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نظام الثنائية  البرلمانية   و يسةمى بالنظةام  6991الجزائري على اثر دستور  يتبنى المؤسس الدستور                

اسةترجاعاا السةيادة  الولنية   التةي  انللتةم منة  ،  الدسةتوري  الجزائرية رالي  ألول مرة في التاريخ التجربيالبيكام
محاولة  لسةةد ثتةةرام التةي بةةرزم فةةي ،كبعةد التجربةة  الةةعب  التةةي عالةةتاا الجزائةر بعةةد توايةةخ المسةار ا نت ةةابي 

ام   النظةةيةةامحترالي ووالعمةةل علةةى تحةةةيج التوجةة  الةةديم،حالةة  ا نايةةار المؤسسةةاتي  مو  حةةدث، 6999دسةةتور 

 ة التالعبام السياسي  لتعددي وإ راج الثوابم األساسي  لألم  مج دائراالجماوري و اللابع 
1
 . 

يتكةةوج مةةج  يمةةارس السةةلل  التلةةريعي  برلمةةاجعلةةى  نةة   91مةةج دسةةتور  99لةةق ا ةةم المةةادة ثةةر  اوعلةةى         

وتةم فةي ،انوج و التةةويم علية  ولة  السةيادة فةي إعةداد التة،غرفتيج همةا المجلةس اللةعبي الةولني و مجلةس األمة  
مؤسس  التلةريعي  الجديةدة فةي الدولة  إلةى جانةب المجلةس اللةعبي الةولني التنةيب  6999الرابع مج لار جانفي 

ألجل تكريس السةيادة اللةعبي  وتحسةيج  - نيغرف  ثا–المجلس  با اوبا ا دعم البناء المؤسساتي ،وهي مجلس األم  
 .األداء البرلماني
كةج وليةد الةةدف  بةل كةاج نتيجة   لفيةام   ة م ينظام الثنائي  البرلماني  لم  يبنت ج  ، اإللارة رجدتو       

البرلمةاج مسةاح  جعل تيج فرتومج جا    رى فاج إنلاء نظام ال،لكل مبررام مناا سياسي  واانوني  ه ا مج جا  
الةولني لللةعب واألاةاليم باإل ةاف  إلةى جديدة للتعبير والحوار على مستوى السياسي و داء لتحسةيج نوعية  التمثيةل 

 تورلنتتال الاادي للسلل  في حال  الكون   حسج لريت  ل ماج استترار استمراري  الدول  وا 
2
      

فةي ظةل الةنظم الدسةتوري  األ ةرى  البرلمانية  نظةام الثنائية ب األ   مبررام عج تساءلنوعلى ه ا األساس           
الجزائري ؟ وكيخ عالج المؤسس الدستوري الجزائري العالا  بةيج مجلسةي  الدستوري ممبررام في ظل النظاالثم 

 . ؟البرلماج 
  ج علةةى(  مبحةةأ  ول) سةةنتلرإ إلةةى مبةةررام تبنةةى النظةةام الثنائيةة  البرلمانيةة   وبنةةاءا علةةى  لةةق،                 

 (. مبحأ ثاج) و ح العالا  بيج مجلسي البرلماج ن
  :البرلمانيةات تبني نظام الثنائية مبرر  :األول بحثالم

إ ج األسباب التي  دم إلى تبني نظام مكوج مج غرفتيج فةي ظةل الةنظم الدسةتوري  المتارنة  ت تلةخ                   
نة  فةي الةدول  فةي حةيج ,  عتبةارام تاري ية    افتد جاء لتمثيل اللبتة  ا رسةتترالي  فةي بعةن الةنظم الملكية  وهة

 .للحفاظ على الوحدام السياسي  و ماج تمثيلاا في مجلس يحمي مةلح  ا تحاد ككل الفيدرالي  جاء 
  :الدستوريةمبررات في ظل النظم  :األولالمطلب 

تتعدد  سباب ودوافع األ   بنظام الثنائي  البرلماني  في ظل النظم الدستوري  المتارنة  ويمكةج  ج نجملاةا فةي 
: 

  :رستترالي األ  لبتل التمثي  -6
بةةل يمكةةج التةةول  ج الترفةة  الثانيةة  ,رسةةتترالي  النمةةو ج األاةةدم تاري يةةا تةةد كةةاج تمثيةةل اللبتةة  األل               

فنظةام النيابة   و التمثيةل فةي المجةال , ا رستترالي  هي األسبإ في الوجةود مةج الترفة  األولةى بةزمج غيةر اةةير 

م واردالةلاج غرفة  أل نظةرا ،61سي  من  بداية  التةرج السياسي بد  مع  وا ر التروج الوسلى في انجلترا بةف   سا

عةدم فةرن ال ةريب  "  jean sans terre"  ونام انجلتةرا علةى الملةقروباء عندما فرن نبال 6161نلأم سن  

"  magna cartta" الكبيةر  الميثةاإ   "ه ا ا تفاإ في الوثيتة  التةي  ةةدرها تحةم اسةم  ،وكتببعد استلارتام إ 

                                                 
*
 .دة البلي ، ستا  مساعد ، كلي  الحتوإ ، جامع  سعد دحلب  
الملتتى الولني حول إلكالي  المادة , مج الدستور  611ادة  وء الم مدا ل  بعنواج الدور التلريعي لمجلس األم  على, بوزيد لزهاري , انظر  1

 . 11ص ،1114،وراسي نزل األ 1114ديسمبر  1،7يومي دراس  تحليلي  ,  6991مج دستور  611
مجلس األم   نلريام , 1111 كتوبر ،العدد الرابع , مجل  الفكر البرلماني ’  الجزائري  في ظل التعددي  التجرب  البرلماني, انظر األميج لريل   2

 . 619ص, 

 



غرف  اللوردام ثم بعةد  لةق جةاءم غرفة   إلىال ي تحول " " magmmiconcillumمجلس الكبير وانلآ ال 6161

و هةةو تةةاريخ نلةةأة  6111األولةةى حاليةةا وهةة ا ابتةةداء مةةج سةةن   ،مجلةةس العمةةوم التةةي كانةةم تسةةمى بالترفةة  السةةفلى

البرلماج ا نجليزي
3
  . 

 تة يحةتفظ الملةق فةي ح  جر عةج لريةإ الوراثة  علةى وبلاج  ع ةاء اللةوردام فمبةدئيا كةاج ا  تبةا                 
رة التةي  ةةبحم تعةيج األع ةاء  يه ه األ،الوزارة وإ  ان  بعد استترار النظام  ةبح الملق ,بإنلاء مراكز جديدة 

بتتديم الحكوم  للملق عند حلول عيد ميالده  و ر س السن  اائمة  بأسةماء  لة اص سةاهموا فةي  69ابتداء مج الترج 

علماء و سات ة وكتاب ادموا  ةدمام عالمية  لةبالدهم  واادة في الجيش حتتوا مجد بالدهم   والحزب الحاكم تدعيم 
4
  

. 

( 0555 إلةى 055)واج كانم اللبت  ا رستترالي  المالك  لألرا ي تلكل حوالي نةةخ اللةوردام                  
 البرجوازيةوج  والفرسةاج   ووال ي نص على السةادة  للإ على ه ا المجلس مجلس اللوردام  01ومن  بداي  الترج 
مةةج سةةكاج المةةدج
5
سةةللام بوبسةةبب امةةتالق  ع ةةائ  للسةةلل  ا اتةةةادي  وادمةة  كةةاج مجلةةس اللةةوردام  يتمتةةع   

عج مجلس اللوردام بسةبب تمثيلة     تلورم تةاةاتا األ يره ا   جغير ،وا تةاةام مساوي  لمجلس العموم 
منت بةة   للسةةيادة اللةةعبي  فاةةو هيئةة 

6
فةةي متابةةل  ج لريتةة  ا  تبةةار التةةي تبةةيج علياةةا الفراةة  الثانيةة  تتنةةافى ورو    

 0111و 0100واد تجسد فعليا نتل ا  تةاص اللريعي مج  الل اانوني ، الديمترالي 
7
 . 

وج نة  إ ا وافةإ مجلةس العمةوم علةى ملةرون اةانوج المالية  فةي غ ة،  0101واد ت مج اةانوج                      
  جفانة  يمكةج ،اجةل لةار  فةيهة ا األ يةر علية  ولم يةادإ  ،اال مج لار ابل ا تتام الدورة إلى مجلس  اللوردام

اةانوج وافةإ علية  مجلةس  ي كما في حالة  ملةرون  ،على الملق ليةبح اانونا ةادر عج البرلماجيعر   المجلس 
الةدورة  اةل لةار ابةل انتاةاءفةي كةل دورة فةي   ى مجلةس اللةوردام دورام متتالي  وحول بعد  لةق إلة 3العموم في 

فيما مكاج مجلس العموم  ج يحول الملق ليةدره ويةبح اانونةا ةةادرا عةج , وعدم موافت  مجلس  اللوردام علي  
البرلماج لريل   ج تمر سنتيج كاملتيج بيج تاريخ ال ي تمم في  التراءة الثاني  للملرون التانوج فةي الةدورة األولةى 

                                                 
مجلس األم  , 2552العدد األول ديسمبر , مجل  الفكر البرلماني , لم ومكان  التجرب  الجزائري  فياا اوااع البيكاميرالي   في الع, األميج لريــل   3

  23الجزائر ص
 252، ص 2552ديواج الملبوعام الجامعي  ، الجزائر ، 50ل  الجزء الثاني ،وري و النظم السياسي  المتارن ،تالتانوج الدس, سعيد بواللعير   4

. 
 . 391ص  0191عالم الكتب التاهرة , نظم الحكم المعاةرة النظري  العام  في النظم السياسي  ,  بو راس محمد اللافعي   5
إ   ج معالم  الناائي  لم " جاج ستير"في عاد الملق  0200كارتا ابل الماجنا 03بريلاني في الترج البادرة األولى لمجلس العموم الظارم   6

التي اام  20تكليخ كل مدين  مج المدج  0200سن  " الكونم سيموج دومنفور" لأ و لق عندما اام الوزير في عاد الملق هنري الثا تحدد إ 

انت اب فارسيج بورجوازييج كممثليج عناا والتاي  مج وراء  لق عتد اجتماعام تبلورم  ساس حول ا تفاإ على ال رائب الالزم  بتعبدها ب

ندم و س 0200سن     دى إلى توايع ميثاإ  كسفورد،تجريده مج ةالحيات  وتم رونام على الملق او تل الب.لسير  مور المملك  وحروباا 

" انتلب علي  وزيره و التملص مج ه ا الميثاإ  في  بدا ما لأ سرعاجاري الثهنغير  ج الملق ’ لماج مكوج  مج النبالء ةالحيام الملق إلى بر

، 0220إلى البرلماج في  جعتب حرب البارونام وبعد ه ا النةر استدعى الوزير الفرساج البرجوازيو 0221واحتجزه سن  " سيموج دي منفور 

ب لق إلى سياست  مع اللوردام  اة   اوما حد،المجلس  اللوردام   عاده وعتد اجتماعام مع  بلكل منفةل على لخ ه ا المجلس من  بدايو 

و ةبح  -مجلس العموم   ي-حيات  ، حتى تلورم ةال بالجانب المالي استنادا ل ريب  بدوج تمثيل  لريعي    سيما المتعلتتةالحيام الال

