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محددات الصبلحيات المالية لمجمس النواب اليمني
وامكانية اإلصبلح
دراسػ ػة مقارنػ ػ ػة

د .محمود محمد ىائؿ عبد الجبار
استاذ القانوف العاـ المساعد
كمية الشريعة والقانوف – جامعة الحديدة

المقدمة:
ما مف نظاـ سياسي ركزت دعائمو ،وشيدت معالمو ،إال وكاف باعثو األساسي اعتبارات مالية ،تضمف نشأتو،
وتؤمف بقاءه واستم ارريتو ،وليذا الغرض ارتبطت دواعي الحاجة إلى اإلنفاؽ العاـ والتحصيؿ بظيور الدولة،

ونشأة مؤسساتيا ،واحتكارىا لمسمطة ،دوف قيد أو شرط يحدد قواعد اشتغاليا ،مما أدى إلى المساس بحقوؽ
األفراد وحرمة أمواليـ ،فكاف مدعاة لشعوب عدة لمقاومة وكبح السمطة المطمقة في أوروبا ،وبالخصوص في

انجمت ار وفرنسا ،إلى أف توجت تمؾ المقاومة ،بأف قطع الحكاـ عيوداً ومواثيؽ تـ بمقتضاىا تنظيـ الشؤوف المالية
بقواعد مشروعة مف قبؿ سمطة مختصة تعبر عف إرادة الشعوب وتمثميا ،وبذلؾ أعمف عف الصبلحية الحصرية
لممجالس التمثيمية في الشئوف المالية ،فشكمت ىذه األخيرة أحد الركائز األساسية لنشأة البرلماف وصمب عممو في

الوقت الراىف.

وعمى ىذا األساس اعتبر حؽ البرلماف بممارسة الصبلحيات المالية في الدولة الديمقراطية مف الحقوؽ

الرئيسية التي اكتسبيا عبر تطور تاريخي تدريجي قاد إلى تخطي الصبلحيات المطمقة لمحكاـ في الشأف المالي،

ومف ثـ رسـ مسار اختصاصاتو المالية ،فأخذ يناقش النفقات والموارد ،ويعتمد الميزانيات ويراقب تنفيذىا ،منعاً
لمسمطة التنفيذية مف التعدي عمى الماؿ العاـ ،فتكرس نتيجة لذلؾ صبلحيات واسعة ،وسيادة قوية لمجياز

التشريعي عمى الجياز التنفيذي حتى منتصؼ القرف العشريف ،فكاف القرار المالي ينتج مف طرؼ فاعؿ مركزي

أال وىو البرلماف.

لكف ىذا الوضع لـ يستمر طويبلً عقب انتقاؿ مفيوـ الدولة مف الدولة الحارسة إلى المتداخمة ،التي في

ممارسة وظائفيا الجديدة تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية ىائمة ،وتحويبلت نقدية ضخمة مصدرىا الضرائب،
مما جعؿ دور البرلماف يتراجع ،خاصة بعد صدور دستور الجميورية الخامسة في فرنسا سنة 8591ـ ،وما
أحدث مف تحوالت عميقة عمى التفوؽ البرلماني في المجاؿ المالي ،فوزع الصبلحيات المالية بيف الحكومة

والبرلماف راسماً حدود عمميا ،وناقبلً معو الممارسة البرلمانية الواسعة إلى ما اصطمح عمى تسميتو بالبرلمانية

المعقمنة ،المجسدة مع الدستور الفرنسي المؤطر والضابط لسموؾ المؤسسات الدستورية.
()1

وبما أف العقمنة البرلمانية شكمت السمة األساسية لدستور الجميورية الخامسة

فإف العديد مف الدساتير ومنيا

الدساتير اليمنية المتعاقبة تأثرت بيا ،فاستميمت مقومات تنظيـ الشؤوف المالية مف الدستور الفرنسي مضاؼ

إلييا الخصوصية اليمنيةػ ،فاتخذت بذلؾ توجياً برغماتياً يبدو وافداً لتكتشؼ نفسيا غائصة في مساؽ فمسفي وما
يترتب عنو مف إشكاالت تحتاج إلى تدقيؽ وتوضيح.

