جمال القانون يف موريتانيا
بني النص الدستوري وغياب االقرتاح الربملاني
د.محمد عبد الجليل الشيخ القايض

رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية واالجتامعية
أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط وباملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء يف موريتانيا
ملخص الدراسة

احليــاة الربملانيــة أكثــر مــن  25ســنة،

ظلــت بنيــة املؤسســة الترشيعيــة يف

وتبنــى نظــام الربملــان ذي الغرفــة

البــاد تتأرجــح بــن الثنائيــة املجلســية

نتيجــة جمموعــة مــن العوامــل دعمهــا

الواحــدة (اجلمعيــة الوطنيــة) ،وذلــك

موريتانيــا منــذ أول دســتور عرفتــه

ســياق ســيايس متوتــر ألقــى بظاللــه

واألحاديــة الربملانيــة .فبالعــودة إىل

عــى تأزيــم العالقــة بــن الســلطتني

الدســتورين اللذيــن عرفتهــا موريتانيــا

التنفيذيــة والترشيعيــة .ومهــا يكــن

يف ســنتي 1959و 1961يالحــظ

شــكل تكويــن الربملــان :جملــس واحــد

أهنــا اعتمــدا نظــام الربملــان ذي

او جملســن فــإن الوظيفــة التقليديــة

الغرفــة الواحــدة( اجلمعيــة الوطنيــة).

التــي تنــاط بــه هــي ســن وإقــرار

أمــا دســتور  20يوليــو  ( 1991يف

الترشيــع.

نســخته األصليــة) فقــد اعتمــد الثنائيــة

يف هــذا الســياق تســعى هــذه الدراســة

الربملانيــة .غــر أنــه بموجــب املراجعــة

الدســتورية الثالثــة لســنة 2017

إىل الوقــوف عنــد أهــم ميكانيزمــات

عــن الثنائيــة املجلســية التــي طبعــت

الدســتور املوريتــاين ســرا عــى هنــج

العقلنــة الربملانيــة

عــدَ ل املــرع الدســتوري املوريتــاين
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التــي تبناهــا
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نظــره الفرنــي الصــادر  ،1958حيث

جمــال القانــون يف موريتانيــا :بــن النــص

يف حتديــد جمــال القانــون ،أي املياديــن

تســند مهمــة الوظيفــة الترشيعيــة

تتجــى أهــم مظاهــر تلــك امليكانيزمات
التــي خيتــص الربملــان بالترشيــع فيهــا،

باإلضافــة إىل دســرة مقتضيــات

جتعــل مــن احلكومــة جهــازا مشــاركا
بشــكل فعــي يف ممارســة الترشيــع يف
جمــال القانــون بواســطة جمموعــة مــن

(تقليديــا) للربملــان بغــض النظــر

عــن طبيعــة بنيــة هــذه املؤسســة مــن
الناحيــة الشــكلية؛ حيــث تأرجحــت

الدســاتري ،فيــا يتعلــق بتنظيــم
الربملــان ،بــن طريقتــن :اعتــاد نظــام

اآلليــات املحــددة بالنــص الدســتوري.

املجلــس الواحــد أو نظــام املجلســن،

االقرتاحــي يف جمــال الترشيع للمؤسســة

ومعارضــون .غــر أنــه بالرجــوع إىل

ختلــص الدراســة إىل ان الــدور
الربملانيــة يف موريتانيــا ( كــا هــو
احلــال يف أغلــب الــدول التــي تبنــت
ميكانيــزم العقلنــة الربملانيــة) أصبــح

يف تراجــع وانحســار؛ وذلــك لعوامــل
عديــدة منهــا ماهــو قانــوين ومنهــا مــا

هــو ذايت أو داخــي ،إىل حــد مل يعــد
مــن املجانــب للصــواب القــول بــأن
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اجلمعيــة الوطنيــة (الربملــان) أصبحــت

جمــرد فضــاء للتســجيل واملصادقــة عــى
مشــاريع القوانــن املقرتحــة مــن لــدن
احلكومــة ،بــدل أن تكــون مؤسســة

ترشيعيــة متــارس خمتلــف الســلط
املتعلقــة بعمليــة ســن القانــون.
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الدســتوري وغيــاب االقــراح الربملــاين

ولــكل مــن هذيــن النظامــن مؤيــدون
تاريــخ البنيــة التنظيميــة للربملانــات
نجــد أن تبنــي دولــة معينــة لألحاديــة
أو الثنائيــة املجلســية اليرجــع فقــط إىل

اعتبــارات نظريــة بــل كذلــك إىل تقاليــد

الــدول وســوابقها الدســتورية .ففــي
ابريطانيــا التــي تعتــر مهــد النظــام

النيــايب نشــأ نظــام الثنائيــة الربملانيــة

ألســباب تارخييــة تتعلــق بالبنــاء
الطبقــي للمجتمــع اإلنكليــزي.

أمــا الــدول احلديثــة املوحــدة ،البســيطة
الرتكيــب فتميــل دائــا إىل تبنــي نظــام
املجلــس الواحــد.1

وبخصــوص احلالــة املوريتانيــة فقــد

ظلــت بنيــة املؤسســة الترشيعيــة منــذ
أول دســتور عرفتــه البــاد تتأرجــح

د.حممد عبد اجلليل الشيخ القاضي

بــن الثنائيــة املجلســية واألحاديــة

الوظيفــة التقليديــة التــي تنــاط بــه

اللذيــن عرفتهــا موريتانيــا يف ســنتي

أنــه يف ظــل اعتــاد العقلنــة الربملانيــة

الربملانيــة .فبالعــودة إىل الدســتورين
1959و 1961يالحــظ أهنــا اعتمــدا
نظــام الربملــان ذي الغرفــة الواحــدة(

اجلمعيــة الوطنيــة).

هــي ســن وإقــرار الترشيــع .غــر
التــي جــاء هبــا دســتور اجلمهوريــة
الفرنســية اخلامســة وتأثــرت بــه الكثــر

مــن دســاتري دول العــامل الثالــث التــي

أمــا دســتور  20يوليــو ( 1991

خضعــت لالســتعامر الفرنــي ،والتــي

الثنائيــة الربملانيــة وظلــت هــذه الثنائيــة

هــذه الوظيفــة الترشيعيــة حرصيــة عــى

يف نســخته األصليــة) فقــد اعتمــد
املجلســية معتمــدة أكثــر مــن ربــع

قــرن مــن الزمــن ،ومل يطلهــا التعديــل

مــن بينهــا موريتانيــا ،مل تعــد ممارســة
الربملــان ،بــل أصبــح املجــال الــذي

خيتــص بالترشيــع فيــه حمــددا يف قوائــم

يف املراجعتــن الدســتوريتني (-2006

بنــص الدســتور ،وه مــا أصبــح يطلــق

احلــايل.

جمــال التنظيــم الــذي ختتــص الســلطة

 )2012الذيــن شــهدمها الدســتور

عليــه جمــال القانــون متييــزا لــه عــن

غري أنــه بموجــب املراجعــة الدســتورية

التنفيذيــة بالترشيــع فيــه.

الدســتوري املوريتــاين عــن الثنائيــة

بتحديــد جمــال اختصــاص الربملــان ،بــل

الثالثــة لســنة  2017تراجــع املــرع
املجلســية التــي طبعــت احليــاة الربملانيــة

الربملــان ذي الغرفــة الواحــدة ( اجلمعيــة

الوطنيــة) ،وذلــك نتيجــة جمموعــة مــن
العوامــل دعمهــا ســياق ســيايس متوتــر

ألقــى بظاللــه عــى تأزيــم العالقــة بــن
الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة.

ومهــا يكــن شــكل تكويــن الربملــان:
جملــس واحــد او جملســن فــإن

مكــن احلكومــة مــن آليــات ترشعــن

هلــا التجــارس عــى جمــال اختصــاص
الربملــان واملشــاركة يف خمتلــف مراحــل

عمليــة ســن القوانــن بــدءا مــن
املبــادرة الترشيعيــة وصــوال إىل مرحلــة

التصويــت عــى النصــوص املقرتحــة.
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أكثــر مــن  25ســنة ،وتبنــى نظــام

مل يكتــف املــرع الدســتوري املوريتــاين

يف هــذا الســياق تتمحــور املشــكلة

البحثيــة ملوضــوع هــذه الدراســة يف

حماولــة اإلجابــة عــى جمموعــة مــن

213

جمال القانون يف موريتانيا بني النص الدستوري وغياب االقرتاح الربملاني

األســئلة مــن قبيــل:

هــل جمــال القانــون يف الدســاتري

الدســتوري وواقــع املامرســة العمليــة.