لارة  ج ه ا المجلس اإل رجدلعب وتجرى محاكمتام  مام اللوردام كما  ن  توج  في  عمالام  بأ رار للاتاام الوزراء ال ي يتسبببحإ لالب ي

دام وليس راألرياخ يعتبروج جزء مج اإلالاعيام في مجلس اللو  ج فالحي  لق ،بيجلمتةود باللعب المدج مج البرجوازوا ،ممثل اللعب

 .العموم 

مج نواب اللعب ينت بوج بواسل  ا اتران العام وفتا ألغلبي  البسيل  في دورة  يتلكل  ساس ان  ، علىوبدلق مجلس العموم حإ حكم اللعب
 دموج ربال ، الوسيل في اانوج الدستوري العام ، :  نظر في تفاةيل  لق .سنوام  0سن  لمدة  09واحدة مج ابل الموالنيج السابتيج مج العمر 

لنظم ، التانوج الدستوري وا سعيد بو اللعير : و نظر  ي ا  ،و ما بعدها 021، ص  0113ييج ، بيروم ، دار العلم للمال 0الدول و نظمتاا ، ج 
سامي عبد السالم ، نظام المجلسيج في نظام الدستور الجزائري ، م كرة : ، و  نظر  ي ا  255، ص ( ع سابإمرج... ) السياسي  المتارن  

 . 51،  52، ص  2552البليدة  ماجستير ، كلي  الحتوإ ، جامع  سعد دحلب ،

 .253ص ،(ع سابإمرج...) النظم السياسي  المتارن  سعيد بو اللعير ، التانوج الدستوري و   7



وسواء تتيةرم تلةكيل  البرلمةاج .ال ي تم في  الموافت  على الملرون في الدورة الثالث  على مجلس العموم   والتاريخ
 م   
8
  . 

ومةةج بةةيج األحكةةام الاامةة  التةةي  0101 ي اةةانوج  –فعةةدل سةةابت   0111ديسةةمبر  02 مةةا اةةانوج                      
إلى دورتيج متتالية  ومةدة سةن  بةد  مةج سةنتيج بةيج  0100ت مناا تفين عدد دورام المنةوص علياا في اانوج 

التراءة  لملرون اانوج في الدورة األولى وتاريخ الموافت  علي  في الدورة الثاني  
9
 . 

مثلة  لللبتة  ي  إلى إلتاء الترف  الثانية  المإ  ان   مام التلور ال ي يسعى نحو الديمترالي  ااد بالتبع                   
  و و فتةداج سةللتاا مثةل بريلانيةا ،فينلنةدا , السةويد , الةدانمارق ’ مثل النةرويج  :ترالي  في العديد مج الدولا رست

(بلجيكا األرا ي المن ف   ’فرنسا ) تحويلاا إلى مجلس ديمترالي  و لب  ديمترالي 
10
 . 

ثيةةل الةةديمتراليمجلةةس األمةة  الجزائةةري عكةةس مثةةل هةة ا التحةةول و ف ةة  للتم مةةا                     
11
كةةوج ثلثةةي و

وثلةأ يعةيج ( الو ية  , البلدي  )  ع ائ  يكوج عج لريإ ا نت اب غير المبالر مج بيج  ع اء المجالس المنت ب  
مةج  053مج ابل رئيس الجماوري  مج بيج الل ةيام والكفةاءام الولنية  فةي لةتى المجةا م لبتةا للةنص المةادة 

 .  0112دستور 
 :ام السياسي  في النظم الفيدرالي المحافظ  على الوحد -2

هة ا المبةرر  فيجةد,  ما فيما يتعلإ يبرر  رورة الحفاظ على الوحدام السياسي  و ةماج تمثيلاةا                      
وبلكل ما يسةمى الترفة  الثانية  الفيدرالية  والتةي تمثةل الةدويالم المكونة  لالتحةاد  ،في النظم الدول الفيدرالي  ت ال 

لى بتاء كياناا تدول لاا اسةتتاللاا الةدا لي بجانةب مجلةس منت ةب مةج لةرخ اللةعب والممثةل لة  باعتبةاره حفاظا ع
لعبا يتمتع بجنسي  الدول  الفيدرالي  

12
وهي غرف  ممثل فياا الةدويالم بعةدد مةج النةواب بتية  تحتيةإ الرغبة  فةي ،  

سةةاويا وعلةةى هةة ا األسةاس يمكةةج اعتبةةار  ج هةة ه مزاوجة  بةةيج لمةةو  وامةةال الدولة  الفيدراليةة  فةةي تمثيلاةةا تمثةيال مت
الترف  هي نتيج  لبيعي  في هياكل الدول   الفيدرالي  

13
 . 

فالبرلمةةاج فةةي الةةدول الفيدراليةة  يتكةةوج عةةادة مةةج غةةرفتيج األولةةى تمثيةةل للمجمةةون اللةةعب وكامةةل                     
 ما الثاني  فاي ممثل  للدول األع اء في ، تحاد األم   ا ع  للتمثيل النسبي للسكاج في كل دويل  ع وه في ا 

 غلب الدول الفيدرالي  ب دوج مراعاة عدد سكاج الدويالم ،ه ا النمو ج ملبإ في  ا تحاد بلكل متساو مج النوا
مثل الو يام المتحد األمريكي  

14
  .ويسرا ، ا تحاد السوفياتي س ،(مجلس الليوخ و مجلس النواب  ) 

 
 bundesratوبند سرام benderstrang   البند ستارغ ) حادي  سابتا و لمانيا ا ت

15
 

 :السعي لتحتيإ تمثيل ديمترالي وتوسيع التمثيل  -1

وهي المجالس منت ب  على درجتيج في دول موحدة مرتكةزة علةى  سةاس علةى ا اتةران غيةر مبالةر                 

فالمجلس يمثةل مةةالح , ير واج  ملكال تعلإ  ساسا بالتمثيل كاج ه ا األ  جإو ، مثال  لق مجلس الليوخ الفرنسي

                                                 
8
 / henri oberdoff, les constitution de l'Europe des douze, la documentation française, paris 1994 p 171 – 172, et, .Philippe 

adrant, institution politique et droit constitutionnel ,8eme édition, detta, LGDJ  , France 1997 p 271 . 
9
 / henri obroff, op cit ,p 173. 

  61ص ،مجلس األم  ، نلريام  1111مجل  الفكر البرلماني العدد األول ديسمبر ’ نلأة وتلور نظام الترفتيج البرلماني , مسعود لياوب   10
  .61ص  ،السابإ المرجع 11
  14ص ،(مرجع سابإ )  ..التانوج الدستوري والنظم السياسي  المتارن , اللعير انظر سعيد بو 12

 .61ص ،(مرجع سابإ )  ..نلأة وتلور نظام الترفتيج’ انظر مسعود لياوب   13
للام التلريعي  الممنوح  تنال جميع الس : ن   علىفي الفترة األولى  6797نةم المادة األولى مج دستور الو يام المتحدة األمريكي  لعام   14

يتألخ مجلس النواب مج  ع اء " واد نةم الفترة الثاني  ..لو يام المتحدة األمريكي  يتألخ مج مجلس الليوخ ومجلس النواب هنا بكونترس ا

ي  نفس المؤهالم التي يتوجب توفرها في نا بي ويجب  ج تتوفر في النا بيج في كل و .ي تاروج كل سنتيج مج ابل اللعب في م تلخ الو يام

ن  يتألخ مجلس الليوخ مج لي يج مج كل و ي  ت تارهما  ونةم الفتر الثالث  على ..."  ع اء  كثر مجلسي الايئ  التلريعي  في تلق الو ي 

ةادرة عج وكال  اإلعالم األمريكي  سن  ترجم  رسمي  ..." )سنوام ويكوج لكل ليخ ةوم واحد1الايئ  التلريعي  في تلق الو ي  لمدة 

6911).  
المؤسس  الجامعي   ،(ترجم  جورج سعد ) المؤسسام السياسي  والتانوج الدستوري واألنظم  السياسي  الكبرى .موريس وفرجي  . انظر   15

  .616ص 6991،بيروم  ،للدراسام والنلر والتوزيع



لاةا  كثةر ف ،بع مج السةكاجوالتي   تمثل الر 6111كاناا عج الفالحيج  كثر مج  هل المدج فالبلديام التي يتل عدد س

مةةج نةةةخ منت بةةي اللةةيوخ وهةةو اللةةرل الةة ي و ةةع  المناةةةروج للملكيةة  متابةةل تأييةةدهم للجماوريةة  فةةي عاةةد 

 6971وري   الثالث  سن  الجما
16
 . 

وعلةى هة ا األسةاس   تكةوج الثنائية  البرلمانية  مبةررة إ  فةي الحالة   التةي تكةوج فياةا إحةدى التةةرفتيج               
ج والنظةام ا نت ةابي وه ا لج يتأتى إ  إ ا وجد تمايز بيج الترفتيج مةج حيةأ لريتة  التعيةي،انعكاسا للترف  األ رى 

ج تكةوج الةدوائر ا نت ابية  فةال يجةب  , هيةق علةى عنةةر الكفةاءة ر للع وي  في الترفة  الثانية  ناكبوالترال سج  
  تكةوج  ام اثةر موحةةد ج يكةوج مسةار ا نت ابةام غيةر موحةد إفةي التةرفتيج مةع الحةرص  ي ةا علةةى   هةي نفسةاا

متتةرة على موالنيج تتدما في السج  حويكوج الترل
17
 . 

ه الحال  على مجلس األم  الجزائري  نجةده دعةم فكةرة التمثيةل اللةعبي مةج  ةالل منت بةيج وبالتياس في ه            
ع و يعين  رئيس الجماوري  مةج ابةل  19ع و في حيج  12بحوالي ( و ئي   وبلدي  , مجالس منت ب  ) محلييج  

سةنوام علةى غةرار  2دة سن  كامل  لمة 15كما الترل للع وي  في مجلس األم  , الايئام الولني  و وي الكفاءام 
مجلةةس األمةة   ج تجةةدد تلةةكلي علةةى  , سةةنوام  0سةةن  لع ةةوي  مةةدتاا  29الةةترل الةة ي المجلةةس اللةةعبي الةةولني 

 . 0112مج دستور  050.052سنوام لبتا للمادة  3بالنةخ كل 

د علةةى كمةةا  ج مبةةرر السةةعي لتمثيةةل ديمترالةةي وتوسةةيع  مجمةةل فةةي لياتةة  عةةدم اسةةتحوا  مجلةةس واحةة              
السةةلل  التلةةريعي  و ةةع اسةةتبداده و لتحتيةةإ التةةوازج بةةيج السةةللام وتجنبةةا ات ةةا  مجلةةس واحةةد لتةةرارام ملةةرع  

يكةوج كةل مااماةا مةج اسةتبداد األ ةر  اةة   نة  إ ا وزعةم السةلل  علةى ( غرفة  ثانية )تتت ي وجود مجلس   ر 
هيئام متعددة ال  لر اإلسراخ فياا و إساءة استعمالاا

18
. 

