
مــــقـــــــــدمــة
الفصل مبدأ الحديثة الديمقراطيات أغلب تتبنى         

وظههائف تقسهيم علههى يقههوم الههذي المبههدأ هههذا السلطات، يبن
والوظيفههة التشههريعية الوظيفههة هههي وظائف، ثلثا إلى الدولة

هههذه تجميههع عههدم علههى والعمههل القضائية، والوظيفة التنفيذية
واحدة.  سلطة يد في الوظائف

الحرية، وصيانة الستبداد، منع المبدأ، هذا تبني نتائج من       
مبهدأ يهزال ل إذ القهانون، سههيادة أي المشهروعية، مبهدأ وتأكيد

القانون دراسات في الزاوية، حجر يمثل السلطات بين الفصل
تامهها، فصههل يفصل مادي، سياج إقامة يعني ل وهو ،1الدستوري

منههها كههل مباشههرة دون ويحههول المختلفههة الحكم سلطات بين
أسههاس علههى يقههوم بههل بههالخأرى، المسههاس بحجههة لوظيفتها،

ومميههزات خأصههائص مههن أنههه حيههث المتبههادل، التأثير و التعاون
السلطات بين التوازن خأاصية توجد الحديثة السياسية النظمة
يتيههح ممهها ،2والتنفيذيههة التشريعية السلطة بين سيما ول العامة

تحهدده لمها وفقها الخأرى، اخأتصاصات في التدخأل إمكانية لهما
بالسههماح وذلههك بينهمهها، للعلقههة المنظمههة والقوانين الدساتير

نظيرتههها، اخأتصاصههات فههي محههدد بقههدر بالتههدخأل، سلطة لكل
التشههريعي، العمههل في تشارك التنفيذية السلطة أن نجد حيث
سههبيل علههى عليههها، والعههتراض القههوانين مشههاريع خألل مههن

فههي التههدخأل التشههريعية، للسههلطة يمكن المقابل وفي المثال،
علههى التصويت عبر خأاصة التنفيذية السلطة اخأتصاصات بعض

والمصههادقة الحكومة برنامج مناقشة وكذا ومراقبتها، الميزانية
عليه.

التههأثير مبههدأ إطههار فههي التنفيذية، السلطة كانت وإذا       
حههد وضههع ثمههة ومههن النههواب غرفههة حههل حههق تمتلك المتبادل،
تمههارس الخأرى، هي التشريعية السلطة فإن النيابية، لعهدتهم
البرلمانيههة، الرقابههة بواسههطة التنفيذيههة السههلطة علههى تأثيرها
أعمهال عهن الحقهائق تقصههي "سهلطة أنههها علههى تعهرف الههتي

للقواعههد السههليم التنفيههذ عههدم عن للكشف التنفيذية، السلطة

.285ص ،1988 القاهرة، العربي، الفكر دار الدستوري، والقانون السياسية النظم الطماوي، سليمان  محمد1
الثاني، العدد البرلماني، الفكر مجلة الجزائري، القانوني النظام في السلطات بين الفصل بودهان،  موسى2

.39ص  الجزائر، الوطني، الشعبي المجلس نشريات
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سواء للمساءلة، ذلك عن المسؤول وتقديم الدولة، في العامة
هي البرلمانية فالرقابة ،3الوزراء" أحد أو بأسرها الحكومة كان

أو البرلمههاني النظههام فههي السياسية، الرقابة أشكال من شكل
أو فههردي بشكل التشريعية السلطة أعضاء يمارسها الرئاسي،
لهههم محههددة وسائل طريق عن الحكومة أعضاء اتجاه جماعي،
اا، فههي العامة للقواعد السليم التنفيذ عدم عن للكشف دستوري

بالضههافة هههذا ومحاسههبته، ذلههك عههن المسؤول وتحديد الدولة،
بيههن والتوازن التعاون مبدأ إرساء أجل من الخأطاء، كشف إلى

الههتي النتائههج أهههم مههن وهههي والتنفيذية، التشريعية السلطتين
التعههاون مههن نوع بإقامة تحقيقها، إلى البرلمانية الرقابة تسعى

فههي العامههة الدارة أعمههال وتقههويم السههلطتين، بيههن والتوازن
السياسههية المسههؤولية وانعقههاد تحريههك تسههتهدف كمهها الدولة،

. للحكومة
القانونية الدستورية بطبيعتها البرلمانية الرقابة وعملية       

فههي وأصههيل أساسههي جههزء هههي المختلفههة وبوسائلها الخاصة،
سسههخّ تتضههح الحقيقههة هههذه وبههدأت للدولههة، الرقابي النظام وتتر

اا الههدول فههي الههديمقراطي التطههبيق وازدهار انتشار بفعل حالي
فههي الخأتصاص ذوي لجهود وثانيا مختلفة، ومستويات بدرجات

لعملية والتحليل والتنظير والتأصيل بالبحث بالهتمام الموضوع
الدولة في الرقابي النظام تدعيم في ودورها البرلمانية الرقابة

.   1ونقائصه ثغراته وسد
في الحكومة أعمال على البرلمانية الرقابة وسائل وتتعدد       

سياسههي نظههام من عددها ويختلف المختلفة، السياسية النظم
هههذه أهههم ومههن نظههام، كههل فههي اعتمادههها بحسههب آخأههر إلههى

وملتمس الشفوية، و الكتابية السئلة التحقيق، لجان الوسائل،
إلههى بالضههافة عامة، مناقشة وطلب الحاطة، وطلب الرقابة،

. الستجواب
يرتب ل رقابية وسائل إلى الوسائل، هذه تقسم ما وعادة       

عن ينتج قد ووسائل للحكومة، السياسية المسؤولية استعمالها
ويعهههد للحكومهههة، السياسهههية المسهههؤولية تقريهههر اسهههتعمالها
لمهها البرلمانيههة، الرقابههة الوسههائل هههذه أهم إحدى الستجواب

وإثههارة للحكومههة، ومحاسههبة اتهههام مههن طيههاته فههي يحملههه
عالم البرلماني، النظام في التنفيذية السلطة أعمال على السياسية الرقابة سلم، زكي  إيهاب3

.3،ص1983الكتب،القاهرة،
العدد البرلماني، الفكر مجلة المواطن، حقوق على الدفاع في ودورها البرلمانية الرقابة عملية عوابدي،  عمار1

 .49ص ،2002ديسمبر المة، مجلس نشريات الول،
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بمناسهههبة إل إثارتهههها يمكهههن ل إذ السياسهههية، لمسهههؤوليتها
رئيههس إلههى أو الههوزراء، أحههد إلى موجها كان سواء استجواب،
قابلههة الخأههرى، الرقابيههة الوسههائل أغلههب لن وكذلك الحكومة،

تفضي أن يمكن جميعا أنها ذلك، ومفاد استجواب، إلى للتحول
عههن وذلههك ،2مباشههر غير بطريق ولو المسؤولية هذه إثارة إلى

للبحههث كموضههوع لههه اخأتيارنا كان هنا ومن الستجواب، طريق
الصههارمة الرقابههة فههي السههاس حجههر يمثل باعتباره والدراسة

إثههارة فههي عليههها المتعههارف الوسههيلة و الحكومههة، أعمال على
تقصيرها. عند السياسية الحكومة مسؤولية
ينص لم الجزائري، الدستوري المؤسس أن وباعتبار         

وطلههب الحاطههة، كطلههب الهادئههة الرقابية الوسائل بعض على
تنههبيه فرصههة والعضههاء للنههواب يتيههح ممهها عامههة، مناقشههة
تصههرف فهههم عليهههم يصههعب عندما أو تقصيرها، عند الحكومة،

ول عامة، قضايا تتناول الوسائل هذه أن وباعتبار تصرفاتها، من
ربههط فقههد وكههذلك كالسههؤال، شخصههية أو خأاصههة قضايا تتناول

للحكومههة، السياسههية المسههؤولية إقامههة الجزائههري المشههرع
فرصههة يعتههبر كههان وإن السنوي، العامة السياسة بيان بمناسبة

الحكومههة أعمال لرقابة الوطني، الشعبي المجلس أمام ثمينة،
بينمهها فقط، سنوية فرصة أنها إل برنامجها، على المصادقة منذ

الحكومههة بأعمههال لصههيقة رقابيههة وسههيلة السههتجواب يعتههبر
من يتراءى بحيث الساعة، قضايا من قضية تعتبر التي اليومية،
فيمكههن لههها، المرسههوم النهههج عههن الحكومههة انحههراف خأللههها،

عههن سههنة ومههرور العامة، السياسة بيان انتظار دون مساءلتها،
 –يمثههل لنه الستجواب، لموضوع اخأتيارنا كان هنا من تاريخه،

تههثير الههتي الحكومههة أعمههال علههى الحقيقيههة نظرنا-الرقابة في
.           مسؤوليتها
تثار أن يمكن للحكومة، السياسية المسؤولية وهذه         

الجزائههر، فههي الههوطني الشههعبي المجلس أمام مباشرة، بصفة
ال المة، مجلس من أكثر هههذا باعتبار الرعب، توازن لمبدأ إعما

بالنسههبة  الحال عليه هو ما مثل ،1الحل لجراء قابل غير الخأير
الوطني. الشعبي للمجلس

الجامعة دار والكويتي، المصري النظامين في الحكومة أعمال على البرلمانية الرقابة يونس، أبو باهي  محمد2
.26ص ،2002 السكندرية، للنشر الجديدة

حل يقرر أن الجمهورية رئيس "يمكن يلي ما  على1996 لسنة الدستوري التعديل  من129 المادة  تنص1
الوطني الشعبي المجلس رئيس استشارة بعد أوانها قبل تشريعية انتخابات إجراء أو الوطني الشعبي المجلس
". أشهر ثلثة أقصاه أجل في الحالتين كلتا في النتخابات هذه .ويجري الحكومة ورئيس المة مجلس ورئيس
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الجزائرية الدستورية النصوص تبني من الرغم وعلى         
علههى البرلمانيههة الرقابههة وسائل من كوسيلة الستجواب، للية

الوسههيلة هذه فعالية عدم يثبت العملي، الواقع أن إل الحكومة،
مكانة عن التساؤل، إلى يدفعنا ما هذا و البرلمانية، الرقابة في

يمتههاز وهههل الجزائههري، القههانوني النظههام فههي السههتجواب
؟ الثر عديم أنه أم بالفعالية
تنههاولت الههتي الدراسههة فإن الشكالية، هذه على وبناء      
فصلين. إلى تقسيمها تم الستجواب، موضوع

        
من شروطه، و الستجواب مفهوم الول الفصل في نتناول  

.  مبحثين خألل
الفقه، في الستجواب بمفهوم متعلق منها، الول المبحث    

. الخأرى الليات بعض وبين بينه والفرق مقاصده، و وأهميته،
الشههكلية الشههروط ببيههان متعلههق الثههاني، والمبحههث    

. والموضوعية

بآليههات فعنههي الدراسههة، مههن الثاني الفصل أما          
أيضا. مبحثين خألل من وذلك وآثاره، الستجواب

وتحديد وتبليغه، الستجواب، إيداع بكيفية يتعلق الول،       
القههانوني النظههام فههي دراسههته وإجههراءات فيههه، للنظههر جلسة

المقارنهة، النظمههة بعهض إلههى أحيانهها، الشههارة مههع الجزائري،
. الكويتي والنظام المصري النظام وخأاصة
الستجواب، على المترتبة الثار تناول الثاني، والمبحث       
النظههام فههي السههتجواب فعاليههة مههدى خأللههه، مههن يبرز والذي

وانتهههت ذلههك، أسههباب إلههى متعرضههين الجزائههري، القههانوني
سينت بخاتمة، الدراسة ستوصيات و النتائج أهم ب ستوصل تم التي ال ال

.   البحث خألل من إليها
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الوأل الفـــصل

وأشـــروأطه الساتجــواب مفهــــوم

تحديههد مههن لبههد السههتجواب، لدراسههة التطههرق قبههل
يمكههن ل ،إذ الذهههان فههي واضههحا يكههون حههتى لههه، مفهههوم
والمقصههود مفهههومه يحدد أن قبل لشيء بالدراسة التعرض

القههانون فقهههاء عنههد السههتجواب تنههاولت فقههد ولهههذا منههه،
علههى الرقابههة آليههات من  دستورية آلية باعتباره الدستوري،

" السههتجواب" فههي كلمههة أطلقههت فههإذا الحكههومي، العمل
الرقابيههة الليههة تلك إل منها يفهم ل فإنه الدستوري، المجال

المسههئولية ترتههب الههتي الحكههومي، العمههل علههى الحاسههمة
تنظيههم إلههى تطرقههت ثم البرلمان، أمام للحكومة السياسية

أضهفت وقهد الجزائههري، الدسهتوري النظام في الستجواب
رقابيههة، كآليههة السههتجواب يكتسههيها الههتي الهميههة لههذلك

المفهههوم لتوضههيح وإتمامهها إليههها، يرمههي الههتي والمقاصههد
وبيههن بينههه الفههروق إلههى تطرقههت للسههتجواب، الحقيقههي

مفهههوم مفهومههها يشههبه قههد الههتي الخأههرى، الرقابية الليات
ؤال به، يلتبس و الستجواب ان كالس وطلهب التحقيهق ولج

وتحديههدا للفائههدة تتميمهها وذلههك المناقشههة، وطلب الحاطة
السههتجواب، توضههيح هههو فالقصد أكثر، الستجواب لمفهوم
مهها وهههذا الخأههرى، الليههات إلههى بالدراسههة التطههرق وليههس
) . الول ( المبحث في نراه سوف

فههي تشههترط الههتي الشههكلية الشههروط تنههاولت ثههم
يههوجه الههذي هههو مههن فأحدد الشكل، ناحية من الستجواب،

تههوجيهه يكههون وكيههف يههوجهه، مههن وإلههى السههتجواب،
محتههوى إلههى أتطههرق ثههم شههفاهة، أو كتابههة للسههتجواب،
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خألل مههههن تحكمههههه، الههههتي والشههههروط السههههتجواب
يكون أن يجب إذ الموضوعية، الشروط في الموضوع،وذلك

للدسههتور، ومطابقا الساعة، قضايا بإحدى مرتبطا موضوعه
فههي نتنههاوله سههوف مهها وهذا الحكومة، باخأتصاصات ويتعلق

) . الثاني (المبحث

كالنظام المقارنة، النظمة بعض إلى دائما، الشارة مع
. الكويتي أو المصري

الوأل المبحث                                                       

الساتجـــواب مفهـــوم

كمجههال له، مفهوم تحديد من لبد الستجواب، لدراسة
والجههراءات الشههروط إلى التطرق ثم دراسته، يراد للبحث

المبحههث، هههذا فههي نتنههاول فسههوف بعههد، فيمهها تحكمه التي
الفقهههه مجهههال فهههي للسهههتجواب، الصهههطلحي التعريهههف

الجزائههري، الدستوري المؤسس تناوله كيف ثم الدستوري،
له أن أم الدستوري، الفقه في جاء ما مع منسجما كان وهل

السههتجواب أهميههة هههي مهها ثههم الليههة، لهههذه خأاصههة نظههرة
العمههل علههى البرلمانيههة الرقابههة مجههال فههي ومقاصههده،

) . الول (المطلب في سنراه ما وهذا الحكومي

نتطههرق السههتجواب، مفهههوم في التوضيح من ولمزيد
وبيهههن بينهههها الفهههرق لوضهههح أخأهههرى رقابيهههة آليهههات إلهههى

هههو ليههس فالهههدف أكههثر، مفهههومه لنهها فيتحدد الستجواب،
زيههادة هههو مهها بقههدر الخأههرى، الرقابيههة الليههات هههذه دراسة
سههنراه ما وهذا الكافي، بالقدر وتحديده الستجواب توضيح

الثاني) . (المطلب في
الول المطلب

أصل                                       الساتجــواب تعريـــف
بعضهم :جاوب القوم تجاوب يقال جاوب لغة، الستجواب

بمعنى وورد ،1 الجواب منه طلب بمعنى واستجوبه بعضا،
النجدة، طلب أي استنجد قولنا، مثل ،2الجواب له رد

القاهرة، رابعة، طبعة التراثا، وإحياء للمعجميات العامة الدارة العربية، اللغة مجمع الوسيط،  المعجم1
.145 ،ص جاب ،باب2005

.42 ص  ،1997 بيروت، أولى، طبعة الجامعية، الراتب دار الوسيط، العربي القاموس  السيل،2
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طلب بمعنى فاستجوب السقاية، طلب أي واستسقى
اللغوي، للتعريف بالنسبة وهذا ما، شخص من الجواب
الصطلحي، للتعريف أكبر العناية تكون سوف ولكن

الدستوري القانون مجال في الدراسة، محور باعتباره
الدراسة لن الجزائري الدستوري المشرع تناوله وكيف

مع الجزائري، القانوني النظام في الستجواب على تركز
في الستجواب ورود كيفية إلى لخأر حين من الشارة

النظام وأحيانا المصري، النظام وخأاصة المقارنة، النظمة
في الستجواب يكتسيها التي الهمية إلى لنصل الكويتي

. الحكومي العمل على الرقابة مجال
الول الفهههرع

 للساتجواب الفقهي التعريف

على البرلمانية الرقابة وسائل من كوسيلة الستجواب
الفقهيههة، التعههاريف مههن بههالكثير حظههي الحكومههة، أعمههال

بيههن ومههن الدراسههة، جههوانب بههاخأتلف ومختلفههة متعههددة
: يلي ما نذكر الستجواب تعريفات

الوزارة " محاسبة بأنه الستجواب الفقه بعض عرف        
،1العامة" الشؤون من شأن في تصرف على الوزراء أحد أو

مههن يقههدم استيضههاح عن بأنه"عبارة الستجواب يعرف كما
بشههأن الحكومههة أعضههاء أحههد إلههى البرلمههان، أعضههاء أحههد

عمهها محاسههبته بقصههد اخأتصاصههه، فههي يههدخأل عههام موضوع
يعههرف ،كمهها 2" مخالفههة أو إهمههال مههن حههدثا قههد يكههون

علههى البرلمانيههة الرقابههة أدوات مههن بههأنه" أداة الستجواب
المعرفههة طلههب معنههى يحمههل التنفيذيههة السههلطة أعمههال

أحههد أو كلههها الحكومة اتهام يتضمن الحقيقة، إلى والوصول
يعهههرف ههههذا إلهههى بالضهههافة. 3سياستها" وتجريح أعضائها

بهه يتقهدم اتههام علهى ينطههوي بهأنه" استفسهار الستجواب

العربي،مصر، الفكر أولى،دار مقارنة،طبعة دراسة الدستوري القانون مبادئ الطماوي، سليمان محمد 1
 167،ص1960

بن الحقوق ،كلية ماجستير مذكرة ،1996 دستور في الحكومة أعمال على البرلمانية ،الرقابة خألوفي  خأدوجة2
 .73ص  ،2001،2000، خأدة بن يوسف جامعة ، عكنون

القاعدة لنفاذ كضمان والتنفيذية التشريعية السلطتين بين المتبادلة ،الرقابة البحري مصطفى  حسن3
.779 ص  ،2006 دمشق، أولى، طبعة للطباعة، ناس الدستورية،دار
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الههوزراء أو نههوابه أحههد أو الههوزراء مجلس رئيس إلى النائب
.4إليهم النقد وتوجيه محاسبتهم بقصد

التشههريعية، السههلطة مطالبههة علههى الستجواب ويقوم
والغايههة مهها أمر في تصرفها، أسباب ببيان التنفيذية السلطة

كمهها ،5نفسههها عههن الدفاع في الحكومة حق احترام مع منه،
البرلمانيههة، للرقابههة دسههتورية آليههة بههأنه الستجواب، يعرف

استيضههاح، طلههب تقههديم البرلمههان أعضاء يستطيع بموجبها
البلد. تهم التي الساعة قضايا إحدى حول الحكومة إلى

معينههة مسههألة حول الستفسار مجرد على يقتصر ول 
فهههو تصههرفاتها، على الحكومة محاسبة درجة إلى يتعداه بل

وعههرف ،1الحكومههة لعمههال نقههد أو اتهههام تههوجيه يتضههمن
دسههتورية "وسههيلة بههأنه السههتجواب شعير بو سعيد الستاذ

قضههايا إحدى حول توضيحات طلب النواب بموجبها يستطيع
تصههرفات علههى بالتههأثير لهههم تسههمح أداة وهههي السههاعة،
النههواب، موقههف مراعاة على مجبرة تكون بحيث الحكومة،

 .2به" تقوم تصرف كل عن

معيههن جانب على يركز سبق مما تعريف كل أن نلحظ
لكههل شههاملة نجههدها الههتي التعريفههات ومن الستجواب، من

اتهههام عن عبارة رقابية وسيلة نذكر" أنه الستجواب جوانب
أن النيههابي المجلههس لعضاء يحق والمستندات بالدلة مؤيد

تجههاوزات بشههأن أعضههائها أحههد أو الحكومههة لرئيس يوجهوه
مناقشههته المجلههس أعضههاء ولسائر اخأتصاصاتهم في تدخأل
مههوجه مههن مواجهة في السياسية المسؤولية تحريك بهدف
التعريف: هذا مزايا بين ومن ،3إليه"

الحكومههة علههى للرقابههة أداة هههو الستجواب أن أوضح - أنه
. البرلمان لعضاء حق وهو

.338 ص ،1993 السكندرية، الجامعية، المطبوعات دار الدستوري، القانون ، الحلو راغب  ماجد4
منشورات والرئاسي، البرلماني النظام في الدارة أعمال على البرلمانية الرقابة أحمد، الدين حسام  وسيم5

 .326 ص  ،2008 ،لبنان، بيروت أولى، طبعة الحقوقية، الحلبي
،ص2007الجزائر، ، والتوزيع للنشر الخلدونية دار والبرلمان، الحكومة بين الوظيفية ،العلقة خأرباشي  عقيلة1

145.
 .398ص ،1990 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار ، الجزائري السياسي النظام ، بوشعير  سعيد2
المكتبالجامعي الحكومة، أعمال على البرلمانية للرقابة كوسيلة الستجواب يحيى، علي أحمد صادق- 3

.24ص ،2008الولى، الطبعة السكندرية، الحديث،
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أحههد أو للحكومههة موجه اتهام هو الستجواب أن أوضح - أنه
. أعضائها

أمههام المناقشههة باب فتح عنه ينجر الستجواب أن بين - أنه
. النيابي المجلس أعضاء سائر

تحريههك هههو السههتجواب هههدف أن التعريههف هههذا - يؤكههد
. أعضائها أحد أو للحكومة السياسية المسؤولية

الثاني الفرع

الدساتـوري النظـام في الساتجــواب          
 الجزائـري

سنههها نجههد الجزائرية الدساتير إلى بالرجوع  كفلههت قهد أ
سنههها الحكومههة اسههتجواب فههي النههواب حههق أي مههن خألههت وأ

سصت حيث له، تعريف الدستوري التعديل  من133/1 المادة ن
اسههتجواب البرلمههان أعضههاء أنههه"يمكههن  علههى1996 لسههنة

1989 دسههتور فههي أما ،1الساعة" قضايا إحدى في الحكومة
سصههت قههد أعضههاء أنههه" يمكههن علههى  منههه124/1 المههادة ن

إحههدى فههي الحكومههة اسههتجواب الوطني الشعبي المجلس
المههادة نصههت  فقد1976 لدستور ،وبالنسبة2الساعة" قضايا
لعضههاء "يمكههن الحكومههة اسههتجواب علههى  منههه161/1

قضههايا حههول الحكومة استجواب الوطني الشعبي المجلس
الههى يتطههرق لههم  الههذي1963 دسههتور عههدا مهها  ،3" السههاعة

المشههرع أن المههواد هههذه دراسههة مههن ونلحظ 4الستجواب
اا احتفههظ الدسههتوري تنظيمههه عنههد الصههياغة بنفههس تقريبهه

.1996  ديسمبر08 في   المؤرخأة76 عدد رسمية  جريدة1996 لسنة الدستوري  التعديل1
.1989  مارس01في  المؤرخأة09 عدد رسمية   جريدة1989  دستور2
 .1976  نوفمبر24 في  المؤرخأة94 عدد رسمية   جريدة1976  دستور3
 .1963 سبتمبر10 في  المؤرخأة64 رقم رسمية  جريدة1963  دستور4
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نلمسههه الوحيد والتغيير الجزائرية، الدساتير في للستجواب
ففههي السههتجواب، تمههارس الههتي الهيئههة اسههم تغييههر فههي

ناتهج وههذا البرلمان،  تسمى1996 لسنة الدستوري التعديل
ولعضههائها المههة، مجلههس هههي ثانيههة غرفههة اسههتحداثا عن

المجلههس نههواب جههانب إلههى الستجواب ممارسة في الحق
مى1989 دسهتور فهي أما الوطني، الشعبي المجلهس  فتس
ذلههك في مثلها وحيدة، تشريعية كمؤسسة الوطني الشعبي

تمههارس الههتي الهيئة تسمى  إذ1976 دستور في جاء ما مثل
هي الحال وبطبيعة الوطني، الشعبي بالمجلس الستجواب

الحكومة، أعمال على البرلمانية الرقابة تمارس التي الهيئة
سنههها كمهها اخأتصاصههها ويعتههبر التشههريع تمههارس الههتي الهيئههة أ

.   الصيل

الشههعبي للمجلههس الداخأليههة للنظمههة بالنسههبة أمهها
غشت15 في  المؤرخ77/01رقم القانون أن فنجد الوطني،

الههوطني الشعبي للمجلس الداخألي بالقانون  المتعلق1977
علههى )منههه150 ،149 ،148 ،147( المههواد فههي نههص قههد

فههي  المههؤرخ89/16 رقههم القههانون وكههذلك ، 1السههتجواب
الشههعبي المجلههس تنظيههم  المتضههمن1989 ديسههمبر11

علههى ) منه92 ،91 ،90( المواد في نص قد وسيره الوطني
الشههعبي للمجلههس الههداخألي النظههام وكههذلك ،2السههتجواب

( المههواد فههي نص  قد1997غشت13 بتاريخّ الصادر الوطني
سصت حيث ،3الستجواب على ) منه125 ،124 ،123 المادة ن
مههن الحكومههة إلههى استجواب توجيه إمكانية على  منه123
سصههت كمهها الههوطني، الشههعبي المجلههس نواب قبل المههادة ن

لجنهة تكههوين الستجواب عن ينتج أن يمكن علىأنه  منه125
الههوطني الشههعبي للمجلههس الههداخألي النظام أن إل تحقيق،
السههتجواب علههى ينههص  لههم4 2000 يوليو30 بتاريخّ الصادر
اا  .99/02 العضوي القانون في جاء بما مكتفي

.1977  سبتمبر04 بتاريخّ  المؤرخأة68 رقم الرسمية  الجريدة1
.1989 ديسمبر11 في  المؤرخأة52 رقم الرسمية  الجريدة2
.1997  غشت13 في  المؤرخأة53 رقم الرسمية  الجريدة3
.2000  يوليو30 في  المؤرخأة46 رقم الرسمية  الجريدة4
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سصههت فقد المة لمجلس الداخألية للنظمة بالنسبة أما ن
نظامههها خألل مههن ونظمتههه السههتجواب علههى الخأههرى هههي

،77 ،76المههواد( في نص  الذي1998  فبراير18 في الصادر
سصت حيث 5الستجواب ) على79 ،78 على  منه76 المادة ن
إلههى اسههتجواب تههوجيه يمكنهههم المههة مجلههس أعضههاء أن

النظههام أمهها تحقيههق لجنههة تكههوين يمكنهههم كمهها الحكومههة،
 فقد1999 نوفمبر 28 بتاريخّ الصادر المة لمجلس الداخألي

المههادة وهههي 6السههتجواب علههى  منههه73 المههادة فههي نههص
سرضههت الههتي الوحيههدة سصههها"يههودع للسههتجواب تع نههص بن

العضههاء علههى ويههوزع المة مجلس مكتب لدى الستجواب
لمجلس الداخألي النظام تعديل أما  المجلس"، بمقر ويعلق
يتعههرض فلههم 7جديههدتين مههادتين إضههافة المتضههمن المههة

.  للستجواب

المجلههس لتنظيههم  المحههدد99/02 العضوي القانون أما
العلقههات وكههذا وعملهما المة ومجلههههس الوطني الشعبي

مههن منههه التاسع القسم في 1الحكومة وبين بينهما الوظيفية
اسههتجواب في البرلمان أعضاء )حق65،66،67المواد( خألل

الحكومة.

حيث العربية، الدول دساتير بعض في الحال هو وكذلك
سصههت تحههدد أو لههه تعريفهها تههذكر أن دون السههتجواب علههى ن

ففههي الداخأليههة، واللوائههح النظمههة إلى ذلك تاركة مفهومه،
الدسههاتير تههداولتها قههد السههتجواب كلمههة أن نجد مثل مصر

نصت وقد ،1971 دستور  وحتى1923 دستور منذ المتعاقبة
" أنههه  علههى1971 لسههنة المصههري الدستور  من125 المادة
تههوجيه حههق الشههعب مجلههس مههن أعضههاء مههن عضههو لكههل

أو الوزراء أو نوابه أو الوزراء مجلس رئيس إلى استجوابات
اخأتصاصهم، في تدخأل التي الشؤون في لمحاسبتهم نوابهم
القل على أيام سبعة بعد الستجواب في المناقشة وتجري

المجلههس يراههها الههتي السههتعجال حالت في إل تقديمه من

.1998  فبراير18 في  المؤرخأة08 رقم الرسمية  الجريدة5
.1999  نوفمبر28 في  المؤرخأة84 رقم الرسمية  الجريدة6
.2000  ديسمبر17 في  المؤرخأة77 رقم الرسمية  الجريدة7
.1999 سنة  مارس9في  المؤرخأة15 عدد رسمية  جريدة99/02 عضوي  قانون1
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عههام الصههادر الكويههتي الدستور  وفي2الحكومة"  وبموافقة
" لكههل أنه  على100 المادة نصت حاليا به  والمعمول1962
مجلهس رئيهس إلههى يوجه أن المة مجلس أعضاء من عضو

فههي الداخألههة المههور عههن اسههتجوابات الوزراء وإلى الوزراء
.3" اخأتصاصهم

معنههى تحههدد لههم الدسههتورية النصوص هذه أن فنلحظ
خألل مههن مباشههرة تنظيمههه إلههى تتعههرض بههل السههتجواب

فقهههاء أورده ما إلى تعريفه تاركة الداخألية واللوائح النظمة
الدستوري. القانون

الثالث الفرع

وأمقاصده الساتجواب أهمية                               

خأطأ عن الوزير محاسبة هو الستجواب من الغرض         
الرقابههة وسههائل أمضههى فهههو مهههامه، تأديههة أثنههاء ارتكبههه

ذو إجههراء لنههه ضههراوة، الحكومههة علههى وأشههدها البرلمانية
،1عقهابي أثههر ذات وسهيلة أنهه إلههى بالضافة  اتهامية طبيعة
البرلمانيههة للرقابههة كوسههيلة السههتجواب أهميههة عن وفضل
المسههؤولية لتحريههك وكضههرورة الحكومههة أعمههال علههى

ارا يرتهب فهإنه تضهامنية أو فرديهة أكهانت سهواء الوزارية آث
فههي الواسههعة بتههأثيراته تتعلههق الخطههورة غايههة في سياسية

البرلمان في الستجوابات مناقشة يتابع ،والذي العام الرأي
واحد. آن في والحكومة النواب أداء تقييم يستطيع

المناقشههة بههاب يفتههح أنههه مههن الستجواب أهمية وتنبع
أن كمهها المجلههس، أعضههاء جميههع فيههها يشههترك التي العامة

.1971 سبتمبر11 المصرية العربية الجمهورية  دستور2
.1962  نوفمبر11 الكويت دولة  دستور3
 .125 ص  السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد1
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إلههى يههؤدي بعضههها السههتجواب يثيرههها الههتي المناقشههات
تطههور أهميههة تظهههر وهنهها بههالوزارة الثقههة علههى التصههويت

النظمههة فههي وهههذا ،2الوسههائل مههن غيههره عههن الستجواب
القههانوني النظههام فههي السههتجواب يههثير ل بينمهها المقارنههة،
. عامة مناقشة الجزائري

بخصههوص توجيهه جواز خألل من تظهر أهميته أن كما 
فالموضههوعات التنفيذيهة، السهلطة بههه تقههوم مههم عمل أي

تخههالف ل دامههت مهها محددة غير عنها الستجواب يجوز التي
للنههواب تسههمح أداة وهههي ،3الدستور من الساسية القواعد
علههى مجههبرة تكههون بحيههث الحكومههة تصرفات على بالتأثير
وأن خأاصههة بههه، تقوم تصرف كل عن النواب موقف مراعاة

أن سههوى النواب، على قيد أي يضع ل الجزائرعام في النص
. 4الساعة قضايا إحدى في يكون

لتحريههك البرلمانية المبادرة أن من كذلك أهميته وتأتي
للههوزير الفرديههة أو للههوزراء الجماعيههة السياسية المسئولية

فههي وبههديهي طههبيعي أمههر وهههذا العضههاء مبادرة على بناءا
فههي تقرر الستجواب أهمية على وتأكيدا البرلماني، النظام

تخصههيص البرلماني النظام تتبنى التي العربية البلدان بعض
جههاء كمهها عادية عمل ساعات أربع كل بعد استجواب جلسة

أدخأههل ،وقههد1الردنههي النههواب لمجلههس الداخألي النظام في
. 2اللبناني النواب مجلس في التقليد هذا مؤخأرا

مقاصهههد تحديهههد فهههي الفقههههاء آراء اخأتلفهههت وقهههد 
للسههتجواب، تعريفهههم إلههى أساسهها راجههع وهذا الستجواب

يمكن للستجواب الناظمة القانونية النصوص إلى وبالرجوع
: التية المقاصد نستخلص أن

1- تقههديم فههي يكههون أن يجههوز : ل العام الصالح يحقق 
،ويفهههم للمسهتجوب شخصهية أو خأاصة مصلحة الستجواب

 .383ص  ،1971 ، ،القاهرة العربي الفكر ،دار الدستوري القانون ، ليلة كامل  محمد2
.925 ص  ،1971 ، القاهرة ، العربي الفكر دار "، والحكومة " الدولة السياسية النظم ليلة، كامل  محمد3
.398ص السابق، المرجع الجزائري، السياسي شعير،النظام بو  سعير4
رقم رسمية جريدة ،1996  مارس16بتاريخّ الصادر الردني، النواب لمجلس الداخألي النظام  من87  المادة1

4106. 
في  والمعدل1994 الول  تشرين18 بتاريخّ الصادر اللبناني النواب لمجلس الداخألي النظام  من136  المادة2

21 و1999  شباط11  و10 و1997  إيار29و28 بتاريخّ المنعقدة النيابي للمجلس العامة الهيئة جلسات
2003نوفمبر13 في  المؤرخأة52رقم الرسمية  الجريدة2003 اكتوبر
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هههو السههتجواب مههن الساسههي الهههدف أن الشرط هذا من
الخاصههة المصههلحة وطههرح العامههة المصههلحة وراء السههعي
كههان إذا خأاصههة الحزبية المصالح عن ،والبتعاد جانبا الضيقة

مههن انتخابيههة لحملههة التحضير بمناسبة هو الستجواب طرح
البرلمههان منههبر واسههتغلل النههاخأبين أصههوات جلههب أجههل

الدسههتور رسههمه الههذي الطار عن تخرج لمصالح وإمكانياته
عههام بموضههوع متعلقا يكون أن يجب الستجواب أن ،بمعنى

الموضههوع تعلههق فههإذا شخصههية، مصههلحة علههى مبنههي وغير
فههي الشتراك قبل البرلمان إخأطار وجب شخصية بمصلحة

يحههاولون مهها كثيرا النيابي المجلس أعضاء ولكن المناقشة،
بهدف وذلك الخاصة والمصلحة العامة المصلحة بين الخلط
تقههديم أو النتخابيههة دوائرهههم لبنههاء المصههالح بعههض تحقيق

الخأههر البعههض دأب كما الستجواب، طريق عن لهم خأدمات
معهههم التفههاوض أو الوزراء بعض مساومة على العضاء من