ينحــو منحــى التوســع يف نطــاق ميدانــه

التطــور التدرجيــي ملجــال القانــون يف

املوريتانيــة املتعاقبــة يف تطــور تدرجيــي

أم يســلك مســار االنحســار والتحديــد
احلــري؟

املبحث األول:

الدســاتري املوريتانيــة

يعتــر دســتور اجلمهوريــة الفرنســية

أيــن تتجــى مظاهــر احلكامــة يف

اخلامســة  1958أول دســتور حيــدث

حــدود للتقســيم املجــايل لالختصــاص

التــي كانــت ســائدة يف تصنيــف جمــال

ممارســة الترشيــع مــن خــال وضــع

الترشيعــي

لــكل مــن الربملــان

واحلكومــة ومــا هــي امليكانيزمــات

الدســتورية الضابطــة لذلــك؟

ثــورة عــى املفاهيــم الكالســيكية

الترشيــع ،وذلــك مــن خــال اعتــاده

ملــا اصطلــح عــى تســميته «العقلنــة
الربملانيــة» ،حيــث ترتــب عنهــا أن

ومــا هــي أبــرز العوامــل املكرســة

أصبحــت الوظيفــة الترشيعيــة مقســمة

دســتوريا وعمليــا؟ وكيــف أثــرت عــى

يطلــق عــى النصــوص الصــادرة عــن

الختــال حكامــة املامرســة الترشيعيــة
حصيلــة اإلنتــاج الترشيعــي املقــرح

نصــه أصــا مــن الربملــان؟

بــن الربملــان واحلكومــة ،وأصبــح
هــذه األخــرة (احلكومــة) مصطلــح «
املراســيم» أو التنظيــم متييــزا هلــا عــن
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تأسيســا عــى مــا تقــدم ،ســتتم معاجلة

الترشيــع الصــادر عــن الربملــان .هــذا

املتفرعــة عنهــا مــن خــال مبحثــن:

التــوازن يف تقســيم ســلطة الترشيــع

األســئلة الرئيســية للدراســة واألســئلة
يتنــاول األول منهــا حتديــد جمــال

القانــون ومســارات تطــوره التدرجيــي

عــر الدســاتري املتعاقبــة يف موريتانيــا،
يف حــن ســيخصص املبحــث الثــاين
لتنــاول أبــرز مظاهــر اختــال
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القانــون عــى ضــوء مقتضيــات النــص

احلكامــة يف ممارســة الترشيــع يف جمــال

التقســيم يف ظاهــره يــرز نوعــا مــن

بــن الربملــان واحلكومــة؛ بحيــث
أصبــح لــكل منهــا جمالــه الــذي خيتــص

بالترشيــع فيــه.

وملعرفــة مــدى التطــور التدرجيــي

ملجــال القانــون الــذي يعتــر اختصاصا
حرصيــا ( مــن حيــث األصــل) للربملان

د.حممد عبد اجلليل الشيخ القاضي

يف الدســاتري املوريتانيــة املتعاقبــة بــدءا

الربملــان (اجلمعيــة الوطنيــة) والســلطة

إىل الدســتور احلــايل بمختلــف

كرســه دســتور .1961

بدســاتري مرحلــة االســتقالل وصــوال

تعديالتــه سنقســم هــذا املحــور إىل
ثالثــة مطالــب ،يتنــاول األول منهــا
جمــال القوانــن العاديــة يف دســاتري مــا

قبــل  ،1991يف حــن ســيخصص
الثــاين الســتجالء مــدى توســع جمــال

التنفيذيــة ،وهــو نفــس املنحــى الــذي

خصــص دســتور  1959البــاب

الثالــث منــه للجمعيــة الوطنيــة
(الربملــان) ونصــت املــادة  17منــه عــى

أن» الســلطة الترشيعيــة مــن اختصــاص

اجلمعيــة الوطنيــة» .وقضــت املــادة 26

القانــون العــادي يف دســتور 1991

منــه بــأن املجــاالت املتعلقــة بتحديــد

الثالــث ميــدان القوانــن النظاميــة

املدنيــة ،والضامنــات األساســية

النافــذ حاليــا ،بينــا ســيتناول املطلــب

القواعــد املتعلقــة باملواطنــة واحلقــوق

املحــدد يف مقتضيــات هــذا الدســتور.

املمنوحــة للمواطنــن ملامرســة حرياهتــم

دســاتري مــا قبــل 1991

واجلنــح والعقوبــات املرتتبــة عليهــا،

املطلــب األول :جمــال القانــون يف

العامــة ،وكذلــك حتديــد اجلرائــم

لقــد ســار املــرع الدســتوري املوريتاين

وإنشــاء املرافــق العموميــة ،وحتديــد

الــذي أسســه دســتور فرنســا 1958

جبايــة الرضائــب املختلفــة .وكذلــك

وحتديــد جمالــه وحــره يف خمتلــف

بتنظيــم اإلدارات ،واهليئــات القضائيــة،

منــذ االســتقالل عــى نفــس املنحــى

مــن حيــث عقلنــة العمــل الربملــاين

االســتقالل وإىل اليــوم؛ حيــث يالحــظ
أن أول دســتور عرفتــه موريتانيــا بتاريخ

 22مــارس  1959مل جيعــل اجلمعيــة

الوطنيــة (الربملــان)( )2هــي وحدهــا
مــن يــارس الســلطة الترشيعيــة،

بــل وزع الوظيفــة الترشيعيــة بــن

حتديــد املبــادئ األساســية فيــا تتعلــق
وتســيري اجلامعــات العموميــة ،وكذلــك

نظــام امللكيــة واحلقــوق العينيــة

وااللتزامــات املدنيــة والتجاريــة ()...

(. )3
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الدســاتري التــي شــهدهتا موريتانيــا منــذ

الوعــاء الرضيبــي ومعــدل وطــرق

وقــد تــم االحتفــاظ للربملــان بســلطة
الترشيــع يف نفــس تلــك املجــاالت يف

ظــل دســتور  ،1961وذلــك يف املــادة
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 33منــه دون تغيــر أو توســيع يذكــر.

األساســية ،الســيام نظــام احلريــات

دســتوري  1961 ،1959دفــع بعــض

والتبعــات التــي يفرضهــا الدفــاع

هــذا التحديــد ملجــال القانــون يف ظــل
الدارســن للنظــام الســيايس املوريتــاين
إىل القــول بــأن النتيجــة احلتميــة هلــذا
التحديــد هــي أن اجلمعيــة الوطنيــة

(الربملــان) مل تعــد هــي املــرع العــادي،

بــل إن الســلطة التنفيذيــة هــي التــي
أصبحــت تتــوىل مهمــة الترشيــع عــن

طريــق املراســيم(.)4

الوطنــي عــى املواطنــن يف أنفســهم
وأمواهلــم؛

−اجلنســية ،حالــة األشــخاص

وأهليتهــم،

و ا ملــر ا ث ؛

الــزواج،

الطــاق

−رشوط إقامــة األشــخاص ووضعيــة

األجانب؛

املطلــب الثــاين :جمــال القوانــن

−حتديــد اجلرائــم واجلنــح وكذلــك

درجــت الدســاتري املتأثــرة بالعقلنــة

اإلجــراءات اجلنائيــة ،العفــو الشــامل،

الفرنــي  ،1958ومــن بينهــا الدســتور

والنظــام األســايس للقضــاة؛

العاديــة يف دســتور 1991

الربملانيــة التــي جــاء هبــا الدســتور

املوريتــاين ،عــى حماولــة حــر أهــم

املوضوعــات املتعلقــة بمجــال القانــون
(العــادي) يف مــادة أو فصــل واحــد

العدد  50 /آذار 2022م

(أوال) أو عــدة مــواد (ثانيــا)).

العقوبــات التــي تنفــذ بموجبهــا
إنشــاء وتنظيــم اهليئــات القضائيــة
−اإلجراءات املدنية وطرق التنفيذ؛

−النظــام اجلمركــي ،نظــام إصــدار

العملــة ،نظــام املصــارف والقــرض
والتأمــن؛

أوال :موضوعــات القانــون املحــددة يف

−نظــام االنتخابــات والتقســيم

تناولــت املــادة  57مــن الدســتور

−نظــام امللكيــة واحلقــوق العينيــة

القانــون حســبام مــا يــي:

−النظــام العــام للميــاه واملعــادن

املــادة  57مــن دســتور 1991

املوريتــاين لســنة )5(1991جمــاالت
«يدخل يف جمال القانون:
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العموميــة ومحايــة احلريــات الفرديــة

−حقــوق األشــخاص وواجباهتــم

اإلقليمــي للبــاد؛

وااللتزامــات املدنيــة والتجاريــة؛

واملحروقــات والصيــد والتجــارة

البحريــة والثــروة احليوانيــة والنباتيــة

د.حممد عبد اجلليل الشيخ القاضي

والبيئــة؛

عليهــا قانــون نظامــي؛

−محايــة الــراث الثقــايف والتارخيــي

−حتــدد قوانــن منهجيــة أهــداف

−القواعــد العامــة املتعلقــة بالتعليــم

للدولــة .ولقانــون نظامــي أن يوضــح

−القواعــد العامــة املتعلقــة بالقانــون

يتضــح مــن خــال هــذه القائمــة التــي

واملحافظــة عليــه؛
والصحــة؛

النقــايب وقانــون العمــل والضــان
االجتامعــي؛

−التنظيم العام لإلدارة؛

−التنظيــم احلــر للمجموعــات

النشــاط االقتصــادي واالجتامعــي
ويكمــل أحــكام هــذه املــادة».

