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التحقيق البرملاني في الگويت
نطـــــاقـــه والقـيـــــــود الـــــــواردة عليـــه

دراسة نقدية حتليلية وفقًاً للدستور الگويتي

)1(
اأ.د. محمد عبدالمح�سن المقاطع 

1( أستاذ القانون العام  في كلية القانون الكويتية العاملية.
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مخت�ســر

يتناول هذا البحث مو�سوع لجان التحقيق البرلمانية وهي اإحدى و�سائل البرلمان 

نطاق  اإل��ى  الدرا�سة  وتتعر�ض  التنفيذية  ال�سلطة  على  ال�سيا�سية  رقابته  اإعمال  في 

اخت�سا�ض هذه اللجان من واقع ما قررته الن�سو�ض الد�ستورية والقانونية العديدة 

البرلماني  اإلى تناول حدود �سلطة التحقيق  التي تتعلق بالمو�سوع، ثم يعّرج البحث 

اإلى  البرلماني  التحقيق  ام��ت��داد  اإمكانية  ع��دم  ذل��ك  وم��ن  عليه،  ُتفر�ض  التي  والقيود 

الأ�سرار الخا�سة بحقوق وحريات الأفراد، وعلى راأ�سها اأ�سرار تعامالتهم البنكية اأو 

ما يعرف بمبداأ »ال�سرية الم�سرفية«، وهو يدخل �سمن نطاق الحق في الخ�سو�سية 

الأمر،  بهذا  مقيدة  تكون  واإنما  مطلقة  ب�سورة  العامة  لم�سلحة  اعتبارات  ُتغلب  فال 

كما ي�سير البحث اإلى عدم اإمكانية امتداد عمل لجان التحقيق البرلمانية اإلى اأ�سخا�ض 

القانون الخا�ض مما ل يدخل �سمن م�سوؤولية الوزير ال�سيا�سية، معقبًا على الممار�سة 

الخاطئة التي تتم في الكويت في محاولة اإقحام لجان التحقيق البرلمانية في �سوؤون 

ال�سركات الخا�سة اأو الأفراد العاديين، وهو اأمر ل تملكه هذه اللجان في الكويت من 

الناحية الد�ستورية قوًل واحدًا. 
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مقــدمــة:

البرلمانية في  التحقيق  ب�ساأن لجان  الجدل  الكثير من  الفترة والأخ��رى  بين  يثور 

الكويت م�ساحبًا بعدد من النقا�سات القانونية، كما نظرت المحكمة الد�ستورية في اأكثر 

من منا�سبة في النزاعات الد�ستورية النا�سئة عن الخالف بين مجل�ض الأمة والحكومة 

تن�ض  التي  البرلماني  التحقيق  بلجان  والخا�سة  الد�ستور  من   )114( المادة  فهم  في 

على: »يحق لمجل�ض الأمة في كل وقت اأن يوؤلف لجان تحقيق اأو يندب ع�سوًا اأو اأكثر 

من اأع�سائه للتحقي�ق في اأمر من الأمور الداخلة في اخت�سا�ض المجل�ض، ويجب على 

الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم ال�سهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم« 

وبناء على هذا الن�ض وا�ستنادًا اإليه، اأ�سدر المجل�ض في العديد من المنا�سبات قرارات 

التحقيق  اأع�سائه للقيام بمهمة  اأو ي�سكل لجنة من بين  اأع�سائه  يندب فيها ع�سوًا من 

البرلماني، وقد ثارت بهذه المنا�سبة العديد من الت�ساوؤلت الهامة التي ت�ستحق تناولها 

التحقيق من �سرورة  الد�ستورية خ�سو�سًا ما يتعلق في ما قد ي�ساحب  الناحية  من 

الطالع على معلومات �سرية اأو هي كذلك بتقدير الحكومة، وكذلك ب�ساأن مدى جواز 

اإمتداد التحقيق البرلماني لأ�سخا�ض القانون الخا�ض، مما يقت�سي الموازنة بين المبادئ 

وو�سع  جهة،  من  العامة  للم�سلحة  تحقيقًا  الحالة  هذه  في  المتعار�سة  الد�ستورية 

الأمور في �سياقها الد�ستوري ال�سليم حتى ل ينحرف الحقيق عن غاياته ومقا�سده، 

.
)1(

وهو ما �سنعر�ض له في هذا البحث على التوالي

الراأي  المو�سوع واإب��داء  ال�سروع في مناق�سة  اأن نقرر بادئ ذي بدء وقبل  ونود 

المو�سوع ي�ستلزم معالجة �ساملة  اأن  المطروحة،  الم�ساألة  الد�ستوري كما نفهمه في 

البحث  محل  النزاع  تحكم  قانونية  واأخ��رى  د�ستورية  ن�سو�س�ًا  تطال  وافية  ودرا�سة 

اأ�سا�سًا من فهمنا باأن النظام  اآخر. وتقرير هذه الحقيقة ينطلق  اأو  وتتعر�ض له ب�سكل 

يشرح  حيث   428 ص   1980 السياسية«  والنظم  الدستوري  القانون  في  األساسية  »املبادئ  عصفور  سعد  دكتور  ذلك  في  انظر   )1
هذا األمر على النحو التالي:

من  يندرج  انه  بحيث  تسنه  الذي  التشريع  في  تفاوت  إلى  جامد  دستور  ظل  في  التشريعية  السلطات  في  التفاوت  يقضي  وهكذا 
الرئيسي«  أو  األصلي  »أو  العادي  والتشريع  الثانوي«  أو  التابع  »أو  الفرعي  التشريع  يلي:  الذي  النحو  على  القوة  إلى  الضعف 
والتشريع الدستوري »أو األساسي« ويترتب على هذا التدرج انه يجب أن يتقيد كل تشريع بالتشريع األعلى منه درجة. وهذا هو 

جوهر التساؤالت املطروحة في هذا البحث.
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القانوني لدولة ما، عبارة عن بناء قانوني متكامل ومتنا�سق اأو على الأقل يفتر�ض فيه 

هذه  عن  بمناأى  القانونية  والم�ساكل  الأم��ور  فرادى  فيه  تعالج  اأن  يمكن  ل  وعليه  ذلك 

النظرة ال�سمولية، واإل فاإن الت�سريعات خالف هذا الفهم تكون ن�سو�سًا مبعثرة ل �سلة 

تهمة  طياتها  في  تحمل  بمفردها  النتيجة  وهذه   
)1(

رابط اأدنى  يحكمها  ول  البتة  بينها 

فقدان ال�سلطة الت�سريعية لدورها التن�سيقي بين الت�سريعات وهو يعني بال�سرورة اأن 

ما ي�سدر عنها من ت�سريعات لي�ض اإل انحرافًا في الت�سريع ابتغاء م�سالح محددة ولغوًا 

معرفة  بمجرد  الت�سريعية  ال�سلطة  عنه  تنّزه  اأن  يفتر�ض  اأمر  وهو  يبرره.  ما  له  لي�ض 

والالئحة  الد�ستور  نظمها  كما  الت�سريعية  العملية  فيها  تمر  التي  الإج���راءات  �سل�سلة 

المختلفة  ال�سوؤون  تنظم  التي  المختلفة  الت�سريعات  به  تق�سي  وما  للمجل�ض.  الداخلية 

لدولة الكويت.

للمو�سوع  درا�ستنا  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  والمهمة  الأ�سا�سية  المقدمة  تلك  وبعد 

�سوف تكون من خالل الخطة الآتية:-

المبحث الأول: الن�سو�ص الد�ستورية الحاكمة لمو�سوع التحقيق البرلماني.

المبحث الثاني: ماهية التحقيق البرلماني.

المطلب الأول: المق�سود بالتحقيق البرلماني والموا�سيع التي تكون محاًل له:-

المطلب الثاني: ال�سلطات المخولة للجان التحقيق والقيود الواردة ب�ساأنها.

المطلب الثالث: مدى نطاق التحقيق البرلماني.

القانوني  النظام  ظ��ل  ف��ي  البرلماني  التحقيق  لجان  �سلطات  الرابع:  المطلب 

للكويت:-

والمجال�ص  البرلمانية  التحقق  لجان  على  ال�سرية  حجية  مدى  الثالث:  المبحث 

الت�سريعية، وهل هي قاعدة اأم ا�ستثناء ؟

المبحث الرابع: الراأي فيما يثور ب�ساأن ن�ص المادة )114( من الد�ستور الكويتي.

1( أنظر حكم احملكمة الدستورية في الكويت الذي تؤكد في وحدة وتكامل النصوص الدستورية، حكم رقم 1 لسنة 2005.
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المبحث الأول: الن�سو�ص الد�ستورية الحاكمة

لمو�سوع التحقيق البرلماني

 اإن التمعن في الن�سو�ض الحاكمة للتحقيق البرلماني يت�سح منه وجود مجموعة 

القانونية  الن�سو�ض  من  جملة  عن  ف�ساًل   )115  ،114  ،50  ،30( وهي  بالد�ستور  منها 

و�سنتناولها   )151  147-  ،9  ،8( وه��ي  الأم��ة  لمجل�ض  الداخلية  الالئحة  في  ال���واردة 

ح�سب ارتباطها بالمو�سوع.

اإن الإطالع على ن�ض المادة 114 من الد�ستور كاف بذاته لبيان التجاه الد�ستوري 

لنقا�ض المو�سوع وبحثه، اإذ اأن المادة المذكورة قد جاءت قطعية في دللتها مطلقة من 

التقيد بالحق الذي اأ�سندته لمجل�ض الأمة اأما قطعيتها في الدللة فهي فقد جاءت بعبارات 

وا�سحة ودقيقة في تقرير حق مجل�ض الأمة في ت�سكيل لجان التحقيق في كل وقت، 

وذلك في اأي اأمر من الأمور الداخلة في اخت�سا�ض المجل�ض وجاءت قطعية كذلك في 

الوجوب الذي فر�سته على الوزراء بل وموظفي الدولة في تقديم ال�سهادات والوثائق 

والبيانات التي تطلب منهم. ولعل في الن�ض على موظفي الدولة حكمة بالغة من اأجل 

ح�سم المو�سوع على الرغم من اأن الطلب من الوزراء ي�ستتبع بال�سرورة قيام الوزير 

المخت�ض بالطلب اإلى الموظفين التابعين لوزارته بتزويده بكل البيانات والوثائق التي 

يطلبه�ا منه المجل�ض، وهو في �سدد القيام بمهمة التحقيق، نقول: على الرغم من ذلك، 

ج�اءت عبارة موظفي الدولة قاطعة للدللة على امتداد نطاق �سلطة التحقيق البرلماني 

اإلى جميع موظفي الدولة دون ا�ستثناء. وفي هذا الأمر ما فيه من منح �سلطات التحقيق 

والذي  المادة  عليه  ا�ستملت  ال��ذي  الإط��الق  اأم��ا  البرلماني.  التحقيق  للجان  الق�سائي 

ي�سعفنا في اإي�ساح الأمر القائم فهو ما جاء في عجز المادة والمتلخ�ض بعبارة »يجب 

التي تطلب  ال�سهادات والوثائق والبيانات  الدولة تقديم  الوزراء وجمي�ع موظفي  على 

تقديم  المادة بخ�سو�ض  احتوته  الذي  الإطالق  العبارة ذلك  فالوا�سح من هذه  منهم« 

الوزراء  على  باأن  يفيد  الإطالق  وهذا  منهم  تطلب  التي  والبيانات  والوثائ�ق  ال�سهادات 

كانت  �سرية  وبيانات  معلومات  من  منهم  يطلب  ما  كل  تقديم  الدولة  موظف�ي  وجميع 
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المتفق عليه  الأ�سولية  القواعد  اأنه من  اأن نوؤكد هنا  المفي�د  اأنه من  اأو غير �سرية، ذلك 

�سرعًا وقانونًا، اأن المطلق يوؤخذ على اإطالقه ما لم يقّيد بن�ض، اإذن فاإعمال هذه القاعدة 

ي�ستلزم عدم تقييد التحقيق باأي قيد من القيود مادام اأن ن�ض المادة 114 من الد�ستور 

قد جاء مطلقًاً ولعل مراجعة الن�سو�ض المختلفة للد�ستور تفيد عدم وجود ما هو مقيد 

للواجب المفرو�ض على الوزراء وموظفي الدولة ب�ساأن تزويد لجان التحقيق البرلمانية 

الد�ستور  من   30 المادة  بن�ض  يت�سل  ما  اأما  بيانات،  اأو  معلومات  من  به  تطالبهم  بما 

في �ساأن الحق في الخ�سو�سية والذي قد يحتج به البع�ض فاإنه يعتبر في هذا ال�سياق 

هو الن�ض الأعم الذي قيد بن�ض المادة 114 من الد�ستور، وعليه، فالحتجاج به يكون 

بعد،  فيما  المو�سوع  ناأتي على تف�سيل هذا  لي�ض مفيدًا وغير ذي محل. هذا و�سوف 

ل�سنة   32 رقم  القانون  من   28 المادة  ن�ض  قبالة  النقا�ض  في  نتحول  اأن  اأردن��ا  اإذا  اأم��ا 

اإدارة  مجل�ض  اأع�ساء  من  ع�سو  اأي  »على  ب�  والقا�سي  المركزي  البنك  ب�ساأن   1968

البنك المركزي اأو اأي مدير اأو موظف اأو م�ستخدم به اأن ل يف�سي اأية معلومات تتعلق 

اأو ب�سوؤون البنوك الأخرى الخا�سعة لرقابة البنك المركزي  اأو عمالئه  ب�سوؤون البنك 

تكون قد و�سلت اإليه ب�سبب اأعمال وظيفية، وذلك فيما عدا الأحوال التي ي�سرح فيها 

القانون بذلك« فاإنه بمقدورنا اأن نقرر في �ساأنه ما يلي على افترا�ض اأنه ن�ض يمكنه اأن 

يعطل من قيمة المادة 114 من الد�ستور:

اإذا وجد  اأنه  القانون هو  المتعارف عليها لدى فقهاء  القانونية  المبادئ  اأهم  اأن من    )1

ن�سان متعار�سان من درجة قانونية واحدة فاإنه لبد من ال�سيرورة اإلى التوفيق 

القواعد  ال�ساأن. ومن هذه  القانونية المتعارف عليها في هذا  بينهما وفقًاً للمبادئ 

اإعمال قاعدة الخا�ض يقيد العام اأو حمل المقيد على المطلق اأو المطلق يوؤخذ على 

اإطالقه ما لم يقيد بن�ض اأو العمل على تف�سير الن�سين تف�سيرًا اأ�سوليًا منطقيًا �سليمًا 

يجعل التوفيق اأمرًا مقبوًل ويرفع التناق�ض الوارد مع مالحظة اأهمية عدم تق�سد 

 اأعناق الن�سو�ض اأو تحميلها ما ل تحتمل. هذا اإذا كان الن�سان المتعار�سان ذوا 
ّ

لي

قيمة قانونية واحدة اأما اإذا كان اأحدهما اأقوى من حيث القيمة القانونية من الآخر 

فيهدر الأقل مقابل الآخر، اإعماًل لمبداأ الم�سروعية.
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النزاع هما ن�سان مختلفان من حيث  اللذين يحكمان المو�سوع محل  الن�سين  اأن    )2

مادة  هي   28 المادة  اأن  حين  في  د�ستورية  م��ادة   114 فالمادة  القانونية،  القيمة 