. بهم خأاصة مصالح تحقيق على

بمهها يسههم : فالسههتجواب الحكومة ساياساة -توضيح 2
والدلههة البيانههات لعههرض مقههدمه أمههام فرصههة مههن يههتيحه

حههق مههن للعضههاء كههذلك يههتيحه وما ، نظره بوجهة المؤيدة
ودفاعههها الحكومههة لههرد والسههتماع المناقشة في الشتراك

يعتههبر الصههدد هههذا وفههي ، الحكومههة سياسههة توضههيح فههي
الههوزير مههن يطلههب أن للعضههو يسههمح حههق هههو الستجواب

ومههن بههها، تتعلق أوقضية للدولة العامة السياسة عن بيانات
عن المعلومات لجمع كوسيلة يستخدم الستجواب فإن ثمة

عنها. العام الرأي وإعلم الدارة

العام الرأي، أمام الحكومة سياسة توضيح مقاصده إن
والبيانههات النتائههج لعههرض مقدمه أمام فرصة من يفرزه بما

البرلمههان لعضههاء ينتجههه ومهها نظره، لوجهة المؤيدة والدلة
عههن ودفاعههها الحكومة رد إلى والستماع المناقشة حق من

عمههل تفعيههل فههي هامة أداة هو فالستجواب ولذا سياستها،
عنههد ومحاسههبتهم غفلتهههم، حههال فههي وتنههبيههم الههوزراء،

الصههواب جههادة تجههاوزهم عنههد لهههم وردعهها تقصههيرهم،
وقواعههدها أصههولها لههها رقابههة وسههيلة هههو ،والسههتجواب
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وتجههدر البرلمههاني النظههام تقههوي التي ومبرراتها وإجراءاتها
. 1أصوله

الستجواب هدف : إنالسياساية المسؤوألية تحريك -3
مههن مخالفههة كشههف هههو الرقابههة طرق من طريقا  باعتباره

هههذه وإزاء التشههريعي، المجلس أمام السياسية المخالفات
أو بالحكومههة الثقههة سههحب في المجلس يتوانى ل المخالفة

السههتجواب يسههتهدف أشههمل بمعنههى أي المختههص، الوزير
المسههؤولية هههذه تخههف وقههد الوزاريههة، المسههؤولية تحريههك
. اللزم بالصلح الحكومة وعدت إذا الوزارية

فل موضوعية رقابة تكون أن يجب البرلمانية والرقابة      
للدسههتور مخههالف منه صادر تصرف عن إل الوزير يستجوب

تصههرفات أن الفقهاء بعض ويرى شخصي، أمر مجرد عن ل
امتههداد دون حههائل ليسههت الخاصههة بحياتهم المتصلة الوزراء
العامههة، المصههلحة علههى تأثيرههها لها كان طالما إليها الرقابة

حيههاته فههي المشههبوهة التصههرفات ببعههض الههوزير أتههى فههإذا
ففههي ، السياسههي تأثيرها الوقت ذات في لها يكون الخاصة

فههإنه الههوزير، ههذا بإبعهاد الحكومهة تقههم لهم إذا الحالهة هذه
المسههؤولية تقتصههر ل وبالتههالي يسقطه، أن للبرلمان يمكن
الدسههتورية صههلحياته نطههاق فههي الههوزير عن يصدر ما على

حيههاته أيضهها تشههمل وإنما له، الخاضعين وأعمال والوظيفية
 2الشخصية

4- مههن :وكههذلك وأحرـيـاتهم الـفـراد حـقـوق حماـيـة 
حقههوق لحمايههة مهمهها ضههمانا يعههد انههه السههتجواب مقاصههد
التنفيذيهههة السهههلطة إجهههراءات ضهههد وحريهههاتهم، الفهههراد

الرقابيههة الوسههائل طريههق عن الحكومة فمراقبة التعسفية،
ومناقشههة بههالوزارة الثقة وطرح والستجوابات السئلة مثل

البرلمههان أمههام تصههرفاتها تههبرير علههى وإرغامههها الميزانيههة
الفههراد لحقههوق أساسههية ضههمانة يمثههل  العههام، والههرأي

. وحرياتهم

الوفاء الحكومة،مكتبة أعمال علة البرلمانية الرقابة وسائل من كوسيلة بريح،الستجواب بن  ياسين1
.26 ص  ،2009 مصر، أولى، القانونية،طبعة

.20 ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد2
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أركههان تعزيههز شههأنها مههن رقابيههة كوسيلة والستجواب
السههلطة مواجهة في للحريات مهمة وضمانة القانون، دولة

الحقيقة إلى الوصول هو الرقابة هذه من فالهدف التنفيذية،
توضههيح مههع وتقصههيرها الههوزارة أخأطههاء كشههف خألل مههن

المهههم الههدور ذلههك مههن ويتأكههد العههام، الرأي أمام سياستها
تمههثيل المههة لفههراد ممثل البرلمههان يكههون أن للسههتجواب

مههن لحماية سلطته استعمال البرلمان يحسن وحتى حقيقيا
. أنابه

الثاني المطلب

الخأرى الرقابة أدوأات عن الساتجواب تمييز

الحكومة على السياسية رقابته يمارس عندما البرلمان
أعمالههها مشههروعية ومراقبههة محاسههبتها إلههى يسههعى إنمهها

الصههالح إلههى تهههدف أنههها من والتحقق وقراراتها وتصرفاتها
ه  العام، إذا الصهواب إلهى وإعادتهها مراجعتهها ذلهك فهي ول
سههبيل وفههي العامههة، المصههلحة تحقيق عن خأرجت أو مالت
متنوعههة، رقابية وسائل يستخدم هاته برقابته البرلمان قيام
ووسههائل صههور عههدة علههى الجزائههري الدسههتور نههص وقههد

أهمههها الحكومههة علههى الرقابههة سههبيل في النواب يستعملها
والشههفوية الكتابيههة بنوعيها البرلمانية السئلة و الستجواب

ائل نجد هذا إلى بالضافة تحقيق، لجان وتشكيل أخأهرى وس
فهي موجههودة وغيههر المقارنة النظمة في البرلمانية للرقابة
الموجودين إحاطة وطلب مناقشة كطلب الجزائري النظام

السههتجواب مفهههوم ولتحديد والكويتي المصري النظام في
هههذه ومجمههل السههتجواب بيههن والتمييههز المقارنة سنحاول

. يلي فيما والدوات الصور

الول الفرع

وأالسؤال الساتجواب

الههتي الرقابههة وسههائل مههن البرلمانيههة السههئلة تعتههبر
لمراقبهههة فرديهههة بطريقهههة البرلمهههان أعضهههاء يسهههتعملها
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فههإن المنشههأ فرنسههي السههتجواب كههان وإذا ،1الحكومههة
فههي السههئلة طههرح حق نشأ حيث المنشأ بريطاني السؤال
،1721  ديسههمبر19 في اللوردات بمجلس ،2بريطانيا وإن  

بعههد تكههرر ثم ، اليوم عليها المتعارف الجراءات فيه تتبع لم
تبع وقد  ،1739 سنة المجلس نفس أمام الثانية للمرة ذلك
أعضههاء بحههق الرسمي العتراف أن غير الوزير، جواب ذلك

مجلس رئيس أعلن عندما حدثا السئلة طرح في البرلمان
البرلمههان لعضههاء يمكههن  بههأنه1783  ماي21 بتاريخّ العموم

ة يلهتزم والهذي الهوزراء أحهد إلى السئلة تقديم الن بالجاب
، الجابة من تمنعه التي السباب يوضح القل على أو عليها،

جههدول علههى السههئلة طههرح إلههى اللجههوء يههؤثر ل أن بشرط
آخأههر تحههول حههدثا  فقههد1803  نوفمههبر28 في أما ، العمال

سههؤالين طههرح عنههدما وذلههك البرلمانيههة السههئلة تطور في
العمههوم مجلههس أمههام مختلفيههن موضههوعين فههي متتههالين

مههن معيههن وقههت تخصههيص قاعههدة بمقتضههاهما ترسههخت
وعرف عنها والجابة السئلة لطرح العموم مجلس جلسات

راquestions time"3" السههئلة بههوقت الههوقت ذلك للتلزم  نظ
مههن الخأيههر هههذا باعتبههار السههؤال وحق البرلمان بين القائم

مراقبههة فههي البرلمههانيون يسههتخدمها التي الرقابية الوسائل
دورا ظهورههها بعههد السههئلة لعبههت ولقههد التنفيذيههة، السلطة

إلهى السهلطة انتقهال بعهد العمهوم مجلهس فعالية في بارزا
فههي أمهها بريطانيا، في الوزارية المسؤولية وظهور الحكومة

بظههههور  أي1875 فههي الشههفوي السههؤال ظهههر فقد فرنسا
فههي ظهههر فقههد المكهههتوب السؤال أما التشريعية المجالس

. 4 1909  جوان30

إلى الوزراء بدخأول البرلمانية السئلة ظهور وارتبط         
يتههوفر ل ما وهو البرلمانية النظم في سائر هو كما البرلمان

لكهونه المريكيهة المتحهدة للوليهات السياسهي النظهام في
لقيههت ولقههد  السلطات بين المطلق الفصل مبدأ على يقوم

وتأسيسهها كبيرا اهتماما المضمار هذا في البريطانية التجربة
 .25 ص السابق، المرجع ، عمار عباس 1
.137ص السابق، المرجع ، خأرباشي عقيلة 2
.26 ص السابق، المرجع عمار،  عباس3
.137 ص السابق، ،المرجع خأرباشي  عقيلة4
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ثمههة ومههن الوسيلة هذه الدساتير مجمل اعتمدت ذلك على
كههل أن نجههد الجزائههر وفههي دسههتوري، مبههدأ إلههى حولتههها

أسههئلة تههوجيه فههي النههواب حههق علههى نصههت قههد الدسههاتير
. 1للوزراء

لليههة اسههتخدامه خألل مههن البرلمههان عضههو ويهههدف
التحقههق أو يجهلههه أمر عن معلومات على الحصول السؤال

اتخههاذه الحكومة تنوي ما معرفة أو علمها واقعة حصول من
إلههى الحكومههة نظههر لفههت إلى يهدف ،كما بذاتها مسألة في

فهههي يهههدخأل معيهههن موضهههوع بشهههأن حهههدثت مخالفهههات
أعضههاء يسههتطيع إجههراء هههو فالسؤال ثمة ومن ،2اخأتصاصها
وطههرح معلومههات علههى الحصههول خأللههه مههن البرلمههان

وهو السؤال، بموضوع المختصين الوزراء على استفسارات
رئيههس مههن أو مختههص وزيههر مههن البرلمههان عضههو تقصههي

أو الههوزراء بأعمههال خأههاص معيههن أمههر حقيقههة عن الحكومة
. 3ككل الحكومة

السهئلة تهوجيه النهواب حهق الحالي الدستور كفل وقد
محههددا تعريفهها يعطي أن دون  منه134 المادة في للحكومة

الداخأليههة، والنظمة القوانين إلى ممارسته تنظيم وأحال له
للمجلههس الههداخألي  والنظههام99/02 العضوي القانون ونظم

السؤال. ممارسة كيفيات المة ومجلس الوطني الشعبي

صورتان كونهما في والسؤال الستجواب ويشترك         
يشههتركان كما الحكومي، للعمل البرلمانية الرقابة صور من

مههن معلومههات علههى الحصههول إلههى يهههدفان كونهمهها فههي
إلههى التطرق عدم في يشتركان كذلك و الوزير، أو الحكومة
صههلحيات فههي تههدخأل لنههه المحاكم فيها تنظر التي القضايا

شههأن شههأنه السههتجواب و ، تامهها تنافيهها الثالثههة السههلطة
بالسلطة مساسا يتضمن أل ،يجب الخأرى الرقابية الوسائل
. أحكامها و القضائية

 ،والمادة1989 دستور  من1 /125 والمادة ،1976دستور  من162والمادة  ،1963 دستور  من38 المادة 1
.1996 لسنة الدستوري التعديل  من134/1

.54 ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي محمد 2
الكتب، عالم دار ، البرلماني النظام في التنفيذية السلطة أعمال على السياسية ،الرقابة سلم زكي إيهاب 3

.27 ص ،1983 مصر،
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بهأن يههرى مهن هنههاك أن مهن الرغههم على الكلم هذا نقول 
المعلومههات وتبههادل التعههاون صههور مههن صههورة هي السئلة
.  1الرقابة صور من صورة وليس

الدستوري النظام في بينهما الخأتلف أوجه وتكمن        
: في الجزائري

ممارسههته نههائب أي يسههتطيع فههردي حههق السههؤال - كههون
القههانون اشههترط جمههاعي حههق الستجواب حين في لوحده

اا30ثلثيههن( طههرف مههن  الممارسة99/02 العضوي أو )عضههو
الشههعبي للمجلههس الداخألي النظام وكذلك 2) نائبا30ثلثين(

. المة لمجلس الداخألي والنظام 3الوطني

يمكههن ،4وكتههابي : شههفهي نههوعين إلههى ينقسههم - السههؤال
حيههن فههي 5البرلمههان دورات خأههارج الخأيههر هههذا ممارسههة

الههدورة انعقههاد أثنههاء يمههارس واحههد شههكل للسههتجواب
. فقط البرلمانية

 علههى99/02 العضههوي القههانون  مههن70 المههادة - نصههت
دورة خألل ) يوما15عشر( خأمسة كل خألل جلسة تخصيص
نصههت حيههن فههي الشههفوية السههئلة لتناول العادية البرلمان
السههتجواب دراسهة جلسهة تكههون أن علههى  منهه66 المههادة

 إيداعه تاريخّ من يوما عشر ) خأمسة15( خألل

مههن أي رأت إذا أنههه الدسههتور  مههن134/3 المههادة - نصههت
يههبرر كتابيا أو كان شفويا الحكومة عضو جواب أن الغرفتين

علههى يرتههب لههم حيههن فههي المناقشههة تجههري مناقشة إجراء
. مناقشة إجراء الستجواب

مقارنة بالبساطة ومناقشته السؤال تقديم إجراءات - تتسم
بشههكل تتههم الحههق هههذا ممارسههة أن نجد ولهذا بالستجواب

 .27 ص السابق، المرجع ، سلم زكي  إيهاب1
 .99/02 العضوي القانون  من65/2  المادة2
.1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي القانون  من123  المادة3
questions d’actualité الحدثا كأسئلة الجزائرية الدساتير بها تأخأذ لم للسئلة أخأرى أنواع هناك أن اعتبار على 4

للجمعية الداخألي النظام في إدراجها ثم  ،questions d’urgence الستعجالية السئلة البداية في تسمى كما
فقد   ،questions au gouvernement الحكومة إلى السئلة  ،أماChaban  Delmas   طرف من الفرنسية الوطنية
السئلة أما   ،François Mitterrand بموافقة الشيوخ مجلس إلى توسعت  و30/05/1974 من ابتداء ظهرت

ل موضوع حول ما وزير استفسار حول تتمحور حيث  ،1989 سنة ظهرت فقد   ،Questions cribles الوزير إلى
 .)29ص السابق، المرجع ، عمار عباس (أنظر مسبقا يعلمه

 .99/02 العضوي القانون  من73  المادة5
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في الشفوية السئلة عدد بلغ حيث بالستجواب مقارنة كبير
ال476الرابعة التشريعية الفترة اا  سههؤا ال678و شههفوي  سههؤا
اا الفههترة نفههس فههي السههتجوابات عههدد بلههغ حين في ،1كتابي
 2فقط استجوابات ستة

مدة تتجاوز ل بحيث ألستعجالي بطابعه الستجواب - يتسم
مههن هنههاك أن حيههن فههي 3يومهها عشههر ) خأمسة15مناقشته(

مههن أكههثر مههرور بعههد حههتى تنههاقش لم التي الكتابية السئلة
. سنة

تعتبر بينما للحكومة السياسية المسؤولية السؤال يرتب - ل
للستجواب الطبيعية النتيجة للحكومة السياسية المسؤولية

عنههد المسؤولية هذه ترتيب وبغير ، الحكومة تقصير ثبت إذا
.   الحقيقية وصورته معناه ،يفقد الحكومة تقصير

الثاني الفرع

التحقيق وألجان الساتجواب

أعضههاء تخههول الههتي السههابقة الرقابة آليات إلى إضافة
خألل مههن والتي الحكومي، النشاط مراقبة سلطة البرلمان

مباشههرة كيفيههة حههول النواب، لدى الرؤية تتضح استعمالها،
لجههان في تتمثل أخأرى آلية هناك ، العامة للشؤون الحكومة
متنههاول فههي  المشههرع جعلها التي الليات بين من التحقيق،

غيههر الطههراف، متعههددة رقابية وسيلة بأنها ،وتعرف النواب
إلههى ذلههك تتجههاوز وإنما طرفيه، على كالستجواب مقصورة
تتقصههى الههذي الحكههومي والجهههاز ناحية، من ككل البرلمان
نطهاقه فهي وقهع عمها يتحرى أو به يتعلق شأن عن الحقائق

بههذلك تعكههس أخأههرى، ناحيههة مههن تجاوزات أو مخالفات من
ه يتوصهل أن فهي البرلمهان رغبهة ائق تلهك إلهى بنفس الحق

. 4 تحقيق بإجراء

شههكل هههو البرلمههاني، التحقيق بأن يرى تعريف وهناك
عههن النيههابي المجلههس يمارسههها الههتي الرقابههة، أشكال من

144 ص السابق، المرجع خأرباشي،  عقيلة1
150ص المرجع،  نفس2
99/02 العضوي القانون  من66/2  المادة3
108ص السابق، المرجع ، يونس أبو باهي محمد 4
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ينتخبهههم أعضاء من مؤلفة لجنة، بالتحقيق وتقوم الحكومة،
الماديههة العناصههر كافههة عههن الكشههف هههدفهم ، البرلمههان
ويحههق عامههة، مصههلحة ذات قضية أو مسألة في والمعنوية،

واسههتدعاء والوثههائق المسههتندات كههل علههى الطلع لههها
جميهههع عهههن والستفسهههار أمامهههها، للمثهههول المسهههئولين

. 1والوثائق الملبسات

لعضههاء موجهههة عمليههة البرلمههاني التحقيههق ويعتههبر
على السياسية الرقابة ممارسة من تمكنهم حيث البرلمان،

تمكههن أنههها ذلههك هامههة، جههد وسههيلة وهههي الحكومة، أعمال
خأاصههة حههالت علههى الضههوء تسههليط مههن البرلمههان أعضههاء
.2الغموض يكتنفها

التحقيههق منشههأ بريطانيهها تعتههبر السههؤال، غههرار وعلههى
لتمتد ،1689 سنة التحقيق لجان أولى تشكلت إذ البرلماني،

.3الدول من  وغيرها1832سنة فرنسا إلى

وسههائل مههن كوسههيلة البرلمههاني التحقيههق لجههان إن
علههى يقررههها، نههص إلههى بحاجههة ليسههت البرلمانية، الرقابة
والرقابية التشريعية، الوظيفة من وجودها تستمد أنها اعتبار

هههو كمهها البرلمههاني، النظههام بنشههأة مرتبطة لنها للبرلمان،
هههذا العليهها المحكمة أكدت وفرنسا،كما بريطانيا في الشأن
ضههمن المريكيههة المتحههدة الوليههات فههي للكههونغرس الحق

أخأههرى أنظمههة أن نجههد حيههن فههي. 4الدستورية وظائفه
صههراحة، عليه النص خألل من الحق هذا تأكيد على حرصت

القههانون كههذلك ،5الجزائرية للدساتير بالنسبة الشأن هو كما
لجههان أن  علههى103 المههادة فههي نههص  الذي99/02 العضوي
اقههتراح علههى التصههويت نتيجههة تتشههكل البرلمانيههة التحقيق

موقعههة الههوطني الشههعبي المجلههس مكتب لدى تودع لئحة
. القل على ) نائبا20( عشرين قبل من

 .93ص السابق، المرجع عمار، عباس 1
.86ص السابق، المرجع خألوفي، خأدوجة 2
في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري، السياسي النظام في التشريعية الرقابة آليات ليلى، بغلية بن 3

.39 ص  ،2003/2004 باتنة، لخضر، الحاج جامعة الدستوري، القانون
 .94 ص السابق، المرجع عمار، عباس 4
الدستوري التعديل من161 والمادة ،1989 دستور  من151 والمادة  ،1976 دستور  من188 المادة 5

1996.
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التحقيق أن السابقة التعريفات مجموع من ويستخلص
التالية:  العناصر على ينطوي البرلماني

مههن السههتجواب غرار على البرلماني التحقيق لجان - تعتبر
عشههرين طلب على بناء الجماعية البرلمانية الرقابة وسائل

. ) نائبا30( ثلثين طلب على بناء الستجواب بينما ) نائبا20(

بينما معه ينشأ إذ بالستجواب مباشرة لصيق التهام - طابع
غايههة إلههى البرلماني التحقيق في مؤجلة قضية التهام يعتبر
. للجنة النهائي التقرير إعداد

مثل مثلها القضاء يدي بين التي القضايا في التحقيق - عدم
. الستجواب

مهدة تتجههاوز ل بحيههث السههتعجال بطههابع السههتجواب يتميز
و  أشهههر6  إلههى اللجههان فترة تمتد بينما  يوما15 عنه الجابة
. 1أخأرى  أشهر6 تمديدها يمكن

بالعلنية الستجواب يتميز بينما بالسرية اللجان عمل - يتميز
 .

جميههع علههى البرلمههان قبههة خأارج سلطات التحقيق - للجان
أو الههوزير علههى الستجواب ينصب بينما والشخاص الهيئات
الحكومة.  رئيس

الشههعبي للمجلههس الههداخألي النظام  من125 المادة - نصت
السههتجواب ينتهههي أن يمكههن أنههه  على1997 لسنة الوطني

لجنههة بتكههوين الحكومههة بههرد المجلههس اقتناع عدم حالة في
الههوطني الشههعبي للمجلههس الههداخألي النظههام بينمهها تحقيق
إلههى مطلقهها يتطههرق لههم المفعههول  السههاري2000 سههنة

. التحقيق لجان إلى تعرض حين في الستجواب

الثالث الفرع

للمناقشة عام موضوع وأطرح الساتجواب

الوسائل من الدستوري الفقه في الوسيلة هذه تعتبر         
و البرلمان بين حوار إجراء إلى تهدف التي الهادئة، الرقابية

إلههى الوصول بقصد معينة، أهمية له موضوع حول الحكومة
99/02 العضوي القانون  من80  المادة1
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الفقهههاء ببعههض أفضى ما هذا لعل الطرفان، عليه يتفق حل
البرلمههان بيههن التعههاون و الههرأي تبادل قبيل من اعتباره إلى

لههها فههإن هنهها مههن و العامة المصلحة تحقيق في والحكومة،
. الخأرى الرقابة وسائل بين البالغة أهميتها

ايته للبرلمهان يحقق ناحية من أنه إذ       معرفهة فهي غ
حالهههة أو آنيهههة مشهههكلة مواجههههة فهههي الحكومهههة سياسهههة
اتجاهههات عههن للحكومة يكشف أخأرى ناحية من .و2معاصرة
ومههدى ، للمناقشههة المطروحههة المسألة شأن في البرلمان

بشههكل لمواجهتههها تتخههذها الههتي الجههراءات فههي لههها دعمه
.1بشأنها سياسيا أمامه المسألة خألله من تستوفي

طلههب على ينص لم الجزائري السياسي النظام        
تجههد الوسيلة هذه فان مصر في أما ينظمها، ولم المناقشة،

المصههري الدسههتور  مههن129 المادة في الدستوري أساسها
علههى عضوا لعشرين أنه" يجوز على نصت  التي1971 لسنة

عههام موضههوع طههرح الشههعب مجلههس أعضههاء مههن القههل
تنههص بشههأنه" كمهها الههوزارة سياسههة لستيضههاح للمناقشههة

علههى بنههاء يجههوز أنههه على الكويتي الدستور  من112 المادة
علههى عههام موضههوع طههرح أعضههاء خأمسههة مههن موقع طلب

شههأنه فههي المههة سياسة لستيضاح للمناقشة المة مجلس
فههي الشههتراك حههق العضههاء ولسههائر بصدده الرأي وتبادل

الجمهوريههة دسههتور  مههن94 المههادة نصههت كمهها المناقشههة،
علههى بالمائههة لعشههرين يجههوز انههه  علههى2001 لسنة اليمنية
للمناقشههة عههام موضههوع طههرح المجلههس أعضههاء من القل

بشأنه.  الوزارة سياسة لستيضاح

من92 المادة نصت وقد         العربية المارات دستور  
ينههاقش ان التحههادي الههوطني " للمجلس انه على المتحدة

ابلههغ إذا إل التحههاد بشههؤون الموضههوعات مههن موضههوع أي
ذلك مناقشة بان التحادي الوطني المجلس الوزراء مجلس

رئيههس ويحضههر العليهها التحههاد لمصههالح مخالفههة الموضههوع
الههوطني وللمجلههس النقههاش المختههص الههوزير او الههوزراء

92ص  السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد2
.369ص  السابق، المرجع  الحمد، الدين حسام  وسيم1
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ن يعهبر أن التحهادي دد توصهياته ع الهتي الموضهوعات ويح
اخأطههر التوصههيات تلههك الههوزراء مجلس يقر لم واذا يناقشها

على الفقهاء يتفق 2ذلك بأسباب التحادي الوطني المجلس
موقفها يقهف رقابيهة كوسههيلة للمناقشهة موضههوع طههرح أن

مههن السههؤال يفههوق فهههو والسههتجواب السههؤال بين وسطا
(السههائل طرفيههه علههى الحههوار فههي اقتصههاره عههدم حيههث

أعضاء من الراغبين لجميع النقاش باب يفتح والمسئول) إذ
دون يحههول ل الناحيههة هههذه من وهو المناقشة في البرلمان

فيمهها للحكومههة المناقشههة- أسههئلة فههي -المشههاركين توجيه
انهه كمهها محلها بالموضوع تتعلق أمور من ذلك أثناء يتكشف

طههرح خأاصههية فههي السههتجواب يماثههل أيضا الناحية تلك من
والمههوجه المسههتجوب على تقتصر ل مناقشة في موضوعه

إلى يفضي ل انه إذ أثره في عنه يفتقر لكنه الستجواب إليه
علههى أعضههائها لحد أو للحكومة السياسية المسؤولية إثارة

نأ أي ،1الثههر هههذا إلههى يههؤدي قههد الههذي السههتجواب خألف
عههام موضههوع طههرح مههن الغههرض ليههس انههه بينهمهها الفههرق

منههه الغههرض بههل محاسههبتها، أو الحكومههة اتهههام للمناقشههة
طرحههه المههراد الموضههوع بشان الحكومة سياسة استيضاح
جههوانب مههن المجلههس أعضههاء يجهلههه مهها لكشههف للنقههاش
. الحكومة سياسة

الرأي تبادل إلى للمناقشة عام موضوع طرح ويهدف       
عب نهواب بين ة وسهماع والحكومهة الش وأعضهائها الحكوم

بقصههد النقههاش موضههوع فههي النيههابي المجلس أعضاء لرأي
الطههرق وبحههث الشعب طلبات وتحديد للحقائق الستيضاح

هههل البعههض، يتسههاءل وقههد ،2الطلبات هذه لتحقيق الفضل
؟ أطرافه بين شخصيا حقا يعد للمناقشة عام موضوع طرح

يتههأثر يجعله مما بينهم شخصية علقة يقيم ل فهو ل، بالقطع
للمجلههس حقهها تقههديمه بمجرد يعتبر وإنما بهم وعدما وجودا

هههذه علههى ويههترتب لمقههدميه خأالصهها حقهها وليههس جميعههه
هامان. أثران الطبيعة

.489ص السابق، المرجع الطماوي، محمد سليمان 2
.370ص السابق، المرجع الحمد، الدين حسام  وسيم1
.44ص السابق، المرجع يحي، علي أحمد  صادق2
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مقههدمو غههاب إذا مقههدميه، لغيههاب الطلههب سههقوط / عدم1
لمناقشههته المخصصههة الجلسههة عن بعضهم أو كلهم الطلب
عههدد تبنههاه أو بههه تمسههك إذا المناقشة في المجلس يستمر
ببقاء مناقشته في الستمرار في يعتد ل فهو للغائبين مماثل

اللزم النصههاب تههوافر عليههه المعول وإنما كالسؤال مقدميه
للمناقشة.

كههل يتنههازل قد عنه، مقدميه لتنازل الطلب استبعاد / عدم2
أعمههال بجههدول إدراجههه بعههد عنههه بعضهم أو الطلب مقدمي
هههذه وفي مناقشته موعد تمديد أو لنظره المحددة الجلسة
ه تمسهك إذا المجلس يستعيده ل الحالة أعضهاء مهن عهدد ب

. 3للمناقشة المطلوب للنصاب مكمل الحاضرين المجلس

بين الجوهري الفرق أن نستنتج أن يمكن هنا ومن         
الثههر فههي هههو للمناقشههة عههام موضههوع وطههرح الستجواب

يرتههب قههد إذ الحكومههة محاسههبة فههي للسههتجواب الحاسههم
تقصههيرها أو إخأللها حالة في للحكومة السياسية المسؤولية

النتيجههة هههذه لههه ليسههت للمناقشههة عام موضوع طرح بينما
ة الوسههائل مهن يعتهبر فهو العمهل علههى الرقابهة فهي الهادئ

الحكومي.

الرابع الفرع

الساتجواب وأطلب الحاطة

معينههة بمشكلة الحكومة لتبصرة وسيلة الحاطة طلب
حق وهي آثارها لتفادي يلزم ما اتخاذ أو لحلها التدخأل بقصد
.1البرلمان لعضاء مقرر

النظمة وكذا الوسيلة هذه على ينص لم الجزائري الدستور
النظههام فههي معروفههة غيههر وسههيلة فهههي للبرلمان، الداخألية

هههذه علههى النههص المصههري الدستور يتضمن ولم الجزائري
اللئحههة أن إل البرلمانيههة الرقابههة وسههائل من أيضا الوسيلة
 حيههث197-194 المواد في تضمنتها الشعب لمجلس الحالية
على الشعب لمجلس الداخألية اللئحة  من194 المادة نصت

.371ص السابق، الحمد, المرجع الدين حسام  وسيم3
.42ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد1
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أو الههوزراء مجلههس رئيس إحاطة يطلب أن عضو " لكل أن
وعاجلههة عامة أهمية له بأمر علما الحكومة أعضاء من غيره

إليه. يوجه من اخأتصاص في داخأل ويكون

رئيههس إلههى كتابههة الحاطههة طلههب يقههدم أن ويجههب
صههفتها ومبينهها يتضههمنها، الههتي المههور بههه محههددا المجلههس

بههها خأاص سجل في الحاطة طلبات وتقيد والعاجلة، العامة
ورودها. لتاريخّ وفقا

 والفقرتيههن:181 المههادة أحكام الحاطة طلب على وتسري
هههذه  مههن185 والمههادة ،182 المههادة مههن والثالثههة الثانيههة
اللئحة.

علههى بنههاءا الطلههب حفههظ يقههرر أن المجلههس ولمكتب
المههذكورة المههواد فههي عليها المنصوص الشروط توفر عدم

إليههه المههوجه إلى كتابة عنه يجاب كسؤال بتبليغه الكتفاء أو
قرر. بما كتابة العضو إخأطار مع

المجلههس مكتههب قههرره مهها علههى العههتراض وللعضههو
أسههبوع خألل المجلههس لرئيههس يقدمه مسبب كتابي بطلب

علههى العضههو اعههتراض الرئيههس ويعرض الخأطار، تاريخّ من
لها". اجتماع أول في العامة اللجنة

أداء علههى الحكومة مؤازرة هو الحاطة طلب فمنطلق
وتشههعب معرفتههها عليههها يصههعب قد بأمور وتبصرتها مهامها
إلههى الخلل جوانب بمختلف معرفتها يصعب قد مما مهامها،
مسههئوليتها أثيههرت إذا حههتى تعلمههه ل بمهها وإخأبارها مرافقها

يعههد بطههبيعته الطلههب هههذا ولعههل بجهلهها، تعههذر ل بعههد فيما
الفكههرة ذات وهههي لحقا، الثقة طرح أو للستجواب مقدمة

يتقههدم قههائل(... عنههدما المجلههس أعضاء أحد عنها عبر التي
الههوزراء أحد إلى الحاطة بطلب الشعب مجلس أعضاء أحد
يههراه أن للههوزير يمكههن ل مهها رأى قههد العضو هذا يكون فقد

.1مشاغله) كثرة بسبب

كطلههب صههفته الطلههب يفقههد هههل البعض، يتساءل وقد
بالقطع يثيرها؟ التي بالمشكلة الحكومة علم ثبت إذا إحاطة

.32ص السابق، المرجع بريح، بن  ياسين1
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ل للمشكلة الحكومة جهل لن ل، شهرطا ليهس الطلهب مح
فههالطلب لرفضه، سببا ليس سلفا بها علمها أن كما لقبوله،

يفقههد ل فههإنه عاجههل بههأمر الحكومههة إخأبار في دوره فقد إن
لههزوم علههى وحثههها فعلههه عليههها بههواجب إحاطتها في أهميته
. 2لتأديته تدخألها

فههي عرضههه يمكههن إجراءاتههه حيث من الحاطة وطلب
أن مشههروطا يكههون ل بحيههث فيههها، يقدم التي الجلسة ذات
ذات الخطيههرة المههور مههن كان إذا العمال جدول في يدرج

ل الحاطههة فطلههب ، الثار حيث ومن العاجلة العامة الهمية
انتباه لفت هو فالصل الوزير، أو الحكومة إلى اتهام يتضمن

أنههه يعتقههد معلومههات إلههى الحاطههة طلههب إليههه يههوجه مههن
ة، الثقة طرح إلى يؤدي ل بالتالي يجهلها، تقريهر أو بالحكوم

يمكههن مهها فأقصههى الستجواب عكس على الوزير مسئولية
لجنههة إلههى الموضههوع إحالة هو الحاطة، طلب إليه تصل أن

الحاطة فطلب ،1المجلس إلى تقرير وتقديم لبحثه مختصة
مسههئولية تههثير ل التي الهادئة الرقابية الوسائل من أيضا هو

الحكومة.

