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:الملخص
تناول البحث بشيء من التفصيل التنظيم القانوني للجان تقصي الحقائق كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على
 وذلك بهدف تنبيه أعضاء المجلس التشريعي إلى أهمية.أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الفلسطيني
 وقد.ً وضرورة استخدامها استخداماً فعاال،وسيلة التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية
اعتمد الباحثين خالل الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن وذلك من خالل العمل على تحليل النصوص
الدستورية والقانونية المقارنة لكل من فلسطين وجمهورية مصر العربيـة المتعلقة بلجان تقصي الحقائق
 غياب الدور الفاعل للجان تقصي الحقائق ويرجع: وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها.البرلمانية
هذا إلى إغفال المشرع الفلسطيني على النص بمواد قانونية تنظم أحكام لجان تقصي الحقائق من حيث التشكيل
 ال بد أن يعمل: وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها.وآليات العمل والصالحيات الممنوحة لها واألثر المترتب عليها
المشرع الفلسطيني جاهداً على تشريع قوانين تنظم أحكام لجان تقصي الحقائق البرلمانية؛ لكي يتسنى لها زيادة
.دورها الرقابي محققة بذلك النتائج المرجوة منها

:كلمات مفتاحية
تقصي الحقائق – الرقابة البرلمانية – السلطة التنفيذية – التشريع الفلسطيني
Organizing Inquiry Committees in the Palestinian Constitutional
System
Abstract

This study aims at submitting analytical therapy for legal governing to form the fact-finding
committees, at highlighting some detail regarding the fact-finding committees as a mean of the
parliamentary control over the executive authority by showing what it is, its legal basis and its
place in contemporary political systems .
The researcher adopted the analytical descriptive approach and the comparative approach by
analyzing the constitutional and legal texts of both Palestine and the Arab Republic of Egypt
concerning the parliamentary fact-finding committees. The most important results was The
absence of the role of fact-finding committees, which is because the Palestinian legislature
omitted the legal text that governs the fact-finding committees in terms of formation, mechanisms
of action, its granted power And the implications of that. And The most important
recommendations was The Palestinian legislature should work hard on legislating laws that
govern the parliamentary fact-finding committees, so they have the time to increase their
supervisory role, thus achieving the desired results.
Keywords:

Fact-Finding – Parliamentary Control – Executive Authority – Palestinian
Legislator
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المقدمة:
تعد الرقابة البرلمانية في النظـ الديمقراطية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية أداة ىامة لكبح جماح السمطة التنفيذية

في الخروج عف القانوف وانتياؾ الحقوؽ والحريات العامة .وحتي تتمكف السمطة التشريعية مف مباشرة
االختصاص الرقابي الممنوح ليا فقد ُمنحت عدداً مف الوسائل التي تمكنيا مف ذلؾ ،وتتمثل في حق السؤاؿ
واالستجواب وطرح موضوع عاـ لممناقشة ولجاف تقصي الحقائق البرلمانية ،ومف خالؿ ىذه الوسائل يستطيع

البرلماف التعرؼ عمى أداء عمل السمطة التنفيذية المختمفة مف حيث مدى موافقتيا لمقانوف مف عدمو .وتعد لجاف

تقصي الحقائق وسيمة ناجحة وذات دور فعاؿ في الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية ،وقد أخذت العديد مف
الدوؿ ذات األنظمة الديمقراطية النيابية بنظاـ لجاف تقصي الحقائق البرلمانية كوسيمة لرقابة السمطة التشريعية
عمى أعماؿ السمطة التنفيذية .كذلؾ فعمت السمطة الوطنية الفمسطينية في قانونيا األساسي لعاـ .2003
وفي ىذا البحث المتواضع نتناوؿ بشيء مف التفصيل التنظيـ القانوني لمجاف تقصي الحقائق كوسيمة مف وسائل

الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ الدستوري الفمسطيني .وذلؾ بيدؼ تنبيو أعضاء
المجمس التشريعي إلى أىمية وسيمة التحقيق البرلماني كوسيمة رقابية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية ،وضرورة
استخداميا استخداماً فعاالً.
مشكمة البحث:

تتمخص مشكمة البحث في استيضاح حقيقة التنظيـ الدستوري والقانوني لمجاف تقصي الحقائق مف حيث أساسيا
الدستوري والقانوني وكيفية تشكيميا وآليات عمميا واختصاصاتيا والصالحيات الممنوحة ليا وأنواعيا ومدة عمميا

وما تتوصل اليو مف نتائج ،ومدى فاعميتيا ومقابمة ذلؾ بما يجري عميو الحاؿ مف ممارسات عممية مف خالؿ
نماذج مف الواقع العممي لمجاف تقصي الحقائق في كل مف فمسطيف ومصر ،أو بمعنى أخر معرفة إلى أي حد

نظمـ المشرع الدستوري والعادي لجاف تقصي الحقائق بما يكفل تعزيز الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة
التنفيذية.
أىداف البحث:

ييدؼ ىذا البحث إلى:
 -1تحميل طبيعة التحقيق البرلماني وبياف أىمية لجاف تقصي الحقائق التي تشكميا السمطة التشريعية
لمراقبة أعماؿ السمطة التنفيذية.

 -2التعرؼ عمى مختمف اإلجراءات التي تتطمبيا لجاف تقصي الحقائق البرلمانية مف حيث تشكيميا
وضوابطيا واختصاصيا.
 -3وبياف أىمية دور لجاف تقصي الحقائق البرلمانية ومدى فاعمية رقابتيا عمي أعماؿ السمطة التنفيذية.

 -4التمييز بيف لجاف تقصي الحقائق كوسيمة لمرقابة البرلمانية وباقي الوسائل الرقابية األخرى كحق السؤاؿ
واالستجواب وطرح موضوع عاـ لممناقشة وكذلؾ بياف الفرؽ بينيا وبيف أنواع التحقيقات األخرى.

 -5بياف اتجاىات الفقو الدستوري في بعض المسائل المتعمقة بمجاف تقصي الحقائق.

 -6تنبيو أعضاء المجمس التشريعي إلى أىمية التحقيق البرلماني وضرورة استخدامو استخداماً فعاالً في
الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية.
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 -7إيضاح وتحميل كيفية استخداـ التحقيق البرلماني كوسيمة لمرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة
التنفيذية.

 -8بياف مدى تعاوف السمطة التنفيذية مع لجاف تقصي الحقائق البرلمانية وضرورة تسخير كل الوسائل
ليذه المجاف إلنجاحيا في مياميا.

 -9توضيح دور لجاف تقصي الحقائق في تحريؾ المسؤولية الو ازرية.
أىمية البحث:

تبرز أىمية دراسة موضوع لجاف تقصي الحقائق البرلمانية في كونيا وسيمة رقابية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية،
وتبرز أىميتيا أيضاً في تمكينيا لمبرلماف بجمع المعمومات والتحقق مف البيانات بنفسو غير معتمداً عمى ما
تقدمو السمطة التنفيذية ،مما يساعد عمى كشف الحقيقة ،مما يحقق ذلؾ المصمحة العامة وااللتزاـ بالقانوف.
أسئمة البحث:

 -1ما المقصود بمجاف تقصي الحقائق البرلمانية وما أىدافيا؟ وما يميزىا عف صور الرقابة األخرى؟ وما يميزىا
عف صور التحقيقات األخرى؟
 -2كيف يتـ تشكيل لجاف تقصي الحقائق البرلمانية؟ وما اختصاصيا وأنواعيا وعضويتيا ومدتيا ونتائجيا ؟
 -3ما الضوابط التشريعية التي تحكـ عمل لجاف تقصي الحقائق؟

 -4ىل حققت لجاف تقصي الحقائق البرلمانية مف خالؿ عمميا نتائج فعالة في مراقبتيا ألعماؿ السمطة
التنفيذية؟
منيجية البحث:

سنعتمد في ىذه البحث معالجة النقاط التي أثيرت عمى المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارف وذلؾ مف
خالؿ العمل عمى تحميل النصوص الدستورية والقانونية المقارنة لكل مف فمسطيف و جميورية مصر العربيػة
المتعمقة بمجاف تقصي الحقائق البرلمانية  ،لنوضػػح ماىيتيا وكيفية عمميا وسمطانيا ومدي فاعميتيا في الرقابة
عمى أعماؿ السمطة التنفيذية ،وص ػوالً بنػػا إلػػى اآلراء الفقيية التي نستنير بيا في إثراء بحثنا لموصوؿ إلى
الصياغة األكثر تطو اًر في األنظمة البرلمانيػة الحديثة في إطار البحث.

ىيكمية البحث
مقدمة:

المبحث األول :لجان تقصي الحقائق البرلمانية وآليات تشكيميا

المطمب األوؿ :ماىية لجاف تقصي الحقائق البرلمانية " التحقيق البرلماني"
المطمب الثاني :تشكيل لجاف تقصي الحقائق البرلمانية وأنواعيا
المبحث الثاني :حدود اختصاص وصالحيات لجان تقصي الحقائق البرلمانية وآليات عمميا.

المطمب األوؿ :اختصاصات لجاف تقصي الحقائق البرلمانية
المطمب الثاني :آلية عمل لجاف تقصي الحقائق البرلمانية

خاتمة :نتائج وتوصيات
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المبحث االول
لجان تقصي الحقائق وآليات تشكيميا
يجمع الفقو عمى أف لجاف التحقيق البرلماني التي تشكميا السمطة التشريعية في مواجية السمطة

التنفيذية ،تعد مف أىـ وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظـ الديمقراطية النيابية وتبرز
أىمية لجاف تقصي الحقائق في حاؿ عدـ اقتناع البرلماف بالردود واإلجابات المقدمة مف قبل الحكومة أو أحد
أعضائيا عمى األسئمة واالستجوابات وطمبات المناقشة العامة المقدمة مف أعضاء السمطة التشريعية (.)1

المطمب األول:
ماىية لجان تقصي الحقائق البرلمانية
نتناوؿ ماىية لجاف تقصي الحقائق ومكانتيا في األنظمة السياسية المعاصرة مف خالؿ الفروع اآلتية:
الفرع األول :مفيوم لجان تقصي الحقائق البرلمانية وأساسيا القانوني
اوالً :مفيوم لجان تقصي الحقائق البرلمانية " التحقيق البرلماني "
ورد في الفقو الدستوري العديد مف التعريفات لمتحقيق البرلماني حيث عرفو بعضيـ أنو " أف يتوصل

البرلماف بنفسو إلى ما يريد معرفتو مف الحقائق "(.)2وفي الحقيقة يؤخذ عمى ىذا التعريف أنو لـ يوضح أف

التحقيق البرلماني ىو أحد وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة ،كذلؾ لـ يوضح االختالؼ بيف التحقيق

البرلماني ووسائل الرقابة البرلمانية األخرى ،ولـ يوضح أيضاً نطاؽ ىذا الحق ،كذلؾ لـ يحدد ما إذا كاف القائـ
بالتحقيق كامل ىيئة البرلماف أـ بعض أعضائو فقط.

ولقد اتجو بعض الفقو إلى تعريف التحقيق البرلماني عمى أنو " عممية مف عمميات تقصي الحقائق عف

وضع معيف في أجيزة السطمة التنفيذية ،تمارسو لجنة مؤلفة مف عدد معيف مف أعضاء المجمس التشريعي؛
لمكشف عف مخالفة أو مخالفات سياسية بوضع اقتراحات معينة كتحريؾ المسؤولية السياسية أو اصالح
الضرر أو تالفي أخطاء معينة ،وتعرض أعماليا عمى المجمس التشريعي في صورة تقرير "( ،)3وجيت ليذا

التعريف عدة انتقادات أيضاً منيا أنو عرؼ التحقيق عممية مف عمميات تقصي الحقائق مع أنو ال اختالؼ

بينيما ،و أيضاً يؤخذ عمى ىذا التعريف أنو ركز عمى المخالفات السياسية ،وأىمل المخالفات المالية واإلدارية
واالقتصادية(.)4

ولعل أفضل التعريفات التي وضعت لمتحقيق البرلماني ىو ما يقوؿ أنو " وسيمة لرقابة البرلماف عمى

الحكومة تمارسيا عنو لجنة منو لتستظير – بنفسيا – ما قد ييـ البرلماف مف حقائق في موضوع يدخل في
( )1المساعيد ،الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ النيابي األردني (ص .)234
( )2طماوي ،السمطات الثالث (ص .)479
( )3عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)27
( )4المرجع السابق ،ص .27
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اختصاصو ،ويكوف ليا في سبيل ذلؾ كل السمطات التي تخوليا ليا النصوص ،وتنيي ميمتيا بتقرير ترفعو

لمبرلماف صاحب القرار"(.)1

ثانياً -األساس القانوني لمجان تقصي الحقائق البرلمانية
إف حق البرلماف في التحقيق ىو نتيجة الزمة لحقو في اقتراح القوانييف واقرارىا وحقو في محاسبة
الحكومة ،فحتى يتمكف البرلماف مف إصدار قرار صحيح فيما يعيد إليو مف األمور الداخمة في اختصاصو ،فإنو
ينبغي أف يمنح الوسائل التي تمكنو مف ذلؾ وأخصيا وسائل البحث والتمحيص واالستنارة؛ لذلؾ فقد كاف طبيعياً
أف تخوؿ البرلمانات _ متي شاءت _ حق التحقيق بنفسيا تمكيناً ليا مف مباشرة ىيمنتيا الرقابية عمى
الحكومات بصفة فعالة (.)2

بل إف إقرار التحقيق البرلماني كوسيمة رقابية لمبرلماف عمى الحكومة ال يحتاج إلى نص يقرره ،دوف

غيره مف الوسائل ،إذ تستمد وجودىا مف الوظيفة التشريعية والرقابية لمبرلماف(.)3

لذلؾ عدـ النص عمى ىذا الحق ال يعني حرماف البرلماف منو ،ولكف وجود نص مف شأنو أف ييسر ويؤكد عمل

ىذه المجاف(.)4

ولما لمتحقيق البرلماني مف أىمية ،فقد أفرد القانون األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ لمجاف

تقصي الحقائق نصاً أكد فيو عمى حق المجمس التشريعي في إجراء التحقيق ،فقد نصت المادة ( )58منو عمى
أف " لممجمس أف يكوف لجنة خاصة أو يكمف إحدى لجانو مف أجل تقصي الحقائق في أي أمر عاـ أو في
إحدى اإلدارات العامة " ،وكذلؾ نصت الفقرة الثالثة مف المادة ( )48مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي عمى

أف " لممجمس أف يشكل لجاناً أخري ألغراض آنية أو دائمة وألىداؼ محددة ".

وخالصة القول إف حق البرلماف في تشكيل لجاف تقصي حقائق مف أجل إجراء التحقيقات الالزمة ال يحتاج إلى

نص يقرره؛ ألنو يستمد وجوده مف الوظيفة التشريعية والرقابية التي تستمزـ إقرار التحقيق البرلماني ،ومع ذلؾ
فمعظـ الدساتير نصت عمى حق البرلماف في إجراء التحقيقات الالزمة ،ونص عمى ىذا الحق القانوف األساسي

الفمسطيني وكذلؾ الدستور المصري.

الفرع الثاني :مكانة لجان تقصي الحقائق في األنظمة السياسية المعاصرة
إف النظاـ البرلماني يقوـ عمى ركنيف أساسييف وىما :ثنائية السمطة التنفيذية ،وتوزيع االختصاصات بيف الييئتيف

التشريعية والتنفيذية عمى أساس الفصل المرف بيف السمطات .أي أنو مبني عمى أساس التعاوف والتكامل بيف

السمطتيف التشريعية والتنفيذية ،فيجعل كالً منيا يقوي األخر ،ومع قياـ نوع مف الرقابة المتبادلة بينيما يمنع
إحداىما مف أف تطغى وتفرط عمى األخرى ،ومف مظاىر التعاوف والرقابة الخاصة بالسمطة التشريعية عمى
السمطة التنفيذية أحقية البرلماف في توجيو األسئمة واالستجوابات لموزراء ،وتكويف لجاف تقصي الحقائق ،واف ىذه

( )1عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)28

( )2عمراف ،التحقيق البرلماني  ،ص  50وما بعدىا.