تضمنتهــا املــادة  57مــن دســتور 1991
أن املــرع الدســتوري حــدد املواضيــع
واملجــاالت التــي يتدخــل فيهــا

القانــون عــن طريــق الترشيــع .ونصــت

املحليــة واختصاصاهتــا ومواردهــا؛

املــادة  59مــن نفــس الدســتور عــى

وطــرق جبايــة الرضائــب مــن شــتى

القائمــة التــي حددهتــا املــادة  57يبقــى

−الوعــاء الرضيبــي ومعــدل جبايتهــا

األنــواع؛

−إنشاء فئات املؤسسات العمومية؛

أن املواضيــع التــي ال تدخــل ضمــن

الترشيــع فيهــا مــن اختصــاص الســلطة
التنظيميــة ،وهــو مــا يعنــي أن دســتور

−الضامنــات األساســية املمنوحــة

 1991حــدد جمــال القانــون ،بينــا

وكذلــك النظــام العــام للوظيفــة

كل املواضيــع اخلارجــة عــن جمــال

للموظفــن املدنيــن والعســكريني

−تأميــم املؤسســات وحتويــات

ملكيــة القطــاع العــام إىل القطــاع
اخلــاص؛

القانــون(.)6

ويالحــظ أن املــادة  57مــن الدســتور

املوريتــاين مســتوحاة مــن املــادة  34مــن
الدســتور الفرنــي لســنة  ،1958إال

−القواعــد العامــة لتنظيــم الدفــاع

أن هــذه األخــرة كانــت أقــل وضوحــا

−حتــدد قوانــن املاليــة مــوارد الدولــة

ألن املــادة  57املذكــورة حــددت بصفــة

الوطنــي؛

وتكاليفهــا طبــق الــروط التــي ينــص
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العموميــة؛

تــرك جمــال التنظيــم مطلقــا ،يشــمل

مــن املــادة  57مــن الدســتور املوريتاين،

رصحيــة املوضوعــات التــي خيتــص هبــا

217

جمال القانون يف موريتانيا بني النص الدستوري وغياب االقرتاح الربملاني

القانــون ويــرع فيهــا بصفــة هنائيــة،

−القانــون هــو وحــده الــذي حيــدد

الفرنــي التــي أوردت موضوعــات

فيهــا أحــد ،أو يوقــف ،أو يعتقــل ،أو

عــى خــاف املــادة  34مــن الدســتور
ال يتدخــل فيهــا القانــون إال ليضــع
املبــادئ األساســية(.)7

يعاقــب ()9؛

−املــادة  :14تنــص عــى أنــه يمكــن

ثانيــا :جمــال القانــون يف مــواد أخــرى

للقانــون أن يمنــع اإلرضاب يف املصالح

رغــم أن املــادة  57مــن الدســتور

−املــادة  :15أعطــت للقانــون احلــق

أنــه يدخــل يف جمــال القانــون ،باإلضافة

اخلاصــة إذا كانــت متطلبــات التنميــة

مــن دســتور 1991

املوريتــاين مل تنــص بشــكل رصيــح عــى
إىل الالئحــة التــي حرصهتــا وأســندت

لــه الترشيــع فيهــا ،مــا تضمنتــه مــواد
أخــرى مــن هــذا الدســتور ،فإنــه مــن
خــال قــراءة أبــواب الدســتور ومــواده

يمكــن االطــاع عــى مــواد متعــددة

أســند املــرع الدســتوري الترشيــع يف

موضوعاهتــا للقانــون ،وهــي:

أو املرافــق العموميــة احليويــة لألمــة؛

يف حتديــد مــدى وممارســة امللكيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة تقتــي

ذلــك (الفقــرة الثالثــة مــن املــادة)،
وتنــص الفقــرة األخــرة مــن نفــس
املــادة عــى أن القانــون هــو مــن حيــدد

نظــام نــزع امللكيــة؛

«−ال تفــرض رضيبــة أيــا كانــت إال

بموجــب قانــون»()01؛
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−حيــدد بقانــون ختــم الدولــة

−املــادة  :60ختــول الفقــرة األوىل

بقانــون عىل نمــوذج الرمــز الوطنــي()8؛

اإلذن للحكومــة بعــد موافقــة رئيــس

منهــا عــى أنــه« :ال تقيــد احلريــة إال

أجــل مســمى يقــي باختــاذ إجــراءات

والنشــيد الوطنــي .كــا تتــم املصادقــة
−املــادة  :10تنــص الفقــرة األخــرة

بالقانــون»؛

−املــادة  « :11حيــدد القانــون

رشوط إنشــاء وســر وحــل األحــزاب
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احلــاالت التــي يمكــن أن يتابــع

السياســية»؛

مــن هــذه املــادة الربملــان احلــق يف
اجلمهوريــة إصــدار أمــر قانــوين خــال
مــن العــادة أن تكــون يف جمــال القانــون؛
جتــدر مالحظــة أن املــرع الدســتوري

املوريتــاين يف هــذا املوضــوع ســار عــى

نفــس النهــج الــذي كرســه الفصــل 38

د.حممد عبد اجلليل الشيخ القاضي

مــن الدســتور الفرنــي لســنة 1958

رئيــس اجلمهوريــة يف فــرات األحــكام

مــن الربملــان اإلذن هلــا باختــاذ مراســيم

 -معاهــدات الســلم واالحتــاد

الــذي أجــاز للحكومــة أن تطلــب
تدابــر ملــدة حمــددة تعتــر عــادة مــن
اختصــاص القانــون.

العرفيــة وحــاالت الطــوارئ.

ومعاهــدات التجــارة واملعاهــدات

واالتفاقيــات املتعلقــة بالتنظيــم

يظهــر بــأن املــرع املوريتــاين مل يكتفــي

الــدويل ،وتلــك التــي تلــزم ماليــة

وحتديــد نطاقــه عــى ســبيل احلــر

أحكامــا ذات طابــع ترشيعــي ،وتلــك

بتضييــق اخلنــاق عــى جمــال القانــون
فحســب ،وإنــا أجــاز للحكومــة أن

تــرع يف امليــدان اخلــاص بالربملــان.

الدولــة ،واملعاهــدات الناســخة
املتعلقــة بحــدود الدولــة ،كلهــا ال

يمكــن التصديــق عليهــا إال بموجــب

 -املــادة  »:71األحــكام العرفيــة وحالة

قانــون» (. )11

ملــدة أقصاهــا ثالثــن ( )30يومــا،

صالحيــة إنشــاء املجموعــات اإلقليمية

الطــوارئ يقرهــا رئيــس اجلمهوريــة
للربملــان أن يمــدد هــذه الفــرة ،ويف
هــذه احلالــة جيتمــع الربملــان وجوبــا إذا
مل يكــن يف دورة.

 -املــادة  :98أوكلــت للقانــون

وتنظيــم كيفيــة إدارة وانتخــاب هــذه

املجموعــات؛ إذ تنــص هــذه املــادة
عــى مــا يــي« :املجموعــات اإلقليميــة

حيــدد القانــون الســلطات االســتثنائية

للجمهوريــة هــي البلديــات واجلهــات.

بمقتــى األحــكام العرفيــة وحالــة

بقانــون(.)21

التــي يتمتــع هبــا رئيــس اجلمهوريــة

تــدار املجموعــات اإلقليميــة بصــورة

وبنــاء عليــه ،فــإذا كان إقــرار األحــكام

حــرة مــن طــرف جمالــس منتخبــة وفــق

اختصــاص رئيــس اجلمهوريــة فــإن

مــن ناحيــة أخــرى تصنــف القوانــن

العرفيــة وحالــة الطــوارئ مــن
متديــد آجاهلــا مــن اختصــاص الربملــان.

كــا أن القانــون هــو املختــص بتحديــد
الســلطات االســتثنائية التــي يتمتــع هبــا

الــروط التــي ينــص عليهــا القانــون».

العدد  50 /آذار 2022م

الطــوارئ».