يمارسههه أن عضههو كههل يسههتطيع فههردي حههق أنههها كمهها
حقههوق عامههة مناقشههة وطلههب السههتجواب بينمهها بمفههرده
. البرلمان لعضاء جماعية

الثاني المبحث

الساتجـــواب شـروأط

فههي حقهههم ممارسههة البرلمهههان لعضهههاء يتسههنى ل
الشههروط مههن بمجموعههة التزموا إذا إل الحكومة استجواب

ويحقههق سههليما، السههتجواب تجعههل القانونيههة، والجههراءات
منه. المرجوة الهداف

يكههون حههتى البرلمانيههة، الرقابههة وسههائل مههن وكغيههره
مههن مجموعههة فيههه تتههوافر أن يجههب مقبههول السههتجواب

حههددتها مههن ومنههها الدسههتور، حههددها مههن الشههروط, منههها

.43 ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد2
.33ص السابق، المرجع بريح، بن  ياسين1
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فههي الشههروط هههذه وتنقسههم الداخأليههة، والنظمههة القوانين
شههكل علههى وتنصههب شههكلية شههروط نههوعين، إلههى مجملها

مضههمون علههى تنصههب موضههوعية وشههروط السههتجواب،
المطلههب مطلههبين، خألل من المبحث هذا نعالج الستجواب

يتضههمن الثههاني والمطلههب الشكلية، الشروط يتضمن الول
الموضوعية. الشروط

الوأل المطلب

الشكلية الشروأط

فيههه تتههوفر أن لبههد شههكل، مقبههول السههتجواب ليكههون
شههكل علههى تنصههب التي   القانونية، الشروط من مجموعة

دونها والتي الستجواب ة، إلهى يصهل أن يمكهن ل ب الحكوم
اا ثلثههون يههوقعه أن فلبههد لنظرههها، محل يكههون ولههن أو نائبهه

اا، ثلثههون مكتههب إلههى مكتوبهها يقههدم أن يجههب كمهها عضههو
لتسهههل وذلههك شههفاهة، يقدم أن يمكن ول المعني المجلس

يكههون أن يجههب كمهها العضههاء، أو النههواب بين تداوله عملية
الههتي هههي الشروط هذه  غيرها، إلى ل الحكومة إلى موجها
المطلب. هذا في بالدراسة نتناولها سوف

الوأل الفرع

نائبا ثالثاون يوقعه أن

وليههس جمههاعي حههق الجزائري النظام في الستجواب
ليتههم النههواب مههن معيههن عههدد توقيههع يشههترط إذ فرديا، حقا

العضههوي القههانون  مههن65 المههادة نصههت حيث شكل، قبوله
أنه" يبلههغ على الثانية فقرتها في الذكر  السالف99/02 رقم

المههة مجلههس رئيههس أو الههوطني الشههعبي المجلس رئيس
القههل علههى الحالههة حسههب يههوقعه الههذي السههتجواب نههص

إلههى المة مجلس في ) عضوا30ثلثون( أو ) نائبا30( ثلثون
الموالية ) ساعة48( والربعين الثماني خألل الحكومة رئيس

". ليداعه

إجههراءات لمباشههرة الدنى الحد أن الشرط هذا ومعنى
)30ثلثههون( هههو البرلمان في غرفة كل قبل من الستجواب

بالمقارنههة فيههه مبههالغ الحههد وهههذا ) عضوا،30ثلثون( أو نائبا
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عشههرون( وهههو بالقههانون للمبادرة اللزم القانوني الحد إلى
ذلك يؤكد ومما اللية، هذه إضعاف إلى يؤدي مما ،1) نائبا20
) اسههتجوابات07سبعة( عرف الوطني الشعبي المجلس أن

حيههن في )،2000-1997( سنة بين الممتدة الفترة في فقط
يعههود وقههد ،2إنشائه منذ اللية هذه إلى المة مجلس يلجأ لم

يبدو الذي الستجواب على الموقعين العضاء عدد إلى ذلك
المجلههس شههأن للحههل قابل غير المة مجلس لن أو  كثيرا،

الوطني. الشعبي

الدنى الحد يتساوى أن المعقول من ليس أنه كما       
يتشههكل الههذي الوطني الشعبي للمجلس بالنسبة المطلوب

 عضههوا،144 مههن يتشهكل الذي المة ومجلس  نائبا،380 من
العههدد حيههث مههن غرفة كل تختلف أن المنطق يستقيم ل إذ

لتقهههديم المطلهههوب العهههدد فهههي وتسهههتويان الجمهههالي،
الليههة هههذه إهمههال إلههى الخأيههر فههي يؤدي مما الستجواب،

لههذا المنتخبههة، الفئههة وخأاصههة المة، مجلس لعضاء بالنسبة
هههذا لن العتبههار بعيههن الفارق هذا يؤخأذ أن الولى من كان
فههي صعوبة تجد المنتخبة الفئة أن باعتبار عائقا يشكل الحد

أمههرا يعد لها المعينين العضاء انضمام لن بينها من تحصيله
مههن أعضههائه ثلههثي يتشههكل المههة مجلس أن إذ ،1جدا صعبا

مههن المباشههر غيههر النتخاب طريق عن المحليين المنتخبين
طريههق عن الخأر الثلث يتشكل حين في المحلية، المجالس

مههع ،2والعلميههة الوطنيههة الشخصههيات مههن الرئاسي التعيين
خأمسههة كههان اسههتجواب لتقههديم المقههترح العههدد أن العلههم
لسههنة المههة لمجلههس الداخألي النظام في ) عضوا15عشر(
مههن مههواد أربع الذكر السالف القانون تضمن وقد ،3 1998

أن قبههل وذلههك بالستجواب . تتعلق79 المادة  إلى76 المادة
النظههام بعههد صههدر  الههذي99/02 العضههوي القههانون يصههدر

الههداخألي النظههام تله  ثم1999 لسنة المة لمجلس الداخألي
ن خأاليين صدرا  وكلهما2000 لسنة المة لمجلس المهواد م

.1996 لسنة الدستوري التعديل  من119  المادة1
.40 ص السابق، المرجع بريح، بن  ياسين2
.146ص السابق، المرجع خأرباشي،  عقيلة1
.1996 لسنة الدستوري التعديل  من101المادة انظر المة مجلس تشكيل  عن2
.1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي القانون  من77 المادة3
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علههى تنص ولم ،73 المادة هي واحدة مادة من إل السالفة،
بههل السههتجواب فههي المطلههوب المههوقعين مههن العههدد هههذا

لههم الذي ،99/02 العضوي القانون في موجود هو بما اكتفى
علههى المههوقعين العضاء عدد أصبح بل العدد هذا على ينص

النهههواب بعهههدد مسهههاوي ) عضهههوا30ثلثهههون( السهههتجواب
الههوطني الشههعبي المجلههس في الستجواب على الموقعين

) نائبا30ثلثون( وهم

التجربة عمر قصر من الرغم وعلى الجراء، هذا إن       
عضههو جمههاح كبههح قد الثنائية)، سيما الجزائرية(ل البرلمانية
وألزمههه سياسيا، أو فكريا أو علميا المتفرد خأاصة البرلمان،
وعشههرون زملئه(تسعة بقية "استجداء" واستمالة بضرورة

إطههار فههي الستجواب تفعيل لمشاركته القل)، على عضوا
.  4المطروحة القضية

الدنههى الحههد فههي النظههر إعههادة يستحسههن وعليههه 
الحههد إلههى وإنقاصههه الولههى، للغرفههة بالنسههبة المطلههوب

الحههد فههي الغرفههتين بيههن المسههاواة عههدم ثههم أول المعقول
ولزمههة ملحة كضرورة الستجواب لتقديم المطلوب الدنى
ومههن القههانوني، المنطق من قاعدة على الستجواب ليقف
الحكومة. وجه في الرقابية اللية لهذه أكثر فعالية أجل

مقرر حق فالستجواب المصري، النظام في بينما         
إلهى وبهالرجوع الدسهتورية، النصوص خألل فمن نائب، لكل

 فإنههها1971 لسههنة المصري الدستور  من125 المادة أحكام
تههوجيه حههق الشههعب مجلههس أعضههاء مههن عضههو تنص"لكل

أو الوزراء أو نوابه أو الوزراء مجلس رئيس إلى استجوابات
فهههي تهههدخأل الهههتي الشهههؤون فهههي لمحاسهههبتهم نهههوابهم

الداخأليههة اللئحههة  مههن198 المههادة اخأتصاصههاتهم" وتنههص
إلههى يههوجه أن عضو  على"لكل1979 لسنة الشعب لمجلس
نهههوابهم أو الهههوزراء أو نهههوابه أو الهههوزراء مجلهههس رئيهههس

فههي تههدخأل الههتي الشههؤون فههي لمحاسههبتهم اسههتجوابات،
عههدد السههتجواب تقههديم في يشترط ل أنه اخأتصاصهم"،أي

الفكر مجلة الجكومي، الداء على البرلمانية الرقابة عملية في والمساءلة الستجواب دور طرطار،  أحمد4
.64ص ،2007فيفري ،15العدد المة، مجلس نشريات البرلماني،
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أعضههاء مههن عضههو لكههل يحههق وإنمهها العضههاء، مههن معيههن
السههتجواب يلتقههي وبههذلك بههه، يتقههدم أن بمفرده المجلس
يختلفههان ذلههك فههي والثنههان ممارسته، فردية في والسؤال

يتطلههب حيههث للمناقشههة، عام موضوع طرح طلب حق عن
الطلههب يكههون أن يشترط إذ الممارسة، جماعية الخأير هذا

عشههرون هههو العدد وهذا العضاء، من معين عدد من موقعا
فههي القل على أعضاء وعشرة مصر، في القل على عضوا

اللئحههة أجههازت فقههد الكويههتي النظههام فههي أمهها ،1سههوريا
يقههدم  أن124 مادتههها فههي الكويههتي المههة لمجلس الداخألية

ن عضهو، مهن أكثر الستجواب دد يزيهد ل أن بشهرط ولك ع
فههي البرلمانيههة السههوابق وجرت أعضاء، ثلثة على مقدميه

مههن أكههثر مههن المقههدم السههتجواب  قبههول جواز على مصر
واحد. عضو من مقدم وكأنه يعتبر الحالة هذه وفي عضو

الثاني الفرع

المجلس إلى مكتوبا الساتجواب يقدم أن

رئيههس إلههى مكتوبهها السههتجواب يقههدم أن يشههترط
جميههع لممارسههة ضههروريا شههرطا كههان إن وهههذا المجلههس،

ألههزم، السههتجواب فههي فههإنه البرلمانيههة، الرقابههة وسههائل
أداة أو اتهههام كوسههيلة فهههو طههبيعته، إلههى ذلههك ومرجههع
مههن عليههه انطههوى لمهها إثبههات دليههل الكتابههة تمثل محاسبة،

إليههه، المههوجه إلههى مخالفههات مههن مههوجهه نسبه وما وقائع،
مههن يمكنه مما بها، المسبق العلم الخأير لهذا يتسنى وبذلك
أعضهاء يستطيع بالكتابة أنه كما ردوده وتجهيز دفاعه، إعداد

أبعههاد ومعرفههة الستجواب، موضوع على الوقوف المجلس
فههي الرقابيههة مهمتهههم لهههم ييسههر وهههذا عليههه، انطههوى مهها

أو يثبههت ممهها لهههم يعنههى ما وإعداد مناقشته، في المشاركة
عليههه منصههوص الشههرط وهههذا ،1عليه انطوى ما وقائع ينفي
يحههدد  الذي99/02رقم العضوي القانون  من65/2 المادة في

وعملهمهها المههة ومجلههس الههوطني الشعبي المجلس تنظيم
هههذا يههرد ولم الحكومة، وبين بينهما الوظيفية العلقات وكذا

.781 ص السابق، المرجع البحري، مصطفى  حسن1
.147ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد1
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الههوطني الشههعبي للمجلههس الههداخألي النظههام فههي الشرط
 مههن73 المههادة فههي عليههه النههص تههم حيههن  فههي2000 لسنة

.1999 لسنة المة لمجلس الداخألي النظام

99/02 العضههوي القههانون  مههن65 المادة إلى وبالرجوع

" أنههه علههى الثانيههة الفقههرة فههي تنص نجدها الذكر، السالف
المة مجلس رئيس أو الوطني الشعبي المجلس رئيس يبلغ

أو ) نائبهها30الحالههة( حسههب يههوقعه  الههذي السههتجواب نههص
الحكومههة رئيههس إلههى المههة مجلههس في ) عضوا30ثلثون(

" ليههداعه المواليههة ) سههاعة48( والربعيههن الثمههاني خألل
ديم حرفيهة علهى ينهص لهم الجزائري المشرع أن ،ورغم تق

السههتجواب" " نص عبارة إلى أشار أنه إل كتابة الستجواب
النص أن شك أدنى دون منه يفهم ما " إيداعه" وهو وعبارة

الحالهة حسههب المجلههس رئيههس إلههى مكتوبا  يقدم أن يجب
أكبر الحكومة أعمال على للرقابة كآلية الستجواب أن ذلك
. 3شفاهة يقدم أن من

مسههألة حههول استفسار مجرد ليس الستجواب أن كما
لذلك تصرفاتها، على الحكومة محاسبة إلى يتعداه بل معينة

. مكتوبا يكون أن لبد

المههة لمجلس الداخألي النظام  من 73 المادة نص أما
تقههديم عنههد الكتابة اشتراط صراحة منه  فيفهم1999 لسنة

دى الستجواب نص " يودع على بنصها الستجواب مكتهب ل
المجلههس" بمقههر ويعلههق العضههاء على ويوزع المة مجلس
تقههديم ضههرورة لنهها يتههبين الجههراءات هههذه خألل ،ومههن

علههى الذكر  السالفة73 المادة نصت حيث كتابة الستجواب
:

. المجلس مكتب لدى الستجواب نص إيداع-

عليه. لطلعهم العضاء على توزيعه-

ههههذه كهههل أن .ويلحهههظ المجلهههس بمقهههر تعليقهههه-
الكتابة. تتطلب الجراءات

.55ص السابق، المرجع بريح، بن ياسين 3
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الجزائههر فههي البرلمانيههة التجربههة خألل من أنه كما -
رئيههس إلههى مكتوبهها دائمهها كههان السههتجواب تقههديم أن نجد

بمكتبه. المجلس

نظههر فههي للسههتجواب وجههود ل أنههه بالملحظة وجدير
يكفههي فل الحالههة، حسههب رئيسههه إلى يصل لم ما المجلس

لبههد بههل رأسهها المعنههي الههوزير إلى الستجواب نص إرسال
رئيههس إلههى يبلغه الذي أول المجلس رئيس إلى إرساله من

. الحكومة

عمليههة يسهههل مكتوبهها السههتجواب تقههديم اشتراط إن
وهههو البرلمههان، وأعضههاء الحكومة بين المجلس في تداوله
في يبحث أن المجلس لرئيس خألله من يتسنى لزم شرط
كمهها السههتجواب، في قانونا المطلوبة الشروط توافر مدى

المجلههس أعضههاء يمكههن مكتوبهها الستجواب نص تقديم أن
أبعههاده،و ومعرفههة السههتجواب موضههوع علههى الوقوف من

.1عليها ينطوي التي الوقائع صحة من التحقق

الداخألية  والنظمة99/02 العضوي القانون أغفل وقد        
لمجلههس الداخأليههة النظمههة وكذا الوطني الشعبي للمجلس

لموضوعه شارحة بمذكرة الستجواب إرفاق ضرورة المة،
والنقههاط والوقههائع عنههها، المسههتجوب بههالمور بيانهها تتضمن

والمخالفههات حولههها، السههتجواب يههدور الههتي الرئيسههية
أنه كماوبراهين، أدلة من يؤيدها وما للوزير، المنسوبة

لموضههوع الشههارحة المههذكرة هههذه تتضههمن ل أن يجههب
مع يتعارض ل وهذا لئقة، غير أو جارحة عبارات الستجواب

يقههول أن لهه تتيههح برلمانيهة حصهانة مهن العضههو به يتمتع ما
النيابيههة المجالس لن كاملة، بحرية يشاء ما البرلمان داخأل

المسههاس أو والهانههات الشههتائم لتبههادل ميههدانا ليسههت
لهههذا للسههتجواب المنظمة النصوص إغفال ورغم بالكرامة،

النظمههة  أو99/02 رقههم العضوي القانون في سواء الشرط
إجههراءات أحكههام إلههى بههالرجوع أنه إل للمجلسين، الداخألية

قهد نجهدها للمجلسهين الهداخأليين النظهامين فههي النضهباط
تعكيههر وعههدم الحوار بآداب النائب تحلي ضرورة على أكدت

.56ص السابق، المرجع يحي، علي أحمد صادق 1
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الجلسههات،أو أثنههاء العنههف اسههتعمال أو المناقشههات، صههفو
أن يجههب ل فههإنه أولى باب ومن 1تهديهم أو الزملء استفزاز
إلههى يتحههول ل حههتى لئقههة غيههر عبههارة السههتجواب يتضمن
اة أو الحسههابات لتصفية وسيلة سنيههل أدا الههوزير كرامهة مههن لل

يكهههون أن ينبغهههي ول بسهههمعته، والمسهههاس المسهههتجوب
علههى البههاغي وحريههاتهم الفههراد حقوق حصن وهو البرلمان

الشههرط غمههوض قههدر وعلههى بههها، والمشههرد الحقههوق تلههك
التههوازن معيار ليكون إليه الحاجة قدر على تحديده وصعوبة

حماية في المستجوب وحق الستجواب في النائب حق بين
. 2أسرته وسمعة كرامته

اللئحة أحكام إلى وبالرجوع المصري النظام في أما         
199 المههادة وفههي ،1979 لسههنة الشههعب لمجلههس الداخألية

كتابههة السههتجواب توجيه طلب "يقدم أن صراحة اشترطت
والسههانيد الوقههائع تكههون وأن المجلههس..."، رئيههس إلههى

بحيههث واضههحة، السههتجواب يتناولها التي الرئيسية والنقاط
إلههى المستجوب ينسبه الذي المخالفة وجه لبس بغير يتضح

. 3الستجواب إليه وجه من

رئيههس إلههى مكتوبا يقدم لم ما للستجواب وجود فل  
لحههد اتهامهها السههتجواب يتضههمن لههم وإذا بمكتبه، المجلس
يتقههدم أن يجههوز فل إبعههاده، يجب الوزراء لرئيس أو الوزراء
يرفههق أن علههى نههص أنههه كمهها شههفاهة، باسههتجوابه العضههو

الشههرط هههذا وأن لموضههوعه شههارحة بمههذكرة السههتجواب
الشعب لمجلس الداخألية اللئحة  من199 المادة عليه نصت
طلههب يلي"يقدم ما تقرر إذ الولى، فقرتها في 1979 لسنة
بصههفة بههه مبينا المجلس رئيس إلى كتابة الستجواب توجيه
تتضمن شارحة مذكرة به ومرفقا الستجواب موضوع عامة
الرئيسههية والنقههاط والوقههائع عنههها، المستجوب بالمور بيانا
يسهتند الههتي والسههانيد والسههباب الستجواب، يتناولها التي
إلههى ينسههبه الههذي المخالفههة ووجه الستجواب، مقدم  إليها
الستجواب إليه وجه من

الشعبي للمجلس الداخألي النظام  من76 / المادة1999 لسنة المة لمجلس الداخألي النظام  من85 المادة 1
 .2000 سنة الوطني
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كمهها إليههه"، ذهههب ما تؤيد أسانيد من المستجوب يراه وما 
لئقههة غيههر أو جارحههة عبههارات المههذكرة تتضمن ل أن يجب

فههي الشهعب لمجلههس الداخأليهة  اللئحهة فههي تقههرر بحيههث
السههتجواب يتضههمن أن يجههوز ل "أنههه199 المههادة أحكههام
حهذف فهي الحهق المجلهس ولرئيهس لئقهة"، غيهر عبارات

وأخألقيهات يتفهق بمهها بتعهديلها فيقههوم اللئقة غير العبارات
ههو المجلهس رئيهس أن اعتبهارا وذلهك والمجلهس، المهنهة

تطههبيق عههن والمسههئول المجلههس أعمههال علههى المشههرف
الههوزير مقاطعههة عههدم النههائب الههتزام يتعيههن كمهها 1القانون

لحيههن والنتظههار السههتجواب علههى رده أثنههاء المسههتجوب
إجابته.  من النتهاء

الثالث الفرع

الحكومة إلى موجه الساتجواب يكون أن

للستجواب المنظمة القانونية النصوص حصرت         
الول (الوزير رئيسها في ممثلة فقط، الحكومة إلى توجيهه

فقههد حكههومته، أعضههاء ) وكل2008 لسنة الخأير التعديل في
فقرتههها  فههي1996 الدسههتوري التعههديل  من133المادة نصت

اسههتجواب البرلمههان أعضههاء " يمكههن أنههه علههى الولهههى
المههادة أكههدته مهها وهو الساعة" ، قضايا إحدى في الحكومة

"يبلههغ الههذكر  السههالف99/02 رقههم العضوي القانون  من65
المههة مجلههس رئيههس أو الههوطني الشههعبي المجلس رئيس
القههل علههى الحالههة حسههب يههوقعه الههذي السههتجواب نههص

إلى المة مجلس في ) عضوا30( ثلثون أو ) نائبا30( ثلثون
الموالية ) ساعة48( والربعين الثماني خألل الحكومة رئيس

المههادة مههن الثانية الفقرة بنص ملزمة " ،والحكومة ليداعه
السههتجواب" علههى  بههالرد99/02 العضههوي القههانون  مههن67

 مههن79و77 المههادتين أن كمهها " ، ذلههك على الحكومة تجيب
ضرورة على  أكدتا1998لسنة المة لمجلس الداخألي النظام

.1979 لسنة المصري الشعب لمجلس الداخألية اللئحة  من05 المادة 1
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جههاء ما على بالرد وألزمتها الستجواب بنص الحكومة  تبليغ
. الستجواب في

يوجه الستجواب أن السابقة النصوص من ويستفاد        
إلههى تههوجيهه يمكههن فل وبالتالي الحكومة رئيس إلى حصرا

أمههام سياسههيا مسههئول غيههر باعتبههاره الجمهوريههة رئيههس
فههي عضههو مهن السههتجواب تههوجيه يجههوز ل كما ،1البرلمان

تههوجيه يجههوز ل كمهها المجلههس فههي زميلههه إلههى البرلمههان
مكههانته كههانت مهمهها الدولههة مههوظفي أحههد إلى الستجواب

 السياسي النظام داخأل

فإن الستجواب لعملية المنظمة النصوص خألل ومن       
الحكومههة رئيههس بتبليههغ ملزم الحالة حسب المجلس رئيس
رئاسههة لههدى ليههداعه ) سههاعة48( وأربعيههن ثمهههان خألل

أو الههوطني الشههعبي المجلههس رئيههس كههان سواء المجلس
الحكومههة لبلغا الواجبة المدة وتحديد ،2المة مجلس رئيس

لصهالح تحسهب الههتي المزايهها بيهن من يعد الستجواب، نص
لههم بحيث ، الستجواب للية تنظيمه في الجزائري المشرع

إبلغا فههي المجلههس، لرئيههس الحريههة مههن متسههعا يههترك
مناقشته. يتجنب لكي الحكومة

الشرط هذا على نص فقد المصري، النظام في أما        
 مههن198 المههادة  ونصههت1971 دسههتور  مههن125 المادة في

من عضو "لكل1979 لسنة الشعب لمجلس الداخألية اللئحة
رئيههس إلههى اسههتجوابات تههوجيه حق الشعب مجلس أعضاء
في لمحاسبتهم نوابهم أو الوزراء أو نوابه أو الوزراء مجلس

جليهها يتضههح هنهها من اخأتصاصاتهم"، في تدخأل التي الشؤون
علههى حههددت المصههري النظههام في الدستورية النصوص أن

الستجواب. إليهم يوجه من الحصر سبيل

رئيههس إلههى السههتجواب تههوجيه يجههوز ل فههإنه وعليههه
كما البرلمان، أمام سياسيا مسئول غير باعتباره الجمهورية

مههن زميلههه إلههى العضههو مههن السههتجواب توجيه يجوز ل أنه

.45ص السابق، المرجع بريح، بن ياسين 1
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أحههد إلى استجواب توجيه يجوز ل وكذلك النيابي، المجلس
. 3الدولة موظفي

يتناولههها لههم التي الشكالت بعض الصدد هذا في وتثار
التسههاؤلت فههي تتمثههل الجزائههري الدسههتوري المؤسههس

التالية:

عهههد في جرت تصرفات عن وزير استجواب يمكن هل-
. سابق؟ وزير

اسههتمرارية علههى المسههتجوب الههوزير اسههتقالة أثههر ما-
 ؟ سقوطه أو الستجواب

ـجـرت تـصـرفات ـعـن لوزير اساتجواب توجيه-1
: ساابق وأزير عهد في

هههو يكههون معيههن وزيههر إلههى السههتجواب يههوجه حيههن
بمعنههى السههتجواب، موضوع التصرفات عن فعل المسئول

الهوزير اسههتجواب يمكن ل فإنه ، الوزير هذا تغيير تم إذا أنه
المسههؤولية لمبههدأ وتطبيقهها السههتجواب لذاتيههة الجديههد

. الشخصية السياسية

حالة في الجديد للوزير الستجواب توجيه يمكن أنه إل
سههلفه انتهجههها الههتي السياسات لمختلف قبوله وهي واحدة

تههوليه مههن كافيههة زمنيههة فههترة منحههه مههع السابق)، (الوزير
. 1للوزارة

عـلـى المـسـتجوب اـلـوزير اسـاـتقالة أثار-2       
:الساتجواب اساتمرارية

وأن أثههره، وينتههج السههتجواب يسههتمر الحالههة هذه في
أن للحكومههة يحههق ول السههتجواب، متابعههة عليههه المجلههس

إل ليس ذلك لن الستجواب، لسقاط الوزير باستقالة تحتج
السههتجواب تجنب إلى ورائها من تهدف الحكومة، من حيلة
.2كلية بها الثقة سحب من عليه يترتب وما

الثاني المطلب

.45ص السابق، المرجع بريح، بن ياسين 3
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الموضوعية الشروأط

فههي توفرههها الههواجب الشههكلية الشروط إلى بالضافة
الجزائههري، القههانون النظههام يشههترطها والههتي السههتجواب

السههتجواب مضههمون علههى تنصههب موضوعية شروط هناك
السههتجواب موضههوع يرتبههط أن هههو الشههروط هههذه وأول

متطابقهها موضههوعه يكون أن يجب ثم الساعة، قضايا بإحدى
فههإن باسههتجوابه، الدسههتور يسههمح بمهها فيتعلق الدستور مع

خأههالف فقههد مثل، الجمهوريههة رئيههس باخأتصاصههات تعلههق
الحكومهة، بأعمههال فقههط يتعلههق أن فيجههب وعليه الدستور،

أعمالههها علههى الرقابههة آليههات مههن آلية وهو إليها، موجه لنه
المطلب. هذا في سنتناوله ما هي الشروط وهذه

الول الفرع
الساعة قضايا بإحدى الساتجواب موضوع ارتبـاط

الستجواب موضوع فإن السئلة من العكس على        
الشهرط وههو الساعة، قضايا من قضية حول يكون أن يجب
" يمكههن  منههه161 المههادة  فههي1976 دسههتور تضههمنه الههذي

حول الحكومة استجواب الوطني الشعبي المجلس لعضاء
 والتعههديل1989 دسههتور السههاعة" وكههذا قضههايا مههن قضههية

 .1996 لسنة الدستوري

نظههرا واسعة، تبقى المفهوم بهذا الستجواب ومجالت
علههى والمواطنين الدولة تشغل التي الساعة مواضيع لكثرة

البرلمهان، أعضهاء أمام واسعا المجال يترك ما وهو السواء،
إل عليهههم ومهها كههثيرة، السههاعة مواضههيع تكههون ما غالبا لنه

بتسههيير المكلفههة الحكومههة علههى للضههغط أنسههبها اخأتيههار
العمومية. الشؤون

خأللههه مههن يمكههن الههذي المعيههار حول السؤال ويطرح
يمكهن الصدد هذا وفي الساعة، قضايا من ما موضوع اعتبار
قضههية كههل السههاعة، قضههايا مههن الستجواب موضوع اعتبار

غل ام الهرأي تش غال الع الصهحافة تتنهاوله بحيهث آنيها، انش
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تركههز الههتي الحداثا من وتعتبره مثل، واسع بشكل الوطنية
.1الولى صفحاتها في عليها

المههة نههواب عههاتق علههى الملقاة الواجبات من أنه كما
الههتي القضههايا واكتشههاف المههواطنين انشههغالت تحسههس

مههن وكههذلك الحكومههة، اسههتجواب وتسههتلزم بههالهم، تشغل
أو موضههوع يحضرونها،حول التي السياسية التجمعات خألل

بواسههطة السهاعة،أو مواضههيع مهن موضههوعا تشهكل قضههية
بالمؤسسههة التصههال خألل مههن أو المختلفة، العلم وسائل

من البرلمان بها يقوم التي التحقيقات إلى إضافة التنفيذية،
فليههس كههل وعلهى الغههرض، لههذا يشكلها التي اللجان خألل

موضههوعا يعتههبر الصحافة وتتناوله العام الرأي يشغل ما كل
أو مخالفههة علههى ينطههوي أن لبههد بههل للسههتجواب، صههالحا
يمكههن وبالتالي الحكومة، أعمال من لعمل إهمال أو تقصير

العههام، الههرأي شغلت التي القضية هذه بخصوص استجوابها
سمر، سلبي بانطباع حيالها ويشعر داخأل منتقد عمل فهو وتض

بهههذا يرتبههط السههتجواب فطههرح هنا ومن الوزير، اخأتصاص
انوني بالمعنى الخطأ المعنى أو الق كهانت وإن السياسهي، ب
خأطههأ هههو الههوزير إلى ينسب الذي الخطأ بأن ترى أراء هناك

قانونيههة، أو دستورية قاعدة مخالفة بمعنى فحسب، قانوني
خأطههأ يشكل قد الوزاري الخطأ بأن القول إلى نذهب أننا إل

اأ ذاته الوقت في يشكل أن دون من سياسيا اا خأط .1قانوني

سمن أن يجب كل وعلى         من إلى اتهاما الستجواب يتض
أو الههوزراء لحههد تقصههيرا أو اتهاما يتضمن لم فإذا إليه، وجه

سينهها الههوزراء، مجلههس لرئيس والوقههائع الموضههوعات فيههه مب
المؤسهس كهان وإن ،2استبعاده وجب منهم لي تنسب التي

السههتجواب علههى قيههد مههن يضههع لههم الجزائههري الدستوري
تعههارف ما أن إل ،3الساعة قضايا من بقضية يتعلق أن سوى
طههابع يحمههل السههتجواب أن هههو الدسههتوري الفقههه عليههه

الدسههتوري التعههديل مههن133 المادة صياغة أن ويبدو التهام،
 .167ص السابق، المرجع عمار،  عباس1
.29ص السابق، المرجع ليلى، بغلية  بن1
الرقابية، البرلمان وإجراءات ووسائل البرلمانية الحصانة لضوابط العملية التطبيقات بطيخّ، محمد  رمضان2

.136ص ،2002 الولى، الطبعة العربية، النهضة دار
.398ص السابق، المرجع الشعير، بو  سعيد3
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 مههن199 المههادة صههياغة مههن أسههلم 1996 لسههنة الجزائري
يكههون أل اشههترطت  حيههث1979      لسههنة المصري الدستور

لمقههدمه، شخصههية أو خأاصههة مصلحة الستجواب تقديم في
عليههه هههو مثلما الساعة قضايا من قضية يكون أن تذكر ولم

السههاعة" قضههايا من "قضية جملة أن ويبدو بالجزائر، الحال
تحديد في كبيرا خألفا تثير ل أنها كما الستعجال طابع تحمل

والمصههلحة العامههة المصلحة مصطلح أن نجد بينما مدلولها،
الجزائههري الدسههتور كان فإذا والخلف، للجدل مثير الخاصة

فهي الحكومهة اسهتجواب فههي البرلمهان عضهو حق كفل قد
فههي المحههددة الكيفيههات و الشههروط حسههب الساعة قضايا

والههتي العامة للمصلحة تحقيقا إل يكون ل ذلك فإن القانون
السههلطات ممارسههة فههي الحكههومي الداء ضههبط تسههتهدف
. 4لها المخولة الدستورية

المتضههمن 77/01 رقههم القههانون الشههرط هههذا تضههمن وقههد
منههح الههذي 1977 لسههنة الههوطني الشههعبي المجلس تنظيم

أي اسههتبعاد إمكانيههة الههوطني الشههعبي المجلههس مكتههب
موضههوع المطههروح المشههكل أن لههه اتضههح ما إذا استجواب

نصههت حيههث العامههة، بالمصههلحة علقة له ليس الستجواب
الشههعبي المجلههس لمكتههب أنه"يمكههن على  منه150 المادة

أيههة السههتجواب طلههب علههى يههترتب ل أن يقرر أن الوطني
علقههة المشههكل لهههذا ليههس أن لههه يتضههح عنههدما متابعههة

.1العامة" بالمصلحة

بالمصلحة الحكومة استجواب اشتراط من الغرض إن       
بعههض إثههارة إلى الستجواب مناقشة تؤدي أن تفادي العامة
العههام الصههالح أن المجلههس مكتههب يههرى قههد الههتي المههور
بقيههة مههن القيههد هذا اخأتفاء ورغم لها، التعرض عدم يقتضي

عههدم يعنههي ل فههانه للستجواب، المنظمة اللحقة النصوص
لمراقبههة الجزائههري البرلمههان غرفههتي مكتبي تدخأل إمكانية

اشهتراط لن العامهة، بالمصهلحة السهتجواب ارتبهاط مهدى
يهدف الحالة، حسب المجلس مكتب لدى الستجواب إيداع

.71ص السابق، المرجع بريح، بن  ياسين4
الوطني، الشعبي للمجلس الداخألي بالقانون  المتعلق1977  غشت15 في  المؤرخ77/01 رقم  قانون1

.1977 سبتمبر04 بتاريخّ  الصادرة68 رقم الرسمية الجريدة
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موضههوع علههى الخأيههر هههذا طههرف مههن رقابههة فههرض إلههى
المههادة فههي الههواردة الصههياغة خألف على وهذا الستجواب،

يتضههمن وجوب"أل من الكويتي المة مجلس لئحة  من134
قههدر وعلههى للبلد"، العامههة بالمصههلحة يضههر ما الستجواب

أن علههى يتفقههان أنهما إل النصين في الصياغة في المغايرة
أو قبوله، يعدم سببا يعد العامة للمصلحة الستجواب مجانبة
،2المجلههس قبلههه مهها إذا عليههه الههرد الحكومة لرفض مسوغا

يصههعب واللغاز، كالحاجي غامض مفهوم العامة فالمصلحة
جميههع فههي بموضههوعية تطههبيقه يمكن لها، دقيق معيار وضع

مضطربا، إعماله تجعل المفهوم هذا نسبية إن بل  الحالت،
.3الحكومة وإرادة المجلس رئيس برغبة مرتهنا

الشههرط، بهههذا تههذرعا اسههتجواب أي يجهههض أن فيمكن
عليه الرد الحكومة ورفض العامة، للمصلحة مخالفته بدعوة

خأاصة مرافق تدير ل فالحكومة له، محل ل الحجة بتلك تعلل
وإنما بمفردها تعمل ل أنها كما عامة، مرافق تدير وإنما بها،

احتكهار لهها يكههون ل ثم ومن البرلمان، مع بالمشاركة تعمل
عههدمه، مههن العههام الصههالح من يكون ما تحديد على القوامة

تحقيههق إلههى لسههتجوابه العضههو يسههعى أن فههي الضههير وما
الخاصههة المصههحة هههذه كههانت إذا المانع وما خأاصة، مصلحة

علههى مردودههها لههها أن أو العامههة، المصههالح مههن جههزء هههي
مصههلحة يسههتهدف أن فههي العيههب ومهها الخأريههن، مصههالح
الحكومههة تصههحح  أن إلى ورائها من يسعى كان إن شخصية
إذا يفعههل أن عسههاه ومهها الشههؤون؟ مههن شههأن في مسارها
القههانون، لههه يكفلههه حههق علههى للحصههول السههبل به ضاقت
إلههى اللتجههاء إلههى فاضههطر بلههوغه، عههن الوسههائل وأعيتههه

يسههمح أن المعقههول غيههر ومههن ،1ونصرة له نصفة البرلمان
العامههة، المصههالح في المواطنين آلف عن يدافع أن للنائب
الخطههأ وجههه هههو مهها ثم وأهله، نفسه عن الدفاع من ويحرم

شخصههيا؟ بههه يتعلق لوزير استجواب بتقديم العضو قيام في
وقههائع مههن عليههه انطههوى بما الستجواب في العبرة أليست

.141ص ذكره، سبق مرجع يونس، أبو باهي  محمد2
.142ص المرجع،  نفس3
.142ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد1
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فطالمهها العامههة، المرافههق أحههد في خأاطئة تصرفات تعكس
الضرر أن جرم ل بالدافع، عبرة فل التصرف في الخطأ ثبت

صههحت اسههتجواب رفههض مههن العههام الصههالح يصههيب الههذي
رفضههه، علههى يههترتب الههذي ذلههك مههن جسههامة أشد وقائعه،

الههتي اللئحة أن مشاحة فل شخصية، مصلحة على لنطوائه
.  2أحكامها على التحايل إلى تدفع الشرط هذا تتطلب

التعههديل  مههن133 المههادة صههياغة كانت هنا ومن        
مههن عليههه جههاءت مهها  وفق1996 لسنة الجزائري الدستوري
قضههايا مههن قضههية حههول السههتجواب ينصههب أن اشههتراط
لقضههية تحقيقهها وأكههثر الجههدل عههن وأبعههد أسههلم السههاعة،

الممارسههة أثبتههت وقههد بالسههتجواب اللصههيقة السههتعجال
وجهههت الههتي الستجوابات معظم أن الجزائر في البرلمانية

فيههها واسههتبعدت عامههة مصلحة على انطوت الحكومة، إلى
مواضههيع خألل مههن جليهها ذلههك ويظهههر الشخصههية المصههالح