قانونية �سادرة بت�سريع عادى بناء على ما تقدم واأمام �سراحة ن�ض المادة 114 

من الد�ستور، والتي تقرر اأحقية المجل�ض في �سبيل قيامه باإنجاز المهام المتعلقة 

ع�سو  يندب  اأو  تحقيق  لجان  ي�سكل  اأن  اخت�سا�سه،  في  الداخلة  الأم��ور  من  باأي 

المنتدبين  الأع�ساء  اأو  اللجان  للقيام بذلك مع كامل حق هذه  اأع�سائه  اكثر من  اأو 

ذلك.  من  لتمكينهم  الالزمة  الم�ستندات  وكذلك  الوثائق  جميع  على  الح�سول  في 

في  �سارع  وهو  الأم��ة  مجل�ض  على  يحتج  اأن  يمكن  ل  فاإنه  تقدم  ما  على  تاأ�سي�سًا 

ل�ستر  يهتكه  الد�ست�ور  من   114 للمادة  ا�ستنادًا  البرلماني  التحقيق  مهمة  ممار�سة 

ال�سرية التي ن�ست عليها المادة 28 من القانون رقم 32/68 حيث اإن قيمة المادة 

114 من الد�ستور باعتبار  اأمام �سراحة وو�سوح ن�ض المادة  28 المذكورة تهدر 

اإجالء  في  اإمعانًا  ع��ادي.  ت�سريع   28 المادة  اأن  حين  في  د�ستورية   114 المادة  اأن 

الحقيقة ن�سيف اإلى ذلك باأنه حتى لو افتر�سنا اأن كلتا المادتين ذاتا قيمة قانونية 

مت�ساوية، فاإن اإعمال اأحد مبادئ التوفيق �سالفة الذكر -الخا�ض بقيد العام- كفيل 

من  هو  ما  على  بالطالع  المجل�ض  باأحقية  القا�سية  النتيجة  ذات  اإلى  يقودنا  باأن 

الأ�سرار انطالقًا من الفهم القانوني ال�سليم الم�ستند اإلى اأن هذا الحق �سياأتي كجزء 

في  المت�ساوية  القانونية  المواد  في  عليه  المن�سو�ض  الخت�سا�ض  ممار�سة  من 

اأنه  الحق على  المجل�ض هذا  اأعطى  الذي   114 المادة  القانونية فيحمل ن�ض  قيمتها 

ن�ُض خا�ٌض قيد الن�ض العام الذي يقرر عدم جواز اإف�ساء الأ�سرار اإل في الأحوال 

نخل�ض  وعليه  المذكورة.   28 المادة  ذل��ك  اأوردت  كما  القانون  عليها  ين�ض  التي 

بن�سو�ض  المع�سد  لخت�سا�سها  الرقابية  ال�سلطة  ذات  الأجهزة  ممار�سة  اأن  اإلى 

اأو تخ�سي�سًا. وقد  ا�ستثناء  القانون  ين�ض عليها  التي  الأحوال  يعتبر من  قانونية 

ح�سمت المحكمة الد�ستورية في الكويت في ثالثة اأحكام مهمة نتناولها لحقا هي 

)1/1981 تف�سير( و1،2 ل�سنة 1986 تف�سير د�ستوري(.

بناء على ما تقدم فاإن الن�ض العام والقا�سي بعدم اإف�ساء الأ�سرار يقيد بالخا�ض الذي يجيز 
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اإف�ساء الم�سائل ال�سرية متى ما كانت بمنا�سبة ممار�سة �سلطة رقابية لدورها القانوني 

المن�سو�ض عليه �سراحة والمنوط بها. وعليه فاإن المحاكم ومجل�ض الأمة وغيرهما من 

ال�سلطات الرقابية الأخرى تملك هذا الأمر حتى لو افتقد الن�ض الم�ساند لها لأن الأ�سل 

هو المت�سل بطبيعة الخت�سا�ض ما لم ين�ض على خالف ذلك. �سوف نعود في تبيان ذلك 

تف�سياًل عند مناق�سة �سلطات الرقابة والقيود التي ترد ب�ساأنها، والحديث عن الحق في 

الخ�سو�سية ومدى حجيته في مواجهة لجان التحقيق البرلمانية من جهة اأخرى.

3( قد يحاول البع�ض اأن يحتج باأن الن�سين المتعار�سين لي�سا هما ن�ض المادة 28 والمادة 

114 التي �سبق نقا�سهما، واإنما الن�سان المتعار�سان هما ن�سان د�ستوريان وهما 

ي�سدر  ل��م   32/68 رق��م  ال��ق��ان��ون  اأن  حيث   154 ال��م��ادة  ون�����ض   114 ال��م��ادة  ن�ض 

تن�ض  والت�ي   154 المادة  ن�ض  قبل  من  د�ستوري  تفوي�ض  اإل��ى  ا�ستنادًا  اإل  اأ�ساًل 

على:»ينظم القانون النقد والم�سارف، ويحدد المقايي�ض والمكاييل والموازين« هي 

النقد  ب�ساأن   1968 ل�سنة   32 رق��م  القانون  ديباجة  اإليها  اأ���س��ارت  التي  المادة  ذات 

وبنك الكويت المركزي والمهنة الم�سرفية، وعليه فاإن حقيقة الخالف اإذن، اإنما هي 

اإل جزءًا ل  28 والقانون المذكور  المادة  الد�ستورين المذكوري�ن وما  بين الن�سين 

يتجزاأ من حيث المو�سوع من ن�ض المادة 154 الد�ستورية. من هنا فاإن ما يحتاج 

اإلى التوفيق بينهما من قبل المحكمة الد�ستورية هما هذين الن�سين.

اإن محاولة الحتجاج هذه التي قد تلجئ �ساحبها اإلى اأ�سلوب الم�سادرة على الن�ض 

وال�سعي الدوؤوب اإلى عتق الن�سو�ض بما يخدم فكرته، وهو اأمر مرفو�ض لدى �ساحب 

الح�ض القانوني، اإذ اأن في قبول هذا المنطق اإنزال لجميع الن�سو�ض القانونية ال�سادرة 

الح�ض  ياأباها  نتيجة  وه��ذه  الد�ستورية  الن�سو�ض  منزلة  د�ستوري  ن�ض  على  بناء 

القانوني ال�سليم وتخالف الأ�سل الذي بنيت عليه الد�ساتير الجامدة التي تاأخذ بفكرة 

المعروف  الم�سروعية  لمبداأ  وفقًاً  القانونية  القواعد  وت��درج  الد�ستوري  الن�ض  �سمو 

التفري�ض ن�ض  اأن يورد  اأراد  الذي عندما  الكويتي  الد�ستور  ف�ساًل عن مجافاته لروح 

هذا  نجاري  اأن  اأردن��ا  فلو  ذلك  من  الرغم  وعلى  منه.   4 المادة  ن�ض  في  �سراحة  عليه 

مقت�سى  باأن  والمتخل�سة  البداية  في  ذكرناها  التي  الغاية  لذات  �سنخل�ض  فاإننا  الراأي 
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التوفيق بين الن�سين ي�ستلزم اإعمال قاعدة الخا�ض يقيد العام واإما �سراحة وو�سوح 

اإن  اإذ  اعتبار،  ذات  غير  تكون   154 للمادة  الم�ستند  ال��راأي  حجة  ف��اإن   114 المادة  ن�ض 

اأقل  افتر�ض وجوده �سيبقى  لو  اأ�ساًل -  له هنا  الذي ل محل  الد�ستوري -  التفوي�ض 

و�سوحًا من ن�ض د�ستوري قطعي في دللته مطلق في معانيه وعليه فاإن ن�ض المادة 

الطالع  حق  يملك  المجل�ض  فاإن  ثم  ومن   114 المادة  بن�ض  قيد  عامًا  ن�سًا  يعتبر   154

على كل ما ي�سهل مهمته المذكورة - التحقيق - حتى لو ا�ستلزم الأمر الطالع على ما 

يعتبر �سريًا من الوثائق والم�ستندات.

 114 المواد  ن�سو�ض  تناول  للمو�سوع  الحاكمة  الن�سو�ض  عن  البحث  ويت�سمن 

الأمة  لمجل�ض  الداخلية  الالئحة  من  و147  و9   8 وال��م��واد  الد�ستور  من   130 وال��م��واد 

القانون  لأ�سخا�ض  يمتد  اأن  يمكن  وهل  البرلماني،  التحقيق  �سلطات  مدى  �ساأن  في 

ال�سيا�سية،  للم�سوؤولية  المنظمة  الد�ستورية  للن�سو�ض  ذلك  ات�ساق  وم��دى  الخا�ض 

اأو  اأعمال وزارته  اأو  الوزير عما يدخل في اخت�سا�سه  والتي تتمحور على م�سوؤولية 

الموؤ�س�سات والهيئات العامة التابعة له �سواء التي اأن�سئت على �سند من المادة 73 من 

الد�ستور اأو المادة 133 منه.

ح�سور  رف�ض  في  الخا�ض  القانون  اأ�سخا�ض  حق  بمعيته  ي�سطحب  نقا�ض  وهو 

التحقيق البرلماني دون خ�سية اإعمال ن�سي المادتين 8 و9 من الالئحة الداخلية عليهما 

القانون  اأ�سخا�ض  دون  حكمهم  في  ومن  العموميين  الموظفين  على  حكمهما  لق�سور 

الخا�ض �سركات اأو اأفراد حتى بالن�سبة لل�سركات الخا�سة التي تتملك الحكومة جميع 

اأ�سهمها، فمن ي�ساءل هو الوزير عن �سيا�ساته في اإدارتها فقط.

المبحث الثاني: ماهية التحقيق البرلماني

اأن المعالجة القانونية ال�سليمة ت�ستلزم اأن نقوم ببحث مو�سوع التحقيق البرلماني 

من حيث مداه، ونطاقه، والأمور التي تكون محال له، والقيود التي ترد عليه. ول يمكن 

من  لبحثه  دفعنا  ال��ذي  اأم��ر  وه��ذا  المو�سوع،  هذا  ودق��ة  ح�سا�سية  في  اأح��د  يجادل  اأن 
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خالل العديد من الن�س�و�ض القانونية المختلفة التي تحكم مثل هذا المو�سوع من جهة، 

وا�ستنادًا اإلى الآراء المختلف�ة للفقهاء في هذا ال�ساأن من جهة اأخرى. بل لعله من نافلة 

القول اأن نذكر اأن مثل هذا الدقة وتلك الح�سا�سية األجاأتنا حبًا في اإ�سباع المو�سوع بحثًا 

عميقًا اإلى معالجته تف�سياًل وفقًاً للت�ساوؤلت الآتية:-

1 - ما المق�سود بالتحقيق البرلماني، وما الموا�سيع التي تكون محال له؟

2 - ما ال�سلطات المخولة للجان التحقيق وما القيود الواردة ب�ساأنها؟

3 - ما مدى نطاق التحقيق البرلماني؟

4 - ما �سلطات لجان التحقيق البرلماني في ظل النظام القانوني للكويت؟

المطلب الأول: المق�سود بالتحقيق البرلماني والموا�سيع التي تكون محاًل له:

تق�سي  بمهمة  بالطالع  بنف�سه  الأم��ة«  »مجل�ض  البرلمان  قيام  الحق  بهذا  يق�سد 

عن  ناق�سة  اأو  مخلوطة  اإليه  و�سلت  اأو  عنه  اأخفيت  اأنها  يعتقد  التي  الحقائق  وك�سف 

ال�سكوك  لكل  تبديدًا  الو�سيلة  هذه  اإلى  يعمد  عليه،  بناء   
)1(

المخت�سين. ال��وزراء  طريق 

التي راودت قلبه بعد اأن يطلع بنف�سه على كل ما يريد معرفته في �ساأن المو�سوع محل 

التحقيق و�سوًل اإلى الطمئنان الكامل وتحقيقًا لراحة �سميره في اأداء مهامه الرقابية. 

اأو القوانين المختلفة للعديد من الدول  اأن تتولى ن�سو�ض الد�ساتير  وقد جرت العادة 

بالن�ض على ت�سكيل لجنة من البرلمان للقيام بمثل هذا الدور بدًل من اأن يزاوله المجل�ض 

تملك  النيابية  المجال�ض  اأن  اإلى  الفقهاء  من  العديد  وذهب  هذا  وهيئته،  اأع�سائه  بكامل 

)2(
ت�سكيل لجان تحقيق حتى في حالة انعدام الن�ض عليها.

احللو  ماجد  د.  أيضًا  انظر  ص280،   1965 املتحدة  العربية  اجلمهورية  في  الدستوري  النظام  د.محمود حلمي  املوضوع  في  انظر   )1
انظر  ص340،   1982 الدستوري  للقانون  العامة  النظرية  الشاعر  رمزي  د.  أيضًا  انظر  ص237،   1976 الدستوري  القانون 
الدستوري  القانون  الطماوي  انظر د. عثمان خليل ود. سليمان   ،367 الكويت ص  الدستوري في  النظام  د. يحيى اجلمل مبادئ 
الوزراء  لسان  على  ال  بنفسه  مباشرة  املعلومات  املجلس  يستقي  احلالة  هذه  في   « يلي  ما  أن  يقرر  حيث  ص633   1951-1950

حسب تصويرهم للحقائق«.
اجلمل مرجع  يحيى  أيضًا  انظر   ،395 1957 ص  املصري  الدستور  فهمي  زيد  أبو  الدكتور مصطفي  األستاذ  الرأي  في هذا  انظر   )2
هذا   500 ص  في  يقرر  حيث   1979 الرابعة  الطبعة  الثالث«  »السلطات  الطماوي  سليمان  د.  انظر   ،370-369 ص  ذكره  سابق 
املعنى بشكل جلي فيقول »وهنا أيضًا نعود إلى تأكيد أن عدم النص على هذا احلق ال يعني حرمان املجلس منه، ألنه حق مكمل 
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اأما بالن�سبة للموا�سيع التي تكون محاًل للتحقيق البرلماني فيمكن اأن نجعلها من 

خالل العر�ض الآتي لآراء الفقهاء:-

يتفق الفقهاء وب�سكل متواتر على اأن لجان التحقيق تقيد بقيد اأ�سا�سي، وهي ب�سدد 

ممار�سة دورها الموكل اإليها، األ وهو كون المو�سوع محل التحقيق من الموا�سيع التي 

تدخل في اخت�سا�ض المجل�ض، �سواء اأكانت ت�سريعية اأم رقابية، اأو الف�سل في الطعون 

الواردة ب�ساأن �سحة انتخاب اأع�سائه في هذا ال�سدد يقرر الدكتور عبدالحميد متولي 

في كتابه »الو�سيط في القانون الد�ستوري« ما يلي: » ….. تلك الم�سائل اإما اأن تكون من 

تلك التي تت�سل بمزاولة المجل�ض ل�سلطاته الت�سريعية، اإذ ي�سمح هذا الحق للمجل�ض اأن 

يتحول عن مطالب وحاجيات البالد، اأو اأن يكون التحقيق و�سيلة فعالة ليكفل للمجل�ض 

الرقابة على اإعمال الحكومة )كالتحقيق في �سوء ت�سرف اإداري(، بعبارة اأخرى اأن حق 

التحقيق نتيجة طبيعية ل�سلطة المجل�ض الت�سريعية و�سلطته في مراقبة اإعمال الحكومة 

.
)1(

- كما يقول ازمى -«

ويقول الدكتور م�سطفى كامل في بيان ما يدخل ن�ض موا�سيع التحقيق البرلماني 

ما يلي: يهدف التحقيق البرلماني اإّما:-

اأ- اإلى اإجراء تحقيق خا�ض بم�ساألة ت�سريعية بق�سد التمهيد لو�سع قانون لمو�سوع 

معين.