تنشــأ كل جمموعــة إقليميــة أخــرى

التــي تصــدر عــن الربملــان إىل قوانــن

عاديــة وقوانــن تنظيميــة (قوانــن
خاصــة ،خلصوصيــة املســطرة املتبعــة
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يف ســنها وإقرارهــا) .وممــا يميــز

الدســتور نفســه هــو مــن يضفــي عليهــا

أنــه ال يصــدر إال اســتنادا عــى نــص

لتمييزهــا عــن غريهــا ،وهــو مــا قضــت

هــذا الصنــف األخــر عــن األول

الدســتور؛ الــذي حييــل إليهــا لتنظيــم

بعــض

املوضوعــات

احلساســة

املتعلقــة باملؤسســات الدســتورية يف
الدولــة والعالقــة بينهــا .لذلــك ســيتم

ختصيــص املطلــب املــوايل الســتعراض

موضوعــات القوانــن النظاميــة يف
الدســتور ،باعتبارهــا صنفــا مــن
أصنــاف الترشيــع الــذي يصــدره
الربملــان.

بــه املــادة  67مــن دســتور،)41(1991
والتــي نصــت عــى مــا يــي:

«القوانــن التــي يضفــي عليهــا
الدســتور صفــة القوانــن النظاميــة

()51

يصــوت عليهــا وتعــدل طبقــا للــروط

التاليــة:

ال يقــدم املــروع أو االقــراح إىل
مداولــة أو تصويــت اجلمعيــة الوطنيــة

إال بعــد انقضــاء مــدة مخســة عــر

املطلــب الثالــث :جمــال القوانــن

( )15يومــا بعــد إيداعــه(.)61

مل يســلك الدســتور املوريتــاين اجتــاه

املشــار إليهــا ،أن هنــاك متايــزا واختالفــا

التنظيميــة يف مــادة معينــة من الدســتور،

النظاميــة والقوانــن العاديــة عــى

النظاميــة()31يف دســتور 1991

حــر جمــاالت وموضوعــات القوانــن

عــى خــاف مــا اتبعــه بخصــوص
العدد  50 /آذار 2022م

جمــاالت القوانــن العاديــة ،بــل تــرك

املوضوعــات التــي أحــال تنظيمهــا إىل
القوانــن التنظيميــة يف مــواد متفرقــة
مــن الدســتور.

يتضــح مــن مقتضيــات املــادة ،67
واضحــا بــن إجــراءات ســن القوانــن

مســتوى رشوط املداولــة ،حيــث ال

يمكــن للغرفــة التــي أحيــل إليهــا
مــروع أو مقــرح قانــون نظامــي أن

تناقشــه إال بعــد مــي  15يومــا بعــد
إيداعــه لــدى مكتبهــا.

وإذا كانــت القوانــن التنظيميــة تشــرك

وإذا كان الدســتور املوريتــاين لســنة

خيتــص الربملــان بنظــام ســنه وإقــراره،

وضــع القوانــن النظاميــة نفــس املنحــى

مــع القوانــن العاديــة يف أن كالمهــا
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فإهنــا متتــاز بخصوصيــة تتمثــل يف أن

 1991قــد هنــج يف تعقيــده إلجــراءات
الــذي ســلكه الدســتور الفرنــي لســنة

د.حممد عبد اجلليل الشيخ القاضي

 ،1958فمــن املالحــظ أن املــدة الزمنية

مــن ناحيــة أخــرى إذا كانــت القوانــن

املوريتــاين انرصامهــا إلجــراء املداولــة

مــن حيــث اإليــداع والتــداول بشــأهنا،

التــي اشــرط املــرع الدســتوري
بشــأن مشــاريع ومقرتحــات القوانــن
النظاميــة ،تبــدو قصــرة جــدا باملقارنــة

مــع املــدة التــي اشــرط مضيهــا

النظاميــة ختتلــف عــن القوانــن العاديــة

فإهنــا ختتلــف عنهــا كذلــك مــن حيــث

رشوط تنفيذهــا وإصدارهــا؛ ذلــك
أنــه إذا كانــت القوانــن العاديــة يمكــن

الدســتور الفرنــي( انقضــاء مــدة 6

إحالتهــا إىل رئيــس الدولــة إلصدارهــا

األول ،و 4أســابيع بعــد إحالتــه عــى

الوضــع خيتلــف بالنســبة للقوانــن

أســابيع عــى إيداعهــا لــدى املجلــس
املجلــس الثــاين)(.)71

فــور مصادقــة الربملــان عليهــا ،فــإن
النظاميــة ،حيــث ال يمكــن إصــدار

غــر أن املــدة الزمنيــة التــي اشــرط

األمــر بتنفيذهــا إال بعــد عرضهــا عــى

املداولــة بشــأن مــروع أو مقــرح

مطابقتهــا ألحــكام الدســتور واحلكــم

الدســتور املوريتــاين ،مضيهــا إلجــراء

قانــون تنظيمــي ،فهــي وإن كانــت
قصــرة باملقارنــة مــع املــدة التــي
حددهــا الدســتور الفرنــي ،فإهنــا

أطــول مــن املــدة التــي حددهــا املــرع
الدســتوري املغــريب ،حيــث اشــرط

بدســتوريتها(.)91

باســتثناء اإلجــراءات املنصــوص عليهــا
يف املــادة  67مــن دســتور ،1991
التــي أضفــت عــى مســطرة إجــراء
املداولــة بشــأن مشــاريع ومقرتحــات

القوانــن النظاميــة خصوصيــة متيزهــا

بشــأن مــروع قانــون تنظيمــي(.)81

عــن اإلجــراءات التــي تتبــع يف إطــار

الزمنيــة إلجــراء املداولــة ،بــأن اهلــدف

األوىل ختضــع لنفــس املســطرة املتبعــة يف

ويتــم تفســر اشــراط هــذه املــدد

منهــا هــو حتــايش التــرع يف دراســة
املســائل التــي يتــوىل تنظيمهــا القانــون

التنظيمــي ،ذلــك أهنــا دائــا تكــون

مســائل عــى درجــة كبــرة مــن األمهية.

املداولــة بشــأن القوانــن العاديــة ،فــإن

إقــرار مشــاريع ومقرتحــات القوانــن

العدد  50 /آذار 2022م

األخــر مــي  10أيــام فقــط للمداولــة

املجلــس الدســتوري للبــت يف مــدى

العاديــة املنصــوص عليهــا يف الدســتور

والنظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة.
وإذا كانــت مقتضيــات املــادة  67مل

221

جمال القانون يف موريتانيا بني النص الدستوري وغياب االقرتاح الربملاني

حتــر موضوعــات القوانــن النظاميــة،

باالطــاع عــى مقتضيــات دســتور

مــواد الدســتور يالحــظ أنــه أحــال

احلكومــة مــن ثــاث وســائل ترتــب

فإنــه مــن خــال قــراءة متأنيــة ملختلــف

تنظيــم  13جمــاال إىل قوانــن نظاميــة.
املبحث الثاين:

عنهــا نظريــا وممارســاتيا تكريــس
اختــال واضــح يف التــوازن بــن

هيمنــة احلكومــة عــى جمــال القانــون يف

الربملــان واحلكومــة يف جمــال ممارســة

درجــت الدســاتري املوريتانيــة املتعاقبــة

األصــل مــن اختصــاص الربملــان.

( 1991املعــدل) عــى دســرة إرشاك

الدســتوري مل يكتفــي بدســرة إرشاك

ظــل انحســار أداء املــرع

بــا فيهــا الدســتور احلــايل الصــادر
احلكومــة يف صناعــة العمــل الترشيعــي

الــذي هــو اصــا جمــال خــاص

بالربملــان ،وإن مل يكــن املــرع الوطنــي
أراد بذلــك زيــادة اإلنتــاج الترشيعــي

بقــدر مــا كان يســعى إىل توســيع دائــرة
املســامهة يف االقــراح الترشيعــي مــن

خــال متكــن احلكومــة والربملــان

عــى الســواء مــن حــق التقــدم
العدد  50 /آذار 2022م

باقــراح القوانــن ،لكــن املامرســة

العمليــة اثبتــت تفــاوت حصيلــة
املبــادرة االقرتاحيــة هلاتــن املؤسســتني

( احلكومــة والربملــان) إىل حــد أصبــح

معــه مــن غــر املجانــب للصــواب
القــول بــأن احلكومــة غــدت هــي
املــرع األصــي والربملــان هــو املــرع
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 1991نالحــظ أن املــرع مكــن

الفرعــي.