.  3الجزائرية الدولة بمصالح تعلق ما فمنها الستجوابات

تعلههق مهها ومنههها ،4والحريههات بههالحقوق تعلق ما ومنها 
السههتجوابات علههى المثلههة بعههض وهههذه ،5القههانون بتطبيق

تشههكل أنها حين في الساعة، قضايا من قضية اعتبرت التي
أو الخاصههة المصههلحة عههن البعههد كههل بعيههدة عامههة مصههلحة

الشخصية. المصلحة

                                               

الـمــن عـلــى بالحـفــاظ المتعـلــق -السـاــتجواب1
: القانون وأتطبيق

وكهان حمههروش مولهود حكومة إلى نواب عشرة وجهه
واسههعة، أبعههادا أخأههذت الههتي العنههف أعمههال تصههاعد نتيجههة،
نفههس فههي ومسههت وأجهزتههها، الدولههة مؤسسههات مسههت
حرمههة وانتهكت وحقوقه الساسية المواطن حريات الوقت
وقههد والمعنويههة، البدنيههة وسههلمته وشههرفه الخاصههة حيههاته

.143ص المرجع،  نفس2
البازو. بقضية المتعلق  كالستجواب3
الديمقراطية. والجبهة الوفاء حزبي اعتماد بعدم المتعلق  كالستجواب4
القانون. وتطبيق بالمن المتعلق والستجواب التعريب بتعميم المتعلق  كالستجواب5
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فههي الدستورية المؤسسات من الستجواب أصحاب طالب
القههانون احههترام بغههرض إليههها المسندة المهام حسب البلد
وقههد الفوضههى إلههى المجتمههع يجر محتمل انزلق لكل تفاديا

بالحفههاظ الحكومههة الههتزام عن رده في الحكومة ممثل عبر
تحقيههق سههبيل في جهد لي ادخأارها وعدم العام المن على
تجعههل أن شههأنها مههن الههتي اللزمة الجراءات واتخاذ ، ذلك

المناقشههة مجههال فتههح سمح وقد الجميع، على يعلو القانون
تههدين نتيجههة بأية الستجواب ينتهي أن دون الموضوع بإثراء

. 1الحكومة

في وأقعت التي بالتجاوأزات المتعلق -الساتجواب2
 :1997 لسنة المحلية النتخابات

علههى أشههرفت الههتي يحههي أو أحمههد حكومة إلى   وجه
 وقد1997أكتوبر 07 في جرت التي المحلية النتخابات عملية

لنتائههج حصههل الههذي الههتزوير نتيجة" فداحههة الستجواب جاء
الواضههحة الخروقههات من لسلسلة كتتمة المحلية النتخابات
رقههم الجمهوريههة رئيس وتعليمة النتخابات وقانون للدستور

ممهها الههوطن وليههات عبر ومتشابهة متكررة كانت  والتي16
. المنعزل الفردي التصرف طابع عن تخرج يجعلها

الخطيههرة التجاوزات أن الستجواب أصحاب اعتبر وقد
المسههار عههن الههتراجع بدايههة علههى تدل النتخاب عملية أثناء

آمهال وتخيههب الدولهة مصههداقية فههي وتطعهن الهديمقراطي
. الشعب

علههى الحكههومي بهالرد يقتنعههوا لههم الشهعب نواب ولن
إلههى لجههأوا الستجواب، تضمنها التي وتخوفاتهم انشغالتهم

تشههكيل طلههب فههي جههاء وقههد تحقيق، لجنة بإنشاء المبادرة
الههذي ردها إلى والستماع الحكومة استجواب اللجنة"...بعد

سههير فههي للتحقيههق لجنههة بإنشاء نطالب فإننا مقنعا يكن لم
 ومهها1997أكتههوبر 23 يههوم جههرت الههتي المحليههة النتخابههات

. 1تزوير من صاحبها

 .189ص السابق، المرجع عمار،  عباس1
.7 ص ،24/12/1997  في24 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة1
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ــق -الساـــتجواب3 ــة بالحصـــانة المتعـل البرلمانـي
:  النواب على وأالعتداء

العتههداءات نتيجههة وجاء يحي أو أحمد حكومة إلى وجه
تعههبيرهم عند المن قوات طرف من النواب لها تعرض التي
النتخابههات عرفتههها الههتي التجههاوزات علههى احتجههاجهم عههن

علههى الحصههول منههه الهههدف كههان  وقههد1997 لسنة المحلية
خأرقهها التجههاوزات مههن مجموعههة حههول كاملههة استفسههارات

وظيفتهههم بحكههم بههها يتمتعههون الههتي البرلمانيههة للحصههانة
مراكههز دخأههول مههن ومنعهههم النههواب على كالتعدي ،2النيابية

. النواب استقبال عن المحلية السلطات وامتناع التصويت

وأن خأاصهة الحكومهة، بههرد النههواب اقتنهاع لعدم ونظرا
تحقيق لجنة بإنشاء طالبوا فقد شخصيا، عليهم وقع العتداء

والتجههاوزات للهانههة "...نظههرا تشههكيلها طلههب فههي جههاء
واجبهههم أداء أثنههاء النههواب حههق فههي ارتكبههت التي المتعددة

اسههتجواب ..وبعد وبعدها المحلية النتخاب عملية سير خألل
نطههالب فإننا مقنعا، يكن لم الذي بردها والستماع الحكومة
فههي المرتكبههة والتجههاوزات الهانة في تحقيق لجنة بتشكيل

 .3النواب" حق

أخأههرى اسههتجوابات السههتجوابات هههذه إلههى يضههاف
الخصههوص علهى مرتبطهة متعددة قضايا في النواب مارسها

اللغههة اسههتعمال بتعميههم المتعلقههة كتلههك العامههة بالحريههات
فههي والحههق السياسههية الحزاب بعض اعتماد وعدم العربية
هههذه كههل أن الملحههظ لكههن المفقههودين وقضههية العلم

اء علهى تهؤثر لهم السهتجوابات ا إل الحكومهة، بق كهانت أنه
المصههالح عههن البعههد كههل بعيههدة عامههة بقضههية كلههها تتعلههق

بههها جههاءت الههتي فالصههياغة هنهها ومن الخاصة، أو الشخصية
لال تثير  ل1996 لسنة الدستوري التعديل  من133 المادة جههد
اا سي اا فقه . بخصوصها كبير

الثاني الفرع

للقانون الساتجواب مطابقة
.12ص ،15/12/1997  في21 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة2
.33ص ،24/12/1997  في24 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة3

44



يقههوم الههتي الساسههية، السلطات أحد هو البرلمان إن
الدولههة، قههوانين يعههد الههذي وهههو السياسههي، النظههام عليههها

رأسها وعلى القوانين احترام عليه ثمة ومن عليها، ويصادق
اا السههتجواب، يتضههمن أن يصههح ل لههذلك الدسههتور، أمههور

قههد السههتجواب وأن خأاصههة القههانون، أو للدسههتور مخالفههة
بمخالفههة أعضههائها، أحههد أو للحكومههة اتهههام تههوجيه يتضههمن
وسههيلة أنههه النهايههة، فههي يعنههي ما وهو القانون، أو الدستور
تقههدم أن يجههوز فل ،1عليهمهها الحفههاظ تسههتهدف رقابيههة

يتعلههق كههأن القههانون، أو الدسههتور حدود تتجاوز استجوابات
المههور مههن بههأمر أو الرئيههس بأعمههال السههتجواب نههص

إلههى تحتاج ل منطقية قاعدة وهذه القضاء، على المطروحة
يمههارس البرلمههان لن بشههأنها، إيضههاحات تقههديم أو تفسههير

الدسههتور نصههوص ظههل في الرقابي أو التشريعي اخأتصاصه
. 2وقواعده نصوصه يخالف أن له يجوز ول والقانون،

السهتجواب، لليهة المنظمههة النصههوص فهي يهرد  ولهم
الههداخألي النظههام  في  ول99/02 العضوي القانون في سواء

صههلحية أن ،إل الشههرط هههذا إلههى يشههير مهها المة، لمجلس
المجلههس مكتههب إلههى يعههود جدولته قبل الستجواب فحص

و الحالههة، حسههب المههة مجلههس مكتههب أو الوطني الشعبي
إلههى فيههه،بالضههافة وارد قههانوني خأطههأ لي التنههبيه بإمكانهم

بحيث عليه، وقعوا الذين العضاء أو النواب من الكبير العدد
فليهس لقوانينهها، ومشهرعين للمة نواب أنهم فيهم يفترض

مخالفههة علههى ينطههوي اسههتجوابا يقههدموا أن المنتظههر مههن
. القانون أو للدستور

على صراحة نص قد المصري المشرع أن حين في        
 فههي1979 لسههنة الشههعب لمجلس الداخألية اللئحة في ذلك

أمههورا الستجواب يتضمن أن يجوز " ل أنه  على199 المادة
هههذا أن الحقيقههة وفههي القههانون..."، أو للدسههتور مخالفههة
اسههتخدامها يمكههن مطاطههة، عبههارة علههى ينطههوي الشههرط
البرلمانيههة الرقابههة أدوات أهههم كأحههد السههتجواب، لعرقلههة
أو للدسههتور الصريحة المخالفة حالت على التفاق لصعوبة
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المخالفههة فههي القيههد ههذا حصههر مهن لبهد ولهذلك القهانون،
يتحههول ل حههتى القانونيههة، أو الدسههتورية للنصوص الواضحة

في المقدم الستجواب دون حقيقي حاجز إلى الشرط، هذا
رئيههس علههى إن القههانون، أو الدسههتور لحكام مخالفته حالة

مخالفههة يتضههمن اسههتجواب أي قبههول يرفههض أن المجلههس
كتابههة السههتجواب مقدم يبلغ أن عليه و القانون أو للدستور

الشههرط هذا فإن الحقيقة وفي ،1المخالفة هذه يتدارك لكي
كحههق السههتجواب، ممارسههة حههق فيههها يتنههازع مشكلة يثير

حق على اعتداء على لنطوائه استبعاده وضرورة دستوري،
هههذه الكويههتي المههة مجلههس واجههه وقههد آخأههر، دسههتوري
وزيههر إلههى العضههاء أحههد قههدمه اسههتجواب بشههأن المشكلة
ال إليه وجه قد مقدمه كان الصحة، مههن بأسههماء بإفادته سؤا
العلج نوعيههة بيههان مههع الخههارج، في للعلج الوزارة أوفدتهم

هههذا علههى الههوزير  أجاب1982  يناير12 في أنه غير تم، الذي
العضههو السههيد وجه أن سبق بأنه الحاطة نود بقوله السؤال

أسههماء ذكههر عليههها يتعههذر بههأنه الوزارة وأجابت السؤال هذا
مههن يعتههبر ذلههك لن بالخههارج، للعلج الموفههدين المرضههى

وقد إفشائها، عدم القانون أوجب التي الطبية المهنة اسرار
اا الههوزارة أوردت إيفههادهم تههم الههذين المرضههى بعههدد بيانهه

المرضههى أسههماء أن إلههى أسمائهم... هذا ذكر دون بالخارج
اا مرتبطة اا ارتباط من لهم أعطي وما أمراضهم، بنوعية وثيق

مههن حههال بههأي الههوزارة، معههه تسههتطيع ل الههذي المر علج،
طلههب ذلههك إثههر على القانون، بنص التزاما نشرها الحوال،

27 في المة مجلس رئيس إلى بكتاب السؤال مقدم العضو

الصههحة، لههوزير اسههتجواب إلههى سؤاله بتحويل ،1982 يناير
وهههذا سههؤاله، عن الجابة من تهرب قد الخأير هذا أن برغم

ممها بالرقابهة، المجلههس اخأتصاص ويعطل الدستور، يخالف
فيها. والتوسع امتدادها يخشى خأطيرة سابقة يعتبر

اا الخلف صار يبدوا ما نحو وعلى العضههو حههق بين قائم
الخصوصههية، احترام في والحق الستجواب، في الدستوري

الصههحية بالحالههة المتعلقههة السههرار عناصههره أحد يعد الذي
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الدسههتور  مههن39 المههادة فههي عليههه والمنصههوص للفههراد
اا أصبح الشرط هذا أن الحقيقة وفي ،2الكويتي للجدل، مثار
كله هذا عن غنى في الجزائري الدستوري المؤسس ويكون

العضههاء أو النواب لتقدير المر ذلك وترك عليه النص بعدم
المجلس. مكتب مع بالتشاور عليه الموقعين

الثالث الفرع

الحكومة باخأتصاصات الساتجواب يتعلق أن

يههوجه الههتي الجهههة هي الحكومة تكون أن الطبيعي من
، أعضههائها أحههد أو رئيسههها فههي ممثلههة السههتجواب، لههها

السههتجواب، موضههوع فههي الخأتصههاص صههاحبة باعتبارههها
عههن مسههؤولياتها وتحمههل ، تصههرفاتها تههبرير علههى والقادرة
. لستجوابها النواب دفع الذي التقصير

يقع أن اشتراط والمنطقي الطبيعي من فإنه ثمة ومن
منههاط لن الحكومههة، اخأتصههاص دائههرة فههي السههتجواب

هههو معيههن، عمههل عههن أعضههائها أحههد أو الحكومههة مسههاءلة
مسههاءلة المنطقههي غيههر مههن لنههه ، العمههل بهههذا اخأتصاصها
مقبههول السههتجواب يكون ل وعليه تجهله، أمر عن الحكومة

. الحكومة اخأتصاص في واقعا كان إذا إل

دام ما موضوع، كل في الحكومة استجواب يجوز لذلك
أو داخأليههة بمسههألة تعلههق سههواء اخأتصاصههها، فههي يههدخأل

نصههوص ذلك في روعيت طالما محلية، أو عمومية خأارجية،
. والقوانين الدستور

عههن أعضههائها أحد أو الحكومة استجواب يجوز ل وعليه
تتدخأل أن دون منفردا، الجمهورية رئيس يمارسه اخأتصاص
الكههثيرة الخأتصاصههات رغههم فيههه، يههد لههها تكون أو الحكومة

التنفيذيههة السههلطات وكههذا الجمهوريههة رئيس يمارسها التي
لسههنة الدسههتوري التعههديل ظههل فههي المقههررة والتشههريعية

عنههد سياسههيا مسههؤول غيههر الجمهورية رئيس أن إل ،1996
التعههديل فههي ذلههك أمثلة ومن الخأتصاصات، لهذه ممارسته

يلي:  ما1996 لسنة الدستوري
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الخارجيههة السياسة وتقرير الوطني الدفاع مسؤولية - تولي
مهههامه، وإنهههاء الحكومههة رئيس تعيين وكذا وتوجيهها، للمة

وحههق العفههو، إصههدار وحههق الرئاسههية، المراسههيم وتوقيههع
فههي الشههعب واستشههارة اسههتبدالها، أو العقوبههة تخفيههض
).77 (المادة الستفتاء طريق عن المهمة القضايا

الوظههائف مسههتوى عن التعيينات في الدولة رئيس - سلطة
تعييههن فههي سههلطاته وكههذا الدولههة، فههي والعسكرية المدنية
). 78 المن(المادة أجهزة ومسؤولي والولة القضاة

).91 الحصار(المادة أو الطوارئ حالة - إقرار

البلد كههانت إذا الستثنائية الحالة في اللزمة التدابير - اتخاذ
).93 (المادة داهم بخطر مهددة

).94 (المادة العامة التعبئة الدولة رئيس - إقرار

).95 الحرب(المادة حالة - إعلن

).96 (المادة الحرب حالة مدة بالدستور العمل - إيقاف

السههلم ومعاهدات الهدنة اتفاقيات الجمهورية رئيس - يوقع
).97 (المادة

(المههادة الخارجيههة السياسههة حول مناقشة يفتح أن - يمكن
130.(

).131 (المادة الهدنة اتفاقية على - يصادق

أن الحههوال مههن حههال بههأي لههه يمكن ل الخأتصاصات - هذه
).87 (المادة ممارستها في غيره يفوض

الجمهورية، رئيس يمارسها التي الخأتصاصات وهذه          
اا مسؤول غير هو شههك دون وهههو لههها، ممارسته عند سياسي

السهلطة أن ذلههك والمسهؤولية، السلطة تلزم ومبدأ يتنافى
سههلطة بل والمسؤولية محققا، استبدادا تشكل مسؤولية بل

تسههري ل العامههة القاعههدة هههذه أن إل ،1محققا ظلما تشكل
العمههال أمهها السياسههية، أعماله في الجمهورية رئيس على
بل عنههها مسههؤول فهو العظمى كالخيانة جرائم، تشكل التي
ذلههك علههى نصههت كمهها الغههرض لهههذا محههاكم وتشههكل شك
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تؤسههس إذ ،1996 لسنة الدستوري التعديل  من158 المادة
عهن الجمهوريهة رئيس بمحاكمة تختص للدولة، عليا محكمة
الول والههوزير العظمى، بالخيانة وصفها يمكن التي الفعال

تأديتهمهها بمناسههبة يرتكبانههها الههتي والجنههح، الجنايههات عههن
لمهامهما.

الحكومة تشاركه التي الخأتصاصات حول نقاش ويثور 
حق يرى من فهناك العفو، كحق استشارية، بصورة ولو فيها

فههي يخرج فإنه ولذا بالرئيس، الخاصة الصلحيات من العفو
الرقابههة دائههرة مههن والنجليزية الفرنسية البرلمانية التقاليد

ال يكون فل البرلمانية، الحكومههة، لسههتجواب أو لسههؤال مح
مههن الحههق هههذا بههأن قناعههة مههن التقاليههد هههذه وتنطلههق

اا وحههده، الدولههة رئيههس اخأتصاصات تأخأههذ الحكومههة إن حقهه
سل أسسههه وضههع فههي وتشههارك العفههو، باقتراح المبادرة أن إ

ذاتههه حههد في وهذا ، 1الرئيس يلزم ل بحت استشاري دورها
ممهها بممارسههته، الرئيههس ينفرد اخأتصاص بأنه للقول يكفي
الصههحيح هههو الههرأي وهههذا ،2السههتجواب عههن بمنههأى يجعله
الجمهوريههة رئيههس مارسههه وإن حههتى العفههو حق أن باعتبار

المجلههس يههرأس أنههه إل التنفيذيههة السههلطة رأس باعتبههاره
اا الجمهورية لرئيس يبدي الذي للقضاء العلى اا رأي استشاري

اا السههلطة أعمههال مههن يعتههبر فهههو العفو، حق بخصوص قبلي
السههلطة مراقبههة عههن تنههأى الههتي المسههتقلة القضههائية
فههي الحكومههة مشاركة بأن يرى آخأر رأي وهناك التشريعية،

حههتى عنههه، باسههتجوابها للقول يكفي وهذا ظاهر، أمر العفو
مهن يعفيهها ل ههذا فهإن استشهاري، دورهها أن فههرض علهى

سل المسؤولية، عههن مسؤولة تكون ل أنها معناه، ذلك لكان وإ
أن إذ بههها، القيههام الرئيههس تشارك التي الخأتصاصات غالبية
ل الحكومههة يجعههل الدسههتور، فههي للرئيههس المتميههز الوضع
سل تعمل اخأتصاصههاته في له مشاركتها يضم وهذا بتوجيهاته إ

القههول إل بههالبعض أفضى ما هذا ولعل الستشارية، بالصفة

رأيا للقضاء العلى المجلس يلي" يبدي ما على  تنص1996 لسنة الدستوري التعديل  من156  المادة1
اا اا استشاري العفو" . حق الجمهورية رئيس ممارسة في قبلي
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المسههؤولية نطههاق فههي بههالعفو الخأتصاص يندرج أن بإمكان
. 3المختص للوزير السياسية

الحكومههة تسههتجوب أن ليمكههن الههتي القضههايا ومههن
بالقضههايا مههايتعلق اخأتصاصههها، فههي لتههدخأل لنههها بشههأنها،

المنظمههة العامههة القواعههد فمههن القضههاء، أمههام المطروحة
القضههاء أمام عالقة قضايا يتناول أن يجوز ل أنه للستجواب

السههلطات، بين الفصل لمبدأ تأسيسا فيها، الفصل يتم حتى
القضههائية، العمههال على البرلمانية المساجلت تؤثر ل حتى
الصههبغة ذات القرارات شأن في الستجواب يجوز ل أنه كما

مهها وهههذا فيههه، المقضي الشيء قوة على الحائزة القضائية
1996لسههنة الدسههتوري التعههديل  مههن138 المادة عليه نصت

إطههار فههي وتمههارس مسههتقلة القضههائية "السههلطة بقولههها
ثابت، دستوري مبدأ القضائية السلطة فاستقللية القانون"،
والمسههاس للخأههتراق يعرضههها البرلمانية للرقابة وخأضوعها

التعهههديل  مهههن148 المهههادة نصهههت وكهههذلك المبهههدأ، بههههذا
كههل مههن محمههي "القاضههي أن  علههى1996 لسنة الدستوري

بههأداء تضههر قد التي والمناورات والتدخألت الضغوط أشكال
اا 149 المادة حكمه" وتنص نزاهة تمس أو مهمته، على أيض

عههن للقضههاء العلههى المجلههس أمههام مسههؤول "القاضي أن
رئيههس يرأسههه الههذي المجلههس بمهمته..." هذا قيامه كيفية

"يههرأس أن على كذلك،  154 المادة تنص حيث الجمهورية
المجلههس للقضاء" وهذا العلى المجلس الجمهورية، رئيس

التشريعية. الهيئة ورقابة سلطة عن البعد كل بعيد

أعمههال أن علههى البرلمانيههة التقاليههد استقرت هنا من 
ال تكون أن يمكن ل القضاء عام، بوجه البرلمانية للرقابة مح

لمههور الستجواب تناول وحضر ،1خأاصة بصفة والستجواب
كما ناحية، من بعينه قضاء على مقصور غير بالقضاء متصلة

الناحيههة فمههن ثانيههة، ناحيههة مههن القضاء أعمال كل يشمل ل
أو المدني أو الجنائي القضاء على الحضر يقتصر ل العضوية
القههانون أسههبغ جهههة كههل إلههى يمتههد وإنمهها فحسب، الداري

كههذلك، اعتبارههها علههى الفقهههاء تعارف أو الوصف هذا عليها
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فههي نههتردد ل هنهها ومههن موضههوعية، وضههوابط معههايير وفههق
اا، الحضههر يشههمله العسههكري القضههاء بههأن القههول فل أيضهه

الجهههات بههه تيلحههق كمهها أعمههاله، عههن الحكومههة تتسههتجوب
وظيفتههها حههدود في وذلك القضائي الخأتصاص ذات الدارية

إليههها تيسههند قضههائية جهة النطاق هذا في باعتبارها القضائية
تتتبع القضية، بعض في الفصل التي الجراءات ذات أمامها و

إذ التحكيههم، هيئههات بشههأن ذاته والوضع ،2القضاء أمام تتتخذ
تتعد القضائية، الطبيعة ذات لها المحكههم تيعتبر كما محكمة، ف

اا، اا قاضي القضههاء أعمههال كههل هههل ولكن ،3الغالب للرأي وفق
الستجواب؟ عن بمنأى تكون

أو قريههب مههن بالقضههاء يتصههل ما كل نعتبر أن يمكن ل
سل للستجواب يخضع ل بعيد الحههق تعطههل ذلك معنى كان وإ

مرافههق مههن هام بمرفق والبعد الستجواب، في الدستوري
مههن فلبههد وإشرافه، الشعب رقابة إليه تمتد أن على الدولة
البرلمانية الرقابة ضرر فيه يكون الذي الحضر، نطاق تحديد
معرفههة علههى يعتمههد النطههاق هههذا وتحديههد نفعههها، مههن أبلههغ

علههى العمههال هذه تصورنا ففي بالقضاء، المتصلة العمال
أنواع: ثلثة

القضههاء هيبههة علههى تههؤثر أن يمكههن التي القضاء - تصرفات
ومكانته.

كأي اليومية شؤونه لتصريف يتخذها التي الدارية - العمال
ورجال القضاء شؤون تنظيم نطاقها في ويدخأل إدارية، جهة

ذلك. غير إلى القضائية والهياكل النيابة

القاضههي، عمههل جههوهر وهههي البحتههة، القضههائية - العمههال
والفصههل التحقيق من تعنيه بما الوظيفي، اخأتصاصه ومناط

والحكههام القههرارات وإصههدار والمنازعههات القضههية فههي
بشأنها.

الخأيرة العمال على الحضر يقتصر ذلك ضوء وفي         
رقابههة مجههال عههن إبعادههها علههة بشههأنها تتحقههق إذ فحسب،

.293 ص ،1984 السكندرية، المعارف، منشأة الدارية، المرافعات فهمي، زيد أبو  مصطفى2
.227 ص ،1992 السكندرية، المعارف، منشأة والجباري، الخأتياري التحكيم الوفا، أبو  أحمد3
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لعمههال يتعههرض ل السههتجواب فههإن وبالتههالي ،1البرلمههان
أعمههال عن الحكومة استجواب عدم معنى هو وهذا القاضي
أمهها الحكومههة اخأتصههاص دائههرة ضههمن تدخأل ل لنها القضاء
. الستجواب يطالها أن فيمكن الخأرى الدارية العمال

الثاني الفصل

النظام في وأآثااره الساتجواب آليات
الجزائري القانوني

الستجواب، لمفهوم الول الفصل في تعرضنا بعدما         
ال يكههون حههتى فيههه توفرههها الههواجب والشههروط مههن مقبههو

تحديههد إلههى طريقههه ويأخأههذ الموضههوعية، و الشكلية الناحية
الجههراءات أو الليههات الفصل هذا في نرى لدراسته، جلسة

و تبليغههه طريقة و إيداعه ناحية من الستجواب،  تحكم التي
سلغ التي الجهة سرض كما لها، يب الجلسههة تحديههد طريقة إلى نتع
تأجيل إمكانية إلى الشارة مع الستجواب، فيها يدرس التي

هذه تحدد أن بعد الجزائري القانوني النظام في الستجواب
منههدوب طههرف مههن عرضه طريقة إلى نتعرض ثم الجلسة،
اا الحكومة ممثل إجابة إلى ثم الستجواب، أصحاب عليه، رد

دراسة دون تحول قد عوارض وجود إمكانية إلى التطرق مع
فههي ذلههك و لدراسههته، جلسهة تحديهد تههم بعدما الستجواب،

إجههراءات إلههى الشههارة مههع الجزائههري، القههانوني النظههام
سصههة المقارنههة، النظمههة فههي السههتجواب النظههام منههها خأا

.132 ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد1
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فههي بالدراسة سنتناوله ما هذا و الكويتي، والنظام المصري
الول). (المبحث

سفر بعدما و و الشكلية شروطه على الستجواب تو
جلسة وتحديد تبليغه و إيداعه وإجراءات الموضوعية،
يحققها التي الثار و النتائج إلى نتعرض أن لدراسته،بقي

مدى و الحكومي، العمل على الرقابة مجال في الستجواب
القانوني النظام في للحكومة السياسية للمسؤولية إثارته

و بالبحث فنتناول وثمرته، البحث نتيجة تبرز أين الجزائري،
ما هذا و النتيجة هذه إلى أدت التي السباب  الدراسة
الفصل. هذا الثاني) من (المبحث في نتناوله سوف

الول المبحث

الجزائري القانوني النظام في الساتجواب آليات

، استجوابها يراد التي الجهة إلى الستجواب يصل لكي      
مههن بههد ل الجزائههري، القههانوني النظههام فههي الحكومة وهي

يصههل لكههي اللزمههة، القانونيههة الجههراءات ببعههض القيههام
عليههه تههرد و فيههها يههدرس الههتي الجلسههة إلههى السههتجواب

. أثاره ينتج و الحكومة

مههن السههتجواب يودع أن هو الجراءات، هذه فأول      
الشههعبي المجلههس رئيههس ليقههوم أصههحابه، منههدوب طههرف

نههص بتبليههغ الحالههة، حسههب المههة مجلس رئيس أو الوطني
و فيههه للنظههر جلسههة تحههدد و الحكومههة إلههى السههتجواب

ما إلى الستجواب تأجيل إمكانية إلى نتطرق هنا و دراسته،
سدة بعد سددة الم هههذه مثههل إلههى الشههارة مههع لدراسههته، المحهه

سههوف مهها وهذا الكويتي، أو المصري النظام في الجراءات
الول). في( المطلب بالدراسة له نتعرض
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الستجواب، فيها يدرس التي الجلسة موعد تقرر فإذا      
اا عشههر خأمسة حدود في وهي اء الكههثر علههى يومهه مههن ابتههدا
دم الستجواب أصحاب مندوب فإن إيداعه، تاريخّ اا يق عرضه
ة وههي الحكومة ممثل يقوم ثم الستجواب، عن الهتي الجه
سجه إمكانية إلى حينها نتطرق عليه،و بالرد الستجواب إليها و

القههانوني النظههام فههي اسههترداده أو السههتجواب سههقوط
النظههام فههي دراسههته إجههراءات إلههى الشارة مع الجزائري،
الثاني). في(المطلب نراه سوف ما هذا و المصري

الول المطلب

الساتجواب تقديم إجراءات

الستجواب لدراسة اللزمة الجراءات نتناول سوف          
اا الشههارة مههع الجزائههري، القههانوني النظههام فههي إلههى أحيانهه

ستوضههيح لزيههادة الكويههتي، أو المصههري القههانون تعميههم و ال
الههتي الجلسههة موعههد إلههى السههتجواب يصل ولكي الفائدة،
الشههعبي المجلههس مكتههب لههدى يههودع أن بههد ل فيههها يدرس

رئيههس فيقههوم الحالههة، حسههب المههة مجلههس أو الههوطني
مكتههب ويحههدد الحكومههة، رئيههس بتبليههغ المعنههي المجلههس
يههدرس الههتي الجلسة موعد الحكومة مع بالتشاور المجلس

إلههى السههتجواب تأجيههل إمكانيههة بحث مع الستجواب، فيها
عههن الطههراف أحههد يعههوق مهها هنههاك كههان إذا لحههق موعههد

نتنههاوله سههوف مهها هههذا و المحههددة، المههدة خألل دراسههته
المطلب.    هذا في بالبحث

الول الفرع

الساتجواب إيداع

99/02 العضوي القانون ول الجزائري الدستور ينص لم
القههانون وكههذلك السههتجواب، لههديها يههودع التي الجهة على

 والنظههام1977 لسههنة الههوطني الشههعبي للمجلههس الداخألي
لم حين  في1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي
لسههنة الههوطني الشههعبي للمجلههس الداخألي النظام يتعرض

اا. الستجواب  إلى2000 مطلق
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الههداخألي النظههام  مههن90/1 المههادة عليههه نصههت بينمهها
أعضاء "يمكن  بنصها1989 لسنة الوطني الشعبي للمجلس
اا يوجهههوا أن الوطني، الشعبي المجلس للحكومههة اسههتجواب

المجلهس مكتههب لهدى ويههودع السهاعة قضايا من قضية في
المتلحقههة النظمههة عليههه نصههت كمهها الههوطني"، الشههعبي
على  كذلك2000  ولسنة1999  و1998 لسنة المة لمجلس
مجلههس مكتههب لههدى السههتجواب نص "يودع بنصها التوالي

تيعلق العضاء على ويوزع المة المجلس". بمقر و

إيههداعه هههي السههتجواب إجههراءات أولههى فإن هنا ومن
النههص يحههدد ولههم ،1الحالههة حسههب المجلههس مكتههب لههدى

اا، المكتب رئيس إلى تسليمه ضرورة ينههص لههم كمهها شخصي
سجل. أو قيد في المكتب لدى الستجواب  تسجيل على

الداخأليههة اللئحههة  مههن199 المههادة أن نجههد حيههن فههي
النههص مههن خألههت  قد1979 لسنة المصري الشعب لمجلس

فههي الحههال عليههه هههو مهها مثههل الستجواب إيداع مكان على
تيقهدم علههى نصههت حين الجزائر السههتجواب تههوجيه طلههب "

اة طلههب أن علههى نصههت فقههد المجلههس..."، رئيههس إلى كتاب
مكتههب إلههى وليههس المجلههس رئيههس إلى تيقدم الستجواب

"... أنههه على اللئحة نفس  من201 المادة ونصت الرئيس،
لمقههدم السههتجواب مقههدمي بين الكلم في الولوية وتكون

فههي السههبق السههتجواب لمقههدم ثههم الصهلي، السههتجواب
تسههجل أنههها منههه تيفهم ما وهذا الستجوابات"، بسجل القيد
صص سجل في ينههص لههم مهها وهههو ورودها، تاريخّ حسب بها خأا

القانونيههة الطبيعههة إلههى راجههع وهذا الجزائري، القانون عليه
فههي السههتجواب تيقدم بحيث النظامين، كل في للستجواب

اا ثلثين ققبل من الجزائري النظام اا، ثلثين أو نائب وهههو عضههو
والعضههاء النههواب انشههغالت فههي يههؤثر كههبير جماعي عمل
اا ويأخأذ النضههمام بضرورة البعض لبعضهم القناع من قسط

الههتي القضههية وأن السههتجواب، علههى المههوقعين قائمة إلى
النظههام فههي السههتجواب حههاز فههإذا هامة، قضية لها يتعرض

الوطني الشعبي للمجلس الداخألي النظام  من11 المادة أنظر الوطني، الشعبي المجلس مكتب تكوين  عن1
لسنة المة لمجلس الداخألي النظام  من9 المادة أنظر المة مجلس مكتب لتكوين وبالنسبة ،2000 لسنة

2000.
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علههى حههاز فقههد العضاء، أو النواب توقيعات على الجزائري
وهههو الحكومههة، اسههتجواب خأللههها من يستحق كبيرة أهمية

سجل، أو قيههد في تسجيل إلى يحتاج ل الحالة هذه في بههل سهه
سههيره ليأخأههذ المعنههي المجلههس مكتههب لدى يودع أن يكفي

المصههري النظههام في بينما ومناقشته، عرضه نحو الطبيعي
فههي تيسههجل بحيث للستجواب،  الفردي الطابع يعكس فهو

يسههتجوب أن نههائب كههل بإمكههان ويكون الستجوابات سجل
ليعطههى وتقييههده، تسههجيله ضههرورة تكمههن وهنهها الحكومههة،

السجل. في تسجيلهم تاريخّ حسب بعد فيما الكلمة النواب

،1المعنيههة الغرفههة مكتههب لههدى السههتجواب نههص يودع
لمجلههس الداخألي النظام باستثناء أنه من الرغم على  نقول
الههوطني الشههعبي المجلس تنظيم المتضمن والقانون المة
عههن تتحههدثا لههم الدستورية النصوص بقية  ،فإن1989 لسنة

المههر تعلههق ،سههواء السههتجواب لههديها يههودع الههتي الجهههة
الوطني الشعبي للمجلس الداخأليين بالنظامين أو بالدساتير

الههتي الجلسة تحديد سلطة منح أن  ،ولو1977/1997 لسنتي
الههوطني الشهعبي المجلههس لمكتههب السههتجواب فيها ينظر

. المكتب هذا لدى يتم الستجواب إيداع بأن منها يستفاد

السههتجواب نههص تبلههغ الههتي الجهههة فإن اليداع بخلف
المعنههي المجلس رئيس ،وهي بدقة حددت قد الحكومة إلى

الشههعبي المجلههس رئيههس من كل في وتتمثل بالستجواب،
. 2المة مجلس ورئيس ،1الوطني

السههاعة، قضههايا من بقضية متعلق الستجواب دام وما
الحكومههة، اسههتجواب إلههى البرلمان بأعضاء أدى الذي المر

أقرب في الحكومة علم يتطلب استعجالي المر لن ونظرا
النظههم ألحههت فقههد السههتجواب، موضههوع بالقضههية الجههال

إلههى مسههبقا السههتجواب نههص تبليههغ ضههرورة على الداخألية
فههي الصههل أن ولههو عليههه، الههرد مههن تتمكههن حتى الحكومة

الفوري الرد هو الفرنسي السياسي النظام في الستجواب
تنظيم المتضمن القانون  من90 والمادة  ،1998 لسنة المة لمجلس الداخألي النظام  من77  المادة1

 .1989 لسنة الوطني الشعبي المجلس
النظام  من123و90 والمادتان ،1977 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي القانون  من147  المادة1

 .1997و1989 لسنتي الوطني الشعبي للمجلس الداخألي
.1998 لسنة المة لمجلس الداخألي النظام  من77  المادة2
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الفوريههة المناقشههة يقرر أن للمجلس يجوز كان حيث عليه،
يستحسههن أنههه ،ولههو تقديمه بمجرد الستجواب موضوع في

تمسههك مع رفضه حالة وفي بذلك، المستجوب العضو قبول
مههن ذلههك وكههان يفعههل أن فلههه الفورية بالمناقشة البرلمان

. 3حقه

البرلمههان، غرفتي أدراج في الستجواب يبقى ل وحتى
الشههعبي المجلههس مههن لكههل الههداخأليان النظامان حدد فقد

بثمههان التبليههغ مهلههة المة مجلس  وكذا1997 لسنة الوطني
النصههوص عليههها تنص لم التي المهلة وهي ،4ساعة وأربعين

أن ولههو السههابقة، الههوطني الشههعبي للمجلههس المنظمههة
خأمسههة خألل السههتجواب علههى الههرد على مجبرة الحكومة

يجههب للسههتجواب المخصصههة الجلسة دامت ما يوما، عشر
يبههدأ يوما، عشر خأمسة يتجاوز ل أن يجب أجل في تحدد أن

إهمههال معههه يمكن كان الذي المر اليداع، تاريخّ من حسابه
حكومههة ظل في خأاصة الحكومة إلى الموجهة الستجوابات

. الواحد الحزب إلى ينتميان ومجلس

إلههى بهالنظر طويلههة النههواب بعهض اعتبرههها المدة هذه
إذ السههاعة، بمواضههيع المتعلههق السههتجواب موضوع طبيعة

لههم حيههن فههي ، الستجواب أهمية على تقضي أن شأنها من
ظههل فههي السههتجواب علههى للههرد أجههل أي للحكومههة يحههدد

جههة فمهن منطقي، غير يبدو كان الذي المر ،1976 دستور
ومههن الساعة، قضايا حول يكون أن الستجواب في يشترط

عليه. لترد للحكومة أجل أي يحدد لم أخأرى جهة

يههوزع أن يجب الستجواب نص على النواب يطلع حتى
ولههو المعنية، الغرفة بمقر ويعلق البرلمان أعضاء على نصه

المتضمن القانون في عليه منصوص يكن لم الجراء هذا أن
مههن أنههه إل ،1977 لسههنة الههوطني الشعبي المجلس تنظيم
نههص علههى البرلمههان أعضههاء كافههة بههإطلع يسههمح أن شأنه

وإن حههتى وطنيههة، أهميههة ذو موضههوعه دام مهها السههتجواب

 .248 ص السابق، ،المرجع كمال  فؤاد3
الداخألي النظام  من77  /والمادة1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي النظام  من123  المادة4

.1989 لسنة المة لمجلس
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زملئهههم بقيههة فحضههور فيههها يعرض التي الجلسة عن تغيبوا
. يكفي

يبدو مسبقا الحكومة إلى الستجواب نص تبليغ إن          
وتسههتعد نصههه علههى الطلع مههن تتمكههن حههتى صالحها، في

أمههام مواقفههها لتبرير الكافية المعلومات بجمع عليه للجابة
الههرد إعههداد ، هههو أصل التبليغ من الهدف لن الشعب، نواب

النيههابي، المجلههس داخأههل المناقشههات لمواجهههة والستعداد
السههتجواب جوانب جميع لتغطية كافيا الرد يكون أن ويجب

.