( )3أبو يونس ،الرقابة البرلمانية عمى اعماؿ الحكومة (ص.)108

( )4أوصديق ،الوسيط في النظـ السياسية والقانوف الدستوري (ص .)145
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األخيرة تظير وتزدىر في كل بمد يتبنى النظاـ البرلماني ،بل واف غالبية دساتير الدوؿ ذات النظاـ البرلماني

جعمت لمجاف تقصي الحقائق أساساً دستورياً مف خالؿ النص عمييا صراحة في الدستور(.)1

وبالنسبة لمنظاـ الرئاسي والذي تمثمو أمريكيا والذي يقوـ عمى أساس الفصل المطمق بيف السمطات

العامة في الدولة دوف أف يقوـ بينيما تعاوف أو رقابة وىذا ما أيده الدستور أيضاً ،إال أنو وعمى الرغـ مف إغفاؿ
الدستور النص عمى حق البرلماف في إجراء تحقيق برلماني تجاه السمطة التنفيذية ،مف الناحية العممية ،يمارس
الكونجرس ىذا التحقيق ويتمتع بسمطات واسعة ،ويتغمغل في أمور شديدة الحساسية ،بل إف واقع لجاف تقصي

الحقائق بالبرلماف األمريكي يكاد يكوف أقوى لجاف برلمانية عمى مستوي العالـ( .)2وممارسة ىذا التحقيق مف قبل
البرلماف األمريكي وعمى الرغـ مف عدـ النص عميو في الدستور مستنداً إلى حقو في تحري تنفيذ ما صدر عنو

مف تشريعات واعتمادات مالية ،فالدستور األمريكي واف لـ يتضمف مف أي نص صريح بمنح الكونجرس مباشرة
أي حق في مساءلة رئيس الدولة أو أعضاء ورؤساء األجيزة التنفيذية _ سياسياً _ كحق توجيو أعضاء البرلماف

األسئمة أو االستجوابات أو تشكيل لجاف لمتحقيق في أعماؿ السمطة التنفيذية ،إال أف الكونجرس قد اعتاد عمى

تشكيل لجاف تحقيق أخذت أىميتيا في االزدياد المطرد حتي باتت توازي وظيفة الكونجرس التشريعية أىمية ،وقد
آزرت المحكمة العميا األمريكية ىذا االعتياد مف الكونجرس عندما قالت :إف سمطة التحقيق مالزمة لمعمل

التشريعي ،وىي تشمل التحري عف تنفيذ القوانيف القائمة فضالً عف القوانيف المقترحة ،وأف سمطة التحقيق مع
تزويدىا بالوسائل الالزمة لإلجبار لمخضوع ليا تعد أداة ضرورية ومناسبة لموظيفة التشريعية ،وىذا الشيء الذي

جعل بعض فقياء القانوف الدستوري يعتبر إطالؽ عبارة الفصل التاـ بيف السمطات ىو مذىب خاطئ وغير
دقيق وأطمقوا عميو الفصل الشديد بيف السمطات(.)3

الفرع الثالث :تمييز التحقيق البرلماني عن أنواع التحقيقات والوسائل األخرى:
أوالً :أوجو االختالف بين التحقيق البرلماني وأنواع التحقيقات األخرى:
اء
يختمف التحقيق البرلماني عف غيره مف التحقيقات األخرى ،كالتحقيق اإلداري والتحقيق القضائي ،سو ً
مف حيث الجية التي تباشره وكيفية إجراء التحقيق وظروفو واألسباب الموجبة لو؛ لذلؾ ال بد مف التمييز بينيـ
واظيار أىـ الفوارؽ بينيما ،وىذا ما سأتناولو في ىذا المطمب عمى النحو التالي.

( )1الباز ،النظـ السياسية (ص ) 342؛ والوحيدي ،الفكر السياسي وتطور األشكاؿ المختمفة ألنظمة الحكـ المعاصر (ص )312؛
والطيراوي ،النظـ السياسية والقانوف الدستوري (ص )248؛ وبشناؽ ،محاضرات في النظـ السياسية والقانوف الدستوري (ص

)140؛ وعمراف ،التحقيق البرلماني (ص.)335

( )2النظـ السياسية دراسة لنظرية الدولة والحكومة (ص )260؛ وعمراف ،التحقيق البرلماني (ص،)40
(ص .)335

( )3بسيوني ،النظـ السياسية دراسة لنظرية الدولة والحكومة (ص )260؛ والمسيمـ ،مدى فاعمية لجاف التحقيق البرلمانية في الرقابة
عمى أعماؿ السمطة التنفيذية (ص )33؛ وعمرا ،التحقيق البرلماني (ص )344؛ الخطيب ،النظـ السياسية والقانوف الدستوري

(ص .)272
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 -1التحقيق البرلماني:
قمنا إف التحقيق البرلماني ىو " :وسيمة مف وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة ،تقوـ بو لجنة
مف البرلماف لالستيضاح وكشف الحقائق السياسية والمالية واإلدارية واالقتصادية التي تدخل في نطاؽ
االختصاص الرقابي لو ،وتمنح المجنة في سبيل ذلؾ كل السمطات التي تخوليا ليا النصوص ،وتعرض أعماليا
عمى البرلماف في صورة تقرير ،ويتضح مف ىذا التعريف أف التحقيق البرلماني تختص بو السمطة التشريعية عف

طريق لجنة مف أعضائو ،وىو إحدى وسائمو الرقابية ويكوف موضوعو أعماؿ الحكومة التي تدخل في نطاؽ
االخت صاص الرقابي لمبرلماف بشكل عاـ؛ لالستيضاح وكشف الحقائق في األمور السياسية والمالية واالدارية
واالقتصادية ،وتمنح لجنة التحقيق في سبيل ذلؾ عدة صالحيات يكوف قد نص عمييا القانوف مثل سماع

الشيود ،واالطالع عمى المستندات والوثائق والزيارات الميدانية لألماكف ويجب عمى المجنة أف تتقيد
بالصالحيات الممنوحة ليا ،ثـ تعرض المجنة عمميا في صورة تقرير يشمل توصيات لممجمس التخاذ القرار

المناسب في الموضوع محل التحقيق.

وال يحق لمبرلماف أف يحقق في جرائـ يعاقب عمييا قانوف الجزاء؛ ألف التحقيق في ىذه الجرائـ مف

اختصاص النيابة العامة حتى واف كانت منسوبة ألحد الوزراء ،إذ ال يجوز لمبرلماف أف يتدخل بأعماؿ السمطة
القضائية ،ولكنو يحقق في أعماؿ الوزير اإلدارية والسياسية والمالية ،حتي ال يحوؿ البرلماف نفسو الى سمطة

اتياـ ،وال يتعارض الحق في التحقيق البرلماني مع التحقيق اإلداري والقضائي ،ويبقى حق تقدير اجراء التحقيق

مف عدـ إجرائو معمقاً عمى قرار المجمس ،وتممؾ السمطة التشريعية حقيا كامالً في الرقابة والييمنة عمى أعماؿ
السمطة التنفيذية وفي تقدير سمطتيا الدستورية في ىذا الشأف ،والتحقيق البرلماني يجري رغبة مف البرلماف في
التحقق مما إذا كاف ىناؾ تجاوز مف عدمو(.)1

 -2التحقيق اإلداري:
يعرؼ التحقيق اإلداري بأنو " مجموعة اإلجراءات التأديبية التي تقوـ بيا سمطة معينة ،بقصد تحديد
ماىية األفعاؿ المبمغ عنيا ،وظروفيا وأدلة ثبوتيا أو عدـ ثبوتيا وصوالً إلى الحقيقة وبياف ما إذا كانت تشكل
مخالفة أو جريمة معينة مف عدمو وبياف شخص مرتكبيا "(.)2

وىو أف يكوف ثمة استجواب يتضمف أسئمة محددة موجية إلى العامل تفيد نسبة اتياـ محدد إليو في

عبارات صريحة ،وبطريقة تمكنو مف إبداء دفاعو ،والرد عمى ما وجو إليو مف اتيامات ،ويكوف مف شأنيا
إحاطتو عمما بكل جوانب المخالفة المنسوبة إليو(.)3

( )1النحاؿ ،لجاف تقصي الحقائق البرلمانية االطار النظري والجوانب اإلجرائية (ص .)9
( )2عوض ،التحقيق اإلداري ودور النيابة اإلدارية منو (ص .)191
( )3محارب ،التأديب اإلداري في الوظيفة العامة (ص .)416
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والتحقيق اإلداري تختص بو السمطة التنفيذية ،فيو يعالج قضايا الموظف العاـ في الشكاوي والدعاوي

المنسوبة إليو ،ويجوز لمقائميف عمى التحقيق اإلداري االطالع عمى كافة الوثائق والمعمومات واألوراؽ التي
تعينيـ في التوصل إلى النتائج الحقيقية المرجوة مف التحقيق(.)1

والتحقيق اإلداري يتـ عف طريق جيتيف :إحداىما إدارية ،وىي الجية الرئاسية التي يتبعيا العامل

المحاؿ إلى التحقيق ،وىي صاحبة االختصاص األصيل في ىذا الشأف ،حيث تقوـ بو إدارة متخصصة ممحقة

بالجية الرئاسية ،ويكوف التصرؼ في التحقيق في ىذا الحالة متروكاً لمرئيس اإلداري المختص ،وأما الجية

الثانية فيي النيابة اإلدارية ،وىي النائبة عف أداة الحكـ في تعقب المخالفات التأديبية سواء االدارية منيا أو
المالية التي تقع مف العامميف بالجيات التي يسري عمييا قانوف إنشائيا مستيدفة حماية الماؿ العاـ وتحقيق

وصوؿ الخدمات لممواطنيف ،واكتشاؼ أوجو القصور في النظـ واإلجراءات اإلدارية( ،)2والجدير ذكره في ىذا
المقاـ ىو عدـ وجود نيابة إدارية في فمسطيف.
والتحقيق اإلداري يمتد ليشمل جميع الفروع والييئات واألجيزة اإلدارية بالدولة ،فكل ما ىو نشاط أو

جياز إداري يمكف أف يخضع لتحقيق إداري حولو ،بشرط أف تكوف المخالفة إدارية أو مالية ،حيث ال يمتد
التحقيق اإلداري إلى غير ىذه المخالفات ،فيو ال يشمل المخالفات السياسية أو األمنية أو غيرىا مف المخالفات

التي يمكف أف تكوف موضوعاً لتحقيق برلماني(.)3

ويتوقف التصرؼ في التحقيق اإلداري عمى الجية اإلدارية التي باشرتو ،فإذا باشرتو الجية اإلدارية،
فإف تحقيقيا ينتيي الى أحد مصادر ثالثة وىي :أوالً :حفع األوراؽ ،ثانياً :أف تنزؿ بالعامل المخالف عقوبة
تأديبية ،مما يدخل اختصاصيا إذا ثبت لدييا مخالفتو وأيقنت إدانتو ،ثالثًا :إحالة تحقيقاتيا الى النيابة اإلدارية
إلحالة المتيـ إلى المحاكمة التأديبية ويحدث ذلؾ إذا قدرت الجية اإلدارية جسامة فعمو أو استحقاقو لعقوبة أشد
مما تممؾ توقيعيا عميو ،ويري البعض أف لمجية اإلدارية _ باإلضافة لما سبق _ سمطة اإلحالة إلى النيابة
العامة إذا أسفر تحقيقيا عف وجود جريمة جنائية ،دوف أف يخل ذلؾ بحقيا في توقيع الجزاء التأديبي عما يثبت
في حق المخالف(.)4
 -3التحقيق القضائي "الجنائي ":
يعرؼ التحقيق الجنائي بأنو "مجموعة مف اإلجراءات القضائية تمارسيا سمطات التحقيق بالشكل
المحدد قانوناً بغية التثبت مف األدلة في شأف جريمة ارتكبت وتجميعيا ثـ تقديرىا لتحديد مدى كفايتيا في إحالة
المتيـ إلى المحاكمة أو األمر بأال وجو إلقامة الدعوى(.)5

( )1الراجحي ،التحقيق البرلماني وتطبيقاتو في دولة الكويت (ص .)45
( )2الرشيدي ،التحقيق البرلماني (ص .)358
( )3المرجع السابق ،ص .358

( )4عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)256

( )5أحمد ،المركز القانوني لممتيـ في مرحمة التحقيق االبتدائي (ص .) 6
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وعرفو البعض بأنو بحث يدور حوؿ أشخاص وأشياء بيدؼ استعادة الظروؼ التى أحاطت بالجريمة،
فيو عممية انتقاؿ مف المجيوؿ إلى المعموـ بالرجوع إلى الماضي؛ لمتوصل إلى تحديد الحقيقة بالقدر الذي يمكف

فيو اكتشافيا مف خالؿ تقصي الحق لوقوع الجريمة(.)1

أو ىو مجموعة مف اإلجراءات التي تباشرىا السمطة المختصة بالتحقيق طبقاً لمشروط واألوضاع
المحددة قانوناً ،بيدؼ التنقيب عف األدلة وتقديرىا والكشف عف الحقيقة في شأف جريمة ارتكبت لتقرير لزوـ

محاكمة المدعى عميو أو عدـ لزوميا(.)2

ويعتبر التحقيق الجنائي دور مف أدوار الدعوى العمومية سابق عمى رفعيا والغرض منو جمع األدلة

والتثبت مف صحتيا وكفايتيا إلحالة الدعوى إلى المحاكمة ،وينتيي إما باألمر بحفع الدعوى أو بأف ال وجو

إلقامتيا واما باإلحالة الى المحكمة (.)3

وعمى ضوء ما سبق يتضح جمياً أف التحقيق الجنائي ينصرؼ مدلولو إلى عممية تقصي وجمع األدلة
واآلثار التي تثبت ارتكاب األفعاؿ التي تكوف الركف المادي لمجريمة ،وكذلؾ التقصي عف كل الظروؼ
والمالبسات التي تتعمق بارتكاب الجريمة ونسبتيا إلى فاعميا بيدؼ القبض عميو وتقديمو لمسمطة المختصة

بمباشرة التحقيق في دعوى الحق العاـ(.)4

وأما عف السمطة المختصة بالتحقيق الجنائي فقد اختمفت النظـ اإلجرائية الوضعية في تحديد السمطة
المختصة بو ،فاتجيت بعض التشريعات إلى تخويل التحقيق لجياز الشرطة في حيف عيدت تشريعات ثانية

بالتحقيق الى كل مف الشرطة والنيابة العامة ،في حيف أوكمت تشريعات ثالثة ميمة التحقيق إلى كل مف الشرطة

والنيابة العامة وقاضي التحقيق في حاالت معينة ،ويمتد نطاؽ التحقيق الجنائي ليشمل كل فعل مكوف لجريمة
طبقاً لقانوف الجزاء (العقوبات) " أياً كاف نوعيا وأياً كاف مرتكبيا ،وسواء وقعت في نطاؽ السمطة التنفيذية أو
القضائية أو حتى في نطاؽ السمطة التشريعية نفسيا( ،)5واذا ما انتيى التحقيق القضائي فإنو يتـ التصرؼ فيو

إما باإلحالة إلى محكمة الموضوع أو األمر بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(.)6
 -4الفروق الجوىرية بين التحقيق البرلماني واإلداري والجنائي:

أوالً :التحقيق البرلماني تختص بو السمطة التشريعية بينما التحقيق اإلداري تختص بو السمطة التنفيذية ،مف
خالؿ السمطة الرئاسية التي يتبعيا الموظف المحاؿ لمتحقيق ،أو عف طريق النيابة اإلدارية ،والتحقيق القضائي
تختص بو النيابة العامة التي تتبع لمسمطة القضائية.

( )1طنطاوي ،التحقيق الجنائي مف الناحيتيف النظرية والعممية (ص .)12

( )2الجوخدار ،التحقيق االبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية (ص .)12
( )3الوليد ،شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني( ،ج.)337 /1

( )4المسيمـ ،مدى فاعمية لجاف التحقيق البرلمانية في الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية (ص .)22
( )5الرشيدي ،التحقيق البرلماني (ص .)360
( )6عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)258
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ثانياً :التحقيق البرلماني موضوعو أعماؿ الحكومة التي تدخل في نطاؽ االختصاص الرقابي لمبرلماف وتجري
رغبة منو في التحقق مما إذا كاف ىناؾ تجاوز مف عدمو ،بينما التحقيق اإلداري محمو المخالفات التي يرتكبيا
الموظف العاـ في الشكاوي ،والدعاوي المنسوبة إليو وال يكوف إال اعتماداً واستناداً إلى وجود مخالفة محققة ،وأما
التحقيق الجنائي موضوعو التثبت مف األدلة بشأف جريمة ارتكبت وتجميعيا ثـ تقديرىا ،وتحديد مدى كفايتيا في

إحالة المتيـ الى المحاكمة أو األمر بأال وجو إلقامة الدعوى.
ثالثاً :التحقيق البرلماني ليس لو سمطة توجيو االتياـ إلى شخص بعينو ،إنما ميمتو فقط إماطة المثاـ عف
الحقيقة ،بينما في التحقيق اإلداري أو الجنائي فإف المحقق يوجو اتياماً محدداً إلى الشخص الذي التفت حولو
أدلة إدانتو.