( )1عمد المشرع الفرنسي في دستور 8591ـ ،عمى تحديد مجاؿ القانوف ،وترؾ ما ال يدخؿ في مجاؿ القانوف مف اختصاص الحكومة ،أي المجاالت
التنظيمية ،ومنيا تنظيم الشؤوف المالية ،فتأثر بيذا التوجيو ،فتأثر ىذا العديد مف الدساتير كالدستور المغربي والتونسي ،في حيف أف الدستوراف المصري
واليمني واف كانا لـ يحددا مجاؿ القانوف ومجاؿ البلئحة ،إال أنيما جعبل تنظيـ الشأف المالي مف اختصاص الحكومة ألسباب واقعية ،ومف المؤكد أف
التوجيات العقبلنية والواقعية لمشأف المالي تعددت أمثمتيا ،ويمكف اإلشارة إلى أنظمة التخطيط والبرمجة واعداد الميزانية في أمريكا ،وتسيير النفقات
العمومية في كندا ،وميزانية البرامج في السويد ،وعقمنة اختيار الميزانية في المغرب ،وفحص البرامج في بريطانيا.
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وىذا التوجو طبع الدساتير اليمنية وصوالً إلى الدستور المعدؿ 6002ـ ،الذي نظـ اشتغاؿ السمطتيف
التشريعية والتنفيذية ،ومع اليقيف بتضميف الصبلحيات المالية لمجمس النواب في النصوص الدستورية والقانونية

المنظمة ،إال أف الحكومة تمكنت مف الناحيتيف القانونية والعممية أف تخمؽ مكانة مميزة أماـ المجمس ،حيث
عمدت عمى فرض تدابير دستورية وقوانيف تنظيمية لمحد مف تمؾ الصبلحيات لدرجة أف جعمت بعض الدارسيف

يذىب لمقوؿ "أف وظيفة البرلماف ال توجد حيف نظف وجودىا".

وفي ذات السياؽ فإف النصوص القانونية التي وقفت خمفيا الحكومة واآلليات العممية التي جاءت بيا لـ تدع

مجاالً مف المجاالت المالية إال ونظمتو ،مما جعميا بمثابة المشػرع الرئيسػي في الشئوف المالية ،يقابمو تراجع دور
مجمس النواب بيذا المجاؿ ،نتيجة محددات حاضرة وفؽ مبررات معنية.

وليذا تعالت أصوات تنادي وتطالب لمخروج مف ىذا المأزؽ ،واعطاء المجمس دور متقدـ لمواجية الحكومة

في ظؿ تنامي الشفافية اإلدارية والمسؤولية لتدبير السياسات المالية.

وال ريب في أف أي محاولة إلعادة تأطير العبلقة بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية ينبغي أف تتركز باألساس في

تدعيـ المنظومة الرقابية عمى الماؿ العاـ ،حتى يتسنى التأسيس والتأصيؿ لنوع مف إمكانية إعادة التوازف بيف مجمس

النواب والحكومة ،وخمؽ مناخ مف الثقة المتبادلة ،واالطمئناف عمى مصير الماؿ العاـ.

أهمية الدراسة:

تبرز أىمية الدراسة في كونيا تحقؽ الفائدة لمبحث والتأصيؿ مف ناحيتيف عممية وعممية معاً ،فاألىمية العممية

تتمثؿ في قمة الدراسات األكاديمية التي تبحث في محددات الصبلحيات المالية لمجمس النواب وامكانية

اإلصبلح ،واف اقتصر بعضيا عمى التمميح ،دوف الخوض بعمؽ في األفكار الرئيسية ،كما أف إمكانية إصبلح

المجاؿ المالي يقود حتماً إلى طرؽ العديد مف الموضوعات ذات الصمة.