الوظيفــة الترشيعيــة التــي هــي يف
وتتمثــل هــذه الوســائل يف أن املــرع
احلكومــة يف املبــادرة الترشيعيــة يف

جمــال القانــون ،بــل أجــاز هلــا إمكانيــة
احللــول حمــل الربملــان للترشيــع بأوامــر

قانونيــة يف ميــدان اختصاصــه احلــري
بعــد احلصــول عــى إذن منــه بذلــك

بموجــب قانــون التفويــض .هــذا
فضــا عــن متكينهــا (أي احلكومــة ) من
وســائل دســتورية أخــرى تصــد هبــا

أي جتــارس مــن الربملــان عــى الترشيــع
يف املجــال الــذي فــوض هلــا الترشيــع

فيــه .يف حــن أن الربملــان اليتمتــع

بوســائل مماثلــة حلاميــة جمــال القانــون
مــن تدخــل احلكومــة بالترشيــع فيــه

بواســطة التنظيــم ( املطلــب األول).

عــاوة عــى ذلــك وضــع املــرع
جمموعــة مــن القيــود عــى املقرتحــات
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املتعلقــة باملجــال املــايل جعلــت املبــادرة

تنفيــذ برناجمهــا :أي خمطــط السياســة

املامرســة ،حكــرا عــى احلكومــة

كل ســنة مــن لــدن الوزيــر األول عــى

الترشيعيــة يف هــذا املجــال ،مــن حيــث

(املطلــب الثــاين) ،وهــذا باملحصلــة
نتــج عنــه تفــاوت صــارخ يف مقارنــة
حصيلــة العمــل الترشيعــي ذي

االقــراح احلكومــي مــن حيــث األصل
مقارنــة بحصيلــة اإلنتــاج الترشيعــي
املقــرح أصــا مــن الربملان(املطلــب
الثالــث).

املطلب األول:

العامــة للحكومــة الــذ يتــم عرضــه
أنظــار الربملــان خــال دورة أكتوبــر(.)12
-2موافقــة رئيــس اجلمهوريــة عــى

األوامــر القانونيــة (مراســيم التفويض)
-حتديد مدة التفويض

غــر أننــا نالحــظ أن املــرع املوريتــاين
إذا كان قــد اشــرط مبدئيــا حتديــد

أجــل مســمى إلصــدار أوامــر قانونيــة

بموجــب التفويــض الربملــاين ،فإنــه مل

حلــول احلكومــة حمــل الربملــان بموجب

حيــدد نطــاق هــذه املــدة الزمنيــة ،بــل

باالطــاع عــى أحــكام الدســتور

التفويــض؛ مايعنــي أن هــذه املــدة قــد

ا لتفو يض

املوريتــاين نجــد املــادة  60منــه تنــص

عــى أنــه «للحكومــة ،بعــد موافقــة
رئيــس اجلمهوريــة ومــن أجــل تنفيــذ

برناجمهــا ،أن تســتأذن الربملــان يف
اجــل مســمى يقــي باختــاذ إجــراءات

مــن العــادة أن تكــون يف جمــال القانــون.
مــن خــا هــذا النــص نجــد أن املــرع

الدســتوري قيــد التفويــض بأربعــة

رشوط:

-1أن يكــون غــرض احلكومــة مــن
إصــدار هــذه األوامــر القانونيــة

()02

تطــول وقــد تقــر حســب تقديــر
احلكومــة.

-4إلزاميــة إحالــة األوامــر القانونيــة

للمصادقــة عليهــا مــن قبــل الربملــان

قبــل انتهــاء األجــل الــذي حــدده

قانــون اإلذن.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن الربملــان
بمجــرد منحــه للحكومــة حــق الترشيع
يف جمــال معــن مــن جمــاالت القانــون،
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إصــدار أمــر قانــوين (مرســوم) خــال

تــرك للحكومــة صالحيــة حتديــد فــرة

بواســطة أوامــر قانونيــة ،فإنــه مل يعــد
بإمكانــه تقديــم مقــرح قانــون للترشيع

يف هــذا املجــال .ويف حــال مــا إذا
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الحظــت احلكومــة أن الربملــان تدخــل

طــرف الربملــان لالقــراح يف املجــال

الترشيــع فيــه فإنــه يمكنهــا أن تدفــع

فيــه ،فإنــه يف املقابــل مل يدســر املــرع

باالقــراح يف املجــال الــذي فــوض هلــا
بعــدم القبــول ،وذلــك تأسيســا عــى
مقتضيــات أحــكام املــادة ( 62فقــرة

 )3التــي تؤكــد عــى أنــه للحكومــة

أن ترفــض املقرتحــات أو التعديــات
املقدمــة مــن لــدن لربملانيــن إذا كانــت

تتعلــق بمجــال الســلطة التنظيميــة .كــا
يمكــن أن ترفــض هــذه التعديــات أو
املقرتحــات إذا كانــت تنــايف تفويضــا

بمقتــى املــادة  60مــن الدســتور.

الدســتوري آليــات مماثلــة متكــن الربملان

مــن محايــة جمالــه (القانــون) مــن أي
تدخــل حمتمــل مــن قبــل التنظيــم الــذي

تــرع بواســطته الســلطة التنفيذيــة،
وهــو مــا يظهــر اختــاال واضحــا
يف حكامــة التــوازن يف االختصــاص
املجــايل بــن الربملــان واحلكومــة ،

بحيــث متلــك هــذه األخــرة وســائل

دســتورية حتمــي هبــا جماهلــا ،يف حــن

عــاوة عــى ذلــك ،إذا مل تنتبــه

بقــي جمــال القانــون مراقبــا وغــر

الــذي منحهــا إذن الترشيــع فيــه إال بعد

وفضــا عــن ذلــك التكتفــي الدســاتري

احلكومــة لتدخــل الربملــان يف امليــدان

صــدور القانــون ،فإنــه يمكنهــا اللجــوء
إىل مســطرة التجريــد الترشيعــي(( )22أو

مــا يســمى إعــادة الرتتيــب الترشيعــي)
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التــي ســينتج عنهــا نــزع صفــة القانــون

(بمفهومــه الضيــق) عــن النــص
القانــوين الــذي صــدر عــن الســلطة

حممــي.

املوريتانيــة بحاميــة جمــال التنظيــم

وختويــل احلكومــة حــق احللــول حمــل
الربملــان للترشيــع يف جمالــه ،بل تســحب

منــه البســاط حتــى فيــا يتعلــق باملبــادرة

الترشيعيــة ،وباخلصــوص املبادرة بشــأن
االقــراح يف املجــال املــايل؛ حيــث تظــل

الترشيعيــة ،ومنحــه -تبعــا لذلــك-

حكــرا عــى احلكومــة ،رغم أهنــا تندرج

وإذا كانــت احلكومــة تتمتــع هباتــن

للربملــان .فكيــف كرســت املقتضيــات

بعــدم القبــول) لصــد أي جتــارس مــن

طــرح مشــاريع قوانــن املاليــة؟

الصفــة التنظيميــة.

اآلليتــن (التجريــد الترشيعــي والدفــع
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الــذي ســبق أن منحهــا إذن الترشيــع

يف صلــب االختصــاص الترشيعــي

الدســتورية انفــراد احلكومــة بمبــادرة
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املطلب الثاين:

عــى قانــون املاليــة داخــل اآلجــال

احتــكار احلكومــة املبــادرة باالقــراح يف

املحــددة فــإن ذلــك يفســح املجــال

تتجــى هيمنــة احلكومــة عــى املجــال

يف جمــال القانــون املــايل ،يف حــن أن

يقــوم بتحضــر مــروع امليزانيــة

إىل الربملــان عــن اآلجــال املحــددة يف

املجــال املــايل

املــايل يف عــدة متظهــرات ،فهــي مــن

الســنوية ،حيــث يتــوىل الوزيــر
املاليــة إعــداده عــى ضــوء قائمــة
النفقــات املقرتحــة مــن طــرف خمتلــف

القطاعــات الوزاريــة وقائمــة الــواردات
التــي تعدهــا املصالــح التابعــة لقطــاع

املاليــة .وبعــد انتهــاء مرحلــة إعــداد
مــروع امليزانيــة يقــوم الوزيــر املكلــف

باملاليــة بإحالتــه إىل جملــس الــوزراء
للتــداول بشــأنه( ،)32ويف حــال املصادقة
عليــه تتــم إحالتــه إىل اجلمعيــة الوطنيــة

يف أجــل أقصــاه يــوم االثنــن األول مــن

شــهر نوفمــر( .)42وهــو مــا يفيــد بــأن
عــى مناقشــة مــروع قانــون املاليــة
واملصادقــة عليــه ،وقــد أشــارت إىل

ذلــك الفقــرة األوىل مــن املــادة  68مــن
الدســتور املوريتــاين 1991بنصهــا عــى
مــا يــي« :تصــادق اجلمعيــة الوطنيــة

عــى مــروع قانــون املاليــة».