رابعاً :التحقيق البرلماني ىو أحد وسائل البرلماف في رقابتو لمحكومة بينما التحقيق اإلداري والتحقيق الجنائي
عبارة عف مرحمة تمييدية أو تحضيرية لممحاكمة ،إذ يكفل أف تعرض الدعوى الجنائية عمى القضاء ،وىي التي
تتولى الفصل فييا ويكوف حكميا األقرب لمحقيقة.

خامساً :ينتيي التحقيق البرلماني بتقرير يرفع لممجمس ،بينما ينتيي التحقيق اإلداري إما بحفع األوراؽ أو إنزاؿ
العقوبة التأديبية عمى الموظف ،إذا ثبتت إدانتو وفيما يدخل في اختصاص اإلدارة فقط أو إحالتو إلى النيابة

اإلدارية ،وينتيي التحقيق الجنائي إما باإلحالة إلى المحكمة المختصة أو األمر بأال وجو إلقامة الدعوى.

المطمب الثاني:
تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية وأنواعيا
في ىذا المطمب سيتـ تناوؿ كيفية تشكيل لجاف تقصي الحقائق ومف ىي الجية المختصة بذلؾ ،ومف لو طمب
تشكيميا ومف ىـ أعضائيا وأنواعيا ومدى أحقية السمطة التنفيذية في طمب تشكيميا.
الفرع األول :كيفية تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية
يمكف القوؿ بأف تشكي ل لجاف تقصى الحقائق البرلمانية ىو أىـ وسيمة مف وسائل الرقابة البرلمانية

عمى أعماؿ السمطة التنفيذية ،وخصوصاً عندما يتعمق األمر بتجاوزات سياسية أو مالية أو إدارية تناؿ مف

سمعة الدولة ومكانتيا( .)1لذلؾ فإف حق المجالس التشريعية في تشكيل لجاف التحقيق مف أىـ الوسائل التي
تزودىا بيا الدساتير في مواجية السمطة التنفيذية ،حيث تستطيع بيذه الوسيمة أف تفرض رقابة فعالة عمى

أعماليا( . )2إذ يمكف لمبرلماف مف خالؿ ىذه المجاف أف يحقق في أي مخالفة أو تجاوز لمقوانيف واألنظمة في
الدولة ،وبالتالي حماية الدستور مف أي تجاوز أو ٍ
تعد عمى أحكامو وقواعده( ،)3ويرى البعض أف ىذه اآللية تعد

بمثابة القمب بالنسبة لكافة الوسائل واإلجراءات الرقابية األخرى ،إذ عف طريقيا يمكف الوقوؼ عمى حقيقة ما قد
( )1الراجحي ،التحقيق البرلماني وتطبيقاتو في دولة الكويت (ص .)46
( )2العبيداف ،فاطمة ،لجاف التحقيق البرلمانية (ص .)3

( )3كنعاف ،الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ اإلدارة( ،ص .)790

IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

611

تنظيم لجان تقصي الحقائق البرلمانية في النظام الدستوري الفمسطيني دراسة تحميمية مقارنة

باسم بشناق ،دمحم منصور

يثار مف خالؿ ىذه الوسائل أو تمؾ اإلجراءات مف موضوعات أو مشاكل مالية أو إدارية أو اقتصادية أو
سياسية ،الناجمة عف نشاط إحدى المصالح العامة ،أو الييئات العامة ،أو وحدات اإلدارة المحمية ،أو القطاع

العاـ ،أو أي جياز تنفيذي أو إداري ،أو أي مشروع مف المشروعات العامة ( ،)1واليدؼ مف تشكيل لجاف
التحقيق ىو التأكد مف حدوث وقائع محددة  ،وأف يتوصل البرلماف إلى الوقوؼ عمى حقيقة معينة عف طريق
فحص عمل معيف أو سياسة معينة فيو إجراء يمجأ إليو البرلماف بقصد االستنارة والتي عمى ضوئيا يمكف أف

يحدد موقفو (.)2

ونظ اًر ألىمية دور لجاف التحقيق البرلمانية كوسيمة رقابية فقد نصت عمييا بعض الدساتير صراحة

وحددت األحكاـ القانونية الخاصة بتشكيميا وتحديد اختصاصاتيا والضمانات الخاصة بممارسة عمميا(.)3

لذلؾ أفرد المشرع الفمسطيني في القانوف األساسي المعدلة لسنة 2003ـ لمجاف تقصي الحقائق نصاً
أكد فيو حق المجمس التشريعي في تشكيل لجاف تقصي الحقائق ،حيث نصت المادة  58مف القانوف األساسي

الفمسطيني عمى " لممجمس أف يكوف لجنة خاصة ،أو يكمف إحدى لجانو ،مف أجل تقصي الحقائق في أي أمر
عاـ ،أو في إحدى اإلدارات العامة " ،كذلؾ نصت المادة  48مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي في الفقرة

الثالثة عمى " لممجمس أف يشكل لجانا أخرى ألغراض آنية أو دائمة وألىداؼ محددة ".

يتضح من ذلك أف لممجمس الحق في تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق أو يكمف إحدى لجانو الدائمة بتقصي
الحقائق في أي أمر عاـ أو في إحدى اإلدارات العامة " كذلؾ نصت المادة  48مف النظاـ الداخمي لممجمس

التشريعي في الفقرة الثالثة عمى أف " لممجمس أف يشكل لجاناً أخرى ألغراض آنية أو دائمة وألىداؼ محددة ".إال
أف المشرع الفمسطيني لـ يضع آلية معينة تنظـ تشكيل لجاف تقصي الحقائق البرلمانية وليس ىناؾ في النظاـ

الداخمي لممجمس التشريعي ما يوضح آلية تشكيميا ،ومف لو الحق في طمب ذلؾ وشروط طمب تشكيل لجنة

تصي الحقائق وكـ عدد أعضائيا ومدة عمل لجاف تقصي الحقائق وصالحياتيا وحدودىا.
ويتـ تكميف أحد المجاف الدائمة بالبرلماف " المجمس التشريعي " بالتحقيق في القضية التي يرى المجمس
ضرورة التحقيق فييا أو يتـ تشكيل لجنة خاصة مف أعضاء البرلماف أو مف لجاف مختمفة لتمارس مياـ

التحقيق ،وذلؾ وفق المادة  58مف القانوف األساسي ،ويتـ تشكيل المجنة مف خالؿ جمسة المجمس التشريعي

وذلؾ عمى شكل قرار صادر عف المجمس واذا كاف قرار المجمس بتكميف لجنة دائمة مف لجاف المجمس

بالتحقيق فميس مف الضروري تحديد األسماء ألف أسماء المجنة معروفة مسبقاً ،أما في حالة تشكيل لجنة خاصة
فيجب تحديد األسماء ،وعند تشكيل المجنة ينبغي مراعاة تخصص النواب بموضوع التحقيق(.)4

( )1البحري ،الرقابة المتبادلة بيف السمطيتيف التشريعية والتنفيذية كضماف لنفاذ القاعدة الدستورية " دراسة مقارنة (ص .)762
( )2العبيداف ،لجاف التحقيق البرلمانية (ص.)3

( )3كنعاف ،الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ اإلدارة (ص.)791

( )4النحاؿ ،لجاف تقصي الحقائق البرلمانية االطار النظري والجوانب اإلجرائية (ص.)11
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وىذه المجاف تشكل مف أعضاء المجمس التشريعي فقط ،وعمى النحو الذي ورد في النظاـ الداخمي لممجمس
بخصوص تشكيل لجانو بشكل عاـ وىي لجاف مؤقتة بالنظر إلى الميمة الموكمة إلييا ،إذ تختص بتقصي

الحقائق حوؿ الموضوع الذي تُخوؿ التحقيق فيو(.)1

بناء عمى
ومف الناحية العممية تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار صادر عف رئيس المجمس التشريعي ً
ف
بناء عمى تقرير إلحدى المجاف الدائمة
طمب مقدـ مف عدد مف أعضاء المجمس التشريعي دو تحديد لمعدد ،أو ً

بالمجمس حيث يستعرض التقرير شبيات الفساد التي تعتري موضوع معيف ويقدـ في جمسة المجمس التشريعي،
ويشمل التقرير عمى توصية بتشكيل لجنة تحقيق لمبحث في الشبيات المذكورة ،و رفع تقرير بشأنيا لممجمس مع
بناء عمى الموضوع الذي شكمت ألجمو المجنة،
إمكانية اقتراح أسماء أعضاء المجنة ،ويتـ اختيار أعضاء المجنة ً
وقد يكوف بتكميف إحدى المجاف الدائمة ،وفي ىذه الحالة ليس مف الضروري تحديد األسماء ألف أسماء المجنة

معروفة مسبقا ،أو تكميف لجنة خاصة وفي ىذه الحالة يجب تحديد األسماء وعند تشكيل المجنة ينبغي مراعاة

تخصص النواب بموضوع التحقيق ويقوـ المجمس بالتصويت واتخاذ القرار بتشكيل المجنة وتشكيل رئيساً ليا

ومقررىا(.)2

يتضح مما سبق أن المشرع الفمسطيني أعطى الحق لممجمس التشريعي في تشكيل لجاف تقصي

حقائق ،إال أنو لـ يحدد مف لو حق طمب تشكيل ىذه المجاف فضالً عف أنو لـ ينظـ أحكاميا كمياً ،بخالؼ ما
ذىب إليو المشرع المصري الذي أقر لمبرلماف الحق في تشكل لجاف تقصي الحقائق ،وحدد مف لو حق طمب

تشكيميا ،ولما لمجاف تقصي الحقائق مف أىمية في الوظيفة الرقابية لمبرلماف نييب بالمشرع الفمسطيني أف يحذو

حذو المشرع المصري وغيره في ىذا الشأف ،وأف يحدد مف لو حق طمب تشكيل لجاف تقصي الحقائق ويفرد

نصاً لذلؾ في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ونقترح أف يكوف نص المادة كاآلتي " :تشكل لجاف تقصي
بناء عمى
بناء عمى طمب -1 :إحدى المجاف الدائمة لممجمس -2 ،أو ً
الحقائق بقرار مف المجمس التشريعيً ،
اقتراح مقدـ كتابة إلى رئيس المجمس مف  5أعضاء عمى األقل ".
وتبرير ىذا االقتراح في إعطاء الحق لمجاف الدائمة لممجمس التشريعي في طمب تشكيل لجنة تقصي

حقائق؛ ألنيا لجاف نوعية وأكثر تخصصية فمثالً المجنة االقتصادية تكوف أكثر اطالعاً مف غيرىا عمى
موضوعات الصناعة والتجارة واالستثمار ،فإذا أثير أي أمر أثناء عمميا أو أي مخالفة فبإق اررنا ليذه المجاف
بأحقيتيا في طمب تشكيل لجنة تقصي حقائق يسيل عمييا التحقق والتثبت والوصوؿ إلى الحقيقة في أي أمر

تريده ،وألف ىذه المجاف الدائمة كثي اًر ما تستقبل الشكاوي مف المواطنيف ،فضالً عف أف القانوف األساسي

الفمسطيني في المادة "  " 58منو أعطى الحق لممجمس التشريعي أف يكمف إحدى لجانو الدائمة مف أجل تقصي

الحقائق ،وبيذا أخذ المشرع المصري في نص المادة "  " 219مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب ،وىناؾ مثاؿ

حقيقي عمى ذلؾ فقد كمف مجمس الشعب المصري لجنة الصناعة والطاقة بتقصي الحقائق عف أسباب توقف

( )1شاىيف ،تقرير حوؿ لجاف التحقيق الفمسطينية (ص.)34

( )2المجنة القانونية في المجمس التشريعي الفمسطيني ،دليل النائب في لجاف تقصي الحقائق (ص.)2
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بناء عمى طمب لجنة الصناعة والطاقة
مصنع تغميف األغذية بمدينة العاشر مف رمضاف التابع لشركة شمتوً ،
في مجمس الشعب المصري(.)1
وبالنسبة ألحقية خمسة أعضاء عمى األقل في طمب تشكيل لجنة تقصي حقائق أرى أف ذلؾ مناسب ًا جداً لتمكيف

المجمس التشريعي مف الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية وخصوصاً أف الحالة الفمسطينية الراىنة والتي تعاني
مف ضعف فاعمية المجمس في موضوع الرقابة ،توجب تسييل اإلجراءات لممجمس التشريعي ليكوف أكثر فاعمية،
وىي مجرد فكرة لتنظيـ أحكاـ لجاف تقصي الحقائق ككل.
الفرع الثاني :أنواع لجان تقصي الحقائق:
إذا أراد البرلماف القياـ بتقصي الحقائق حوؿ موضوع ما ،يكوف أماـ خيارات ثالث :األوؿ أف يقوـ
البرلماف وىو في كامل ىيئتو بتقصي الحقائق ،والثاني أف يكمف إحدى لجانو الدائمة ،والثالث أف يعيد بميمة

التحقيق الى لجنة خاصة يشكميا مف بيف أعضائو ( .)2وسيتـ توضيح ىذه الخيارات عمى النحو التالي:
اوال :تقصي الحقائق بواسطة كامل البرلمان:

ال يكاد الواقع العممي يذكر حالة قاـ فييا البرلماف بتقصي الحقائق حوؿ موضوع ما وىو في كامل

ىيئتو( ، )3بل إف السبب الرئيسي وراء إنشاء المجاف ىو أف المجمس ال يمكنو أف يفحص كل األمور التفصيمية

في اإلدارة ،فيذا العدد اليائل مف األعضاء ال يمكنو أف يفحص مسائل معقدة ذات مشاكل خاصة ،وال يمكنو أف
يتعامل مع الشيود والخبراء الذيف يزودونو بالمعمومات بشأف ىذه المسائل المعقدة ،وىذا التبرير يمكف أف

ينصرؼ إلى إنشاء المجاف في المجالس التشريعية عموماً( ،)4وىذه الطريقة لـ تقرىا أو تشر إلييا الدساتير في
الوقت الحاضر وال حتى في الموائح الداخمية لممجالس التشريعية ،لذلؾ أغفل النص عمييا الدستور المصري
وكذلؾ الالئحة الداخمية لمجمس الشعب ،وبالنسبة لمقانوف الفمسطيني فيو بشكل عاـ لـ ينظـ أحكاـ لجاف تقصي
الحقائق ،وعمى الرغـ مف ذلؾ فإنو ال يوجد نصوص سواء في القانوف األساسي أو النظاـ الداخمي لممجمس
التشريعي توحي باألخذ بيذه الطريقة ،وال حتى مف الناحية العممية سبق وأف استخدمت ىذه الطريقة في القياـ
بالتحقيق البرلماني .
ثانيا :تقصي الحقائق بواسطة إحدى المجان الدائمة لمبرلمان:
ومعني ذلؾ أف يعيد البرلماف بالتحقيق البرلماني إلى لجنة مف لجانو النوعية الدائمة ،وجرت العادة
عمى أف يشكل المجمس لجنة خاصة مف بيف أعضائو لمباشرة التحقيق أو أف يعيد إلى لجنة مف لجانو

( )1عمراف ،التحقيق البرلماني (ص( ،)7ص .)23

( )2بطيخ ،الرقابة عمى الجياز اإلداري ،دراسة عممية وعممية في النظـ الوضعية واإلسالمية (ص )363؛ والراجحي ،التحقيق
البرلماني وتطبيقاتو في دولة الكويت ص. )51

( )3عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)81

( )4سالـ ،الرقابة السياسية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني (ص .)127
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النوعية( .)1وىذا ما نص عميو القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  2003في المادة  58منو التي نصت
عمى " لممجمس أف يكوف لجنة خاصة ،أو يكمف إحدى لجانو مف أجل تقصي الحقائق....الخ " وقد بينت المادة

 48مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي لجاف المجمس وىي احد عشرة لجنة لممجاالت المختمفة كافة ،أمف

وصحة وتعميـ والقانوف ،واالقتصاد ،وغيرىا.

