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 الخاتمة
لمالحظـات علـى أن   االسؤال البرلماني يمكننا استخالص مجموعة من  في من خالل تعمقنا    

  :       نعززها بجملة من االقتراحات كما يلي
إن النظام األسئلة البرلمانية يبقى عبارة عن قناة مهمة لتبـادل المعلومـات بـين السـلطتين      -

ب االطالع على كثيـر مـن نشـاطات    ان خاللها النوفهي نافذة يتمكن م ،التشريعية والتنفيذية
  .الحكومة، ومن ثم مراقبتها 

ومن حيث شـفافية   ه،إن طبيعة وخصائص آلية السؤال البرلماني من حيث التنوع في صور -
 اإلحصـائيات تسجل  إذالرقابي ،  األداءتكسبه الفعالية في  ته، وحيويتهوبساطة وسهولة ممارس

بالقيـاس   هاوتطبيقي، تهاالعالية في ممارسالنسبة  إلىآلية األسئلة  تبنت يالتالدول البرلمانية في 
 .ة األخرى على عمل الحكومة بإلى تطبيقات آليات عملية الرقا

 ،قاء بالعمـل الرقـابي  توالمقروء خاصة، في توفير مناخ مالئم لالر اإلعالم المرئيمساهمة  -
حيث ساهم البث التلفزيوني  ،ية المباشرةحيث أصبح عضو البرلمان موضوع تحت الرقابة الشعب

العمل الرقابي بنشاط وبشـكل   ونيمارس الذينفي تقوية مواقع أعضاء البرلمان، لجلسات األسئلة
 .مما يحقق نوعا من التوازن والتعاون بين السلطتين  ،موضوعي وفي قضايا عامة

لـى كيفيـة اسـتخدامه    ع المحليالبرلمان على المستوى الوطني أو اهتمامات عضو ؤثرقد ت -
ا النواب إلى تحقيق مصـلحة  بهفقد تهدف األسئلة التي يتقدم  ،لألسئلة البرلمانية كأداة لالستفهام

تهدف إلى تحقيق مصلحة محليـة، إذ   اقدكم ،الدولة كلها  رجاءأبمعنى شمولها ،وطنية قومية 
 .ناخبيهبية وأوضاع االنتخا تهعن مدى اهتمامه بشؤون دائرمن خالل األسئلة،  يعبر النائب

كثرون من استخدام أسـلوب  يمما الشك فيه أن أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى المعارضة  -
األسئلة البرلمانية كوسيلة للرقابة على النشاط الحكومي وتحقيق قدر ممكن من اإلحراج السياسي 

ب األغلبية على وجـه  المنتدبين للحز أوأعضاء البرلمان الموالين للحكومة،  أنلها ، في حين 
 .العموم ، قلما يلجئون إلى استخدام هذا األسلوب 

فإذا كانت  ،رقابيةكيفية استخدام السؤال كأداة  تأثير االتجاهات السياسة ألعضاء البرلمان في -
فان هناك جزءا كبيرا من األسئلة التي يقـدمها أعضـاء    ،السياسية األحزابالدولة تتبنى نظام 
لذلك نالحظ أن هذه الوسيلة نجحت  ،ةب السياسيزن اهتمامات وتوجهات الحالبرلمان تكشف ع

وبالتالي تهـتم كثيـرا بقضـايا األمـة      ،وقوة المعارضة ،في بريطانيا لطبيعة النظام السياسي
 فشـل والذي هو المسئول عن نجاحها أو فشلها الن  ،والسياسة العامة التي يطبعها الحزب العام
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ها أثناء الحملة االنتخابية يترتب عليه  فقدان شعبيتها تم بالوعود التي قطعوعدم االلتزاأ ،الحكومة
معارضة ، ويتجلى ذلك من خالل النسبة الكبيرة لألسئلة المطروحة كـل سـنة علـى    الوفوز 

عكس فرنسا فلم يؤدي استعمال هذه اآللية نفس النجاح الـذي  بة لها، حواألهمية الممنو ،البرلمان
 .وذلك راجع لموقع رئيس الجمهورية الذي يحوز األغلبية في البرلمان  ،حققه في البرلمان

   :مالحظة مايليأما عن وضعية الجزائر فيمكن 
هناك نقائص وثغرات في المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم العالقة الوظيفية بين  -

تملص الحكومة عن  إلى أدىمما  ،الكتابية والشفويةالبرلمان والحكومة بخصوص آلية األسئلة 
  .اإلجابة في كثير من األحيان 

