻋـﺎ اﻟﺳيـد
اﻟﻌﺿو إﻟـــﻰ أن يـﺗﻘـــدم ﺑﺳـــؤال آﺧـــر ﺣـــول ﻧﻔـــس اﻟﻣوﺿـــوع ،وﻟم يـﺄت اﻟرد ﻛﺎﻓيـﺎ ً أيـﺿـــﺎ ً ﻣـــن
احلكومة ﻟﻠﻣــرة اﻟﺛﺎﻧيـﺔ ،ﻓﻛﺎن أن ﺗﻘــدم اﻟﺳــيـد اﻟﻌﺿــو ﺑطﻠــب ﻧدﺑــﻪ ﻟﻠﺗﺣﻘيـق ،ﻓﺄﺻــدر املجلس
ﻗــرارﻩ ﺑﺎﻧﺗــداب اﻟﺳــيـد/ﺣﻣــد اﻟﺟوﻋــﺎن ﻟﻠﺗﺣﻘيـق ﻓــﻲ أعمال اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
ﻧﺻــت ﻋﻠيـﻪ اﻟﻣــﺎدﺗان ( )114ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ،و ( )147ﻣــن اﻟﻼﺋﺣـﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ،اﻷﻣــر
اﻟـذي ﻟـم ﺗواﻓــق ﻋﻠيـﻪ احلكومة التي ﺗﻘـدﻣت إﻟـﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗوريـﺔ ﺑطﻠـب ﺗﻔﺳــيـر اﻟﻣﺎدة
( )114ﻣن اﻟدﺳﺗور .وﺑﻌــد أن ﺻــدر ﻗــرار اﻟﻣﺣﻛﻣـ��ـﺔ -اﻟﻣؤيـد ﻹﺟــراء التحقيق ﻣــن ﻗﺑــل
املجلس -ﺑﺄيـﺎم ﻗﻠيـﻠــﺔ ﺻــدر اﻷﻣــر اﻷﻣيـري ﺑﺣــل املجلس ،وذﻟك ﺑﺗﺎريـﺦ .1986/7/3
( ((6ﺗـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة ( )8ﻣـــن اﻟﻼﺋﺣـــﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠـــس اﻷﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أن« :ﻟﻠﺟﻧـــﺔ أن ﺗﻘـــرر اﺳـــﺗدﻋﺎء
اﻟطـــﺎﻋن أو اﻟﻣطﻌون ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿويـﺗﻪ أو اﻟﺷﻬود ،وطﻠب أي أوراق ﻣن احلكومة لالطـﻼع
عليها ،واﺗﺧـﺎذ ﻛـل ﻣـﺎ ﺗـراﻩ ﻣوﺻ ً
ـﻼ ﻟﻠﺣﻘيـﻘﺔ ،وﻟﻬﺎ أن ﺗﻧدب ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﻓرﻋيـﺔ أو أﻛﺛر
ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻘيـﻘﺎت .ويـﻛـــون اﺳـــﺗدﻋﺎء اﻟﺷـــﻬود ﺑﻛﺗـــﺎب ﻣـــن رﺋـــيـس املجلس ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ طﻠـــب
اﻟﻠﺟﻧـــﺔ ﺑطريـق اﻟﺑريـد اﻟﻣﺳـــﺟل أو اﻟﺳـــﺟل اﻟﺧﺎص ﺑﻣراﺳﻼت املجلس».
( ((6ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة ( )9ﻣــن اﻟﻼﺋﺣــﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أنه« :إذا ﺗﺧﻠــف اﻟﺷــﻬود ﻋــن
اﻟﺣﺿــور أﻣــﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌد إﻋﻼﻧﻬم ﺑﺎﻟطريـق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،أو ﺣﺿروا واﻣﺗﻧﻌوا ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ،أو
ﺷﻬدوا ﺑﻐيـر اﻟﺣـ��ق ،ﻓﻠﻠﺟﻧـﺔ أن ﺗطﻠـ��ب ﻣـن رﺋيـس املجلس ﻣﺧﺎطﺑﺔ وزيـر اﻟﻌدل ﺑﺷﺎن رﻓﻊ
اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣيـﺔ ﻋﻠيـﻬم طبقا ً ﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاء واﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋيـﺔ».
( ((6د.ﻋﺎدل الطبطبائي ،النظام اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻛويـت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص . 938-937
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د .وفاء بدر المالك الصباح

اﻟﺷـــﻬود ،وذﻟك ﺑطﻠـــب ﻣـــن رﺋـــيـس اﻟﻠﺟﻧـــﺔ إﻟﻰ رﺋـــيـس املجلس اﻟـــذي يـوﺟـــﻪ
ﻛﺗﺎﺑـــﺎ ً ﺑـــذﻟك ﺑطريـق اﻟﺑريـد اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل أو اﻟﺳﺟل اﻟﺧﺎص ﺑﻣراﺳﻼت املجلس
ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء ﺷـﺎﻫد ﻣﻌـيـن أو ﻣوظف أو ﻣﺳؤول ،وﻟيـس ﻟﻠﺟﻧﺔ وﻻ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﺳﺗدﻋﺎء
اﻟﺷﺎﻫد ﺟﺑرا ً( .((6وﻫﻧـــﺎ يـﺛـــور اﻟﺗﺳـــﺎؤل اﻟﺗـــﺎﻟﻲ :ﻣـــﺎ اﻟﺟـــزاء اﻟـــذي يـوﻗـــﻊ ﻋﻠـــﻰ
اﻷﺷـــﺧﺎص ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل اﻣﺗﻧﺎﻋﻬم ﻋن ﺗﻣﻛيـن ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية ﻣـن اﻟﺣﺻـول
ﻋﻠـﻰ ﺷـﻬﺎداﺗﻬم أو إﻓـﺎدﺗﻬم أﻣﺎﻣﻬﺎ؟
ﻟﻘد أﻋطت اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳـﻌﺔ ﻣـن ﻻﺋﺣـﺔ ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـﺔ ﻟـرﺋيـس اﻟﻠﺟﻧـﺔ  -ﺣـﺎل ﺗﺧﻠـف
اﻟﺷـ�ـ��ـﻬود ﻋـــن اﻟﺣﺿـــور أﻣـــﺎم اﻟﻠﺟﻧـ�ـ��ـﺔ ﺑﻌـــد إﻋﻼﻧﻬـــم ﺑـــﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧي ��ـﺔ ،أو
ﺣﺿـــورﻫم ﻣـــﻊ اﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋــن اﻹﺟﺎﺑــﺔ ،أو اﻟﺷــﻬﺎدة ﺑﻐيـر اﻟﺣﻘيـﻘــﺔ -أن يـطﻠــب ﻣــن
رﺋــيـس ﻣﺟﻠــس اﻷﻣـــﺔ ﻣﺧﺎطﺑــﺔ وزيـر اﻟﻌــدل ﻻﺗﺧــﺎذ اﻹﺟــراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧيـﺔ ﻟرﻓــﻊ
اﻟــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋيـﺔ ﻋﻠــيـﻬم« ،طبقا ً ﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاء واﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋيـﺔ»(.((6
( ((6اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.937
( ((6ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة ( )9ﻣــن اﻟﻼﺋﺣــﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ على أﻧــﻪ« :إذا ﺗﺧﻠــف اﻟﺷــﻬود ﻋــن
اﻟﺣﺿــور أﻣــﺎم اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﺑﻌــد إﻋﻼﻧﻬــم ﺑــﺎﻟطريـق اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ أو ﺣﺿــروا واﻣﺗﻧﻌــوا ﻋــن اﻹﺟﺎﺑــﺔ،
أو ﺷــﻬدوا ﺑﻐيـر اﻟﺣــق ،ﻓﻠﻠﺟﻧــﺔ أن ﺗطﻠــب ﻣـــن رﺋـــيـس املجلس ﻣﺧﺎطﺑـــﺔ وزيـر اﻟﻌـــدل ﺑﺷـــﺄن
رﻓـــﻊ اﻟـــدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣي ��ـﺔ ﻋﻠـــيـﻬم طﺑﻘـــﺎ ﻟﻘـ�ـ��ـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟـــزاء واﻹﺟـ�ـ�ـ��راءات اﻟﺟزاﺋي ��ـﺔ» .وﻟﻘد
ﺣدث ﻓـﻲ الفصل اﻟﺗﺷـريـﻌﻲ اﻟﺳـﺎدس ﻟﻣﺟﻠـس اﻻﻣـﺔ اﻟﻛـويـﺗﻲ أن ﻗﺎﻣـت ﻟﺟﻧـﺔ التحقيق ﻓـﻲ
اﻟﻘـ��رض اﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻗـ��درﻩ  150ﻣﻠيـون ديـﻧــﺎر ﻛــويـﺗﻲ ﺑﺗﺣديـد اﻟﻣﺳــؤوﻟيـن ﻋــن اﻻﻣﺗﻧـ��ـﺎع ﻋــن
ﺗزويـدﻫﺎ ﺑﺎﺳــﻣﺎء اﻟﻣﺳــﺗﻔيـديـن ﻣــن اﻟﻘــروض ﺗﻣﻬيـدا ﻟﻣﺧﺎطﺑـــﺔ وزيـر اﻟﻌـــدل ﺑﺷـــﺄن رﻓـــﻊ
اﻟـــدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣيـﺔ ﻋﻠـــيـﻬم طﺑﻘـــﺎ ﻟﻠﻣـــواد ( )147 ، 9 ،8ﻣـــن اﻟﻼﺋﺣـــﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠــس وذﻟــك
ﻓــﻲ ﺟﻠﺳــﺔ رﻗــم  514ﺑﺗــﺎريـﺦ  1985/6/15ﻓــﻲ دور اﻻﻧﻌﻘـ��ـﺎد اﻟﻌــﺎدي األول ﻣــن اﻟﻔﺻــل
اﻟﺗﺷــريـﻌﻲ اﻟﺳﺎدس ،اﻻ أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺣل املجلس ﻗﺑل رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺿد ﻫؤﻻء .وﻣن اﻟﺟديـر
ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻋﺑﺎرة “طبقا ً ﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاء واﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋيـﺔ” كانت ﻣﺛﺎرا ً ﻟﺟـدل ﺣـﺎل ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ
ﻧﺻـوص اﻟﻣــــﺎدة اﻟﺗﺎﺳــــﻌﺔ ﻣــــن ﻻﺋﺣــــﺔ ﻣﺟﻠــــس األمة ﻓـﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣــــﺔ اﻟﻛويـﺗﻲ ،ﺣيـث اﻗﺗـرح
أﺣد اﻷﻋﺿــــﺎء أن ﺗﺳــــﺗﺧدم ﻋﺑــﺎرة “طبقا ً ﻟﻠﻘــﺎﻧون” ﻓﻘــط دون ﺗﺧﺻــيـص ﻗــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟــزاء
واﻹﺟــراءات اﻟﺟزاﺋيـﺔ ،وذﻟك اﺑﺗﻐــﺎء ﻣــد ﻣظﻠــﺔ اﻟﻌﻘــﺎب ﻟﺗﺷــﻣل ﻛل اﻟﺻور اﻟواردة ﻓﻲ ﻓروع
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﺄﺟﺎب اﻟﺧﺑيـر اﻟدﺳـﺗوري ﺑـﺄن “اﻟﻣﻘﺻـود ﻫـو أن ي��ـﺣـﺎﻛم اﻟﺷـﺎﻫد ﻛﻣـﺎ
ﻟـو ﻛــﺎن ﻣﺗﺧﻠﻔــﺎ ً ﻋــن اﻟﺣﺿــور أﻣــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ .وﻫــذا اﻷﻣــر ﻣﻌﺎﻗــب ﻋﻠيـﻪ ﻓﻘــط ﻓــﻲ القوانني
اﻟﺟزاﺋي��ـﺔ ،ﻓﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺎﻟــذات أو اﻟﺗﺣديـد ﻟﻬـــﺎ ﻓﺎﺋـــدة ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿـــﻣن ﻣﻌﻧـــﻰ أن اﻻﻣﺗﻧـــﺎع ﻋـــن
اﻟﺣﺿـــور أﻣـــﺎم ﻟﺟﻧـــﺔ املجلس يـﻌﺗﺑـــر ﺟريـﻣـــﺔ ﻛﺎﻟﺟريـﻣـــﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص عليها ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﺟــزاء واﻹﺟـ�ـ��راءات اﻟﺟزاﺋي��ـﺔ ﻟﻣــن يـﺗﺧﻠــف ﻋــن ﺣﺿــور ﺟﻠﺳـ��ـﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣـ��ـﺔ أو اﻟﺷــﻬﺎدة
أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑدون ﻋذر .ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﺣديـد إذن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺟريـﻣﺔ ،ﻓﻠو ﻗﻠﻧـﺎ طبقا ً ﻟﻠﻘـﺎﻧون
ﺑﻛﻠﻣـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ،ﻓﺈن ذﻟـك ﻗــد ﻻ يـﺣﻣــل ﻣﻌﻧــﻰ إﻧﺷــﺎء ﺟريـﻣــﺔ أو ﻋﻘوﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــن يـﺗﺧﻠــف ﻋــن =
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 وأما بالنسبة للنظام املصري ،فقد اختلفت اآلراء بشأن هذا املوضوع حيث ذهبرأي إلى أن للجان التحقيق البرملاني سلطة قاضي التحقيق إزاء الشهود واخلبراء
باستدعائهم ،وتوقيع عقوبات على من يتخلف منهم عن احلضور ،أو امتنع عن
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
بتمتعها بتلك الصالحيات ،وفي ذلك يتم االستناد إلى القانون رقم ( )66لسنة
 ،1947املنظم لهذه املسألة ،وال��ذي م��ازال قائما ً ومعموالً به ( ،((6في حني ذهب
الرأي اآلخر ( ((6إلى 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
متلكها احملاكم وحدها ،وف��ي تخويلها إل��ى تلك اللجان اعتداء على االختصاص
الدستوري للسلطة القضائية ،وإهدار للفصل بني السلطات.
ﺛﺎﻟﺛﺎً -ﺳﻠطﺎت ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية إزاء اﻷﻣﺎﻛن:
إن ﺳﻠطﺎت ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية إزاء اﻷﻣﺎﻛن ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺣﻘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎل إلى
= اﻟﺣﺿـ �ـ��ور...،إن اﻟﺷـ��ـﻬﺎدة اﻟــزور أﻣـ��ـﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣـ��ـﺔ ﻣﻌﺎﻗب عليها ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ،وﻧص
اﻟﻣﺎدة يـرﻓﻊ ﺣﻛم اﻟﺷﻬﺎدة ﺑﻐيـر اﻟﺣق أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﻛم اﻟﺷـﻬﺎدة ﺑﻐيـر اﻟﺣق أﻣﺎم
القضاء”.
( ((6من أنصار هذا االجت��اه .د .ابراهيم عبد العزيز شيحا ،النظام الدستوري املصري ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية ،2003 ،ص  .364د .عبد الله ناصف ،مدى توازن السلطة السياسية
مع املسؤولية في الدولة احلديثة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،1981 ،ص  .92د .إيهاب
زكي سالم ،الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية ،مرجع سابق ،ص 133وما بعدها.
وقد صدر في مصر القانون رقم ( )66لسنة ،1947واخلاص بتنظيم إجراء التحقيق املنصوص
عليه في املادة ( )108من دستور ،1923امللكي ،ويوضح هذا القانون كيفية استحضار الشهود
وعقابهم حال تخلفهم عن ذلك بغير عذر مقبول ،كما أوضح  -بشكل تفصيلي -املوقف حال
حضور الشاهد أم��ام جلنة التحقيق ،وامتناعه عن اإلجابة على ما توجهه إليه من أسئلة ،أو
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.
( ((6وم��ن أنصار ه��ذا الجت��اه :د.عبد احلميد متولي ،الوسيط في القانون الدستوري ،املبادئ
الدستورية العامة للدميقراطية الغربية احلرة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،دون سنة نشر،
ص .566د.س�ع��اد ال�ش��رق��اوي ،د.عبد الله ناصف ،القانون الدستوري والنظام السياسي
املصري ،مرجع سابق ،ص 383وما بعدها.
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د .وفاء بدر المالك الصباح