وبالفعل قاـ المجمس التشريعي الفمسطيني بتكميف لجنة الرقابة العامة وحقوؽ االنساف بتقصي الحقائق
والمعمومات حوؿ قضية الطحيف الفاسد؛ لتتولى ميمة متابعتيا وتقوـ بعرض نتائجيا خالؿ أسبوع عمى المجمس
التشريعي

()2

.

ويثار تساؤل في ىذا الجانب وىو مدى جواز أن يباشر التحقيق أكثر من لجنة برلمانية ؟ حسب

المادة  58مف القانوف األساسي الفمسطيني والتي تنص عمى " لممجمس أف يكوف لجنة خاصة ،أو يكمف إحدى
لجانو مف أجل تقصي الحقائق....الخ " يتضح مف ىذه المادة أنو ال يجوز أف يباشر التحقيق أكثر مف لجنة؛
ألف المصطمح واضح وصريح " إحدى لجانو " وليس ىناؾ ما يبيف جواز ذلؾ في النظاـ الداخمي لممجمس

التشريعي.

وكذلؾ لـ يمنح الدستور المصري ىذه الحق لمبرلماف في دستور  1971حيث نصت المادة  131منو

عمى " لمجمس الشعب أف يكوف لجنة خاصة ،أو يكمف لجنة مف لجانو بفحص نشاط...الخ " فينا أيضا

المصطمح واضح (لجنة مف لجانو) وليس أكثر مف لجنة ،وىذا ما أكدتو الالئحة الداخمية لمجمس الشعب

المصري في المادة  218والتي تنص عمى " لممجمس أف يشكل لجنة خاصة او أف يعيد بو الى إحدى لجانو
النوعية " وال ريب أف استخداـ المشرع لمفع " إحدى " قبل لفع " لجاف " ىي محاولة منو لمتأكيد عمى أف
البرلماف إذا أراد أف يعيد بيذه الميمة إلى لجنة مف لجانو النوعية فإنو ال يمكنو إشراؾ غيرىا معيا ،واال كاف
استخداـ المشرع ليذا المفع مف قبيل التزيد وىو ما يجب أف ننزىو عنو(.)3

ثالثا :تقصي الحقائق بواسطة لجنة خاصة:
قد يعيد المجمس النيابي بميمة التحقيق إلى لجنة خاصة يشكميا ليذا الغرض ،وىذا الوضع

الغالب( ،)4وأقر القانوف األساسي الفمسطيني لعاـ  2003وتعديالتو ىذا الخيار حيث نصت المادة  58منع عمى

" لممجمس أف يكوف لجنة خاصة.....الخ ".وىذا ما أقره الدستور المصري لعاـ  1971في المادة  131والتي

تنص عمى " لمجمس الشعب أف يكوف لجنة خاصة....الخ " وأكدت الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري
ىذا الخيار في المادة  218حيث نصت عمى " لمجمس الشعب أف يشكل لجنة خاصة ....بتقصي الحقائق عف
أمر عاـ لو أىمية خاصة ...الخ "

( )1ناصف ،مدى توازف السمطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة (ص .)664

( )2الدورة األولي – الفترة الثانية ،الجمسة الخامسة والثالثوف ،المنعقدة في مدينة غزة ،االربعاء والخميس. 1997/1/32/22 ،
( )3عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)85
( )4المرجع السابق ،ص .86
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وبالفعل شكل المجمس التشريعي العديد مف المجاف الخاصة لتقصي الحقائق ومف األمثمة عمى ذلؾ،
تشكيل المجمس التشريعي لجنة خاصة بتقصي الحقائق حوؿ استشياد الفمسطيني محمود اجميل الذي استشيد

نتيجة تعذيبو مف قبل الشرطة البحرية ،وكاف أعضاء ىذه المجنة كالً مف ،ناىض الريس ،فخري شقورة ،مرواف
كنفاني ،كماؿ الشرافي ،حسف عصفور ،برىاف جرار ،صالح التعمري ( .)1وكذلؾ لجنة خاصة بتقصي الحقائق

حوؿ موضوع الشركات االحتكارية الخاصة والحكومية وضعيا القانوني والمالي وكاف أعضاء ىذه المجنة كالً
مف حكمت زيد ،عزمي الشعيبي ،داوود الزير ،جميمة صيدـ ،يوسف الشنطي(.)2

وأثار الفقو تساؤال وىو مدى إمكانية أن يكون من ليس عضوًا في البرلمان في عضوية إحدى لجان تقصي
الحقائق ،وبمعني أخر ىل يمكن لشخص ليس عضواً في البرلمان وليست لو الصفة البرلمانية أن يباشر

تحقيقاً برلمانياً ؟

قمنا سابقاً أف المشرع الفمسطيني لـ ينظـ أحكاـ التحقيق البرلماني لذلؾ لـ نجد إجابة ليذا التساؤؿ ال
في القانوف األساسي الفمسطيني وال في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ،ولـ يسبق مف الناحية العممية أف

شخصاً ليس عضواً في البرلماف انضـ إلى إحدى لجاف تقصي الحقائق ،وكوف أف التحقيق برلماني لصالح
البرلماف فاألصل أف يكوف جميع أعضاء لجنة التحقيق مف البرلماف فقط ،فالبرلماف إذا رأى ضرورة إجراء تحقيق
في عمل حكومي وجب أف تكوف لجنة التحقيق مقصورة عمى أعضائو ،فال يضـ إلييا أحد مف رجاؿ الحكومة
طالما أنو ليست لو الصفة البرلمانية.
وقد نصت المادة  219مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري " تشكل لجنة تقصي الحقائق
بناء عمى اقتراح مقدـ كتابة
بقرار مف المجمس بناء عمى طمب مف المجنة العامة ،أو إحدى لجانو األخرى ،أو ً
إلى رئيس المجمس مف عشريف عضواً عمى األقل .وال يجوز أف يقل عدد أعضاء المجنة المشكمة لتقصي

بناء عمى ترشيح رئيس المجمس ،مع
الحقائق عف سبعة ،وال يزيد عمى خمسة وعشريف عضواً يختارىـ المجمس ً
مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكمة مف أجميا المجنة ،عمى أف يراعى تمثيل الييئات البرلمانية
لألحزاب المعارضة واألعضاء غير المنتميف لألحزاب إذا كاف عددىـ في المجمس ال يقل عف عشرة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل المجنة رئيسيا ،وتختار أمانة خاصة بالمجنة مف بيف أعضائيا أو مف بيف العامميف باألمانة

بناء عمى ما يقترحو رئيس المجنة(.)3
العامة لممجمس ً

ويتضح مف نص المادة أنو ال يجوز أف تضـ إلى لجاف تقصي الحقائق أي شخص ليس لو الصفة

البرلمانية ودليل ذلؾ لفع " عضواً " عند الكالـ عمى عدد أعضاء المجنة ،يقصد بو أعضاء البرلماف ،وىذا يفيد
قصر تمؾ الميمة لمف لو الصفة البرلمانية دوف سواىـ "

( )1الدورة األولي – الفترة األولى ،الجمسة الخامسة عشرة المنعقدة في بيت لحـ ،الثالثاء واالربعاء والخميس ،7/31-30
 ،1996/8/1قرار رقـ . 1/15/77

( )2الدورة األولي – الفترة األولى ،الجمسة التاسعة المنعقدة في راـ هللا ،الخميس  ، 1996/6/26قرار رقـ .1/9/57
( )3عمراف ،التحقيق البرلماني (ص.)93
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عدد أعضاء المجنة الخاصة بالتحقيق البرلماني:
لـ يبيف المشرع الفمسطيني الحد األدنى والحد األقصى لعدد أعضاء المجنة الخاصة بالتحقيق

البرلماني ،فضال عف أنو لـ ينظـ أحكاـ لجاف تقصي الحقائق البرلمانية بالمطمق ،إال أنو مف الناحية العممية

نجد أف المجمس التشريعي قد شكل لجاف خاصة لتقصي الحقائق بأعداد مختمفة فتارة بأربع أعضاء وأخرى

بخمسة وأخرى بسبعة ،وأرى أف ذلؾ حسب القضية محل التحقيق(.)1

أما المشرع المصري فقد حدد عدد أعضاء المجنة الخاصة بالتحقيق البرلماني في المادة  219مف
الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري ،والتي نصت عمى " تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار مف المجمس

بناء عمى اقتراح مقدـ كتابة إلى رئيس المجمس
بناء عمى طمب مف المجنة العامة ،أو إحدى لجانو األخرى ،أو ً
مف عشريف عضواً عمى األقل .وال يجوز أف يقل عدد أعضاء المجنة المشكمة لتقصي الحقائق عف سبعة ،وال
بناء عمى ترشيح رئيس المجمس ،مع مراعاة التخصص
يزيد عمى خمسة وعشريف عضواً يختارىـ المجمس ً
والخبرة في الموضوعات المشكمة مف أجميا المجنة ،عمى أف يراعى تمثيل الييئات البرلمانية لألحزاب المعارضة

واألع ضاء غير المنتميف لألحزاب إذا كاف عددىـ في المجمس ال يقل عف عشرة أعضاء .ويحدد قرار تشكيل
بناء
المجنة رئيسيا ،وتختار أمانة خاصة بالمجنة مف بيف اعضائيا أو مف بيف العامميف باألمانة العامة لممجمس ً
عمى ما يقترحو رئيس المجنة "
الفرع الثالث :دور السمطة التنفيذية في التحقيق البرلماني
األصل أال تتدخل السمطة التنفيذية في عمل السمطة التشريعية أو القضائية وىكذا بالنسبة لكل السمطات،

تمؾ قاعدة دستورية ال يمكف أف يأتي حكـ عمى خالفيا إال بنص في الدستور نفسو ولما كاف المشرع الدستوري

قد قصد إلى تقرير حق مجمس الشعب " البرلماف " في تكويف لجنة خاصة أو تكميف لجنة مف لجانو بفحص

نشاط إحدى المصالح اإلدارية فإف ذلؾ األمر _ لو ال ىذا النص الدستوري _ جدي اًر بأف يعتبر تدخالً مف
السمطة التشريعية في صميـ عمل السمطة التنفيذية طبقاً لقاعدة الفصل بيف السمطات ولكف ألف ذلؾ مقصود

إلحكاـ رقابة السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية ،كاف مف الواجب دفعاً لكل شؾ أف يرد النص في الدستور

مقر اًر ىذا الحق لمبرلماف تأكيداً وتقري اًر ليذا الحق( ،)2وبخصوص دور السمطة التنفيذية في التحقيق البرلماني
سواء بطمب تشكيل لجنة تقصي حقائق أو بمنع تشكيميا لـ تنص غالبية الدساتير العربية عمييا ،فال يوجد
نصوص تعطي الحق لمسمطة التنفيذية بشقييا سواء رئيس الدولة أو رئيس الوزراء بطمب تشكيل لجاف تقصي
الحقائق ،وأيضاً ال يوجد ما يمنع ذلؾ ،لذلؾ اختمفت اآلراء في مدى حق رئيس الدولة في طمب إجراء تحقيق

برلماني إلى عدة اتجاىات(:)3

االتجاه األول :ما ذىب إليو أعضاء البرلماف المصري في عاـ 1981ـ وأيدتو المجنة العامة لمجمس الشعب

بناء عمى طمب رئيس الجميورية وأيدوا رأييـ
وىو القوؿ بدستورية حق البرلماف في تشكيل لجنة تقصي حقائق ً
( )1راجع ق اررات المجمس التشريعي رقـ  ،1 / 4/ 23وقرار رقـ  ،1 / 9 / 57وقرار رقـ . 1 / 15 / 77
( )2عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)72
( )3المرجع السابق ،ص 72وما بعدىا.
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بحجج عدة نذكر منيا -1 :أف الدستور أعطى الحق لرئيس الجميورية السير عمى تأكيد سيادة الشعب فنصت
المادة  73مف الدستور المصري لعاـ 1971ـ عمى " رئيس الدولة ىو رئيس الجميورية ويسير عمى تأكيد

سيادة الشعب...الخ " ومف ىنا فإف حق رئيس الجميورية في مطالبة المجمس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ىو
بناء عمى طمب رئيس
تأكيد لسيادة الشعب -2 .جرت تقاليد المجمس عمى تشكيل لجاف تقصي الحقائق ً
الجميورية ،ومف ذلؾ لجاف تقصي الحقائق في مسائل الفتنة الطائفية واألحداث الطالبية وغيرىا مف المجاف،
وىذه السوابق البرلمانية تعتبر عرفاً دستورياً بمثابة القاعدة الدستورية المنصوص عمييا وتأخذ حكميا وقوتيا.
االتجاه الثاني :عارض بعض أعضاء مجمس الشعب المصري االتجاه األوؿ ،مؤكديف عدـ صحة إجراء تحقيق

بناء عمى طمب رئيس الجميورية ،وذلؾ ألف الدستور ال يقر ذلؾ ويتعارض مع مبدأ الفصل بيف
برلماني ً
السمطات.


موقف المشرع الفمسطيني من ىذه المسألة:
ليس ىناؾ نص في القانوف األساسي الفمسطيني أو حتى في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي

الفمسطيني ،يعطي الحق لرئيس السمطة الفمسطينية طمب تشكيل لجاف تقصي حقائق برلمانية ،وليس ىناؾ
سوابق تشير إلى أف رئيس السمطة الفمسطينية طمب تشكيل لجاف تقصي حقائق مف المجمس التشريعي

الفمسطيني ،ولـ يثر الفقو الفمسطيني مف قبل ىذا الموضوع.

ويرى الباحثين أنو ال يحق لرئيس الدولة أف يطمب مف البرلماف أف يشكل لجنة تقصي حقائق إذا لـ

ينص الدستور عمى ذلؾ صراحة؛ ألف في طمبو مخالفة لمبدأ الفصل بيف السمطات ،وتدخل في سير العمل
البرلماني.

المبحث الثاني:
حدود اختصاص وصالحيات لجان تقصي الحقائق وآلية عمميا
تنبثق سمطة البرلماف في التحقيق مف سمطتو في المراقبة وتتمتع لجاف تقصي الحقائق البرلمانية بنفس

الصالحيات المعطاة لمبرلماف في المراقبة ،إذ يسمح لمجاف التحقيق بأف تقوـ بجميع األعماؿ التي تتيح ليا

التعرؼ عمى الطريقة التي تعمل بيا السمطات العامة( .)1وىذا يعني أف ىناؾ حدود وصالحيات محددة لعمل
لجاف تقصي الحقائق تبيف ما تختص بو ىذه المجاف وما ىو األثر المترتب عمييا وتبيف أيضاً ما يخرج عف

نطاؽ اختصاصيا.

( ) 1العضايمة ،لجاف التحقيق البرلمانية في األردف في ظل غياب آلية دستورية تنظميا "دراسة مقارنة" (ص .)228
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المطمب األول:
اختصاصات لجان تقصي الحقائق
الفرع األول :نطاق اختصاص لجان تقصي الحقائق البرلمانية
نصت المادة ( )58مف القانوف االساسي الفمسطيني لسنة  2003عمى أف " لممجمس أف يشكل لجنة

خاصة ،أو يكمف إحدى لجانو لتقصي الحقائق في أي أمر عاـ أو في إحدى اإلدارات العامة ".

والمقصود باإلدارات العامة في ىذه المادة الو ازرات والييئات والمؤسسات والسمطات أو ما في حكميا مف وحدات
الجياز اإلداري ،التي يشمميا الجياز التنفيذي التابع لمحكومة ،وكذلؾ السمطات الالمركزية المحمية واإلقميمية
مثل البمديات والمجالس القروية والمحمية ،فكل ىذه اإلدارات تدخل في نطاؽ الرقابة البرلمانية بشكل عاـ،

ولممجمس التشريعي الفمسطيني الحق في تشكيل لجاف تقصي حقائق تخص أي أمر في ىذه اإلدارات.

وبالرجوع إلى نص المادة ( )47مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ  2003ـ والتي نصت

في الفقرة " "2عمى أنو " بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف يتولى المجمس التشريعي ميامو التشريعية
والرقابية عمى الوجو المبيف في نظامو الداخمي " ،وقد قمنا سابقاً أنو حسب الوجو المبيف في النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي فإف نطاؽ الرقابة بشكل عاـ يكوف عمى مجمس الوزراء تحديدا.
وما يدؿ عمى ذلؾ نص المادة ( )47مف القانوف االساسي الفمسطيني التي نصت عمى " رئيس الوزراء

وأعضاء حكومتو مسؤولوف مسؤولية فردية وتضامنية أماـ المجمس التشريعي ".