  :ل  ةحاب الماج ومةالح ا اتةادي تمثي -1

لاةة ا التةةرن  نلةةأم غرفةةا مةةج النمةةو ج  حاولةةم األنظمةة  الفالةةي  الت ةةاء علةةى التمثيةةل السياسةةي                 

 نلةئمفةي يوغسةالفيا   ،فو لةم تكةج الفكةرة مسةتبعدة فةي الماركسةي  K    Corporatives  chambresالتجمعةي 

بل باة ا التيةار لكنة    يعتبةر تةو في فرنسا المجلس ا اتةادي و ا جتمةاعي ار، 6974إلى  6911غرف  ااتةادي  

و إنما استلاريا و إج كاج ديتول يسعى لتعوين مجلس الليوخ بمجلس ا ر يجمةع فية  إلةى جانةب ،مجلسا برلمانيا 

المنت بةةيج السياسةةييج ممثلةةيج عةةج المجموعةةام المحليةة  و التجمعةةام ا اتةةةادي  و ا جتماعيةة  
19 
 ج اسةةتفتاء   إ 

و لعل الباعأ في إنلاء ف ل ه ه المجالس الممثلة  هةو فكةرة ا اتةةاد الم لةل التةي كانةم متبنية  ،رف    6916

في الدول ا لتراكي   ةوةا
20

، و إج كانم ه ه المجالس ت مج تمثيل اللبتةام ا جتماعية  إ   نة  حاليةا لةم تعةد 

تتالءم مع رو  الديمترالي  و متللبام العةر
21
.  

كةاج حةافظ علةى الوحةدام السياسةي   واجو ما تجدر مالحظت ، مج  ةالل مةا سةبإ،  ج نظةام المجلسةيج               

علةى  سةاس مجلةس يمثةل لةعب ا تحةاد و الثةاني ،النظةام الفيةدرالي  ،و  ةبح مةج حتميةام بنةاءفي النظم الفيدرالي  

يسةةعى  لةةتراق عناةةةر  ام كفةةاءة و  بةةرة و منةة  يمثةةل الةةدويالم مسةةاو مةةج األع ةةاء لكةةل دويلةة ، فإنةة   ي ةةا 

يعي ، و يعمةل علةى تجنةب لةرتالناون بأداء برلماني فعلي و فعال، كمةا  نة  يمنةع اسةتبداد مجلةس واحةد بالسةلل  ال

                                                 
16

 .22ص ،(مرجع سابإ )  ..لسياسي  المتارن التانوج الدستوري والنظم ا ،ر سعيد بواللعي  
 .67ص ،(مرجع سابإ )  ..نلأة وتلور نظام الترفتيج البرلماني,  مسعود لياوب  17

18
وانظر ,  021ص ، 2550, عماج األردج ’ ملبع  األرز , النظم السياسي  والتانوج الدستوري , عبد الكريم علواج : انظر في تفاةيل  لق   

 .013ص ,  0199 التاهرة ،, دار الفكر العربي ,   دراس  متارن, النظم السياسي  والتانوج  الدستوري , اللماوي  ي ا سليماج محمد 
و  نظر  ي ا، سعيد بواللعير، التانوج  64،61، ص (مرجع سابإ ..)و تلور نظام الترفتيج البرلماني نظر، مسعود لياوب، نلأة   19

 .11، ص (مرجع سابإ..)توري و النظم السياسي  المتارن ،الدس
 .649موريس ديفرجي ، مرجع سابإ، ص   20
( مرجع سابق )..اوي، النظم السياسية و القانون الدستوري مر أيضا، سليمان محمد الطـو أنظ، 619 عبد الكريم علوان، مرجع سابق، ص   21

 ،  696 ص



حيةأ يتةدارق  حةد المجلسةيج الةنتص الة ي ،و يسعى لو ع اواعد تسةتجيب و متت ةيام المةةلح  العامة  ،رن التس

 . - ساسا الحكوم –حدة النزان بيج  حد المجلسيج و السلل  التنفي ي    غلت  اآل ر كما ي فن

 مبررات اعتماد الثنائية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري: المطلب الثاني
 ناةا مبةررام ، يكإميرالييمكج التول  ج المبررام التي  دم بالمؤسس الدستوري الجزائري تبني النظام الب          
ظةروخ سياسةي  و   ةرى لرحتاةا إلةكا م اانونية  و علةى هة ا األسةاج سةنتلرإ إلةى مبةررام سياسةي  ثةم  ملتاا 
 :التانوني 

 المبررات السياسية:  الفرع األول
 : نوجزها فيما يلي ج  و يمكج 
م اعف  التمثيل الولني عج لريإ  م منت بي الجماعام المحلي  و ك ا الكفةاءام و الل ةةيام الولنية   -  

 سةةتترار الدولةة  و ديمومتاةةا و هةة ا لبتةةا لمةةا  لةةارم إليةة  المةة كرة الرئاسةةي  المنلةةورة بتةةاريخ  ةةمانا 

حيةةأ جةةاء فةةي الفتةةرة الثالثةةيج مناةةا علةةى  نةة   ة تسةةتجيب التلةةكيل  الم تللةة  لمجلةةس األمةة   61/11/6991

يب  نلةةتال  نلةتال تف ةيل معةةايير الن ةج و الكفةةاءة لةدى  ع ةةائ  فةي التكفةل بلةةؤوج األمة ، كمةةا تسةتج
الرامي إلى  ماج تمثيل  في التلاعام ا اتةادي  و ا جتماعي  و الثتافي  و ك ا تعبئة  البلااةام التاري ية  

و السياسي  و العلمي   دم  لألم 
22
. 

 ما انت اب ثلثي مجلس األم  مج لةرخ المجةالس المنت بة  فنجةده  -المعني–ه ا فيما يتعلإ بالثلأ الرئاسي 
النظام التمثيلي دا ل الايئ  التلريعي ، و يتحالى نظام التمثيل النةاتج عةج ا اتةران العةام  يادخ إلى تحسيج

الةة ي اةةد يةةؤدي إلةةى تامةةيش بعةةن الكفةةاءام الولنيةة  
23

، و علةةى هةة ا األسةةاس فيةةتم تحسةةيج التمثيةةل دا ةةل 
الل ةةيام  البرلماج عج لريإ إد ال بعن الل ةيام مج عالم العةالم و الثتافة  و اإللةارام المسةيرة و

الولني  التاري ي  و التي اد   تحسج ال ون في اللعب  السياسةي  الةد ول لالنت ابةام و ملةارك  األحةزاب 
يةداج عمةل البرلمةاج، و سةوخ يةؤدي ألسباب م تلف ، لكناا تستليع تتديم مساهمام و  دمام معتبرة في م

مج الملارك  فةي الحيةاة السياسةي  و  يج إلى تجنب إاةاءهالس األم  عج لريإ التعينظام الع وي  في مج
يعد إعادة اعتبار للكفاءام الولني  بواسل  الحياة النيابي 
 24

. 
 حيانا حةاجزا منيعةا عةج لريةإ تعدية  فةي حالة  إ ا  ةةيب المجلةس  -مجلس األم –اد تلكل الترف  الثاني   - ب

و إج كانةةم    ،الموجةةودة بةة   التلةةريعي الواحةةد بايمنةة  األغلبيةة  و تسةةتليع هةة ه األغلبيةة   ج تتاةةر األاليةة 
تأسس الحكوم  في ظل النظام الدسةتوري الجزائةري فإناةا تعراةل نلةالاا و برنامجاةا فوجةود غرفة  ثانية  

و  ري  لتحتيإ نون مةج التةوازجبتلكيل  متايرة و بعادة  لول تكوج موافتتاا  و على األال مساهمتاا  رو
  و الفةةل بيناةا و ـحةول توزيةع السللة "مونتسكيو"ت  مع فكر ا ينسجم في الحتيـ ا مـو ه، اما نز اع ـمن

 « Le pouvoir arrête le pouvoir » اة  متولت  اللايرة 
25
و علةى هة ا األسةاس الةترل المؤسةس  

ثةالأ  ربةان  ع ةاء مجلةس األمة  علةى التةوانيج التةي ةةوم علياةا ( ¾ ) الدستوري الجزائري مةةادا  
 17 اةةة  و  ج الربةةع يعةةادل ،6991مةةج دسةةتور  611/1كةةام المةةادة حالمجلةةس اللةةعبي الةةولني لبتةةا أل

ع ةو بمعنةى يمكةج لمجلةس األمة   ج يعراةل  49ع و، في متابل رئيس الجماوري  يعيج ثلأ المعةادل ل 

سةاوي  األع ةاء لحةل تبل و يلل عمل الترفة  األولةى، و لةيس لاة ه األ يةرة  ي حةل سةوى اجتمةان لجنة  م
و با ا فإج مجلس األم  يلكل  داة إلعادة التوازج 6991مج دستور  611/4ال الخ لبتا للمادة 

26
. 

تلعةةةب دور هيئةةة  التفكيةةر بفةةةةل التلةةكيل  الم ةةةةة  بالكفةةةاءام و  -مجلةةةس األمةة –الترفةةة  الثانيةة   -جةةـ
الل ةيام الولني  و  وي ا  تةاص فاةي باة ا تحسةج ةةياغ  النةةوص و تلةوير نوعيتاةا فمةا تمةم 

                                                 
ص ـة ،س األمـمجل نشريات ،1111جلة الفكر البرلماني ،عدد خاص آيت العربي مقران، نظرة على مجلس األمة في نهاية العهدة األولى، م  22

11. 

23
، 2555الجزائر  المدرسة الوطنية لإلدارة،،0عدد  05بوكرا إدريس، مركز مجلس األمة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة إدارة، مجلد   

 .15ص 
24

الجزائر  المدرسة الوطنية لإلدارة، ،0العدد  9غيير ، مجلة إدارة، المجلد بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و الت  

 .13، ص 0119
 .67، ص (مرجع سابق ) ،...مسعود شيهوب، نشأة و تطور نظام الغرفتين البرلماني  25

26
 .13، ص (مرجع سابق... )بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير   



يئام  فن مما تمم في  المداولة  مةج ابةل هيئة  واحةدةالمداول  في  مج ابل ه
 27

باة ا يرتتةي مسةتوى كفةاءة  
رن و و ع اواعد اانوني  نتيج   لأ  و انتياد وراء عالف  عار ة  جالس النيابي ، ناهيق على منع التسالم

ألحد المجلسيج، فةإج المجلةس الثةاني ينتة  المواةخ
28
 يج و فةي متابةل  ع ةاء المجلةس اللةعبي الةولني الة ،

يفتتدوج للكفاءام و  وي ا  تةاص مما يةب عليام دراس  الملةاكل التانونية  بةل األهةم مةج  لةق اةراءة 
 . بعادها و اآلثار التي تنتجاا

غير مبالر، و ال ي ينفي   ون  ع اءها ل تل ا نت ةاب ( 1/1)استحداأ غرف  ثاني  بنمل انت اب  -د

مةةةلحي  التةةي يتةةع فياةةا  ع ةةاء المجلةةس المنت ةةب علةةى  سةةاس المبالةةر و الوعةةود ا نت ابيةة  الظرفيةة  و ال

علةى  ج العاةدة البرلمانية  تتسةم باللةابع  611فةي مادتة   انت اب مبالر، على الرغم مج  ج الدسةتور يةنص

إ   ج الوااةةع  ثبةةم  ج ا اتةةران العةةام المبالةةر عةةادة مةةا يجعةةل المنت ةةب تابعةةا لنا بيةة  و لو ئةة  ،الةةولني 
ران العام المبالر و إج كاج مةدر و مبد  لللرعي  فاو ليس كافي لتتييةر عةج كةل الحتةائإ السياسي، فا ات

ا جتماعي  و السياسي 
 29

. 
 