الثاني الفرع

الساتجواب تبليــغ

المجلس رئيس مكتب لدى الستجواب نص تيودع وبعدما     
غضههون فههي الحكومههة رئيههس إلى الستجواب يبلغ المعني،

نصههت مهها هذا و ليداعه، الموالية ) ساعة48وأربعين( ثماني
تيبلههغ99/02 العضههوي القانون  من65/2 المادة عليه رئيههس  "

نههص المههة مجلههس رئيههس أو الههوطني الشههعبي المجلههس
ثلثههون( القههل على الحالة، حسب يوقعه، الذي الستجواب

رئيس ،إلى المة مجلس في )عضوا30( ثلثون أو   ) نائبا30
المواليههة ) سههاعة48( الربعههون و الثمههاني خألل الحكومههة

ليداعه".  

المجلس ،رئيس الحالة بحسب المجلس، فرئيس       
نههص بههإبلغا المههة،ملههزم مجلههس رئيس أو الوطني الشعبي

( والربعيههن الثمههاني خألل الحكومة، رئيس إلى الستجواب
اا يعد ما وهذا ليداعه، الموالية ) ساعة48 اا أمر يعكس ايجابي

كههل علههى الفرصههة ويفوت للستجواب، ألستعجالي الطابع
التشهريعي فهالنص يؤجله، أو الستجواب تيعطل أن يريد من

الشعبي المجلس رئيس فيه تيبلغ الذي الزمني الميعاد يحدد
الجهههة الحالههة، حسههب المههة، مجلههس رئيههس أو الههوطني

اا الحكومههة رئيس وهو بالستجواب، المعنية وليههس ،1تحديههد

النظام  من123  و90 / والمادتان1977 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي القانون  من147  المادة1
الداخألي النظام  من77 المادة وكذلك التوالي،  على1997  و1989 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي
.1998 لسنة المة لمجلس
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فف إلههى مههن الههذكر  السههالفة65 المههادة بحسههب آخأههر طههر
 .99/02 القانون

الشعب، مجلس رئيس فإن المصري النظام في أما         
وكههذلك المختههص، الههوزير إلههى الستجواب نص بتبليغ تملزم
نصت ما وهذا الشعب، مجلس بشؤون المختص الوزير إلى

الشههعب لمجلههس الداخأليههة اللئحههة  مههن200 المههادة عليههه
إلههى الستجواب المجلس رئيس  "يبلغ1979 لسنة المصري

مجلههس بشههؤون المختههص الههوزير وإلههى إليههه، وجههه مههن
الههتي السههابقة السههتجوابات عكههس علههى ذلك و الشعب"،

الههوزير إلههى السههتجواب بههإبلغا المجلههس رئيس تلزم كانت
فقط. المختص

سرع        بههإبلغا المجلههس رئيههس ألههزم المصري فالمش
جهة، من بالستجواب المعني الوزير جهتين إلى الستجواب

فههي ثانية جهة من الشعب مجلس بشؤون المختص والوزير
سرع أن نجههد حيههن المجلههس رئيههس ألههزم الجزائههري المشهه

أن دون ،2الحكومههة رئيههس إلههى بتبليغه بالستجواب المعني
بالعلقههات المكلف الوزير إلى ول المعني الوزير إلى تيرسله

هههو الجزائههر فههي السههتجواب أن يعنههي ممهها البرلمههان، مههع
بالنسهبة وكهذلك ومتضهامنة، مجتمعهة ككههل الحكومة قضية

من الجميع قضية الستجواب تيعتبر بحيث البرلمان، لعضاء
 مههن133 المههادة لنههص انعكههاس فهههو المههوقعين عههدد خألل

اسههتجواب البرلمههان أعضههاء "يمكههن نصههها والههتي الدستور
هو كما شخصين بين قضية ليس فالستجواب الحكومة..."،

قضههية هههو وإنما والكويتي، المصري النظام في الحال عليه
جهههة مههن القههل علههى الثلثههون النههواب متقههابلتين، هيئههتين

العضاء أو فالنواب ولهذا ثانية، جهة من بطاقمها والحكومة
اا تيكلفون ال تتكلف والحكومة عنهم، مندوب عنها. ممث

الداخأليههة اللئحههة  مههن200 المههادة نههص إلههى وبالرجوع
نجههد الههذكر،  السالفة1979 لسنة المصري الشعب لمجلس

وهههي الشههعب، مجلههس رئيههس تيبلغههها التي الجهة تحدد أنها
بشههؤون المختههص الههوزير و بالسههتجواب المعنههي الههوزير

.2008 لسنة الدستوري التعديل في الول الوزير هو الحكومة  رئيس2
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فيههها يتههم الههتي المدة ذكر أغفلت حين في الشعب، مجلس
إجههراء هههو و الهميههة مههن كههبير قههدر علههى هههي و التبليههغ،

أن نعلههم فنحههن المصههري، المشههرع أغفلههه وهههام ضههروري
الجههراءات مجههال فههي أهميتههه لههه والمواعيههد الزمن عنصر

اا، اا، والستجواب عموم السههتعجال، طابع يحمل لنه خأصوص
تتلزمههه الشههعب مجلههس لرئيههس معينههة مههدة تحديههد وعههدم
اا البههاب لههه تفتههح خأللههها، بالتبليغ والتأجيههل للتماطههل واسههع

الستجواب. مصير في التحكم سلطة وتمنحه والتأخأير،

مكتب رئيس ألزم الجزائري المشرع أن نجد حين في         
رئيههس إلههى السههتجواب نههص بتبليههغ المعنههي، المجلههس
المواليههة ) سههاعة48( والربعيههن الثمههاني خألل الحكومههة

اا ليداعه، اا تحديد تأجيهل أو تهأخأير أي أمهام الباب يسد صارم
وحههتى السههاعة، قضههايا مههن بقضههية يتعلههق لنه للستجواب

فههي الصههل أن ولههو عليههه، الههرد مههن الحكومههة تتمكههن
هههو الفرنسههي، السياسههي النظههام في كان كما الستجواب

يقههرر أن للمجلههس يجههوز كههان حيههث عليههه، الفههوري الههرد
تقههديمه، بمجههرد الستجواب موضوع في الفورية المناقشة

حالة وفي بذلك، المستجوب العضو قبول يستحسن أنه ولو
يفعههل أن فله الفورية بالمناقشة البرلمان تمسك مع رفضه
أدراج فههي السههتجواب يبههق ل وحههتى ،1حقههه من ذلك وكان

مههن لكههل الههداخأليان النظامههان حههدد فقد البرلمان، غرفتي
المههة مجلههس وكذا ،1997 لسنة الوطني الشعبي المجلس

أن ولو ،2) ساعة48وأربعين( بثماني التبليغ  مهلة1998 لسنة
خأمسهة خألل السهتجواب نهص علهى بهالرد ملزمة الحكومة

اا،15( عشر مههدة وهههي اليههداع تاريههخّ مههن حسابها يبدأ ) يوم
وكههذلك السههتجواب، علههى للههرد تتجهز لكي للحكومة كافية
العضههاء أو النههواب علههى فيههوزع عليههه النههواب جميع ليطلع
سل ،3المعنية الغرفة بمقر ويعلق إلههى إرسههاله تيستحسن أنه إ

اا، بالسههتجواب المعني عههن الحكومههة إلههى ويرسههل شخصههي

.248 السابق، المرجع كامل،  فؤاد1
الداخألي النظام  من77 المادة وكذا ،1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي النظام  من123  المادة2

.1998 لسنة المة لمجلس
الداخألي النظام  من73 المادة وكذا ،1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي النظام  من123  المادة3

.2000 لسنة المة لمجلس
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البههاب ليفتههح البرلمههان مع بالعلقات المكلف الوزير طريق
المسههؤولية وتسههتبعد للههوزير الفريههدة المسههؤولية أمههام

علههى نحههافظ حههتى المكههان، قههدر للحكومههة التضههامنية
.   بمفرده تقصيره وزير كل ويتحمل الحكومي، الستقرار

الثالث الفرع

الساتجواب في النظر جلسة تحديد

التي الجلسة تاريخّ تحديد  كان1976 دستور ظل في
الشعبي المجلس لمكتب متروك الستجواب فيها ينظر

أصبحت  فقد1989 دستور ظل في أما والحكومة، الوطني
خألل الوطني الشعبي المجلس لمكتب مطلقة صلحية

 فتحدد الدورات بين فيما أما العادية الدورات

ن كهل بين بالتفاق عبي المجلهس ومكتهب الحكومهة م الش
1الوطني

الصههلحية هههذه أصههبحت  فقد1996دستور ظل في أما
الشههعبي المجلههس مكتههب هههي جهههات ثلثا اخأتصههاص مههن

ينههص لههم حيههن فههي  ،2والحكومههة التنسههيق وهيئههة الههوطني
بتحديههد المختصة الجهة على المة لمجلس الداخألي النظام

الههداخألي النظههام أمهها السههتجواب، فيههها ينظر التي الجلسة
إلههى يتعههرض  فلههم2000 لسههنة الههوطني الشههعبي للمجلس

اا الستجواب المة لمجلس الداخألي النظام مثل مثله مطلق
73 المههادة وهههي وحيههدة مههادة أورد الههذي السههنة لنفههس

وذلههك المجلههس، بمقههر والتعليههق والتبليههغ اليداع بخصوص
اء 99/02 العضههوي القههانون فههي ورد بمهها المشههرع مههن اكتفا

المة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظيم يحدد الذي
الحكومههة وبيههن بينهمهها الوظيفيههة العلقههات وكههذا وعملهما،

المجلههس مكتههب "يحههدد نصههها  الههتي66 المههادة فههي وذلههك
مههع بالتشههاور المههة، مجلههس مكتههب أو الههوطني الشههعبي
فيها. الستجواب تيدرس أن يجب التي الجلسة الحكومة،

.1989 لسنة الوطني الشعبي المجلس تنظيم المتضمن القانون  من91  المادة1
.1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي النظام  من124  المادة2
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اا15( عشر الخمسة خألل الجلسة هذه تكون           ) يوم
فتحديهد السههتجواب"، إيهداع لتاريههخّ المواليهة الكههثر، علههى

مكتههب اخأتصههاص مههن الستجواب فيها تيدرس التي الجلسة
بعههض احتههج وقههد الحكومههة، مع بالتشاور المعني، المجلس

لجنههة إقحههام علههى الههوطني الشههعبي المجلههس في النواب
السههتجواب، لعرض المخصصة الجلسة تحديد في التنسيق

في المعارضة عرقلة إلى يؤدي أن شأنه من المر بأن ورأوا
الههوقت فههي الحكومههة عمههل علههى الرقههابي حقههها ممارسة

. 1المناسب

الههتي الجهههة تحديههد فههي النصههوص بيههن التباين هذا إن
إلههى يعههود السههتجواب فيههها ينظههر التي الجلسة تاريخّ تحدد

السياسهههي النظهههام عرفهههها الهههتي الجوهريهههة التغييهههرات
التعدديههة، إلى الحزبية الحادية من بانتقاله وذلك الجزائري،

دسههتور ظههل فههي الممارسههة خألل مههن فعل تجسههدت التي
05/06/199 في تعددي نيابي مجلس أول انتخاب بعد ،1996

الجلسههة تاريههخّ تحديد فإن الخأتلف، هذا من الرغم  ،على7
الكههثر علههى ) يومهها15عشههر( خأمسههة مدة يتجاوز لن سوف

لههو ،لنههه المشههرع فعل وحسنا الستجواب، إيداع تاريخّ من
هههذا شأن من لكان الجلسة، موعد لتحديد التبليغ بتاريخّ أخأذ

ينتمههي كههان إذا خأاصههة المجلههس بمكتههب يههدفع أن المههر
نههص تبليههغ فههي التماطههل إلههى للحكومههة المشههكلة للغلبية

للتهههرب كافيههة مههدة يمنحههها حتى الحكومة إلى الستجواب
. الشعب ممثلي أمام المثول من

فيها، الستجواب يدرس التي الجلسة تحديد فطريقة         
مههع طريههق" التشههاور عههن التبليههغ، بعد وقت أقرب في تتم

فههي الحال عليه هو كما جلسة طريق عن وليس الحكومة"،
الداخألية اللئحة من201المادة نص خألل من المصري النظام

1979لسههنة الشعب لمجلس
999
ت

جههدول فههي السههتجواب "يههدرج
إبلغههه مههن القههل علههى أسههبوع بعد تالية جلسة أول أعمال
أقههوال سههماع بعههد السههتجواب في المناقشة موعد لتحديد

الحكومة.

.3ص ،1997ديسمبر15 في المؤرخأة21 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة1
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سبعة مضي قبل الستجواب لمناقشة موعد تحديد يجوز ول
بموافقههة إل الجلسههة هههذه تاريههخّ مههن القههل علههى أيههام

بدايههة خأللههها، مههن يتههم الههتي هههي فالجلسههة الحكومههة..."،
المشههرع يجعل أن دون للستجواب المحددة المهلة حساب

لتأجيههل مفتههوح فالمجههال لههذلك، أقصههى حههدا المصههري
أقصههى كحههد مهلههة تحديههد عههدم إلههى بالضههافة الستجواب

المههذكورة الشههروط بعههض هناك فإن الستجواب، لمناقشة
ا أحالتنها  الهتي185 المهادة في ن199 المهادة عليه نفهس  م

ة0المههاد أحكههام السههتجواب علههى "وتسههري بنصها اللئحة
 الههتي185 المادة أحكام إلى "،وبالرجوع اللئحة هذه من185
فههي إدراجههه وعدم الستجواب لتأجيل إضافية شروطا تضع

تههدرج أن يجههوز "ل تنههص حيههث ليههداعه المواليههة الجلسههة
إلههى محالههة بموضههوعات المرتبطة السئلة العمال بجدول

فإذا للمجلس، تقريرها اللجنة تقدم أن قبل المجلس، لجان
السههؤال أدرج لههذلك المحههدد الموعههد عههن اللجنههة تههأخأرت
العمال. بجدول

عرض قبل العمال جدول في أسئلة أية تدرج ول         
خأاصههة أهميههة لههه موضههوع في تكن لم ما لبرنامجها الوزارة
. المجلس رئيس موافقة وبعد وعاجلة،

في سؤال من أكثر الواحد للعضو يدرج أن يجوز ول          
الواحد...  " الشهر في أسئلة ثلثة من أكثر أو واحدة جلسة
إدراج مههن تمنع التي السباب بعض على نصت المادة فهذه

السههتجوابات مثههل المجلس، أعمال جدول في الستجواب
قبل وذلك المجلس، لجان إلى المحالة بالمواضيع المرتبطة

أن للمجلههس جههاز تأخأرت فإن تقريرها اللجان هذه تقدم أن
موعههد تحديد أجل من أعماله جدول ضمن الستجواب يدرج

تعرض أن قبل الستجواب عرض يجوز ل وكذلك لمناقشته،
يتعلههق السههتجواب موضههوع كههان إذا إل برنامجههها، الههوزارة

المجلس.  رئيس عليها يوافق مستعجلة بقضية

الرابع الفرع

الساتجواب تأجيل طلب إمكانية
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فيه للنظر جلسة تحديد و الستجواب، جدولة تتم بعدما      
أن الحكومههة أو المسههتجوب للههوزير يمكههن هههل دراسههته، و

تمت بعدما ظهر لطارئ الستجواب في النظر تأجيل تطلب
تههأجيله يطلب أن الستجواب قدم لمن يمكن وهل جدولته؟

اا يعترضه؟ قد ما لعارض أو تخدمه رآها لمصلحة أيض

إلى يتطرق لم فإنه الجزائري، القانون إلى فبالنظر       
فههي المجلس مكتب تشارك الحكومة أن باعتبار الحالة هذه

هههذه لههها ليسههت المنطلههق، هههذا ومههن1السههتجواب جدولههة
ملزمههة وهههي جههدولته، فههي شههريك أنههها طالمهها المكانيههة

تاريههخّ مههن الكههثر على )يوما15( عشر خأمسة خألل بالجابة
مههادامت أمرهههم مههن راحة في فالنواب ،1الستجواب إيداع

التسههاؤل يثههور وهنا تجاوزها، يمكن ل للجابة محددة المهلة
هههذه خأههارج السههتجواب تأجيههل الههوزير طلههب إمكانية حول

يمكهن فل وبالتههالي ذلههك علههى ينههص لهم فالقهانون المهلهة،
. المحددة المهلة خأارج التأجيل يطلب أن للوزير

ل فإنه الستجواب لصاحب بالنسبة الحال هو وكذلك          
المجلههس مكتههب لههدى إيداعه تم بعدما التأجيل طلب يمكن
يصههير المجلههس مكتههب إلههى وصل إذا الستجواب أن بحكم
ميعههاد يحههدد الههذي هههو المجلس مكتب وأن للمجلس، ملكا

لصههاحب يمكههن ل لههذلك و الحكومة، مع بالتشاور المناقشة
السههتجواب تأجيههل علههى الحكومههة مع يتفق أن الستجواب

لن الموضهههوع، بههههذا المجلهههس مكتهههب إشهههراك  دون
هههو إنما و طرفيه، بين شخصية علقة ينشىء ل الستجواب

حيههث مههن الخأيههر حههق بههه تعلههق بههالمجلس اتصههاله بمجرد
.2وإدارته تنظيمه

تأجيهل طلب يمكن المصري، النظام في أنه إل         
المصههري الدسههتور  مههن135 المههادة خألل مههن السههتجواب

أيههام سههبعة بعههد السههتجواب في المناقشة "تجري أنه على
الدسههتور مههن100المههادة تنههص كمهها تقديمه"، من القل على

بعد إل الستجواب في المناقشة تجري "ل أنه على الكويتي
.99/02 العضوي القانون  من66/1 المادة1
.99/02 العضوي القانون  من66/2 المادة1
.159ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد2
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التأجيههل إمكانية أن هذا ومعنى تقديمه"، يوم من أيام ثمانية
السههتجواب لدراسههة المحههددة المهلههة موجههودة،مههادامت

بيهن الخلف يتسهلل وهنهها أقصههى، حد لديها يوجد ل مفتوحة
دم الوزير أو الحكومة و الستجواب مقدم المسهتجوب،فمق

والطرف المناقشة، في السراع يطلب ما غالبا الستجواب
تنقلب قد و التأجيل، إلى ينزع الستجواب إليه الموجه الخأر

السههتجواب إليههه المههوجه فيطلههب العههادة، غير على الدوار
.3المحدد ميعادها في تجري أن على مقدمه ويصر التعجيل

لمجلس الداخألية اللئحة من185 المادة نصت وكذلك          
199 المههادة عليههها أحالتنهها والههتي بالسئلة المتعلقة الشعب

 مههن185 المههادة أحكههام السههتجواب على تسري " و بنصها
يلههي"ل ما على اللئحة  من185 المادة اللئحة". وتنص هذه

المرتبطهههة السهههئلة العمهههال بجهههدول يهههدرج أن يجهههوز
اللجنة تقدم أن قبل المجلس، لجان إلى محالة بموضوعات

المحههدد الموعههد عههن اللجنة تأخأرت فإذا للمجلس، تقريرها
فههي أسئلة أي تدرج العمال. ول بجدول السؤال أدرج لذلك

فههي تكن لم ما لبرنامجها الوزارة عرض قبل العمال جدول
ة، و خأاصهة أهميهة لهه موضهوع رئيهس موافقهة بعهد و عاجل

المجلس.

في سؤال من أكثر الواحد للعضو يدرج أن يجوز ول      
الواحد..." . الشهر في أسئلة ثلثة من أكثر أو واحدة جلسة

النظههام فههي السههتجواب تأجيل فيمكن كل وعلى       
كمهها طرفيههه، أحههد مههن طلههب علههى بنههاء المصري القانوني

علههى مطروحههة السههتجواب قضههية أن بسههبب تأجيله يمكن
المجلههس لجان من لجنة على محالة قضيته كانت أو القضاء

يلي: كما لبرنامجها الحكومة تعرض أن قبل أو

يجههوز ل أنههه علههىطرفـيـه: أحد طلب بسبب -تأجيله1
مسههمى، غيههر أجههل إلى الستجواب تأجيل يطلب أن للوزير
موافقههة مههن بههد ول محهددة، مههدة تههأجيله يطلههب أن فعليههه

.158 ص المرجع،  نفس3
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طرفيههه بههإرادة يتههم أن يمكههن ل إذ التأجيههل، علههى المجلس
اء أو فحسب . 1أحدهما رغبة على بنا

للمجلس الداخألية اللئحة  من203 المادة أعطت وقد          
تأجيههل طلههب حههق السههتجواب  لمقههدم1979 لسنة الشعب

مههن البيانههات مههن ضروريا يراه ما طلب لسبب الستجواب
مناقشته موعد وقبل للستجواب تقديمه بعد حتى الحكومة،

القل.  على )ساعة48( وأربعين بثماني

عـلــى مـعــروأض الموـضــوع أن بـســبب -ـتــأجيله2
الخأرى، الرقابية الوسائل شأن شأنه  الستجوابالقضاء:

اا يتضههمن أل يجههب أحكامههها، أو القضههائية بالسههلطة مساسهه
،2القضهائية النظمهة مختهف فهي المتبعة هي القاعدة وهذه

علههى السههتجواب يههرد أن جههواز عههدم ذلههك علههى ويههترتب
محههل تههزال ل أو القضههاء، أمام منظورة تزال ل موضوعات

العامة. النيابة أمام تحقيق

الستمرار أو الستجواب نظر جواز عدم مبدأ يقتصر ول     
يشههمل لكنههه و القضههاء أمههام المنظههورة المسائل على فيه

فيههها فصل أن القضاء سبق التي تلك أولى باب ومن كذلك،
.

على محال الساتجواب موضوع أن بسبب -تأجيله3
الحكوـمـة تعرض أن قبل أوأ المجلس لجان من لجنة

و المجلههس، رئيههس إلههى السههتجواب يصل قدلبرنامجها:
تهههدرج أن المفهههروض مهههن الهههتي الولهههى الجلسهههة تعقهههد

قادمههة جلسههة لتحديههد أعمالههها، جههدول فههي السههتجواب
هههذه أعمههال جههدول في يدرج أن يحدثا ل لكن و لمناقشته،

يتعههرض السههتجواب موضههوع أن بسههبب الولههى، الجلسههة
يمكههن ول المجلههس، لجههان مههن لجنههة علههى محالههة لقضههية
اا إدراجه تههأخأرت إذا إل تقريرههها، اللجنههة هذه تقدم لم ما أبد

المحدد. موعدها عن

.96ص السابق، المرجع بريح، بن  ياسين1
والنشر، والتعريب التأليف لجنة ، والقضائية التشريعية السلطتين بين الدستورية الحدود الطبطبائي،  عادل2

.90،ص2000الكويت، الولى، الطبعة
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تقدم لم ما العمال، جدول في يدرج أن يجوز ل كذلك و      
سههبعة يههدوم الههذي النعقاد دور بداية في برنامجها الحكومة

شهههرين حههوالي بعههد إل برنامجههها الحكومة تقدم ول أشهر،
يقضههي البرلماني التقليد فإن وكذلك النعقاد، دور بداية من

دول فهي الستجواب إدراج بتأجيل فقهط ليهس العمهال، ج
اا إنمهها و لبرنامجها، الحكومة تقديم لحين الفههراغا لحيهن أيضهه

تؤجههل أن يمكههن الههتي السههباب هههي فهههذه ،1مناقشههته من
النظههام خأل حيههن فههي المصههري، النظههام فههي السههتجواب

تأجيههل يمكههن ل بحيههث الشههروط، هههذه مثههل من الجزائري
المجلههس مكتههب أودع و شههروطه اسههتوفى إذا السههتجواب

.              المعني

الثاني المطلب

الساتجواب دراساة إجراءات

السههتجواب، فيهها يهدرس التي الجلسة تحدد بعدما      
مكتههب أو الههوطني الشههعبي المجلههس مكتههب بين بالتشاور
فههإن ثانيههة، جهههة من الحكومة  بين و جهة من المة مجلس
اا، يقههدم السههتجواب أصحاب مندوب يسههتمع بعههدما و عرضهه
اا الحكومههة ممثههل يقههدم العههرض، هههذا إلى الجميع علههى رد

تعترض قد التي العوائق بالبحث نتناول وسوف الستجواب،
إجههراءات وهي  استرداده، أو سقوطه إمكانية و الستجواب

سههوف و الجزائههري القانوني النظام في الستجواب دراسة
اا نشير المصههري،و القههانوني النظههام فههي إجراءاته إلى أيض

المطلب. هذا خألل من بالدراسة له نتعرض سوف ما هذا
الول الفرع

الساتجواب عرض

عنههد إتباعههها الههواجب الجراءات القانونية، النصوص حددت
عرضهها السههتجواب صههاحب يقههدم ،حيث الستجواب عرض

السههتجواب نههص بههأن يفيههد مهها وهههو السههتجواب لموضههوع
تمههارس رقابيههة وسههيلة السههتجواب دام ومهها ، كامل يعرض
وعلههى النههواب، مههن معيههن عههدد طههرف مههن جماعية بصفة

.454 ،ص2003 للمليين، العلم دار تحليلية، نقدية دراسة مصر، في البرلماني القانون وجيز فكري،  فتحي1
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العضههوي القههانون أكههد فقههد الخأههرى، النصههوص بقية خألف
عههرض بههأن البرلمههان وغرفتي الحكومة بين للعلقة المحدد

وهو الستجواب، أصحاب مندوب طرف من يتم الستجواب
 الههذي99/02العضههوي القههانون  مههن67 المههادة عليه نصت ما

المههة، مجلههس و الههوطني الشههعبي المجلههس عمههل يحههدد
في الحكومة وبين بينهما الوظيفية العلقات كذا و وعملهما،
أصههحاب منههدوب يلههي"يقههدم مهها علههى الولههى فقرتههها

جلسههة خألل اسههتجوابه موضههوع يتنههاول عرضهها الستجواب
لهههذا المخصصههة المة مجلس أو الوطني الشعبي المجلس

النظههام  مههن125 المههادة ذلههك على نصت كما الغرض... "،
يلي ما  على1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي

اا الجلسههة هههذه خألل السههتجواب صاحب "يقدم عههن عرضهه
بههالخأتلف التذكير بنا يجدر أنه  غير1الستجواب..." موضوع
الشههعبي المجلههس تنظيههم المتضههمن القههانون بيههن الههوارد

و للبرلمههان، المنظمههة النصوص بقية  و1977 لسنة الوطني
اا الستجواب صاحب "يقدم صراحة نص الذي اا عرضهه مههوجز

أصههههحاب منههههدوب أن  بههههل2السههههتجواب..." لموضههههوع
المههودع السههتجواب نص تضمنه ما بتلوة ملزم الستجواب

النصههوص بقيههة عليههه نصههت مهها وهههو المجلس، مكتب لدى
اا وذلك القانونية اا و نقصههان أو زيادة لي تفادي للطالههة تفاديهه

اا و الستجواب عرض زمن في إلى يسيء قد كلم لي تفادي
. انزعاج أو قلق نتيجة المهنة، شرف و البرلمان سمعة

المههادة نصههت حيث المة لمجلس بالنسبة الحال هو وكذلك
مهها  علههى1998 لسههنة المة لمجلس الداخألي النظام  من79

دوب يلي"يقدم ذه خألل السهتجواب أصهحاب من ة ه لجلس
اا النظههام خأل حيههن لسههتجواب..." فههي موضههوع عههن عرضهه

 مههن2000 لسههنة  وكذلك1999 لسنة المة لمجلس الداخألي
بما  و73 الوحيدة بالمادة مكتفيا المادة هذه مثل على النص

النصوص جميع خألت حيث ،99/02 العضوي القانون في جاء
اا" المههذكورة كلمههة من اا "مههوجز الههداخألي القههانون فههي آنفهه

ممارسههة أن إل ،1977لسههنة الههوطني الشههعبي للمجلههس
.1989 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي النظام  من92  المادة1
.1977 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي القانون  من149  المادة2
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النشههأة حديثههة  كههانت1976 دسههتور فههي البرلمانيههة الرقابة
و الوحيههد الحههاكم الحههزب حكومههة هههي الحكومة أن باعتبار
يههذكر لههم بحيههث ،1جزائههري دسههتور أول  يعتبر1976 دستور

 عدد1977 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي القانون
المههادة فهي ونهص الحكومة استجواب يمكنهم الذين النواب

الههوطني الشههعبي المجلس لعضاء يلي"يمكن ما  على147
ا يهبين أن ..."دون للحكومة استجوابا يوجهوا أن عهدد ههو م

اا كههان  الههذي1989 دسههتور فههي أمهها العضاء، هؤلء انعكاسهه
المههادة في الستجواب ذكر ورد فقد جديدة، سياسية لمرحلة

الشهعبي المجلههس تنظيههم يتضههمن قههانون نظمه و  منه124
مهها  علههى92 المههادة فههي نههص  و1989 سنة وسيره الوطني

اا الستجواب صاحب يلي"يقدم السههتجواب لموضههوع عرض
اا كلمة يذكر أن ..."دون نههص كمهها الههذكر " السههالفة "موجز

 منههه90/2 المههادة فههي الستجواب على الموقعين عدد على
)نههواب5( خأمسههة طههرف من الستجواب يلي"يوقع ما على
علههى يقههوم أصبح الستجواب أن يعني مما القل... "، على

. الممارسة من صحيحة قاعدة

صاحب أن على صراحة ينص فلم المصري النظام في أما  
المههادة خألل مههن ذلك إلى أشار بل عرضا يقدم الستجواب

مناقشههة "وتجههري بقولههها الداخأليههة اللئحههة  مههن202/2
يعقههب ثههم اسههتجوابه، المسههتجوب يشههرح بههأن الستجواب

فههي المناقشههة تبدأ ذلك الستجواب،وبعد إليه وجه من عليه
ة إلى موضوعه..."وبالرجوع نجهد البرلمانيهة، التقاليهد مدون

فمههن السههتجواب، مقههدم واجبات و حقوق إلى أشارت أنها
بههل الستجواب، شرح أثناء مقاطعته جواز عدم حقوقه أهم

بعههض إضههافة حههق لههه كما كلمه، يكمل حتى النتظار يجب
يتنههازل أن لههه كمهها المناقشههة، وقت حتى الجديدة العبارات

أخأههذ عنههد لههه تههبين إذا إضافتها طلب التي العبارات تلك عن
اا تكون قد أنها الحكومة رأي بعض المناقشة تعطيل في سبب

قيههامه في فتتمثل المستجوب لواجبات بالنسبة الوقت..أما
المههوجه التهههام وجههه بيههان و أسههبابه و اسههتجوابه بشههرح

دستور غاية إلى الثورة مجلس قيادة تحت الجزائر وبقيت وجيزة، مدة بعد به العمل  أوقف1963 دستور  لن1
1976.
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العههام، المههدعي شههأن هههو المسههتجوب شههأن لن للههوزير،
وقههائع لبيههان إيضههاحات منههه يطلههب أن المجلههس ولرئيههس

العبههارات و اللفههاظ اسههتعمال يجههوز ل أنه الستجواب..كما
. 1شخصية أمور إلى يتجاوزه ل المقاطعة..و أو النابية

يههؤدي ل النطههاق ههذا عهن الستجواب مقدم خأروج أن على
أمههام أقههوال مههن أبههداه ممهها مؤاخأههذته، أو مسههاءلته إلههى

وهههذا ضده، بالمستجوب مساس بها كان ولو حتى المجلس
ه نصت ما ن98المههادة علي 1971لسههنة المصهري الدسهتور  م

عب مجلهس أعضهاء يؤاخأهذ بقولهها"ل مهن يبهدونه عمهها الش
فههي أو المجلههس فههي أعمههالهم أداء فههي الراء و الفكههار
.2لجانه"

اا اسههتجوابه، بشهرح يقههوم فالمسههتجوب الههتي الوقههائع مبينهه
فيههها، التهههام أوجه إليه،و إسنادها أدلة و الوزير، إلى ينسبها

أن ل لستجوابه، تقديمه حال حاضرة الدلة تكون أن بد ل و
سيدها على يعتمد لههه يحههق فل المناقشة، عنه تكشف مما تص

يتعلههل أن ل و منها، خأالية يداه تكون و لستجوابه يعرض أن
بالطلع له السماح رفضت للمستجوب التابعة  الوزارة بأن
.         3عليها الحصول أو

الثاني الفرع

الساتجواب على الرد

رئيههس يههرد أن السههتجواب ممارسههة عند العادة جرت
أن غير حكومته، إلى الموجه الستجواب نص على الحكومة

أن وزير لي يمكن كما أعضائها أحد ينيب أن من يمنع ل هذا
الصل كان الرد"وإن في عنه لينوب الوزراء من غيره يوكل

موضههوع أن طالمهها بنفسههه المسههتجوب الههوزير يههرد أن في
.1اخأتصاصه في يقع الستجواب

ال770 غاية  إلى757البند من راجع البرلمانية، التقاليد  مدونة1 ص ذكره، سبق مرجع يربح، بن ياسين عن  (نق
121(.