.
)2(

ب- واإما بفح�ض عمل حكومي معين اأو ال�سيا�سة العامة للحكومة

الختصاص املجلس بإصدار قرار في أمور معينة«.
1( انظر عبداحلميد متولي »الوسيط في القانون الدستور« 1959 ص 565.

للقانون  العامة  »النظرية  الشاعر  د. رمزي  أيضًا  انظر   ،241 1952 ص  الدستوري«  القانون  كامل »شرح  الدكتور مصطفي  انظر   )2
1983 ص358 حيث يقرر»فال يجوز لهذه السلطة أن حتقق إال في األمور الداخلية في اختصاصاتها«  الثالثة  الدستوري« الطبعة 
انظر أيضًا في نفس املعنى د. سليمان الطماوي السلطات الثالث مرجع سبق ذكره ص 498، انظر في نفس املعنى أيضًا عبدالفتاح 

حسن »مبادئ النظام الدستوري في الكويت« 1968 ص 370. 
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راأي الفقه في مدى تقيد لجان التحقيق بمو�سوع معين اأو وقائع محددة:-

الداخلة في  الأمور  اأن يكون من  التحقيق لبد  اأن مو�سوع  اإلى  خل�سنا مما �سبق 

اأن يتعدى على  الحق ل يمكن  اأن هذا  الت�سريعية من جهة، واإلى  المجال�ض  اخت�سا�ض 

اخت�سا�سات ال�سلطات الأخرى بحجة التحقيق ما لم يرد ن�ض �سريح بذلك، وهنا نقف 

لنبحث في ق�سية يثور حولها جدل وا�سع، وهي: هل يتحتم على المجل�ض الت�سريعي 

اأم  اأو وقائع محددة  اأن يلتزم في الموا�سيع محل التحقيق البرلماني بمو�سوع بذاته 

اأن �سلطات التحقيق مطلقة في الأمر الذي �سكلت من اأجله. نقول في معر�ض الإجابة 

على هذا الأمر اأن �سلطات التحقيق البرلماني بالن�سبة للمو�سوع لي�ست مقيدة باأمور 

لي�ض هو بدعة جئنا بها من فراغ، بل  الأمر  اإبتداًء، وهذا  التي �سبق واأن ذكرناها  غير 

 : فيقول د. �سليمان الطماوي: »ول قيد على 
)1(

هو ما اأكده الفقه الد�ستوري المعا�سر

مجال التحقيق فقد ي�ستهدف به المجل�ض التحقيق من ف�ساد بع�ض الإدارات اأو الم�سالح 

حيث  من  الإط���الق  هنا  ووا���س��ح   ( اإل��خ«  العام…  القطاع  �سركات  اأو  الموؤ�س�سات  اأو 

المو�سوع ( وي�سيف: »وقد يريد من ورائه فح�ض بع�ض الم�سائل المن�سوبة اإلى اأحد 

الوزراء تمهيدًا لتهامه«.

 فيقولن: »وكذلك اإذا اأريد الوقوف 
)2(

اأما الدكتور عثمان خليل والأ�ستاذ الطماوي

بالكامل  المركزي  البنك  اأمثلتها  من   - العمومية  الم�سالح  من  م�سلحة  عيوب  على 

مو�سوع النزاع القائم - اأو تحقيق حادثة �سيا�سية معينة اأو ت�سرف اإداري اأو ف�سيحة 

مالية اأو غير ذلك من الم�سائل الخطيرة«.

 هذا الأمر فيقرر ….: »قد يلجاأ اإليها - والمق�سود 
)3(

ويذكر الدكتور �سم�ض مرغني

لجان التحقيق البرلماني اأي�سًا للوقوف على خلل خطير في هيئة من هيئات الدولة، اأو 

من اأجل معرفة عيب في �سير هيئة من الهيئات التنفيذية اأو ت�سرف اإداري اأو مالي اأو 

حادث �سيا�سي«.

1( د. سليمان الطماوي: السلطات الثالثة، دار الفكر العربي، 1979م، ص 499.

2( د. عثمان خليل ود. سليمان الطماوي: القانون الدستوري، ص 634.

3( د. شمس مرغني علي: القانون الدستوري، 1977، ص 647.
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هدف  اأج��ل  من  ت�سكل  اللجان  ه��ذه  اأن  فيذكر   
)1(

هيكل خليل  ال�سيد  الدكتور  اأم�ا 

وغر�ض معين فيقول: »وهذه اللجان موقوتة ولي�ست دائمة، فهي تن�ساأ لأغرا�ض معينة 

وتنتهي بانتهائها اأو بقرار من المجل�ض« وهذه الأغرا�ض - كما ي�سرحها الموؤلف - قد 

تكون فح�ض ن�ساط اإحدى الهيئات اأو الموؤ�س�سات العامة الإنتاجية اأو ال�ستهالكية في 

وال�سيا�سية  المالية  الأو�ساع  حقيقة  المجل�ض  اإبالغ  بق�سد  وذلك  المختلفة،  اأ�سكالها 

والإدارية والقت�سادية العامة لم�سروعاتها.

ويوؤكد  يذكر  حيث   
)2(

عبدالعال ح�سنين  محمد  الدكتور  راأي  بذكر  نكتفي  واأخيرًا 

ال�سمة التي تملكها لجان التحقيق في �ساأن المو�سوع محل الفح�ض فيقرر ما يلي: قد 

يرى مجل�ض ال�سعب اأن هناك من الظروف والمالب�سات التي تحيط اأحد اأجهزة ال�سلطة 

التنفيذية ما يبرر اإجراء تحقيق قي كيفية �سير هذا الجهاز ومدى انتظام العمل فيه.

بناء على ما تقدم وا�ستنادًا اإليه، نخل�ض اإلى نتيجة مقت�ساها اأن الفقه الد�ستوري 

التحقيق  اأن لجان  ، من  للت�سكك محاًل  اأو�سح وب�سكل ل يدع  قد  اأرائ��ه  كما تم عر�ض 

البرلمانية قد ت�سكل من اأجل فح�ض ن�ساط محدد لإحدى الم�سالح اأو من اأجل فح�ض 

وقد  بل  �سيا�سية،  اأو  مالية  اأو  اإداري��ة  كانت  �سواء  للم�سلحة  المختلفة  الجوانب  جميع 

المختلفة لجهاز تنفيذي كامل مع ما قد ي�ستمل عليه من موؤ�س�سات  الن�ساطات  تكون 

عامة تابعة له.

المطلب الثاني: ال�سلطات المخولة للجان التحقيق والقيود الواردة ب�ساأنها : -

التحقق من  اإلى  الذي يطلق عليها، تهدف  ال�سم  التحقيق، وكما يت�سح من  لجان 

جهاز  ح��ول  و�سكوك  لغط  من  الت�سريعية  ال�سلطة  اإل��ى  و�سل  قد  يكون  قد  ما  �سحة 

تنفيذي معين اأو اإحدى الم�سال�ح التابعة له. ولما كانت ممار�سة هذا الأمر مما ت�ستلزمه 

المجال�ض  اأن  مو�سوع،  غير  في  الفقه  اأكد  فقد  الت�سريعية  لل�سلطات  الرقابية  الوظيفة 

1( د. السيد خليل: الرقابة على املؤسسات العامة، 1971م، ص 317.

2( د. محمد حسني عبدالعال: القانون الدستوري، ص 259-258.
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الت�سريعية تملك �سلطة ت�سكي�ل لجان التحقيق للتالزم الوا�سح بين اأداء المهمة ووجود 

مثل هذه اللجان. حتى ولو لم ين�ض عليه �سراح�ة بالد�ساتير رغبة في التمكين للجان 

التحقيق من اأداء مهمتها على اأكمل وجه غير اأن �سلطة لجان التحقيق قد جاءت في اأغلب 

الأنظمة في الوثيقة الد�ستورية تاأكيدًا على هذا الدور، و�سعيًا في اإر�ساء القواعد الكفيلة 

باأداء مهمة التحقيق على اأتم �سورة فقد اأ�سندت الكثير من الدول ومن بينها الكويت، 

وبن�سو�ض �سريحة العدي�د من ال�سلطات المعطاء اأ�ساًل للمحققين الق�سائيين تمكينًا 

لهم في اأداء المهمة، ويمكن اأن نجعل هذه ال�سلطات فيما يلي:-

1 -  فح�ص ال�سهادات والوثائق والبيانات التي تقدم اإليها:

تقوم  اأن  عاتقها،  على  الملقاة  بالمهام  النهو�ض  ب�سدد  وه��ي  التحقيق،  فللجنة 

اليها. وذلك بفح�ض  تقديمه  تم  التي  والبيانات  والوثائق  ال�سهادات  بالتاأكد من �سحة 

من  للتاأكد  يلزم  ومما  الواقع،  وتحقيق  الالزمة  الأ�سول  مع  ومطابقتها  الأوراق  هذه 

اللجنة  اإلى  المقدمة  الأدلة  ل�سحة  توثيقًا  اأو  مقدمها  لطرف  اإخالء  و�سحتها  �سالمتها 

 »131 »م��ادة  العربية  م�سر  جمهورية  د�ستور  ذل��ك  على  ن�ست  التي  الد�ساتير  وم��ن 

 »74 البحرين »مادة  81« د�ستور  ال�سعبية »مادة  الديمقراطية  اليمن  د�ستور جمهورية 

واأخيرًا د�ستور دولة الكويت » المادة 114« محل البحث.

2 - ال�ستعانة باأعمال الخبرة:

 اإن ال�ستعانة باأعمال الخبرة تعد من قبيل الواجب الذي ل يتم التحقيق دونه عندما 

الد�ستوري،  القانون  فقهاء  من  كثيٌر  قرره  فقد  هنا  ومن  حتميًا،  اأم��رًا  اقت�ساوؤه  يكون 

ولعل ما يمكن اأن ي�سندنا في دعم هذا الراأي هو العودة اإلى القاعدة الأ�سولية القا�سية 

بمهمتها،  القيام  من  اللجنة  تتمكن  ولكي   .
)1(

واجب« فهو  به  اإل  الواجب  يتم  ل  »ما  ب� 

فقد تنظر في �سبيل الو�سول اإلى الحقيقة في المو�سوع الذي تحققه، اأو تكلف بع�ض 

الخبراء بالقيام ببع�ض اأعمال الخبرة الفنية.

1( انظر د. رمزي الشاعر »النظرية األمة للقانون الدستوري« ، مطبوعات جامعة الكويت - الكويت 1972 ، ص 341.
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3 - ا�ستدعاء و�سماع ال�سهود:-

تاأكيدًا للدور الفعال الذي تلعبه لجان التحقيق في تعميق قدرة المجال�ض الت�سريعية 

في وظيفتها الرقابية، فاإن لهذه اللجان اأن ت�ستدعي ال�سهود وتحّلفهم اليمين، وت�سمع 

�سهادتهم، وحق اللجان هذا ل يحتاج اإلى الن�ض عليه اإذا كان ال�سهود الذين تم ا�ستدعاوؤهم 

موظفين عموميين ممن تكون م�سلحتهم اأو جهازه�م التنفيذي محاًل للتحقيق غير اأن 

، اإل اإذا وجد ن�ض 
)1(

هذه اللجان ل تملك اأن ت�ستدعي المواطنين لالإدلء بال�سه�ادة اأمامها

�سريح في هذا ال�سدد كما هو الحال في المادة 147 من الالئحة الداخلية لمجل�ض الأمة 

الكويتي التي تن�ض على ذلك �سراحة، والتي �سناأتي على نقا�سها تف�سياًل فيما بعد.

تحول  واإل  بالواقعة،  يعلم  اأن��ه  لمجرد  بذلك  �سخ�ض  اأي  اإل��زام  يجوز  ل  ذلك  ومع 

التحقيق البرلماني اإلى تحري جنائي وهو ما ل تملكه لجان التحقيق البرلمانية.

الأ�سخا�ص  على  العمومية  الدعوى  لرفع  المخت�سة  الجهات  مخاطبة  حق   -  4

الممتنعين عن اأداء ال�سهادة:-

للجان  المخولة  القانونية  بال�سلطات  تتمتع  البرلمانية  التحقيق  لجان  كانت  لما 

عن  المتناع  اأو  اأمامها  ال�سهادة  لأداء  الح�سور  عن  المتناع  فاإن  الق�سائية،  التحقيق 

اأمامها غير تعر�ض  ال�سهادة  اأو  اأيًا كانت  المطلوبة  المعلومات والبيانات  تزويدها بكل 

�ساحبها لطائلة العقوبة الجزائية، وعليه فاإنه لبد اأن ن�سير هنا اإلى اأن لجان التحقيق 

مخاطبة  طريق  عن  الأ�سخا�ض  ه��وؤلء  �سد  العمومية  الدعوى  تحريك  تملك  التي  هي 

عليهم،  العمومية  الدعوة  لرفع  عامة….اإلخ«  نيابة  ع��دل،  »وزراء  المخت�سة  الجهات 

بوا�سطة رئي�ض مجل�ض الأمة.

5 - حق اإ�سدار القرار النهائي في المو�سوع:-

تقت�سر مهمة لجان التحقيق البرلمانية على جمع البيانات والمعلومات الالزمة في 

المو�سوع محل التحقيق، وذلك عن طريق ال�سلطات المخولة لها كما �سبق اأن اأ�سرنا، 

1( انظر في مناقشة سلطات جلان التحقيق ووجوب وجود النص مدعومة لدى د. عبداحلميد متولي الوسيط في القانون الدستوري 
مرجع سبق ذكره ص 566 وما بعدها.
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وبن�اء عليه فاإنها تخل�ض بتقريرها النهائي دون اأن تتخذ فيه قرارًا محددًا وان جاز لها 

اأن تو�سي بما تراه منا�سبًا اإذ اأن �سلطة اتخاذ القرار هنا تترك ل�ساحب ال�سلطة الأ�سيل 

األ وهو المجل�ض الت�سريعي بكامل هيئته.