أما األىمية العممية فتتمثؿ في كونيا تقدـ تحميبلً شمولياً لمختمؼ القضايا المرتبطة بالموضوع مف زوايا

النصوص القانونية والعممية.
إشكالية الدراسة:

تكمف اإلشكالية في أف قوانيف الموازنة تجسد نوع مف العبلقة بيف الجيازيف التشريعي والتنفيذي ،غالباً ما تتسـ

بالتدا خؿ وانتقاص األدوار ،وترجيح كفة عمى أخرى ،تفرضيا محددات قانونية وعممية ،مما يستدعي ضرورة

معالجتيا عبر إصبلحات جوىرية تمس البنية القانونية واآلليات العممية في اتجاه إصبلح المجاؿ المالي .وفي
ظؿ غياب تحديد واضح وصريح بما يكفي ليذه المحددات فإف األمر يطرح تساؤالت وفرضيات جزئية َّ
عؿ

أىميا:

 يمارس مجمس النواب – قانوناً – صبلحيات التشريع المالي ،لكنو يصطدـ بمحددات فما ىي ىذهالمحددات؟ وأيف تظير؟

 ىؿ عرؼ مجمس النواب بالفعؿ تراجعاً في أداء وظيفتو التشريعية؟ وىؿ يمكف تعويض ىذا التراجعبالوظيفة الرقابية عمى الماؿ العاـ؟ أـ أنيا ىي األخرى عرفت محددات عمقت مف إضعاؼ المجمس؟
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وما ىي سبؿ إصبلح وتفعيؿ دور المجمس مف أجؿ إعادة التوازف بيف الجيازيف التشريعي والتنفيذي؟

أهداف الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى توضيح محددات صبلحيات مجمس النواب المالية ،وامكانية تدعيمو بآليات فاعمة

لتخطي تمؾ المحددات ،حيث يضيؽ الخناؽ عميو بزيادة نشاط الحكومة في التشريع المالي ،ولموقوؼ أماـ تمؾ
المحددات فإف الدراسة تعرؼ بالنصوص القانونية وباآلليات العممية ،وامكانية تنشيط وتدعيـ الرقابة عمى الماؿ

العاـ في اتجاه تصحيح القوانيف المنظمة لمموازنة.
منهج الدراسة:

انسجاماً مع ما سبؽ ولدراسة موضوع محددات الصبلحيات المالية لمجمس النواب اليمني وامكانية اإلصبلح

سيتـ استخداـ المنيج الوصفي والتحميمي والمقارف مف أجؿ الوصوؿ لدراسة موضوعية وأكثر شمولية .وعميو

ارتأينا تقسيـ الدراسة إلى مبحثيف اثنيف:

المبحث األوؿ :محددات الصبلحيات التشريعية لمجمس النواب في المجاؿ المالي.

المبحث الثاني :تكريس المحددات عمى المنظومة الرقابية وامكانية اإلصبلح.
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المبحث األول

محددات الصالحيات التشريعية لمجمس النواب في المجال المالي
يشير الكاتباف "بيار ال لوميار واندري دي ميشاؿ" إلى أف عمؿ البرلماف ولد في أحضاف األنظمة "الموناركية"
وكاف اليدؼ منو ىو الحد مف سمطة الممكية المطمقة في مجاؿ فرض الضرائب عمى نظاـ األقطاع ،فقيدت

بضرورة موافقة المجمس الكبير "البرلماف" عمييا ،كونو المعبر عف إرادة المممكة عوض الممؾ وفؽ وثيقة العيد

الكبير ()magna carta
وتشريعية ومالية(.)2

() 1

وفي ظؿ التطورات بدأ المجمس يعرؼ استق ار ًار فأسندت إليو وظائؼ سياسية

وعند الحديث عف البرلماف بشكمو التقميدي ،فإنو يتمتع بسيادة مطمقة في المجاؿ التشريعي ،وىي وظيفة

أساسية تجسد معنى وأسس الديمقراطية ،انطبلقاً مف مبدأ فصؿ السمط الذي أطمؽ فكرتو "مونتسكيوه" وكرستو

أغمب الدساتير بنصوص صريحة(.)3

وال ريب ف ي أف اختصاصات البرلماف تتبايف تحديداتيا القانونية مف نسؽ دستوري إلى آخر

()4

ففي انجمت ار

سادت فكرة خبلؿ القرف ( ) 85مفادىا "أنو بإمكاف البرلماف أف يفعؿ كؿ شيء ما عدا أف يحوؿ الرجؿ إلى امرأة"
وىذه الفكرة استمدت أسسيا مف االختصاص الشامؿ لمبرلماف ،أما في فرنسا شكؿ استيبلء البرلماف عمى