أي ﻣــــن اﻟوﺣــــدات اﻹداريـﺔ أو اﻷﻣاﻛن اﻟﺗﺎﺑﻌــــﺔ ﻟﻠﺟﻬــــﺔ ﻣﺣــــل التحقيق وأﺟــــراء
اﻟﻣﻌﺎي ��ـﻧﺎت واﻟﻘي��ـﺎم ﺑﺎﻟزي ��ـﺎرات اﻟﻣيـداﻧيـﺔ التي ي�ـﻘﺗﺿي��ـﻬﺎ التحقيق .وﻓـ �ـﻲ ﻫــذا
اﻟﺻــدد ﺗﺟــدر اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ أن النظام اﻟﻛــويـﺗﻲ ﻟــم يـﺷــر ﻓــﻲ أي ﻣــن ﻧﺻوﺻﻪ
 ﺳواء ﻧﺻوص اﻟدﺳﺗور أو ﻻﺋﺣﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣـﺔ -إﻟـﻰ ﺣـق اﻟﻠﺟـﺎن ﻓـﻲ إﺟـراءزيـﺎرات ﻣيـداﻧيـﺔ ،ﺻﺣيـﺢ أﻧﻪ أوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوزراء وﺟﻣيـﻊ ﻣـوظﻔﻲ اﻟدوﻟـﺔ ﺗﻘـديـم
اﻟﺷـﻬﺎدات واﻟوﺛــﺎﺋق واﻟﺑيـﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ،إﻻ أﻧــﻪ وﻗــف ﻋﻧــد ذﻟــك ،وﻟم يـﺗﻌــداﻩ
إﻟــﻰ اﻟﺗﻘريـر ﺑــﺎﻟﺣق ﻓــﻲ إﺟـراء زيـﺎرات ﻣيـداﻧيـﺔ .وﻟﻛـن ﻫـذا ﻻ يـﻣﻧــﻊ أﻋﺿـﺎء ﻟﺟﻧـﺔ
التحقيق ﻣـن اﻟـذﻫﺎب إﻟــى أي ﻣﻛﺎن ﺗﻘﺗﺿيـﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ التحقيق ﺣيـث اﻧﺗﻘل اﻟﻌﺿو
اﻟﺳـيـد/ﺣﻣـد اﻟﺟوﻋـﺎن ﺑﺗﻛﻠيـف ﻣـن ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋﺎم  1986إلى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
وذﻟك لالطﻼع على اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات.
وبالنسبة ملصر تنص املادة ( )220من الئحة مجلس الشعب على أن”:للجنة تقصي
احلقائق أن تتخذ كافة اإلج ��راءات ال�لازم��ة للحصول على البيانات واملعلومات
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
أو عامة ،ويتحمل املجلس نفقات ال��زي��ارات امليدانية التي تقوم لها جلان تقصي
احلقائق” .فلقد أتاح النص للجان تقصي احلقائق أن تقوم بزيارات ميدانية إذا
ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ،وتقع نفقات إجراء الزيارات امليدانية على عاتق
املجلس الذي أنشأ جلنة التحقيق ،وذلك وفقا ً للمادة ( )220فقرة أخيرة من الئحة
مجلس الشعب املصري لعام.1979
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املبحث الثالث
ﺗﻘﺎريـر ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية في الكويت ومصر

ﺑﻌد أن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻟﺟﻧﺔ التحقيق ﻣـن ﺗﺣﻘي��ـﻘﻬـﺎ ﺑﺷـﺄن ﻣوﺿـ��وع ﻣـﺎ ،ﺗﻘوم ﺑﺈﻋـداد
ﺗﻘريـر ﺑﻧﺗيـﺟـﺔ التحقيق الذي ﻗﺎﻣـت ﺑـﻪ ،ﺛم ﺗﻘـوم ﺑرﻓﻌـﻪ إﻟـﻰ املجلس اﻟـذي ﻟـﻪ ﻋﻠـى
ﺿـوء ﻫـذا التحقيق أن يـﺗﺧذ ﻗرارﻩ ،إﻣﺎ ﺑﺳن ﺗﺷـريـﻊ ﺟديـد أو ﺑﺈﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣوﺿـوع
إﻟـﻰ ﺟﻬـﺎت التحقيق ،أو إﺛﺎرة املسؤولية السياسية ،أو اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل.
واﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺳﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑيـن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
املطلب األول :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﻘﺎريـر ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية.
املطلب الثاني :آﺛﺎر التحقيق البرملاني.

املطلب األول
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﻘﺎريـر ﻟﺟﺎن التحقيق البرملانية