اأعمال ل يجوز اأن تكون محاًل للتحقيق البرلماني:-

في  تدخل  التي  تلك  م��ن  بموا�سيع  اأ�سا�سًا  تقيد  التحقيق  لجان  اأن  اآن��ف��ًا   ذك��رن��ا 

اخت�سا�ض المجل�ض، وعليه فاإن اأيًا من الموا�سيع التي ل تدخل في اخت�سا�ض المجل�ض 

تقليديين في هذا  اإعطاء مثالين  اإلى  الفقه  البرلماني، ويذهب  للتحقيق  ل ت�سلح محاًل 

ال�سادرة  النهائية  الأحكام  اإلى  البرلماني  التحقيق  امتداد �سلطة  الأول هو عدم  الأمر، 

بين  الف�سل  مبداأ  احترام  م�ستلزمات  اأحد  هو  الأمر  هذا  اإن  اإذ  الق�سائية  ال�سلطات  عن 

اأما الأمر الثاني فهو عدم التدخل في �سلطات رئي�ض الدولة التي يمار�سها 
 )1(

ال�سلطات

منفردًا عن طريق ما ي�سمى بالأوام�ر كما في حالة تعيين ولي العهد وما �سابه. ولكن 

ذكر المثالين ال�سابقين ل يعني اأن حق المجل�ض مقيد بهذين المثالين فقط، واإنما هناك 

القيام  التحقيق في  اأحقية لجان  التقيي�د، ومنها عدم  اأخرى كثيرة ت�ستحق نف�ض  اأمثلة 

الأخريين،  ال�سلطتين  اإح��دى  اخت�سا�ض  اغت�ساب  �سبه  طياته  في  يحمل  عمل  ب��اأي 

كاإ�سدار القرارات الإدارية بدًل من التنفيذية اأو القيام بالمهام الق�سائية، ول يمكن اأن 

ال�سريح  الن�ض  اإذا وجد  اإل  ال�سلطات الأخرى،  افتئات على  اإنه  اإذ  الأمر  يقبل مثل هذا 

المخول بذلك، ومن اأمثلة ذلك عدم قيام لجنة التحقيق ب�سلطة الفتاء التي تخت�ض بها 

المحكمة الد�ستورية اأو مجال�ض الدولة في بع�ض الدول اإذ اأنها في هذه الحالة تكون قد 

تدخلت في اأعمال هي من �سلب اأعمال ال�سلطة الق�سائية. ومن ذلك عدم اإمكان امتداد 

التحقيق البرلماني ل�سئون اأ�سخا�ض القانون الخا�ض الطبيعين اأو العتباريين.

المطلب الثالث: مدى نطاق التحقيق البرلماني.

لمبداأ  الطبيعية  النتائج  اأحد  هو  الذي  لالخت�سا�سات  الد�ستوري  التوزيع  يهدف 

الف�سل بين ال�سلطات، اإلى تاأكيد نطاق عمل كل �سلطة من ال�سلطات في حدود مر�سومة 

1( انظر د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، الطبعة الثالثة ، 1983م ، دار النهضة العربية ، 358.
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ومعروفة حتى يكون الف�سل بين الوظائف له واقعه الذي جاء مبداأ الف�سل بين ال�سلطات 

لبلوغه باعتباره اأحد ركائز هذا المبداأ الذي ُبني على فكرة الف�سل الثالثي ف�ساًل ي�سمل 

في ثناياه الأ�سخا�ض والموؤ�س�سات والوظائف، فال يجوز اأن يتم اإقحام اأي �سلطة في 

ال�سابقة،  الثالثة  الف�سل  جوانب  �ساأن  في  الأخرى  ال�سلطة  اأعمال  وجوه  من  وجه  اأي 

الد�ساتير  في  المبا�سر  انعكا�سه  يجد  الثالثي  الف�سل  ه��ذا  اأ���س��داء  اأن  نجد  هنا  وم��ن 

المختلفة حينما تت�سدى لتنظيم فكرة التوزيع الد�ستوري لالخت�سا�سات كي ت�سمن 

وجود وظائف محددة لكل �سلطة من ال�سلطات الثالث ت�ستقل بها، وفي ممار�ستها عن 

ال�سلطتين الأخريين ب�سورة وا�سحة، واأن يحفظ لكل �سلطة نطاق اخت�سا�ض يختلف 

عن اخت�سا�سات ال�سلطتين الأخريين. 

وتفريعًا على هذا المبداأ الد�ستوري الكلي، نجد اأن اخت�سا�ض ال�سلطة الت�سريعية 

)البرلمان( يقف عند حدود ممار�سة تلك الأمور اأو المو�سوعات اأو الم�سائل التي تدخل 

اأو كان  الت�سريعية،  الم�سائل  ات�سل ذلك في  ال�سلطة، �سواء  في نطاق اخت�سا�ض هذه 

ذلك في نطاق الرقابة ال�سيا�سية والخت�سا�ض المالي، ول تملك ال�سلطة الت�سريعية 

هذا  عن  تخرج  اأن  في  الخ�سو�ص  وجه  على  البرلمانية  الد�ستورية  الأنظمة  في 

باعتبار  اخت�سا�سها،  في  يدخل  ل  اأمر  اأو  عمل  اأو  ميدان  في  نف�سها  لتقحم  المبداأ 

اأو  التنفيذية  ال�سلطة  اأخرى، �سواء كانت  اإنما يكون ح�سرًا وحكرًا على �سلطة  اأن ذلك 

اأو  اإذا عمد  اأما  الد�ستور،  )115( من  المادة  ما قررته �سراحة  الق�سائية، وهو  ال�سلطة 

ل تدخل في  اأمور ومو�سوعات  نف�سه على  اإقحام  اإلى  الأم��ة(  البرلمان )مجل�ض  تعمد 

اخت�سا�سه اأ�سا�سًا، فاإنه بذلك يكون قد تجاوز مبداأ الف�سل بين ال�سلطات، وخرج عنه 

خروجًا �سارخًا، تو�سم معه اأعماله بعيب مخالفة اأحكام الد�ستور.

1 - و�سائل الرقابة ال�سيا�سية البرلمانية ولجان التحقيق البرلمانية:

وفي �سوء ما �سبق، فاإنه من �سمن الم�سائل التي يخت�ض بها مجل�ض الأمة الكويتي 

وفقًاً للد�ستور هو اخت�سا�سه في الرقابة ال�سيا�سية والمالية، وله في �سبيل نهو�سه 

بمهام ممار�سة اخت�سا�سه الرقابي اأن ي�ستخدم اأدوات برلمانية مختلفة، منها الإقتراح 
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التحقيق  لجان  وت�سكيل  للمناق�سة  عام  مو�سوع  وط��رح  البرلماني  وال�سوؤال  برغبة 

اأو لرئي�ض الوزراء ح�سب  الثقة للوزير  البرلمانية وتقديم الإ�ستجوابات، وكذلك طرح 

الرقابي لي�ض اخت�سا�سًا مطلقًاً، بحيث يمار�ض دون قيد  الأحوال، وهذا الخت�سا�ض 

اأو �سوابط اأو في نطاق خارج ما حدده الد�ستور من نطاق لمثل هذه الرقابة من حيث 

لمجل�ض  الداخلية  الالئحة  اأحكامها  اأكملت  والتي  واإجراءاتها،  وطبيعتها  مو�سوعها 

الأمة والأحكام والقرارات التف�سيرية ال�سادرة عن المحكمة الد�ستورية، واإذا عدنا اإلى 

ال�سابق ذكرها، ول يجوز  للقيود وال�سوابط  اأي�سًا خا�سعًا  البرلماني نجده  التحقيق 

كانت  مهما  اأي�سًا،  الد�ستور  قررهما  اللذين  والنطاق  بالحدود  التقيد  دون  يمار�ض  اأن 

المبررات، فالمبداأ ل يتغير ح�سب الظرف ال�سيا�سي اأو الجو ال�سائد في اأثنائه.

اخت�سا�ص لجان التحقيق البرلمانية وما يخرج عنها: حدود   -  2

ويمكن اأن نبين وب�سورة موجزة باأن التحقيق البرلماني، وعلى ما يجمع عليه الفقه 

الد�ستوري وت�سانده اأحكام الق�ساء الد�ستوري اأي�سًا، هو ذلك الخت�سا�ض الذي يمنح 

اأو مو�سوع  اأمر  للبرلمان )مجل�ض الأمة( كي يقف هو وب�سورة مبا�سرة على حقيقة 

ال�سلطة  الداخلة في نطاق اخت�سا�سه، وهو يمار�ض رقابته على  اأو ق�سية من الأمور 

اأجهزة  اأو  جهة  لأي��ة  اأو  ال��وزراء  من  وزي��ر  اأو  ال��وزراء  برئي�ض  تمثلت  �سواء  التنفيذية 

اأو المخالفة  اأو الوزير المعني، للتاأكد من وجود الخلل  حكومية تابعة لرئي�ض الوزراء 

اأيا كانت طبيعتها في اأعمال الوزير اأو الجهاز التابع له، باعتبار اأن الرقابة على اأعمال 

الوزراء والأجهزة الحكومية والإدارية التابعة لهم مما يدخل في الخت�سا�ض الرقابي 

الأمة(، وهو ما يمنحه ب�سبب هذا الخت�سا�ض  للبرلمان )مجل�ض  المالي  اأو  ال�سيا�سي 

القدرة على مبا�سرة رقابته ال�سيا�سية عليها من خالل لجان التحقيق البرلمانية.

»يحق  يلي:  ما  على  تن�ض  نجدها  الد�ستور  من   114 المادة  ن�ض  اإل��ى  وبالرجوع 

لمجل�ض الأمة في كل وقت اأن يوؤلف لجان تحقيق اأو يندب ع�سوًا اأو اأكثر من اأع�سائه 

للتحقيق في اأي اأمر من الأمور الداخلة في اخت�سا�ص المجل�ص، ويجب على الوزراء 

وجميع موظفي الدولة تقديم ال�سهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم«.
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3 - اخت�سا�ص اللجان البرلمانية ح�سري وقا�سر على اخت�سا�ص المجل�ص تجاه الحكومة

 ووا�سح من هذا الن�ض الد�ستوري اأن التحقيق البرلماني الذي يخت�ض به مجل�ض الأمة 

يجب اأن يكون في الأمور الداخلة في اخت�سا�سه اأ�ساًل، �سواء كانت اخت�سا�سًا ت�سريعيًا 

تمثلت  التنفيذية  ال�سلطة  مواجهة  في  المجل�ض  يتوله  مما  ماليًا،  اأم  �سيا�سيًا  رقابيًا  اأو 

بوزرائها وجميع الأجهزة الحكومية والإدارية التابعة لها، وهذا هو اخت�سا�ض ح�سري 

اأي: اأنه مح�سور وقا�سر فقط على الأمور الداخلة في اخت�سا�ض المجل�ض ما يعني خروج 

ما عداها من الأمور والمو�سوعات الأخرى عن الخ�سوع للتحقيق البرلماني.

ويقول الدكتور عثمان عبدالملك ال�سالح:»والحقيقة اأن لجان التحقيق التي يوؤلفها 

المجل�ض من اأع�سائه المنتخبين تتيح له اإمكانية مراقبة اأعمال ال�سلطة التنفيذية، والتي 

.
)1(

تدخل في دائرة التحقيق«

كما ي�سير الدكتور عبدالفتاح ح�سن اإلى ما يلي:»وقد يت�سكك المجل�ض من ح�سن نية 

الحكومة اأو في �سحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات فيرغب في اأن ي�ستو�سح الأمر 

 ون�سير في مو�سع اآخر قائال: »فقد خ�سي من الجانب 
)2(

بنف�سه فيجري المجل�ض تحقيقا،«

الآخر اأن ي�سرف المجل�ض في ا�ستعمال هذا الحق، فترى الحكومة، ويرى موظفوها اأنه ل 

.
)3(

عمل لهم �سوى تقديم البيانات والوثائق للجان التحقيق المنبثقة عن مجل�ض الأمة«

وقد اأ�سرنا في موؤلفنا ، الو�سيط في النظام الد�ستوري الكويتي وموؤ�س�ساته ال�سيا�سية: 

الداخلة في  الأمور  الأمة يملك ت�سكيل لجان تحقيق في  اأن مجل�ض  الن�ض  »ويتبين في هذا 

 ون�سيف في مو�سع اآخر: »ويبلغ رئي�ض المجل�ض طلب التحقيق اإلى 
)4(

اخت�سا�سه وحدها«

الموظفين  ا�ستدعاء  التحقيق  للجنة  ويجوز  المخت�ض....  الوزير  اأو  الوزراء  مجل�ض  رئي�ض 

.
)5(

لل�سهادة اأمامها وت�ستطيع اإجبارهم على الح�سور اأمامها«

1( أنظر كتاب عثمان عبدامللك الصالح في مؤلفه النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية – ص 715.

2( أنظر عبدالفتاح حسن في كتابه مبادئ النظام الدستوري في الكويت – ص 369.

3( انظر عبدالفتاح حسن في املرجع ا لسابق – ص 371.

4( أنظر د. محمد املقاطع في مؤلفه الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية – ص 434.

5( أنظر د. محمد املقاطع في املرجع السابق – ص 434.
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ومن ثم فاإن نطاق التحقيق البرلماني يتحدد باخت�سا�سات المجل�ض، وفي مواجهة 

لأ�سخا�ض  و�سوًل  ذلك  يتعدى  اأن  دون  فقط،  واأجهزتها  بوزرائها  التنفيذية  ال�سلطة 

القانون الخا�ض كما �سنو�سحه لحقًا.

1و2  رقمي  التف�سيريين  قراريها  في  الكويت  في  الد�ستورية  المحكمة  قررت  وقد 

البرلمانية  التحقيق  لجان  اأعمال  في  يدخل  لما  تو�سيحًا  قاطع  وب�سكل   1986 ل�سنة 

في مواجهة ال�سلطة التنفيذية قائلة: »فاإن الم�سلم اأن التحقيق البرلماني هو حق اأ�سيل 

لل�سلطة الت�سريعية ي�ستمد وجوده من طبيعة النظام البرلماني نف�سه، ولو لم يرد به ن�ض 

في الد�ستور وبه تتو�سل ال�سلطة بنف�سها اأو عن طريق لجنة ت�سكلها، اإلى ما تريد معرفته 

من الحقائق التي يمكن اأن تكون قد خفيت عنها اأو و�سلت اإليها غير وا�سحة اأو ناق�سة 

عن طريق الوزراء المخت�سين، ومرد ذلك اإلى ما لها من حق الرقابة والت�سريع«.

ومدى  اأع��م��ال  من  التنفيذية  ال�سلطة  اتخذته  ما  �سالمة  مراقبة  من  يمكنه  »كما 

عن  الم�سئول  تحديد  من  به  يرتبط  وما  ال�سيا�سية،  اأو  الت�سريعية  لالأهداف  مالءمتها 

البرلماني  النظام  في  الم�ستقر  هو  وهذا  ال�سيا�سية«  الناحية  من  ال�سليم  التنفيذ  عدم 

البريطاني اأي�سًا.

اأي  من  مطلقًا  عاما  ج��اء  اأن��ه  الذكر  �سالفة   )114( المادة  ن�ض  من  البين  اأن  »اإذ 

التحقيق داخاًل في اخت�سا�ض  اأن يكون مو�سوع  ا�ستراط  اإل  اللهم  اأو �سرط،  قيد 

المجل�ض النيابي«.

الت�سريعية  ال�سلطة  المقام الأول تمكين  التحقيق هو في  الهدف من  »فاإنه لما كان 

من القيام بمهمتها والوقوف على �سير الجهاز الإداري لعالج ما قد يكون قد اأ�سابه من 

خلل ولي�ض هدفه دائما وبال�سرورة التهام وتحريك الم�سوؤولية ال�سيا�سية اأو الجنائية 

اأي  التنفيذية في  ال�سلطة  اأعماًل �سادرة من  التحقيق  اأن يطال  ومن ثم فال مانع يمنع 

فترة معقولة من الزمن واإن كانت قد وقعت في عهد وزارة اأو وزارات �سابقة«.

التحقيق  امتداد  بقبول  تو�سع  واأن  للمحكمة  التف�سيري  القرار  هذا  اأن  نجد  وهنا 

البرلماني في مواجهة الحكومة لفترة زمنية ما�سية معقولة، اإل اأنه قيده ب�سفة مطلقة 
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اأن يكون في مواجهة الحكومة فقط دون اأن يتعداها لأ�سخا�ض القانون الخا�ض الذين 

ل يمتد اليهم قطعا هذا التحقيق.