االختصاص المالي مرحمة فارقة في تاريخ تطور المؤسسات السياسية بالدولة(.)5

( )1كاف المموؾ في انجمت ار والى حدود القرف ( )81أح ار اًر في اإلنفاؽ ما دامت النفقات تموؿ مف ممتمكات التاج ،ولـ يكف ىناؾ فصؿ واضح بيف أمواؿ
الممؾ ونفقات الدولة ،وأماـ تزايد اإلنفاؽ استعاف الممؾ بالضرائب بشكؿ تعسفي ،مما دفع بممثمي الشعب لمضغط عميو وكبح سمطتو في جباية األمواؿ،
وذلؾ بنصوص قانونية نص عمييا الميثاؽ الكبير  8689ـ "ال تفرض ضريبة إال بالموافقة العامة لممممكة عف طريؽ مجمس عموـ الدولة" وىذا المجمس
ا صطمح عمى تسميتو بالبرلماف .غير أف الممؾ تجاىؿ ذلؾ وفرض ضرائب أخرى فردوا عميو النواب 8261ـ بتقرير فيو عدـ قانونية كؿ ضريبة تجبى
دوف موافقتيـ ،مما اضطر بالممؾ إلى إصدار وثيقة إعبلف الحقوؽ ( )Petition of Rightوالتي قررت ضرورة موافقة الشعب عمى ما يفرض مف
ضرائب  .وكما ىو الحاؿ في انجمت ار عرفت المجالس النيابية في فرنسا نفس المنحى فأكدت عمى عدـ قانونية كؿ ضريبة لـ تأذف ىي بجبايتيا .لممزيد
انظر:
 رفعت المحجوب ،اإليرادات العامة ،الكتاب الثاني ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط  ،8521ص .62 فيمي محمود شكري ،الموازنة العامة ،ماضييا وحاضرىا ومستقبميا ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر ،بيروت8559 ،ـ. عبد القادر تيعبلتي ،المالية العامة ،دار الجسور ،وجده -المغرب ،ط6001 ،1ـ ،ص .95 عبد الحؽ بف سعدي ،التجربة البرلمانية في الجزائر ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر6008 ،ـ ،ص.1 ،6( )2عبد الرحمف البكريوي ،الوجيز في القانوف اإلداري المغربي ،الكتاب الثاني ،شركة باب لمطباعة والنشر ،الرباط ،ط ،8550 ،8ص .59

( )3مريمة سروري ،مؤسسة الحكومة كفاعؿ في تدبير الشأف العاـ الوطني ،رسالة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا المعمقة في القانوف العاـ ،كمية العموـ القانونية
واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد الخامس /السويسي ،الرباط6005-6001،ـ ،ص .1

( )4محمد اتركيف ،الدستور والدستورانية ،مف دستور فصؿ السمطة إلى دستور صؾ الحقوؽ ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ط6002 ،8ـ ،ص
.90

( )5أحمد مغنوج ،السمطة التنفيذية في المغرب ودورىا في مجاؿ التشريع – دراسة مقارنة ،أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف العاـ ،كمية العموـ القانونية
واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد الخامس /اكداؿ الرباط ،العاـ الجامعي 6008/6000ـ ،ص .155
-

اليبري اليبري ،االختصاصات المالية لمبرلماف المغربي ،أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف العاـ ،كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية،
جامعة محمد األوؿ ،وجدة ،العاـ الجامعي 6002/6009ـ ،ص .811
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لكف التحوالت العميقة عمى ىذه المؤسسات استحضرت عوامؿ عديدة فرضتيا ظروؼ الحرب العالمية
واألزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،والحاجة إلى الماؿ العاـ وتقنياتو المعقدة ،مما دفع بالحكومة إلى

إقحاـ نفسيا في مجاؿ التشػريع بالرغـ مف المساس بمبدأ فصؿ السمط ،وىوما استوجب تدخؿ المشػرع الدستوري

الفرنسػي  8591ـ ليؤكد حضور الحكومة في مجاؿ التشريع بصورة عامة والتشريع المالي بصورة خاصة (،) 1
ليعمف عف بروز نوع مف أنواع التوازف بيف السمط