 :المبررات القانونية: الفرع الثاني
 :يمكج  ج نوجزها فيما يلي  

  ول مبةةرر يجةةدد نفسةة  فةةي المرحلةة  الةةةعب  و ال ليةةرة التةةي عالةةتاا الجزائةةر بةةد  مةةج اسةةتتال  الةةرئيس -  
و باستحداأ مجلةس األمة  . المتزامن  مع حل المجلس اللعبي الولني مما  حدأ فراغا  و انايار مؤسساتي

كايئ   مج حلت  النظام المؤسساتي الجزائةري فإنة  يتجنةب مةا واةع فةي مرحلة  سةابت  علةى إنلةاءه، نظةرا 
يةاري لبتةا لةنص المةادة ا ت سةواءألج الحل البرلماني يةيب فتل الترفة  األولةى للمجلةس اللةعبي الةولني 

 و وجوب في حال  إ ا لم تحةةل موافتة  المجلةس اللةعبي الةولني مةج جديةد علةى  6991مج دستور  619

، كمةا  نة   ي ةا فةي حالة  لةتور منةةب رئةيس 6991مج دسةتور  691برنامج الحكوم  لبتا لنص المادة 

ئةيس مجلةس ل   و الوفةاة يتةولى رالجماوري  بسبب مرن  لير بعد ثبوم المةانع  و اسةتمراره،  و ا سةتتا

 .6991مج دستور  99عمال بأحكام المادة . ،  ي الل ةي  الثاني  في الدول األم  ماام رئاس  الدول 
فاو مؤسس  دائم  و مسةتمرة و التجديةد   . استترار الدول  و مؤسساتاا إحتي - ي مجلس األم –فاو ب لق 

 .6991مج دستور  611لنص المادة  األع اء كل ثالأ سنوام لبتا½ يمس إ  نةخ 
تحتيإ ةياغ   ف ل و  كثر دا  و عناي  للنةوص التانوني  مع استبعاد ما اد يلوباا مج نتص  و غمةون  و  - ب

اةور و تتليل فعل التأثير السياسي فياا فتد اعتبر مجلس األم  مةفاة للتةدايإ فةج الةةياغ  التلةريعي  الاادفة  
لسياسةي و المتكيف  مع عناةر المحةيل ا

30
، ناهيةق علةى الكفةاءام و الل ةةيام الولنية  و  وي ال بةرة التةي 

مج لأناا  ج تجعل مج مجلس األمة  لااة  تفكيةر و تةةور و ااتةرا   فةي مجةا م الحيةاة العامة  الولنية 
 31

و  
ق مةج ينتةد بالتالي يتعزز مكان  البرلماني مج  الل األداء المتحكم للكفةاءة و الجدية  و فةي السةياإ المتتةدم، فانةا

وجود غرف  ثاني  على  ساس  ناا عامل مج عوامل التعتيد على  سةاس  نة  إ ا مةدم اتفةاإ بةيج التةرفتيج تكةوج 
الثنائي  بدوج جدوى، و إ ا حدأ  الخ يكوج هناق تنةازن و  ةيان للواةم و محةص للتةانوج م ةاعخ ف ةال 

سةاس اللةةابع الةديمترالي للترفةة  عةج بةلء اإلجةةراءام هة ا مةج جاةة ، و مةج جاةة    ةرى انتتةدم  ي ةةا علةى  
الثاني  بحج   ج التمثيل الديمترالي الوحيد هو  لق الناتج عج ا اتران العام المبالر

32
. 

إ   ج ه ا النتد مردود علي  على  ساس بلء اإلجراءام و عدم السةرع  ليسةم عيةب بةل بةالعكس هةي ميةزة لتفةادي 
لنص التلةريعي علةى مسةتوى الترفة  األولةى هة ا مةج جاة ، و التسرن و إكمال التةور  و النتص ال ي اد يكلخ ا

مج جا    رى  ج لريت  تكويج الترف  الثاني  يجب  ج تكوج متايرة على  ساس تمثيل ما لةم يةتم تمثيلة  فةي الترفة  
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 .11، ص 1119لمجلس األمة في الجزائر، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر
 .116سالمي عبد السالم، مرجع سابق، ص   29
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األولى ألجةل م ةاعف  التمثيةل الةولني و توسةيع  و إلةراق عناةةر  ام كفةاءة و لةو كةاج غيةر  لةق نحةةل علةى 
   للترف  األولى و في ه ه الحال  فما هو المبتتى؟ نس   ثاني
 13و اد سارم على بني درب الثنائي  البرلماني  العديد مج الةدول بمةا فياةا الجزائةر و التةي ت ةص بحةوالي          

دول  معتمدة كاف   نمال ا نت اب 
33
 :فمثال ،

             اسةةتراليا، : مثةةال)دولةة   20فةة  الثانيةة  حةةوالي دول اعتمةةدم نظةةام ا نت ةةاب المبالةةر لكةةل  ع ةةاء التر -           
 ....( بوليفيا، البرازيل، الو يام المتحدة األمريكي ، الياباج، رومانيا، سويسرا

إفريتيةا الجنوبية ،  لمانيةا، )دولة   61دول اعتمدم نظام ا نت اب غير المبالر لكامل األع ةاء حةوالي  -

 ....(.رب، موريتانيا، هولندااألرجنتيج، النمسا، فرنسا، المت
 .دولتيج فتل( بلجيكا، اسبانيا)دول اعتمدم نظام ا نت اب الم تلل لكل األع اء  -
 (.الليلي، ايلاليا)دول اعتمدم نظام ا نت اب المبالر لجزء مج األع اء دولتيج فتل  -
ر، مةةةر، الجزائةة)دولةة   61دول اعتمةةدم نظةةام ا نت ةةاب غيةةر المبالةةر لجةةزء مةةج األع ةةاء حةةوالي  -

 ....(.الاند، ماليزيا، ايرلندا
األردج، كنةةةدا، البحةةةريج، جمايكةةةا، )دولةةة   61دول اعتمةةةدم علةةةى التعيةةةيج لكامةةةل األع ةةةاء حةةةوالي  -

 ....( للبون 
 

 19حةددتاا بةـ ( البرازيةل، اللةيلي)سةنوام مةع إلةارة  ج  11إلةى  14كما  ج العادة النيابي  فةي التالةب حةددم مةج 

 34سنوام  11( البوسن ، ماليزيا)سنوام  14سنوام و  ال مج  19بـ ( رب، ليبريافرنسا، المت)سنوام و 

 
 
 

 العالقة بين مجلسي البرلمان: المبحث الثاني
تةةتل ص العالاةة  بةةيج المجلسةةيج التلةةريعييج فةةي المجةةا م الم ةةةة  لكةةل واحةةد مناةةا، حيةةأ يةةرتبل             

مجلس اللعبي الولني في مجةال المةادة التلةريعي  ا  تةاص األساسي لمجلس األم  بمجال ا تةاص ال
35

   ، إ 
الةنص المةةادإ علية  مةج لةرخ المجلةس اللةعبي الةولني لبتةا للمةواد  علةىينااش و   يةوم مجلةس األمة  إ  

 Adoption »و عليةة  يسةةتوجب التوةةةل إلةةى نةةص بةةنفس الةةةيت   11/52مةةج التةةانوج الع ةةوي  12، 10، 15

d’un texte indentique » 
36
و ب ةةالخ  لةق تلةةر  ملةكل  ال ةةالخ بةيج التةةرفتيج البرلمةانيتيج  اةةة  و  ج ، 

و إ   ةةةبح مجلةةس األمةة   ،واردة   محالةة ( ملةةرون   ااتةةرا  برلمةةاني)إمكانيةة  ال ةةالخ حةةول الةةنص التلةةريعي 
ل الةةياغ  مجرد غرف  للتسجيل و المةادا  على المجال المجلس اللعبي الولني، و لا ا فتد ي تلفا المجلسةاج حةو

 . و مجلس يتدم تعديالم   توافإ علياا الترف  األ رى
و علةةى هةة ا األسةةاس فةةإج جةةوهر العالاةة  بةةةيج مجلسةةي البرلمةةاج فةةي ظةةل الةةنظم التلةةريعي  البرلمانيةةة             

ئةري رالي  تكمج في ظل ال الخ و في ه ا الةدد سنتلرإ إلى اآللي  التةي تبناهةا المؤسةس الدسةتوري الجزاميالبيكا
 .ثم بعد  لق إلى اآلثار المترتب  على  لق( و تسييرها  انعتادها و تلكيلتاا)في مثل ه ا اللأج مج حيأ 

 آلية حل الخالف بين مجلسي البرلمان: المطلب األول
المالحةةظ  ج التجةةارب الدسةةتوري  المتارنةة  اةةدمم حلةةو  م تلفةة  بلةةأج مسةةأل  فةةن النةةزان بةةيج غرفتةةي             
و معنةةى  لةةق  ج الةةنص ( La Navette)فةةي المجةةال التلةةريعي و مةةج  هماةةا ، نظةةام الةة هاب و اإليةةاب  البرلمةةاج

                                                 
     مجلس األم  ،  نلريام،1114، جويلي  11، مجل  الفكر البرلماني، العدد( فاإ –وااع )ادياري حرز هللا، لمح  عج نظام الترفتيج في العالم  33

 .71،74ص 
 .71المرجع السابإ، ص   34
فتيج البرلمانيتيج، الملتتى الولني حول نظام  نظر، كايس لريخ، مدا ل  دور اللجن  البرلماني  المتساوي  األع اء في ال الخ بيج التر  35

، ماجام وزارة المكلف  بالعالاام مع البرلنلري، 1111 كتوبر  11، 19الترفتيج في التجرب  البرلماني  الجزائري  و األنظم  المتارن ، يومي 

 .14، ص 1111
ائري، الملتتى الولني حول نظام الترفتيج في التجرب  البرلماني   نظر، بوزيد لزهاري، اللجن  المتساوي  األع اء في النظام الدستوري الجز  36

 .611، ص 1111وزارة المكلف  بالعالاام مع البرلماج، الام نلري، باألوراسي، 1111 كتوبر  11، 19الجزائري  و األنظم  المتارن ، يومي 



التلريعي ي هب مج الترف  الواحدة إلى الترف  األ رى و هك ا حتى يتم التوةل إلى حل، و فةي حالة  عةدم ا تفةاإ 
 ا النظةام يسةعى إلةى تحتيةإ المسةاواة و مج المالحظ  ج هة،على نص موحد يستمر ال هاب و اإلياب إلى ما   نااي  

 .المللت  بيج الترفتيج
إ   ن  تعرن للنتد على  ساس  ن  يؤدي إلى ةةعوب  ةةدور الةنص التةانوني و  حيانةا إلةى عةدم ةةدوره            

م  ةال مما يعيإ عمل الحكوم  ناهيق عندما تكوج الحاج  ملح  لا ا النص، و على  ساس تفادي هة ا النتةد اةام نظةا
ا ةةر بةةنفس إجةةراءام سةةابت  إ   نةة   علةةى سةةلل  الفةةةل فةةي حالةة  اسةةتمرار ال ةةالخ إلحةةدى التةةرفتيج و غالبةةا مةةا 
يحتاج للترف  السفلى، كما  ج تظم   ةرى بةنفس األسةلوب السةابإ إ   ناةا فةي حالة  اسةتمرار ال ةالخ  يحةال الةنص 