البرلماني  اإي�ساحًا باأن التحقيق   1986 وقد جاء في حكم المحكمة رقم )2( ل�سنة 

ما  الحكم  اأورد  حيث  لها،  التابعة  والأجهزة  التنفيذية  ال�سلطة  مواجهة  في  يكون  اإنما 

اأمر  اأي  تاأليف لجان تحقيق في  الأمة حق  اأن لمجل�ض  الم�سلم به  اأنه من  يلي: »وحيث 

هذا  واأن  الد�ستور،  من   )114( المادة  لحكم  طبقًا  اخت�سا�سه  في  الداخلة  الأم��ور  من 

الخت�سا�ض م�سدره المبادئ العامة المترتبة على حق المجل�ض في الت�سريع والرقابة، 

�سالحياته  فيه  يمار�ض  اأن  المجل�ض  ي�ستطيع  اأم��ر  اأو  مو�سوع  ك��ل  يكون  ث��م  وم��ن 

المذكورة هو ما تطاله �سلطة المجل�ض المقررة بهذا ال�سدد، ول �سبهة والحالة هذه في 

اأجهزة  اأعمال ال�سلطة التنفيذية وما يتبعها من  اأن تدخل في المجال الرقابي للمجل�ض 

. ومما يوؤكد اأن التحقيق البرلماني اإنما يكون في مواجهة 
)1(

وموؤ�س�سات وهيئات عامة«

ال�سلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية التابعة لها، هو اأن الأ�سل اأن ينظر طلب التحقيق 

الوزراء  مجل�ض  لرئي�ض  اأج��ازت  قد  الالئحة  اأن  اإل  نظره،  لموعد  المحددة  الجل�سة  في 

على  ويتعين  الأكثر،  على  اأ�سبوعين  لمدة  نظره  تاأجيل  يطلب  اأن  المخت�ض  الوزير  اأو 

 ؛ ولذا اإذا كان التحقيق ممكنًا وجائزًا في مواجهة طرق 
)2(

المجل�ض اأن ي�ستجيب لطلبه

.
)3(

غير ماثلة، وهذا ما يقت�سيه مبداأ ال�سمانات والعدالة

وقد   de Smith “Constitutional and Administrative Law” / page 293 - 295 ذلك:  في  أنظر   )1
مقتضى  نيابي على  إجراء حتقيق  في  األمة  »أن حق مجلس  يلي:  مبا   1986 لسنة   )2( رقم  الطلب  في  الدستورية  قضت احملكمة 
املادة )114( من الدستور يشمل كل موضوع يدخل في اختصاصه التشريعي الرقابي ومنه نشاط مؤسسة تسوية املعامالت املتعلقة 
بأسهم الشركات التي متت باألجل«.وجاء بأسباب قرار احملكمة الدستورية في الطلب آنف البيان »أن مؤسسة تسوية املعامالت 
شخصية  ذات  عامة  مؤسسة  هي   1983/75 رقم  القانون  من  األولى  للمادة  وفقًا  باألجل  متت  التي  الشركات  بأسهم  املتعلقة 
اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة املالية، أناط بها هذا القانون نشاط تقييم هذه املعامالت وتصفية ومراقبة تنفيذ التسويات والتفليسات 
واملصاحلات التي تتم طبقا لهذا القانون وهو النشاط الذي يدخل بكل عناصره في اختصاص املجلس النيابي والتشريعي والرقابي« 
من   2003 مايو   –  2003/2/2 حتى   1982/11/8 من  الفترة  في  التفسير  طلبات  وقرارات  األحكام  مجموعة  يراجع 
العدد  الرسمية  باجلريدة  نشر   –  24 القاعدة   –  1986/6/14 جلسة   -  1986/2 رقم  الطلب   – ص/370  حتى  ص/357 

1670 لسنة 32 – الكويت اليوم بتاريخ 1986/1/22. 

2 ( أنظر عثمان عبد امللك الصالح - النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية ص 716.
فإن  البرملانية  الرقابة  مبدأ  يستلزمه  قد  الذي  التحقيق  في خصوص   1956 دستور مصر سنة  من   )66( املادة  فإن  املعنى  هذا  وفي   )3
هذا احلق مقيد باختصاص املجلس النيابي في اإلشراف على أعمال السلطة التنفيذية بالقدر الذي يحقق الرقابة البرملانية وهذا املبدأ 
ال يبرر وال يتحقق اختصاص املجلس فيه إال حيث يوجد اختصاص الوزير بأمر من األمور، فإذا كان الوزير غير مختص بأي عمل 
من األعمال اختصاصا نهائيا فاملجلس ليس مختصا به، وعلى ذلك ال يجوز له التحقيق فيه )يراجع مؤلف الدكتور فارس محمود 

عبدالباقي عمران( »التحقيق البرملاني« 1999م – ص/101، 102.
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لجان التحقيق البرلمانية:  اخت�سا�ص  عن  يخرج  ما   -  5

وبالهدي على كل ما �سبق فاإننا يمكن اأن نو�سح اأن هناك جملة من المو�سوعات 

والأمور التي تخرج عن نطاق اخت�سا�ض لجان التحقيق البرلمانية، ول يجوز اأن يمتد 

عملها اإليها، واإل �سكلت خروجًا �سارخًا على اأحكام الد�ستور، من اأمثلة ما يخرج عن 

اخت�سا�ض اأعمال التحقيق البرلماني الذي يبا�سره مجل�ض الأمة لأنها ل تدخل في نطاق 

عملها الت�سريعي من جهة، كما اأنها – وهو المهم هنا - ل تدخل اإطالقًا في مجال عملها 

الرقابي القا�سر على ال�سلطة التنفيذية من جهة اأخرى، ما يلي:

اأ- اأعمال ون�ساط اأ�سخا�ض القانون الخا�ض، اأي: الأفراد العاديين اأو الموؤ�س�سات الفردية 

الخا�سة اأو ال�سركات الخا�سة، حتى لو كانت الحكومة تملك جزءًا من الملكية في 

اأ�سهم هذه ال�سركات كبرت هذه الح�سة اأم �سغرت.

ب- اأعمال ال�سركات الخا�سة المملوكة ملكية كاملة للحكومة.

اأو  العامة  النيابة  اخت�سا�ض  نطاق  في  تدخل  التي  الجزائية  والت�سرفات  الأعمال  ج- 

ال�سلطة الق�سائية.

د- مبا�سرة اأعمال التحقيق الإداري الذي يدخل في نطاق الم�سالة التاأديبية التي تملكها 

ال�سلطة التنفيذية على موظفيها.

ه�- الت�سدي لأعمال ذات طبيعة ق�سائية ف�سًا لنزاعات اأو باتخاذ اإجراءات ذات طبيعة 

ق�سائية مما تدخل في نطاق اخت�سا�ض ال�سلطة الق�سائية.

و- كل مو�سوع اآخر ل يدخل في نطاق الخت�سا�ض الح�سري الت�سريعي اأو الرقابي 

لمجل�ض الأمة مما ن�ست عليه المادة 411 من الد�ستور. مع اأهمية و�سع حد فا�سل 

بين الخت�سا�ض الرقابي الذي يكون في مواجهة الحكومة واأجهزتها وموظفيها، 

اأو  اأمام لجان التحقيق لالإدلء ببيانات  اأن يتم ا�ستدعاوؤهم لل�سهادة  وهو ما يبرر 

معلومات اأو وثائق كما تقرر ذلك المادة )9( من الالئحة الداخلية، وهو قا�سر هنا 

و�سريح  الد�ستوري  للن�ض  الح�سري  بالحكم  عماًل  العموميين  الموظفين  على 
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ل  ول��ذا  الد�ستور،  )411(من  المادة  لن�ض  تطبيق  هي  والتي  عبارته  ولفظ  حكمه 

يجوز اأن يكون ال�سهود خارج هوؤلء، واإل كان ذلك مخالفًا لن�ض المادة )411(.

الم�ستقبلي  الت�سريعي  الإ�سالح  اإجراءات تفيدها في  التحقيق  اأما مبا�سرة لجنة   

فاإنه ل يدخل في ثناياه ا�ستدعاء ال�سهود، وما يجري به حكم المادة )9( من الالئحة، 

ول  الت�سريع،  لتعديل  اللجنة  تبا�سره  وم�ساورة،  ا�ستر�سادًا  يكون  اأن  يعدو  ل  لأن��ه 

يت�سمن اأية اإجراءات ذات �سبغة تحقيقية، وما يدخل في نطاقها مثل ال�سهادة وال�سهود 

والتزاماتهم القانونية وهي نقطة فا�سلة وجوهرية.

6 - الأ�سرار الم�سرفية تخرج عن نطاق التحقيق البرلماني وتخ�سع ل�سوابط م�سددة

اإن الأ�سل العام والرا�سخ في النظم القانونية، وكذلك في المبادئ الد�ستورية في 

الكويت ب�ساأن الح�سابات الم�سرفية هو �سريتها لدخولها �سمن عنا�سر الذمة المالية 

لل�سخ�ض ومن ثم لها حماية و�سرية باعتبارها من مكونات الحياة الخا�سة المحمية 

كتابنا  في  تناولناه  ما  وهو  منه،   30 المادة  وخ�سو�سًا  الد�ستور  في  عديدة  باأحكام 

هو  الذي  البرلماني  للتحقيق  يجوز  ل  فاإنه  ثم  ومن   .1992 الخا�سة«  الحياة  »حماية 

المو�سوع  هذا  مثل  تناوله  في  الجنائي  التحقيق  مجرى  يجري  اأن  �سيا�سي  تحقيق 

في  الد�ستورية  المحكمة  ح�سمته  ما  وهو  وغاية،  وكيفية  ونطاقًا  طبيعة  لختالفهما 

قرارها التف�سيري رقم 1 ل�سنة 1982 �سابق الإ�سارة اإليه.

المبداأ  على  الخروج  بفكرة  والخا�ض  ال�ستثناء  يوجد  العام،  الأ�سل  جوار  واإلى 

اأن ذلك يتم وفقًاً  اإل  ترجيحًا لم�سلحة عامة راجحة على م�سلحة خا�سة مرجوحة، 

لقيود و�سوابط منطقية وطبيعية تقت�سيها دواعى اإعمال ال�ستثناء بدًل من الأ�سل، 

التي توافق مع  ال�سيا�سي  البرلماني  التحقيق  التي ترد على  القيود وال�سوابط  وهذه 

طبيعته تتلخ�ض بما يلي:

عامًا  اأجهزتها  اأو  الحكومة  مواجهة  في  المالية  البيانات  طلب  يكون  اأن  يجوز  ل   -  1

لها �سفة محددة  اأو عمليات  بذاتها  اأن يكون محددًا بعملية  ينبغي  واإنما  ومطلقًاً، 
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مع  عليه  ويتفق  البرلمان  يتبناه  بمعيار  �سواء  م�سبوهة«  »عمليات  مثل  معّرفة  اأو 

اأو اأخذًا بالمعيار المهني المتعارف عليه بهذا الخ�سو�ض،  الجهة الفنية الحكومية 

واإذا ما تخطى التحقيق البرلماني ذلك فقد تجاوز الحدود الممكنة له د�ستوريًا، مع 

مراعاة التقيد الكامل بعدم الم�سا�ض بالذمم المالية لالأفراد، وانما اإعطاء بيانات عن 

اإذا كانت الحكومة قد قامت باإجراءاتها  العمليات الم�سبوهة بتو�سيفها، وبيان ما 

في مواجهتها من عدمه.

2 - اأنه ل بد من اأن تحاط المعلومات التي ي�ستح�سل عليها البرلمان في هذه الحالة - 

ودون ك�سف هوية الأ�سخا�ض- ب�سمانات تعزز �سريتها وتمنع ن�سرها اأو تداولها 

اأع�سائها فال�ستثناء ل يتو�سع به ول يقا�ض عليه،  اأو  التحقيق  خارج نطاق لجنة 

التحقيق  الحكومة ولجنة  بين  ب�سكل �سريح  التفاق عليه  الالزم  اإج��راء من  وهو 

لتتحقق تلك ال�سمانات.

ال��واردة  الدولة  اأم��وال  حركة  عن  م�سرفية  ببيانات  تتعلق  التي  المعلومات  اأن   -  3

�سمن الميزانية اأو خارجها، الأ�سل فيها اإمكانية تعقب حركتها من لجان التحقيق 

البرلمانية لندراجها في نطاق اأعمال الحكومة، ومن ثم محاًل للم�ساءلة ال�سيا�سية، 

ولذا فالطلب للتعرف على حركتها ل يقدم اإلى البنك المركزي اأو البنوك التي هي 

نقل  اأو  �سرف  لأن  برئي�سها  ممثلة  للحكومة  يوجه  واإنما  ثالث،  وط��رف  و�سيط 

بع�ض الأموال العامة الواردة بالميزانية اأو خارجها ت�ساءل عنها الحكومة، ولي�ض 

البنك الذي ينفذ تعليمات وتوجيهات العميل. وهو هنا له �سفتان اأولهما اأنه جهة 

كان  واإل  الم�سرفية،  الأ�سرار  حفظ  م�سوؤوليات  عليه  بنك  اأنه  وثانيهما  حكومية 

محاًل للم�ساءلة القانونية الجزائية عن مخالفة ذلك.

4 - اإن البنود التي وردت في الميزانية �سمن الم�سروفات ال�سرية في قانون الميزانية 

الذي اأقره البرلمان تقديرًا منه لهذه الطبيعة ل تدخل �سمن ما يجوز الك�سف عن 

تفا�سيله اكتفاء بذكر اأنه �سمن البنود ال�سرية.

تحري��ات  لي�سبح  الطبيعة  ه��ذه  م��ن  البرلماني  التحقيق  ينتقل  اأن  يج�وز  ل  اإن��ه   -  5
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تت�سابه والتحريات التي تجريها اأجهزة الإدارة التي تت�سف بال�سبطية الق�سائية، 

ول التحريات التي تجريها النيابة فتلك طبيعة تقت�سر على تلك الجهات لختالف 

ال�سيا�سي،  البرلماني  التحقيق  الجنائي عن  التحقيق  طبيعة ونطاق وكيفية وغاية 

ولذا فالتفتي�ض وتعقب البيانات وجمع ال�ستدللت وما �سابه من اأعمال التحري 

لي�ست جائزة. 

6 - اإنه لي�ض جائزًا الطلب من الجهات الحكومية القيام بمهام التحري �سواء تمثل ذلك 

بجمع البيانات اأو تحليلها اأو التوليف بين �ستات من البيانات لخروج ذلك عن نطاق 

التحقيق البرلماني المقت�سر على طلب البيانات والوثائق والم�ستندات. 

من  فقط  هو  البرلمانية  التحقيق  لجنة  اأم��ام  يح�سر  لم  ال��ذي  العام  الموظف  اإن   -  7

اأجاب  اأنه  الإجابة، لكن ل يجوز ذلك لمجرد  امتنع عن  اإذا  اأو  للنيابة  اإحالته  يمكن 

بما ل يوافق راأي ع�سو اأو اأكثر من اأع�ساء اللجنة لأنه لي�ض هذا هو مق�سود حكم 

على  بناء  بذلك  تو�سي  اأن  للجنة  الأم��ر  نهاية  وف��ي  الالئحة،  من  و9   8 المادتين 

مبررات �سحيحة لرئي�ض مجل�ض الأمة الذي له قبول تلك التو�سية من عدمها، ثم 

ترفع للحكومة التي قد تاأخذ بها اأو ل تاأخذ تبعًا لتقديرها. 