ويف حــال عــدم تصويــت الربملــان

احلكومــة قــد تتأخــر يف تقديــم املــروع
املــادة  60مــن الدســتور املوريتــاين،

وليــس هنــاك أي نــص يرتــب جــزاء

عــى احلكومــة يف حــال حــدوث هــذا
التأخــر .هــذا فضــا عــن اهليمنــة
املطلقــة للحكومــة عــى القوانــن املاليــة

املعدلــة لقانــون املاليــة الســنوي ،حيــث

اليمكــن أن تغــر خــال الســنة أحــكام

قانــون املاليــة األصــي إال بقوانــن
معدلــة ،واملبــادرة بشــأن اقــراح هــذا

التعديــل حمتكــرة مــن لــدن احلكومــة.

عــاوة عــى ذلــك ،تنــص الفقــرة
الثانيــة مــن املــادة  62مــن الدســتور

عــى أنــه »:ال تقبــل مقرتحــات
وتعديــات الربملانيــن حينــا حيتمــل

أن يتمخــض عــن املصادقــة عليهــا
نقــص يف املــوارد العموميــة أو إحــداث
نفقــات عموميــة أو تضخمهــا ،إال إذا
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دور الربملــان يف املجــال املــايل يقتــر

أمــام احلكومــة بــأن تــرع بمرســوم

كانــت مصحوبــة بمقــرح يتضمــن مــا

يعادهلــا يف الــواردات أو املدخــر».

ومــن خــال مقتضيــات هــذه املــادة
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الدســتورية يمكــن أن نالحــظ أن

إثــارة عــدم قابليــة اســتقبال املقرتحــات

إثــارة عــدم قابليــة اســتقبال مقرتحــات

إحــدى املســائل الســالفة ،وهــذا

املــرع الدســتوري املوريتــاين مل جيعــل
وتعديــات الربملانيــن التــي حيتمــل

أن يــؤدي قبوهلــا إىل نقــص يف مــوارد

عموميــة أو إحــداث نفقــات عموميــة
أو زيادهتــا مــن حــق احلكومــة فقــط،

بــل تــرك البــاب مفتوحــا للنظــام
الداخــي للربملــان لتحديــد مــن حيــق لــه

إثــارة مســألة عــدم القابليــة لالســتقبال

يف حالــة تقديــم مقرتحــات وتعديــات
مــن شــأهنا أن تــؤدي إىل إحــداث
إحــدى املســائل اآلنفــة .لذلــك

عــى عكــس مــا ســارت عليــه بعــض

الترشيعــات املقارنــة.52

وإذا خالــف الربملــان الرفــض الــذي

تثــره احلكومــة حــول مقرتحــات
وتعديــات الربملانيــن التــي حيتمــل أن

تــؤدي املصادقــة عليهــا إىل نقــص يف
املــوارد العموميــة أو إحــداث نفقــات

عموميــة أو زيــادة تكليــف موجــود،
بإمــكان رئيــس اجلمهوريــة آنــذاك أن
يلجــأ إىل املجلــس الدســتوري ،وعــى

أوضحــت الفقــرة  1مــن املــادة 102

األخــر أن يبــت يف األمــر يف ظــرف

أن إثــارة عــدم القابليــة لالســتقبال يف

واعتبــارا ملــا ســبق يمكــن القــول إن

مــن النظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة
هــذه احلالــة حــق لــكل مــن احلكومــة
وجلنــة املاليــة وكذلــك اللجنــة املتعهــدة

العدد  50 /آذار 2022م

بالدراســة املعمقــة وكل عضــو مــن
أعضــاء املجلــس.

ثامنيــة ( )8أيــام.62

جممــل هــذه العوامــل الدســتورية
والقانونيــة 72كرســت االختــال يف
حكامــة املامرســة الترشيعيــة ،وهــو مــا

نتــج عنــه انحــدار يف مســتوى اإلنتــاج

كــا يمكــن مالحظــة أن الدســتور

الترشيعــي ذي األصــل الربملــاين مقارنــة

للجمعيــة الوطنيــة مل يلزمــا أصحــاب

احلكومــي ،وهــو مــا تؤكــده املعطيــات

املوريتــاين وكذلــك النظــام الداخــي

حــق اإلثــارة بعــدم القابليــة لالســتقبال

يف هــذه احلــاالت الســالفة بتبيــن
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والتعديــات التــي مــن شــأهنا إحــداث

وتوضيــح األســباب التــي دفعتهــم إىل

باملشــاريع االقرتاحيــة ذات األصــل
التــي ســيتم تقديمهــا يف النقطــة املوالية.

املطلب الثالث:

جتليــات انحســار املبــادرة الترشيعيــة

د.حممد عبد اجلليل الشيخ القاضي

ذات املصــدر الربملــاين

مــن ناحيــة أخــرى ،وباإلضافــة إىل

رغــم أن املــرع الدســتوري املوريتــاين

ضعــف املبــادرة باقــراح القوانــن مــن

بالتســاوي بــن الربملــان واحلكومــة(،)82

وتــم تقديمهــا فإهنــا تصطــدم بتحكــم

جعــل حــق املبــادرة الترشيعيــة
إال أن الواقــع العمــي يــرز فجــوة

كبــرة بــن أعــداد املبــادرات الترشيعيــة
احلكوميــة واملبــادرات ذات األصــل
الربملــاين .حيــث توضــح اإلحصائيــات
املتوفــرة اســتحواذا حكوميــا عــى

غالبيــة هــذه املبــادرات.

لــدن الربملانيــن ،فحتــى لــو وجــدت
احلكومــة يف جــدول أعــال الربملــان،

وذلــك ألن النــص الدســتوري والنظــام
الداخــي للجمعيــة الوطنيــة يكرســان

أولويــة مشــاريع احلكومــة يف ترتيــب
جــدول األعــال( ،)03وهــو مايرتتــب

عنــه تأخــر دراســة مقرتحــات

يتضــح مــن خــال املعطيــات

القوانــن يف حــال مــا إذا متــت برجمتهــا.

واملتعلقــة بحصيلــة الواليــة الترشيعيــة

فإهنــا تصطــدم بعقبــة أخــرى ،أال وهــي

واإلحصائيــات التــي حصلنــا عليهــا

اخلامســة (يف ظــل دســتور )1991

للربملــان املوريتــاين ،2018-2013
يتضــح منهــا أن مجيــع القوانــن

التــي صــادق عليهــا الربملــان هــي يف
األصــل مشــاريع مقدمــة مــن قبــل

فــإن جممــوع النصــوص القانونيــة
التــي صــادق عليهــا الربملــان خــال
واليتــه الترشيعيــة املاضيــة (أي الواليــة
اخلامســة) هــو  204مــن القوانــن(.)92

ومــن خــال تفحــص هــذه القوانــن ال

يوجــد فيهــا أي نــص أصلــه مقــرح
برملــاين .

املصادقــة عليهــا.

خالصة

خالصــة القــول إن املؤسســة الربملانيــة

يف أغلــب الــدول التــي تبنــت

ميكانيــزم العقلنــة الربملانيــة ،ومــن
بينهــا موريتانيــا ،أصبحــت يف الوقــت

الراهــن ،لعوامــل عديــدة منهــا ماهــو

قانــوين ومنهــا مــا هــو ذايت أو داخــي
جمــرد فضــاء للتســجيل واملصادقــة ،بدل

العدد  50 /آذار 2022م

احلكومــة .فحســب املعطيــات املتوفــرة

وحتــى إذا متــت برجمتهــا ودراســتها

أن تكــون مؤسســة ترشيعيــة متــارس
خمتلــف الســلط املتعلقــة بعمليــة ســن

القانــون ،وهــو مــا ترتــب عنــه اختــال
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جــي يف حكامــة ممارســة الترشيــع يف

ضعــف األداء الربملــاين ،لذلــك نقــرح

هــذا االســتنتاج تــم التوصــل إليــه بعــد

معينــة يف كل مرتشــح للعضويــة يف

الدســتورية الضابطــة إلجــراءات

التمثيليــة) ،حتــى يتــم التغلــب بذلــك

جمــال القانــون.

القيــام بدراســة متأنيــة للمقتضيــات
عمليــة ســن القوانــن مــن جهــة ،ومــن

جهــة أخــرى اعتــاد تقييــم عــام لــأداء
الربملــاين يف ممارســة العمــل الترشيعــي،
حيــث أظهــرت نتائــج هــذه املعطيــات

حالــة الضعــف -حتــى النقــول
اهلامشــية -التــي ظــل يعيشــها الربملــان

املوريتــاين ( ومــا زال يعيشــها) عــر
امتــداد جتاربــه املتعاقبــة يف ممارســة

وظيفتــه الترشيعيــة ســواء يف ذلــك
الفــرات التــي ســادت فيهــا الثنائيــة
املجلســية أو تلــك التــي أصبــح فيهــا

الربملــان مكــون مــن غرفــة واحــدة كــا

هــو احلــال يف ظــل الوضــع الدســتوري
العدد  50 /آذار 2022م

احلايل.