 .على لجن   اة  
ألحيةاج السةلل  التلةريعي  نفسةاا لعةرن الةنص محةل ال ةالخ علةى و اد تتد ل هنا السلل  التنفي ية  و فةي بعةن ا

لجن  اد تكوج متساوي  األع اء  و غير متساوي  األع اء يوكل لاا سلل  إيجاد حل متتر 
 37

. 
 ما بالنسب  للنظام الدستوري الجزائةري فتةد غلةإ البةاب فةي وجة  الة هاب و اإليةاب وتبنةي نظةام ترلةيح              
التا ةي  بةـ  ة فةي حالة  حةدوأ  025/1اني  المتساوي  األع اء كآلي  لسد  ي  الخ عمال بأحكام المادة اللجن  البرلم

 الخ بيج الترفتيج، تجتمع بللب مج الحكوم  لجن  متساوي  األع اء تتكوج مج  ع اء كلتةا التةرفتيج، مةج  جةل 
 .ااترا  نص يتعلإ باألحكام محل ال الخ  ة

 .انعتادها و تلكيلتاا ونظام تسييرهاو على ه ا األساس سنعالج 
 انعقاد اللجنة المتساوية األعضاء: الفرع األول
على  ج المجلةس اللةعبي الةولني ينةااش  0112مج دستور  025تؤكد الفترتيج الثاني  و الثالث  مج المادة             

ةةةوم عليةة  المجلةةس اللةةعبي الملةةاريع و ا اتراحةةام المعرو ةة  عليةة ، بينمةةا مجلةةس األمةة  ينةةااش الةةنص الةة ي 
بمعنةةى  ج مناالةة  مجلةةس األمةة  يجةةب  ج تنتاةةي بعةةرن الةةنص علةةى ¾ الةةولني و المةةةادا  عليةة  بنسةةب   غلبيةة  

 .المةادا  و إعادت  للمجلس اللعبي الولني
عنةدما   إ   ن  لبتا للفترة الرابع  مج نفس المادة تعلى كمبد  الحإ لمجلس األم  في ال الخ ال ي يتةوم            

، فالدسةتور   يلةزم مجلةس األمة  بالمةةادا  ¾ يةوم مجلس األم  علةى الةنص  و جةزء منة  باألغلبية  المللوبة  
على كل النةوص التي تأتي  مج المجلس اللعبي الولني بل يعلي  إمكاني  الرفن  اليا

38
. 

مةاج بترفتية  اةن الدسةتور بإنلةاء و مج  جل التوةل إلى اإلجمان حول نص ملةابإ يوافةإ علية  البرل             
لجن  متساوي  األع اء و  ول حإ انعتادها إلى رئيس الحكومة  الة ي يتةوم بتبليةب للبة  إلةى رئةيس كةل غرفة  مةج 

 يام الموالي  لتاريخ تبليب الللب ( 05)غرفتي البرلماج لتجتمع اللجن   الل العلرة 
39
. 

لةةرئيس الحكومةة  ا تةاةةةا يمكةةج الايئةة  التنفي يةة  مةةج التةةد ل و فةةي هةة ا الةةةدد نالحةةظ  ج الدسةةتور مةةنح           
المبالةر فةي عمةل البرلمةاج، و مةج ثةم يةؤثر فةي إنتةاج التلةريع، علةى  سةاس  ج اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء تجتمةةع 
بللب مج رئةيس الحكومة  و مةج هة ا المنللةإ فةرئيس الحكومة  يتمتةع بسةلل  تتديرية  و هةو الة ي يبلةب رئةيس  ية  

لريإ للب يت مج إمكاني  اجتمان اللجن  المتساوي  األع اء في غ وج علرة  يام مج تاريخ اإلعةالم  غرف  عج
 راد اجتمعةم و إج لةم يرغةب  ،فةإ ابمعنى  ج إجراء عتد اللجن  لما لاا مج اجتمان مرهوج برغبة  رئةيس الحكومة  

يص وفتةا لمةدة زمنية  تجتمةع فياةا اللجنة  تأ ر اجتماعاا و ب لق يظل النص معلتا، وكاج مج األجدر  ج يحدد التنة
السةةابت  الةة كر وجوبةةا دوج  ج يةةرد  مةةر  لةةق إلةةى رئةةيس الحكومةة  و كةةأج البرلمةةاج لةةيس فةةي وسةةع   ج يةةنان باةة ا 

اإلجراء مج تلتاء نفس 
 40

. 
كةةوج المؤسةةس الدسةتوري اسةةت دم عبةةارة  ة تجتمةع  ة بمعنةةى  نة   مةةر با جتمةان عنةةدما ي  لةق، متابةةلو فةي           

 الخ، و ه ا و هو ال الخ الج ري مع النظام الفرنسي و ال ي يتكلم عج إمكاني  ا جتمةان 
41

و الة ي يتةن بة   ج 

                                                 
 .020م الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص أنظر في تفاصيل ذلك، بوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية األعضاء في النظا  37
38

 .023، ص (مرجع سابق ) ،...أنظر، بوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية األعضاء في النظام الدستوري الجزائري  
39

وكذا  المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما 0111مارس59المؤرخ في11/52من القانون العضوي  91أنظر، المادة   

 .العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

40
 222، 220ص  2552دار هومة،الجزائر،، (دراسة مقارنة)أنظر، عبد هللا بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري  

 :على 6919من الدستور الفرنسي لعام  41/1تنص المادة .   41

« Lorsque par suite d’un d’désaccord entre les deux assemblées , un projet ou une proposition de loi  n’a pu être adopte 

âpres deux lectures par chaque assemblées ou si le gouvernement à déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune 



و فةي حالة  الفلةل يلجةأ إلةى اللجنة  الم تللة  المتسةاوي  األع ةاء  ،تظل تتةارير المجلسةيج فةي نظةام  هةاب و إيةاب
م متعةددة و بةةف  إيجابية  دوج إ ةاف   و سةحب، بحيأ يجب  ج يفةةل  حةد المجلسةيج فةي حةدود اةراءة  و اةراءا

غير  ن  إ ا تم التةويم على النص بةف  متايرة مج  حةد المجلسةيج فةإج تبةادل التتةارير  و الرسةائل يظةل مسةتمرا 
و في حال  حدوأ ال الخ بعد اراء ثبم مةج لةرخ كةل مجلةس  و بعةد اةراءة واحةدة  ،بف ل اراءة  و عدة اراءام

حال  ا ستعجال يمكةج هنةا للةوزير األول  ج يلةكل لجنة  م تللة  متسةاوي  األع ةاء يعاةد فياةا إ ا  علنم الحكوم  
و عةرن نةص الةةلح علةى المجلسةيج ألجةل التةةويم و فةي حالة  اسةتمرار ال ةالخ ،دراس   حكام محل ال الخ 

الفةةل ( األولةى الترفة )يمكج للحكوم  بعد اراءة جديدة مج لرخ غرخ البرلماج  ج تللةب مةج الجمعية  الولنية  
ناائيا مع احتفاظ يبتي اللجن  المتساوي  األع اء
 42

و ه ا ا جتمان يكوج بللب مج رئيس الحكوم  بمعنى ا ةر  ج  
الدستور يلزم رئيس الحكوم  بأج يللب اجتمةان اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء فةي حالة  واةون ال ةالخ فةدوره ينتاةي 

ليس ع و فياا فمامت  تتتةر على تحريق اآللي  و بالتالي فاو،عندما يللب اجتمان اللجن  
 43.

 
و لإللارة حتى و إج كاج المؤسس الدستوري  على لرئيس الحكوم  حإ المبادرة بللب تلكيل لجنة  تتييةر         

ميزة على اعتبار  ج المؤسس الدستوري التزم مبد  المساواة و الحياد بيج الترفتيج بعةدم تحويةل إحةداهما  و كالهمةا 
للب تلكيل اللجنة  حإ 

44
فإنة  حسةب اعتتادنةا كةاج مةج الةالزم  ج يتةرق حةإ المبةادرة لةةاحب الةنص فةإ ا كةاج  ،

افترا ةا كانةم المبةةادرة مةج لةةرخ رئةيس المجلةةس اللةعبي الةةولني و إج كةاج ملةةرون اةانوج كانةةم المبةادرة مةةج 
سةب  لبتةاء الحكومةة  محتكةرة لاةة ه رئةيس الحكومة ، مةةع تتيةد  لةق ألجةةل زمنةي معنةي لةةدعوة اللجنة   نعتةاد،  مةةا بالن

فإن  يعلي تفواا و امتيازا ناهيق إمكاني  بتاء النص عالتا فةي حالة  عةدم للةب رئةيس  -للب انعتاد اللجن –المبادرة 
الحكوم  بانعتةاد اللجنة  نظةرا ألج الدسةتور  علةى لةرئيس الحكومة  سةلل  تتديرية  واسةع  فةي تحديةد نةون ال ةالخ 

 .التائم بيج الترفتيج
و في ه ا المجال نميز بيج ال الخ البسيل و ال ةالخ الجةوهري، فةاألول سةال التجةاوز مةج ابةل اللجنة  نظةرا       

ألن  يرتبل بمسائل تتني  متعلت  إما بالةياغ  اللتوي   و بترتيب  حكام  مج حيأ اللكل 
45
 مةا ال ةالخ الجةوهري، .

ص تلةريعي معةيج، إنة   ةالخ سياسةي و اسةتراتيجي فاو  الخ لةديد و جةاد يتةع بةيج التةرفتيج بمناسةب  دراسة  نة
مرجعيت  التبايج بيج الركائز األساسي  لعمل كل غرفة  برلمانية ، فاةو  ةالخ جةاد  و  بعةاد إيديولوجية ، و عةادة مةا 

تكةوج فةي حالة   يتع مثل ه ا ال الخ في حال  ا تالخ ا نتمةاء السياسةي لألغلبية  المللتة  فةي كلتةا التةرفتيج بحيةأ
على السلل  و ليس تناوب مللإ عليااسبي تناوب ن

 46 
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 تشكيلة اللجنة و نظام سيرها: الفرع الثاني
لجنة  متسةاوي  ... ًة   :مةج الدسةتور التا ةي  بةـ 611/4ل اللجن  المتساوي  األع اء لبتةا لةنص المةادة تتلك        

مةج  99محةل ال ةالخ  ة و المةادة األع اء تتكوج مج  ع اء كلتا الترفتيج مةج  جةل ااتةرا  نةص يتعلةإ باألحكةام 

التةي تةنص علةى    ة يجةدد عةدد ممثلةي كةل غرفة  فةي اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء بعلةرة  99/11التانوج الع وي 

 ع اء  ة  استتراء هاتيج المادتيج نجد مج الناحي  اللفظي  علةى مسةتوى الةنص الدسةتوري  نة  جةاء بعبةارة   ة ( 61)

ا  مةر غيةر منلتةي و معتةول، نظةرا ألج حةرخ الجةر  ة مةج  ة سةتل سةاوا و األةةح  ة   ع اء كلتا الترفتيج  ة و هة 
و ه ا م ةالخ لةنص  111= 644+  199 ع اء مج كلتا الترفتيج  ة و لو سلمنا بتير  لق معنى  ج عدد األع اء 