إذا ﺗﻘدم رﺋـيـس ﻟﺟﻧﺔ التحقيق البرملانية ﺑﺗﻘريـرﻫـﺎ إﻟـﻰ رﺋــيـس البرملان ﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺗﻪ،
واﺗﺧﺎذ ﻗــرار ﺑﺷــﺄن ﻣــﺎ ﺗوﺻــﻠت إﻟيـﻪ اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ وﻣــﺎ ﺗــراﻩ ﻣــن ﺗوﺻــيـﺎت
ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠيـﻪ ،ﻓﺈن ﻣﻧﺎﻗﺷـــﺔ اﻟﺗﻘريـر ﺗﺛيـر ﺗﺳـــﺎؤﻻت ﻋـــن اﻟﻣوﻋـــد اﻟـــذي يـﺟـــب أن
ﺗـــﺗم ﻓيـﻪ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟﺗﻘريـر وﻋن اﻟذيـن يـﺣق ﻟﻬم اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻫذﻩ املناقشة،
وهو ما نعرض له على النحو التالي:
أو ًﻻ -ﻣوﻋد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﻘريـر:
إن اﻟﻣدة املقررة ﻟﻠﺟﻧﺔ التحقيق البرملانية ﻟﺗﻘديـم ﺗﻘريـرﻫـﺎ إﻟـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـﺔ ﻫـﻲ
ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑيـﻊ تبدأ من تاريخ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوع إﻟيـﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟم يـﻘـرر املجلس ﻏيـر ذﻟـك،
إﻻ أﻧـﻪ ﻗـد ﺟـرى اﻟﻌﻣـ��ل ﻓـﻲ ﻣﺟﻠـ��س اﻷﻣـﺔ ﻋﻠـ��ـﻰ ﺗﻘــديـم ﻫــذا اﻟﺗﻘريـر ﺑﻌــد ﻓﺗــرة
أطــول ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ أﺳــﺎﺑيـﻊ ،ﻛﻲ يـﺗﺳــﻧﻰ ﻟﻠﺟﻧــﺔ وﺿــــﻊ ﺟــــدول أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ،وﺗرﺗيـب
أوﻟويـﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﻧﺳــــيـق ﻋﻣﻠﻬﺎ ،واﻻﺗﺻــــﺎل ﺑﺎﻟﻣﺳــــؤوﻟيـن ،وﻏيـر ذﻟــك ﻣــن اﻷﻣــور
اﻟﻣﺗﻌـ ��ـﺎرف عليها ﻓـ �ـﻲ ﻋﻣــل ﻟﺟـ��ـﺎن املجلس ،وﺑﺧﺎﺻـ ��ـﺔ ﻟﺟـ��ـﺎن التحقيق ﻣﻧﻬـــﺎ،
ويـﻛون ﺗﻘـــديـر ﻣـــدة ﻫـــذﻩ اﻟﻔﺗـــرة راﺟﻌـــﺎ ً إﻟـــﻰ املجلس ،ويـﻧص ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك ﻓـــﻲ
ﻗـــرار ﺗﺷﻛيـل اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻓﻘد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣدة أﺳﺑوﻋﺎ ً أو ﺷﻬرا ً أو أﻛﺛـر ،أو ﻗـد يـﻧص
ﻋﻠـﻰ إﺻـدار اﻟﺗﻘريـر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺳرﻋﺔ(.((7
( ((7ﻣﺛﺎل ذﻟك :ﻟﺟﻧﺔ التحقيق ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﺧﺗﻼف ﺻيـﺎﻏﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎيـﺔ =
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أﻣـــﺎ إذا ﺗﻛـــرر اﻟﺗـــﺄﺧيـر ﻓـــﻲ ﺗﻘـــديـم اﻟﺗﻘريـر ﻋـــن اﻟﻣوﻋـــد اﻟﻣﺣـــدد ،يـﻌرض رﺋـــيـس
املجلس اﻷﻣــر ﻋﻠــﻰ املجلس ﻓــﻲ أول ﺟﻠﺳــﺔ ﺗﺎﻟيـﺔ ،ﺣيـث يـﺟــوز ﻟﻠﻣﺟﻠــس ﻣــﻧﺢ
اﻟﻠﺟﻧـ��ـﺔ ً
أﺟﻼ ﺟديـداً ،أو إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ أﺧرى ،ﻛﻣﺎ يـﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻠس
(((7
اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺑـت ﻓـﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺑﺎﺷرة .
ﻧﻼﺣـــظ ﻣﻣـــﺎ ﺗﻘـــدم أن اﻟﻧﺻـــوص اﻟﻼﺋﺣيـﺔ ،ﻗد أﻏﻔﻠت ﺗﺣديـد ﻣدة ﺗﻠﺗزم ﻟﺟﺎن
ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑﺗﻘـديـم ﺗﻘري�ـ��رﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎي��ـﺗﻬﺎ حيث يكون ﺗﻘـــديـر ﻣـــدة ﻫـــذﻩ
اﻟﻔﺗـــرة راﺟﻌـــﺎ ً إﻟـــﻰ املجلس ،ﻣﻣـﺎ يـﺣﻔـز ﻋﻠـﻰ اﻟـﺑطء ﻓـﻲ ﻋﻣـل ﺗﻠـك اﻟﻠﺟﺎن ،ويـزيـد
اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻘدان ﻣوﺿوع التحقيق ﻷﻫﻣيـﺗﻪ 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 ميعادا ً آخر ،وأشارت
إلى ذلك امل��ادة ( )70من الئحة مجلس الشعب ،حني نصت على أنه« :مع مراعاة
= أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻗرﻩ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ،التي ﺷﻛﻠت ﻓﻲ ،2002/6/19ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺷريـﻌﻲ
اﻟﺗﺎﺳﻊ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟراﺑﻊ ﻣﺿﺑطﺔ رﻗم (1054/أ).
( ((7ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ( )55ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠي��ـﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ« :ﺗﻘدم اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ رﺋيـس
املجلس ﺗﻘري�ـ��را ً ﻋن ﻛل ﻣوﺿوع ي��ـﺣﺎل إﻟي��ـﻬﺎ ي��ـﻠﺧص ﻋﻣﻠﻬﺎ ويـﺑيـن ﺗوﺻي ��ـﺎﺗﻬﺎ ،وذﻟك ﻓﻲ
ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑيـﻊ ﻣن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوع إﻟيـﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟم يـﻘرر املجلس ﻏيـر ذﻟك ،وإذا ﺗﻛرر ﺗﺄﺧيـر
ﺗﻘديـم اﻟﺗﻘريـر ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻟﻪ ﻋن ﻣوﺿوع واﺣد يعرض رﺋيـس املجلس اﻷﻣر ﻋﻠﻰ
املجلس ﻓﻲ أول ﺟﻠﺳﺔ ﺗﺎﻟي��ـﺔ ،وﻟﻠﻣﺟﻠس أن ي�ـﻣﻧﺢ اﻟﻠﺟﻧﺔ ً
أﺟﻼ ﺟدي�ـ��داً،أو يـﺣيـل اﻟﻣوﺿوع
إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ أﺧرى ،ﻛﻣﺎ يـﺟوز ﻟﻪ أن يـﻘرر اﻟﺑت ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع» .واﻟﺟديـر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ
ﻓﻲ يـوم ،2002/12/30ﻧوﻗﺷت رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌث ﺑﻬﺎ رﺋيـس ﻟﺟﻧﺔ التحقيق ﻓﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت
اﻟﺳريـﺔ التي ﺻرﻓﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي إﻟﻰ رﺋيـس املجلس يـطﻠب ﻓيـﻬﺎ ﺗﻣديـد اﻟﻣدة التي ﺣددﻫﺎ
املجلس ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أﺧرى ،ﻓرﻓض ﺑﻌض اﻷﻋﺿﺎء ذﻟك ،ﻷن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟم ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل
ﺻﺣي��ـﺢ ،ﻛﻣﺎ يـرى ﻫؤﻻء ،ﺧﺎﺻ ًﺔ أﻧﻪ ﻟم ي��ـﺑق ﻣن ﻋﻣر املجلس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺷري��ـﻌﻲ
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺳوى أﺷﻬر ﻗﻠيـﻠﺔ ،ﻟن يـﺗﺳﻧﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻋﻣﻠﻬﺎ ،إذا اﺳﺗﻣرت
ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺑطﺊ اﻟﻣﺷﺗت ﺑﻧظرﻫم ،ﺣﺗﻰ أن أﺣد اﻷﻋﺿﺎء ،اﻧﺗﻘد ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻣن ﻧﺎﺣيـﺔ ﻋدم اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﻣﺑﺎﺷرة ،والتحقيق ﻟديـﻪ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ وﻣﺻروﻓﺎﺗﻪ ،واﻟﺗﺣري
ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻧﻔﺳﻪ ،دون اﻧﺗظﺎر ردود احلكومة التي ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﻣﺎ يـﺟب .وﻗد
أﺷﺎر إﻟﻰ أن”:اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗذﻫب اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ،وإذا ﻣﻧﻌﻛم أﺣد ﻣن اﻟﻣوظﻔيـن،
أو اﻟﻣﺣﺎﻓظ ،أو وزيـر املالية ،ﻓﻠﻛم اﻟﺣق اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ املجلس ،اذﻫﺑوا إﻟﻰ اﻟﺑﻧك
اﻟﻣرﻛزي ،وﻛل ﺟﻬﺔ ﺳﺣﺑت أﻣواالً ﻧﻘديـﺔ ﺣﻘﻘوا ﻣﻌﻬﺎ وﻣن يـرﻓض يـﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﻧيـﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ”،
إﻻ أن املجلس واﻓق ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎيـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣديـد اﻟﻔﺗرة التي ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﻛﻣﺎل
ﻋﻣﻠﻬﺎ ،وﻟم يـﺑت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺑﺎﺷرة ،أو يـﻘرر إﺣﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ أﺧرى.
( ((7د.ﻓﺗﺣﻲ ﻓﻛري ،وﺟيـز اﻟﻘﺎﻧون البرملاني ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2006 ،ص.504
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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 ميعادا ً آخر ،فإذا انقضى امليعاد ولم يقدم
التقرير فلرئيس املجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وحتديد
املدة الالزمة إلمتام عملها ،وللرئيس أن يعرض األمر على املجلس ليقرر ما يراه»،
وهي القواعد التي تنطبق أيضا ً على جلان التحقيق ،إذ أحالت (املادة 222املنظمة
للجان التحقيق) إلى»القواعد املقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس» ،فيما
لم يرد به نص خاص (.((7
ﺛﺎﻧيـﺎً -ﻣن يـﺣق ﻟﻬم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﻘريـر:
ﻟم ي��ـﻧص اﻟﻣﺷ ِّرع اﻟﻛوي� �ـﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻣﺣددة ﻟﻣـ��ن ي� �ـﺷـﺗرك ﻓـﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ
اﻟﺗﻘريـر ،ﻓﻛــل ﻣــﺎ ﻫﻧﺎﻟــك أن اﻟﻣــﺎدة (/72أ) ﻣــن اﻟﻼﺋﺣــﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ
أوﺟﺑــت دﻋــوة اﻟﻧــواب ﻗﺑــل اﻟﺟﻠﺳــﺔ اﻟﻣزﻣــﻊ ﻋﻘــدﻫﺎ ﺑﺛﻣــﺎن وأرﺑﻌــيـن ﺳــﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل ،وﻫو ﺣﻛم ﻋـﺎم يـﺷـﻣل ﺟﻠﺳـﺎت املجلس دون ﺗﺧﺻـيـص ،وﺣيـث يـﺗوﺟـب
أن يـرﻓــق ﻣــﻊ اﻟــدﻋوة ﺟــدول أعمال اﻟﺟﻠﺳــﺔ واﻟﻣــذﻛرات واﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ
ﺑﻬـ��ـﺎ ،إذا ﻟــم ي�ـﻛن ﻗد ﺳﺑق ﺗوزي��ـﻌﻬﺎ ً
ﻓﻌﻼ( ،((7إﻻ أن ﻟﻠرﺋي�ـ��س أن يـدﻋو املجلس
ﻟﻼﺟﺗﻣـﺎع ﻗﺑـ��ل ﻣوﻋـ��دﻩ اﻟﻌـ ��ـﺎدي إذا رأى ﺿـ�ـ��رورة ﻟذﻟك ،وﻋﻠي��ـﻪ أن ي�ـ��دﻋوﻩ إذا
طﻠﺑــت ذﻟك احلكومة أو ﻋﺷــرة ﻣــن اﻷﻋﺿـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗل ،ويـﺣـــدد ﻓـــﻲ اﻟـــدﻋوة
اﻟﻣوﺿـــوع اﻟﻣطﻠـــوب ﻋرﺿـــﻪ ،وﻻ ﺗﺗﻘيـد ﻫـــذﻩ اﻟدﻋوى اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﻣيـﻌﺎد
اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌيـن ﺳﺎﻋﺔ( .((7ﻛﻣﺎ ﻟم ي �ـﺷﺗرط اﻟدﺳﺗور وﻻ اﻟﻼﺋﺣـ��ـﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ
( ((7يحدث أحيانا ً 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 ،1972/11/26على أن
تقدمي تقريرها خالل مدة شهر ،إال أن هذا التقرير تأخر حتى  ،1973/4/22أي بعد حوالي
خمسة أشهر .راجع في ذلك :د.فتحي فكري ،وجيز القانون البرملاني ،مرجع سابق ،ص،504
هامش رقم(.)2
( ((7ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (72/أ) ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠي��ـﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ“ :يـدﻋو رﺋيـس املجلس
ﻟﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ ﻗﺑل اﻟﻣواﻋيـد املقررة ﻟﻌﻘدﻫﺎ ﺑﺛﻣﺎن وأرﺑﻌيـن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،ﻣﻊ إرﻓﺎق ﺟدول
ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺟﻠﺳﺔ واﻟﻣذﻛرات واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ،إذا ﻟم يـﻛن قد ﺳﺑق ﺗوزيـﻌﻬﺎ”.
( ((7ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (72/ب) ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠي��ـﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ“ :وﻟﻠرﺋيـس أن يـدﻋو
املجلس ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻗﺑل ﻣوﻋدﻩ اﻟﻌﺎدي إذا رأى ﺿرورة ﻟذﻟك ،وﻋﻠيـﻪ أن يـدﻋوﻩ إذا طﻠﺑت ذﻟك
احلكومة أو ﻋﺷرة ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،ويـﺣدد ﻓﻲ اﻟدﻋوة اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطﻠوب ﻋرﺿﻪ
ﻓﻲ
وﻻ ﺗﺗﻘيـد ﻫذﻩ اﻟدﻋوى اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﻣيـﻌﺎد اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌيـن ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺻوص عليها =
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ﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ ﻛــذﻟك ﻋﻧــد ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﺗﻘريـر ﻟﺟﻧــﺔ ﺗﻘﺻــﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣﺿور ﻋدد
ﺧﺎص ﻣن أﻋﺿﺎء البرملان ﺟﻠﺳـﺔ املناقشة( .((7وﺗﺷـيـر اﻟﺳـ��واﺑق البرملانية إﻟــﻰ
أن البرملان ﻻ يـﻣﻠــك اﻟﺗﻐيـيـر أو اﻟﺗﻌــديـل ﻓــﻲ ﺗﻘريـر أي ﻣــن ﻟﺟﺎﻧــﻪ ،وإن ﻛــﺎن ﻟــﻪ
أن يـﺑــدي ﻣﻼﺣظﺎﺗـ��ـﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﺑــﺎﻟﺗﻘريـر ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘـ��ـﺔ أو اﻟــرﻓض ،وإذا ﻛــﺎن
ﻻ يـﺟوز للبرملان اﻟﺗﺑديـل أو اﻟﺗﻐيـيـر ﻓﻲ ﻋﺑـﺎرات ﻫـذا اﻟﺗﻘريـر ،ﻓـﺈن ﻟـﻪ أن يـﺑـدي
ﻣﻼﺣظﺎﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘـﺔ أو ﺑﻐيـر اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ،ﻷن اﻟﺗﻘريـر ﻫـو ﺗﻘريـر
اﻟﻠﺟﻧـﺔ ،وﻟيـس ﺗﻘريـر املجلس ،وإذا اﻧﺗﻬﻰ املجلس ﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﻘريـر ،ﻓﺈﻧﻪ يـﻌﻠن
ﻋـن ﻗﻔـل ﺑـﺎب املناقشة ﺑﻣـﺎ يـﻌﻧﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺣيـﺎل اﻟﺗﻘريـر وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ.
بينت املادة ( )3/221من الالئحة الداخلية ملجلس الشعب ،من هم الذين يحق لهم
مناقشة التقرير بقولها»:على كل عضو يرغب في االشتراك في مناقشة تقارير
جلان تقصي احلقائق أن يقدم طلبا ً كتابيا ً بذلك لرئيس املجلس قبل املوعد احملدد
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 شروطا ً ثالثة،
وهي:
الشرط األول :أن يطلب ذلك كتاب ًة من رئيس املجلس.
الشرط الثاني :أن يقدم هذا الطلب قبل املوعد احملدد للمناقشة بأربع وعشرين
ساعة على األقل.
الشرط الثالث :أن يوضح املوضوعات التي يطلب الكالم فيها ،واملسائل التي
سوف يتناولها.
= اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ويـﺟوز أن ﺗؤﺟل اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟيـوم ﻏيـر ﻣﻌيـن ﻓيـﻛون اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ يـوم اﻟﺛﻼﺛﺎء
اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻟم يـﺣدد اﻟرﺋيـس ﻣوﻋدا ﻏيـرﻩ”.
( ((7ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ( )97ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻛوي�ـﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ« :ي�ـﺷﺗرط ﻟﺻﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ
ﺣﺿور أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف أﻋﺿﺎﺋﻪ» .ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ( )180ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ
اﻟﻛوي�ـﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ« :ﻻ ﺗﻛون اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺟﺎن املجلس أو ﻣﻛﺗﺑﻪ ﺻﺣيـﺣﺔ إﻻ ﺑﺣﺿور أﻏﻠﺑيـﺔ
اﻷﻋﺿﺎء وﺗﺻدر اﻟﻘرارات ﺑﺄﻏﻠﺑي��ـﺔ اﻟﺣﺎﺿريـن ،ﻓﺈذا ﺗﺳﺎوت اﻷﺻوات رﺟﺢ رأي اﻟﺟﺎﻧب
اﻟذي ﻓيـﻪ اﻟرﺋيـس .ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ( )53ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠي��ـﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻛوي�ـﺗﻲ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ»:وﻻ ﺗﻛون اﻟﻘرارات ﺻﺣيـﺣﺔ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑيـﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿريـن».
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -العدد - 1السنة السادسة  -العدد التسلسلي  - 21جمادى اآلخرة  /رجب  1439هـ – مارس  2018م