( )2

وبالتالي أصبح البرلماف يعاني مف وجود محددات أقرتيا

الدساتير والقوانيف المنظمة ،ونظ اًر لتنوعيا وكثرة مظاىرىا في النظاـ القانوني اليمني والمقارف سيتـ تناوليا في
ىذا المبحث مف خبلؿ مطمبيف عمى الشكؿ التالي:

المطمب األول :المحددات القانونية ألداء المجمس في التشريع المالي
ال جداؿ في أف الصراع المحتدـ الذي عرفو البرلماف في أوروبا مف أجؿ انتزاع حقو في الصبلحيات المالية

لـ تشيده اليمف في أوؿ مجمس نيابي ليا ،وانما شيدت الحياة السياسية مخاضات وارىاصات متعددة ،كاف
مردىا في الغالب تطورات سياسية واقتصادية داخمية ،خاصة بعد ظروؼ قياـ دولة الوحدة ،وما رافقيا مف
احتقانات أثرت في مجمميا عمى البنية الدستورية والقانونية لمدولة الموحدة ،حيث لـ يستطع دستورىا المستفتى

عميو في 8558ـ مف إحداث توازف في العبلقة بيف السمط وتحديدىا بوضوح(.)3

وبما أف جوىر العبلقة بيف السمط يكمف في المجاؿ المالي ،موضع االحتكاؾ ،والتنازع ،فإف الدستور اليمني
ينص عمى أف المجاؿ المالي ىو مف اختصاص مجمس النواب ،ومع ىذا التنصيص فإف تدخؿ الحكومة عرؼ

توسعاً مييمناً عمى الشأف المالي ،مرده باألساس اعتبارات سياسة واقتصادية واجتماعية ،وبالتالي وضع محددات

قانونية عمى دور مجمس النواب في التشػريع المالي

()4

وتيـ ىذا المحددات باألساس اإلجراءات المتبعة في الموافقة

عمى قوانيف الموازنة (قانوف الموازنة السنوية ،والتعديمي ،والحساب الختامي) ،والموافقة عمى خطط التنمية،

والمعاىدات الممزمة لمالية الدولة ،وىو ما سيتـ تناولو في اآلتي:
أوالً :محددات الموافقة عمى مشروع قانون الموازنة

عمد المشرع اليمني والمقارف – وجوباً – عمى تنظيـ األحكاـ والمبادئ المالية عمى أسس وقواعد قانونية تضمف

انتظاميا وصيانة حقوؽ األفراد المالية .وانسجاماً مع المبادئ الديمقراطية المتعارؼ عمييا عالمياً ،فإف مجمس النواب ىو

()1أحمد مغنوج ،مرجع سابؽ ،ص .155
( )2مصطفى قموش ،النظاـ الدستوري المغربي ،مكتبة دار السبلـ ،الرباط ،ط8555 ،5ـ ،ص .850
( )3فؤاد محسف ثامر ،السمطة التشريعية في اليمف بعد إنشاء مجمس الشورى ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة تونس /المنار ،العاـ
6005ـ ،ص .9 ،5
( )4دستور الجميورية اليمنية المعدؿ 6002ـ ،ـ  ،11 ،19مرجع سابؽ.
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صاحب االختصاص األصيؿ في التشريع( )1لكف ىذه القاعدة ال تتـ إال وفؽ إجراءات محددة قانوناً ،وىو ما ذىب إليو

المشرع الدستوري اليمني عندما وضع مجموعة مف المحددات والشروط أماـ الموافقة عمى مشروع قانونية الموازنة ،وىي
عمى النحو التالي:

 )8الوسائل القانونية لحق االقتراح والتعديل ومحدداتها
أ) حق االقتراح ومحدداته
يعد حؽ اقتراح القوانيف أحد المحطات األولى التي تمر منيا العممية التشػريعية

() 2

ويقصد بو التقدـ

بمشروعات قوانيف تمكف صاحبيا مف المشاركة في مراحؿ التصػرؼ القانوني مف خبلؿ قدرتو عمى تحريؾ

مسمسؿ إنشاء ىذا التصرؼ(.)3

والدساتير عمى أنواعيا تتبايف في منح ىذا الحؽ وفي القيود الواردة عميو ،ففي الدوؿ التي تأخذ بالنظاـ