 .99/11مج التانوج الع وي  99المادة 

ويج اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء علةى  ةماج تمثيةل و على العموم فإج المؤسةس الدسةتوري حةرص علةى تكة        
 ع ةاء مةج  05متساو لكال غرفتي البرلماج دا ل اللجن  و ه ا ما يظار جليا مج  ةالل التماثةل العةددي المحةدد بةـ 

يج ي ةةمنوج فةةي حالةة  تتيةةب ممثةةل  و ممثلةةي اللجنةة  ا سةةت الفام   ع ةةاء مسةةت لف 0رفةة ، باإل ةةاف  إلةةى كةةل غ
 .ال روري 

                                                                                                                                                                       
denter elle, le premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer 

un texte sur les disposition restant en discussion »   
( ولىالتجربة الجزائرية األ،دراسة مقارنة )في تفاصيل ذلك، طاهر خويضر، دور اللجان البرلمانية المتساوية األعضاء في العملية التشريعية   42

 .99، مجلس األمة، الجزائر، ص 1114ديسمبر  1مجلة الفكر البرلماني، العدد 
 .611، ص (مرجع سابق )،...أنظر، بوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية األعضاء في النظام الدستوري الجزائري  43
 .614أنظر، سعاد عمير، مرجع سابق، ص   44
 .11أنظر، كايس شريف، مرجع سابق، ص   45
 .11سابق، ص الرجع مال  46



باإل ةاف  إلةى  مسة  ( 05)و في إلار عملي  ا تيار األع اء، فبالنسب  لمجلس األمة  اائمة  ممثلية  العلةرة         
 ع ةةاء احتيةةالييج با تفةةاإ مةةع المجموعةةام البرلمانيةة  وفتةةا للتمثيةةل النسةةبي  ةةةال مةةع احتةةرام مبةةد  تمثيةةل ( 50)

خ، علةى  ج يعةرن بمكتةب المجلةس هة ه  ع اء مةج اللجنة  الم تةة  المحةال علياةا نةص التةانوج فةي حةل ال ةال
التائم  مع ا حتيالييج ال مس  على مجلس األمة  للموافتة  علياةا، مةع اإللةارة  نة    يمكةج  ج يكةوج عةدد  ع ةاء 

اللجن  الم تة   ال مج  مس   ع اء التي تنت بام اللجن  الم تة 
 47

. 
لي  في اللجن  المتساوي  األع اء ال يج يكوج مةج بيةنام  ما بالنسب  للمجلس اللعبي الولني فإن  يعيج ممث            

 مسةة   ع ةةاء علةةى األاةةل مةةج اللجنةة  الم تةةة  مةةج بيةةنام رئيسةةاا كمةةا يعةةيج  ي ةةا  مسةة   ع ةةاء احتيةةالييج 
لالست الخ في حال  التياب

48
. 

عةى اعتبةاريج اج رميج الةدا لييج لترفتةي البرلمةاو الجدير بالة كر  ج الملةرن الجزائةري مةج  ةالل النظةا           
هاميج،  ولاما ا عتبار الفني و التتنةي حيةأ الةترل  ةرورة تمثيةل  ع ةاء اللجنة  الم تةة  بدراسة  الةنص محةل 
ال الخ بكل مج غرفتي البرلماج بحيأ   يتل عدد هؤ ء األع اء عج  مس   ع اء مج مجلس األم  فةي اللجنة  

مةةا  نةة  يةةؤدي إلةةى جلةةب كفةةاءام للجنةة  المتسةةاوي  األع ةةاء فمةةج تكةةوج لاةةم معرفةة  كاملةة  بالنتةةال محةةل ال ةةالخ، ك
المعول علياا  كثر و كل ه ا يةب في تحةيل مام  اللجن  ككل للوةول إلى نص موحةد حةول الحكةم  و األحكةام 

محل ال الخ في  اةر وام
 49

،  ما ا عتبار الثاني فاو اعتبار سياسي فت لى مج  الل اعتمةاد مجلةس األمة  علةى 
و هة ا مةا .  سلوب التمثيل النسبي مج  الل تمثيةل المجموعةام البرلمانية  علةى مسةتوى اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء

السياسةي يعكس بتلةكيل اللجنة  مةج  ةالل إلةراق التلةكيالم السياسةي  المتواجةدة فةي مجلةس حسةب وزناةا 
50
ممةا  

يحتإ التوازج بيج األغلبي  و األالي  في المجلس 
51
. 

و فةي الةةدد فةإج النظةام الفرنسةي الة ي كةاج سةائدا تمثةل فةي إاةةاء األالية  مةج ع ةوي  اللجنة  المتسةاوي           
لسةيج، بحج   ج األغلبي  وحدها ةاحب  الحإ في ات ا  الترارام حول النةوص محل ال الخ بةيج المج ،األع اء

اتفتةم الجمعية  الولنية  مةع مجلةس اللةيوخ علةى وجةود  ةماج يمثةل األالية  فةي اللجنة  دوج  ج  0190إ   ن  منة  
يكوج في  لق تأثير على التوازنام السياسي  دا ل اللجن 
 52

. 
ت ةاب للمالحظ  فةإج متةايرة التمثيةل بةيج غرفتةي البرلمةاج، نجةد  ج مجلةس األمة  اعتمةد علةى  سةلوب ا نو         

  تيار ممثلي  على غرار المجلس اللعبي الولني ال ي يرجع ا تيار ممثلي  مج ا تةةاص مكتبة  مةع األ ة  بعةيج 
 .ا عتبار تمثيل اللجن  الم تة  ورئيس المعيج بتوة التانوج لريل   ج   يتل عددهم عج  مس   ع اء

 25ئب  و مترريج اثنيج فإنة  يةتم بعةد ا تيةار األع ةاء  ما بالنسب  لتلكيل مكتب اللجن  و ا تيار رئيس  و نا         
العلةةرة ا حتيةةالييج، فإنةة  يعتةةد اجتمةةان  ول للجنةة  بةةدعوة  كبةةر  05للجنةة  المتسةةاوي  األع ةةاء م ةةاخ إلةةى  لةةق 

 ع ائاا و يلرن في انت اب رئيس اللجن  مج  مج  ع اء الترف  التي تجتمع اللجن  في مترهةا، علةى  ج ينت ةب 
 ما المترريج فينت ب مترر لكل غرف  /  مج  ع اء الترف  األ رىالنائب مج 

53
. 

كمةةا  ج اجتمةةان اللجنةة  المتسةةاوي  األع ةةاء يكةةوج بالتنةةاوب عةةج كةةل نةةص إمةةا فةةي متةةر المجلةةس اللةةعبي            
الولني  و مجلس األم  مع العلم  ن  في فرنسا تتكوج اللجن  المتساوي  األع اء مج سبع نواب و سبع ليوخ
 54 
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 .619، ص سابقأنظر، سعاد عمير، مرجع   51
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 يةام الموالية  لتةاريخ تبليةب للةب  05 ما بالنسب  سير اللجن  المتسةاوي  األع ةاء فإناةا تجتمةع اللجنة   ةالل           
ا ستدعاء إلى رئيسي المجلسةيج لتجتمةع بمتةر  حةد المجلسةيج، و إ ا لةم تجتمةع اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء بعةد هة ا 

مما يستلزم تتديم للب جديد  نعتادها، إ   نة   ثنةاء اجتماعاةا تتنةاول األجل يؤدي  لق إلى عدم عتد اجتمان  ةال، 
 ع ةاء ¾ دراس  النص التلريعي ال ي ةوم علي  المجلس اللعبي الةولني و لةم يحةةل جةزء منة  علةى  غلبية  

المجلةةس  و تةةم رف ةة ، و كمةةا هةةو معلةةوم  نةة  عنةةد مناالةة  فةةي مجلةةس األمةة  مةةادة عةةادة يمكةةج للةةرئيس  نةة  يعةةرن 
ةادا  الجزء مةج الةنص الة ي لةم يكةج مو ةون مالحظةام  و توةةيام مةج اللجنة   مةل األحكةام محةل ال ةالخ للم

فيجب  ج تتدم فياا اللجن  الم تة  توةيام 
55.
  

ه ه األ يرة هي التي تمثل ر ي مجلس األم  عند اجتمان اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء، ومعنةى  لةق  ج هة ه          
س األمة  عةج عةدم تةةويم باألغلبية  المللوبة  و باة ا تتحتةإ حالة  ال ةالخ كمةا  ج هة ه التوةيام هةي بةديل مجلة

 يةام تحسةب مةج تةاريخ توزيةع اللجنة   3التعوي ام  ا ع  ل وابل محددة في النظام الدا لي لمجلس األم  تأجةل 
نا للجن  ا سةتمان الم ةة  لتتريرها التمايدي عج النص الحإ في تتديم مالحظام  و توةيام كتابي ، و يمكج ه

ألةحاب مالحظام مكتوب  إلاناعام إما بالتو يح  و السحب، كما يجب  ج تكوج معللة  و متدمة  فةي لةكل تتريةر 
تكميلي لم يسبإ علي  المةادا 
 56

. 
و على إثر ه ه التوةيام تدرس اللجن  المتساوي  األحكام محل ال ةالخ التةي  حيلةم إلياةا حسةب اإلجةراء           
المنيع في اللجاج الدائم ، كما  ج  ثناء  داء اللجن  لعملاا لاا اإلمكاني  في  ج تستمع لكةل ع ةو فةي البرلمةاج  العادي

 و  ي لةة ص تةةرى ا سةةتمان إليةة  مفيةةدا أللةةتالاا، بعةةد  ج يرسةةل رئةةيس اللجنةة  للةةب ا سةةتمان إلةةى رئةةيس إحةةدى 
اللجنةة  المتسةةاوي  األع ةةاء، وهةةو ح ةةور التةةرفتيج حسةةب الحالةة ، كمةةا يمكةةج ألع ةةاء الحكومةة  ح ةةور  لةةتال 

جوازي و ليس إجباري
 57

 . 
و بعد ا تتام مناالتاا، فإج اللجن  تتتر  نةا حول الحكم  و األحكام محةل ال ةالخ، و فةي هة ا الةةدد فةإج          

سةتوى نبني ه ا ا اترا  علةى مسةتوى اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء  ا ةع لإلجةراءام العادية  المعمةول باةا علةى م
مةةج  10اللجةاج الدائمةة  و المنةةةوص علياةةا فةةي التةةانوج الةةدا لي للترفةة  التةةي يعتةةد باةةا اجتمةةان اللجنةة  لبتةةا للمةةادة 

فال يتبل التةويم إ  بح ور  غلبية  األع ةاء و   يعتةد إ  بح ةور  غلبية  األع ةاء،  11/52التانوج الع وي 
 و الةرفن  و عةدم المةةادا  عنةدما يكةوج عةدد األةةوام  إ   ن  يمكج اإللارة  ج التةويم اةد يكةوج بالمةةادا 

فةي حالة  إةةرار نةواب المجلةس اللةعبي الةولني علةى الحفةاظ علةى الةنص فمةا الحةل ؟ هنةا تتت ةي  05متابل  05
 ع اء للتتيير لةالح النص الجديد و يمكج  ج تؤدي اللجنة  إلةى اتفةاإ باسةتثناء نتلة   05األغلبي  حسابيا تةويم 

انةةم هةة ه الحالةة  لةةم يلةةادها البرلمةةاج الجزائةةري  اةةة  و إج ك
58 
مةةج التةةانوج الع ةةوي  12 اةةة  و  ج المةةادة  ،

لم يتةور فلل اللجن  في الوةول إلى الحل و إنما تةةور الفلةل بعةد عةرن التتريةر الة ي يت ةمج الحةل  11/52
على الترفتيج 

59
 .و  ن  إ ا استمر ال الخ يسحب النص مج لرخ الحكوم  

 

 النتائج المترتبة عن انعقاد اللجنة المتساوية األعضاء: نيالمطلب الثا
تتوج  عمال اللجن  المتساوي  األع اء بعرن تترير يت ةمج نةةا حةول الحكةم  و األحكةام محةل ال ةالخ،          

ق و يبلب ه ا التترير إلى رئيس الحكوم  مج ابل رئيس الترف  التي عتدم اللجن  ا جتماعام فةي مترهةا، و بعةد  لة
يتوم رئيس الحكوم  بعرن نص الةلح على غرفتي البرلماج للمةادا  علي  وفإ اإلجةراءام العادية  المنةةوص 

علياا دستوريا
60
. 