121

اﻟﺗﺣﻘيـق اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ كوسيلة رقابية ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻓﻲ الكويت ومصر

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 ﻟﺟﺎﻧـﻪ التحقيق ﺣـول أﻣـر ﻣـن اﻷﻣور ،وبدأت اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﻬﺎ ،ﺛم أﺗﻣﺗﻪ ﺑوﺿﻊ ﺗﻘريـرﻫﺎ ﺑيـن يـدي البرملان وﻧﺎﻗش البرملان ﻫـذا
اﻟﺗﻘريـر ﻓﺣيـﻧﺋــذ ﻗــد يـﺗﺿــﺢ ﻟــﻪ وﺟــود ﻧﻘــص ﻓــﻲ القوانني اﻟﻘﺎﺋﻣـ��ـﺔ أو ﺛﻐــرات
ﺗﻌﺗــري ﻫــذﻩ القوانني ،وﻫﻧﺎ ﻓﺈن املجلس ﻗـد يـﺳـن ﺗﺷـريـﻌﺎ ً ﺟديـدا ً ﻟﺗﻼﻓـﻲ ﻫـذﻩ
اﻟﻌيـوب واﻟﻧﻘـﺎﺋص ،وﻗـد يـﺗﺟﻠــﻰ ﻟــﻪ أن ﻣــﺎ وﻗــﻊ ﻣــن اﻧﺣراﻓــﺎت أو ﺗﺟــﺎوزات ﻟــم
ﺗﻛــن وﻟيـدة ﺛﻐــرات ﺑﺎﻟﺗﺷــريـﻊ ،وإﻧﻣﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻛــس ﻛــﺎن ﻛﻣــﺎل اﻟﺗﺷــريـﻊ وﺣﺑﻛﺗﻪ
ﻫــما اﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ ﻛﺷــف اﻟﻣﻧﺣــرﻓيـن ،وأن اﻷﻣر ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘيـق ﻣن ﺟﻬﺎﺗﻪ،
فيوصي املجلس -آﻧـــذاك  -ﺑﺈﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻣوﺿـــوع إﻟـــﻰ ﺟﻬــﺎت التحقيق اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ،
وﻗــد يـﺗﺿــﺢ ﻟــﻪ وﺟــود أﺧطــﺎء أو ﺗﺟـ��ـﺎوزات ،أو ﺳــوء ﺗﺻــرف داﺧـــل إﺣـــدى
اﻟـــوزارات أو اﻟﻬيـﺋـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﻬـــﺎ ،وﻓﻲ ﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻷﺣوال ،ﻓـــﺈن
التحقيق ﻗــد يـؤدي إﻟـ��ـﻰ اﺳـ��ـﺗﺟواب رﺋــيـس احلكومة أو أﺣــد أﻋﺿـ ��ـﺎﺋﻬﺎ ،أو ﻗــد
يـؤدي إﻟــﻰ إﺛـ��ـﺎرة املسؤولية السياسية ﻟﻠــوزارة ﺑﻧوﻋي��ـﻬﺎ ،وذﻟــك ﺑﺣﺟــب اﻟﺛﻘــﺔ
ﻋــن احلكومة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬــﺎ ،أو ﻋن وزيـر ﺑﻌيـﻧﻪ.
أو ًﻻ -اﻟﺗوﺻيـﺔ ﺑﺳد ﻧﻘص ﺗﺷريـﻌﻲ:
ﻗــد يـﻛﺷــف التحقيق البرملاني ﻋــن ﻧﻘــص ﻓــﻲ القوانني اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ،أو ﺛﻐــرات ﺗﻌﺗــري
ﻫــذﻩ القوانني ،أو اﻓﺗﻘــﺎد ﻛــﺎﻣل ﻟﻠﻘــواﻧيـن ﻓــﻲ ﻣوﺿــوﻋﻪ ،وﻣن ﺛم ،يـوﺻــﻲ اﻟﺗﻘريـر
إذا ﻛـ��ـﺎن اﻟﺧﻠل راﺟﻌﺎ ً إﻟﻰ ﻗﺻور ﺑﺎﻟﺗﺷري �ـﻊ ﺑﺗﻌديـل التشريع إذا ﻛـﺎن ﻻ يـزال
ﻗﺎﺋﻣـﺎ ً( ،((7أو يـوﺻـﻲ أﻋﺿﺎء البرملان ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوع إلى احلكومة طﺎﻟﺑـﺎ ً إﻟيـﻬـﺎ
( ((7وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك :ﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﺗﻘريـر ﻟﺟﻧﺔ التحقيق ﻓﻲ ظﺎﻫرة ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻣﺧدرات ﻓﻲ
اﻟﻛويـت ،واﻟذي اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدي �ـﻼت ﺗﺷري��ـﻌي��ـﺔ وﺗﻧﻔيـذيـﺔ ﻫﺎﻣﺔ .ﻟﻘد اﻧﺗﻬﻰ ﺗﻘريـر ﻟﺟﻧﺔ
التحقيق ﻓﻲ ظﺎﻫرة ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻣﺧدرات ،وﻫﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء ،إﻟﻰ
ﺗوﺻيـﺎت مهمة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ التي أﺻﺑﺣت ﺗﻬدد ﻛيـﺎن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ،تشمل وﺟوب اﻟﺗدﺧل
ﺑﺗﻌديـل ﺗﺷريـﻌﻲ ،وﻛذﻟك ﺑﺗدﺧل ﺗﻧﻔيـذي ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﻗرارات ﺗﻧظيـﻣيـﺔ وﺗﻧﻔيـذيـﺔ .وﻣﻣﺎ
دراﺳﺎت
يـﻠﻔت اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻋﻣل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺣﺗواء ﺗﻘريـرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗي�ـﻘﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
=
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إﻋـداد ﻣﺷـروع ﻗـﺎﻧون يـﻧظم اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﻣن إﺟراءات(.((7
ﺛﺎﻧيـﺎً -اﻟﺗوﺻيـﺔ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت التحقيق:
ﻗد يـﺛﺑت ﻟــدى البرملان ﻋﻧــد اﻧﺗﻬﺎﺋــﻪ ﻣــن ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﺗﻘريـر ﻟﺟﻧــﺔ التحقيق ارﺗﻛــﺎب
أﺣــد املسؤولني ﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ��ـﺔ إداري��ـﺔ ،أو ﻟﺟريـﻣــﺔ ﺟﻧﺎﺋي��ـﺔ ،ﻓﻬل يـﺟــوز للبرملان ﻓــﻲ
ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ أن يـﺣيـل اﻟﻣﺳـــؤول ﻋـــن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺎت اﻹداريـﺔ ،أو اﻟﺟـــراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋيـﺔ
ﻣﺑﺎﺷـــر ًة إﻟﻰ اﻟﻧيـﺎﺑـــﺔ اﻹداريـﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻏيـرﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺎت التحقيق ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ
ﺣﻘيـﻘﺔ أﻣرﻩ .ﻟﻘـــد ﺧـــﻼ اﻟدﺳـــﺗور اﻟﻛـــويـﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﺧﻠت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠس
اﻷﻣﺔ ﻣن ﻧص يـﻘرر ﺣق البرملان ﻓﻲ أن يـﺣيـل -ﻣﺑﺎﺷرة -إﻟـﻰ ﺟﻬـﺎت التحقيق ﻣن
يـﻌﺗﻘد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬم ﻟﻠﻘواﻧيـن اﻟﺳﺎري��ـﺔ ،ﺣيـث ﺟرى اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أن يـﺣيـل البرملان
إﻟــﻰ احلكومة ﺗﻘريـر اﻟﻠﺟﻧـ��ـﺔ ﻟﻠﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔيـذ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﺑــﻪ ﻣــن ﺗوﺻــيـﺎت ،ﻗد
يـﻛــون ﻣــن ﺑيـﻧﻬـــﺎ إﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻣﺧطﺋـــيـن إﻟـــﻰ ﺟﻬـــﺎت التحقيق ،ﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت اﻟﻧيـﺎﺑـــﺔ
اﻹداريـﺔ أو اﻟﻧيـﺎﺑـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

= ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠﺑيـﺎت التي أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﺑيـن ﻓﺋﺔ الشباب ﺧﺎﺻﺔ،
وذﻟك ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻼﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺑي��ـﺎت ،ﻛﻣﺎ ﺗﺑيـن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات ،وﺗﻌﻛس اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد اﻟﻣﺗﻘن اﻟﻬﺎدف ﻟﻺﺻﻼح،
وﻗد ﺣﺎوﻟت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛل اﻟﺟواﻧب ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع وﻛﺎﻓﺔ أﺑﻌﺎد ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ،وذﻟك
ً
ﺷﺎﻣﻼ اﻟﺗوﺻيـﺎت التي ﺧﻠﺻت
ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻗد ﺻدر اﻟﺗﻘريـر
إﻟيـﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ،واﻟﺗﺷري��ـﻌﺎت اﻟﻣﻘﺗرح ﺗﻌديـﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑيـل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣل ﺟذري ﻹﻧﻬﺎء ﻫذﻩ
اﻟﻣﺄﺳﺎة ،ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺟﻣﻊ ﺑيـن ﺻﻔﺎت التحقيق اﻟﺗﺷري��ـﻌﻲ والبرملاني ﻓﻲ آن واﺣد .ﺻدر ﻫذا
اﻟﺗﻘريـر ﺑﺗﺎريـﺦ  ،2002/2/16بعد أن ﺷﻛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﺎريـﺦ  ،1999/7/24ﻓﻲ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻷول ﻟﻠﻔﺻل اﻟﺗﺷري ��ـﻌﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺷﻛﻠت ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻠيـن
اﻟﺗﺷريـﻌيـيـن (اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺛﺎﻣن) أيـﺿﺎً .وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻛذﻟك اﻟﺗﻘريـر اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون
اﻟداﺧﻠي��ـﺔ واﻟدﻓﺎع ،واﻟذي ﻛﺎن أﺷﺑﻪ ﺑﺗﺣﻘيـق ﺗﺷري��ـﻌﻲ،اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻹﻟﻣﺎم
ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻧﺳيـﺔ ﻣن أﻫم ﺟواﻧﺑﻪ ،وإﺟراء دراﺳﺔ ﺳريـﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻟﻣدة ﺷﻬر
واﺣد ﻟﺗﻘدم ﺗﻘريـرﻫﺎ إﻟﻰ املجلس ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻيـﺎت أﺣﺎﻟﻬﺎ املجلس ﺑدورﻩ إﻟﻰ
احلكومة ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺳيـﺔ .اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺷريـﻌﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ /
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟراﺑﻊ ،رﻗم اﻟﻣﺿﺑطﺔ  747ﺑﺗﺎريـﺦ  ،1996/3/19ص 64وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
( ((7د .أيـﻣن ﻣﺣﻣد ﺷريـف ،اﻻزدواج اﻟوظيـﻔﻲ واﻟﻌﺿوي ﺑيـن اﻟﺳﻠطﺗيـن التشريعية والتنفيذية
ﻓﻲ األنظمة السياسية اﻟﻣﻌﺎﺻرة :دراﺳﺔ ﺗﺣﻠي��ـﻠي��ـﺔ ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2005 ،
ص.461
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اﻟﺗﺣﻘيـق اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ كوسيلة رقابية ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻓﻲ الكويت ومصر