أما في مصر فكاف نص المادة ( )131مف دستور 1971ـ كاآلتي " لمجمس الشعب أف يكوف لجنة
خاصة أو يكمف لجنة مف لجانو بفحص نشاط إحدى المصالح اإلدارية أو المؤسسات العامة ،أو أي جياز

تنفيذي أو إداري ،أو أي مشروع مف المشروعات العامة ،وذلؾ مف أجل تقصى الحقائق ،وابالغ المجمس بحقيقة
األوضاع المالية أو اإلدارية أو االقتصادية ،أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعمق بعمل مف األعماؿ
السابقة.
ووفقاً ليذا النص يكوف لمجمس الشعب إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعمق بأي عمل مف األعماؿ
المشار إلييا في النص السابق ،وذىب غالبية الفقياء إلى أف الدستور بيذه العبارات الواردة بالمادة  131لـ
يقصد حصر الحاالت التي يجوز فييا لمجمس الشعب تقصي الحقائق ،بل ما أورده ال يتعدى حدود التمثيل
واستندوا في رأييـ عمى عدة حجج منيا :أف استعماؿ ىذه المادة المفع " أي " وتك ارره في عبارتيا  -التي تحدد
نطاؽ ىذا الحق ىو خير دليل عمى إطالؽ يد المجمس في ىذا الشأف ،فال قيد عمى مجاؿ التحقيق البرلماني _
فقد يستيدؼ بو المجمس التحقق مف فساد بعض اإلدارات أو المصالح أو المؤسسات أو شركات القطاع العاـ،

وبصفة عامة يجوز لمجمس الشعب إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعمق بعمل مف األعماؿ العامة وفي أي
مصمحة حكومية ،بل والنظر في مختمف جوانب نشاط الدولة(.)1

( )1عمراف ،التحقيق البرلماني (ص )103؛ والطماوي ،السمطات الثالث (ص )550؛ وليمة ،القانوف الدستوري (ص. )161
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مدى إمكانية تشكيل لجنة تقصي حقائق في أمور تتعمق بالسمطة القضائية ؟
إف سمطة البرلماف في إجراء تحقيق برلماني يقتصر مداه عمى أعماؿ السمطة التنفيذية وال يتعداه إلى

أعماؿ السمطة القضائية ،وذلؾ أف ىذه السمطة مستقمة تماماً وال يصمح التدخل في شؤونيا ،عمل ىذه المجاف

نيابي في المقاـ األوؿ وليس عمالً قضائياً(.)1

وبالرجوع إلى القانوف األساسي الفمسطيني لسنة 2003ـ وبالتحديد في المادة ( )47منو الفقرة الثانية "

بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف يتولى المجمس التشريعي ميامو التشريعية والرقابية عمى الوجو المبيف في
نظامو الداخمي " وبالرجوع إلى نظامو الداخمي وفيما يتعمق بميامو الرقابية كميا موجية إلى أعماؿ السمطة

التنفيذية ،بل إف القانوف األساسي أكد عمى استقالؿ السمطة القضائية في المادة ( )97منو والتي نصت عمى "
السمطة القضائية مستقمة وتتوالىا المحاكـ عمى اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا ،ويحدد القانوف طريقة تشكيميا

واختصاصاتيا وتصدر أحكاميا وفقاً لمقانوف ،وتعمف األحكاـ وتنفذ باسـ الشعب العربي الفمسطيني ،وأكدت
المادة ( )98منو أيضاً أف " القضاة مستقموف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف .وال يجوز ألى سمطة
التدخل في القضاء أو في شئوف العدالة ".

يتضح لنا مف ىذه النصوص أنو ليس ىناؾ إمكانية لممجمس التشريعي أف يشكل لجنة تقصي حقائق
حوؿ أي أمر يدخل في حوزة واختصاص السمطة القضائية.
وىذا ما ذىب إليو المشرع المصري فبالرجوع إلى دستور مصر الصادر عاـ  1971تبرز لنا اإلجابة

ساطعة ،فالمادة ( )86منو تقضي " بأف مجمس الشعب يتولى سمطة التشريع ويقر السياسة العامة لمدولة والخطة

العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة لمدولة ،كما يمارس الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية
وذلؾ كمو عمى الوجو المبيف في الدستور "فوفقا ليذا النص رقابة مجمس الشعب محصورة في أعماؿ السمطة

التنفيذية دوف السمطة القضائية وتأتي المادتاف  165و  166مف الدستور بالقوؿ الفصل حيث نصت المادة
 165عمى " السمطة القضائية مستقمة وتتوالىا المحاكـ عمى اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا وتصدر أحكاميا وفقاً
لمقانوف " ونصت المادة  166عمى " القضاة مستقموف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف .وال يجوز ألى
سمطة التدخل في القضايا أو في شئوف العدالة " ،وازاء ىذه النصوص ولعدـ وجود نص يجيز لمجمس الشعب
رقابة السمطة القضائية ،فإف الفقو يتفق عمى عدـ إمكانية قياـ المجمس " البرلماف " بتقصي الحقائق حوؿ أية
مسألة تدخل في حوزة السمطة القضائية أو تتعمق بيا لما يتضمنو ذلؾ مف افتئات عمى اختصاص السمطة

القضائية األمر الذي يحرمو مبدأ الفصل بيف السمطات(.)2

الفرع الثاني :األعمال الخارجة عن نطاق اختصاص لجان تقصي الحقائق البرلمانية
وىي األعماؿ التي تقع خارج نطاؽ الرقابة البرلمانية كأصل عاـ وبالتالي فال تدخل في نطاؽ وصالحيات
لجاف تقصي الحقائق البرلمانية وتتمخص فيما يمي:
( )1نصار ،الوسيط في القانوف الدستوري (ص .)508
( )2عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)119
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اوال :اختصاصات رئيس الدولة:
أفرد القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ باباً خاصاً برئيس السمطة في الباب الثالث ،ومنحو

اختصاصات عديدة مف ضمنيا ما نصت عميو المادة ( " )38يمارس رئيس السمطة الوطنية سمطاتو وميامو

التنفيذية عمى الوجو المبيف في ىذا القانوف ،والمادة (" )39رئيس السمطة الوطنية ىو القائد األعمى لمقوات
الفمسطينية " والمادة ( " )40يعيف رئيس السمطة الوطنية ممثمي السمطة الوطنية لدى الدوؿ والمنظمات الدولية
والييئات األجنبية ،وينيي مياميـ  ،كما يعتمد ممثمي ىذه الجيات لدى السمطة الوطنية الفمسطينية ،والمادة
( - 1" )41يصدر رئيس السمطة الوطنية القػوانيف بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي الفمسطيني خالؿ ثالثيف
يوماً مف تاريخ إحالتيا إليو ،ولو أف يعيدىا إلى المجمس خالؿ ذات األجل مشفوعة بمالحظاتو وأسباب اعتراضو
واال اعتبرت مصدرة وتنشر فو اًر في الجريدة الرسمية -2 .إذا رد رئيس السمطة الوطنية مشروع القانوف إلى
المجمس التشريعي وفقاً لألجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشتو ثانية في المجمس التشريعي ،فإذا
أقره ثانية بأغمبية ثمثي أعضائو أعتبر قانوناً وينشر فو اًر في الجريدة الرسمية ،والمادة ( " )42لرئيس السمطة
الوطنية حق العفو الخاص عف العقوبة أو تخفيضيا ،وأما العفو العاـ أو العفو عف الجريمة فال يكوف إال بقانوف

" والمادة ( -1 ")43لرئيس السمطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد
المجمس التشريعي ،إصدار ق اررات ليا قوة القانوف ،ويجب عرضيا عمى المجمس التشريعي في أوؿ جمسة

يعقدىا بعد صدور ىذه الق اررات واال زاؿ ما كاف ليا مف قوة القانوف ،أما إذا عرضت عمى المجمس التشريعي
عمى النحو السابق ولـ يقرىا زاؿ ما يكوف ليا مف قوة القانوف " .والمادة ( " )44تحدد بقانوف مخصصات
رئيس السمطة الوطنية وتعويضاتو " والمادة ( " )45يختار رئيس السمطة الوطنية رئيس الوزراء ويكمفو بتشكيل
حكومتو ولو أف يقيمو أو يقبل استقالتو ،ولو أف يطمب منو دعوة مجمس الوزراء لالنعقاد ".والمادة ( " )46يساعد

مجمس الوزراء الرئيس في أداء ميامو وممارسة سمطاتو عمى الوجو المبيف في ىذا القانوف األساسي" .وعندما

منح القانوف األساسي المجمس التشريعي الوظيفة الرقابية الموضحة والمبينة في نظامو الداخمي ،لـ يعط الحق
لمبرلماف أف يمارس وظيفتو الرقابية تجاه رئيس السمطة وانما فقط تجاه الحكومة بجميع مؤسساتيا وىيئاتيا

واداراتيا حيث نصت المادة  74مف القانوف األساسي عمى "  -1رئيس الوز ارء مسؤوؿ أماـ رئيس السمطة
الوطنية عف أعمالو وعف أعماؿ حكومتو -2.الوزراء مسؤولوف أماـ رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصو وعف

أعماؿ و ازرتو - 3.رئيس الوزراء وأعضاء حكومتو مسؤولوف مسؤولية فردية وتضامنية أماـ المجمس التشريعي".
ولـ يسبق مف الناحية العممية أف خضع رئيس السمطة الفمسطينية ألي وسيمة رقابية مف البرلماف.

وبالنسبة لموقف المشرع المصري فقد نصت المادة ( )86مف دستور مصر لعاـ 1971ـ " يتولى
مجمس الشعب سمطة التشريع ،ويقر السياسة العامة لمدولة ،والخطة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية،
والموازنة العامة لمدولة ،كما يمارس الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية ،وذلؾ كمو عمى الوجو المبيف في

الدستور" ،وبالرجوع إلى الدستور وكما ىو مبيف فإف نطاؽ وسائل الرقابة البرلمانية ىي أعماؿ الحكومة حيث

نصت المادة  1مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب عمى " مجمس الشعب ىو السمطة التشريعية ،ويتولى الرقابة
عمى أعماؿ الحكومة ،وذلؾ عمى الوجو المبيف في الدستور ،ووفقا ألحكاـ ىذه الالئحة "
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ثانيا :الموضوعات المنظورة أمام السمطة القضائية:
وفقاً لمقتضيات مبدأ الفصل بيف السمطات يمتنع عمى السمطة التشريعية التدخل فيما حسمو القضاء
مف منازعات ،وكذلؾ في المنازعات المعروضة أمامو ،أو تمؾ التي تكوف محالً لتحقيق قضائي ،بل إنو يتوجب
أيضاً عمى السمطة التشريعية االمتناع عف مجرد انتقاد األحكاـ القضائية(.)1وال يجوز تكويف لجاف لتقصي
الحقائق في وقائع تكوف موضوع متابعات قضائية ،مادامت ىذه المتابعات جارية ،وتنتيي ميمة كل لجنة
لتقصي الحقائق ،سبق تكوينيا ،فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيميا(.)2

ولعل احتراـ ىذا المبدأ أفضي إلى أف يحظر المشرع الفرنسي في المادة السادسة مف مرسوـ 17

نوفمبر 1958ـ تشكيل لجاف التحقيق في موضوعات فصل فييا القضاء ،أو تكوف محالً إلج ارءات التقاضي،
وىو ذاتو ما أدى بالئحة الجمعية الوطنية أف تتطمب في مادتيا  141عدـ النظر في طمب تشكيل أي لجنة
تحقيق برلماني ،إال بعد قياـ رئيس الجمعية بإبالغ وزير العدؿ بذلؾ ،وورود رده بأف موضوع التحقيق المقترح

ليس محالً لتحقيق قضائي أو دعوى منظورة أماـ القضاء ،ولعل شدة الحرص عمى أال يمثل التحقيق البرلماني
عائقا لسير العدالة كاف سبباً في نص المادة  3/141مف الئحة الجمعية الوطنية أيضاً عمى ضرورة أف يصدر
رئيسيا ق ار اًر إلى رئيس لجنة التحقيق بوقف عمميا بصورة فورية ،إذا بدأت الجيات القضائية تجري تحقيقاً في
ذات الموضوع التي تجري المجنة تحقيقاً فيو(.)3

وفي الحقيقة ال نظير ليذه النصوص في النظامييف الفمسطيني والمصري ،إال أف ذات الحظر قائماً

مف الناحية العممية ومؤخذ بو في التقاليد البرلمانية(.)4

من مجمل ما سبق يتضح أف موقف المشرع الفرنسي أفضل مف نظيره الفمسطيني والمصري ،عندما

نص عمى منع إجراء تحقيق برلماني في موضوع محالً لتحقيق قضائي أو دعوى منظورة أماـ القضاء ،بل ومنع
تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية إال بعد إبالغ وزير العدؿ حتي يتحقق مف وجود تحقيق قضائي مف عدمو،

وىذا دليل عمى شدة حرصيـ وتأكيدىـ عمى سير العدالة وازالة كل عائق أماميا حتى واف كاف تحقيقاً برلمانياً.
ثالثا :الموضوعات التي حصل فييا تحقيق سابق:
تعتبر الموضوعات التي أجري فييا تحقيق برلماني سابق مف األعماؿ الخارجة عف والية لجاف تقصي

الحقائق ،ولو أساس مف المنطق ،إذ ال يعقل أف تشكل لجنة لمتحقيق في وقائع سبق التحقيق فييا ،واال كاف

معنى ذلؾ إىدار وقت المجمس واشغالو بما ال يفيد ،غير أنو في بعض الحاالت قد يكوف لطمب التحقيق ثانية
سببو السائغ فقد تكوف ىناؾ وقائع وأدلة جديدة لـ تبصرىا المجنة السابقة تستوجب إجراء تحقيق جديد بشأنيا،
ولذا أخذ المشرع الفرنسي بحل وسط في تمؾ المسألة فنص في المادة  1/6مف مرسوـ  17نوفمبر 1958ـ،

عمى أنو يحظر تشكيل لجنة لمتحقيق في ذات الوقائع التي سبق وحققتيا لجنة أخرى قبل مضي اثني عشر شي اًر
( )1المسيمـ ،مدى فاعمية لجاف التحقيق البرلمانية في الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية (ص .)83

( ) 2موقع مجمس نواب المممكة المغربية العربية ،دليل عممي حوؿ لجاف تقصي الحقائق البرلمانية (موقع إلكتروني).
( )3ابو يونس ،الرقابة البرلمانية عمى اعماؿ الحكومة (ص.)114
( )4المرجع السابق ،ص .114
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مف انتياء عمل المجنة األولى ،وفي حالة الشؾ حوؿ التشابو بيف الوقائع السابقة والحالية ،أو اختالؼ حوؿ

مدى انقضاء ىذه المدة عمى التحقيق األوؿ ،يكوف لرئيس الجمعية الوطنية أو مجمس الشيوخ التدخل لحسـ ىذه
المسألة ،بعد أخذ رأي مكتب المجمس حسب األحواؿ(.)1

لـ يبيف المشرع الفمسطيني ىذا األمر وكذلؾ المشرع المصري ،إال أنو مف الناحية العممية لـ يسبق أف

شكمت لجنة تقصي حقائق في موضوع سبق التحقيق فيو ،وفي الحقيقة أف المشرع الفرنسي كاف موفقاً في ما
أخذ بو مف ٍ
حل وسط ونص عميو في ىذه المسألة عندما حظر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ذات الوقائع
التي سبق وحققتيا لجنة تحيق أخرى ،إال أنو في بعض الحاالت قد يكوف لطمب التحقيق مرة أخرى سببو

السائغ ،فقد تكوف ىناؾ وقائع وأدلة جديدة لـ تبصرىا المجنة السابقة ،ففي ىذه الحالة يكوف لرئيس الجمعية
الوطنية أو مجمس الشيوخ التدخل لحسـ ىذه المسألة وذلؾ بعد أخذ رأي مكتب المجمس حسب األحواؿ.
الفرع الثالث :صالحيات لجان تقصي الحقائق البرلمانية
حتى تقوـ لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بعمميا البد مف منحيا سمطات تمكنيا مف ذلؾ؛ ألف بدوف

ىذه السمطات ،ال تستطيع ىذه المجاف القياـ بعمميا وتأدية رسالتيا ودورىا ،ويجب أيضاً أف يكوف ىناؾ
ضمانات تضمف منح المجاف ىذه السمطات وفي ىذا المطمب سأبيف ىذه السمطات الممنوحة لمجاف تقصي