 .و على ه ا األساس سنتلرإ إلى نتلتي إجراء عرن نص الةلح، ثم إجراء المةادا  علي 
 عرن نص الةلح على مجلسي البرلماج : الفرن األول
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اسةةت دم  11/52مةةج التةانوج الع ةةوي  10الجزائةةري فةةي ةةلب المةةادة  الملةرنهلةة  األولةةى،  ج يبةدو للو           
عبارة  ة تعرن  ة بمعنى  ج الحكوم  بمعنى  ج الحكوم  ملزم  بعرن نص الةةلح علةى غرفتةي البرلمةاج، و هةو 

لم يت ةمج  جةال  و  10ة ما ي مج عدم بتاء النص معلتا إ   ج ه ا حسب اعتتادنا غير كافي ما دام  ج فحوى الماد
ايةدا زمنيةا و بالتةالي  للةإ العنةاج للحكومة  بتتريةر مالئمة  تةاريخ العةرن، األمةر الة ي يحيلنةا إلةى اإللةةكال األول 
الناتج عج عدم تحديد ايد زمني لحإ رئيس الحكوم  في استدعاء اللجن  المتسةاوي  األع ةاء، و هة ا و إج دل فإنمةا 

 ساسةةا الحكومةة  هةي المةةتحكم فةةي مةدى تسةةايل  و زيةةادة التةوتر بةةيج المجلسةةيج رغةةم  يةدل علةةى  ج السةةلل  التنفي ية 
توةلاما لحل ال الخ التائم بيناما ب ةوص نص ما
 61

. 
و  كثةةر مةةج  لةةق فةةإج المؤسةةس الدسةةتوري الجزائةةري، الةةترل  نةة    يمكةةج إد ةةال تعةةديالم إ  بموافتةة  

مةج ا لتتةاء حةول  ي تعةديل و بالتةالي يةدرج فةي ( البرلمةاج مجلةس)الحكوم ، و كأن  يريةد بة لق  ج يةتمكج ا ثنةاج 
و غةدم الحكومةة  بة لق لةةريكا بالتسةاوي مةةع البرلمةاج فةي سةةج التلةريع بمتت ةةى هة ا التنةةةيص ،الةنص 

62 
 و  ج 

تةبح إمكاني  التعةديل محةدودة جةدا
 63

 م  ج العلة  فةي  لةق  نة  إ ا لةم يلةترل موافتة  الحكومة  تةؤدي إلةى ااتةرا  ، 
 .تبعد نص الةلح عج هدف  األساسي ال ي تمم مناالت  تعديالم

 المةادا  على نص الةلح: الفرن الثاني
إج اإلجراء المتبع في التةويم على نص الةلح هو نفس  اإلجراء المتبع ب ةوص  ي نةص تلةريعي،             

مةج غيةر ممثليامةا علةى  بمعنى  ن  بوسع كل مةج المجلةس اللةعبي الةولني و مجلةس األمة  إلةراق بتية   ع ةائاما
 .مستوى اللجن  المتساوي  األع اء في دراس  نص الةلح و المةادا  علي 

و في ه ا الةةدد نالحةظ  ج الةنص التلةريعي لةيس مرفةون، فلمةا ا يلجةأ ثانية  للتةةويم علية  مةج ابةل             
مةج مةواد ليسةم محةل إثةارة  الترفتيج و كاج ب لق المؤسس الدستوري ي ع مو ع اللق ما ةوم علي  المجلسةاج

 و  الخ 
64
و على العموم فإج مسأل  التةويم تلر  عدة احتما م على مستوى غرفتي البرلماج فعلى مسةتوى . 

األربع   مالمجلس اللعبي الولني مةير النص   ي رج عج ا حتما 
65
: 

 .يةوم المجلس اللعبي الولني على ااترا  كما ورد مج اللجن  المتساوي  األع اء -6
 .يةوم المجلس اللعبي الولني على ااترا  بعد إد ال تعديالم وافتم علياا الحكوم  -1
 .  يةوم المجلس اللعبي الولني على ااترا  اللجن  المتساوي  األع اء -1
 .يتمسق المجلس اللعبي الولني بتعديالت  بالرغم مج رفن الحكوم  لا ه التعديالم -4

 
ففي حالة  ا حتمةاليج الثالةأ و الرابةع فةإج نةص الةةلح   يعةرن علية   ةةال،  ما بالنسب  لمجلس األم              

ألج مجلس األم    تعرن علي  إ  النةوص ةوم علياا مج لرخ المجلةس اللةعبي الةولني و بالتةالي يعةرن 
م علي  ااترا  بعد التةويم علي  مج لرخ المجلس اللعبي الولني  و ا اترا  المةوم علي  بعةد إد ةال تعةديال

وافتم علياا الحكوم  و على ه ا األساس فمجلس األم  اد يد ل تعديالم على النص المةوم علي  ال ي لم تةد ل 
علي  تعديالم مج لرخ المجلس اللعبي الولني، كما اد يد ل تعةديالم  ي ةا علةى الةنص الة ي  د لةم علية  مةج 

عةدل  سةواءكومة ، كمةا اةد يةرفن نةص الةةلح و في كلتا الحالتيج بعةد موافتة  الح ،لرخ المجلس اللعبي الولني
مج لرخ الترفة  األولةى بعةد موافتة  الحكومة   م  ، و بالتةالي هنةا المسةأل  وا ةح  باسةتمرار ال ةالخ و سيةةب 

 .النص مج لرخ الحكوم 
إ   ج اإللكال يثور في حال  إد ال تعديالم عج لريإ مجلس األم  بعد موافت  الحكوم  على نةص الةةلح         

ه ا األ ير  د لةم علية  تعةديالم مةج لةرخ المجلةس اللةعبي الةولني  م   فالسةؤال الملةرو  فةي هةاتيج  سواءو 
الحالتيج هل تجدد حال  استمرار ال الخ ال ي يستوجب على الحكوم  سحب النص لبتةا للفتةرة السادسة  مةج المةادة 

التةي تتللةب اجتمةان لجنة  متسةاوي   025مةادة  م حال  حدوأ  الخ بةيج التةرفتيج لبتةا للفتةرة الرابعة  مةج ال 025
اري،  ننةا دد يرى األستا  بوزيد لزهةألحكام محل ال الخ ؟ و في ه ا الةاألع اء مج جديد  اترا  نص يتعلإ با

رالي المعةروخ فةالنص الة ي يةةدر عةج المجلسةيج يجةب  ج  لةق  نة  لبتةا للمبةد  البيكةامي  مام حال   الخ جديةدة،
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س العبارام و نفس المعنى، و  ي و ع م الخ ي ةعنا فةي حالة   مةام  ةالخ يسةتوجب للةب يكوج نفس النص بنف
اجتمان اللجن  المتساوي  األع اء، و بالتالي ند ل في نظام ال هاب و اإلياب في ه ه الو عي ، كما ان  لبتةا لةنص 

ستمرار ال الخ  ة فبمجةرد مةا تحمل في لياتاا  ج ه ه الحال  مج حا م  ة ا 11/52مج التانوج الع وي  12المادة 
يتوم ب  مجلس األم  مج إد ال تعديالم فاو يفتح المجال  ما حا م سحب النص 

66
. 

 :و على كل حال بجمع ه ه ا حتما م يمكج  ج تتوةل  مج فر يام إجمالي 
مةادا  المجلس اللعبي الولني على نص العرن، ثةم مةةادا  مجلةس األمة  علةى الةنص، و بالتةالي  -6

  البرلماج بترفتي  علةى نةص الةةلح وينتاةي اإللةكال التةائم و تنتتةل إلةى مرحلة  اإلةةدار مةج مةادا
 .لرخ رئيس الجماوري 

مةادا  المجلس اللعبي الولني على نص بإد ال تعديالم وافتم علياا الحكوم ، ثم مةةادا  مجلةس  -1
بترفتي  و ينتاةي اإللةكال  األم  على النص المةوم علي  بإد ال تعديالم و بالتالي مةادا  البرلماج

 .التائم
بإد ةةال تعةةديالم وافتةةم علياةةا الحكومةة   و بةةدوج  سةواءمةةادا  المجلةةس اللةةعبي الةةولني علةةى نةةص  -1

 .إد ال تعديالم لكج مجلس األم  رفن هنا  مام حال  استمرار ال الخ و سحب النص
الحكومةة   و بةةدوج  بإد ةةال تعةةديالم وافتةةم علياةةا سةواءمةةادا  المجلةةس اللةةعبي الةةولني علةةى نةةص  -4

 .إد ال تعديالم لكج مجلس األم   د ل تعديالم و هنا نكوج  مام حال   الخ جديدة
عدم مةادا  المجلس اللعبي الولني  و التمسق بتعديالم على رغم مج رفن الحكومة  لاةا هنةا  مةام  -1

 .حال  استمرار ال الخ و سحب النص

م  في حال  استمرار ال الخ، فكاج مج األجدر نحةول إجةراء و المالحظ  ج سحب النص هو إجراء مترر للحكو    
السحب إلى ةاحب المبادرة  ي ااترا  البرلماني مةج لةرخ رئةيس المجلةس اللةعبي الةولني، و ملةرون حكةومي 
مةةج لةةرخ الحكومةة ، و بالتةةالي  ا ةةى المؤسةةس الدسةةتوري إلةةى حةةل ملةةكل  علةةى حسةةاب البرلمةةاج و فةةإج بةة لق 

وريةة   ج يةةةدر الةةنص بةةأمر رئاسةةي مةةا بةةيج الةةدورتيج و إ  ةةان األةةةل العةةام التنةةةيص عتةةد رئةةيس الجما
إلةةى
 

 .التلريع الرئاسي
ولإللةارة فةإج عةةدة نةةوص كانةةم محةل  ةالخ و فةةةلم فياةا اللجنةة  المتسةاوي  األع ةاء و منةةال  لةق نةةص      

علةإ بةالتنظيم الت ةائي، التانوج المتعلإ بالتحكم في اللاا ، نص اةانوج ع ةو البرلمةاج، نةص اةانوج الع ةوي المت
المتعلةةإ بالتزامةةام المكلفةةيج فةةي مجةةال ال ةةماج ا جتمةةاعي، نةةص  93/01نةةص اةةانوج المعةةدل و المةةتمم للتةةانوج 

التانوج المتعلإ بالتانوج األساسي للت اء، نص التانوج المتعلإ باإللاار 
67
. 