ﺛﺎﻟﺛﺎً -التحقيق البرملاني واملسؤولية السياسية:
يـﻘﺻــد ﺑﺎﻟﻣﺳــؤوﻟيـﺔ السياسية ﺣــق البرملان ﻓــﻲ ﺳــﺣب اﻟﺛﻘــﺔ ﻣــن أﺣــد اﻟــوزراء،
أو ﻣن الوزارة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ،إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻرف اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻪ أو عنها يـﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺳـﺎءﻟﺔ،
ويـﺗرﺗب ﻋﻠيـﻪ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬﺎ( .((7وﺗﺗﻧــوع املسؤولية السياسية ﻟﻠــوزارة،
وﻫﻲ :إﻣــﺎ أن ﺗﻛــون ﻣﺳــؤوﻟيـﺔ ﻓرديـﺔ ﺗﻧﺻــب ﻋﻠـــﻰ أﺣـــد اﻟوزراء ،ﻓيـﻣـــﺎ يـﺗﻌﻠـــق
ﺑﺎﻷﻋﻣـــﺎل التي يـﺑﺎﺷـــرﻫﺎ ﻓـــﻲ إطـــﺎر وزارﺗﻪ ،ﺳـــواء ﺗﻧﻔيـذا ً ﻟﻠﺳيـﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻠدوﻟـ ��ـﺔ ،أو ممارسة ﻻﺧﺗﺻﺎﺻـ ��ـﺎﺗﻪ ﻓـ�ـﻲ ﺗوﺟي��ـﻪ ﺷــؤون وزارﺗـ��ـﻪ واﻹﺷــراف
عليها ،وإﻣــــﺎ أن ﺗﻛــــون ﺗﺿــــﺎﻣﻧيـﺔ ﺗﻘــــﻊ ﻋﻠــــﻰ الوزارة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬــــﺎ ﻛﻬيـﺋــــﺔ ﻣﺗﺿــــﺎﻣﻧﺔ
وﺗﺗﺻــــل ﺑﺎﻟﺳيـﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس اﻟوزراء(.((8
ﻟﻘد وازن اﻟدﺳﺗور اﻟﻛويـﺗﻲ ﺑـيـن اﻟﺳـﻠطﺗيـن التنفيذية والتشريعية ﺑـﺄن ﻣـﻧﺢ ﻟﻸﻣيـر
ﺳﻠطﺔ ﺣل ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ،وﻣﻧﺢ ﻫذا اﻷﺧيـر ﺣق ﺗﺣريـك اﻟﻣﺳؤوﻟي��ـﺔ السياسية
ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ .وﻟﻘد أﺧذ اﻟدﺳﺗور اﻟﻛويـﺗﻲ ﺑﺄﺳﻠوب املسؤولية اﻟﻔرديـﺔ ﻟﻠوزراء ،أﻣـﺎ
املسؤولية اﻟﺗﺿـﺎﻣﻧي��ـﺔ ﻟﻠــوزارة -أي ﺳــﺣب اﻟﺛﻘــﺔ ﻣــن الوزارة ﺑﻛﺎﻣﻠﻬـ��ـﺎ -ﻓﻬــﻲ
ﺻــورة ﻻ يـﻌرﻓﻬــﺎ ﻫــذا اﻟدﺳــﺗور ،وﻗد اﺳـﺗﻌﺎض عنها ﺑﺻـورة أﺧــرى ﻗـد ﺗـؤدي
إﻟــﻰ النتائج ذاﺗﻬـﺎ التي ﺗﻧــﺞﺗ ﻋـن ﺳـﺣب اﻟﺛﻘــﺔ ﻣــن احلكومة ﻛﻛل ،وﻫــذﻩ اﻟﺻــورة
ﻫــﻲ اﻟﻣﻌروﻓــﺔ «ﺑﺗﻘريـر ﻋــدم إﻣﻛــﺎن اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ رﺋــيـس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء»( .((8وﻻ
ريـب أن ﺗﻘريـر ﻋدم إﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ رﺋـيـس اﻟـوزراء يـؤدي ﻓـﻲ ﻧﻬﺎيـﺔ اﻟﻣطﺎف
إﻟﻰ ﺳﻘوط ال��وزارة ،اﻷﻣر اﻟذي يـﺗرﺗب ﻋﻠيـﻪ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧي��ـﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ( .((8وﻋﻠﻰ
ذﻟك ،ﻓﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻛويـت ي�ـﺗﻣﺛل ﻓﻲ طرح اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺄﺣد اﻟوزراء ،أو ﺳﺣب
( ((7د.إﺑراﻫي�ـ��م عبد اﻟﻌزيـز ﺷي��ـﺣﺎ ،وﺿﻊ السلطة التنفيذية ﻓﻲ األنظمة السياسية اﻟﻣﻌﺎﺻرة
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠيـﻠيـﺔ ﺑيـن اﻟﻧﺻوص واﻟواﻗﻊ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اإلسكندرية ،2006 ،ص .138د.
رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻫيـﻣﻧﺔ السلطة التنفيذية ﻋﻠﻰ أعمال البرملان ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .138د.ﺳﻠيـﻣﺎن
ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗيـر العربية اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳيـﺎﺳﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻛويـﻧﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ،ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت العربية ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول العربية،
القاهرة ،1976 ،ص. 494
( ((8د.ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو ،اﻟﻧظم السياسية واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ،ﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻌﺎرف ،اإلسكندرية،
 ،2005ص .769-767
( ((8د.ﻣﺣﻣد عبد اﻟﻣﺣﺳن املقاطع ،اﻟوﺳي�ـ��ط ﻓﻲ النظام اﻟدﺳﺗوري اﻟﻛوي� �ـﺗﻲ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ
السياسية ،دون ﻧﺎﺷر ،الكويت ،2006 ،ص.443
( ((8د.ﻋﺎدل الطبطبائي ،النظام اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻛويـت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.940
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د .وفاء بدر المالك الصباح

اﻟﺛﻘـــــﺔ ﻣـــــن احلكومة ﻋـــــن طريـق ﺗﻘريـر ﻋـــــدم إﻣﻛـــــﺎن اﻟﺗﻌـــــﺎون ﻣـــــﻊ رﺋـــــيـس
ﻣﺟﻠـــــس اﻟوزراء ،وﺳﻧﺗﻧﺎول دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ -املسؤولية اﻟﻔرديـﺔ ﻟﻠوزراء:
ﻧﺻـت اﻟﻣﺎدة ( )101ﻣـــن اﻟدﺳـﺗور ﻋﻠﻰ املسؤولية اﻟﻔرديـﺔ ﻟﻠوزراء ﺑﻘوﻟﻬﺎ“ :ﻛل
وزيـر ﻣﺳؤول ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋن أعمال وزارﺗﻪ ،وإذا ﻗرر املجلس ﻋدم اﻟﺛﻘـﺔ
ﺑﺄﺣـد اﻟـوزراء ،اﻋﺗﺑر ﻣﻌﺗ ً
ـزﻻ ﻟﻠـوزارة ﻣـن ﺗـﺎريـﺦ ﻗـرار ﻋـدم اﻟﺛﻘﺔ ،ويـﻘـدم اﺳـﺗﻘﺎﻟﺗﻪ
ﻓـــورا ً وﻻ يـﺟـــوز طـــرح اﻟﺛﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟوزيـر إﻻ ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ رﻏﺑﺗـــﻪ ،أو طﻠـــب ﻣوﻗـــﻊ
ﻣـــن ﻋﺷـــرة أﻋﺿـــﺎء إﺛـــر ﻣﻧﺎﻗﺷـــﺔ اﺳـــﺗﺟواب ﻣوﺟـــﻪ إﻟيـﻪ ،وﻻ يـﺟـــوز ﻟﻠﻣﺟﻠـــس
أن يـﺻـــدر ﻗـــرارﻩ ﻓـــﻲ اﻟطﻠــب ﻗﺑــل ﺳـ��ـﺑﻌﺔ أيـﺎم ﻣــن ﺗﻘديـﻣــﻪ ،وي�ـﻛون ﺳــﺣب
اﻟﺛﻘــﺔ ﻣــن اﻟــوزيـر ﺑﺄﻏﻠﺑيـﺔ اﻷﻋﺿــﺎء اﻟذيـن يـﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬم املجلس ﻋدا اﻟوزراء ،وﻻ
يـﺷﺗرك اﻟوزراء ﻓﻲ التصويت ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ” .وﺗﻛﻣــــل ﻫــــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة اﻟﻣــــواد (،143
 )145 ،144ﻣن اﻟﻼﺋﺣـﺔ اﻟداﺧﻠي��ـﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ .وﻧظـرا ً ﻷن ﺳـﺣب اﻟﺛﻘـﺔ ﻣن
اﻟـوزيـر ﻫـو أﻛﺛـــر ﺳـــﻠطﺎت ﻣﺟﻠـــس اﻷﻣـــﺔ ﺧطـــورة ﻋﻠيـﻪ ،ﻓﻘـــد أﺣـــﺎط اﻟدﺳـــﺗور
واﻟﻼﺋﺣـــﺔ اﻟداﺧﻠيـﺔ ﻟﻣﺟﻠـــس اﻷﻣـــﺔ ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟوزيـر ﺑﺑﻌض اﻟﻘيـود ﺑﻬدف
ﺣﻣﺎيـﺔ السلطة التنفيذية .وﻣــن ﺛــم ﻓطــرح اﻟﺛﻘــﺔ طبقا ً ﻟــﻧص اﻟدﺳــﺗور واﻟﻼﺋﺣــﺔ
ﻻ ﺑــد وأن يـﻣــر ﺑــﺎﻹﺟراءات اﻵﺗيـﺔ:
 ﻛﻲ يـﺳﺗﻔيـد اﻟـوزيـر ﻣن ﻓرﺻﺔ اﻟـدﻓﺎع التي يـﺗيـﺣﻬﺎ ﻟﻪ اﻻﺳﺗﺟواب واﻟﻣﻬﻠــﺔاملقررة ﻟﻪ والتي ﻗد ﺗﺻل إﻟـﻰ أﺳـﺑوﻋيـن ،ﻟم يـﺟـز اﻟدﺳـﺗور طـرح اﻟﺛﻘـﺔ ﺑـﺎﻟوزيـر
ﺑدايـﺔ ،ﺑل اﺷـﺗرط أن يـﻛــــون ذﻟــــك ﻋﻠــــﻰ إﺛـر اﺳـﺗﺟواب ﻣوﺟـﻪ إﻟيـﻪ وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء
ﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ذﻟـك اﻻﺳﺗﺟواب.
 إن طــرح اﻟﺛﻘــﺔ إﻣــﺎ أن يـﻛــون ﺑﻧــﺎ ًء ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻟــوزيـر اﻟــذي اﻧﺗﻬــت ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔاﻻﺳــﺗﺟواب اﻟﻣوﺟﻪ إﻟيـﻪ ،وذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ زال ﻣﺣل ﺛﻘﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺷﻌب ،أو
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣوﻗـﻊ ﻣن ﻋﺷرة ﻣن أﻋﺿﺎء املجلس.
وﻟﻠﺗﺄﻛـــد ﻣـــن ﺟدي��ـﺔ اﻟطﻠـــب اﺷـــﺗرطت اﻟﻼﺋﺣـ�ـ��ـﺔ اﻟداﺧﻠي��ـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠـــس في املادة
( )143أن يـﺗواﺟـــد ﻣﻘدﻣوﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ ،وان ي �ـﺗﺣﻘق رﺋيـس املجلس ﻣن ﻫذا
اﻟﺗواﺟد ﻗﺑل ﻋرﺿﻪ.
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ﻟﻠﻣﺟﻠـ��س ﻛـ��ذﻟك ﻟﻠﺗﻌﻘـ�ـ��ل واﻟر ِّوي ��ـﺔ ﻗﺑــل أن يـﻘــدم ﻋﻠـﻰ اﺗﺧـ��ـﺎذ اﻟﻘرار ،اﺷــﺗرط
اﻟدﺳـﺗور أﻻ يـﺻــدر ﻗــرارﻩ ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻗﺑل ﺳﺑﻌﺔ أيـﺎم ﻣن ﺗﻘديـﻣﻪ.
 وﻛﻲ يـﺳﺗﻛﻣل املجلس ﻓﻛرﺗﻪ ،وﺗﺗﺿﺢ ﻟديـﻪ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ويـﺗﺳﻧﻰﻟﻪ اﺗﺧﺎذ ﻗـ��رارﻩ ﻋﻠـﻰ ﺑي �ـِّﻧﺔ ،ﺣرﺻـ��ت اﻟﻣـﺎدة ( )145ﻣـن ﻻﺋﺣﺗـﻪ اﻟداﺧﻠي��ـﺔ ﻋﻠـﻰ
إﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻔرﺻـﺔ ﻟﻠﻛـ�ـﻼم ﻻﺛﻧــيـن ﻣــن ﻣﻘــدﻣﻲ اﻻﻗﺗــراح ﺑﻌــدم اﻟﺛﻘـ��ـﺔ ،واﺛﻧيـن ﻣــن
ﻣﻌﺎرﺿــيـﻪ ،ﻣﺎ ﻟــم يـ َر املجلس اﻹذن ﺑﺎﻟﻛﻼم ﻷﻛﺛر ﻣن ﻫؤﻻء اﻷرﺑﻌﺔ.
 أن ي� �ـﻛون التصويت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎداة ﺑﺎﻻﺳم وﻟي�ـ��س ﺑرﻓﻊ اﻟي�ـ��د اﻟﻣﺎدة(110ﻣناﻟﻼﺋﺣﺔ).
 وأﺧيـرا ً وﻧظــرا ً ﻟﺧطــورة ذﻟــك اﻟﻘرار ،ﻓﻘــد اﺷــﺗرط اﻟدﺳــﺗور ﻻﺗﺧــﺎذﻩ أﻏﻠﺑيـﺔﺧﺎﺻــﺔ وﻫــﻲ أﻏﻠﺑيـﺔ أﻋﺿـــــﺎء املجلس ،وﻟـــــيـس ﻣﺟـــــرد أﻏﻠﺑيـﺔ اﻟﺣﺎﺿـــــريـن ،ﻋﻠﻰ
أن ﻻ يـﺷـــــﺗرك ﻓـــــﻲ التصويت ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟوزراء؛ وﻟـو ﻛـﺎﻧوا ﻣـن أﻋﺿـﺎء املجلس
اﻟﻣﻧﺗﺧﺑي�ـ��ن ،وﻣﻘﺗﺿـﻰ ذﻟـك أﻧـــﻪ إذا ﻛـــﺎن ﻋـــدد اﻟـــوزراء ﻣـــن أﻋﺿـــﺎء ﻣﺟﻠـــس
اﻷﻣـ�ـ��ـﺔ ﻋﺷـــرة ﻣﺛﻼ ،ﻓﺎﻷﻏﻠﺑي� � ًـﺔ اﻟﻼزﻣـ �ـ��ـﺔ ﻟﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟوزي�ـ��ر ﻫﻲ أﻏﻠﺑيـﺔ
اﻷﻋﺿﺎء اﻷرﺑﻌيـن ﻏيـر اﻟوزراء ،أي واﺣد وﻋﺷرين ﺻوﺗﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
وﻣﻧﻊ اﻟـوزراء ﻣـن التصويت ﻋﻠـﻰ ﻗـرار اﻟﺛﻘـﺔ راﺟـﻊ إﻟـﻰ أن اﻟـوزراء ﻣﺗﺿـﺎﻣﻧون
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم ،وﻻ ي �ـﺗﺻور أﻧﻬم ﺳي� �ـﺻوﺗون إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗرار ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن
اﻟوزيـر(.((8
واﻟﺟـديـر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟدﺳـﺗور ﺑﺎﺷـﺗراطﻪ ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟوزيـر ﺑﺄﻏﻠﺑيـﺔ اﻷﻋﺿـﺎء
اﻟذيـن يـﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬم املجلس ،وﻟيـس ﺑﺄﻏﻠﺑيـﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿريـن ،يـﻛون ﻗد ﺟﻌــل
اﻟﻐــﺎﺋﺑيـن واﻟﻣﻣﺗﻧﻌــيـن ﻋــن التصويت ﻋﻠــﻰ ﻗــرار ﺳــﺣب اﻟﺛﻘــﺔ يـﺣﺳــﺑون إﻟــﻰ
ﺟﺎﻧــب احلكومة ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣيـﺔ اﻟواﻗﻌيـﺔ ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً وﻛـــﺄن اﻟﻣﻣﺗﻧﻌـــيـن ﻗـــد اﻋﺗرﺿـــوا
ً
ﻓﻌـــﻼ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــرار ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻐﺎﺋﺑون وﻛﺄﻧﻬم ﻗد ﺣﺿروا اﻟﺟﻠﺳﺔ
واﻋﺗرﺿوا ﻋﻠيـﻪ.
ويـوﺿـﺢ ذﻟــك اﻟﻣﺛـﺎل اﻵﺗـﻲ :إذا ﻛـﺎن ﻋــدد اﻷﻋﺿﺎء اﻟذيـن يـﺗﻛون ﻣﻧﻬم املجلس
40ﻋﺿــواً( ،وذﻟــك ﺑﻌــد اﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟــوزراء اﻟــذيـن ﻻ يـﻌــدون ﻋﻧــد ﺣﺳــﺎب أﻋﺿــﺎء
( ((8د.ﻋﺛﻣﺎن عبد اﻟﻣﻠك اﻟﺻﺎﻟﺢ ،النظام اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت السياسية ﻓﻲ اﻟﻛويـت ،مرجع
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د .وفاء بدر المالك الصباح