الحقائق وضمانتيا.
اوالً :صالحية المجان بشأن الوثائق والمستندات الرسمية
لمجنة تقصي الحقائق االطالع عمى وثائق اإلدارة ،والحصوؿ عمى الصور الالزمة مف مستنداتيا،

والكشف عف بياناتيا الضرورية ألداء عمميا( ،)2حتي واف تطمب األمر الذىاب لموقع تواجد ىذه الوثائق ،وتعني

صالحية لجاف تقصي الحقائق أف لمبرلماف الحق والصالحية في االطالع عمى كافة الوثائق التي تستدعييا

عممية التحقيق ،وذلؾ خدم ًة لعممية الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية( ،)3و يمكف ألعضاء لجاف
تقصي الحقائق االطالع عمى جميع الوثائق التي ليا عالقة بالوقائع أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو

المقاوالت العمومية موضوع تقصي الحقائق(.)4

إال أف المشرع الفمسطيني وعمى الرغـ مف أىمية لجاف تقصي الحقائق وفعاليتيا في الرقابة البرلمانية لـ

ينص عمى صالحيات وسمطات لجاف تقصي الحقائق ،إال أنو مف الناحية العممية تقوـ المجنة بجمع األدلة
واالطالع عمى الوثائق والمستندات؛ إلنجاز الميمة والوصوؿ إلى الحقائق التي ليا عالقة بالوقائع موضوع

تقصي الحقائق(.)5

( )1أبو يونس ،الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة ( ص .)115
( )2المرجع السابق ،ص .116

( )3الراجحي ،التحقيق البرلماني وتطبيقاتو في دولة الكويت (ص .)72
( )4المعتز ،دليل عممي حوؿ لجنة تقصي الحقائق (ص .)11

( )5المجمس التشريعي الفمسطيني ،دليل النائب في تشكيل لجاف تقصي الحقائق (ص .)2
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في حيف أف المشرع المصري أقر بيذه الصالحيات في المادة  131مف الدستور والتي نصت عمى أف

" لمجمس الشعب أف يكوف لجنة خاصة أو يكمف لجنة مف لجانو بفحص نشاط إحدى المصالح االدارية أو
المؤسسات العامة ،أو أي جياز تنفيذي أو اداري ،أو أي مشروع مف المشروعات العامة ،وذلؾ مف أجل تقصي
الحقائق ،وابالغ المجمس باألوضاع المالية أو اإلدارية أو االقتصادية ،أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعمق
بعمل مف األعماؿ السابقة .ولمجنة في سبيل القياـ بميمتيا أف تجمع ما تراه مف أدلة ،وأف تطمب سماع مف ترى
سماع أقوالو ،وعمى جميع الجيات التنفيذية واإلدارية أف تستجيب إلى طمبيا ،وأف تضع تحت تصرفيا ليذا
الغرض ما تطمبو مف وثائق أو مستندات أو غير ذلؾ " وأكدت ذلؾ الالئحة الداخمية لمجمس الشعب في المادة
( )220والتي نصت عمى " :لمجنة تقصي الحقائق أف تتخذ كافة االجراءات الالزمة لمحصوؿ عمى البيانات
والمعمومات واالوراؽ المتعمقة بما أحيل إلييا مف موضوعات ،وأف تجرى ما يقتضيو استجالء الحقيقة بشأنيا مف

استطالع أو مواجية أو زيارات ميدانية او تحقيقات .واذا تعذر عمى لجنة تقصي الحقائق تقديـ تقريرىا إلى
المجمس في الميعاد الذي حدده ،وجب عمييا إعداد تقرير المجمس تضمنو العقبات واألسباب التي أدت إلى

تأخيرىا .وعمى جميع الجيات المختصة أف تعاوف لجاف تقصي الحقائق في أداء ميمتيا ،وعمييا أف تقدـ ليا
الوسائل الالزمة لتجمع ما تراه مف أدلة ،وأف تمكنيا مف أف تحصل عمى ما تقرر حاجتيا إليو مف تقارير ،أو

بيانات أو وثائق ،أو مستندات ،مف أية جية رسمية أو عامة .ويتحمل المجمس نفقات الزيارات الميدانية التي

تقوـ بيا لجاف تقصي الحقائق" .
وىو ذات ما اعترؼ بو المشرع الفرنسي غير أنو قيده بأال تكوف الوثائق أو المستندات المطموبة سرية

أو مما يحظر القانوف االطالع عمييا ،واما لتعمقيا بالدفاع الوطني أو التصاليا بالشؤوف الخارجية ،غير أف ىذا
القيد ال يخضع لمحض تقدير الجية صاحبة الوثيقة أو المستند وانما يخضع تكييف مدى سريتيا لرقابة لجنة

الحصوؿ عمى الوثائق اإلدارية وفقاً لقانوف  17يوليو 1978ـ معدالً بقانوف  12أبريل 2000ـ بشأف إصالح
العالقة بيف المواطنيف واإلدارة الذي يتمتع تطبيقو ليشمل المجاف البرلمانية أيضاً مف حيث تطبيق ما انطوى
عميو مف قواعد الشفافية اإلدارية(.)1

من مجمل ما سبق نخمص إلى أف غالبية الدوؿ أقرت صالحيات وسمطات لمجاف تقصي الحقائق

ومنيا صالحية االطالع عمى الوثائق والمستندات ،ونصت عمى ذلؾ في الدساتير والموائح الداخمية لمبرلمانات
ومف ىذه الدوؿ مصر والكويت وفرنسا ،ونييب بالمشرع الفمسطيني أف يحذو حذو ىذه الدوؿ ويقر وينص عمى

سمطات وصالحيات المجاف في الدستور والقانوف ،والجدير ذكره أف المشرع الفرنسي كاف موفقاً بمنحة لجاف
التحقيق صالحية االطالع عمى الوثائق والمستندات وتقييده بأال تكوف ىذه المستندات سرية أو تتعمق بالدفاع

الوطني أو تتعمق بالشؤف الخارجية ،وخصوصاً أنو أخضع تقدير ذلؾ مف اختصاص لجنة معينة شكمت وفقاً
لمقانوف.

( )1ابو يونس ،الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة (ص .)116
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ثانيا :صالحية المجان بشأن سماع الشيود:
ومعنى ذلؾ أف ألعضاء لجاف تقصي الحقائق البرلمانية االستماع الى كل شخص مف الممكف أف

يستفيدوا مف شيادتو في الوصوؿ إلى الحقيقة ،ولكف ىناؾ اختالؼ وتبايف بيف الدوؿ في ىذا الجانب وىو مدى
أحقية لجاف تقصي الحقائق في إجبار والزاـ األشخاص لممثوؿ أماميا وعقابيـ في حاؿ تخمفوا عف ذلؾ أو إذا
شيدوا شيادة زور أماميا ،أو ىل لمجنة تقصي الحقائق إحالة الممتنعيف إلى المحكمة المختصة لمحاكمتيـ عف
ىذه االشياء ؟
ومبعث ىذا التساؤؿ أف توقيع العقوبة الجنائية ىو مف اختصاص السمطة القضائية بحسب األصل ،وقد

منح ىذا االختصاص لمبرلماف خروجاً عمى مبدأ الفصل بيف السمطات( ،)1ففي فرنسا مثال منح المشرع الفرنسي
لجنة التحقيق البرلمانية سمطة اإللزاـ واإلجبار ،إذ وفقاً لقانوف  20يوليو والمعدؿ لقانوف  17نوفمبر  ،1977يحق
لمجنة أف تستدعي بالقوة الجبرية أي شخص ترى ضرورة االستماع إلى شيادتو ،وذلؾ بقرار مف رئيسيا وفي حالة
االمتناع عف الشيادة ،أو رفض حمف اليميف ،أو اإلدالء بشيادة كاذبة يكوف لرئيس المجنة إخطار وزير العدؿ
لتحريؾ الدعوى الجنائية ضده ،وتكوف العقوبة في ىذا الحالة ىي السجف الذي يصل إلى عاميف والغرامة التي

تتراوح ما بيف  33ألف فرنؾ الى  50ألف فرنؾ أو إحدى ىاتيف العقوبتيف(.)2

أما في مصر فمـ يعترؼ الدستور أو حتى الالئحة الداخمية لمجمس الشعب بأي سمطة مف ىذه

السمطات ولـ يحدد المشرع المصري أي جزاء عمى مف يتخمف عف الحضور أو عف الذي أدلى بشيادة كاذبة أو
رفض حمف اليميف ،ألف المادة  131مف دستور 1971ـ لـ تتعرض لبياف اإلجراء الواجب اتخاذه في حاؿ

تخمف أحد األشخاص عف الحضور أماـ لجنة تقصي الحقائق أو في حالة امتنعوا عف اإلدالء بالمعمومات أو
الشيادة إذا حضروا ،أو في حالة إدالئيـ بشيادة كاذبة ،ومف ىنا أصبح ما نصت عميو المادة  3/220مف أنو

عمى جميع الجيات المختصة أف تعاوف لجاف تقصي الحقائق في أداء ميمتيا وعمييا أف تقدـ ليا الوسائل
الالزمة لتجمع ما تراه مف أدلة ،وأف تمكنيا مف أف تحصل عمى ما تقرره حاجتيا إليو مف تقارير أو بيانات أو

وثائق أو مستندات مف أي جية رسمية أو عامة _محض التزاـ أدبي يجرد المجنة مف كل فاعمية في تأدية

مياميا(.)3

أما المشرع الفمسطيني وكما قمنا سابقاً لـ ينظـ أحكاـ لجاف تقصي الحقائق بشكل عاـ ،فضالً عف

أنو لـ يبيف صالحيات المجنة في سماع الشيود ،ومدى سمطتيا في إلزاـ واجبار الشيود ،وفي اعتقادي أف مسمؾ
المشرع الفرنسي أفضل مف مسمؾ المشرع الفمسطيني والمصري في منحة لجنة تقصي الحقائق سمطة اإللزاـ
واإلجبار تجاه الشيود لسماع شيادتيـ ،وعقوبة مف يتخمف عف ذلؾ أو يدلي بشيادة غير صحيحة ،سيما أف

طريقة العقوبة تكوف برفع الدعوى الجنائية مف قبل وزير العدؿ بعد أف يخطره رئيس لجنة تقصي الحقائق.

( )1عمراف ،التحقيق البرلماني( ص .)196

( )2ابو يونس ،الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة (ص .)117
( )3المرجع السابق ،ص .118
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ثالثا :صالحية لجان تقصي الحقائق بشأن األماكن
ويعني ىذا أحقية لجاف تقصي الحقائق في االنتقاؿ إلى أي مكاف يقتضيو التحقيق مف االماكف التابعة

لمجية محل التحقيق لمقياـ بالمعاينات والزيارات الميدانية الالزمة ،وفي ىذا المجاؿ ذىب المشرع الفرنسي إلى

تمكيف لجنة التحقيق البرلمانية مف االنتقاؿ لمعاينة وزيارة األماكف ليس عبر إقميـ البالد فقط ،بل حتي خارج ىذا
اإلقميـ بإرساؿ المجنة إلى الخارج إذا اقتضي األمر ذلؾ ،وىو الوضع ذاتو في ألمانيا( ،)1وبعمومية أقر ذلؾ

المشرع المصري في الالئحة الداخمية في المادة  220الفقرة  5منيا والتي نصت عمى " ويتحمل المجمس نفقات
الزيارات الميدانية التي تقوـ بيا لجاف تقصي الحقائق ،" .ومف ذلؾ يتضح أحقية لجاف تقصي الحقائق في زيارة

أي مكاف تريد زيارتو وتعتقد أنو يفيدىا في التحقيق .

وبخصوص المشرع الفمسطيني لـ يبيف مدى أحقية لجاف تقصي الحقائق في االنتقاؿ إلى أي مكاف

يتقضيو التحقيق ،لذلؾ عمى المشرع الفمسطيني أف ينظـ أحكاـ لجاف تقصي الحقائق في الدستور والقانوف وينظـ
مف بينيا صالحية لجاف التحقيق باالنتقاؿ والمعاينة لألماكف التي تفيد المجنة في الوصوؿ إلى الحقيقة ،حتى

واف كاف خارج البالد ،وفي الحقيقة أؤيد ما أخذ بو المشرع الفرنسي في ىذا الجانب مف تمكيف لجنة تقصي
الحقائق البرلمانية مف االنتقاؿ لمعاينة وزيارة األماكف ،حتى واف كانت في الخارج؛ ألف ذلؾ يعطي قوة وأىمية
لمرقابة البرلمانية بالعموـ ولجاف تقصي الحقائق بالخصوص.
رابعا :صالحية لجان تقصي الحقائق بشأن الحكومات المستقيمة:
خال القانوف األساسي الفمسطيني وكذلؾ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي مف نص يمنح البرلماف حق
إجراء تحقيق برلماني حوؿ موضوع يخص حكومة مستقيمة ،كما أنو خال مف نص يمنع أجراء تحقيق .ونفس

الشيء في الدساتير التي تعاقبت عمى مصر والموائح الداخمية لمجمس الشعب المصري فمـ تسمبيا أو تمنحيا

حق إجراء تحقيق برلماني صراحة(.)2

لذلك أثار الفقو مسألة مدى أحقية البرلمان في إجراء تحقيق برلماني في موضوع يخص حكومة مستقيمة أو

سابقة.

وفي الحقيقة أن ما ذىب إليو غالبية الفقو الدستوري وبحق أنو وعمى الرغـ مف انعداـ المسؤولية

السياسية لمحكومة المستقيمة ،إال أنو يجوز إجراء تحقيق برلماني في موضوع يخص الحكومات المستقيمة
والسابقة لوجود نوع أخر مف المسؤولية _ غير المسؤولية السياسية _ سواء مدنية أو جنائية ،واذا اقتنع البرلماف

بمسؤولية الوزير جنائياً أو مدنياً جاز لو أف يصدر ق ار اًر بإحالة األمر إلى جياتو المختصة التخاذ ما يقتضيو
القانوف(.)3

( )1بوسالـ ،الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة في ظل دستور 1996ـ ( ص .)184
( )2عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)328

( )3الراجحي ،التحقيق البرلماني وتطبيقاتو في دولة الكويت (ص )78؛ وعمراف ،التحقيق البرلماني
(ص )329؛ والمسيمـ ،مدى فاعمية لجاف التحقيق البرلمانية في الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية
( ص .)87
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المطمب الثاني:
اآلثار المترتبة عمى عمل لجان تقصي الحقائق البرلمانية
بعد أف تتضح الصورة أماـ لجنة تقصي الحقائق عف الموضوع الذي تـ تكميفيا بالتحقيق فيو ،نتيجة
استعراضيا لما جمعت حوؿ ىذا الموضوع مف معمومات وبيانات أخذتيا مف الوثائق والمستندات وكذلؾ مف
خالؿ اجتماعيا ومناقشتيا لمشيود والمختصيف وزياراتيا ومعاينتيا لألمكنة عمى أرض الواقع ،تضع المجنة
تقريرىا عف الموضوع المحاؿ إلييا.
الفرع األول :تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية ومحتواىا ومدة تقديميا ومناقشتيا.
اوال :ماىية تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية
يتوجب عمى كل لجنة تحقيق برلمانية يتـ تشكيميا مف قبل ىيئة برلمانية ،أف تقدـ تقري اًر في نياية

عمميا ،ويتمتع التقرير بقوة قانونية؛ ألنو تـ اتخاذه مف قبل إحدى السمطات العامة في الدولة ،ولكف ال يجوز أف

يتضمف التقرير أكثر مف تقديـ اقتراحات وتوصيات ،وال أف يطالب بتوقيع جزاء عمى إحدى السمطات العامة،
وذلؾ احتراماً لمبدأ الفصل بيف السمطات ،كما أف الجزاء يتـ مف قبل الييئة النيابية بعد تمقي التقرير(.)1

ويقصد بالتقرير كما يعرفو الفقيو الفرنسي  eugen pierreبأنو " العمل الرسمي الذي بموجبو تحيل

لجنة إلى المجمس نتيجة أعماليا ونتائجيا النيائية "(.)2

وعرؼ التقرير عمى أنو " حجة المجنة أماـ مجمسيا عمى إنجازىا ميمتيا وما توصمت إليو مف
ُ
معمومات وما تقترحو عالجاً لمسمبيات " بينما عرفو آخروف بأنو مستند رسمي تعرض فيو المجنة نتيجة فحصيا
ودراستيا لمموضوع الذي أحيل إلييا "(.)3

ويعد التقرير ممخصاً لعمل المجنة ألف المجمس ال يستطيع أف ينظر في كافة تفاصيل القضية التي
كانت مدار التحقيق ،فال بد أف يكوف التقرير يتضمف موج اًز في عبارتو وموصالً إلى المعمومات التي تفيد
المجمس في مناقشتو واتخاذ القرار المناسب بشأنو ،وعندما يصل تقرير المجنة الى المجمس ،فمممجمس األخذ

باالقتراحات الواردة في ىذا التقرير أو تركيا( ،)4فتقرير لجنة تقصي الحقائق ىو عنواف انجازىا ميمتيا ،وبتقديمو
الى مجمسيا تنيي المجنة عمميا بل وتنقضي ىي _ أيضاً _ إذا كانت قد شكمت ليذا العمل خصيصاً(.)5

وفي فمسطيف قاـ المشرع الفمسطيني بتنظيـ أحكاـ تقارير المجاف في الفصل الثاني مف النظاـ الداخمي
لممجمس التشريعي ،وتندرج ىذه األحكاـ عمى جميع تقارير المجاف سواء المجاف النوعية الدائمة أو المجاف المؤقتة

الخاصة وما يؤيد ذلؾ أف المشرع الفمسطيني نص في المادة ( )48مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي في
( ) 1العضايمة ،لجاف التحقيق البرلمانية في األردف في ظل غياب آلية دستورية تنظميا "دراسة مقارنة (ص .)234
( )2أوليفيو دوىاميل ،المعجـ الدستوري (ص .)324

( )3عمراف ،التحقيق البرلماني (ص  172وما بعدىا).