على .و يوقفوا أو يتابعوا أن يمكن ل  بنصها"و1996 لسنة الدستوري التعديل  من109/2المادة  تقابلها2
أراء من عبروا ما بسبب ضغط أي عليهم يسلط أو جزائية أو مدنية دعوى أية عليهم ترفع أن يمكن ل العموم

". البرلمانية مهامهم ممارسة خألل تصويتهم بسبب أو كلم، من به تلفظوا أو
.161ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد3
 .179ص السابق، المرجع عمار،  عباس1
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القانونيههة النصههوص أجمعههت فقههد الجزائههر فههي أمهها
المكلفههة هههي الحكومههة أن علههى البرلمههان لعمههل المنظمة

أعضههاء طههرف مههن لههها المههوجه السههتجواب علههى بههالرد
نههص " علههى الحكومههة أنههه" تجيههب علههى بنصههها البرلمههان،

77/01 القههانون  مههن149 المههادة نصههت فقههد السههتجواب،
الههداخألي بالقههانون  المتعلههق1977  غشههت15فههي المههؤرخ

125 المههادة وكههذلك 2ذلههك علههى الوطني الشعبي للمجلس
1997 لسههنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي النظام من

 المتضههمن89/16 رقههم القههانون  مههن92 المههادة  وكههذلك3
79 المادة وكذلك 4وسيره الوطني الشعبي المجلس تنظيم

 نصههت19985 لسههنة المههة لمجلههس الداخألي النظام  من1/
إذا هههذا ذلههك"، علههى الحكومههة "تجيههب العبههارة نفههس على

بيههن للعلقههة  المحههدد99/02 العضههوي القههانون اسههتثنينا
التي الجهة إلى يتطرق لم الذي البرلمان وغرفتي الحكومة

عههرض عن بالحديث فقط اكتفى الستجواب،بل على تجيب
. الستجواب

ه يطهرح الهذي السهؤال أن غير المقصههود مها هههو نفس
يجيههب أن هههو المقصههود هههل ؟ النصوص هذه في بالحكومة

وزرائههها أحههد أم السههتجواب، موضوع على الحكومة رئيس
المختصههة الههوزير يجيههب أن هههو المقصههود أم لههها الممثلين
السههتجواب دام مهها أنههه أم السههتجواب، بموضههوع وزارتههه

للجابههة بأكملههها الحكومههة تحضههر أن فيجههب لحكومة موجه
. ؟ لها الموجه الستجواب على

الجزائههر فههي البرلمانيههة الممارسههة إلههى بالرجوع
هههو السههتجواب، بموضههوع وزارتههه المختصة الوزير أن نجد

الجلسههة خألل الستجواب موضوع على يرد عادة كان الذي
بقضههية المتعلههق السههتجواب فعن الغرض، لهذا المخصصة

الطاقههة وزيههر أجههاب الطاقههة حههول يههدور الههذي البههازو
الشههعبي المجلههس قههدم حيههث البتروكيماويههة، والصههناعات

عههن فأجههابت القضية هذه  حول للحكومة استجوابا الوطني
 .04/09/1977 بتاريخّ  الصادرة68 رقم الرسمية  الجريدة2
 .13/08/1997 بتاريخّ  الصادرة53 رقم الرسمية  الجريدة3
 .11/12/1989 بتاريخّ  الصادرة52 رقم الرسمية  الجريدة4
 .18/02/1998 بتاريخّ  الصادرة08 رقم الرسمية  الجريدة5
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إلههى قههدم حكههومي وفد ضمن كان الذي وزرائها أحد طريق
بالعقهههههد القضهههههية هذه الوطني،وتتعلق الشعبي المجلس

El ألبهههازو وشههركة سوناطراك الوطنية الشركة بين المبرم
paso الطاقههة وزيههر لتصههريح نتيجههة كههان والههذي المريكية

بيههن المبرم العقد في النظر إعادة تم قد أنه فيه جاء والذي
290 بههه المقههدرة الخسارة  نتيجة09/06/1979 في الشركتين

،1السههتجواب على للرد الحكومة ممثل وتدخأل دولر مليون
ة، ممثهل ههو الطاقهة وزيهر وكان ا الحكوم السهتجوابين أم

فههرد النتخابههات وتزويههر البرلمانيههة بالحصههانة المتعلقيههن
القهرب هههي وزارتهه أن اعتبههار علههى العهدل، وزيهر عليهمها
.2النتخابات نزاهة وضمان النواب لحماية

فههي البرلمانية الممارسة أن من الرغم على هذا نقول
بههالرد المكلفههة الجهههة حههول إشكال وقوع أثبتت قد الجزائر
فهههي النظهههر خألل ههههذا حهههدثا وقهههد السهههتجواب، علهههى

النتخابههات في وقعت التي بالتجاوزات المتعلق الستجواب
نههواب مههن مجموعههة قههدمه والههذي ،1997 لسههنة المحليههة
وزيههر الحكومههة كلفههت عنههدما الههوطني، الشههعبي المجلس

النههواب اعههترض وقد الستجواب، موضوع على بالرد العدل
وبعههد الحكومههة، رئيههس بحضههور وطههالبوا التكليف هذا على

النواب اقتنع الحكومة وممثل المجلس رئيس من كل تدخأل
الحضور في سواء الحكومة، تمثيل يجيز الذي النص بفحوى

علههى للههرد أعضههائها أحههد بتكليههف أو الستجواب جلسة إلى
المجلههس رئيههس تههدخأل فههي جههاء وقد الستجواب، موضوع

وإنمهها أفرادههها بعهدد ليهس الحكومة " وجود الخصوص على
ممثلههة، اليههوم وهههي المعنوي، وبوجودها الدبية بمسؤوليتها

رئيههس حضههور وجههوب إلههى يشههير ل الداخألي النظام إن ثم
الحكومههة علههى ينههص وإنمهها بكاملههها الحكومههة أو الحكومههة
... " .3المعنويين ومضمونها بمفهومها

بمناسبة الشكال نفس تكرار من يمنع لم هذا أن غير     
الهذي العربيهة اللغهة اسهتعمال بتعميههم المتعلق الستجواب

.188 ص السابق، المرجع عمار،  عباس1
 .5ص  ،15/12/1997 في  المؤرخأة21رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة2
 .6 ص المرجع،  نفس3
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91/05 رقم القانون السلم) حول مجتمع (حركة نواب قدمه

العربيههة، اللغههة تعميههم  والمتضههمن16/01/1991 في المؤرخ
، السههتجواب موضههوع عههرض رفههض إلههى بهههم أدى والههذي

وذلههك الحكومة رئيس غياب بسبب الجلسة من والنسحاب
رد إلههى الخأيههر فههي أدى الههذي المههر ،03/02/2003بتاريههخّ
غيههاب فههي حههتى السههتجواب موضههوع على الحكومة ممثل

بههأن المجلههس رئيههس اعتههبر حيههث المسههتجوبين النههواب
،وبالتههالي المجلس مكتب ووافق النواب طرحه الستجواب

عههن ينههوب مههن إلههى الكلمههة وأحههال للمجلههس، ملكهها أصبح
ل أنه ،وأكد جواب من عنده ما ليقدم الحكومة رئيس السيد
ملزم الحكومة رئيس أن على يدل ما القانون نص في يوجد

مههوجه السههتجواب لن السههتجواب علههى بههالرد شخصههيا
كههل لههها ،فالحكومههة معيههن لشههخص وليههس ككههل للحكومة

رئيههس أكههد وقههد  للرد، وزير أي لتفويض القانونية الصلحيات
ومههر الشروط جميع استوفى الستجواب أن على المجلس

المكتههب قبههل مههن دراسههة إلههى إيههداع مههن المراحل بجميع
وحضههور دراسههته جلسههة ضههبط وتههم الحكومة إلى وإرساله

لحظنهها المجلس:" قد رئيس وقال بالجابة، المكلف الوزير
فههي حقههه اسههتعمال عههن إراديهها تنازل المندوب أن هذه في

إطههار في تمت الجلسة أن أعتبر  ثم ومن الستجواب طرح
سيههن أن الحههق لههها متضههامنة هيئة فالحكومة قانوني، عنههها تع

سق كمهها سنههواب يحهه سينههوا أن لل طههرح فههي عنهههم ينههوب مههن يع
". 1الستجواب

اسههتجوابات بمناسههبة الشههكال هههذا أثيههر أن سبق كما
للنههواب احتقههار بمثابههة الحكومههة رئيس غياب واعتبر أخأرى
قضههية" حزبههي في الستجواب أصحاب مندوب تأسف حين

الحكومههة رئيههس غيههاب الديمقراطية" على والحركة الوفاء
بههأن عليههه رد المجلههس رئيس أن غير ،08/11/2000 بتاريخّ
تعيههن والحكومههة رئيسها، على ل الحكومة على تنص المواد

تأسههف كمهها ،2المقههام هههذا فههي لتمثيلههها مناسههبا تههراه مههن
" علههى العلم "وضههعية حههول السههتجواب أصحاب مندوب

 .9 ص  ،03/02/2003 في  المؤرخأة34 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة1
 .4 ص2000نوفمبر08 في المؤرخأة  ،236 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة2
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10/05/2001 بتاريههخّ الجلسة هذه عن الحكومة رئيس غياب
.3الشعب لممثل التنفيذية السلطة احتقار يؤكد مما

 فههي202 المههادة نصههت فقههد المصههري النظههام في أما
لسههنة الشههعب لمجلس الداخألية اللئحة من الخأيرة فقرتها

بقولههها إليههه وجه ممن الستجواب على التعقيب  على1979
المسههتجوب يشههرح بههان السههتجواب مناقشههة تجههري "و

بعههد و السههتجواب، إليههه وجه من عليه يعقب ثم استجوابه،
فههي موضههوعه.." فالسههتجواب فههي المناقشههة تبههدأ ذلههك

بالسههتجواب المعنههي للوزير مباشرة يوجه المصري النظام
النظههام فهي الشأن هو كما فقط الحكومة رئيس إلى وليس

وإنمهها الصههدد، هههذا فههي يثههار إشكال فل هنا ومن الجزائري،
فههي حقههه علههى يسههتند السههتجواب إليههه وجههه من رد يكون

لههذا و بههه، تحيههط التي التهام أدلة تفنيد و نفسه، عن الدفاع
جميههع درء مههن يمكنههه بشههكل الوقت من له يفسح أن يجب

يراههها الههتي بالصههورة و السههتجواب، تضههمنها الههتي التهههم
بههد ل بههل للسههتجواب، محل ل بأنه المجلس، لقناع مناسبة

سكن أن اسههتجوابه، تقههديم العضو رفض ولو حتى ذلك من يم
مناقشههته جلسههة بتحديههد السههتجواب لن كههان، سههبب لي

سثل مما أمرها ذاع قد يتضمنها، التي الوقائع تكون مساسا يم
سريههب هههذه دفههع وبيههن بينه يخلى لن أدعى هذا و بسمعته، ال

لعههل و استجوابه، من العضو موقف عن النظر بصرف عنه،
إلهههى المنسهههوبة الوقهههائع عهههن المسهههؤولية خأصوصهههية
مههن دفعههها فههي الخأفههاق على يترتب ما وذاتية المستجوب،

عنههه ينيب أن بجواز القول الصعب من يجعل به، الثقة طرح
التهههم عههن المسههؤولية أن فكما الستجواب، على للرد آخأر

اا، الرد يكون أن بد ل كذلك شخصية، تكون وجههه ول شخصههي
أمههر فهذلك المسهؤولية، فههي متضههامنة الههوزارة بههأن للقول
،1الحكومههة رئيههس هههو المستجوب يكون حيال قبوله يمكن
اا، الجابههة عههن المتنههاع حق للوزير أن المقرر ومن وإن بتاتهه
جههدول في الستجواب إدراج من المجلس منع يملك ل كان

 .7 ،6 ص  ،10/05/2001في  المؤرخأة272 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة3
 .162ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد1

74



مههن و السههتجوابات تقديم عضو كل حق من أنه أي أعماله،
المناقشههة يههوم تحديد الوزير أقوال سماع بعد المجلس حق
أو يجيههب أن فللههوزير المحدد، اليوم جاء فإذا موضوعه، في

يقههدر أن للمجلههس و ضميره، عليه يمليه ما حسب يجيب ل
. 2مايراه بحسب هذا مسلكه

 الههتي198 المههادة مههن انطلقا تتأسس الوزير إجابة إن
مجلههس رئيههس إلههى يههوجه أن عضههو "لكههل أن علههى تنههص

اسههتجوابات.."فهههي نههوابهم أو الههوزراء أو نههوابه أو الههوزراء
سجه مههن إلههى هههو ليختههار العضههو أمههام المجههال تفسههح يههو

إثههارة إمكانيههة هنهها مههن و دقيههق، و واضههح بشكل استجوابه
إن أمهها إنفههرادي، بشكل الستجواب إليه وجه من مسؤولية

سجه المسههؤولية فههإن الوزراء، مجلس رئيس إلى استجوابه و
عنههه ينيب أن يستبعد الولى الحالة ففي تضامنية، تكون هنا
يجههوز الثانيههة الحالههة فههي أمهها وزارتههه، فههي عنههه يههدافع من

1السههتجواب على للرد الوزراء أحد ينيب أن الوزراء لرئيس

     .

الثالث الفرع

الساتجواب دراساة عوارض

وينتهههي فيههه قههرار بصدور ينتهي الستجواب أن الصل
تقههدم فإن استجوابه، عن المستجوب تنازل أو بسحب أيضا
وحتميههة ضههرورة معنههاه فليههس باسههتجواب البرلمههان عضو

واجبها ليهس فهو عنه، العدول جواز وعدم طريقه في السير
يمكنههه والمسههتجوب لههه، حههق هههو مهها بقههدر البرلمههان على

القههوانين إلههى بههالرجوع ولكههن عههادة، اسههتجوابه اسههترداد
خأاليههة نجههدها الجزائر، في للستجواب المتضمنة والنصوص

وإلغائه، سقوطه أو الستجواب استرداد حالة ينظم نص من
التأسيسههي الوطني للمجلس الداخألي النظام أن نجد أننا إل

 .250ص السابق، المرجع كمال،  فؤاد2
 .125ص السابق، المرجع بريح، بن  ياسين1
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132 المههادة فههي  نص2 1962  نوفمبر20 في عليه المصادق

اسههتجواب فههي يرغههب نههائب لي " يمكههن أنههه علههى منههه
العلنيههة الجلسهة أثنههاء المجلههس رئيههس يخطههر أن الحكومة
50 قبههل مههن موقعههة لههوم بلئحههة طلبههه يرفههق أن ويجههب

المنههاداة طريق عن حضورهم يثبت أن يجب عضوا خأمسين
السمية.

بطلههب أجههل وبههدون المجلههس أعضههاء كههل يخطههر
تاريههخّ تحديد الرؤساء ندوة .تتولى لوم لئحة مع الستجواب

،  أيههام05 خأمسههة أقصاها مدة في الستجواب على النقاش
على  موقع13 عشر ثلثة بانسحاب الستجواب إلغاء ويمكن
. اللئحة

ل ولمههدة الكلمههة تمنههح أن يمكههن العامة المناقشة بعد
. التصويت حول تفسيرات لتقديم  دقائق05 خأمسة تتجاوز

. اللوم لئحة بتعديل اقتراح أي يقبل ل

فههي فقههط اللههوم للئحههة المؤيههدون النههواب يشههارك
." اليدي رفع طريق عن التصويت

السههتجواب إلغههاء حالههة ينظههم الههذي الوحيد النص أنه ونجد
مههن الجزائههر فههي السههتجواب دراسههة دون يحههول كعههارض

اللئحة. على  موقع13 انسحاب خألل

المجلهههس لمهههداولت مراجعتنههها خألل ومهههن وعمليههها
طرف من استجواب تقديم تم قد أنه نجد الوطني، الشعبي

رقههم القانون تطبيق السلم) حول مجتمع (حركة كتلة نواب
اللغههة تعميههم  المتضههمن16/01/1991 فههي  المههؤرخ91/05

تقههديم السههتجواب أصههحاب رفههض جههدولته وبعههد العربيههة،
إلههى موجه الستجواب أن بدعوى تأجيله وأرادوا استجوابهم

السههتجواب علههى ليجيههب رئيسها حضور من ولبد الحكومة
علههى بالجابههة ممثليههه أحد وكلف يحضر لم الذي الخأير هذا

الكتلة:" ... نحههن ممثل يقول الطار هذا وفي ، الستجواب
علههى الههرد في الحكومة رئيس عن ينوب من مجيء نقدر إذ

علههى للرد واستعداده سعيه ونشكر إليه الموجه الستجواب

.1963  مارس11 في  المؤرخأة09 رقم الرسمية  الجريدة2
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ذا الستجواب ة نهترك أن نهود ... فله رئيهس للسهيد الفرص
ولهههذا اسههتجوابنا علههى للرد المناسب الوقت ليجد الحكومة
رئيههس يعطههي حههتى السههتجواب طههرح نرفههض السههبب
أن النههاس ... وليفهم العربية وللغة للمجلس قيمة الحكومة

الحكومههة واستجواب الشفوي السؤال بين شاسع فرق ثمة
اسههتجوابه سحب من تمكنه الطريقة هذه بأن منه " اعتقادا

بههأن اعتههبر المجلههس رئيههس لكههن جههدولته، تمههت بعههدما
مكتههب عليههه ووافههق النههواب طرحههه الههذي السههتجواب

بسههبب يؤجههل أن يمكههن ول للمجلههس ملكهها أصبح المجلس
إلههى الكلمة أحيل أن لبد :" لذا وقال الحكومة رئيس غياب

مههن عنههده مهها ليقههدم الحكومههة رئيههس السيد عن ينوب من
رئيههس أن علههى يههدل مهها القههانون نههص فههي ...ليههس جواب

لن السهههتجواب علهههى بهههالرد شخصهههيا ملهههزم الحكومهههة
أن وبمهها للشههخص، وليس ككل للحكومة موجه الستجواب
المراحههل، بجميههع ومههر الشروط جميع استوفى الستجواب

الحكومههة، إلههى إرسههاله المكتههب، قبههل مههن دراسة اليداع،
وقههد بالجابههة، المكلف الوزير وحضور دراسته جلسة ضبط

فههي حقه استعمال عن إراديا تنازل المندوب هذا أن لحظنا
إطههار في تمت الجلسة أن أعتبر ثمة ومن الستجواب طرح

 .1.." قانوني

بعههد السههتجواب أن نسههتنتج الحالههة هههذه مههن بالتههالي
يمكههن ول للمجلههس ملكا يصبح القانونية لشروطه استيفائه
نههص أي انعدام ظل في الستنتاج وهذا يسحبوه أن لصحابه
هههو حههدثا مهها أن الحقيقة وفي ، الحالت هذه ينظم قانوني

منههه واسههتنتاج الههوطني الشعبي المجلس رئيس يخص رأي
هنهها ومههن قههانوني، نههص أي فيههها ينعههدم قضههية في واجتهاد
إجههراءات مههن إجراء على تجاوز استنتاجه بأن القول يمكننا

عههن عههرض " تقههديم وهو الثابهههههتة القانونية الستجهههواب
أن علههى ينههص مهها القانون في يوجد ل بحيث  ،2الستجواب"
بعههدما عنه عرض تقديم دون عليه الجابة يمكن الستجواب

للمجلههس ملكهها أصههبح قد الستجواب كان وإن جدولته، تتم
 .8،9ص ،03/02/2003 في  المؤرخأة34 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة1
 .99/02 القانون  من67  المادة2
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مههن وهههم بههه المعنيههون هههم أصحابه أن إل الرئيس قال كما
تقديم وعدم عنه وتنازلهم طرحه في رغبة ولهم عليه وقعوا

سههحب مههن يمكنهههم تصههرف لهههو اسههتجوابهم عههن عههرض
الناحيههة مههن مقبههول الرئيههس كلم ويكههون اسههتجوابهم،

اسههتجوابهم قههدموا السههتجواب أصههحاب أن لههو القانونيههة
للمجلههس ملكا يصبح لم فهو يقدم، أن قبل وليس وعرضوه

دون الجلسههة رفعههت لو الفضل ومن الرئيس، قال كما بعد
الستجواب. وانتهى إجابة

مصر في للستجواب القانوني النظام أن نجد حين في
اللئحههة نصههت حيههن مفصههل بشههكل الحههالت هههذه نظم قد

 علههى206 المههادة  في1979 لسنة الشعب لمجلس الداخألية
إمهها وقههت أي فههي اسههتجوابه استرداد حق للمستجوب "أن

بالجلسههة شههفاهة وإما المجلس لرئيس يقدمه كتابي بطلب
ينظههر ول العمههال جههدول مههن يسههتبعد الحالههة هههذه وفههي

. فيه المجلس

المحههددة الجلسة الستجواب مقدم حضور عدم ويعتبر
هههذه فههي ويسري للستجواب، استرداد استجوابه لمناقشة

المسههتجوب غيههاب يكههن لم ما السابقة، الفقرة حكم الحالة
ذر ه لع السهتجواب نظهر المجلهس ويؤجهل المجلهس، يقبل

الحكومههة، رأي سههماع بعد  فقط واحدة ولمرة تالية لجلسة
. 1مقبول" بعذر يقدمه من تغيب إذا

وفي وقت أي في استجوابه استرداد حق وللمستجوب
يكون أن ذلك في ويستوي فيه المجلس ينظر ل الحالة هذه

بههه تههوجه مكتوبهها الطلههب كان فإذا شفاهة أو مكتوبا الطلب
قبههل وقههت أي فههي الجلسههة رئيههس إلههى الستجواب مقدم

أن فيجههب شههفاهة الطلههب كههان إذا المناقشههة. أمهها جلسههة
أراد إذا أنه غير للستجواب المحددة الجلسة ذات في يكون
لن جديهههد مهههن تقهههديمه وجهههب يتبنهههاه أن العضهههاء أحهههد

ول لههه ملكهها يصههبح المجلس إلى وصوله بمجرد الستجواب
. 2ضده والمستجوب المستجوب على يقتصر

 .136 ص السابق، المرجع بريح، بن ياسين 1
.110ص السابق، المرجع ، سلم زكي إيهاب 2
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الشههعب لمجلس الداخألية اللئحة  من207 المادة نصت كما
من أو به تقدم من صفة بزوال الستجواب أن" يسقط على
" . خأللها يقدم التي الدورة بانتهاء أو إليه وجه

الحههالت خألل مههن يسقط مصر في الستجواب أن أي
: التالية

وجههه مههن صههفة زوال أو السههتجواب مقدم صفة زوال-
. الستجواب ضده

فيها قدم التي النعقاد دورة بانتهاء الستجواب سقوط-
. الستجواب

صاحبه غياب واعتبر صاحبه من بطلب استرداده ويمكن     
اا .                 له استرداد

الثاني المبحث

آثااره من الساتجواب تجريد

للرقابة دستورية الستجواب،كآلية آلية أن من بالرغم      
الدسههاتير جميههع عليههها نصههت قههد الحكههومي، العمههل علههى

علههى ينههص  لههم1963 دسههتور كههان إن و حههتى و الجزائريههة،
للمجلهههس الهههداخألي النظهههام أن إل صهههراحة، السهههتجواب

وهههذا ،132 المههادة فههي عليههه نص  قد1962لسنة التأسيسي
النظههام فههي السههتجواب يكتسههيها الههتي الهميههة يعكههس
علههى الرقابههة أدوات مههن أداة باعتبههاره الجزائري، القانوني

توري حهق أنهه يعنهي ممها الحكهومي، العمل ابت دس مهن ث
الدسههتورية الحقههوق هههذه أن العضههاء،إل و النههواب حقههوق
اا الثابتة، عههن والقيههود الشههروط من بمجموعة تنظم ما كثير
اا تصههل الداخألية،بحيث النظمة و القوانين طريق إلههى أحيانهه
إذ أحههدها، السههتجواب يعتبر الذي الحقوق، هذه إلغاء درجة

نتائههج بعههض عههن الجزائههري المشههرع مههن تراجههع حههدثا
لجنههة تكههوين أو عامههة مناقشههة كفتههح العاديههة السههتجواب

السياسههية المسههؤولية تقريههر علههى ينههص أن دون تحقيههق،
في(المطلههب بالدراسة له نتعرض سوف ما وهذا للحكومة،

الول).
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و النتيجة هذه إلى أدت التي السباب إلى نتعرض ثم      
سسمت البحث،فقد من الخلصة هذه قانونيههة، أسههباب إلههى ق

إلههى و نتائههج، مههن القانونيههة النصههوص أنتجتههه ممهها انطلقهها
علههى تههأثيره و العام السياسي الجو تعكس سياسية أسباب
اا البرلماني العمل اا، السههتجواب و عمومهه مهها وهههذا خأصوصهه
الثاني)       (لمطلب في إليه نتطرق سوف

الوأل المطلب
الجزائر في الساتجواب فعالية تراجع

العمل على الرقابة في حاسمة نتائج و آثار للستجواب      
توجيه و الحكومة لمحاسبة دستورية آلية يعتبر إذ الحكومي،

بمهها إخأللها أو تقصيرها، ثبت إذا مسؤوليتها يثير و لها، اللوم
المشهههرع أن إل مخططهههات، أو برامهههج مهههن بهههه تعههههدت

السههتجواب، على تذكر نتائج ترتيب عن تراجع قد الجزائري
سههوف الههتراجع هههذا سههبق، فيما الثار بعض ينتج كان بعدما
الههتي القضية حول عامة مناقشة فتح إمكانية خألل من نراه

تحقيههق لجنههة تكههوين إمكانيههة نههرى كمهها الستجواب، أثارها
ة كهذلك ونهرى نتهائجه، من كنتيجة ارة إمكاني المسهؤولية إث

سههواء الجزائههري، القههانوني النظام في للحكومة السياسية
النتيجة تعتبر إذ فردية، مسؤولية أو تضامنية مسؤولية كانت

أو الحكومههة خأطههأ يثبههت عنههدما اسههتجواب، لكههل الحتميههة
الجزائههري المشرع كان إن البحث خألل من لنرى تقصيرها،

سههوف مهها وهههذا الستجواب، على المسؤولية هذه رتب قد
المطلب.  هذا في التحليل و بالدراسة له نتعرض

  

الوأل الفرع

عامة مناقشة فتح إمكانية

بمناقشهة السههتجواب يسهتتبع مها عهادة عامة، كقاعدة
بالسههتجواب، المعنههي المجلههس أعضههاء لبقية تسمح عامة،

السههتجواب، موضوع حول الحكومة مساءلة في المشاركة
في الجزائري المشرع عليها ينص لم المناقشة هذه أن غير

80



الشههعبي بههالمجلس المتعلقههة الدسههتورية النصههوص كافههة
. الوطني

إجههراء علههى نصههه عههدم مههن الرغههم وعلههى ،1989 فدستور
النظههام وكههذلك السههتجواب عههرض عقههب عامههة مناقشههة
أن إل ،1989 لسههنة الههوطني الشههعبي للمجلههس الههداخألي

منههدوب انتهههاء بعد مباشرة بأنه أثبتت، البرلمانية الممارسة
رئيههس ،فتح الستجواب نص عرض من الستجواب أصحاب

مههن محدود لعدد المناقشة مجال الوطني الشعبي المجلس
علههى للههرد الحكومههة لممثههل الكلمههة أحيلههت ثههم النههواب

في حمروش مولود حكومة استجواب في وذلك ،1تدخألتهم
تطههبيق و العههام المههن علههى بالحفاظ  المتعلق14/10/1990

القانون.

فعقهب ،1976 دسهتور ظهل فهي كهذلك سهائدا كهان ما وهو
نقههاش جههرى البازو، بقضية المتعلق الستجواب نص عرض
مههن عههدد تههدخأل اثههر علههى المجلههس، فههي المسههتوى رفيههع

العلم وسههائل أعطتههها الههتي الهمية فيه ،ساهمت 2النواب
. الستجواب لموضوع

أن اعتبار به،على القيام النواب وسع في كان ما أقصى وهو
،نههص1977لسههنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي النظام

الشههأن بهههذا لئحههة أيههة عههرض جههواز عههدم علههى صههراحة
. 3المجلس لموافقة

غرفههتي بيههن يختلههف المههر  فههان1996 دسههتور فههي أمهها
الههداخألي النظام ول الدستور ل ينص لم حين البرلمان،ففي

بعههد مناقشههة إجراء إمكانية على الوطني الشعبي للمجلس
المههر البرلمانية، الممارسة أثبتته ما الستجواب،وهو عرض
نفههس في الحكومة استجواب معاودة إلى النواب دفع الذي

.1التشريعية الفترة نفس وخألل الموضوع

المههة لمجلههس الداخألي النظام نجد ذلك من العكس وعلى
حههول العامههة المناقشههة إجههراء إمكانيههة علههى صراحة ينص

.9 – 2  ص ،26/11/1990 في  المؤرخأة154 رقم الوطني الشعبي المجلس لمداولت الرسمية  الجريدة1
 .184ص السابق، المرجع عمار،  عباس2
.1977 لسنة الوطني الشعبي المجلس تنظيم المتضمن القانون  من149  المادة3
.185ص السابق، المرجع عمار،  عباس1
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طههرف مههن مقههدم طلب على بناء الستجواب،وذلك موضوع

تهم ل المناقشة هذه نتيجة أن غير ،2عضوا عشر  خأمسة15
المسههؤولية تقريههر حههق يمتلههك ل المجلههس هههذا دام مهها

كههانت إذا إل اللهههم منها، الثقة سحب أو للحكومة السياسية
النظههام أن إل لههها، أدبههي انتقههاد مجههرد أو تأييههد شههكل فههي

 علههى2000  وسههنة1999 لسههنة المههة لمجلههس الههداخألي
واضههح تراجههع وهههو المناقشههة، لموضوع يتعرضا لم التوالي

نوع إحداثا إلى تؤدي أن بالمكان كان التي النتيجة هذه عن
الستجواب. آلية في الفعالية من

نصههت بحيههث يختلههف المههر فههإن المصههري، النظام في أما
المصههري الشههعب لمجلس الداخألية اللئحة  من202 المادة
فههي المناقشههة تبههدأ ذلههك ".. وبعههد مههايلي  على1979 لسنة

إليههه وجههه مههن إجابههة علههى الههرد موضههوعه. وللمسههتجوب
ذلك" . في الولوية له وتكون الستجواب،

يفتههح إذ السههتجواب، علههى الههرد مههن الههوزير يفرغا أن فبعد
فيههها يماثههل المرحلههة وهذه المناقشة، باب المجلس رئيس

إلههى المنسوبة التهم في يفصل الذي القاضي دور المجلس
أن غيههر الههدفاع، وأقوال الدعاء، إلى يستمع أن بعد المتهم،

أولويههة السههتجواب لمقههدم تجعههل هنهها المسههألة خأصوصههية
كههان إذا للمجلههس يبين حتى وذلك الوزير، رد على التعقيب

يههرد لههم أنههه أم التهههم، كل وفند النقاط، جميع عن أجاب قد
يمهههد ممهها ل، أم مقنعههة الههوزير إجابههة وهههل جميعهها، عليههها

المههادة تنههص ذلههك وفههي أخأههرى، إجرائية لمرحلة الستعداد
المناقشههة تبههدأ ذلههك ".. وبعد على الداخألية اللئحة  من202
تبههدأ المسههتجوب الههوزير إجابههة بعههد أي موضههوعه"، فههي

المستجوب، إجابة على الرد الستجواب ولمقدم المناقشة،
يكههون أنههه يراعههى أن يجب كما ذلك، في الولوية له وتكون

بموضههوع المتعلقههة الحاطههة طلبههات أو السههئلة لمقههدمي
عنههدما المسههتجوب إجابههة علههى التعليههق أولوية الستجواب

سههجل في أسئلتهم قيد أولوية بحسب وذلك المناقشة، تبدأ
.1المجلس أعضاء من سواهم عن وذلك السئلة،

.1998 لسنة المة لمجلس الداخألي النظام  من79  المادة2
.163 ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد1
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الشههعب لمجلههس الداخأليههة اللئحههة أن إلههى الشارة وتجدر
لهم يحق الذين العضاء عدد تحدد لم ،1979 لسنة المصري
ويههترتب السههتجواب، موضههوع في المناقشة في الشتراك

مناقشههة فههي المشههاركة عضههو لكههل يحههق أنههه ذلههك علههى
وهنا له، المعارضين أو المؤيدين من كان سواء الستجواب،

هههذه تنظيههم مسههؤولية المجلههس رئيههس عههاتق علههى يقههع
العضههاء بيههن المسههاواة مراعههاة ضههرورة مههع المناقشههة،
تتسههاوى بحيههث لههه، والمعارضههين للسههتجواب المؤيههدين

المههادة خألف على وهذا ،2آخأر على جانب يغلب ول الكفتان
يزيههد أل تطلبههت الههتي الكويههتي المة مجلس لئحة  من136
لههه، المؤيههدين مههن ثلثههة أعضاء، ستة على المناقشين عدد

بالتنههاوب حههديثهم يكههون أن علههى المعارضههين، مههن وثلثههة
قبههل مههن السههتجواب مناقشهة تتههم أن وبعههد ،3واحدا واحدا
إليههه والمههوجه جهة، من المستجوب العضو الطراف، جميع

فههي المشههاركين والعضههاء ثانيههة، جهههة مههن السههتجواب
نهايتههها، إلههى المناقشههة تصل حتى ثالثة، جهة من المناقشة

فههي المصههري الشههعب لمجلس الداخألية اللئحة بينت ولقد
يؤول قد الذي والمصير المناقشة، انتهاء كيفية ،204 المادة

المجلههس رئيههس إلههى "تقههدم على فنصت الستجواب، إليه
كتابههة، بالسههتجواب المتعلقههة القتراحههات المناقشههة أثنههاء

المناقشههة، انتهههاء فههور القتراحههات هههذه الرئيههس ويعههرض
علههى الولويههة العمال جدول إلى بالنتقال للقتراح ويكون

اقتراحههات توجههد لههم فههإذا المقدمهة، القتراحههات مههن غيره
المناقشههة انتهههاء أعلههن السههتجواب، بشأن للرئيس مقدمة

العمال". جدول إلى والنتقال

السههتجواب مناقشهة بانتهههاء فههإنه النههص، لههذا ووفقها
مقدمههة اقتراحات أية توجد ل أن الولى حالتين، بصدد نكون

المناقشههة، محههل السههتجواب بشههأن المجلههس رئيههس إلى
والنتقههال المناقشههة انتهههاء الرئيههس يعلههن الحالة هذه وفي
شههيئا يرى ل المجلس أن يعني ما وهو العمال، جدول على
بعههض يتقههدم أن الثانيههة، والحالههة المقههدم، السههتجواب في

.802 ص السابق، المرجع البحري، مصطفى  حسن2
.164 ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد3
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رئيههس إلههى بالسههتجواب تتعلق باقتراحات المجلس أعضاء
عههرض عنههد الكلم يجههوز ل الحالههة هههذه وفههي المجلههس،
وعلههى لمقدميها، إل الستجواب بشأن المقدمة القتراحات

بنههاء للمجلههس ويجههوز بإيجههاز، اقههتراحه يشرح أن منهم كل
إلههى بعضههها أو القتراحات هذه يحيل أن رئيسه اقتراح على

.1عليها الرأي أخأذ قبل عنها تقرير لتقديم اللجان إحدى

فههإن المجلهس، رئيههس إلهى اقتراحهات العضههاء قهدم فههإذا
هههذه لنههوع تبعهها يتخههذ المناقشههة إليه انتهت ما بشأن القرار

دعمهها الحكومههة جههانب فههي القههتراح كههان فإذا القتراحات،
بههدل إليها الشكر المجلس يوجه الحالة هذه ففي فيها، للثقة

منذ للستجوابات الساحقة الغلبية أن والملحظ اللوم، من
إذا أمهها ،2النتيجههة هههذه إلى انتهت ،1923 سنة دستور صدور
السههتجواب، على الحكومة إجابة بعد المجلس أعضاء وقف

تأييهد إلهى ول منهها الثقهة سهحب إلههى هههو ل وسهطا موقفها
بالنتقههال المجلههس قههرار يكههون الحالة هذه ففي سياستها،

مههن غيههره عههن هنهها الوضههع يفترق لكن العمال، جدول إلى
إصههدار للمجلس أن في العمال، جدول إلى النتقال حالت