املجلس ،وﻻ ي� �ـﺷﺗرﻛون ﻛذﻟك ﻓﻲ التصويت ﻋﻠﻰ ﻗرار ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ) ،وﺗﻐيـب
ﺧﻣﺳﺔ ﻣـﻧﻬم ﻋــن ﺣﺿــور اﻟﺟﻠﺳـ ��ـﺔ ،واﻣﺗﻧﻊ ﻋــن التصويت ﻋﺷــرة أﻋﺿـ��ـﺎء،
واﻋﺗــرض ﻋﻠــﻰ ﻗــرار ﺳــﺣب اﻟﺛﻘـ��ـﺔ ﺧﻣﺳـ��ـﺔ أﻋﺿﺎء ،وﺻــوت إلى ﺟﺎﻧــب ﻗــرار
ﺳــﺣب اﻟﺛﻘــﺔ ﻋﺷــرون ﻋﺿــواً ،ﻓﺈن ﻗــرار ﺳﺣب اﻟﺛﻘـﺔ يـﻛـون ﻣرﻓوﺿـﺎً ،ألنه ﻟـم
يـﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ أﻏﻠﺑيـﺔ اﻷﻋﺿـﺎء اﻟـذيـن يـﺗﻛـون ﻣـﻧﻬم املجلس ،وﻫــﻲ 21ﺻــوﺗﺎً ،ﻣﻊ
ً
ﻓﻌــﻼ ﺧﻣﺳــﺔ أﻋﺿــﺎء .وﻫــذا ﻻ يـﺣدث إﻻ ﺑﺣﺳﺎب
أن اﻟﻣﻌﺗرﺿــيـن ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــرار
اﻟﻣﺗﻐيـﺑيـن وﻋددﻫم ﺧﻣﺳﺔ واﻟﻣﻣﺗﻧﻌيـن ﻋن التصويت وﻋددﻫم  10إﻟـﻰ ﺟﺎﻧب
احلكومة ،وﻛﺄﻧﻬم ﻗد رﻓﺿوا اﻟﻘرار(.((8
واﻟﺟديـر ﺑﺎﻟذﻛر أيـﺿﺎ ً أن اﻟـوزيـر اﻟـذي ﺻـدر ﻗـرار ﺑﺳـﺣب اﻟﺛﻘـﺔ ﻣﻧـﻪ يـﻌـود إﻟـﻰ
ﻋﺿويـﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻋﺿوا ً ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ ً وﺗم ﺗوزيـرﻩ ،أﻣﺎ إذا ﻟم يـﻛن
ﻛذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ يـﻔﻘد ﻋﺿويـﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ،ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺿويـﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﺻﺑﻪ اﻟوزاري.
واﻟﺟديـر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟدﺳـﺗور اﻟﻛـويـﺗﻲ ﻗـد ﺳـﻣﺢ ﻟﻠـوزيـر أن يـطﻠـب طـرح ﻣوﺿـوع
اﻟﺛﻘـــﺔ ﺑـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺟﻠـــس اﻷﻣـــﺔ ،ﺑيـﻧﻣﺎ ﺳـــﻛت اﻟدﺳـــﺗور اﻟﻣﺻـــري ﻋـــن ذﻟـــك،
وﻫو ﻣـــﺎ ﺣـــدا ﺑﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ ﺣﻣل ﻫـذا اﻟﺳـﻛوت ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻔﻲ ،ﺣيـث املسؤولية
اﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻻ ﺗﺗﻘـرر إﻻ ﺑﻧص ﺻريـﺢ يـﺟيـزﻩ(.((8
وﺗﺟــــدر اﻹﺷــــﺎرة إلى أﻧــــﻪ إذا ﺗﻣﻛــــن ﻣﺟﻠــــس اﻷﻣــــﺔ ﻣــــن ﺗﺧطــــﻲ ﺗﻠــــك اﻟﻌﻘﺑﺎت،
وإذا أﺻدر ﻗرارﻩ ﺑﻌد ﺗﻠك اﻹﺟراءات وﺑﻬذﻩ اﻷﻏﻠﺑيـﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن
وزيـر ﻣﻌيـن ،ﺗﻘــرر اﻟﻣــﺎدة ( )101ﻣــن اﻟدﺳــﺗور اﻋﺗﺑــﺎر اﻟــوزيـر ﻣﻌﺗ ً
ــزﻻ ﻣﻧﺻــﺑﻪ
ﻣـن ﺗﺎريـﺦ ﻗــرار ﻋـدم اﻟﺛﻘــﺔ ﺑﻪ ،وﺗوﺟب ﻋﻠيـﻪ أن يـﻘـدم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻓورا ،اﺳـﺗيـﻔﺎ ًء
ﻟﻠﺷﻛل اﻟدﺳﺗوري ،وﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك أن أي ﺗﺻرف يـﺻـدر ﻣـن اﻟـوزيـر اﻟﻣـذﻛور
ً
ﺑـﺎطﻼ وﻛـﺄن ﻟـم يـﻛـن،
ﺑﻌـد ﺻـ��دور ﻗـ��رار ﻋدم اﻟﺛﻘـﺔ ﺑـﻪ ،ي��ـﻌﺗﺑر ﺑﻘـ��وة اﻟدﺳـﺗور
دون أن يـطﺑـق ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺣﻛـــم اﻟـــوارد ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة ( )103ﻣـــن اﻟدﺳـــﺗور
اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﺑﺎﺳـــﺗﻣرار اﻟـــوزيـر ﻓـــﻲ ﺗﺻـــريـف اﻟﻌﺎﺟل ﻣن ﺷؤون ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻟﺣيـن
ﺗﻌيـيـن ﺧﻠﻔﻪ ،وﺑـذﻟك يـﻌـيـن ﻓـورا ً وزيـرا ً ً
ﺑـدﻻ ﻣﻧـﻪ ،أو يـﻌﻬـد ﺑوزارﺗﻪ ﻣؤﻗﺗﺎ ً إﻟﻰ
وزيـر آﺧر ﻟﺣيـن ﺗﻌيـيـن اﻟوزيـر اﻟﺟديـد.
( ((8د.ﻋﺛﻣﺎن عبد اﻟﻣﻠك اﻟﺻﺎﻟﺢ ،النظام اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت السياسية ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،
ص.723
( ((8د.ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻫﻲ أﺑو يـوﻧس ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملانية ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.170
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وﺣﻛــــم اﻋﺗﺑــــﺎر اﻟــــوزيـر ﻣﺳــــﺗﻘي ً
ـﻼ ﻣــــن ﺗــــﺎريـﺦ ﻗــــرار ﻋــــدم اﻟﺛﻘــــﺔ ﺑــــﻪ ،ﻻ يـﻐيـر
ﻣﻧــــﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣيـر ﻟﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣـل املجلس اﻟﻣﻧـ��وﻩ ﻋﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة ( )107ﻣـن
اﻟدﺳـﺗور ،ﻷن ذﻟك ﺳيـﻛون ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻘرار ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ اﻟذي ﺻدر واﻧﺗﻬﻰ وﺗرﺗﺑت
ﻋﻠيـﻪ ﺟﻣيـﻊ آﺛﺎرﻩ(.((8
ب  -ﻋدم إﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ رﺋيـس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء:
ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة ( )102ﻣــن اﻟدﺳـﺗور ﻋﻠـﻰ أﻧﻪ“ :ﻻ يـﺗوﻟﻰ رﺋــيـس ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء
أي وزارة ،وﻻ يـطــرح ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ ﻣوﺿــوع اﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﻪ .وﻣــﻊ ذﻟــك إذا رأى
ﻣﺟﻠـ��س اﻷﻣـﺔ ﺑﺎﻟط��ري�ـﻘـ��ـﺔ اﻟﻣﻧﺻـ ��وص عليها ﻓـ �ـﻲ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋــدم إﻣﻛـﺎن
اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ رﺋــيـس ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ،رﻓــﻊ اﻷﻣــر إﻟــﻰ رﺋــيـس اﻟدوﻟــﺔ ،وﻟﻸﻣيـر
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ أن يـﻌﻔــﻲ رﺋــيـس ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ويـﻌــيـن وزارة ﺟديـدة ،أو أن
يـﺣــل ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــﺔ .وﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟﺣل ،إذا ﻗرر املجلس اﻟﺟديـد ﺑـذات اﻷﻏﻠﺑيـﺔ ﻋـدم
اﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ رﺋـيـس ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء اﻟﻣــذﻛور اﻋﺗﺑــر ﻣﻌﺗــزﻻ ﻣﻧﺻــﺑﻪ ﻣــن ﺗــﺎريـﺦ
ﻗــرار املجلس ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺷــﺄن ،وﺗﺷــﻛل وزارة ﺟديـدة”.
يـﺗﺿﺢ ﻣـن اﻟـﻧص اﻟدﺳـﺗوري اﻟﻣﺗﻘـدم أن ﺷـروط ﻋـدم إﻣﻛـﺎن اﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ رﺋـيـس
ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻫﻲ:
 ﻻ يـﺟـوز طرح اﻟﺛﻘﺔ ﺑـرﺋيـس ﻣﺟﻠـس اﻟوزراء ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ ﻻ يـﺗوﻟﻰ أي ﺣﻘيـﺑﺔوزاريـﺔ ،وﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻻ يـطرح ﻣوﺿوع اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻪ.
 ﻻ يـﺟــوز أن يـﻘــدم طﻠــب ﺗﻘريـر ﻋــدم إﻣﻛــﺎن اﻟﺗﻌـ��ـﺎون ﻣــﻊ رﺋــيـس اﻟــوزراء إﻻﻋﻠــﻰ أﺛــر اﺳﺗﺟواب ﻣوﺟﻪ إﻟيـﻪ ،وﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻻﺳﺗﺟواب.
 يـﺟب أن يـﻘدم اﻟطﻠب ﻣن ﻋﺷرة أﻋﺿﺎء ﻣن املجلس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل. ﻻ يـﺟوز التصويت ﻋﻠﻰ طﻠـب ﺗﻘريـر ﻋـدم إﻣﻛـﺎن اﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ رﺋـيـس ﻣﺟﻠـساﻟـ��وزراء إﻻ ﺑﻌـــــد ﺳﺑﻌﺔ أيـام ﻣن ﺗﺎري �ـﺦ ﺗﻘدي �ـﻣﻪ ،ﻛﻣﺎ يـﺟـــــب إﺗﺎﺣـــــﺔ ﻓرﺻـــــﺔ
اﻟﻛـــــﻼم ﻟﻠﻣؤيـديـن واﻟﻣﻌﺎرﺿيـن ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺳﺎﻟف ﺑيـﺎﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺣديـث ﻋن طرح
اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺄﺣد اﻟوزراء.
 يـﻛون التصويت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎداة ﺑﺎﻻﺳم.( ((8د.ي��ـﺣي��ـﻰ اﻟﺟﻣل ،النظام اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻛوي �ـ��ت ،ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوي �ـ��ت،1971 ،
ص.385
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د .وفاء بدر المالك الصباح