اأ�سا�سيات الإطار القانوني والد�ستوري  اإن الحدود وال�سوابط المذكورة ت�سكل   - 8

حماية  واع��ت��ب��ارات  البرلماني  التحقيق  اإع��م��ال  الحفاظ  اع��ت��ب��ارات  بين  للموازنة 

في  يدخل  ما  اأن  اإل��ى  التنويه  ���س��رورة  مع  الم�سرفية،  والأ���س��رار  الخ�سو�سية 

اخت�سا�ض لجان التحقيق البرلمانية فقط هو ما يدخل في نطاق اأعمال الحكومة، 

ويخرج غير ذلك عن اخت�سا�سها.

7 - البدائل القانونية للتعامل مع الأمور الخارجة عن اخت�سا�ص لجان التحقيق البرلمانية:

القانون  اأ�سخا�ض  يطال  اأن  يمكن  ل  البرلماني  التحقيق  اأن  يت�سح  �سبق  ومما 

واإجالًء  ذلك  ومع  لجانه،  اأم��ام  �سهودًا  ا�ستدعاوؤهم  حتى  اأو  مطلقة،  ب�سفة  الخا�ض 

مجل�ض  مطالبة  اإمكانية  على  هنا  نوؤكد  الطبيعي،  �سياقها  في  للحقيقة  وو�سعًا  لالأمر 
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الأمة الوزير المعني باإحالة ال�سركات التي تملك الحكومة جزءًا من اأ�سهمها اإلى النيابة 

اإحالة الأمر  اأي�سًا  العامة في حالة وجود مخالفات لقانون الأموال العامة، كما يجوز 

اإلى ديوان المحا�سبة ليبا�سر اخت�سا�سه في هذا ال�ساأن وفقًاً لما هو مقرر في قانون 

الأموال العامة اأي�سًا، وكذلك يمكن مطالبة الحكومة باتخاذ اإجراءات ال�سكوى الجنائية 

في مواجهة اأية �سركات اأو اأ�سخا�ض القانون الخا�ض اأمام النيابة العامة اإذا ارتكبوا ما 

يعتبر جريمة اأو �سبهة جريمة، وهذا تقديره لدى الحكومة، وهذا هو الطريق ال�سحيح 

للتعامل مع هذا المو�سوع اأو المو�سوعات الم�سابهة، والتي ل تدخل اأ�سا�سًا في نطاق 

اأعمال التحقيق البرلماني. 

ون�سير في هذا الخ�سو�ض اإلى اأنه مما ذكره الخبير الد�ستوري للمجل�ض التاأ�سي�سي 

د. عثمان خليل عثمان في �ساأن �سلطة التحقيق البرلماني هو ما يلي: »هذه ال�سهادة 

ت�ستطيعه  ما  وكل  البرلمانية،  اللجنة  لدى  ال�ستدلل  �سبيل  على  اإل  قيمة  لها  لي�ست 

اللجنة البرلمانية هو اأن ينتهي التحقيق اإلى تحريك الم�سوؤولية الوزارية اأو اإلى و�سع 

م�سروع قانون، لكنها ل ت�ستطيع اأن ت�سدر قرارًا باإدانة موظف اأو باإدانة فرد، يعني 

التحقيق البرلماني ل يحل محل تحقيق النيابة ول محل تحقيق الجهة الإدارية«.

المطلب الرابع: �سلطات لجان التحقيق البرلماني في ظل النظام القانوني للكويت:-

 تملك لجان التحقيق البرلمانية في ظل النظام القانوني لدولة الكويت جميع الو�سائل 

المخولة للجان التحقيق البرلمانية والتي �سبق اأن اأ�سرنا اإليها وهذا بحق لي�ض ا�ستنتاجًا 

وا�سحة  قانونية  ن�سو�ض  اإل��ى  ا�ستنادًا  واإنم�ا  عامة،  قانونية  لمبادئ  اإعماًل  اأو  فقهيًا 

التعديل على  ال�سدد. وبعد ذلك جاء  114 قد جاء وا�سحًا في هذا  المادة  وجلية، فن�ض 

147: اأعطيت  اإلى المادة  1964 حيث اأ�ساف فقرة  1 ل�سنة  لئحة المجل�ض بالقانون رقم 

9( من الالئحة الداخلية.  ، للجان التحقيق ال�سالحيات المن�سو�ض عليها في المواد )8 

تمتع  على  وقاطعة  كافية  الكويتي  القانون  في  الن�سو�ض  �سراحة  ف��اإن  هنا  ومن 

لجنة التحقيق البرلمانية بال�سلطات القانونية المخولة للجنة التحقيق الق�سائية، بدءًا من 

فح�ض الأوراق والط�الع عليها، مرورًا بال�ستعانة باأعمال الخبرة وما �سابهها وتعريجًا 
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على حق ا�ستدعاء ال�سهود و�سماع �سهاداتهم وانتهاء بحق مخاطبة وزير العدل لرفع 

الدعوى العمومية على الممتنعين منهم اأو الذين تقدموا بمعلومات غير �سحيحة.

در�سوا  ممن  الد�ستوريين  الأ�ساتذة  اأحد  قرر  فقد  ال�سراحة  تلك  من  الرغم  عل�ى 

تلك  التحقيق،  لجان  لإعطاء  كاف  وحده   114 المادة  ن�ض  اأن  من  الكويتي،  الد�ستور 

هذا  في  الجمل  يحيى  الأ�ستاذ  بعد  اإليه  ونميل  نتبناه  الذي  ال��راأي  وهو  ال�سالحي�ات، 

المادة  الد�ستور وحده في  اإلى ن�ض  الإ�سافة وا�ستنادًا  ال�ساأن »ومع ذلك وبغير هذه 

114 فاإن الم�سروع الد�ستوري يوجب على جميع الوزراء وعلى جميع موظفي الدولة 

اأن  اأي�سًا  تقديم ما تطلبه لجان التحقيق من �سهادات وبيانات ووثائق، ولهذه اللجان 

ت�ستدعي ال�سهود، فاإذا تخلف ال�ساهد عن الح�سور اأو ح�سر وامتنع عن ال�سهادة اأو 

�سهد بغير الحق، كان للجنة اأن تطلب من رئي�ض المجل�ض مخاطبة وزير العدل في �ساأن 

.
)1(

رفع الدعوى العمومية على ذلك ال�سخ�ض

المبحث الثالث: مدى حجية ال�سرية على لجان التحقيق البرلمانية

والمجال�ص الت�سريعية، وهل هي قاعدة اأم ا�ستثناء…؟

اأعمال  تعوي�ض  اأج��ل  من  التنفيذية  ال�سلطات  اليها  ت�ستند  التي  الأم���ور  اأح��د  اإن 

وحفظ  ال�سرية  �سالح  ا�ستخدام  هو  الرقابي،  دوره  ممار�سة  في  يده  وغل  البرلمان 

الأ�سرار و�سونها، لذلك لزم اأن نتوقف عند هذا المو�سوع من اأجل و�سع النقاط على 

الحروف في �ساأن هذا الأمر الهام، خ�سو�سًا اإذا علمنا اأنه اإحدى الركائز الأ�سا�سية التي 

المو�سوع، وعليه  الكويتي هو هذا  الأمة  اإليها الخالف بين الحكومة ومجل�ض  ا�ستند 

فاإننا نت�ساءل عن مدى حجة ال�سرية على لجان التحقيق البرلمانية بل وما حجيته على 

المجال�ض الت�سريعية ب�سكل عام؟ ثم هل هذا المبداأ قاعدة اأم ا�ستثناء؟

بادئ ذي بدء لبد اأن نقرر اأن ال�سرية التي تحيط الموا�سيع التي تكون محاًل لها 

تكون اأحد نوعين اأ�سا�سيين ل ثالث لهما.

1( انظر د. يحيى اجلمل ، »مبادئ القانون الدستوري في الكويت« ، ص 280 ، مرجع سبق ذكره.
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الموا�سيع  من  الطائفة  تلك  بها  ونق�سد  عامة:  م�سلحة  ذات  موا�سيع   : الأول 

التابعة لها �سواء كانت موا�سيع  الموؤ�س�سات  اأو  العامة للدولة  التي تت�سل بال�سوؤون 

اأو اإجتماعية، وهذه الموا�سيع ل  اأمنية  اأو  اأو مالية  اأو اقت�سادية  ذات طبيعة �سيا�سية 

تكون محاًل لل�سرية وبطبيعتها ول اعتمادًا على كنهها المجرد، بل اإن تلك ال�سرية اأمر 

�سروري بالن�سبة لها، وحتى ل يكون حديثنا مجرد كالم نظري بحت فال بد من اأن 

قد  التي  والأمنية  الع�سكرية  المعلومات  بع�ض  اأن  اإل  ال�سرية  خالل  من  ذلك  نو�س�ح 

الذي  والأم��ر  القومي،  والأم��ن  الوطنية  للم�سلحة  تهديد  عنها  الف�ساح  على  يترتب 

ي�ستدعي اإحاطتها بال�سرية التي تكفل ع�دم و�سولها اإل لمن يكون موؤهاًل بحكم موقعه 

في ال�سلطة لمعرفة مثل هذه المور. 

في  »بالحق  ي�سمى  ما  اأو  لالأفراد  الخا�سة  بالم�سالح  تت�سل  موا�سيع   : الثانـي 

ال�سخ�ض  ب��ذات  تت�سل  التي  الأم��ور  تلك  هو  الحق  بهذا  ويق�سد   … الخ�سو�سية« 

اأ�سرار  اإلحاق  اإلى  المالي والجتماعي، وهذا قد يوؤدي وقت الف�ساح عنها  ومركزه 

المالي وي�سعف  اأو يهز من مركزه  اأو كرامته  المعنوية و�سمعته  ال�سخ�ض  بم�سلحة 

من ثقة المتعاملين معه اأو يلحق به اأذى اجتماعيًا يجعل منه نكرة اجتماعية في اأو�ساط 

المجتمع المختلفة.

وبعد اأن عرفنا ما المق�سود بال�سرية وما الأمور التي ترد عليها فاإننا نود اأن نلتفت 

اإلى الأمور الآتية:-

هل ال�سرية اأ�سـل اأم ا�ستثناء؟

اإن ال�سرية من حيث كونها اأ�ساًل اأو ا�ستثناًء ترد على الموا�سيع ال�سابقة، وتتخذ 

لها اإحدى �سفتين مختلفتين هما:

الأولى: اأنها ا�ستثناء في الأمور العامة حيث الأ�سل هو العالنية:

المبني على  الديمقراطي  النظام  ت�سير وفق  التي  تلك  اليوم خ�سو�سًا  القانونية  اإن 

خالل  من  فيها  الحكم  نظام  ل�سرعية  اأ�سا�سًا  المنظم  غير  اأو  المنظم  العام  ال��راأي  اعتبار 
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بدءًا  المختلفة  الدولة  �سلطات  مراقبة  في  العام  ال��راأي  يمتلكها  التي  الطبيعية  القنوات 

ال�سعب  يمار�ض  التي  والقانونية  الد�ستورية  بالموؤ�س�سات  وانتهاًء  النتخاب  �سلطة  من 

�سورها  اأ�سمى  عن  ليعبّر  المنتخب  البرلمان  ياأتي  والتي  الرقابية،  �سلطاته  خاللها  من 

ال�سبب  اأن  يمكن  الديموقراطية  ال��دول��ة  تدعم  التي  الأ�س�ض  تلك  ف��ي  ت��ق��ول:  واأرق��ام��ه��ا 

مقت�سى  من  اأن  اإذ  ال�سرية  عدم  هو  العامة  الأم��ور  في  الأ�س�ل  اأن  اعتبار  في  الجوهري 

تمكين �ساحب ال�سلطة - وهو ال�سعب - من ممار�سة �سلطاته في مراقبة ال�سلطات العامة 

لذلك  ال��دور؛  هذا  اأداء  من  له  تمكينًا  تم  اأعمالها  عن  الحرية  �سفة  انتقاء  المختلفة  للدولة 

جاءت المواد الد�ستورية والقانونية وا�سحة في هذا ال�ساأن في حق ال�سلطات الثالث:

اأوًل - بالن�سبة لل�سلطة الت�سريعية :

ب�سكل  العلنية وعقدها  الأمة  الأ�سل في جل�سات مجل�ض  اأن  الد�ستور على  1 -  ن�ض 

�سري اإنما يكون في اأ�سيق نطاق ووفق قيود اأي: اأنه ا�ستثناء، وفي هذا جاء ن�ض 

المادة 94 من الد�ستور مقررًا هذه الحقيقة حيث تقول المادة المذكورة: »جل�سات 

مجل�ض الأمة العلنية، وجواز عقدها �سرية بناًء على طلب الحكومة اأو رئي�ض المجل�ض 

اأو ع�سرة اأع�ساء، وتكون مناق�سة الطلب في جل�سة �سرية«.

» يحرر لكل جل�سة  للمجل�ض على ما يلي:  الداخلية  الالئحة  92 من  المادة  2 -  تن�ض 

م�سبطة يدون بها تف�سياًل جميع اإجراءات الجل�سة، وما عر�ض فيها من مو�سوعات 

وما دار من مناق�سات وما �سدر من قرارات واأ�سماء الأع�ساء في كل اقتراع بالنداء 

بال�سم مع بيان راأي كل منهم«.

بالن�سبة  الن�سر  مو�سوع  على  للمجل�ض  الداخلية  الالئحة  من   94 ال��م��ادة  وتن�ض 

للم�سابط مما يجعلها في متناول يد الناخبين واأفراد ال�سعب اأجمعه، حيث تقرر هذه 

المادة �سراحة ما يلي »بعد الت�سديق على الم�سبطة، يوقع عليها من رئي�ض المجل�ض 

والمين العام، وتحفظ ب�سجالت المجل�ض، وتن�سر ملحقة بالجريدة الر�سمية«.

3 - بل اإن ن�ض المادة 70 من الالئحة الداخلية وا�سح و�سريح اأي�سًا بخ�سو�ض تلك 
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لأحد  يحق  ل  خا�سة،  م�سابط  لها  ودونت  �سرية،  ا�ستثناًء  عقدت  التي  الجل�سات 

اأن  وا�سح  المادة  هذه  ن�ض  اإن  تقول:  الجل�سة،  ح�سر  من  �سوى  علي�ها  الط��الع 

ال�سرية ترتفع عن تلك الجل�سة، وتلك الم�سبطة التي قد تاأخذ طريقها للن�سر اأي�س�ًا 

متى ما قرر المجل�ض ولأ�سب�اب هو يقدرها - وقد يكون منها انتفاء �سفة ال�سرية 

اأنه لم يعد �سروريًا حفظ هذه الم�سابط في دائرة  اأو غير ذلك -  عما كان �سري�ًا 

ال�سرية الدائمة، تقرر المادة 70 هذا الأمر �سراحة فتقول:-

لذلك،  المجل�ض  اأو من يختاره  ال�سر  اأمين  الجل�سة  الم�سبطة في  »ويت�ولى تحرير 

وتحفظ هذه الم�سبطة بمعرف�ة رئي�ض المجل�ض، ول يجوز لغير الأع�ساء اأو من �سرح 

لهم بالح�سور الطالع عليها، وللمجل�ض في اأي وقت ن�سر هذه الم�سبطة اأو بع�سها«.