تحههوز حههتى فعلههه، عليههها ينبغههي بمهها الحكومهة إلى توصياته
الخأههذ الحكومة على ويكون للبرلمان، التامة الثقة سياستها

المقدمههة القتراحههات تعههددت إذا أمهها ،3التوصههيات بتلههك
أو الثقههة، بطههرح القههتراح أو برغبههة، كههالقتراح وتنههوعت
إلههى بالنتقههال القههتراح أو الحقههائق، تقصههي لجنههة تشههكيل
لهههذا الولويههة تكههون الحالههة، هههذه ففههي العمههال، جههدول
مههع بالتعههاون المجلههس رئاسههة أجهضههت ولطالمهها ،4الخأيههر

الحكومههة علههى وطأة وأشدها الستجوابات أخأطر الحكومة
فههي السههتجوابات يصههف أن إلى البعض دعا مما وأعضائها،

وآخأر السوداء الكوميديا من ساخأر نوع بأنها الشعب مجلس
أحمههد كمال المستقل، النائب استجواب الستجوابات، هذه
فههي فسههاد من القاطعة الدلة أثبتته وما القتصاد، وزير إلى

للقهانون خأهرق علهى تنطهوي وأسهاليب المصهرية، البورصة
.1979 لسنة المصري الشعب لمجلس الداخألية اللئحة  من205 المادة 1
.595 ص السابق، المرجع الطماوي، سليمان محمد 2
.164 ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي محمد 3
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بصههدمة المصههري المجتمههع أصههاب بشههكل والمحسههوبية
إلههى النتقههال مناقشته بعد المجلس قرر ذلك ورغم مدوية،
.5العمال جدول

الثاني الفرع

تحقيق لجنة إنشاء

المجلههس تنظيههم المتضههمن القههانون  من92/2 المادة نصت
125/2 المههادة كههذا  و1989 لسههنة سههيره و الوطني الشعبي

لسههنة الههوطني الشههعبي للمجلههس الههداخألي النظههام مههن
عههدم حالة في الستجواب ينتهي أن يلي"يمكن ما على1997
نص كما تحقيق"، لجنة بتكوين الحكومة برد المجلس اقتناع

لجنههة إنشاء  على1989 لسنة المة لمجلس الداخألي النظام
 1تحقيق

الجزائريههة الدسههاتير تنههص لههم الثلثة، النصوص هذه بخلف
المجلههس تنظيههم يحههدد  الههذي99/02 العضههوي القههانون ول

العلقههات وكههذا وعملهمهها، المههة، ومجلس الوطني الشعبي
الداخأليههة النظمههة ول ، الحكومههة وبيههن بينهمهها الوظيفيههة

المههة مجلههس وكههذلك الههوطني، الشعبي للمجلس اللحقة،
النظام أن فنجد الستجواب، عقب تحقيق لجنة تكوين على

مههن خأل  قههد2000لسههنة الههوطني الشعبي للمجلس الداخألي
الههداخألي النظههام أمهها كاملههة، بصههفة الستجواب على النص

إلههى يتعرضهها  فلههم2000 لسههنة  و1999لسههنة المههة لمجلس
المعتمدة الداخألية النظمة أن يعني مما تحقيق، لجنة إنشاء

لجنههة إنشهاء علههى تنص  لم99/02العضوي القانون صدور بعد
القههانوني النظام في إنشائها إمكانية عدم يعني مما تحقيق،

اا تراجعهها يعتههبر وهههذا الجزائههري، المؤسههس مههن واضههح
مههن السههتجواب آليههة علههى يترتب ما بخصوص الدستوري،
القههوانين فههي تحقيههق لجنههة تكههوين علههى نههص أثههر،بحيههث

جههرد فقههد بعههده  أمهها99/02 العضههوي القانون قبل الصادرة
اا ذاته حد في وهذا النتيجة، هذه من الستجواب عههن تراجعهه

 .165ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد5
المجلس موافقة حالة يلي"في ما على  تنص1998 لسنة المة لمجلس الداخألي القانون  من79/3  المادة1

النظام في المحددة الجراءات حسب تحقيق لجنة تكوين إلى تفضي وقد المناقشة تجري الطلب على
الداخألي".
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فقههد البرلمانية، الممارسة أثبتته ما الستجواب.وهذا تفعيل
فههي وذلههك تحقيههق، لجنههة تكههوين إلههى السههتجواب انتهههى

عمليهة عرفتهها الههتي التجاوزات بقضية المتعلق الستجواب
فههي المرتكبههة التجههاوزات بسبب  وكذا1997لسنة النتخابات

.2السنة نفس في النواب حق

يتههم فلههم بعههده  أما99/02 العضوي القانون صدور قبل وهذا
فقههد وعليههه اسههتجواب، علههى بنههاء تحقيههق لجنههة أي تكوين
(الوفههاء حزبي اعتماد عدم بسبب المقدم الستجواب انتهى

تحقيههق لجنههة تشههكيل الديمقراطيههة) بعههدم والعدل،الجبهههة
يسههمح ل القانون لن الحكومة، برد النواب قناعة عدم رغم
.   بذلك

عهدة هنههاك فهإن المصري، القانوني النظام في أما      
فمههن السههتجواب، عنههها يتمخههض الههتي للنتائههج احتمههالت

إحالههة إلههى الثقة، سحب اقتراح إلى الحكومة، شكر اقتراح
أو الحقههائق، لتقصههي برلمانية لجنة إلى الستجواب موضوع
عليههه نصههت مهها وهههذا العمههال، جههدول إلههى أخأيههرا النتقال
المصههري الشههعب لمجلس الداخألية اللئحة  من204 المادة
".. بقولههها تحقيههق لجنههة إلى الحالة بخصوص ،1979 لسنة

هههذه يحيههل أن رئيسههه اقههتراح علههى بنههاء للمجلههس ويجههوز
عنها". تقرير لتقديم اللجان إحدى إلى بعضها أو القتراحات

برلمانيههة لجنههة إلههى الستجواب موضوع إحالة واقتراح
أو لمقههدم يههتراءى عندما ذلك يكون بشأنه، الحقائق لتقصي
إليههه المههوجه الحكومههة عضههو ردود أن القتراح هذا مقدمي

مههن مزيههد إلى بحاجة الموضوع وأن كافية، غير الستجواب
.1بشأنه المناسب القرار لتخاذ والتحري البحث

الثالث الفرع

للحكومة السياساية المسؤوألية إثاارة عدم

البرلمههان أعضههاء تمكههن رقابية، أداة الستجواب يعتبر
تصههرفاتها، تههبرير علهى وإجبارههها الحكومة على الضغط من

 ،ص24/12/1997 في  المؤرخأة24رقم الشعبي الوطني المجلس لمداولت الرسمية الجريدة  انظر2
32،33.
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قههد الههتي الرقابة وسائل من وسيلة أنه فيه الصل كان وإن
المقصههود فمهها للحكومههة، السياسههية المسههؤولية ترتههب

فههي لههها الستجواب إثارة مدى وما السياسية؟ بالمسؤولية
. الجزائري السياسي النظام ظل

سههحب البرلمههان حههق السياسههية، بالمسههؤولية يقصههد
عليههه ويههترتب الههوزراء، أحههد مههن أو كلههها الوزارة من الثقة

لسههحب حتميههة كنتيجههة الههوزير أو الههوزارة اسههتقالة وجوب
ثههارت الههذي العمههل كان إذا أخأرى عقوبة توقيع دون ،1الثقة

العقوبههات، لقههانون طبقهها جريمههة يعتبر ل المسؤولية بشأنه
جريمههة أو مههدني خأطههأ علههى تتأسس ل أنها فيها الصل لن

تقههديرها يرتبههط سياسههية مخالفههة علههى تقههوم وإنمهها جنائية
جههوهره سياسههي طههابع ذو فجزاؤههها بالبرلمههان. وبالتههالي

ذات فهههي إذن ،2فرديهها أو جماعيهها إمهها الحكههم عههن التخلههي
وقههوع انتظههار دون الههوزراء إبعههاد إلههى تفضههي وقههائي طابع

والمحاكمة. الجرائم
الدستوري بالتاريخّ السياسية المسؤولية ارتبطت ولقد
تتكههون حيههث النظههام، هههذا فههي الههوزارة بظههور البريطاني
مبههدأ بينهههم مهها يربههط أشههخاص، مجموعههة مههن الحكومههة
غرفههة أمههام سياسيا مسؤولون بذلك وهم الحزبي التضامن

فرديهها تصههرفاته عههن مسههؤول وزيههر كل كان وقد البرلمان،
فههي السياسههية المسههؤولية مههرت وقههد ،3جنائيههة مسههؤولية

التاليههة: بالمراحههل البريطاني السياسي النظام في تطورها
البرلمهههان، أمهههام الجنهههائي التههههام بطريهههق المسهههؤولية

المسههؤولية البرلمههان، أمههام السياسههية الجنائية المسؤولية
ة الفرديهة بنوعيها العموم، مجلس أمام السياسية والجماعي

المرحلههتين اعتههبرت وقههد النههاخأبين، هيئههة أمام والمسؤولية
أمههام السياسههية المسههؤولية لنشههأة تمهيههدا والثانيههة الولى

النظههام ركههائز أهههم وأصههبحت ببريطانيهها، العمههوم مجلههس
مهها وهههو جههوهره، السياسههية المسؤولية تعتبر إذ البرلماني،

وجههود إلههى إضههافة الرئاسههي، النظههام عههن الخأيههر هذا يميز

 .501 ص السابق، المرجع الطماوي، سليمان 1
 .204 ص السابق، المرجع عمار، عباس 2
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المسههؤولية والبرلمههان. وتتخههذ الحكومة بين تعاون علقات
والمسههؤولية الفرديههة المسههؤولية همهها صورتين، السياسية
وزراء أو معيههن بوزير الفردية المسؤولية وتتعلق التضامنية،

فههي مسهؤولة الحكومهة تعتبر ل بحيث بأشخاصهم، محددين
الههوزير يسههتقل الههتي بالتصههرفات يتعلق فالمر الحالة، هذه
الههوزير تقههديم عنههها ويههترتب اخأتصاصه، في يدخأل ومما بها

بموافقة منه الثقة سحب يتم أن بعد الحكومة من لستقالته
ل المسههؤولية مههن النههوع وهههذا صههراحة ذلك على المجلس
يخههول النظام هذا لن البرلماني، النظام طبيعة مع يتعارض
فمههن وزارتهه، شههؤون تصههريف فههي واسعة سلطات للوزير

بقاعههدة إعمههال إليههه، المنسوبة الخأطاء يتحمل أن الطبيعي
. 1والمسؤولية السلطة بين الربط
مسؤولية فهي الجماعية أو التضامنية المسؤولية أما        

الحكومهة تحههز لههم إذا بحيث البرلمان أمام بأكملها الحكومة
تسههتقيل، أن عليههها فيجههب البرلمههان مههن الكاملههة الثقههة

مسههؤولة فهههي جماعيههة تنفيذيههة سههلطة هههي فالحكومههة
آثههار مههن كههأثر التضههامنية المسههؤولية تنتههج وقههد بالتضامن،

لحقههه اسههتعماله نتيجة الجمهورية لرئيس السياسية الرقابة
أمههام المسههؤولية هذه تكون وقد الحكومة، رئيس إقالة في

الرقابههة آثههار مههن أثههر الحالههة هههذه فههي وهههي البرلمههان
.2البرلمانية

النظههام فههي إل للههوزراء التضامنية المسؤولية توجد ول
المسههؤولية تقههررت فههإذا جههوهره، إنههها بههل البرلمههاني،

بالسههتقالة يلههتزمون جميعا الوزراء فإن للحكومة التضامنية
الرئيسههي والهههدف بينهههم، التضههامن مبههدأ لقيههام الجماعيههة

هههو تضههامنية، أو فرديههة كههانت سههواء السياسية للمسؤولية
وإذا البرلمانيههة الغلبيههة مههع بالتفههاق للعمههل الحكومههة دفع

النتيجههة فههإن ولههذلك للسههتقالة، تههدفع ذلههك عههن حههادت
بمعنههى سياسههي، طههابع ذات هي عنها تترتب التي الرئيسية

طريق عن الوزارة بإبعاد فرديا أو جماعيا الحكم عن التنحي
وظيفتههها فههي قصههرت إذا الحكومههة بإبعههاد وذلك الستقالة،

 .200 ص السابق، المرجع عمار،  عباس1
 .204ص المرجع،  نفس2
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النهههج عههن تخلههت وأن حههدثا مهها إذا السياسههية، والتزاماتها
علههى المصههادقة منههذ البرلمانيههة الغلبيههة لههها رسههمته الذي

سياسيا. معاقبتها البرلمان حق كان ومنه برنامجها،

المسؤولية تقرير على تترتب قد التي للنتائج ونظرا      
المؤسسات أهم سقوط في ،والمتمثلة للحكومة السياسية
إلههى يههؤدي والههذي للدولة، السياسي النظام في الدستورية

إجرائيهة بقيود الدساتير أحاطتها فقد ككل، استقرارها تهديد
استعمالها. من تحد وزمنية

السياسههية المسههؤولية عرفههت فقههد الجزائههر فههي أمهها
الدسههتوري المؤسههس تبناها بارزة،إذ مراحل ثلثا للحكومة

فههي السههتقلل بعههد البلد عرفتها التي الولى النصوص في
الههوطني للمجلههس الههداخألي النظههام  وكههذا1963 دسههتور

لتسههترجع ،1976 دسههتور فههي عنههها تخلههى ثههم التأسيسههي،
لسنة الدستوري التعديل  وكذا1989 دستور ظل في مكانتها

1996.

المجلههس أمههام تقررت قد السياسية المسؤولية أن إل
نههواب رفههض عنههد ،الولههى مناسههبتين فههي الوطني الشعبي

الحكومة، برنامج على المصادقة الوطني الشعبي المجلس
لرئيس استقالته بتقديم الحكومة رئيس الدستور يلزم حيث

للسياسههة السههنوي البيههان تقههديم عقب والثانية الجمهورية،
حكههومته اسههتقالة الول الوزير يقدم حيث 1للحكومة العامة
ملتمههس علههى النههواب صههادق إذا الجمهوريههة رئيههس إلههى

المجلههس رفههض حالههة فههي الحكومههة تسههقط  كما الرقابة،
رئيسها. من طلب على بناء بالثقة، التصويت

المسؤولية يرتب لم الدستوري المشرع فإن وبالتالي      
مههن قضههية فههي الحكومة استجواب عن للحكومة السياسية

أو بيانههات معرفههة طلههب مجههرد جعلههه بههل السههاعة، قضههايا
معينة. مسألة حول معلومات

إليههه انتهههى مهها حسههب فالسههتجواب المنطلههق، هههذا ومن 
الرقابهة فههي مهؤثرة وسهيلة يعهد لههم الدسهتوري المؤسهس

.1996 لسنة الدستوري التعديل  من84 ،81  المادة1
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إطلق يصهح ل وبالتههالي الحكومهة، أعمهال علهى البرلمانيهة
مههذكور هههو مهها وفههق الوسههيلة هذه على الستجواب مدلول

99/02 رقههم العضههوي والقههانون الدسههتور أحكههام فههي عليه

فإلغهاء والبرلمهان، الحكومهة بيهن الوظيفية للعلقة المنظم
السياسههية المسههؤولية وإثارة الستجواب عن المترتب الثر

ما عكس الجزائري للمشرع خأاصة نظرة وفق المبدأ كرس
مقههرر هههو لمهها ووفقهها اللية هذه بخصوص عليه متعارف هو
الدستوري. القانون في

خأاصههة، طبيعههة ذات دسههتورية وسههيلة السههتجواب إن
وبنهاء الحكومهة، لمراقبهة الخأرى الوسائل باقي عن تختلف

والههتي رئيسههية خأاصههية من لها ما يرد أن يفترض ذلك، على
إل يتحقههق ل وهههذا الههوزير، أو الحكومة محاسبة في تتلخص

تحريههك أي فاعههل، أثههر مههن لههه مهها للسههتجواب تقههرر إذا
أو فرديههة كههانت سههواء للحكومههة السياسههية المسههؤولية

تضامنية.

يضههع ل أن يتههوجب الطههرح، مههن المسههتوى هههذا وعلى
من واحدة مرتبة في الرقابية الوسائل الدستوري المؤسس

لذا بها، ينفرد قرائن وسيلة لكل أنه حيث الثر، انعدام حيث
فقههد وإل عنههها، المههترتب الثههر حيههث من بينها التمييز يجب

يؤكههد ممهها الحكومة، اتهام في الحقيقي مدلوله الستجواب
للسههتجواب ما سلب قد الجزائري الدستوري المؤسس أن
عليههها الحههد لقامههة وإبعههادا الحكومههة على خأوفا فاعلية من
. 1القانون دولة ركائز بإحدى إخألل يعتبر مما

أحكههام فههي تكههرس مهها أن نظن ل أن يجب هذا، وعلى
عليهههها المتعهههارف السهههتجواب أداة بحهههق ههههو الدسهههتور
إذا المصههري، كالنظههام الخأههرى، النظم بعض في والمقررة

مههن كههبرى سههخافة عههن عبههارة المههر لكههان بذلك، أخأذنا لو
.2القانونية الناحية

الجزائر، مقارنة،دارهومة، دراسة الجزائري السياسي النظام في السلطة ممارسة بوقفة،أساليب الله  عبد1
.547ص ،2002

الجزائري، الدستوري النظام تطور خألل من والتشريعية التنفيذية السلطتين بين بوقفة،العلقات الله  عبد2
.506 ص ،2001 ، الجزائر ، عكنون بن ،جامعة دولة دكتوراه رسالة
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اا يشر لم الدستوري فالمشرع عههدم إمكانية إلى مطلق
السههتجواب) أصههحاب القههل على (أو البرلمان أعضاء رضا
ه اقتناعهم عدم أو الحكومة، برد يستشهرف لهم بالتهالي و ب

د قهد الهتي النعكاسات ذا جهراء تتول ذلك الهرد ه آليهات وك
الجرائيههة الهالههة رغههم النعكاسات، هذه امتصاص أو تفعيل
خأاصههة الرد...الههخّ)، سرعة التبليغ، (التوقيع، له رصدها التي
 3البرلمان أمام مسؤولة الحكومة وأن

الدسههتوري الثههر السياسههية المسههؤولية تمثههل حيههن فههي
نصههت فقد ،4والكويت كمصر النظمة بعض في للستجواب

1971لسههنة العربيههة مصههر جمهوريههة دسههتور  من126 المادة

السياسههة عن الشعب مجلس أمام مسؤولون على"الوزراء
وزارتههه، أعمههال عههن مسههؤول وزيههر وكههل للدولههة، العامههة

نههواب أحههد مههن الثقههة سههحب يقههرر أن الشههعب ولمجلههس
عههرض يجههوز ول نههوابهم، أو الههوزراء أحد أو الوزراء مجلس

اقههتراح علههى وبنههاء اسههتجواب، بعههد إل الثقههة، سحب طاب
فههي قههراره يصههدر أن للمجلههس يجههوز ول المجلس، أعضاء
سههحب ويكههون تقديمه من القل على أيم ثلثة قبل الطلب

.5المجلس" أعضاء بأغلبية الثقة

الحههق، هذا على النص على حرصت قد العربية الدساتير إن
بههها اسههتعماله يحاط أن يجب التي الضمانات أوضحت و بل

إلههى فتسههيء إليههه، اللتجههاء فههي البرلمانات تسرف ل حتى
فههي نههراه مهها وهههذا مههبرر، بل منههها أعضههاء إلى أو الحكومة

نصههت  حيههن1971 لسههنة المصههري الدستور  من127 المادة
أعضههائه عشههر طلههب علههى بنههاء يقرر أن الشعب "لمجلس
بأغلبيههة القههرار ويصههدر الههوزراء، مجلههس رئيههس مسههؤولية

بعههد إل القههرار هههذا يصههدر أن يجههوز ول المجلههس، أعضههاء
القههل علههى أيههام ثلثههة وبعد الحكومة، إلى موجه استجواب

يعههد المسههؤولية تقريههر حالههة وفههي الطلههب، تقههديم مههن
متضههمنا الجمهوريههة رئيههس إلههى يرفعههه تقريههرا المجلههس

الشههأن هههذا فههي رأي مههن إليههه انتهى ما و الموضوع عناصر
الفكر مجلة الجكومي، الداء على البرلمانية الرقابة عملية في والمساءلة الستجواب دور طرطار،  أحمد3

.66ص ،2007فيفري ،15العدد المة، مجلس نشريات البرلماني،
.149ص السابق، المرجع خأرباشي،  عقيلة4
.1971 لسنة المصري الدستور  من126  المادة5
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أو الههوزارة اسههتقالة يقبههل أن الجمهورية لرئيس و وأسبابه،
عههاد فههإذا أيههام، عشههرة خألل المجلههس إلههى التقرير يرد أن

رئيههس قبههل أعضههائه ثلههثي بأغلبيههة إقههراره إلههى المجلههس
الوزارة..". استقالة الجمهورية

هههذا اسههتعمال المجلههس يسههيء ل حتى ضمانات وهي
إرادة و الحكومههة علههى الواضههح التخههوف رغم ولكن الحق،

المشههرع مثههل مثلههه المصري، المشرع قبل من استقرارها
فعههل كمهها أثههره مههن السههتجواب يجههرد لم أنه إل الجزائري
السياسههية المسهؤولية علههى أبقههى بههل الجزائههري، المشرع

خأاصههيتها مههن السههتجواب آليههة يجههرد بههدونها لنه للحكومة،
الناحيههة مههن وهههذا ومعناههها، أثرههها يفقههدها و الساسههية
للسههتجواب يههذكر أثههر ل الواقعية الناحية من لنه القانونية،

مصر. في أيضا

الدسههتور  من101 المادة في الكويتي المشرع فعل كذلك و
المههة مجلههس أمههام الههوزراء مسههؤولية علههى نصههت حيههث

عههن المههة مجلههس لههدى مسههؤول وزير بقولها"كل الكويتي
الهوزراء بأحهد الثقهة عهدم المجلس قرر وإذا وزارته، أعمال
يقههدم و الثقههة عههدم قههرار تاريههخّ مههن للههوزارة معتزل أعتبر

بنههاء إل بالوزير الثقة موضوع طرح يجوز فورا. ول استقالته
مناقشههة إثههر أعضههاء عشههرة مههن موقع طلب أو رغبته على

قهراره يصهدر أن للمجلهس يجهوز ول إليهه، موجه استجواب
الثقههة سحب ويكون تقديمه، من أيام سبعة قبل الطلب في
فيمهها المجلس منهم يتألف الذين العضاء بأغلبية الوزير من
الثقة" . على التصويت في الوزراء يشترك الوزراء،ول عدا

أعمههال عههن المههة مجلههس لههدى مسههؤول وزيههر فكههل
يقتصههر ل الههوزارة، أعمههال إليه المنصرف المعنى و وزارته،

يمتههد وإنمهها مباشههرة، للههوزير التابعههة الداريههة الجهزة على
الههتي المسههتقلة العامههة المؤسسات و الهيئات ليشمل أيضا

السياسة تنفيذ نطاقها في ويتولى وتوجيهه، لشرافه تخضع
فاعلية أكثر الكويتي النظام في الستجواب للدولة.و العامة

يههثير بههدأ أنههه لدرجههة الجزائري، أو المصري النظام في منه
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إمكانية مدى عن تساؤل السياسية و القانونية الوساط لدى
.1آخأر نوع من مسؤولية يرتب أن

الثاني المطلب

الساتجواب فعالية عدم أساباب

يترتب ل الستجواب أن الول، المطلب في رأينا بعدما     
فتههح إمكانيههة عههن المشههرع تراجع فقد تذكر، نتيجة أية عليه

تحقيههق لجنههة تكههوين إمكانيههة عن تراجع كما عامة، مناقشة
رأينهها الحكومههة،و بجواب العضاء أو النواب اقتناع عدم عند

فههإن تهاونههها، أو الحكومههة تقصههير ثبههت لههو حههتى أنههه كذلك
ل السياسههية المسؤولية عليها يرتب أن يمكن ل الستجواب

كبير سؤال إل هو ما الستجواب وأن الفردية، ل و التضامنية
علههى الرقابههة في دوره وأن محدودة وآثار معقدة بإجراءات

للحكومههة الدبيههة المسههؤولية إثارة يعدو ل الحكومي العمل
المجتمع. أمام

لقد البحث؟ إليها خألص التي النتيجة هذه أسباب هي فما     
مههن تتأسههس قانونيههة أسههباب فههي حصههرها بمحاولههة قمنهها

الستجواب. فعالية على تأثيرها لنرى ذاته، القانون نصوص

و العام السياسي الواقع من تنطلق سياسية، أسباب و      
فهي نتنهاوله سهوف مها وهذا الستجواب، فعالية على تأثيره

.  المطلب هذا

الول الفرع

القانونية الساباب

أو الستجواب، فعالية من تحد قانونية أسباب هناك        
صههحيحة قاعههدة علههى يسههتعمل أن من يمنعه قيدا له تجعل

هي.  السباب هذه و الممارسة، من

. الستجواب على المترتب الجزاء : انعدامأول 

.167ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد1
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تنظيههم يحههدد  الههذي99/02 العضوي القانون ينص لم     
ا، المهة، ومجلهس الوطني الشعبي المجلس وكهذا وعملهم
النظههام وكههذلك الحكومههة، وبيههن بينهمهها الوظيفية العلقات
ينههص لههم الههذي2000لسههنة الوطني الشعبي للمجلي الداخألي

اا، الستجواب على لمجلههس الههداخألي النظههام وكذلك مطلق
علههى ينصهها لههم التههوالي  على2000  ولسنة1999 لسنة المة
تحقيق. لجنة تكوين أو عامة، مناقشة فتح تقرير

كان إذ قبل، من الستجواب عليه كان عما تراجع وهذا      
الههداخألي النظههام فههي وذلك عامة، مناقشة فتح عليه يترتب

علههى يههترتب كههان كمهها ،19981 لسههنة المههة لمجلههس
الههداخألي النظههام في وذلك تحقيق، لجنة تكوين الستجواب
 علههى1997  وسههنة1989لسههنة الههوطني الشههعبي للمجلههس

.2التوالي

القانون لن الثار هذه يرتب ل أصبح بعد فيما ولكن      
الداخأليههة القههوانين وكههذا عليههها، ينههص   لههم99/02العضههوي

بههالنواب دفههع ممهها ذكرههها، أسههلفنا الههتي بعههده، الصههادرة
المههة مجلههس أن نجد حين في عنه، العزوف إلى والعضاء

،3المتعاقبههة التشريعية الفترات خألل اللية هذه إلى يلجأ لم
لههم لنههه مجلههس شههأن مههن لننقههص الكلم هههذا نقههول ول

لم فإنه الحكومة، حل في يساهم ولم الستجواب، يستعمل
،41979منههذ بريطانيهها فههي الثقههة حجههب على تصويت يحصل

فههي الفرنسههي البرلمههان مههع الجزائههري البرلمههان ويشترك
الرقابهة حصههة تمثههل إذ الرقههابي، المجال في دوره هامشية

 وفههي %15 نسههبة الفرنسههي البرلمههان نشههاطات كههل مههن
العمههوم لمجلههس % بالنسههبة60 إلههى النسبة ترتفع المقابل

المجلههس عههزوف لنؤكههد الكلم هههذا ونقههول 1البريطههاني
أثر. لي لفتقادها اللية هذه استعمال عن الوطني الشعبي

.1998 لسنة المة لمجلس الداخألي النظام  من79/2 المادة1
النظام نفس من125/2 /المادة1989 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخألي النظام  من92/2  المادة2

.1997 لسنة
.150 ص السابق، المرخأع خأرباشي،  عقيلة3
 .120ص السابق، المرجع الحمد، الدين حسام  وسيم4

1 Philippe Ardant, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 16e édition DELTA, 2004, p 581.    
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معظم طرف من الستجواب تبني من الرغم وعلى      
أعضههاء قبههل مههن ممارسههته أن ،إل الجزائريههة الدسههاتير
مههن كثير في به يمارس الذي الحجم بذلك تكن لم البرلمان
بأعضههاء أدى الههذي الرئيسههي فالسههبب البرلمانيههة، النظههم

البرلمانيههة الرقابههة ممارسههة عههن العههزوف إلههى البرلمههان
المههدلول إن حيث ،2للجزاء افتقاره هو الستجواب بواسطة
إثههارة و المحاسههبة و التهام على قائم للستجواب الحقيقي

الجزائههري المشههرع أراده مهها خألف علههى وهههذا المسؤولية
أن علههى99/02 العضههوي القههانون  من67 المادة نصت ،حيث
المقدم العرض على الحكومة بإجابة تكون الستجواب نهاية
مناقشة حتى تليه أن دون ، الستجواب أصحاب مندوب من
نجههد المنطلههق هذا من و الستجواب أصحاب أو النواب من
السههتجواب و السههؤال بين ساوى قد الجزائري المشرع أن
بشههروط جمههاعي سههؤال عن عبارة الستجواب من جعل و

تههواجه أن طبيعتههها تتطلههب المور بعض كانت إذا و ، جديدة
فبنههاء ذلههك مههن النقيض على أخأرى مسائل فهناك بالسؤال

لوسههيلة تخضههع أن يفههترض خأصوصههية مههن مالههها علههى
الستجواب.

يضههع ل أن يتوجب الطرح، من المستوى هذا وعلى      
مالهما انعدام حيث من واحدة مرتبة في الوسيلتين القانون

و خأصههائص السؤال و الستجواب من لكل انه ،حيث اثر من
.  3ذكره سبق حسبما بها ينفرد قرائن

، للستجواب المثل التنظيم عن البحث بصدد ونحن       
، القههانوني إطارها في الداة هذه وضع منا يتطلب ذلك فان

خأاصههة طبيعههة ذات دسههتورية وسههيلة أنههها نههرى ذلههك وعلى
فههي تتلخههص التي ، رئيسية خأاصية من مالها يرد أن يفترض
مههاله تقرر إذا إل يتحقق ل هذا و الوزير أو الحكومة محاسبة

دون الوسههيلة هههذه كههرس الدستور كان فإذا ، فاعل اثر من
ومههن الحكومههة على جزاء من ترتبه أن يمكن بما يدمغها أن
فههي تكريسههه سههبب هو فما ، الحقيقية للمحاسبة تخضع ثم

. جدواه  من بهذا ومبتورا ، طبيعته غير على الدستور
 .187 ص السابق، المرجع عمار،  عباس2
 .544 ص السابق، المرجع بوقفة، الله  عبد3
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الحاكم أن حيث ، للحاكم ملكا ليست السلطة أن بما         
كوسههيلة السههتجواب أتههى ثههم ومههن ، فقههط لههها ممههارس
أساسههها أن ذلههك ومههرد المحاسههبة علههى قائمههة اسههتفهام
محدد لوزير أو بالتضامن للحكومة المباشر التهام الرئيسي

مههن مههاله علههى اسههتقر إن الستجواب أن شك ول ، بالذات
و الحكومههة مواجهههة فههي فعالههة أداة يصههبح حقيقيههة قرينههة

إقامههة فههي يتلخههص الدسهتور مههن الغههرض كههان إذا بالتههالي
يجههب القههانون دولههة إطههار فههي تعمههل دسههتورية مؤسسات

وان ، حقيقههي مههدلول مههن مالههها وفههق الوسيلة هذه اعتماد
يقههوم الههذي العملههي السههاس أن البههديهي فمن ، ذلك تقرر
بالشههكر إما ، المجلس يصدره بقرار ينتهي الستجواب عليه

فان وعليه ، العمال جدول إلى بالنتقال أو الثقة بسحب أو
الداة هههذه يبقههي السههتجواب لوسههيلة العتبههار إعههادة عدم

.1عرجاء الدستورية

سياسية، مسؤولية أي الستجواب على يترتب فل ومنه      
كههان ومنه ، فردية أو جماعية سياسية مسؤولية كانت سواء

و منتظههرا أمههرا السههتجواب عههن العضههاء و النواب عزوف
فههي حاسههمة وسههيلة السههتجواب أن باعتبار ، متوقعة نتيجة

، سههؤال مههن اقههل إلههى تتحههول بههها فههإذا الحكومههة محاسبة
مركههز فههي تههؤثر أو تهذكر نتائهج عليهه تترتب ل فالستجواب

الهتمههام يعيههرون ل البرلمههان أعضههاء أن نجههد لذا الحكومة
الستجواب على المترتب الجزاء فانعدام اللية، لهذه الكبير

.     فعاليته لعدم المباشر السبب وهو ،2استعماله من قلل

. :التنظيم القانوني للستجواب ثانيا

يكههون حههتى البرلمانية الرقابة وسائل من كغيره        
مههن مجموعههة فيههه تتههوافر أن يجههب مقبههول السههتجواب

القههانون مههن التاسههع القسههم أحكههام وبقههراءة ، الشههروط
يجههب وإجههراءات شههروط هنههاك أن لنا  تبين99/02 العضوي

هههذه بدراسههة و السههتجواب إلههى اللجههوء عنههد مراعاتههها
النههواب أمههام عائقهها تشههكل أنههها نجههد والجراءات الشروط

.545 ص السابق، المرجع بوقفة، الله  عبد1
.76 ص السابق، المرجع خأدوجة،  خألوفي2
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ممارستهم دون تحول وتكاد الرقابة من النوع هذا لممارسة
. بينها من والتي لها

اا30( ثلثين طرف من -التوقيع1 اا:30ثلثين( أو ) نائب )عضو

طرف من الستجواب نص على التوقيع يتم أن أي         
( ثلثيههن أو الههوطني الشههعبي المجلس من ) نائبا30( ثلثين

هههذا ومعنههى الحالههة، حسههب المههة مجلههس مههن ) عضوا30
كههل طرف من الستجواب لمباشرة الدنى الحد أن الشرط

حهد وههذا ) عضهوا،30ثلثيهن( او ) نائبهها30ثلثيهن( هههو غرفة
بالقانون للمبادرة اللزم القانوني الحد إلى بالنظر فيه مبالغ
عشرين( أو ) نائبا20( عشرين وهو تحقيق لجان إنشاء وكذا

عمهها يختلههف أدنى بحد الستجواب ينفرد ،فلماذا ) عضوا20
.  1الخأرى الرقابية الليات في مألوف هو

أن وسعه في ليس الجزائر في فالبرلمان بالتالي        
تقريههر إلى أفضى المشرع أن ذلك ومرد الحكومة يستجوب

وارد غيههر الشرط وهذا الحكومة تستجوب لكي معينة نسبة
لهم أنهها المقارنهة النظههم في الثابت حين ،في2الدستور في

في نص حيث الكويتي الدستور ذلك ومن الشرط هذا تعتمد
المههادة بحكههم ينههص الههذي المصري والدستور ،100 المادة

الشعب مجلس أعضاء من عضو "لكل يلي ما على  منه125
أو نههوابه أو الههوزراء مجلس رئيس إلى استجواب توجيه حق

فههي تههدخأل الههتي الشؤون في لمحاسبتهم نوابهم أو الوزراء
اخأتصاصهم...".