 يـﺻـــدر ﻗـــرار املجلس ﺑﻌـــدم إﻣﻛـــﺎن اﻟﺗﻌـــﺎون ﺑﺄﻏﻠﺑيـﺔ اﻷﻋﺿـــﺎء اﻟـــذيـن يـﺗـــﺄﻟفﻣـــﻧﻬم ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻓيـﻣﺎ ﻋدا اﻟوزراء ،وﻻ ي�ـﺷﺗرك اﻟوزراء ﻓﻲ التصويت ﻋﻠﻰ
اﻟﻘرار.
 اذا أﺻدر املجلس ﻗرارﻩ ﺑﻌدم إﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎون ،ﻓﻼ يـﻌﺗﺑر رﺋيـس ﻣﺟﻠس اﻟوزراءً
ﻣﻌﺗزﻻ ﻣﻧﺻﺑﻪ ،ﺑل يـﺣﺗﻛم ﻟﻸﻣيـر اﻟذي يـﻛون أﻣﺎﻣﻪ أﺣد ﺧيـﺎريـن:
 إﻣﺎ أن يـﻘﺑل وﺟﻬﺔ ﻧظر املجلس ،ويـﻌﻔـﻲ رﺋـيـس ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء ،ويـﻌيـن وزارةﺟديـدة ﻻ يـرأﺳﻬﺎ رﺋيـس ﻣﺟﻠس اﻟـوزراء ﻧﻔﺳـﻪ ،وإن ﺟـﺎز أن يـﻛـون ﻓيـﻬـﺎ ﺑﻌـض
اﻟـوزراء اﻟـذيـن ﻛـﺎﻧوا ﻓﻲ الوزارة اﻟﻣﻌﻔﺎة .وإﻣﺎ أن يـﺣل املجلس ،ﻓﺈذا اﺧﺗﺎر اﻷﻣيـر
ﻫـ��ذا اﻟﺣل ،ﺑﻘيـت ال��وزارة ﻓـﻲ اﻟﺣﻛم ،وﺗﺟري اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟديـدة ﻷﺟل اﺧﺗيـﺎر
أﻋﺿﺎء املجلس اﻟﺟديـد.
ﻓﺈذا ﻗرر اﻟﻣﺟلـس اﻟﺟديـد إﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ رﺋـيـس ﻣﺟﻠـ��س اﻟوزراء ،اﻧﺗﻬـــت
اﻷزﻣﺔ ،وﺳـــﺎرت اﻷﻣـــور ﻓـــﻲ ﻣﺟراﻫـ�ـ��ـﺎ اﻟﻌﺎدي ،أﻣـــﺎ إذا ﻗـــرر املجلس اﻟﺟديـد
ﻛـــذﻟك ﻋـــدم إﻣﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﺄﻏﻠﺑيـﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟذيـن يـﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬم ،اﻋﺗﺑر رﺋيـس
ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻣﻌﺗـ� ً
�زﻻ ﻣﻧﺻـــﺑﻪ ﻣـــن ﺗـــﺎريـﺦ ﻗـــرار املجلس اﻟﺟديـد ﻓـــﻲ ﻫـــذا
اﻟﺷﺄن ،وﺗﺷـــﻛل وزارة ﺟديـدة يـﺗـــوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ رﺋيـس ﺟديـد ،وﻟﻛﻧﻪ يـﺳﺗﻣر ﻓﻲ
ﺗﺻريـف اﻟﻌﺎﺟل ﻣن ﺷؤون ﻣﻧﺻـﺑﻪ ﺣﺗـﻰ ﺗﺷـﻛل الوزارة اﻟﺟديـدة ،وذﻟك ﺣﺗﻰ
ﻻ يـﻛون ﻫﻧﺎك ﻓراغ وزاري(.((8

( ((8د .عادل الطبطبائي ،النظام الدستوري في الكويت ،مرجع سابق ،ص  ،944ونص ملادة ()103
من الدستور الكويتي.
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اخلامتة:

لقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الذي ميلك احلق في طلب تشكيل جلان تقصي
احلقائق في مصر هي اللجنة العامة ملجلس الشعب واللجان النوعية للمجلس،
ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب ال يقل عددهم عن عشرين ع�ض��واً ،وأما
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 أيضا ً 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
الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدمي الشهادات والوثائق والبيانات املطلوبة -إال
أنهما وقفا عند هذا احلد ،ولم يتطرقا إلى تقرير احلق في إجراء زيارات ميدانية.
كما توصلت ه��ذه ال��دراس��ة كذلك إل��ى أن اختيار املتخصصني من ذوي اخلبرة
لعضوية جل��ان التحقيق البرملانية يقودها إل��ى اآلراء املفيدة واملنتجة ،ويجنبها
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
سلطات منقوصة وغير كافية ،وخاص ًة فيما يتعلق باستدعاء الشهود واخلبراء،
فلجنة التحقيق البرملانية وإن كان لها استدعاء الشهود واخلبراء إال أنها ال متلك
سلطة إجبارهم على املثول أمامها وال متلك كذلك توقيع عقوبة جنائية على من
يتخلف منهم عن احلضور ،أو عن أداء اليمني أو الشهادة.
وأخير توصلت الدراسة إلى أن جلان التحقيق البرملانية ال متلك إثارة املسؤولية
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