ثانيًا - بالن�سبة لل�سلطة الق�سائية:-

1 - ن�ض الد�ستور على اأن الأ�سل في جل�سات المحاكم وهو العالنية ولي�ست ال�سرية، 

اإذ اأن الأخيرة ل ترد اإل ا�ستثناء وبناء على ن�ض في القانون فتقول المادة 165 منه 

ما يلي »جل�سات المحاكم علنية اإل في الأحوال ال�ستثنائية التي يبينها القانون«. 

المبداأ  الد�ستوري فقد جاء قانون الإج��راءات موؤكدًا هذا  الن�ض  وتاأ�سي�س�ًا على هذا 

كاأ�سل بالن�سبة لجل�سات المحاكم، وذلك في المادة 126 منه، حيث ل يكون عقد جل�سات 

 - اليوم  الكويت   - الر�سمية  الجريدة  في  المحاكم  اأحكام  ن�سر  على  �سراحة  المحاكم 

حفاظًا على ا�ستقرار الحقوق و�سيانتها من جهة، وح�سن �سير العدالة من جهة اأخرى.

ثالثًا - بالن�سبة لل�سلطة التنفيذية:-

نظر  تحت  وجعلها  ال�سلطات،  عالنية  تحملها  التي  ال�سامية  للمعاني  تر�سيخًا 

بالن�سبة  اأي�سًا  كاأ�سل  الأم��ر  هذا  يقرر  اأن  على  الد�ستور  حر�ض  فقد  برمته  ال�سعب 

لل�سلطة التنفيذية على النحو الآتي:-

1 - ن�ست المادة 98 من الد�ستور على تقديم كل وزارة برنامجها لمجل�ض الأمة فور 
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تعمل  الحكومة  يجعل  الخم�سية  بالخطة  ي�سمى  ما  اأو  البرنامج  وتقديم  ت�سكيلها 

تحت نظر ومراقبة الراأي العام ب�سكل عام وال�سلطة الت�سريعية ب�سكل خا�ض، وهذا 

الأمر يكفل الدقة في المتابعة لكل اأعمال ال�سلطات التنفيذية.

الأم��ة،  مجل�ض  اأم���ام  ال��وزاري��ة  الم�سوؤولية  ف��ي  ولأ���س��ب��اب   128 ال��م��ادة  ن�ض  اإن    -  2

اأن مداولت مجل�ض الوزراء �سرية حيث قررت  وا�ستثناء من الأ�سل، فقد قررت 

عدم علنيتها في هذه الحالة فقط.

جاءت  فقد  الد�ستور  من   116 اإل��ى   113 من  وال��م��واد   105 اإل��ى   98 من  الم�واد  - اإن   3

�سريحة ووا�سحة على تاأكيد مبداأ العالنية كاأ�سل لأعمال ال�سلطة التنفيذية، وذلك 

خ�سوعها  مقت�سيات  دائ��رة  في  تدخل  اأم��ور  من  الحكومة  به  تلتزم  ما  خالل  من 

للرقابة البرلمانية، فهذه وجبت على الحكومة في موا�سع مختلفة �سرورة الفادة 

اأو �سهادات لمجل�ض الأمة،  اأو تقارير  اأو معلومات  اأو بيانات  اأعمالها باإجابات  عن 

على  والت�سريعي  بل  الرقابي،  دوره  اأداء  من  يتمكن  كيما  وعلني  دوري  وب�سكل 

اأكمل وجه من اأجل النهو�ض بالمهام المختلفة بالدولة والتي ل يمكن اأن تتي�سر ما 

لم ي�سر اإلى مثل هذا النظام لتزويد ال�سلطة الت�سريعية بما تحتاجه من معلومات 

وبيانات ترتكز كليهما في اتخاذ قراراتها المختلفة.

رابعًا - تقدير الظروف ومقت�سيات الم�سلحة العامة ل يحرم اأيًا من ال�سلطات من 

حقها في المعلومات ال�سابقة :

ولعل من اأهم تلك المميزات التي ينفرد بها النظام البرلماني هو اأن تكون جميع 

الحر�ض  اأن  اإل  العام،  ال��راأي  ومراقبة  نظر  تحت  تتم  له،  المختلفة  ال�سلطات  اأعمال 

الن�سو�ض المختلفة  اإيراد  اأمور جعلت  العليا للبالد، وما تفر�سه من  على الم�سلحة 

الخا�سة ب�سرية البيانات اأمرًا �سروريًا اإذا ما وجدت الدواعي له فكان لبد من الن�ض 

عليه، والأخذ به، ولكن كا�ستثناء يرد على الأ�سل حتى ل يقا�ض عليه اأو يتو�سع في 

البرلماني  النظام  عليها  اعتمادًا  وجد  التي  الأ�سا�سية  القيمة  يهدر  قد  مما  تف�سيره 
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اأ�سا�سًا، اأو يقلل من �ساأن �سلطة من ال�سلطات في مواجهة الأخرى، لذلك نجد اأن هذا 

الأمر قد تم تقريره بخ�سو�ض ال�سلطة الت�سريعية و�سرورة اإحاطتها بكل مجريات 

اأو رقابية،  المختلفة، ت�سريعية  التي تكون محاًل لممار�ستها لخت�سا�ساتها  الأمور 

بال�ستثناء  الآخ��ذ  من  لبد  كان  اإذا  اأن��ه  ليقرر   94 المادة  ن�ض  جاء  ذلك  على  تعوياًل 

الخا�ض بعقد جل�سات مجل�ض الأمة �سرية نظرًاً لخطورة وح�سا�سية ما �سيطرح فيها 

من اأمور وموا�سيع، فاإن هذه المادة بهدف دح�ض كل ادع�اء باأن مقت�سيات ال�سرية 

ت�ستلزم اأحيانًا عدم اإجابة اأع�ساء المجل�ض اأو المجل�ض باأكمله عن طلباته ب�ساأن بع�ض 

الأمور التي تقت�سي طبيعتها بقاءها في دائرة ال�سرية، فقررت اأن من اأهم الو�سائل 

اأن   - المعلومات  �سرية  ت�ستدعي  حالة  وجدت  ما  اإذا   - وقانونيًا  د�ستوريًا  المتاحة 

يحاط مجل�ض الأمة بتلك المعلومات في جل�سة �سرية كيما يتمكن من اتخاذ الالزم في 

�ساأنها اإعماًل لحقه في الت�سريع والمراقبة، اأما الفتئات على ال�سلطة الت�سريعية بحجة 

ال�سرية ومحاولة اإخفاء بع�ض المعلومات عنها تحت حجة مقت�سيات الم�سلحة العامة 

ر�سمت  التي  الد�ستور  من   94 المادة  ن�ض  وجود  ظل  في  يقبل  اأن  يمكن  ل  اأمر  فاإنه 

الطريق لمعالجة مثل هذه الأمور دون اأن تحرم �ساحب الخت�سا�ض »المجل�ض« من 

الم�ساركة في معرفة ال�سورة على اأكمل وجه على قدم الم�ساواة والتكافوؤ مع ال�سلطة 

الأخرى »الحكومة« تر�سيخًا لمبداأ التوازن ما بين ال�سلطات. والذي يعتبر من القواعد 

الأ�سا�سية للنظام البرلماني من جهة، واأحد الركائز الرئي�سية التي بني عليها النظام 

البرلماني الكويتي.

الثانية اأن ال�سرية هي الأ�سل في الأمور الخا�سة والعالنية ا�ستثناًء وبناًء على 

ما ُن�ضَّ من القانون.

الخا�سة  الأمور  ال�سرية في  العامة، فاإن  المت�سلة بالم�سالح  الأمور  على خالف 

والنزعة  ال�سخ�سية  الحرية  مبداأ  تتبنى  التي  الديموقراطية  ال��دول  في  اأ�ساًل  تعتبر 

الد�ستور  يتبن�اه  ال��ذي  الت��ج��اه  وه��و  والقت�سادي  الجتماعي  نظامها  في  الفردية 

المتعاقبة،  العالمية  الثورات  من  بدءًا  اليوم  ال�سائد  العالمي  التجاه  اإنه  بل  الكويتي، 

لحقوق  العالمي  بالإعالن  انتهاًء  الإن�سان،  لحقوق  المختلفة  الإعالنات  به  حفلت  وما 
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اأمنه وحريته بما  الإن�سان الذي ن�ض في موا�سع مختلفة على �سيانة الفرد وحماية 

اأو مركزه  ذاته  اأو يم�ض  الب�سرية،  الإن�سانية وكرامته  يكفل وي�سمن عدم هدر قيمته 

المالي والجتماعي.

اأن تلك الحماية الممتدة لالأفراد في خ�سو�سياتهم و�سوؤون حياتهم ل يمكن  اإل 

اأن تكون مطلقة من القيود، ولذلك فاإن ا�ستثناءات مختلفة ترد عليها وفقًاً لمقت�سيات 

مختلفة، ويمكن اأن نجمل تلك المقت�سيات بالأمور الآتية:

1 - حالة الن�ص ال�سريح:

في هذه الحالة فاإن ال�ستجابة لمقت�سيات الن�ض ال�سريح توجب على ال�سخ�ض 

الموؤتمن على معلومات معينة اأن يف�سح عنها تجنبًا له من الوقوع تحت طائلة العقوبة 

9 من الالئحة الداخلية لمجل�ض الأمة الكويتي.  ، الجنائية كما في حالة المادة 8 

2 - حالة ممار�سة ال�سلطات الرقابية لخت�سا�سها:-

يقوم  اأن  ي�ستدعي  بها  المناط  ب��ال��دور  الرقابة  �سلطات  ا�سطالع  مقت�سى  اإن 

بتزويدها  وذلك  الرقابية،  ال�سلطات  لطلبات  بال�ستجابة  بذواتهم  معينون  اأ�سخا�ض 

بالمعلومات الالزمة لتمام المهام المطلوبة، وذلك لكون هذه المعلومات تدخل �سمن 

دائرة واخت�سا�ض الجهات المخولة قانونًا بتلقي البيانات محل الطلب، كما يقرر ذلك 

العقوبات  قانون  يقرره  وكما  الأم��ة،  مجل�ض  �ساأن  في  الد�ستور  من   114 المادة  ن�ض 

الجنائية والإجراءات الجزائية في �ساأن النيابة العامة والمحاكم.

العامة:- الموؤ�س�سات  مع  الأفراد  تعامل   -  3

اإن حق الفرد في الحفاظ على اأ�سراره الخا�سة، من الحقوق التي توجب احترامها 

كما �سبق واأن اأ�سرنا اإلى ذلك، اإل اأن الحق في الخ�سو�سية يكون منتفيا في حالة تعامل 

الإفراد مع الموؤ�س�سات الحكومية العامة كما يقرر ذلك بع�ض فقهاء القانون الإداري. 
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المبحث الرابع: الراأي في الخالف القائم

حول ن�ص المادة 114 من الد�ستور الكويتي

بناًء على النقا�ض ال�سابق، وفي ظل المبادئ القانونية ال�سالف ذكرها، في �سوء ن�ض 

البنك  ب�ساأن   1968 ل�سنة   32 رق��م  قانون  من   28 وال��م��ادة  الد�ستور  من   114 ال��م��ادة 

ندب  ب�ساأن   1986/3/11 بتاريخ  ال�سادر  الأم�ة  مجل�ض  لقرار  وا�ستنادًا  المركزي، 

الع�سو حمد عبداهلل الجوعان يمكن اأن نخل�ض اإلى ما يلي في النزاع القائم ب�سقيه.

اأوًل - من حيث محل التحقيق:-

لما كان الفقه كما �سبق ، اأن اأ�سرنا ، قد اأو�سح في غير مو�سع اأن التحقيق البرلماني 

قد يهدف التحقق من واقعة محددة بعينها، اأو الوقوف على حقيقة ما يدور بم�سلحة 

عامة بكامل اأجهزتها، وحيث اإن هذين الأمرين يعتبران مما يدخل في الموا�سيع التي 

الكويتي  الأمة  مجل�ض  قرار  ب�ساأن  نقرر  اأن  لنا  يمكن  فاإنه  التحقيق  للجان  حاًل  تكون 

ال�سادر في 1986/3/11 ما يلي:-

اأ- اإن قرار الندب ل يكون عيب في المحل اأنه �سدر في مو�سوع يعتبر محاًل طبيعيًا 

للجان التحقيق مما يدفع كل �سبه قد تلحق به، ول اأدل على ذلك من قراءة المادة 

الأولى من القرار المذكور الذي اأو�سحت محل التحقيق حيثما ن�ست » مادة اأولى 

اإدارة  للتحقيق من قيام مجل�ض  الأمة  الجوعان ع�سو مجل�ض  : بندب حمد عبداهلل 

 1986 ل�سنة   32 رقم  القانون  لأحكام  طبقًا  اإليه  الموكلة  بالمهام  المركزي  البنك 

الم�سار اليه وذلك عن الفترة من يناير 81 وحتى تاريخه«.

ب- اإن قرار الندب المذكور اأعاله قد �سادف محاًل مما يدخل اأ�سال في نطاق موا�سيع 

للمجال�ض  فاإنه  التحقيق  لموا�سيع  ال�سابق  الفقهي  للنقا�ض  موفقًا  التحقيق،  لجان 

اآخر لمجل�ض الأمة  اإن تحقق في �ساأن موؤ�س�سات عامة باأكملها بمعنى  الت�سريعية 

وله  بل  جميعها،  المركزي  البنك  �سيا�سيات  في  تحقيق  لجنة  ي�سكل  اأن  الكويتي 

الموؤ�س�سة  للتاأكد من ح�سن �سير هذه  الأن�سطة  المركزي بمختلف  البنك  اأن يطال 

المرفقية على اأكمل الوجوه.
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ج- اإن المو�سوع الذي خ�سه القرار ليكون محاًل للتحقيق مو�سوع محدد من حيث نطاقه 

المو�سوعي فه�و وا�سح م�ن  النط�اق  فاإما تحديده م�ن حيث  المو�سوعي والزماني، 

خالل قرار الندب الذي ن�ض على اأن التحقيق �سيكون فقط في مهام مجل�ض اإدارة البنك 

المركزي، والتي حددت بمادة قانونية واحدة وعلى �سبي�ل الح�سر في القانون رقم 

32 ل�سنة 1986 ب�ساأن النقد والبنك المركزي، على الرغم من وجود مهام اأخرى للبنك 

يقوم بها، اإل اأن القرار اكتفى بمهام مجل�ض الإدارة دون �سواها، اأما من حيث النطاق 

الزماني فاإنه قد جاء محددًا اأي�سًا بفترة �ست �سنوات ولم تمد لل�سنوات ال�سابقة على 

المذكورة  الزمنية  الفترة  اأن  هو  محددًا  المو�سوع  كون  يعزز  مما  ولعل   1981 عام 

والتي جعلها المجل�ض محاًل للريبة وال�سك اإنما هي فترة تعا�سر فيها ال�سعور بفقدان 

البنك المركزي لدوره الفاعل كموؤ�س�سة مالية رقابية تجاه الموؤ�س�سات المالية المختلفة 

من خالل �سيا�سات مجل�ض اإدارته التي اأفقدته قدرته على متابعة الأزمة القت�سادية 

اأخرى،  جهة  من   1982 عام  �سيف  في  فعاًل  بالبالد  لحقت  والتي  جهة  من  المتوقعة 

وعليه  المناخ،  اأزمة  اأو  بالأجل  التعامل  عن  النا�سئة  الأ�سهم  باأزمة  عرفت  التي  وهي 

اإدارة البنك  ل غرابة اأن تكون تلك ال�سنوات محاًل لمو�سوع التحقق من قيام مجل�ض 

المركزي بمهامه الموكلة اإليه قانونًا على اأتم وجه.