( )4الراجحي ،التحقيق البرلماني وتطبيقاتو في دولة الكويت( ص .)82
( )5عمراف ،التحقيق البرلماني( ص .)369
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الفقرة  3لممجمس أف يشكل لجاناً أخرى ألغراض آنية أو دائمة وألىداؼ محددة " فيذه الفقرة تعتبر أساساً لمجاف
تقصي الحقائق البرلمانية والتي ليا أساس دستوري أيضاً في المادة ( )58مف القانوف األساسي الفمسطيني
المعدؿ لعاـ 2003ـ ،والتي نصت عمى " لممجمس أف يكوف لجنة خاصة ،أو يكمف إحدى لجانو ،مف أجل
تقصي الحقائق في أي أمر عاـ ،أو في إحدى اإلدارات العامة "(.)1

وفي مصر نظـ المشرع المصري أحكاـ تقارير لجاف تقصي الحقائق ،حيث نصت الالئحة الداخمية
لمجمس الشعب في المادة ( )221عمى " يجب أف يشمل تقرير المجنة ما اتخذتو مف إجراءات لتقصي جميع
الحقائق عف الموضوع المحاؿ إلييا ،وما تكشف ليا عف حقيقة االوضاع االقتصادية ،والمالية ،واالدارية،

المتعمقة بالجية التي كمفت المجنة بفحص أحواليا ،ومدى التزاميا بمبدأ سيادة القانوف وبالخطة العامة والموازنة
العامة لمدولة ،وأف تضمف تقريرىا مقترحاتيا بشأف عالج السمبيات التي تكشفت ليا .ويناقش المجمس تقارير

لجاف تقصي الحقائق في أوؿ جمسة تالية لتقديميا .وتكوف أولوية الكالـ في مناقشة تقارير لجاف تقصي الحقائق
أف يقدـ طمبا كتابياً بذلؾ لرئيس المجمس قبل الموعد المحدد مناقشة ".
والمادة ( )222نصت عمى " مع مراعاة ما ورد بشأنو نص خاص تسري عمى لجاف تقصي الحقائق
القواعد المقررة لسير العمل بالمجاف النوعية لممجمس".
ثانيا :محتوى تقرير لجنة تقصي الحقائق
عندما تضع المجنة تقريرىا النيائي ،قد ال يكوف في تصورىا شكالً معيناً لذلؾ التقرير أو مالمح معينة

ومحددة لو ،وانما يأتي شكل التقرير النيائي وفقاً لتصور أعضائيا وما يحتويو التقرير مف معمومات وبيانات
واستنتاجات ،ويجب أف يحتوي التقرير بشكل مبسط عمى كل ما يمكف أف يساعد أعضاء المجمس عمى اتخاذ
القرار المناسب في القضية المطروحة وأف يبتعد التقرير عف التفصيالت غير المجدية؛ لتسييل عممية اتخاذ

القرار المناسب مف قبل أعضاء المجمس ،حيث إف لجنة التحقيق تتكوف
عادة مف أعضاء ذوي اختصاص وخبرة
ً
ليـ الصفة البرلمانية في الموضوع الذي تـ تشكيل لجنة التحقيق مف أجمو ،كما يجب أف يكوف تقرير المجنة

ممخصاً لكل أعماؿ التحقيق.

وتشترط المادة ( )62مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى وجوب أف يشمل التقرير

رأي المجنة في الموضوع المحاؿ إلييا وأسبابو واآلراء األخرى المتعمقة بو ،مرفقاً بنصوص المشروعات
والتوصيات واالقتراحات مع مذكراتيا اإليضاحية ،ويتضح مف نص المادة وجوب أف يحتوي التقرير عمى اآلراء
المعارضة المتعمقة بالتقرير ،وىذا يستفاد مف نص المادة وجوب أف يشمل ....واآلراء األخرى المتعمقة بيا(.)2

ويتـ صياغة ورفع التقرير النيائي لرئيس المجمس التشريعي ويحتوي عمى توصيات أو اقتراحات معينة
كتحريؾ المسؤولية السياسية أو إصالح ضرر معيف أو تالفي أخطاء معينة ،والتقرير يجب أف يتضمف موضوع
التحقيق وأسماء أعضاء لجنة التحقيق وتاريخ تشكيل المجنة ومدة التحقيق ،وكذلؾ اآلليات التي اتبعتيا المجنة
( ) 1انظر :تقرير لجنة تقصي الحقائق المعموؿ بو في المجمس التشريعي الفمسطيني (ممحق رقـ .) 1
( )2نص المادة ( )62مف النظاـ الدا خمي لممجمس التشريعي "يجب أف يشمل التقرير رأي المجنة في الموضوع المحاؿ إلييا وأسبابو
واآلراء األخرى المتعمقة بو مرفقا بنصوص المشروعات أو التوصيات واالقتراحات مع مذكراتيا اإليضاحية.".
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في التحقيق ،باإلضافة إلى الوثائق والمستندات التي اطمعت عمييا لجنة التحقيق ،وأيضاً النتائج التي توصمت
إلييا المجنة ومف ثـ التوصيات التي ترى المجنة أف ىناؾ ضرورة لتطبيقيا(.)1
أما في مصر فنصت المادة ( )221مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري عمى " يجب اف
يشمل تقرير المجنة ما اتخذتو مف إجراءات لتقصي جميع الحقائق عف الموضوع المحاؿ إلييا ،وما تكشف ليا

عف حقيقة االوضاع االقتصادية ،والمالية ،واإلدارية ،المتعمقة بالجية التي كمفت المجنة بفحص أحواليا ،ومدى

التزاميا بمبدأ سيادة القانوف وبالخطة العامة والموازنة العامة لمدولة ،وأف تضمف تقريرىا مقترحاتيا بشأف عالج
السمبيات التي تكشفت ليا .ويناقش المجمس تقارير لجاف تقصي الحقائق في أوؿ جمسة تالية لتقديميا .وتكوف

أولوية الكالـ في مناقشة تقارير لجاف تقصي الحقائق لمف يقدـ طمباً كتابياً بذلؾ لرئيس المجمس قبل الموعد
المحدد مناقشة".

ولقد أحسف المشرع الفمسطيني عندما أوجب أف يشمل التقرير اآلراء المعارضة المتعمقة بالتقرير ،وكاف

أفضل مف مسمؾ المشرع المصري الذي لـ ينص عمى ىذا األمر في الدستور.
ثالثا :مدة تقديم التقرير من قبل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية

تتفق األنظمة البرلمانية عمى أف لمجنة التحقيق مدة معينة ال بد أف تفرغ مف عمميا خالليا ،ولعل ىذا
ما يجع ل لجاف تقصي الحقائق تصنف مف المجاف المؤقتة ال الدائمة ،غير أف ىذه المدة تختمف مف نظاـ
برلماني آلخر(.)2

ففي فمسطيف نصت المادة  60مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني عمى " تمتزـ كل لجنة
بتقديـ تقرير عف الموضوع المحاؿ إلييا خالؿ المدة التي يحددىا المجمس وفي حالة عدـ االلتزاـ بالمدة لمرئيس
أف يطمب مف رئيس المجنة بياف أسباب التأخير وتحديد المدة الالزمة إلتمامو ،ويعرض الرئيس األمر عمى
المجمس؛ لتقرير ما يراه ولممجمس أف يدرج ىذا الموضوع في جدوؿ أعمالو " ويتضح مف نص ىذه المادة أف مدة
عمل لجنة تقصي الحقائق وتقديميا تقرير في نياية عمميا يحدده قرار إنشاء ىذه المجنة ،وفي حاؿ عدـ االلتزاـ
بالمدة التي حددىا المجمس لرئيس المجمس أف يطمب مف رئيس المجنة بياف أسباب التأخير وتحديد المدة الالزمة

إلتماـ التقرير وبعد ذلؾ يعرض الرئيس األمر عمى المجمس ليقرر ما يراه ولممجمس أف يدرج ىذا الموضوع في
جدوؿ أعمالو ،ومف األمثمة التي تبيف أف مدة عمل المجنة حسب ما يحدده قرار تشكيميا لجنة تقصي الحقائق

التي شكميا المجمس التشريعي حوؿ مشروع المجاري في مدينة رفح بعد شكوى قدمت مف أىالي مدينة رفح،
وشمل القرار عمى أف تنيي المجنة تقريرىا خالؿ أسبوعيف(.)3

أما المشرع المصري فقد نظـ ىذا األمر في المادة  222مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري

التي نصت عمى " مع مراعاة ما ورد بشأنو نص خاص تسري عمى لجاف تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير

العمل بالمجاف النوعية لممجمس " وبما أف المشرع المصري لـ ينظـ ىذه الجزئية بشكل مستقل فيعني ذلؾ أف
( )1النحاؿ ،لجاف تقصي الحقائق البرلمانية (ص .)12

( )2أبو يونس ،الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ الحكومة (ص .)112

( )3الدورة األولى  -الفترة األولي ،الجمسة السابعة المنعقدة في مدينة غزة ،الموافق  ،1996/6/6-5قرار رقـ . / 7 / 46
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القواعد المقررة لسير عمل المجاف النوعية الدائمة لممجمس في ىذا الخصوص يسري عمى لجاف تقصي الحقائق،

وقد بينت المادة  70مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب مدة تقديـ تقرير المجاف النوعية ،والتي تسري عمى
تقرير لجاف تقصي الحقائق حيث نصت عمى " مع مراعاة ما ورد بشأنو نص خاص تقدـ المجنة تقريرىا خالؿ
شير عمى األكثر مف تاريخ إحالة الموضوع إلييا ،ما لـ يحدد المجمس ميعاداً آخر ،فإذا انقضى الميعاد ولـ
يقدـ التقرير ،فمرئيس المجمس أف يطمب مف رئيس المجنة بياف أسباب التأخير وتحديد المدة الالزمة إلتماـ
عمميا ،ولمرئيس أف يعرض األمر عمى المجمس ليقرر ما يراه .ويجوز في ىذه الحالة لممجمس أف يحيل
الموضوع إلى لجنة خاصة يشكميا لتقديـ تقرير عنو خالؿ المدة التي يحددىا " بمعني أف المجنة يجب أف تقدـ
تقريرىا خال شير عمى األكثر مف تاريخ إحالة الموضوع إلييا إال إذا حدد المجمس ميعاداً أخر في قرار إنشاء

المجنة وفي حاؿ لـ يقدـ التقرير في الميعاد المحدد فمرئيس المجمس أف يطمب مف رئيس المجنة بياف أسباب

التأخير وتحديد المدة الالزمة إلتماـ عمميا ولمرئيس أف يعرض األمر عمى المجمس ليقرر ما يراه مناسباً ،ويجوز
لممجمس أف يحيل الموضوع لمجنة خاصة يشكميا لتقديـ تقرير عف الموضوع المحاؿ إلييا خال المدة التي

يحددىا المجمس في قرار تشكيميا.
ونرى أن ما ذىب إليو المشرع الفمسطيني مف تحديد مدة عمل المجنة لكل حالة عمى حده أفضل مما

ذىب إليو المشرع المصري ،الذي حدد مدة تقديـ لجنة تقصي الحقائق تقريرىا خالؿ شير كأصل عاـ ،مع أنو
ىناؾ تفاوت في أىمية وشائكية القضايا محل التحقيق.
رابعا :مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية:

بعد أف تنيي لجنة تقصي الحقائق عمميا تُعد تقريرىا وتقدمو إلى المجمس التشريعي لمناقشتو وعرضو
عمى أعضاء المجمس حيث نصت المادة ( )61مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي عمى " يقدـ التقرير إلى
رئيس إلدراجو في جدوؿ األعماؿ ويجب طبعو وتوزيعو عمى األعضاء قبل الجمسة المحددة؛ لمنظر فيو بأربع
وعشريف ساعة عمى األقل ".
ويتضح مف نص ىذ المادة أف عمى المجنة تقديـ التقرير إلى الرئيس ،ويقوـ الرئيس بعدىا بإدراجو في
جدوؿ أعماؿ المجمس ،ويحدد جمسة لمنظر في التقرير ،ويتبيف مف ذلؾ أنو ليس ىناؾ مدة زمنية يتعيف عمى أف
يناقش خالليا تقرير المجنة ،واألمر متروؾ لرئيس المجمس لتحديد جمسة يتـ فييا النظر في التقرير ،ويجب طبع
التقرير وتوزيعو عمى األعضاء قبل موعد الجمسة التي يحددىا الرئيس بأربع وعشريف ساعة عمى األقل ،وكاف

مف األفضل عمى المشرع أف يحدد فترة زمنية معينة ،يحدد فييا رئيس المجمس جمسة لمنظر في التقرير ،وال

يترؾ األمر عاماً ىكذا حتى ال يتـ تأخير النظر في التقرير ومناقشتو مما يفقد التحقيق البرلماني أىميتو
وفاعميتو ،ويتضح مف نص المادة أيضاً وبالتحديد جممة " ويجب طبعو وتوزيعو عمى األعضاء " أي عمى
جميع األعضاء ويتضح مف ذلؾ أف جميع األعضاء يحق ليـ مناقشة التقرير ونشيد بما ذىب اليو المشرع

الفمسطيني في ىذا اإلتجاه ،ألف ذلؾ يعطي التحقيق البرلماني فاعمية أكثر ،وقرر المجمس التشريعي في إحدى
ق اررتو أنو ال تعرض تقارير المجاف عمى المجمس التشريعي لممناقشة ما لـ تكف قد قدمت لرئاسة المجمس
التشريعي قبل مدة أقصاىا ثالثة أياـ مف موعد انعقاد جمسة المجمس؛ ليتسنى لرئاسة المجمس االطالع عمييا
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ومراجعتيا وتوزيعيا عمى األخوة األعضاء قبل مدة  24ساعة مف موعد االجتماع حسب النظاـ الداخمي

لممجمس(.)1

أما المشرع المصري نص في المادة  221الفقرة الثانية مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري

عمى " :يناقش المجمس تقارير لجاف تقصي الحقائق في أوؿ جمسة تالية لتقديميا ،وتكوف أولوية الكالـ في

مناقشة تقارير لجاف تقصي الحقائق لمف يقدـ طمباً كتابياً بذلؾ لرئيس المجمس قبل الموعد المحدد المناقشة ،فمـ
تحدد ىذه المادة مدة زمنية معينة يتعيف أف يناقش خالليا تقرير ىذه المجنة ،وانما أمر ذلؾ متروؾ لتواريخ
جمسات المجمس إذ الزمف محدد بأوؿ جمسة تالية لتقديـ التقرير(.)2

ونصت المادة  72مف الالئحة الداخمية لمجمس الشعب المصري عمى " يقدـ رئيس المجنة تقريرىا إلى
رئيس المجمس لمنظر في إدراجو بجدوؿ األعماؿ .ويجب طبع التقرير وتوزيعو عمى أعضاء المجمس قبل الجمسة

المحددة لنظره بأربع وعشريف ساعة عمى األقل ،وذلؾ ما لـ يقرر مكتب المجمس في األحواؿ العاجمة إدراج
الموضوع بجدوؿ األعماؿ مع االكتفاء بتالوة التقرير في الجمسة ".
ويتضح مف النصيف السابقيف أف موعد مناقشة التقرير في أوؿ جمسة تالية مف تقديمو مف قبل المجنة،
وبعد ذلؾ يجب طبع التقرير وتوزيعو عمى جميع األعضاء قبل الجمسة المحددة لنظره بأربع وعشريف ساعة عمى

األقل ،وتكوف أولوية الكالـ في مناقشة تقارير لجاف تقصي الحقائق لمعضو الذي يقدـ طمباً كتابي ًا بذلؾ لرئيس
المجمس قبل الموعد المحدد لممناقشة بأربع وعشريف ساعة ،وأري أنالمشرع المصري كاف موفقاً بخصوص

مسألة مناقشة التقرير أوؿ جمسة تالية مف تسميـ التقرير ،وذلؾ بإعطائو أىمية عاجمة لموضوع التحقيق

البرلماني.