غياب الوزراء الممعنين بـالرد  بكثيرا ما تتميز الجلسات المخصصة لمناقشة األسئلة الشفوية  -
إجابات عامة  يقدم والذي غالبا ما  ،واالكتفاء بتوكل الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان بذلك

مما يؤثر سلبا على  ،األمر الذي يخلق الكثير من األشياء لدى أعضاء البرلمان ،مل الجديدال تح
 .مردود األسئلة

بفتح مناقشة حول األسـئلة  ، 2008من التعديل الدستوري  134اإلمكانية التي منحتها المادة  -
يكون جواب عضو الحكومة غير مقنع تصطدم  بالنصاب الالزم توافره لتقديم عندما المطروحة 

بالنسبة لمجلس األمة يبدو صعبا نوعـا مـا   عضو خاصة  30أن عدد ب فتح المناقشة ، إذ طل
 74/2كما أن المـادة   ،الحكومة يقف الثلث الرئاسي ضد يستبعد أن بالنسبة للفئة المنتخبة ، ألنه

 أوعناصـر السـؤال الكتـابي     ىعلمن القانون العضوي تفرض قيدا يتعلق باقتصار المناقشة 
 .روح على عضو الحكومة الشفوي المط

 وال ،99/02في القانون العضوي  ةالمناقش بإجراءوالشروط المتعلقة  اإلجراءاتعدم تحديد  -
مـن   األمـة نص عليه النظام الداخلي لمجلـس   ما عدا ماالبرلمان  لغرفتي  في النظام الداخلي

 .عضوا لدى مكتب المجلس حتى تتم المناقشة  30 إيداعاشتراط 
الجماعية للحكومة  أوعلى السؤال غير مقرون بأي جزاء لتقرير المسؤولية الفردية  عدم الرد  -

 . والفعالية مما يجعله عديم األثر
منظومة األسئلة البرلمانية  إصالحهذا ويمكننا عرض مجموعة من االقتراحات بما يمكن من 

  :في الجزائر على النحو التالي
 واآلنيـة أن تستجيب للقضايا المستعجلة  بإمكانهاالتي ضرورة تبني نظام األسئلة العاجلة ، و -

والهامة في نفس الوقت ، الن وجود مثل هذه األسئلة يخفف من حاالت الصـدام الكبيـر بـين    
   .والتنفيذية ةالتشريعيالسلطتين 
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تحديد شروط وإجراءات مناقشة عضو الحكومة بدقة في النظام الداخلي لغرفتي البرلمان كما  -
   .من التعديل الدستوري 134المادة تقضي بذلك 

فسه عن األسئلة الشفوية الموجهة إليه والمرتبطـة بالسياسـة   الوزير األول ن إجابةضرورة  -
العامة، كما هو معمول به في العديد من البرلمانات حيث تخصص جلسة في كل دورة يتـولى  

  .العامةاسة يفيها رئيس الحكومة شخصيا اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالس
تفعيل دور لجان االستطالع باعتبارها وسيلة مساعدة لألسئلة البرلمانية من خـالل الـنص     -

والقانون العضوي الناظم للعالقـة بـين الحكومـة     ،عليها كوسيلة رقابة برلمانية في الدستور
   .والبرلمان

السـؤال إلـى    ومن بينها إمكانية تحويـل  ،إحاطة نظام األسئلة البرلمانية بجزاءات صارمة -
  .استجواب على غرار ما هو متبع في عدة دول

 إدراج بـإجراءات طرح السؤال السيما ما تعلق منهـا   إجراءاتالحكومة عن  إبعادضرورة  -
على السؤال   اإلجابة إمكانيةالسؤال في جدول األعمال نظرا الن وجود الحكومة قد يحول دون 

من شأنه أن يؤثر على عالقة التوازن القائمة  تاإلجراءا فضال عن أن وجود الحكومة في هذه
  .بين السلطة التنفيذية والتشريعية

ومن خالل ما تقدم يمكن التنويه إلى أن المشرع الدستوري الجزائري وإن كان قد أحـاط        
آلية السؤال البرلماني بنظام قانوني يهدف من خالله إلى تحقيق رقابـة حقيقيـة علـى عمـل     

هذا النظام يبقى تشوبه عدة شوائب، منها ما يرجع إلـى صـياغة النصـوص     الحكومة، إال أن
 .القانونية في حد ذاتها، ومنها ما يرجع إلى عدم تفعيل بعض النصوص القانونية