مقرتحات

اجلمعيــة الوطنيــة ( بــل وكل املجالــس

عــى هشاشــة الــدور االقرتاحــي

للمؤسســة الربملانيــة؛

-رضورة تواصــل أعضــاء الربملــان مــع

واقعهــم املجتمعــي ومعايشــته ومواكبته
حتــى يكــون ذلــك دافعــا هلــم عــى

تقديــم مقرتحــات يكــون هلــا األثــر
اإلجيــايب عــى واقــع املجتمــع ،فغالبيــة
املنتخبــن تنقطــع صلتهــم بالســاكنة

التــي انتخبتهــم بمجــرد تأمــن

حصوهلــم عــى املقعــد االنتخــايب؛

-أن توفــر املؤسســة الترشيعيــة

ألعضائهــا الوســائل الفنيــة واآلليــات
التــي بإمكاهنــا أن تعينهــم عــى لعــب

دور أكــر يف ممارســة حقهــم يف اقــراح
القوانــنّ ،
عــل ذلــك أن يســاهم يف

-مــن بــن األســباب الرئيســية التــي

تعويــض غيــاب التخصــص واملعرفــة

كل مــن املغــرب وموريتانيــا ضعيــف

وهــو مــا سيســاعدهم عــى معرفــة

جعلــت الــدور االقرتاحــي للربملــان يف

جــدا مقارنــة بــدور احلكومــة ،هــو عدم

توفــر عنــارص الكفــاءة واألهليــة يف
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اشــراط مؤهــات علميــة وجتربــة

غالبيــة أعضــاء الربملــان ،ممــا ســاهم يف

القانونيــة لــدى كثــر مــن الربملانيــن،
طريقــة صياغــة مقرتحــات منظمــة
بشــكل فنــي جيعلهــا قابلــة للتقديــم
واملناقشــة والدراســة.

د.حممد عبد اجلليل الشيخ القاضي

املراجع واهلوامش:

اجلمهوريــة القوانــن يف األجــل املحــدد يف

-1للتفصيــل أكثــر ،يراجــع :ســليامن حممــد

املــادة  70مــن هــذا الدســتور ،وهــو يتمتــع

العربيــة املعــارصة ويف الفكــر الســيايس

جزأهــا أوكلهــا للوزيــر األول».

الطــاوي ،الســلطات الثــاث يف الدســاتري

اإلســامي ،دار الفكــر العريب-القاهــرة،

الطبعــة الســابعة ،2012 ،ص.92

بالســلطة التنظيميــة ويمكنــه أن يفــوض
-7

يراجــع هبــذا اخلصــوص :ســيدي حممــد

ولــد ســيد أب ،الوظيفــة الترشيعيــة يف دول

-2يف دســتوري  1959و 1961مل يكــن

املغــرب العــريب ،منشــورات املجلــة املغربيــة

واحــدة تســمى «اجلمعيــة الوطنيــة تطبيقــا ملــا

( ،2001عــدد  )25ص .64

الربملــان املوريتــاين يتألــف إال مــن غرفــة
تنــص عليــه املــادة  17مــن األول ،واملــادة 26
مــن الثــاين.

-3يمكــن اإلطــاع بالتفصيــل عــى خمتلــف

لــإدارة املحليــة والتنميــة ،الطبعــة األوىل
-8

-9

املادة  09من الدستور .

املادة  13من دستور .1991

-10

املادة  20من دستور .1991

-12

هــذه هــي الصياغــة احلاليــة للفقــرة األوىل

تلــك املوضوعــات املحــددة يف املــادة 26

-11املادة  78من الدستور.

جمــاال ،خيتــص الربملــان فقــط بالترشيــع فيهــا.

مــن املــادة  98مــن الدســتور بعــد تعديلهــا

مــن دســتور  1959والتــي بلغــت حــوايل 12
-4جــان اكلــود أرنــو ،املؤسســات السياســية
املوريتانيــة ،تعريــب عبــد القــادر امليــادي،

مركــز التوثيــق والبحــوث باملدرســة الوطنيــة
لــإدارة ،انواكشــوط  ،،1982ص .46

-5صــدر هــذا الدســتور بموجــب األمــر

بموجــب املراجعــة الدســتورية  2017التــي

ترتــب عنهــا إحــداث املجالــس اجلهويــة .قبل
هــذا التعديــل كان نــص الفقــرة عــى الشــكل
التــايل:

«املجموعــات اإلقليميــة للجمهوريــة هــي

اإلســامية املوريتانيــة ،اجلريــدة الرســمية

هــذه التســمية هــي التــي اعتمدهــا

يوليــو  ،1991املتضمــن دســتور اجلمهوريــة
املوريتانيــة ،عــدد  ،763بتاريــخ  30يوليــو
.1991

-6جمــال التنظيــم هــو وظيفــة مــن وظائــف

الســلطة التنفيذيــة ،وتنــص املــادة 32

مــن الدســتور عــى أنــه »:يصــدر رئيــس

بقانــون».
-13

الدســتور املوريتــاين  1991هلــذا الصنــف
مــن القوانــن .أمــا يف املغــرب فيطلــق عليهــا

العدد  50 /آذار 2022م

القانــوين رقــم  ،91-022بتاريــخ 20

البلديــات .تنشــأ كل جمموعــة إقليميــة أخــرى

القوانــن التنظيميــة ويف تونــس يطلــق عليهــا

القوانــن األساســية ،يف حــن يطلــق عليهــا

يف اجلزائــر القوانــن العضويــة .لذلــك
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فســواء تــم اســتخدام تســمية هــذا الصنــف

عــى مثــل هــذه القوانــن يف صلــب الوثيقــة

املــرع املوريتــاين) أو بالقوانــن التنظيميــة

«القوانــن النظاميــة».

مــن القوانــن بالقوانــن النظاميــة (كــا فعــل
أو األساســية أو العضويــة فاملعنــى املقصــود
واحــد ،أي تلــك القوانــن التــي تصــدر بنــاء

عــى إحالــة مــن النــص الدســتوري وتتميــز
مســطرة إقرارهــا بإجــراءات خاصــة ال تتبــع

يف إقــرار القوانــن العاديــة.

-16كان نــص هــذه الفقــرة قبــل التعديــل

الدســتوري  ،2017الــذي ترتــب عنــه إلغــاء

غرفــة جملــس الشــيوخ ،كاآليت« :ال يقــدم
املــروع او االقــراح إىل مداولــة وتصويــت

أول غرفــة أحيــل إليهــا إال بعــد انقضــاء

-14أمــا دســتوري  1959و 1961فلــم ينصــا

مخسـ�ة عـشر ) (15يومــا بعــد إيداعــه».

ضمــن القوانــن التــي تصــدر عــن الســلطة

املــادة فقــد تــم إلغاؤمهــا ،واللتــان كان نصهــا

عــى وجــود هــذا الصنــف مــن القوانــن
الترشيعيــة.

أمــا الفقرتــان الثالثــة والرابعــة مــن هــذه
مــا يــي »:تطبــق يف هــذه احلالــة اإلجــراءات

-15غــر أنــه يالحــظ صــدور العديــد مــن

املحــددة يف املــادة  66إال أنــه يف غيــاب

دون وجــود إحالــة إليــه يف مــن قبــل

الوطنيــة عــى النــص يف قــراءة أخــرة إال

هــذا الصنــف مــن القوانــن يف موريتانيــا

الدســتور (مثــل القوانــن النظاميــة املتعلقــة
بلجنــة االنتخابــات ،تشــجيع ولــوج النســاء

للمأموريــات والوظائــف االنتخابيــة،
األحــزاب السياســية وكــذا القانــون النظامــي

املتعلــق باجلهــة )..وإنــا تــم إخضــاع هــذه
العدد  50 /آذار 2022م

القوانــن لنفــس املســطرة املتبعــة يف إصــدار

القوانــن النظاميــة الصــادرة بموجــب
اإلحالــة عليهــا يف الوثيقــة الدســتورية ،وهــو

مــا يطــرح إشــكاال يتعلــق بمــدى وجاهــة
إضفــاء صفــة « قانــون نظامــي» بمجــرد اتبــاع

مســطرة إصــدار القوانــن النظاميــة؟ أم أنــه

يتعــن احــرام منطــوق فقــرات املــادة 67
مــن دســتور  1991التــي تقــي بــأن اإلحالــة
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الدســتورية هــو الــذي يضفــي عليهــا صفــة

االتفــاق بــن الغرفتــن ،ال تصــادق اجلمعيــة
باألغلبيــة املطلقــة ألعضائهــا.

يصــادق عــى القوانــن النظاميــة املتعلقــة
بمجلــس الشــيوخ مــن طــرف الغرفتــن

حســب نفــس الصيغــة».