الفرع الثاني :نتائج عمل لجان تقصي الحقائق
بعد أف تنتيي لجنة تقصي الحقائق مف تحقيقاتيا وبعد أف تضع ما وصمت إليو في تقرير وتقدمو إلى

البرلماف لمناقشتو ،حتى يأخذ المجمس القرار المناسب بشأف القضية التي تـ فييا التحقيق ،فقد تصل لجنة

تقصي الحقائق إلى عدـ وجود مخالفات مف قبل السمطة التنفيذية أو يحتاج األمر إلى تشريع قانوف جديد يخص
القضية المحقق فييا ،وقد تصل المجنة الى وجود مخالفات مف قبل السمطة التنفيذية وتكشفيا وتصل الى
المسؤوؿ عنيا ،وقد يصل األمر إلى تحريؾ المسؤولية السياسية تجاه الحكومة ،وعمى ىدي ما سبق سنتناوؿ

كل ىذه األمور خالؿ ىذا المطمب وذلؾ في الفروع التالية:

( )1الدورة األولي  -الفترة الثانية ،الجمسة الثالثة والعشروف المنعقدة في مدينة راـ هللا ،االربعاء والخميس،
 ،1996/10/10-9قرار رقـ . 1 / 23 / 109

( )2عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)391
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أوالً :نتائج عمل لجان تقصي الحقائق في حال عدم توصميا إلى مخالفات.
قد تتوصل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الى عدـ وجود مخالفة في الموضوع الذي تـ فيو التحقيق

وفي ىذه الحالة ال يمكف تحميل طرؼ ما أية مسؤولية ( ،)1بل إنو قد يجد أف السمطة التنفيذية قائمة بعمميا

عمى أحسف وجو وحريصة عمى تطبيق القانوف وعدـ تجاوزه فمـ يبدر منيا أي مخالفة ،ففي ىذه الحالة يشكر
البرلماف الحكومة عمى مراعاتو تطبيق القانوف ويجدد الثقة بيا(.)2

ثانياً :دور لجان تقصي الحقائق في التوصية بسد نقص تشريعي:
قد تصل لجنة تقصي الحقائق مف وراء التحقيق الذي قامت بو في واقعة معينة ظير منيا أف ىناؾ

تجاو اًز أو خمالً بالمصمحة العامة مفادىا أف ىذا التجاوز أو الخمل الذي ضر بالصالح العاـ سببو قصور في
التشريعات الموجودة ،ويكوف ذلؾ إما بسبب قصور في تشريع قائـ أو حتى عدـ وجود تشريع ينظـ األمر.
وليس معني القصور التشريعي فقط وجود ثغرة بتشريع قائـ ،وانما قد يعني كذلؾ عدـ وجود تشريع

يحكـ ،وبمعني آخر إف التحقيق البرلماني قد يكشف عف نقص في القوانيف القائمة أو ثغرات تعترى ىذه القوانيف

أو افتقاداً كامالً لمقوانيف في موضوعو ،وفي ىذه الحالة قد يسفر عف اقتراح بمشروع قانوف أو اقتراح تعديل
نصوص قائمة؛ لتوائـ الحياة وتالفي ما يوجد مف عيوب أو نقائص (.)3
فالبرلماف وىو يكمف لجنة تقوـ بميمة تقصي الحقائق إنما ييدؼ في الدرجة األولى إلى الوصوؿ إلى
أمور ثالث منيا أف يتمخض التحقيق الذي يجريو ويقره المجمس عف وجود خمل في التشريعات التي تحكـ
أعماؿ الجية ،الذي تـ فحص أعماليا بما يستوجب عالج ىذا الخمل ،وفي ىذه الحالة يتولى البرلماف ميمة

إجراء التعديالت التشريعية ،أو يطمب إلى الحكومة التقدـ بمشروعات القوانيف التي تكفل تالفي العيوب ،واألمراف
الثاني والثالث :ىما أف يرتب المجمس مسؤولية الحكومة أو أف يسفر التقصي عف عدـ وجود مخالفات فيشكر

الحكومة ويجدد ليا الثقة(.)4

ولعل أبرز مثاؿ في فمسطيف حوؿ ىذا الموضوع ما قرره المجمس آخذاً بعيف االعتبار توصيات لجنة

تقصي الحقائق المنبثقة عف المجمس التشريعي حوؿ أحداث مدينتي نابمس وطولكرـ حيث إنو قرر وضع

األنظمة والموائح التي تحدد طريقة العمل داخل أماكف التوقيف بما يتناسب مع حقوؽ اإلنساف والمستندة إلى منع
التعذيب والقير ومراقبة ذلؾ عبر إدارة تفتيش خاصة(.)5

ومف األمثمة عمى ذلؾ في مصر موافقة مجمس الشعب المصري عمى تقرير لجنة تقصي الحقائق في

واقعة بيع مستشفى الجميورية ،والتي كاف مف بيف توصياتو العمل عمى تعديل المادة "  " 361مف القانوف رقـ

( )1الراجحي ،التحقيق البرلماني وتطبيقاتو في دولة الكويت (ص .)89
( )2عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)414
( )3عمراف ،التحقيق البرلماني (ص .)413

( )4المسيمـ ،مدى فاعمية لجاف التحقيق البرلمانية في الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية(ص . )91

( )5المجمس التشريعي الفمسطيني ،الدورة األولي – الفترة األولي ،يوـ الخميس 1996/8/-22-21ـ ،قرار رقـ " " 1 / 18 / 85
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 78لسنة 1931ـ ،بحيث ال تكوف إعالنات الوفاة حجة عمى و ازرة األوقاؼ إال إذا صدرت في مواجيتيا وأال

تكوف حجة في إثبات االستحقاؽ في األوقاؼ(.)1

ثالثا :نتائج عمل لجان تقصي الحقائق في حال توصميا الى مخالفات:
قد تخمص لجنة تقصي الحقائق إلى أف التشريع ليس بو أي قصور أو خمل أو نقص ،وانما تخمص
إلى وجود مخالفات مف قبل السمطة التنفيذية ،وتصل إلى المخالفيف أو المسؤوليف عف ىذه المخالفات .وعميو قد
يقرر البرلماف توجيو األسئمة إلى الحكومة أو قد يصل األمر إلى استجواب وزير أو أكثر أو طرح الثقة عف

الحكومة( .)2ومف األمثمة عمى ذلؾ في فمسطيف بعد عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق عمى المجمس التشريعي
الفمسطيني حوؿ أحداث مدينتي نابمس وطولكرـ ،طمب المجمس االستماع إلى تقرير المجنة الو ازرية المشكمة ليذا

الفرض وكذلؾ طمب المجمس االستماع إلى شرح مف األخ الرئيس حوؿ القضية وأبعادىا (.)3

أو قد يقرر البرلماف إحالة المسؤوؿ عف المخالفة إلى الجية المختصة بالتحقيق كما لو كانت مخالفة إدارية

فتحاؿ القضية إلى النيابة اإلدارية ،أو كانت جنائية فيحاؿ األمر إلى النيابة العامة ،واف كاف ذلؾ بطريق غير
مباشر ،حيث يحاؿ تقرير المجنة إلى الحكومة مع التوصية بتنفيذ ما ورد بو مف توصيات ،والمفترض مف

الحكومة تنفيذ توجييات البرلماف ألف العالقة بينيما قائمة عمى الرقابة والتعاوف المتبادؿ ال الخذالف والتنافر

المتباعد(.)4

ولعل أبرز مثاؿ في فمسطيف حوؿ ىذا الموضوع ما قرره المجمس آخذاً بعيف االعتبار توصيات لجنة

تقصي الحقائق المنبثقة عف المجمس التشريعي حوؿ أحداث مدينتي نابمس وطولكرـ أنو قرر * تحديد أماكف

التوقيف واالعتقاؿ الخاصة بأجيزة األمف واخضاعيا إلشراؼ النيابة العامة وخاصة أقساـ التحقيق فييما(،)5
عمى أف ال يتـ االعتقاؿ أو التوقيف إال بأمر صادر عف النائب العاـ ،فينا قرر المجمس إحالة و إخضاع
أماكف التوقيف واالعتقاؿ الخاصة بأجيزة األمف إلشراؼ النيابة العامة.
ومف األمثمة عمى ذلؾ في مصر موافقة مجمس الشعب عمى إحالة تقرير لجنة الشؤوف الصحية ،عف

تقصي الحقائق حوؿ التجاوزات المالية واإلدارية بمشروع منحة استرداد تكاليف العالج _ إلى الحكومة؛ التخاذ

الالزـ بشأف ما ورد بو مف توصيات وأىميا اإلحالة إلى النيابة اإلدارية( ،)6وكذلؾ موافقة المجمس عمى إحالة
تقرير لجنة تقصي الحقائق عما نسب إلى الشركة المصرية لممالحة البحرية مف مخالفات مالية _ إلى الحكومة
( )1مجمس الشعب المصري ،مضبطة الجمسة "  ،" 70بتاريخ  1982 / 7 / 1ـ ،ص  6247وما بعدىا ،نقال عف فارس عمراف.
( )2عمى ،تغريد ،التحقيق البرلماني في العراؽ (ص .)20

( )3المجمس التشريعي الفمسطيني ،الدورة – األولى ،الجمسة السادسة عشر ،راـ هللا 1996/8/ 8- 7-6 ،ـ ،قرار رقـ 1 / 16 / 83
؛ قد يعتبر البعض حسب ىذا المثاؿ أف الرئيس يخضع لمرقابة البرلمانية والحقيقة أف ىذا المثاؿ وكما ىو واضح بتاريخ
 1996/8/8ـ أي في بدايات تشكل النظاـ السياسي الفمسطيني وفي ذلؾ الفترة كاف الرئيس ىو المسؤوؿ عف السمطة التنفيذية

بكل مكوناتيا  ،وتغير األمر بعد القانوف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ .

( )4عمراف ،التحقيق البرلماني (ص  417وما بعدىا).

( )5المجمس التشريعي الفمسطيني ،الدورة األولي – الفترة األولي ،يوـ الخميس 1996/8/-22-21ـ ،قرار رقـ " " 1 / 18 / 85
( )6مجمس الشعب المصري ،مضبطة الجمسة ( )70بتاريخ  18يونيو سنة  ،1996ص  20وممحقاتيا .
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التخاذ اإلجراءات الالزمة في شأف ما توصمت اليو مف نتائج بما يضمف حقوؽ الدولة والحفاظ عمى الماؿ العاـ،
اتخ اذ ما يمزـ في شأف ما ورد بالتقرير والمناقشات مف توصيات كاف أوضحيا التوصية " بإحالة الوقائع التي
توصمت إلييا المجنة ...إلى النيابة العامة لتوافر أسباب جدية عمى أنو قد توافرت فييا شبية اإلضرار بالماؿ
العاـ وعدـ المحافظة عميو وصيانتو واإلىماؿ في أداء القائميف عمى إدارة ىذه الشركة لواجبات وظائفيـ ،وذلؾ

التخاذ شئونيا فييا (.)1

الخاتمة :نتائج وتوصيات
تناولنا في ىذا البحث التنظيـ القانوني لمجاف تقصي الحقائق كوسيمة مف وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ
السمطة التنفيذية في النظاـ الدستوري الفمسطيني ،وأوضحنا أىمية ىذه الوسيمة وطريقة ونتائج عمميا ،وخمصنا

مف ذلؾ كمو الى مجموعة مف النتائج وقدمنا مجموعة مف التوصيات:

أوالً -النتائج:
-1

أف لجاف تقصي الحقائق البرلمانية تجد مكانتيا وبقوة في األنظمة السياسية الديمقراطية النيابية
المعاصرة ،وتستخدـ كوسيمة فعالة في مواجية السمطة التنفيذية.

-2

أف المشرع الفمسطيني أغفل النص عمى تنظيـ أحكاـ لجاف تقصي الحقائق البرلمانية ،وىذا يعد قصور

مف جانب المشرع الفمسطيني ،حيث إف ذلؾ سبب رئيسي في إضعاؼ الدور الياـ لمجاف تقصي
الحقائق.

-3

عدـ أحقية السمطة التنفيذية مف أف تتدخل في تشكيل لجاف تقصي الحقائق ،حيث إف ذلؾ حق خاص
بالسمطة التشريعية كفمتو ليا القوانيف.

-4

أف نطاؽ عمل لجاف تقصي الحقائق البرلمانية عمى اعماؿ السمطة التنفيذية ،فقط عمى مجمس الوزراء

-5

أف المشرع الفمسطيني لـ يبيف صالحيات لجاف تقصي الحقائق في أحقيتيا باالطالع عمى الوثائق

"الحكومة " ويخرج مف نطاقيا عمميا رئيس السمطة الفمسطينية.

والمستندات الرسمية ،وسماع الشيود واالنتقاؿ إلى األماكف التي يقتضييا التحقيق ،مما يعد قصو ار في
النصوص القانونية الناظمة لعمميا.

( )1مجمس الشعب المصري ،مضبطة الجمسة ( )97بتاريخ  13يونيو سنة ( ،1994ص  43وممحقاتيا ص .)246
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ثاني ًا -التوصيات:
 -1نوصي المشرع الفمسطيني بإعادة صياغة نص المادة ( )58مف القانوف األساسي والمتعمقة بمجاف تقصي
الحقائق ،بحيث يضاؼ ليا صالحياتيا لمقياـ بميمتيا عمى أكمل وجو ،حاذياً بذلؾ حذو المشرع المصري،
وكذلؾ النص صراحة عمى نطاؽ عمل تمؾ المجاف.

 -2نوصي المشرع الفمسطيني بتنظيـ أحكاـ لجاف تقصي الحقائق مق اًر ليا بنصوص واضحة ومستقمة بيا في
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني ،حيث أف ىذا األمر يعمل عمى زيادة فاعمية لجاف تقصي
الحقائق ،ويسيل عمى أعضاء المجمس تشكيميا.
 -3نوصي المشرع الفمسطيني أف يأخذ بعيف االعتبار التخصصية في عضوية لجاف تقصي الحقائق ،بحيث
يكوف أعضاء المجنة مف ذوي االختصاص والخبرة إضافة لمصفة البرلمانية ليؤالء األعضاء ،فال يجوز أف
يكوف عضواً في المجنة مف ال يتمتع بالصفة البرلمانية ،ولمجنة االستعانة برأي الخبراء والمختصوف عمى
سبيل االستئناس دوف اإللزاـ.

المراجع:
أوالً -الدساتير والقوانين:
دستور مصر لعاـ 1971ـ.

القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ.
النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني لعاـ 2000ـ.

مضبطة جمسات المجمس التشريعي الفمسطيني ،الدورة األولي – الفترة األولى ،الجمسة الخامسة عشرة المنعقدة
في بيت لحـ ،الثالثاء واالربعاء والخميس  ،1996/8/1 ،7/31-30قرار رقـ .1/15/77
مضبطة جمسات المجمس التشريعي الفمسطيني ،الدورة األولي – الفترة األولى ،الجمسة التاسعة المنعقدة في راـ
هللا ،الخميس  ،1996/6/26قرار رقـ .1/9/57

مضبطة جمسات المجمس التشريعي الفمسطيني ،الدورة األولي – الفترة الثانية ،الجمسة الخامسة والثالثوف،
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