الحد يتساوى أن مقبول غير يبدو أخأرى جهة ومن          
مههع الههوطني الشههعبي للمجلههس بالنسههبة المطلههوب الدنى

وأن خأاصههة ، المههة لمجلههس بالنسبة المطلوب الدنى الحد
أعضههاء عههدد نصههف يسههاوي المههة مجلههس أعضههاء عههدد

يؤخأههذ أن الولههى مههن فكههان لذا الوطني، الشعبي المجلس
نائبا ثلثين ، العدد هذا اعتبرنا ،وان العتبار بعين الفارق هذا

العههدد هههذا فههان ، ألمانيا في الحال عليه هو ما مثل ،معقول
 .146 ص السابق، المرجع خأرباشي، عقيلة 1
.539 ص السابق، المرجع ، بوقفة الله  عبد2
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أن خأاصههة تمامهها معقههول غيههر يبههدو  المههة لمجلس بالنسبة
وهههم والكفههاءة، الرزانههة فيهههم يفترض المة مجلس أعضاء

توضههع أن يستحسههن فل وصههفوته، الشههعب أبنههاء خأيرة من
حقهههم ممارسههة وبيههن بينهههم تحههول كههبيرة حههواجز أمامهم
.  . الستجواب طريق عن الرقابي

: الحكومة رد على التعقيب من العضو تمكين - عدم2  

أن في الحق الستجواب لمقدم يكون عام كأصل           
للمجلههس موقفه توضيح أجل من عليه، المعقبين أول يكون

وأوجههه الحكومههة، بههرد اقتنههاعه عههدم أسههباب و المههوقر،
موضههوع مناقشههة قبههل الههوزير، إجابههة علههى اعتراضههه

وتظهههر  المجلس نواب من ومعترض مؤيد بين الستجواب،
الحكومههة، ممثل إجابة على الستجواب مقدم تعقيب أهمية

عههدم أسههباب يههبين و الههردود، هههذه فههي رأيههه يبههدي أنه في
. بها اقتناعه

القانونية النصوص جميع إلى بالرجوع أنه إل           
مههن خألههت قههد نجههدها  الجزائههر فههي للسههتجواب المنظمههة
ممثههل رد علههى التعليههق فههي المسههتجوب حههق تكريههس
فههي الحههال هههو كمهها ، الههرد بهههذا القتناع عدم عند الحكومة
 لههم99/02 العضههوي القههانون أن حيههث ،1المقارنههة النظمههة

رئيههس أو الههوزير إجابههة بعد الستجواب مناقشة حالة ينظم
ممثههل جههواب ينتهههي أن بعههد الجلسههة ترفههع إذ الحكومههة،
الشههعبي المجلههس أن المههر فههي الغريههب و  ،2الحكومههة

ولههم ، الحالههة هههذه إلههى يتطرقهها لم المة مجلس و الوطني
سههنة منههذ المتعاقبههة ، لهما الداخألية النظمة في عليها ينصا

. يومنا  إلى1997

المستجوب يقوم أن بعد المنطقي من ليس انه         
و الصههائبة ووقائعه الموثقة معلوماته جمع في مضنية بجهود
الحكومههة ممثههل بههرد السههتجواب ينتهههي أن ، الثابتة قرائنه

رد علههى التعقيههب مههن السههتجواب مقههدم يتمكههن أن دون
ا ردهها كهان ما إذا خأاصة الحكومة، مجانبها و وسهطحيا، عام

في المناقشة تبدأ أنه  على1979 سنة الصادرة المصري الشعب مجلس لئحة  من202 المادة نصت 1
. الستجواب إليه وجه من إجابة على الرد وللمستجوب الستجواب موضوع

 .130 ص السابق، المرجع بريح، بن  ياسين2
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و للمجههس الرقههابي للههدور دعههم كلههه ذلههك وفههي ، للحقيقة
.    والتنفيذية التشريعية السلطتين بين توازن إحداثا

الثاني الفرع

السياساية الساباب

اسههتعمال دون تحههول سياسههية أسههباب هناك          
العام السياسي المحيط عن ناتجة أسباب وهي الستجواب،

فعاليههة مههن تحههد الههتي السههباب هههذه حصههر وبمكههن للبلد،
.  سببين في الستجواب

. للحكومة مؤيدة برلمانية أغلبية أوأل: وأجود 

وتشكل الرئيس برنامج تساند برلمانية أغلبية وجود          
السهتجواب جعلهت ، الوطني الشعبي المجلس في الغلبية
تحههالف ،فتشههكيل الرقابههة وسههائل مههن مسههتبعدة وسههيلة
تشههكل ، الرئيههس برنامههج تناصههر كههبيرة أحزاب من رئاسي
ة، لي رادعها جهازا السهلطة لصهالح أمهان صهمام و معارض

الرئيههس لحكومههة المؤيدة البرلمانية الغلبية هذه التنفيذية،
محاسههبة آليات من كآلية الستجواب استعمال معها يستبعد

اسههتناد نتيجههة  فعاليههة ذي غيههر يبقى و إحراجها، و الحكومة
معارضههة أي ظهههور دون تحول برلمانية أغلبية الى الحكومة

المسههؤولية إثههارة ربههط تم وان حتى وبالتالي برضاها إل لها
المعضههدة الغلبيههة فههان ، بالسههتجواب للحكومههة السياسية
إرادة يخههالف قههرار باتخههاذ تسههمح أن يصههعب للحكومههة
. 1الحكومة

الشعبي المجلس في برلمانية أغلبية وجود إن          
علههى أثههر المههة لمجلههس امتههدادها إمكانيههة مههع الههوطني،

إذ ، التشههههريعي دوره وأضههههعف ، البرلمههههان اسههههتقللية
ويصههبح اللمشروطة، المساندة على إل تجرؤ لن المعارضة

اا دورها فههان وبالنتيجههة غير ل التنديد و التشكيك في منحصر
التنههافس و الحزبههي، النظههام خأارج  يدور السياسي الصراع

احتكههار نتيجههة الدولههة، سههلطة حههول يتمحور ول السياسي،
ذا و النيابيهة المجالس مقاعد لكثرية الغلبية حزب يفقهد به

.149 ص السابق، المرجع ، خأرباشي  عقيلة1
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الصههراع إتاحههة فههي المتمثلههة وظههائفه أهههم الحزبي النظام
. 2القانونية الضوابط إطار وفي سلمي، بشكل السياسي

التي القيود من غدت البرلمانية الغلبية ظاهرة إن       
و الحكومههة متابعههة إمكانيههة إلههى ترمههي ممارسة كل تواجه
وكههذلك السههتجواب، طريق عن السياسية مسؤوليتها إثارة
البرلمانيههة الغلبيههة تههؤدي حيههث مصههر، فههي الحههال هههو

لصههالح السههلطة توحههد إلههى الشعب، مجلس في الساحقة،
أغلبيههة أن حيههث البرلمههان، إضههعاف و التنفيذيههة، السههلطة
المطلقههة الغلبيههة وحههده الحههاكم وللحزب ساحقة البرلمان

و متكتلههة الغلبيههة وهههذه ، والشههورى الشههعب مجلسي في
أحد أو الحكومة من الثقة سحب جعل مما شرط، بل مؤيدة

الناحيههة مههن مسههتحيل أمههرا الستجواب طريق عن أعضائها
الغلبيههة نههواب اقههتراح دائمههة شبه بصورة فيلحظ العملية،

بههل العمههال، جههدول إلههى النتقههال و المناقشههة بههاب قفههل
العمههال جههدول إلههى النتقال اقتراح تقديم يصحب وأحيانا،

بالسههتجواب، المعنههي بههالوزير ثقتههه و الشعب مجلس تأييد
الكمههي التزايههد مههن فبههالرغم عمله، مجال في جهوده على

قههد الحكومههة محاسههبة أن إل الستجواب أسلوب لستخدام
مجلههس فههي الههتي البرلمانيههة الغلبيههة لن عمل، تههوقفت
التماسههك بههدعوى سههواء وتعضدها، الحكومة تناصر الشعب
الغلبية تدعو أعلى أجهزة من تعليمات هناك لن أو الحزبي

هههذا فههي يلحههظ ومهها ، 1الحكومههة مسههاندة إلههى البرلمانيههة
فههي إل السههتجواب يسههتعمل ل الشعب مجلس أن السياق
حيث الرأي، لحرية إظهارا الحكومة بها تسمح التي الحالت
لتوجيهههات تخضههع الشههعب مجلههس فههي الغلبيههة كههانت

.   2الحكومة

بسبب الجزائري البرلمان ضعف إلى بالضافة            
يشهكل لهم أنهه للحكومة،حيههث المساندة البرلمانية الغلبية

القههوة تلههك و أ وجودههها، فههي الحكومههة علههى خأطههرا يومهها
التاريخّ و وجودها، في الحكومة تهدد أن يمكن التي الضاربة

.173 ص المرجع،  نفس2
 .343 ص السابق، المرجع الحمد، الدين حسام  وسيم1
.192 ص السابق، المرجع بريح، بن ياسين 2
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اسههتعمال أو سههحب حههادثا أي يشهههد لم للجزائر السياسي
راجههع هههذا و للحكومة السياسية للمسؤولية المرتبة الليات

هيمنههة علههى القههائم الجزائري السياسي النظام طبيعة إلى
هههذه وتتمثههل  التشهريعية السههلطة علههى التنفيذيههة السلطة
في: الهيمنة

منههح :حيههث الجمهوريههة لرئيههس الواسههعة -الصههلحيات  
لرئيههس واسههعة صههلحيات1996 لسههنة الدسههتوري التعههديل

د الجمهورية، فت وق اضهطلع عهن الفعليهة الممارسهة كش
يكتههف ولم ، للدولة العامة السياسة بصنع الجمهورية رئيس

و السياسههة لهههذه العامههة التوجيهههات تحديههد فههي الرئيههس
التشههريعية تفاصههيلها فههي تههدخأل لكنههه تنفيههذها متابعههة

دسههتوري بنههاء إطههار فههي الممارسههة هههذه وتتههم والتنفيذيههة
رئيههس هيمنههة عليههه ترتههب ممهها بههذلك لههه سههمح وقههانوني

كاملههة هيمنههة الدستورية المؤسسات سائر على الجمهورية
الحههال بطبيعههة سلبا انعكس ما هذا و جدية رقابة وجود دون

خأصوصهها، والسههتجواب عمومهها البرلمانيههة الرقابههة علههى
حههائل تقههف الجمهوريههة رئيس بها يتمتع التي 1الحل فسلطة

صههارمة فعليههة رقابههة فههي لحقهههم النههواب اسههتعمال دون
الوسههائل اسههتعمال عههن يحجمههون وتجعلهههم ، للحكومههة
حههل مههن خأوفهها ، تحرجههها و الحكومههة تهههدد الههتي الرقابيههة
حقهم ممارسة عن النواب ابتعد هنا ومن ، النيابي مجلسهم

.  الحكومة استجواب في

موعههد تحديههد فههي الحكومههة تتههدخأل هذا، إلى - بالضافة  
خألل مههن الحكومههة تسههتطيع حيههث السههتجواب، مناقشههة
موعههد تأجيههل أو تههأخأير  مههن المجلههس مكتههب عههبر تههدخألها

عنصهههر فقهههدان إلهههى يهههؤدي ممههها السهههتجواب مناقشهههة
قضههايا مههن بقضههية مرتبط الستجواب أن حيث الستعجال،

.  الساعة
. النواب كفاءة : ضعف ثاانيا 

دوره أداء عن الستجواب تعيق التي السباب من          
غيههر أداة وجعله الحكومي، العمل على الرقابة في الحاسم

 .1996 لسنة الدستوري التعديل  من129  المادة1
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الثقههافي التكههوين قلههة بسههبب النههواب كفههاءة ضعف فعالة،
المعلومههات حجههب وبسههبب جهههة، من القانوني والسياسي

ثانية. جهة من عنهم

الثقافي بالمستوى البرلماني الرقابي العمل :يتأثرأوأل       
النههائب، كههان للنههواب،فكلمهها السياسي التكوين و العلمي و

واسههعة، علميههة و عمليههة بخههبرات يتمتع الستجواب، مقدم
يعرضها التي القضية بأهمية المجلس يقنع أن استطاع كلما
انتهاكههات مههن يههدعيه مهها واثبههات السههتجواب، طريههق عههن

القتنههاع علههى المجلس أعضاء حمل على قدرته و حكومية،
تههؤثر كههذلك و ،1اسههتجوابه تأييد في إليه النضمام و بموقفه

و السههتجواب سههير مجريههات علههى القانونيههة الثقافههة قلههة
و الدسههتور كمخالفههة لصحته، المطلوبة القانونية الجراءات

انطههوائه أو لئقههة غيههر عبارات تضمينه أو الداخألية، النظمة
أعضههاء كفههاءة عههدم إن خأاصههة، أو شخصههية مصههلحة علههى

بأحكام وجهلهم الرقابي، دورهم لممارسة النيابية المجالس
أعمههال علههى البرلمانية الرقابة ضعف إلى أديا قد الدستور،

ل النيابيههة المجههالس أعضههاء بعههض أن المشاهد الحكومة،و
والسههبب البرلمانيههة، الرقابية الممارسة في الكفاءة يمتلك

.   2التشريعية الثقافة في النقص إلى يرجع ذلك في

لدورهم البرلمان، لعضاء السليم الفهم إن              
هههو الحكومههات عمههل علههى مشههرفين و قههوانين كواضههعي

عههن إبعههاده و تماسههكا و قههوة أكثر البرلمان لعطاء السبيل
الحزبههي العمههل إن  ، 3فيههه يوجههد الههذي الهامشههي الوضههع

كفيههل الممارسة من سليمة قاعدة على بني الذي الحقيقي
المسههتوى،و و التكههوين عاليههة بكفههاءات البرلمههان يزود بأن

الطبيعي المركز و الحقيقي المكان هو الحزبي العمل يعتبر
عالمههة و مضههحية و مناضههلة وطنيههة شخصههيات لتكههوين

مسههتوى يرتفههع بحيههث الناجههح، السياسي العمل بمتطلبات
مهههن سهههليمة قاعهههدة علهههى تقهههوم و البرلمانيهههة الرقابهههة

فيههها وتعلههو النزاهههة عنصههر فيههها يتههوفر بحيههث الممارسههة،

.196 ص السابق، المرجع يربح، بن ياسين 1
.152 ص السابق، المرجع يحي، علي أحمد صادق 2
 .170 ص السابق، المرجع خأرباشي، عقيلة 3
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الحههزاب وتعتهبر الخاصهة، المصهلحة علهى العامة المصلحة
الههذين والزعمههاء القههادة لتخريههج سياسية معاهد السياسية،
العامههة الشههؤون فههي والخههبرة القيههادة، بقههدرات يتمتعههون
أهميههة لههها الميههزة وهههذه بالجمههاهير، التصههال في والحنكة
الههذين الشههخاص مههن متلحقههة أجيههال تههوفير فههي كههبيرة

الدولههة، فههي الهامههة المراكههز لتههولي بالكفههاءة يتمتعههون
علههى مشاكل تحدثا فل الكبيرة الوطنية بالمهام والضطلع

فههي الحكههم دفة يديرون الذين الشخاص تغيير عند الطلق
علههى النههاخأبين السياسههية الحههزاب تههؤطر كمهها ،4الدولههة

السياسههي الههوعي تطههور أولههى، ناحيههة مههن مسههتويين،
الخيههارات عههن وضههوحا أكههثر بتعههبير وتسههمح للمههواطنين
تجههري الههذين المرشحين تختار ثانية، ناحية ومن السياسية،

.1النتخابية المنافسة بينهم

خأاصة، موازنة وفق يستعمل أن يجب الستجواب إن          
أعمهههال علهههى حقيقيهههة رقابهههة قيهههام ههههو منهههها الههههدف

و أخأطائههها، عههن الحكومههة محاسههبة إلههى الحكومههة،ترمههي
بالحكومههة الثقههة زحزحههة قصههد العههام،دون الصههالح تحقيههق
وحزبيههة انتخابيههة مههارب لتحقيق تحتها، من البساط وسحب

شخصية. ومصالح ضيقة

الذي الجزائري السياسي النظام تكوين طبيعة إن          
علههى الواحد الحزب منطق سيطرة فتراته أكبر خألل عرف
والتنفيذية التشريعية السلطتين كانت ثم ومن الحكم، نظام

الحههزب نههواب يحههرج أن دون حههال الهذي المر منسجمتين،
خألل مههن الحزبية والتعددية النفتاح بعد أما حزبهم، حكومة
منههها ينتظههر وكان الحزاب من كبير عدد  ظهر1989 دستور

أحههداثا أن إل عمومهها، والبرلمههاني الرقابي العمل تطور أن
التعددية وتلك السياسي النفتاح ذلك أجهضت المرحلة تلك

السياسههي للعمههل سههيئا نموذجا المعارضة وقدمت الحديثة،
السههلبية نتههائجه مههن تتخلهص لههم الجزائر تزال ما المشترك

فههي للثقههة واهههتزاز وريههب شههك حالههة ولههد ممهها الن، إلههى

.325ص بيروت، والنشر، للدراسات الجامعية الدار السياسية، النظم الله، عبد بسيوني الغني  عبد4
الجامعية المؤسسة سعد، جورج ترجمة لدستوري، والقانون الدستورية المؤسسات دوفرجيه،  موريس1

.75ص لبنان، الولى، الطبعة والتوزيع، والنشر للدراسات
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المجلههس نههواب  كفههاءة تههداركه،فرفههع يصههعب المعارضههة
والههدورات البرامههج وتههوفير فيه والعاملين الوطني الشعبي
الههذي للههدور وتعريفهههم أدائهههم بمسههتوى للرتقههاء التدريبية

أصبح المجال، هذا في الحديثة التكنولوجيات تلعبه أن يمكن
2النههواب كفاءة ورفع البرلماني العمل لصلح ملحة ضرورة

.

الرقابة بوظيفة البرلماني العضو إلمام :عدمثاانيا        
لعمههال المسهتمرة المتابعهة علهى قهدرته وعهدم البرلمانية
بخصههوص لههديه، المعلومههات قلههة عههن أيضهها ناتج الحكومة،

كههذلك إدراكههه تسههييرها،وعههدم وطريقههة الحكومههة مشاريع
والعتمههادات المال صرف وطرق العامة، الميزانية لشؤون

أهههم يمثههل المعلومههات علههى الحصههول أن شههك المالية،ول
كههان السههتجوابات،فكلمهها فههي والمههؤثرة الفاعلههة العوامل

وصههحيحة دقيقههة مصههادر علههى معتمههدا السههتجواب مقههدم
كههان اسههتجوابه عليههها يبنههي الهههتي للمعلومههات ووافيههة

. 1وناجحا مؤثرا الستجواب

من يمكنه بشكل النائب لدى المعلومات توفر إن         
يمكنههه الحكههومي، الداء فههي المور بمجريات علما الحاطة

لههن عنههه، المعلومههات وحجههب الداء، هذا من الستيثاق من
الرقههابي بههدوره القيههام عههن عجههزه علههى أثههره فههي يقتصر

المصههالح جماعههات براثههن تحههت يههوقعه وإنمهها فحسههب،
يجعلههه ممهها المعلومههات، تلههك علههى الحههائزة أو المحتكههرة

للبرلمان والرقابي التشريعي الداء على للتأثير تتخذ وسيلة
تجعلههه النههائب لههدى المعلومههات تههوفر إن لغراضها، تحقيقا
الحكومي الداء تقييم من تمكنه التي الفنية بالكفاءة يتصف

ذهنههه، في وضوحا يميزها ما أبرز ثابتة، ومعايير أسس على
دى علهى الحكم معه يستطيع بشكل إعمالها على وقدرته م

فتههأتي لههه، المنظمههة القواعههد وبيههن الداء هذا بين التطابق
،2تغويههها رغبههة أو يرديههها هههوى عههن بعيدة موضوعية رقابته
سصر فههي جههدال فل إصلحه، إلى فتبادر بالعيب، الحكومة فيب

.166ص السابق، المرجع يحي، علي أحمد صادق 2
.193ص السابق، المرجع بريح، بن  ياسين1
.14ص السابق، المرجع يونس، أبو باهي  محمد2

104



أسههاس فهي الحاضر، الوقت في وقيمتها المعلومات أهمية
ينكههر أن لحد يمكن ول موقعه، في مسؤول يتخذه قرار كل

ولذلك ، الجيد القرار اتخاذ في المعلومات تلعبه الذي الدور
يكههون أن يسههتطيع المعلومههات يملههك من بأن القول يصدق

البرلمههاني يسههتطيع وحههتى القنههاع، علههى والقههدر القههوى
لههه تتههوافر أن فلبههد لههه المقههررة الرقابيههة بالمهههام القيههام

الدولههة، فههي المختلفة النشطة عن وكافية دقيقة معلومات
مههن الكههثير تملههك الههتي هههي التنفيذيههة السههلطة كانت ولما

علههى تتفههوق مهها غالبا فإنها المعلومات جمع وأجهزة الفنيين
بههدأت لههذلك ، المكانههات هههذه لههه ليسههت الههذي البرلمههاني
فههي الحديثههة الديمقراطيههة النظم في التشريعية السلطات

ات آليهات إعداد رية وكهوادر للبيان جمهع فهي متخصصهة بش
أجهههزة علههى السههتحواذ علههى الحههرص مههع المعلومههات،

نقههص إن ،3المتاحههة التقنيههة مههن مسههتوى علههى ومعههدات
إعاقههة فههي واضههح البرلمههان لعضههاء بالنسههبة المعلومههات

كرجههال بهههم المنههوط دورهههم أداء عههن البرلمههان أعضههاء
فالحتكههاك الحكومههة، وسياسههة لعمههال ورقابههة التشههريع
عقههد وكههذلك ،1أخأههرى برلمانيههة ونمههاذج بتجههارب المسههتمر

أعضاء وتزويد والبرلمانيين، المتخصصين مع مكثفة لقاءات
ببعض والستعانة المتخصصين القانونيين بالخبراء البرلمان

النقههص لسههد وسههيلة أحسههن يبههدو الجههامعيين، السههاتذة
العمههل قيههام ومنههه والمعلومههات الكفههاءات فههي الحاصههل
الصههحة من قاعدة على خأصوصا والرقابي عموما البرلماني

. والستقامة

الخـــاتمة
من جزء توضيح أجل من الدراسة، هذه كانت لقد        
إطارههها فههي الجزائههري، والبرلمههان الحكومههة بيههن العلقههة

آليههات مههن دسههتورية كآلية الستجواب طريق عن الرقابي،
مكانة لتبيين وذلك الحكومي، العمل على البرلمانية الرقابة

 .343 ص السابق، المرجع الحمد، الدين حسام وسيم 3
.138 ،137ص ،2000القاهرة، العربية، النهضة العربي،دار العالم في البرلمان الصاوي،مستقبل  علي1
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الجزائههري، القههانوني النظههام فههي البرلمههاني السههتجواب
. الحكومي العمل على الرقابية وفعاليته

الستجواب أن مفادها نتيجة إلى الدراسة خألصت ولقد        
ل الجزائهري، الدسهتوري المؤسههس إليهه انتههى مها حسهب

مههن الدسههتوري، الفقههه في عليها المتعارف اللية تلك يعتبر
المسههؤولية تههثير الههتي البرلمانيههة الرقابة آليات من آلية أنه

أو جماعيههة مسههؤولية كههانت سههواء للحكومههة، السياسههية
" " اسههتجوابا يعتههبر ل الخاصههية هههذه بغيههر وأنههه فرديههة،
إلههى أقههرب الحالههة هذه في هو بل للكلمة، الصيل بالمعنى
سههؤال أو مناقشههة طلب أو إحاطة كطلب الهادئة، الوسائل

منههه، أفضل الوسائل هذه كانت وربما معقدة، بشروط كبير
أعضههاء بيههن الراء وتبههادل للنقههاش فرصههة مههن تههتيحه بمهها

مهها حسههب السههتجواب فههإن هنهها ومن والحكومة، البرلمان
ما على ينطبق ل الجزائري، الدستوري المؤسس إليه انتهى

وفههق وجههد بههل الدسههتوري، القههانون فههي عليههه متعارف هو
جرد حيث اللية، بهذه الكبير الهتمام تعكس ل خأاصة نظرة

عنه. ينتج أن يمكن أثر أي من الستجواب

عن والعضاء النواب عزوف عنها تولد النتيجة هذه       
طائلههة عن بعيدة الحكومة وأصبحت الستجواب إلى اللجوء
المحاسبة. بله اللوم

الحقيقهي، معناههها البرلمانية الرقابة فقدت وهكذا       
تثههار عنههدما يصههاحبها، الههذي الصههاخأب، العلمههي ووهجههها
الجميع ويترقب  الستجواب، طريق عن الحكومة مسؤولية

سياسههية انعكاسههات الحالة ولهذه إليها، تخلص التي النتيجة
علههى ساهرة جهة هناك بأن الجميع  يشعر إذ كبيرة، إيجابية

المؤسسههة داخأههل مههن هيئههة كثههب، عههن النحههراف مراقبههة
والطمئنههان الثقههة مههن حالههة يولههد ممهها نفسههها، السياسههة

يقههول مههن يوجههد ل بحيههث الرقابههة، انعدمت إذا أما والمل،
والنقبههاض بههالتوتر شههعور يسههود فههإنه أسههأت، للمسههيء
والمجتمههع والعضههاء للنواب السياسية والستقالة واليأس،

. السواء على
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مفادها، والتي البحث، إليها خألص التي النتيجة هذه            
ا للسهتجواب الفاعهل الثهر انعدام د وم ن يتول مهن ذلهك ع
السههتجواب ليقههوم التوصههيات، بعههض خأللها من رتبنا نتائج،
الرقابي العمل ويستقيم الممارسة، من سليمة قاعدة على
اا خأللها من ونحقق أكثر، بيههن الضههرورية الموازنههة مههن نوع

فههي الدستوري المؤسس ينشده الذي الحكومي، الستقرار
عمههل علههى للبرلمههان الحقيقههة الرقابههة وبيههن حيههن، كههل

كههالتي هي التوصيات وهذه الستجواب، خألل من الحكومة
:

أثره: الستجواب ينتج -أن1

خأطأ أو تقصير أو انحراف بقضية الستجواب يتعلق       
قههد جلسههة في الستجواب أصحاب مندوب يعرضه حكومي
علههى الحكومههة ممثههل خأللههها مههن يههرد سههلفا، حههددت

السههتجواب. هههذه وينتهههي المجلههس، ينفض و الستجواب،
وفههي الجزائههر، فههي الستجواب دراسة جلسة مجريات هي

لقضههية المعالجههة جديههة تعكههس ل جلسههة هي المر، حقيقة
أي فههي خأطههأ أبسط إن حكومي، تقصير أو خأطأ أو انحراف

وتههبرير والرد والخأذ المناقشة يتطلب المجالت، من مجال
يكههون أن لكههن النظههر، وجهههات تقريههب ومحاولههة السههلوك

ة هيئهة بعهد البلد فهي سياسهية هيئهة أعلى في الخطأ رئاس
مههثير أمههر لهههو الطريقههة بهههذه الخطههأ ويعالههج الجمهوريههة،

ة للمناقشهة المجههال ففتهح هنهها ومهن والسههتغراب، للدهش
الهميههة، غايههة فههي أمههرا يبههدو الستجواب، لموضوع العامة
محدد لعدد تفتح أو والعضاء، النواب لجميع تفتح أن ويمكن
مثل، معارضيه من وثلثة الستجواب مؤيدي من ثلثة فقط،

اللئههق القههرار المجتمعههون يتخههذ المناقشههة، تنتهههي وبعدما
ثبههت إذا الحكومههة بشههكر إمهها الستجواب، موضوع بالقضية

وإمهها لههها، ضههمني اعتههذار عههن عبههارة وهههو تقصههيرها، عدم
ل كمهها العتههاب تتطلههب ل القضههية كههانت إذا عنها بالسكوت

القضههية كههانت إذا تحقيههق لجنة بتكوين وإما الشكر، تتطلب
السياسههية مسههؤوليتها بإثارة وإما إضافية، معلومات تتطلب

النظههام فههي الحههال هههو مثلما منها، الثقة سحب طريق عن
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أن يمكههن المسؤولية أن إلى الشارة من لبد وهنا المصري
الخيههار وللمجلههس جماعيههة تكون أن يمكن كما فردية تكون
بسههببها ثههار الههتي القضههية علههى بنههاء المسههؤوليتين بيههن

السياسههية المسههؤولية لثههارة المجههال فتههح إن الستجواب،
بحيههث يههبرره ما له أمرا المعني، الوزير تقصير عند الفردية
مههن فليههس وزارتههه، تقصههير مسههؤولية وحده الوزير يتحمل

بأكملهها، الحكومة فتسقط بمفرده وزير يقصر أن المنطقي
يأخأههذ تجعلههه للههوزير الفرديههة السياسية المسؤولية إثارة إن

عند المسؤولية من يعفيه أحد ل أن يعلم لنه أكثر احتياطاته
الههوزير وتقصههير تضههامنية المسؤولية كانت إذا أما تقصيره،
عههن منههأى فههي وهههو قاطبههة، الحكومة معه تتحمله وإهماله

انعههدام نقرر أن الحالة، هذه في فيمكننا والرقابة المحاسبة
هناك تكون أن نريد البحث هذا في ونحن البرلمانية، الرقابة

هادفة رقابة الستجواب، طريق عن حقيقية  برلمانية رقابة
وعقلنية.

ومن    إثارة شروط  تكون أن بالذكر، الجدير   
النههواب علههى وأيسههر أسهههل الفرديههة السياسية المسؤولية
بخصههوص تثههار الههتي التضههامنية، المسههؤولية مههن والعضاء

للحكومههة، العامههة السياسههة انحههراف تعكههس هامههة قضههية
رئيههس إلههى مههوجه الحالههة هههذه فههي السههتجواب ويكههون

كههأن كههبيرة بشههروط إثارتها وتكون الول)، الحكومة(الوزير
التصههويت نصههاب يكون أو الجمهورية رئيس موافقة تتطلب

المجلس عليها ال، ¾  عههن الحكومههة انحههراف قضههية لن مث
مسههؤوليتها وتقريههر ، خأطئههها وإثبههات لههها المرسوم المسار
فهههو الصههعوبة، غايههة فههي جلههل، أمر لهو منها، الثقة بسحب
هههذا أقههول ل العظمههى، الخيانة أو النقلب فكرة من قريب
الحكومههة سههقوط أن لقههرر ولكههن المفاهيم، لخألط الكلم
تقريههر بعههدم ل المكههان، قههدر تفههاديه يجب خأطير أمر ككل

تحمهههل مهههن وإعفائهههها للحكومهههة السياسهههية المسهههؤولية
طريههق عههن متوازنههة رقابة بإقامة ولكن أخأطائها، مسؤولية

وفتههح جهههة، من للوزير الفردية السياسية المسؤولية إقامة
ثانية. جهة من هادئة رقابية وسائل
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: البرلمانية للرقابة هادئة وسائل على -النص2

جههانب إلههى هادئههة، برلمانية رقابة آليات وجود إن       
اا الستجواب،يعتبر اا أمر طلههب أو الحاطة، كطلب مستحسن

كالنظههام المقارنههة، النظم في الحال عليه هو كما المناقشة
والعضههاء النواب ليتمكن وذلك  الكويتي، والنظام المصري

للوهلههة تبههدو التي القضايا من قضية حول النقاش إثارة من
العضههاء أو النههواب يتوقههع أو انحههراف، أو خأطههأ أنههها الولى
الحوار مجال يفتحوا أن يمكنهم هنا ومن لها، الحكومة جهل

التشههنجات علههى تقضههي هادئههة وسههائل وهههي والمناقشههة،
والتوجهههات النظههر وجهههات تقههرب كمهها التهامههات، وتبههادل
قنههوات أنها إلى بالضافة البلد، في الحاكمة للهيئات العامة
يلجئههوا أن قبههل العضههاء أو النههواب إليها يلجأ وتعبير تنفيس

المناسههبة الوسيلة في الخيار لديهم ويكون الستجواب، إلى
السههتجواب وسههيلة فههي محصههورين يكونههوا ول قضية، لكل

إثههارة إمكانيههة مههن الوسههيلة هههذه تحملههه ومهها وحههدها،
لكههي المشههرع فيضههطر للحكومههة، السياسههية المسههؤولية

وهذا أثره، من الستجواب تجريد إلى الحكومة على يحافظ
يعتههبر ل أثههره بغيههر السههتجواب لن يكههون، أن نريههده ل مهها

اا، مهن إثارتههها تكههون أن يجههب الهادئهة، الليات هذه استجواب
كههأن السههتجواب، مههن النواب على أسهل الجراءات، حيث
ل حههتى العشههرة، يقههارب الطلب على الموقعين عدد يكون
والعضههاء، للنههواب الوحيههد الطريههق هههو السههتجواب يبقههى
إثارة في الفاعل أثره من تجريده إلى المشرع يلجأ ل وحتى

. للحكومة السياسية المسؤولية

النواب: كفاءة -رفع3

فعاليههة عههدم إلههى أدت التي السباب بين من          
جهههة، مههن والعضههاء النههواب كفههاءة ضههعف السههتجواب،

السياسههي المسههتوى تههدني يعكههس الههذي العههام، والمحيط
ومحاولههة ثانيههة، جهههة من الديمقراطية للممارسة والثقافي

وتكوينيههة تدريبيههة دورات إقامههة أن يبههدو النقههص، هههذا لسد
العههالم لبرلمانههات ميدانية زيارات وإقامة والعضاء، للنواب
قههدر منههها والقتبههاس عملههها طريقة على قرب عن للطلع
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اا المكان، المسههاعدين تههوفير وكذلك الكيدة، فائدته له أمر
اسههتعمال أن كمهها المجالت، جميع في للنواب المتخصصين

اا يبدو الحديثة، والتكنولوجيات للتصال الحديثة الوسائل أمر
اا، لزمهها مههن يلزمهههم بمهها والعضههاء النههواب لتزويههد وأكيههد

فيمهها خأاصههة جديههد، كههل عن الطلع من تمكنهم معلومات،
فتح أن كما برقابته، معنيون هم الذين الحكومة بعمل يتعلق
فههي خأللههها مههن يشههارك الجمهههور علههى تلفزيونيههة قنههاة

ذهبيههة فرصههة لههه يتيههح مما والقانونية، السياسية النقاشات
يشههبه بمهها بلههده شههؤون إدارة فههي خأللههها مههن يشههارك

بالتصههويت يشههترك وقههد لثينهها، المباشههرة الديمقراطيههة
الحكومههة تريههد التي القضايا بعض على بعد، عن اللكتروني

ومههن جهههة، مههن هههذا بخصوصههها، الجمهور اتجاهات معرفة
للعمههل ملئههم سياسههي محيههط صههناعة فههإن ثانيههة، جهههة

قاعدة على الحزبي العمل إقامة يتطلب السليم، البرلماني
تعههبير حههد علههى الحههزاب تعتههبر إذ الممارسههة، مههن سليمة

فههإذا ،1السياسههيين القههادة لتكههوين معاهد دوفرجيه موريس
فإنهم تصرفهم تحت البرلمانية الرقابية الليات هذه وضعت

بثمههاره السههتجواب فيههأتي المثههل، السههتعمال يستعملونها
للبلد. الحقيقي البناء في أهدافه وتحقيق منه، المرجوة

يتطلب العام، السياسي المحيط هذا صناعة أن كما        
اا الديمقراطية تطوير والتعههدد الخأتلف ثقافة فتنتشر عموم

القاتلهههة والتشهههنجات الصهههراعات عهههن بعيهههدا اليجهههابي،
للتقههدم بههادرة أي معههه تنطفههئ بمهها المههدمرة، والنقلبههات

علههى يقتصههر يعد لم الديمقراطية وتطوير الكريمة، والحياة
لههها-بههل اللزم المظهههر كانت فحسب-وإن النتخابات نزاهة
عابههد محمههد الههدكتور يقههول كمهها أخأههرى مجالت إلى تتعداه

وحسههب النيههابي النظههام تعنههي ل الديمقراطية الجابري"إن
هههذا يشههوب قههد مهها بسههبب وتفصيل جملة فيها نشكك حتى

الديمقراطية تشويه. إن من له يتعرض أو عيوب من النظام
ال تقتضههي النسههان، حقههوق احههترام شههيء، كههل وقبههل أو
الجمعيات إنشاء وحرية التعبير، كحرية الديمقراطية حقوقه

.76 ص السابق، المرجع دوفرجيه،  موريس1
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وفههي الشههغل، فههي والحههق التنقههل، وحريههة والحههزاب،
الديمقراطيههة الحقههوق الظلم،وهذه ودفع والعدل المساواة

النيابي النظام على سابقة وهي التفويت ول التأجيل تقبل ل
فسههاد وعههن نزاهتههها عدم أو النتخابات نزاهة عن ومستقلة

المحيههط هههذا  فمعالجههة1" فسادها عدم أو البرلمانية الحياة
اا ينعكههس له، اللزمة بالوسائل العام السياسي علههى ايجابيهه

البلد فههي للههرأي حقيقييههن قههادة فيصههبحون النههواب، دور
اا، البرلمههاني أدائهههم خألل من ذلك ويظهر والرقههابي عمومهه

.  الخصوص وجه على

المراجـــع
ال:النصوص القانونية. أو

بيروت، الثالثة، الطبعة العربية، الوحدة دراسات مركز النسان، وحقوق الديمقراطية الجابري، عابد  محمد1
.105،104ص ،2004
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