كــا تــم إلغــاء املــادة  66التــي أحالــت الفقــرة
الثالثــة اآلنفــة ،عــى أحكامهــا ،والتــي كان
مقتضياهتــا تنظــم طــرق املداولــة بــن جملــي

الربملــان بشــأن مــروع او مقــرح قانــون

نظامــي ،وذلــك نظــرا إللغــاء جملــس الشــيوخ

بموجــب التعديــل الدســتوري .2017

وكانــت املــادة  ،66قبــل إلغائهــا ،تنــص عــى
مــا يــي « :تنظــر الغرفتــان يف كل مــروع أو

اقــراح قانــون بغيــة املصادقــة عــى نــص
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مطابــق ،ويف حالــة خــاف ،وحينــا تعلــن

األوىل املحــال عليهــا إال بعــد مــرور مخســة

أن حيــال بعــد قــراءة واحــدة مــن طــرف كلتــا

-18انظــر الفصــل  85مــن الدســتور املغــريب

احلكومــة االســتعجال ،فــإن املــروع يمكــن

الغرفتــن ،إىل جلنــة مشــركة مكلفــة باقــراح

نــص متعلــق باألحــكام موضــع املداولــة،
ويمكــن أن حيــال هــذا النــص بالطريقــة
نفســها إىل الغرفتــن للمصادقــة عليــه.

عــر يومــا عــى إيداعــه»...
لســنة.2011

-19الفقــرة الثالثــة مــن املــادة  67مــن الدســتور

املوريتاين لســنة .1991

-20وهنــا نشــر إىل أن األوامــر القانونيــة ظلــت

ويف هــذه احلالــة ال يقبــل أي تعديــل ،إذا مل

هــي الشــكل الــذي تــرع بواســطتها اللجــان

مشــرك أو إذا مل تصــادق الغرفتــان عليــه،

منــذ انقــاب  10يوليــو  1978إىل إقــرار

تتوصــل اللجنــة املشــركة إىل اقــراح نــص
للحكومــة آنــذاك ،بعــد قــراءة جديــدة مــن
طــرف الغرفتــن ،انــه تتطلــب مــن اجلمعيــة

الوطنيــة البــت هنائيــا يف األمــر».

العســكرية املتعاقبــة عــى احلكــم يف موريتانيــا

دســتور  20يوليــو  1991وتنصيــب رئيــس
اجلمهوريــة يف .1992/04/18

ولــذا نجــد العديــد مــن الترشيعــات الوطنيــة

-17تنــص املــادة  46مــن الدســتور الفرنــي

،التــي مــازال العمــل ســاريا هبــا حتــى اآلن،

التــي يعطيهــا الدســتور صفــة القوانــن

تلــك الفــرة ،مثــل القانــون اجلنائــي الصــادر

 ،1958املعــدل ،عــى مــا يــي »:القوانــن
التنظيميــة يتــم التصويــت عليهــا وتعديلهــا

وفــق الــروط اآلتيــة :املــروع أو املقــرح

ال يمكــن قراءتــه أوليــا ،أو التــداول فيــه
واملصادقــة عليــه مــن طــرف اجلمعيتــن إال

الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ( 42أي انقضــاء
مــدة  6أســابيع عــى إيداعــه لــدى املجلــس
األول ،و 4أســابيع بعــد إحالتــه عــى املجلــس

الثــاين).

 1983وقانــون االلتزامــات والعقــود الصــادر
.1989

-21انظــر املــادة  73مــن الدســتور املوريتــاين

لســنة  ،1991والفصــل  65مــن الدســتور
املغــريب لســنة .2011

-22وقــد نظــم الدســتور املوريتــاين لســنة
 ،1991املعــدل ،آليــة التجريــد الترشيعــي يف
املــادة  59منــه ،والتــي نصــت عــى أنــه يمكــن

أن يدخــل مرســوم تعديــا عــى النصــوص

ويف حالــة االســتعجال حســب مقتضيــات

ذات الصبغــة الترشيعيــة التــي اختــذت يف

التنظيمــي ،ال خيضــع للمداولــة يف اجلمعيــة

فيــه .غــر أن احلكومــة اليمكنهــا القيــام

املــادة  ،45فــإن مــروع أو مقــرح القانــون
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بعــد انقضــاء اآلجــال النصــوص عليهــا يف

صــدرت بموجــب أوامــر قانونيــة خــال

املجــال التنظيمــي الــذي ختتــص بالترشيــع
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جمال القانون يف موريتانيا بني النص الدستوري وغياب االقرتاح الربملاني

بتعديــل تلــك النصــوص إال بعــد أن يعلــن

-26انظــر الفقــرة الثالثــة مــن املــادة  62مــن

أن النصــوص تكتــي طابعــا تنظيميــا طبقــا

-27فضــا عــن العوامــل الذاتيــة اللصيقــة

املجلــس الدســتوري (املحكمــة الدســتورية)

ملقتضيــات مــن  59مــن الدســتور املوريتــاين.

بالربملانيــن أنفســهم .

مراحــل حتضــر وإعــداد امليزانيــة الســنوية

 2011واملــادة  61مــن الدســتور املوريتــاين

-23انظــر للفصيــل أكثــر حــول خمتلــف
يف موريتانيــا :املرســوم رقــم 2011-086
املحــدد لصالحيــات وزيــر املاليــة واإلدارات

املركزيــة التابعــة لقطاعــه الصــادر بتاريــخ 30

مايــو  ،2011اجلريــدة الرســمية املوريتانيــة،

عــدد  ،1244بتاريــخ  30يوليــو .2011

-28الفصــل  78مــن الدســتور املغــريب
 1991املعــدل.

-29تــم احلصــول عــى احلصيلــة الترشيعيــة

لواليــة الربملــان املوريتــاين اخلامســة (-2013
 )2018مــن إدارة وثائــق اجلمعيــة الوطنيــة.

(وثائــق غــر منشــورة).

-24الفقــرة األوىل مــن املــادة  68مــن الدســتور

-30املــادة  69مــن دســتور  ،1991املعــدل،

-25باالطــاع عــى الدســتور املغــريب لســنة

الوطنيــة.

املوريتــاين  ،1991املعــدل.

 2011نجــد الفصــل  77منــه  2يمنــح
احلكومــة فقــط حــق رفــض مقرتحــات
وتعديــات الربملانيــن إذا كان قبوهلــا يــؤدي

بالنســبة لقانــون املاليــة إىل ختفيــض املــوارد

العموميــة ,أو إىل إحــداث تكليــف عمومــي,
أو الزيــادة يف تكليــف موجــود .غــر انــه ألــزم

العدد  50 /آذار 2022م

احلكومــة بتوضيــح األســباب التــي دفعتهــا
إىل رفــض تلــك املقرتحــات والتعديــات.

أمــا النظــام الداخــي ملجلــي النــواب
واملستشــارين فقــد أكــد مــا نصــت عليــه

مقتضيــات الفصــل  ,77ومل يــر إىل إمكانية أن

ترفــض املقرتحــات والتعديــات اآلنفــة مــن

طــرف جلنــة املاليــة أو اللجنــة املختصــة أو أي
عضــو مــن أعضــاء املجلــس.
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الدســتور.

واملــادة  91مــن النظــام الداخــي للجمعيــة
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Résumé de l’étude
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Field of law in Mauritania : between the constitutional text
and the absence of the parliament proposition.

The Mauritanian legislative structure has
been fluctuating between Bicameralism and
Unicameralism since the first constitution
the country ever experienced. When
checking back the two constitutions the
country experienced in 1959 and 1961, it
can be noticed that both were unicameral
(National Assembly). Whereas the 1991
constitution, (the authentic version) was
a bicameral one before it was remodeled
to its original form, unicameral, due to
the third constitutional review in 2017,
after it had shaped the parliamentary life
for more than 25 years. This was due to
several factors that had been supported by
the very tense political context at the time.
Whatever the form of the parliament takes,
the creation and adoption of the legislation
will remain its traditional function.
In this context, this study aims to shed light
in the main mechanisms of the parliament
reasonability that has been adopted from
the French constitution in 1958, when the
main aspects of the mechanism lie in the
identification of the law filed- that is the
attribution of the parliament. Additionally,

the constitutionalization of the dispositions
makes the government a major participant
in the practice of the legislation in the
law filed via the group of mechanisms
that are fixed by the constitution text.
This study resumes that the propositional role
in the field of legislation of the parliament
institution in Mauritania ( as in most of the
countries that have adopted the mechanism
of the parliament reasonability ) has been
recessing and degrading due to various
legal, personal and internal factors to an
extent where it can be said that the National
Assembly has become just a space to the
registration and approbation of the suggested
laws projects instead of being a legislative
institution that practices the different
powers related to law creation process.
Key words : law, parliament, Mauritanian
government.
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