أو ًﻻ -اﻟﻣراﺟﻊ العربية :
أ -اﻟﻛﺗب

 إﺑـراﻫيـم عبد اﻟﻌزيـز ﺷيـﺣﺎ ،وﺿﻊ السلطة التنفيذية ﻓـﻲ األنظمة السياسيةاﻟﻣﻌﺎﺻرة ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠي��ـﻠي��ـﺔ ﺑيـن اﻟﻧﺻـ��وص واﻟواﻗﻊ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،
اإلسكندرية.2006 ،
 أيـﻣــــن ﻣﺣﻣــــد ﺷــــريـف ،اﻻزدواج اﻟــــوظيـﻔﻲ واﻟﻌﺿــــوي ﺑــــيـن اﻟﺳــــﻠطﺗيـنالتشريعية والتنفيذية ﻓــــــﻲ األنظمة السياسية اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،دراﺳــــــﺔ ﺗﺣﻠيـﻠيـﺔ،
دار النهضة العربية ،القاهرة.2005 ،
 ﺑﻛر اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ،دون ﺗﺎريـﺦ ﻧﺷر ،دون ﻧﺎﺷر،القاهرة.
 ﺣﺳـ�ـ��ـﻧﻲ درويـش عبد اﻟﺣﻣي�ـ��د ،وﺳـ�ـ��ـﺎﺋل رﻗﺎﺑـ�ـ��ـﺔ البرملان ﻷﻋﻣـ�ـ��ـﺎل السلطةالتنفيذية وﺿـــــــواﺑط ﻣﻣﺎرﺳـــــــﺗﻬﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟﺑﺣـــــــريـن ،ﻣؤﺳﺳـــــــﺔ اﻟطـــــــوﺑﺟﻲ
ﻟﻠﺗﺟـــــــﺎرة واﻟطﺑﺎﻋـــــــﺔ واﻟﻧﺷر ،القاهرة.2005 ،
 ﺧﻠي�ـﻔـ��ـﺔ ﻛﻠﻧـ�ـ��در عبد الله ﺣﺳيـن ،ﺿـ� �ـﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣـ� �ـﺗﻬم ﻓـ �ـﻲ ﻣرﺣﻠـ��ـﺔ التحقيقاﻻﺑﺗـ �ـ��داﺋﻲ ﻓـ �ـﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋي� ��ـﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2003 ،
 رأﻓـــت دﺳـــوﻗﻲ ،ﻫيـﻣﻧـــﺔ السلطة التنفيذية ﻋﻠـــﻰ أعمال البرملان ،ﻣﻧﺷـــﺄةاﻟﻣﻌﺎرف ،اإلسكندرية.2006 ،
 رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣـد ﺑطيـﺦ: التطبيقات اﻟﻌﻣﻠيـﺔ ﻟﺿـواﺑط اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ البرملانية ووﺳﺎﺋل وإﺟراءات البرملان
الرقابية ، ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2002 ،
 اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟﻬـــﺎز اﻹداري :دراﺳـــﺔ ﻋﻠﻣيـﺔ وعلمية ﻓـــﻲ اﻟﻧظم اﻟوﺿﻌيـﺔ
واﻹﺳﻼﻣيـﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.1994 ،
 -زيـن ﺑــدر ﻓــراج ،اﻟﺳــؤال كوسيلة ﻣــن وﺳــﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑــﺔ البرملانية ،،دار النهضة
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البرملانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1991،
 ﺳــﻠيـﻣﺎن ﻣﺣﻣــد الطماوي ،اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟــﺛﻼث ﻓــﻲ اﻟدﺳــﺎﺗيـر العربية اﻟﻣﻌﺎﺻــرةوﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻟﺳيـﺎﺳــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗﻛويـﻧﻬــﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ ،ﻣﻌﻬــد اﻟﺑﺣــوث
واﻟدراﺳﺎت العربية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة.1967 ،
 ﺻﻼح اﻟديـن ﻓوزي ،البرملان :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺣﻠيـﻠيـﺔ ﻟﺑرﻟﻣﺎﻧـﺎت اﻟﻌـﺎﻟم ،دارالنهضة العربية ،القاهرة.1994 ،
 ﻋﺎدل الطبطبائي: السلطة التشريعية ﻓـﻲ دول اخلليج اﻟﻌرﺑـﻲ -ﻧﺷـﺄﺗﻬﺎ -تطورﻫـﺎ -اﻟﻌواﻣـــــــــل
اﻟﻣـــــــــؤﺛرة ﻓيـﻬﺎ ،ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت اخلليج واجلزيرة العربية،
الكويت. 1985 ،
 النظام اﻟدﺳـــــﺗوري ﻓـــــﻲ اﻟﻛويـت ،دراﺳـــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ ،دون ﻧﺎﺷر ،الكويت،
.2009
 عبد اﻟﻌظــيـم عبد اﻟﺳـ �ـﻼم ،تطور األنظمة اﻟدﺳﺗوري ��ـﺔ :دراﺳـ��ـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـ��ـﺔ ،دارالنهضة العربية ،القاهرة.2006 ،
 عبد اﻟﻔﺗﺎح ﺑيـوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي ،أﺻـول التحقيق اﻻﺑﺗـداﺋﻲ أﻣـﺎم اﻟﻧيـﺎﺑـﺔ اﻹداريـﺔ،دراﺳـﺔ ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄديـب ،ط  ،1القاهرة.1994 ،
 عبد الله ﻧﺎﺻف ،ﻣدى ﺗوازن السلطة السياسية ﻣﻊ املسؤولية ﻓـﻲ اﻟدوﻟﺔاحلديثة ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.1981 ،
 ﻋﺛﻣﺎن عبد اﻟﻣﻠك اﻟﺻـﺎﻟﺢ ،النظام اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت السياسيةﺑﺎﻟﻛويـت ،ﻣؤﺳﺳﺔ دار اﻟﻛﺗب ،الكويت.2003 ،
 ﻋﻣرو ﺣﺳـﺑو: اﻟﻠﺟﺎن البرملانية :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌـﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،طنطا ،مصر،
ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر.
 اﻟـﻧظ��م السياسية واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳـﺗوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.2004
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 ﻓﺗﺣﻲ ﻓﻛري ،وﺟيـز اﻟﻘﺎﻧون البرملاني ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2006 ، ﻣﺎﺟـــد راﻏـــب اﻟﺣﻠـــو ،اﻟـــﻧظم السياسية واﻟﻘـ �ـ��ـﺎﻧون اﻟدﺳـ �ـ �ـﺗوري ،ﻣﻧﺷـــﺎةاﻟﻣﻌﺎرف ،اإلسكندرية.2005 ،
 ﻣﺣﻣــد ﺑــﺎﻫﻲ أﺑــو يـوﻧس ،اﻟرﻗﺎﺑــﺔ البرملانية ﻋﻠــﻲ أعمال احلكومة ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎﻣيـناﻟﻣﺻري واﻟﻛويـﺗﻲ ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟديـدة ،اإلسكندرية.2002 ،
 ﻣﺣﻣد ﺑﻛـر ﺣﺳـيـن ،اﻟﻔﺻـل ﺑيـن اﻟﺳــﻠطﺗيـن التشريعية والتنفيذية :دراﺳــــــﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻌﺎدة ،طنطا ،مصر.1990 ،
 ﻣﺣﻣــــد ﻛﺎﻣــــل ﻟيـﻠــــﺔ ،اﻟــــﻧظم السياسية  -اﻟدوﻟــــﺔ واحلكومة ،دار اﻟﻔﻛــــراﻟﻌرﺑﻲ ،القاهرة.1971 ،
 ﻣﺣﻣـ��د ﻣﺎﺟد ي��ـﺎﻗوت ،أﺻـ��ول التحقيق اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﺄديـﺑيـﺔ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اإلسكندرية.2000 ،
 ﻣﺣﻣـ��ود ﻧﺟيـب ﺣﺳـﻧﻲ ،اﻟدﺳـــــــﺗور واﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،دار النهضةالعربية ،القاهرة.1992 ،
 ﻣــدﺣت أﺣﻣــد يـوﺳــف اﻟﻐﻧــﺎم ،وﺳــﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑــﺔ البرملانية على أعمال احلكومةﻓــﻲ النظام البرملاني ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1998 ،
 ﻣﺣﻣد عبد اﻟﻣﺣﺳـ��ن املقاطع ،اﻟوﺳـيـط ﻓـﻲ النظام اﻟدﺳـﺗوري اﻟﻛـويـﺗﻲوﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻪ السياسية ،دون ﻧﺎﺷر ،الكويت.2006 ،
 ﻫﻼﻟﻲ عبد اﻟﻼﻩ أﺣﻣد ،اﻟﻣرﻛـ��ز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣـﺗﻬم ﻓــــــﻲ ﻣرﺣﻠــــــﺔ التحقيقاﻻﺑﺗداﺋﻲ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2006 ،
 يـﺣيـﻰ اﻟﺟﻣـل ،النظام اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﻛويـت ،ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻛويـت،.1971

ب -اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣيـﺔ:

 إيـﻬـــﺎب زﻛـــﻲ ﺳـــﻼم ،اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ السياسية ﻋﻠـــﻰ أعمال السلطة التنفيذية ﻓـــﻲالنظام البرملاني ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.1983 ،
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رﺳــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋيـن ﺷﻣس.1994 ،
 ﺟـ �ـﻼل اﻟﺳــيـد ﺑﻧـ�ـ��داري ﻋطيـﺔ ،اﻻﺳـ� �ـﺗﺟواب وسيلة ﻣــن وﺳـ��ـﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑـ��ـﺔالبرملانية ﻓــﻲ ﻣﺻر ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠيـﻠيـﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻫرة.1996 ،
 ﻋﺻـــــﺎم زﻛريـﺎ ،دور اﻟﺷـــــرطﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﻣﺎيـﺔ ﺣﻘـــــوق اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎلاﻟﺿـــــﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠي��ـﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠي ��ـﺎ ،أﻛﺎديـﻣيـﺔ
اﻟﺷرطﺔ ،القاهرة.2001،
 ﻓـﺎرس ﻣﺣﻣد عبد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋﻣران ،التحقيق البرملاني ،رﺳــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠيـﺔاحلقوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.1998 ،
 ﻣريـد أﺣﻣــــد عبد اﻟــــرﺣﻣن ،اﻟﺗــــوازن ﺑــــيـن اﻟﺳــــﻠطﺗيـن التشريعية والتنفيذية،دراﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.2006 ،
 ﻧـــﺎيـف ﺧﺎﻟـــد اﻟﻣطيـري ،ﺣﺟيـﺔ اﻟﺣﻛـــم اﻟﺻـــﺎدر ﻓـــﻲ اﻟـــدﻋوى اﻟدﺳـــﺗوريـﺔوﺗﻧﻔيـذﻩ ﻓـــﻲ اﻟﻛويـت :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠيـﺔ احلقوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻫرة.2011،

ج -اﻟدوريـﺎت واﻟﻣﻘﺎﻻت:
 -ﻋﺛﻣﺎن عبد اﻟﻣﻠك اﻟﺻﺎﻟﺢ:

 اﻟرﻗﺎﺑﺔ البرملانية ﻋﻠﻰ أعمال اﻹدارة ﻓـﻲ اﻟﻛويـت ،دراﺳـﺔ ﻧظريـﺔ ﺗطﺑيـﻘيـﺔ،
ﻣﺟﻠـﺔ احلقوق واﻟﺷري ��ـﻌﺔ ،اﻟﺳـ��ـﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،دي��ـﺳـﻣﺑر
.1981
 ﺗﻌﻠيـق ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﺟﻠـــس اﻟوزراء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗوريـﺔ ﻟﺗﻔﺳـيـر اﻟﻣﺎدة
( )114ﻣـن اﻟدﺳـﺗور ﺑﺷﺄن التحقيق البرملاني ،ﺟريـدة اﻟوط��ن ،اﻟﻌدد
( )4037ﺑﺗﺎريـﺦ .1986/5/15
 ﻣﺣﻣــد عبد اﻟﻣﺣﺳن املقاطع ،اﻻﺳـﺗﺟواب البرملاني ﻟﻠوزراء ﻓــﻲ اﻟﻛويـت،دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠي��ـﻠي��ـﺔ ﻧﻘدي��ـﺔ ﻓـﻲ ﺿـ��وء أﺣﻛـ��م اﻟدﺳﺗور اﻟﻛـ��وي �ـﺗﻲ واﻟﺳواﺑق
البرملانية ،ﻣﺟﻠﺔ احلقوق ،ﻣﻠﺣق اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرون،
ﺳﺑﺗﻣﺑر .2002
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 وفاء بدر المالك الصباح.د

: اﻟﻣوﺳوﻋﺎت-د

 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ العربية ﻟﻠدراﺳﺎت، ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳي ��ـﺎﺳﺔ، عبد اﻟوﻫﺎب اﻟﻛي ��ـﺎﻟﻲ. بدون تاريخ نشر، بيروت،واﻟﻧﺷر

: اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺟﻧﺑيـﺔ-ًﺛﺎﻧيـﺎ
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ
ɒɒ

André Houriou, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques ,Montchrestien,
Paris, 1975.
Eugène Pierre, Traité de Droit Politique Electoral et Parlementaire, Paris, 1989.
Georges Burdeau, Droit Constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J.,Paris,1972.
Harvey Walker, Law Making in the United States, New York, Ronald Press,
2009.
Philippe Ardant, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Paris, LGDJLextenso éd., DL 2010.
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اﻟﺗﺣﻘيـق اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ كوسيلة رقابية ﻋﻠﻰ السلطة التنفيذية ﻓﻲ الكويت ومصر

احملتوى:

املوضوع

امللخص

الصفحة

83

املقدمة

85

املبحث األول -مفهوم التحقيق البرملاني

87

املطلب األول – تعريف التحقيق البرملاني

88

املطلب الثاني – التمييز بني التحقيق البرملاني وأنواع التحقيقات األخرى

91

أوالً -التمييز بني التحقيق البرملاني والتحقيق التشريعي

91

ثانياً -التمييز بني التحقيق البرملاني والتحقيق االنتخابي

93

ثالثاً -التمييز بني التحقيق البرملاني والتحقيق اإلداري واجلنائي

95

أ -التحقيق اإلداري

95

ب -التحقيق اجلنائي

96

املطلب الثالث -التمييز بني التحقيق البرملاني والوسائل الرقابية األخرى

99

أوالً -التمييز بني السؤال والتحقيق البرملاني

99

ثانياً -التمييز بني االستجواب والتحقيق البرملاني

101

املبحث الثاني -تشكيل جلان التحقيق البرملانية ونطاقها وسلطاتها

104

املطلب األول -تشكيل جلان التحقيق البرملانية

104

الفرع األول  -تشكيل جلان التحقيق البرملانية في الكويت

105

أوالً -السلطة املختصة بالتشكيل

105

ثانياً -طلب تشكيل جلان التحقيق البرملانية

105

الفرع الثاني  -تشكيل جلان التحقيق البرملانية في مصر

106

املطلب الثاني – نطاق التحقيق البرملاني في الكويت ومصر

107
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املطلب الثالث -سلطات جلان التحقيق البرملانية

110

أوالً -سلطات جلان التحقيق البرملانية إزاء الوثائق واملستندات

111

ثانياً -سلطات جلان التحقيق البرملانية إزاء األشخاص

114

ثالثاً -سلطات جلان التحقيق البرملانية إزاء األماكن

116

املبحث الثالث -تقارير جلان التحقيق البرملانية

118

املطلب األول -مناقشة جلان التحقيق البرملانية

118

أوالً -موعد مناقشة التقرير

118

ثانياً -من يحق لهم مناقشة التقرير

120

املطلب الثاني -آثار التحقيق البرملاني

122

أوالً -التوصية بسد نقص تشريعي

122

ثانياً -التوصية باإلحالة إلى جهات التحقيق

123

ثالثاً -التحقيق البرملاني واملسؤولية السياسية

124

أ -املسؤولية الفردية للوزراء

125

ب -عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء

128

اخلامتة

130

املراجع

131
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