 
 :ةــالخاتم

 
لوحدام السياسي  في الةنظم الفيدرالية  ،و  ةةبح مةج حتميةام ج كاج حافظ على اإ نظام الثنائي  البرلماني  و          

بنةةاء النظةةام الفيةةدرالي ،علةةى  سةةاس مجلةةس يمثةةل لةةعب ا تحةةاد و الثةةاني يمثةةل الةةدويالم مسةةاو مةةج األع ةةاء لكةةل 

دويل ، وسعى إللراق عناةر  ام كفاءة و  برة و من  الناون بأداء برلماني فعلي و فعال، ومنع استبداد مجلةس 

بالسلل  التلريعي ، وعمل على تجنب التسرن ،و سعى لو ةع اواعةد تسةتجيب و متت ةيام المةةلح  العامة  واحد 

،حيأ يتدارق  حد المجلسيج النتص ال ي  غلت  اآل ر كما ي فن حدة النزان بيج  حد المجلسيج و السةلل  التنفي ية  

تيج، وعلةةى هةة ا األسةةاس يمكةةج  ج نسةةجل إ   ج اإللةةكال يثةةور حةةول وااةةع العالاةة  بةةيج التةةرف - ساسةةا الحكومةة –

 :المالحظام التالي 

مةج الدسةتور الجزائةري، بةةف  مللتة  فاةي لةم تحةةره كةأج  611تم التنةيص عج ال الخ فةي ةةلب المةادة  -6

يكةةوج جوهريةةا و  ساسةةيا  و يتعلةةإ باللةةكل  و الم ةةموج ،  ي إلةةالإ العنةةاج لمجلةةس األمةة  فةةي إثةةارة  ي نةةون مةةج 
ريا دوج  ج ي  ع لرااب  ، كما  ن  جاء في ا ر الفترة الرابع  لفةظ األحكةام محةل ال ةالخ دوج ال الخ يراه  رو
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 11 نظر، لاهر  وي ر، مرجع سابإ، ص   



( ملةرون ، ااتةرا  ) تحديد و بةيت  الجمةع بمعنةى  ي اةد يكةوج ال ةالخ فةي حكةم  و مجموعة   و حتةى المبةادرة 

فترتاةةا الثالثةة  و التةةي  و فةةي 99/11مةةج  التةةانوج الع ةةوي  94وهةة ا مةةا يستلةةخ   ي ةةا مةةج نةةص المةادة . برمتاةا 

 611في حال  رفن مجلس األم  النص كامال    يعلل  لق تلبيإ  حكةام الفتةرة الرابعة  مةج المةادة :" تنص على 

و مةج هنةا يفةرن وجوبةا العمةل ¾ مج الدستور و رفن النص بالكامل  ي لم بتحتيإ النةةاب المتةر دسةتوريا  ي 
متسةاوي  األع ةةاء باةدخ الوةةةول إلةى إجمةةان حةول نةةص ملةابإ عليةة  بةاإلجراء الجديةد ، و هةةو اجتمةان اللجنةة  ال

 .99/11و التانوج الع وي ( 611المادة )البرلماج بترفتي  بنفس النةاب المترر سلفا و ه ا ما ا ى ب  الدستور

بلةب إلةى رئةيس كةةل  ةاء تكةوج بللةب مةج رئةةيس  الحكومة  يمةج المالحةظ ،  ج اجتمةان اللجنة  المتسةةاوي  األع-1  

المتسةةاوي   جنةة بمعنةةى  ج المبةةادرة بةةإجراء عتةةد الل  ب يةةام المواليةة  لتةةاريخ تبليةةب الللةة 61رفةة  و نجتمةةع  ةةالل الت

 بتةي الحةال علةى مةا هةو علية    ا ع للسلل  التتديري  لرئيس الحكوم   ي إ ا رغةب  اجتمعةم و إ ا  بةى األع اء
ج ل ه ه ا  تةاص تلتائيا إلةى رئةيس  حةدى التةرفتيمدة زمني   و  جل ، و دوج نتالسلل  التتديري  بدوج  ج يحدد 

 . صمج الناون با ا ا  تةا ، فالمدة حرمم البرلماج بترفتي 

 99و فةي مادتة  " اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء " في فةل  الرابع تحم عنةواج  11-99حدد التانوج الع وي -1    

ع ةو و تجتمةع بالتنةاوب عةج كةل نةص إمةا  11ن   ع اء  ي عدد  ع اء اللج 61بتجديد عدد ممثلي كل غرف  بـ 

في متر المجلس اللةعبي الةولني  و متةر المجلةس األمة  ، كمةا تنت ةب هة ه اللجنة  بمكتةب لاةا مكونة  مةج رئةيس و 
نائب رئيس و متةرريج و ينت ةب الةرئيس  ةمج  ع ةاء الترفة  التةي تجتمةع اللجنة  فةي مترهةا و نائةب مةج  ةمج 

 ع اء الحكوم  ح ور  لتال اللجن  المتسةاوي  وج الع وي مكج   إلى  لق فالتان ع اء الترف  األ رى باإل اف
األع اء ، دوج  ج يحدد الوزير المعني ، بمعنى  نة  يمكةج ح ةور وزيةر  و  كثةر و هة ا مةج لةأن   ج يةؤثر علةى 

 .عمل اللجن  ، ناهيق على  ج اللجن    تد ل تعديال إ  بموافت  الحكوم  
ي ةم مناةا  ج اللجنة  متكونة  ... " تتكوج مج  ع اء كلتا الترفتيج" نجد عبارة  611/4المادة و بالرجون إلى نص 

ع و و ه ا  مر متبول منلتيا ، فالجن  مكونة  مةج  111المجمون (  ع اء + نواب ) مج جميع  ع اء البرلماج 

مناةا حةرخ الجةر سةاوا ، و  عدد متسم بالتسةاوي بةيج  ع ةاء التةرفتيج ، و مةرد  لةق كلة   ج الفتةرة الرابعة  سةتل

مةج  99و تتدارق المؤسس  لئ  الملبعي بنص المةادة " تتكوج مج  ع اء مج كلتا الترفتيج " عبارة األةح هي 

 .   99/11التانوج الع وي 

اللجنة  المتسةاوي  األع ةةاء مكلفة  دسةةتوريا بإيجةاد حةةل تةوفيتي بلةأج األحكةةام التةي رف ةةاا مجلةس األمةة  و   -4  

مالحظةام التةي يتةدماا التتوم ب لق إ  إ ا استنارم بر ي مجلس األم   و تسببي  عج لريإ التوةيام و يمكناا  ج 
تتتةر  اللجنة  نةص  واألم ، مج النظام الدا لي لمجلس  11و المادة  11-99اانوج ع وي  41عمال بأحكام المادة 

 : حول الحكم  و األحكام محل  الخ و نكوج هنا  مام احتماليج
لجن  المتساوي  األع اء  ج تتوةل إلى حل توفيتي ينةل اإلجمةان بعةد  ج يةةوم علية  المجلةس مةرة يمكج ل -  

ومةا يتبةادر للة هج،  ج التةةويم دوج مناالة  فةي    11-99مج التانوج الع وي 91ثاني  لبتا ألحكام المادة 

ترفة  األولةى ةةوم التعديالم فالنص التلريعي  و جزء من  معةدل و جةزء موافةإ علية  البرلمةاج  اةة  ال
علي  و الثاني  لم تعارن المحاكم  بمعنةى  ج الةنص لةيس مرفةون فلمةا ا إ ا الةةوم علية  البرلمةاج للمةرة 
الثاني  فال هو تةويم مراجع  ومرااب  البرلماج لما ةةوم علية  مةج مةواد ليسةم محةل  ةالخ ؟ وهة ا اةد 

 .علي يدفع البرلماج و اة  الترف  األولى في  ج يلكق على ما ةوم 
لةنص لكنة  يلتةى الةرفن و يسةتمر ال ةالخ ، فانةا يسةحب الةنص مةج لةرخ ايمكج للجن  المتساوي   ج تتةدم  - ب

لكةةج نتسةةاءل إ ا كةةاج الةةنص هةةو مبةةادرة  11-99مةةج التةةانوج الع ةةوي    91الحكومةة  عمةةال ألحكةةام المةةادة 

مبةادرة برلمانية   بملرون اةانوج مةج لةرخ الحكومة  و سةحب مةج لرفاةا فاة ا  مةر معتةول ، لكةج إ ا كةاج
ااترا  اانوج لما ا يسحب مج لرفاا ؟ و كاج مج األجدر  ج يترر الملرن إمكاني  سةحب الةنص مةج لةرخ 

 " .إما الحكوم   و النواب عج لريإ رئيس  و مكتب المجلس " ةاحب المبادرة 
مةة  يجعةةل مةةج هةة ا  ةةةوام  ع ةةاء مجلةةس األ¾ و مةةا يظاةةر جليةةا ،  ج النةةةاب التةةانوني المحةةدد دسةةتوريا بةةـ  -1

كةاج   بةد مةةج األ يةر الجاةاز الكةابح للعمةةل التلةريعي حتةى و إج كةاج هنةةاق تتةارب و انسةجام بةيج التةةرفتيج و إج 
 .على مستوى مجلس األم   ⅔ يلترل نةابمتايرة في التةويم  كأج 

األجةدر  ج يسةاير كما  ج إجراء سحب النص في حال  عدم الوةول إلى اتفاإ مج لأن  يعلإ النص ، فكةاج مةج  -1

المؤسس الدستوري الفرنسةي لمةا  عةل إمكانية  الفةةل الناةائي لةةالح الترفة  األولةى ، فةإجراء السةحب هةو عملية  
ملةةرون اةةانوج ، و ااتةةرا  لكناةةا ب ةو إج كانةةم تتةةةد المبةادر 611سةلبي  و بةة  يثبةةم الفلةةل ناهيةق علةةى  ج المةةادة 



انيج هةةي التةةوانيج الع ةةوي  و كةةأج هةة ه األ يةةرة   يحةةدأ بلةةأناا تتلةةي هةة ا الجانةةب بالكامةةل فانةةا لائفةة  مةةج التةةو
 .  ا تالخ 

ظةةل نظةةام التةةرفتيج إ ا ةةةادام الترفةة  األولةةى التةةي عةةرن علياةةا الةةنص األول ثةةم  حيةةل إلةةى غرفةة  الثانيةة  و  -7

ش و تعةدل ةادإ على البعن و عدلم البعن ثم  عيد النص إلى الترف  األولى فإج هة ه األ يةرة   يمكةج  ج تنةاا
إ  ما  د لت  الترفة  الثانية  مةج تعةديالم و علية  فاألحكةام المةةادإ علياةا مةج لةرخ التةرفتيج تةةبح غيةر اابلة  
للتعةةديل ، فاةة ا   ينلبةةإ علةةى النظةةام البيكةةاميرالي الجزائةةري ، نظةةرا ألج الجزائةةر تبنةةم نظةةام اللجنةة  المتسةةاوي  

ألج اللجنة  المتسةاوي  األع ةاء (  La navette  )ريتة  المكوكية  األع اء و لةيس النظةام الة هاب و اإليةاب  و الل

مةج حتة   ج يجةرى تعةديالم  و،( المجلةس اللةعبي الةولني ) تةدر النص التةوفيتي و يعةرن علةى الترفة  األول 
 . مج الدستور611موافت  الحكوم  لبتا للمادة لريل  

 
 