ثانيًا - من حيث �سرية المو�سوع محل التحقيق:-

من  ما  ل�سلطة  مانعة  تكون  التي  ال�سرية  اأن  نوؤكد  اأن  بدء  ذى  ب��ادئ  المفيد  من  لعله 

التعرف والطالع على معلومات معينة �سواء ات�سلت بموؤ�س�سات عامة اأو بم�سالح خا�سة 

لي�ست مما يمكن يحتج به في مواجهة لجان التحقيق البرلماني كما �سبق واإن بينا ذلك من 

اإلى  الإ�سارة  الد�ستوري ب�ساأنها، ومع ذلك فاإنه لبد من  الفقه  العام واآراء  النقا�ض  خالل 

الأمور الآتية تلخي�سًا وتاأكيدًا لمعنى ال�سرية التي تن�ض عليها المادة 28 من قانون رقم 

1986 وتو�سيحًا لمدى حجيتها في مواجهة ندب ع�سو مجل�ض الأمة الكويتي  32 ل�سنة 

لع�سوه حمد الجوعان للقيام بمهمة التحقيق البرلماني وهي وفقًاً لما يلي:-

ال�سرية  انتهاك  مظنة  لدفع  كافيًا  كان  اأ�سرنا  اأن  �سبق  كما   114 المادة  ن�ض  اإن    -  1

في حالة قيام الموظفين بتقديم البيانات الالزمة عن موؤ�س�ستهم، ا�ستجابة لطلبات 
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الجوعان،  حمد  لل�سيد  المركزي  البنك  موظفو  وهم   - البرلماني  التحقيق  لجنة 

114 كاف  المادة  الدرا�سة - ون�ض  المو�سوع محل  التحقيق في  والذي هو لجنة 

لدفع تلك المظنة ل�سببين رئي�سيين:

اأقل منها  114 د�ستورية، ول يحتج على مادة د�ستورية بمادة  المادة  اأن  الأول : 

مرتبة اإذا اأردنا اأن نعمل مبداأ الم�سروعية.

الك�سف عن كل ما هو من  28 قد ن�ست، �سراحة، على جواز  المادة  اأن   : الثاني 

بيانات  اإعطاء  عدم  ب�سرط  المركزي  البنك  موظفي  من  موظف  اأي  قبل  من  الأ���س��رار 

ع�سوائية ومتكاملة اإنما لبد من تحديد الواقعة وال�سخ�ض المق�سود ومبررات ذلك، فلو 

اأهمية الن�ض الد�ستوري  اأهمية توازي  اأن هذه الحالة لها  ا�ستعر�سنا الحالت ف�سنجد 

الذي يوجب فيها على الموظف وجوبًا ل مفر منه اأن يقدم المعلومات والبيانات الالزمة 

التي تطلبها اإليه لجنة التحقيق البرلمانية كما ورد ذلك في ن�ض المادة 114 من الد�ستور، 

اإل اأنه ينبغي مراعاة اأن ن�ض المادة 30 من الد�ستور يحيط الحياة الخا�سة ب�سمانات 

ال�سرية مما ينبغي عدم التو�سع فيه اإل بالقدر الالزم مع اإلتزام اأع�ساء المجل�ض بال�سرية 

الكاملة واإل تعر�سوا للعقوبة اإن ك�سفوا تلك ال�سرية، اإذ ما يملكونه في هذه الحالة هو 

اإحالة الأمر ل�سلطات التحقيق الق�سائي اأو محا�سبة الوزير �سيا�سيا. وفي هذا المعنى 

وبكل دقة يقول الأ�ستاذ �سليمان الطماوي اإجالًء للمو�سوع، ما يلي:-

وهنا اأي�سًا نعود اإلى التاأكيد اأن عدم الن�ض على هذا الحق ل يعني حرمان المجل�ض 

من  وكثير  معينة،  اأم��ور  في  ق��رار  باإ�سدار  المجل�ض  لخت�سا�ض  مكمل  حق  لأن��ه  منه 

البرلمانات في م�سر وخارج م�سر مار�ست هذا الحق بال ن�ض، ولكن وجود الن�ض، مع 

اإجراء  يتطلبها  التي  والمعلومات  والبيانات  الوثائق  بتقديم  المواطنين  التزام  ت�سمينه 

الذين  الموظفين  الحرج عن  التحقيق، ويرفع  اأن ي�سير عمل لجان  التحقيق، من �ساأنه 

توجد لديهم هذه الوثائق.

الم�ساءلة  اإي��ق��اف  م��ن  اأك��ث��ر   114 ال��م��ادة  ف��ي  ال�سريح  الن�ض  يرفعه  ح��رج  واأي 

القانونية للموظف، حيث �سيكون ن�ض المادة 114 خير درع يتقي فيه الموظف طائلة 

قانون العقوبات الجزائية.
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2 - اإن ال�سرية التي يترتب الك�سف عنها اإلحاق ال�سرر بالم�سالح العامة اأو الخا�سة 

اأمر ل يمكن اأن يحتج به في قباله لجان التحقيق البرلمانية، اإذ اإن طبيعة وظيفتها 

الرقابية تمنحه الحق في انح�سار ال�سرية في مواجهتها كاأ�سل في الأمور العامة 

فاإنه ل  اأن �سرحنا ذلك تف�سياًل ومن ثم  الخا�سة كما �سبق  الأم��ور  وا�ستثناء في 

اأن ما تطلبه من  ال�سرية مادام  الت�سريعية بقيد  ال�سلطة  البتة الحتجاج على  يقبل 

تقييد  ال�سرية  عليها  الحتجاج  مقت�سى  من  اإن  اإذ  اخت�سا�سها،  داخل  معلومات 

الم�ستندة  الممار�سة  يجعل  مما  الد�ستور،  في  عليه  المن�سو�ض  الرقابي  لدورها 

للد�ستور ومنتهكة  الرقابية ممار�سة خارقة  �سلطاته  الأمة في  تقييد مجل�ض  على 

لأب�سط مبادئه العامة المتمثلة في توازن ال�سلطات ورقابتها على بع�سها البع�ض.

اأن  المالية  لوزير  اأنه  ليقرر  الأخيرة  فقرته  في  جاء  قد  المذكورة  المادة  ن�ض  - اإن   3

اأن يقوم  التي تعتبر ذات طبيعة �سرية مما ي�ستلزم معها  يحدد بقرار منه الأمور 

الموظف بعدم اإف�سائها واإل كان محاًل للجزاءات المن�سو�ض عليها.

ولعله من المفيد اأن ن�سير هنا باأن �سالحية الوزير هذه تعطيه ال�سلطة باأن ياأذن 

لأي موظف اأن يقوم باإعطاء جميع البيانات الالزمة للجان التحقيق دون اأن يكون 

عر�سه للم�ساءلة القانونية، لكون الوزير ابتداء، وهو من يملك بقرار، اعتبار اأمر 

قد  اأنه  يعني  بالبيانات  لالدلء  الموظفين  لأحد  بالإذن  فقراره  عدمه  من  �سريًا  ما 

اأباح ما كان �سريًا بقراره على وجه التخ�سي�ض هذا من جهة - ومن جهة اأخرى 

فاإن قرار الوزير لأحد موظفيه باإف�ساء ال�سر للجان التحقيق يعتبر اأمرًا من رئي�ض 

لقانون  وفقًاً  القانونية  الم�ساءلة  تمنع  التي  الأ�سباب  من  اأي�سًا  وهو  لمروؤو�سيه، 

الجزاء الكويتي وهو ما ي�سمى ا�سطالحًا موانع العقوبة.

للمحكمة  الحكومة  مذكرة  في  ورد  كما  الخ�سو�سية  في  بالحق  الحتجاج  - اإن   4

الد�ستورية غير منتج في حالة النزاع المثار للعديد من الأ�سباب، والتي يمكن اأن 

نجملها بما يلي:-

اأ- وج�ود الن�ض ال�سريح المادة 114 الذي يجيز اطالع لجان التحقيق البرلمانية بكل 

الذي يرد  ال�سريح  الن�ض  المطلوب منها، وهو حالة  الدور  اأداء  لها من  اأمر تطلبه 
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كا�ستثناء على حالت ال�سرية التي تعتبر اأ�ساًل بالن�سبة للحقوق الخا�سة لالأفراد.

ب- اإن مجل�ض الأمة من ال�سلطات التي لها اأن تلتقي قانونًا وبحكم وظيفتها المعلومات 

ال�سرية حتى تلك التي تت�سل بم�سالح الأفراد مادام اأن ذلك التلقي قد جاء كنتيجة 

بهوى  مدعومًا  ف�سوًل  كونه  ولي�ض  بمجل�ض،  الرقابي  الدور  بمهام  للقيام  طبيعة 

انتهاك اأ�سرار النا�ض ولعل حالة التحقيق محل هذه الواقعه توؤكد هذا الأمر، وعليه 

فاإنه اإذا كان لل�سرية محل فال يحتج بها هنا.

ج- اإن مجل�ض الأمة الكويتي وهو في �سدد ممار�سته ل�سلطته الرقابية اأبى على نف�سه 

وحقوقهم  النا�ض  اأ�سرار  ويقدر  يحترم  د�ستورية  موؤ�س�سة  كونه  اأنه  يوؤك�د  اأن  اإل 

المختلفة وناأيا بنف�سه عن كل �سبهة قد تتحق بطبيعة قراراته وت�سرفاته وتاأكيدًا 

الثانية  المادة  لدوره، كموؤ�س�سة في �سيانة الحقوق وحمايتها قد قرر ذلك بن�ض 

من قرار الندب ال�سادر بتاريخ 1986/3/11.

اأنه ل يطمع ول يريد اأن يطلع باأنه من واجب الع�سو المنتدب اأن يقدم تقريره خاليًا 

الكفيلة  بال�سرية  المو�سوع  لهذا  اإحاطة  اعتباري  اأو  طبيعي  �سخ�ض  لأي  ذكر  اأي  من 

بحمايته وحفظه، وهذا الأمر اعتبره مبالغة جيدة من قبل مجل�ض الأمة في الحفاظ على 

خ�سو�سيات النا�ض على الرغم من حقه الرقابي الذي يخوله الطالع عليها.

القائم لأنه مح�سوم بن�ض  للنزاع  اأنه ل �سحة  اإلى  فاإننا نخل�ض  بن�اء على ما تقدم 

د�ست�وري ابتداء هو ن�ض المادة 14، ول �سبهة عليه ل من حيث محله اأو طبيعة المعلومات 

المت�سلة في�ه لأنه محدد الغر�ض غير منتهك لأ�سرار عامة اأو خا�سة ين�ض عليها القانون 

على عدم جواز اطالع مجل�ض الأمة الكويتي عليه كما اأو�سحنا ذلك تف�سياًل.

يعين  موفقًاً  ا�سهامًا  تكون  اأن  نرجو  المتوا�سعة  الدرا�سة  ه��ذه  نقدم  اإذ  ونح�ن 

المخت�سين من جهة ال�سلطات المتنازعة من جهة اأخرى على تلم�ض المخارج القانونية 

مبداأ  احترام  خ��الل  من  وجودها  من  ويدعم  الد�ستورية،  الحياة  يخدم  بما  ال�سليمة 

ن�سو�ض  مجرد  النا�سئة  تجربتنا  تغدو  ل  حتى  والت�سرفات  الأع��م��ال  في  القانونية 

د�ستورية منمقة وجميلة ل يلم�ض لها انعكا�ض على اأر�ض الواقع. 
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الخـــــاتمــــة :

وخال�سة لكل ما تقدم فاإن التحقيق البرلماني ترد عليه قيود في �ساأن المو�سوعات 

التي يتناولها اإذا كانت تنال من الحقوق والحريات، ومن اأمثلتها الحق في حماية الحياة 

الخا�سة، وواجب التحفظ وعدم اإف�ساء الأ�سرار المهنية، وكذلك المو�سوعات التي تمثل 

تدخل في اأعمال الق�ساء مبا�سرة، ف�ساًل عن القيود ب�ساأن الأ�سخا�ض الذين يجوز اأن يطالها 

ومن هذه القيود عدم جواز اأن يكون التحقيق في �ساأن اأمور تتعلق ب�سخ�ض من اأ�سخا�ض 

القانون الخا�ض ومجريات �سوؤونه واإدارته لعمله، اللهم اإل اإذا كان ا�ستي�ساحًا للمعلومات 

لها من اخت�سا�سات  �ساأن �سلطتها تجاهه فقط، وما  لها في  التابع  الحكومية  الجهة  من 

ذاتها  ال�سركة  بن�ساط  تت�سل  واأعمال  اأمور  اإلى  ذلك  تتعدى  اأن  دون  ال�سلطة،  تلك  بحكم 

اأو ما يقوم به من عمل اأو تتخذه من قرارات، ول يعني عدم خ�سوع ال�سركات الخا�سة 

البرلمان،  قبل  من  التنفيذية  ال�سلطة  م�ساءلة  اأدوات  اأحد  كونه  البرلماني  التحقيق  لأداة 

هو النتهاء اإلى اإفالت ال�سركة اأو مجل�ض اإدارتها اأو اإدارتها التنفيذية من اأوجه الم�ساءلة 

القانونية، واإنما يتم ذلك وفقًاً للنظام القانوني للدولة، وتوجد في هذا الخ�سو�ض بدائل 

وو�سائل اأخرى قانونية يمكن اأن يتم اللجوء اإليها في حالة وجود خروج من قبل اأ�سخا�ض 

القانون الخا�ض ممن تكون تحت اأيديهم اأموال عامة اأو م�ساهمات من قبل الدولة، اأو عند 

خروجهم عن اللتزامات القانونية المقررة بوجه عام في اأدائهم لأعمالهم المنظمة باأحكام 

القانون الذي يخ�سعون له اأو النظام القانوني في الدولة، ومع �سرورة منع التع�سف في 

ا�ستثناء  الذي يبقى  الخا�ض  القانون  اأ�سخا�ض  اأعمال  الذي تقوم به الحكومة في  التدخل 

ومقيد ويمار�ض عليهم –اإن وجد - من خالل اللجوء اإلى النيابة العامة اأو ديوان المحا�سبة 

اأو قانون الجزاء، وهذه طرق تختلف تماما  وفقًاً لن�سو�ض قانون حماية الأموال العامة 

عن اإخ�ساعها للتحقيق البرلماني الذي ل تخ�سع له اإطالقًا، وقبل ذلك لل�سلطات الحكومية 

اإل بما هو مقرر لها في القانون وما تملكه من حقوق. 

ات�سل  �سرية  ومعلومات  بيانات  تلقى  ع�سو  كل  اأن  التاأكيد  ال��الزم  من  يبقى  كما 

�سواء  ب�سريتها  اإلتزامه  بواجب  محاطة  البرلماني-  التحقيق  مثل   - ع�سويته  بحكم  بها 

الجزائية  للم�ساءلة  عر�سة  كان  واإل  اإف�سائها  له  يجوز  فال  اإنتهت،  اأو  ع�سويته  ا�ستمرت 

وفقًا لالأحكام العامة، لأنه تجاوز حدود اخت�سا�ساته وما له من �سلطات.
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