البرلماني تشترؾ السمطتيف التشريعية والتنفيذية في عممية التشريع ،وبالتالي تكوف الوظيفة التشريعية مركبة،
تمارسيا جيات متعددة ،عمى خبلؼ الدوؿ التي تأخذ بالنظاـ الرئاسي ،تحرـ السمطة التنفيذية مف االشتراؾ في

التشريع(.)4

وبالرجوع إلى الدستور اليمني المستفتى عميو 8558ـ وتعديبلتو فإنو يكيؼ النظاـ السياسي عمى أنو نظاماً
مختمطاً يمزج بيف النظاـ الرئاسي والبرلماني ،وعميو فقد أعطى حؽ اقتراح القوانيف حقاً مشتركاً ألعضاء مجمس
النواب ولمحكومة ،ولمنقابات والمؤسسات الجماىيرية(.)5

وال يميز الفقو في جانب اقتراح القوانيف ،بيف اقتراح القوانيف ،وقوانيف الميزانية ،وىو نفس المنحى الذي تنيجو

معظـ الدساتير ،حيثتكتفي بإسناد حؽ اقتراح القوانيف لجيات محددة قانوناً ،كما ىو الشأف في الدستور اليمني
ونظيره المغربي ،المذاف أوردا نص حؽ االقتراح المشترؾ لمسمطتيف التشريعية والتنفيذية في صيغة عامة،

مقتبساف ىذا الحؽ مف الدستور الفرنسي لسنة 8591ـ(.)6

( )1المادة  29 ،26مف الدستور  ، 6002عثماف سمماف العبودي ،االختصاص التشريعي لمبرلماف في الشئوف المالية ،دراسة في الفمسفة الدستورية لمتشريعات
المالية العراقية والمقارف ،مجمة التشريع والقضاء ،السنة الخامسة ،عدد ( )6نيساف حزيراف 6081ـHtt: tqmag nel body. Asp? Field = .
news- ar abicaud= 7
( )2مطير محمد إسماعيؿ الع زي ،المبادئ الدستورية العامة والنظاـ الدستوري في الجميورية اليمنية ،مكتبة ومركز الصادؽ ،صنعاء ،ط6088 ،2ـ ،ص
.188
( )3اليبري اليبري ،مرجع سابؽ ،ص .858
( )4صبري جبمي أحمد عبد العاؿ ،الخداع السياسي وأثره عمى ميمة البرلماف التشػريعية والرقابية ،مكتبة الوفاؽ القانونية ،االسكندرية ،مصر ،ط6085 ،8ـ،
ص .69
( )5النقابات والمؤسسات الجماىيرية ال يمكف ليا أف تقترح القوانيف مباشرة وانما عبر ممثمييا في مجمس النواب.
-

راجع العبلقة بيف السمطة في دستور الجميورية اليمنية المستفتى عميو 858ـ.

-

محمود محمد ىائؿ عبد الجبار ،التجربة الديمقراطية في الجميورية اليمنية ،أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف العاـ ،كمية العموـ القانونية

واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد الخامس –أكداؿ– الرباط6002 /6009 ،ـ ،ص .25

( )6دستور الجميورية اليمنية  ،6008الصادر بالجريدة الرسمية ،عدد ( )2بتاريخ 6008/5/89ـ ،والمعدؿ 6002ـ ،ـ ،19دستور المممكة المغربية ،6088
 ،6088منشور في سمسمة نصوص قانونية صادرة عف مركز دراسات السياسة الجبائية ،عدد ( )85لسنة  ،6088ـ .21
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وعمى الرغـ مف مضموف الصيغة العامة لحؽ االقتراح إال أف الدستور اليمني أوضح النسبة العددية التي
يمكف مف خبلليا لمجمس النواب التقدـ بحؽ االقتراح ،حيث أورد بأف القوانيف المالية التي تيدؼ إلى زيادة أو

إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيفيا أو اإلعفاء مف بعضيا ،والتي ترمي إلى تخصيص جزء مف أمواؿ الدولة لمشروع
ما ،فبل يجوز اقتراحيا إال مف قبؿ الحكومة أو  %60مف النواب عمى األقؿ ..وىذا ما يترؾ مجاالً واسعاً
لمحكومة باقتراح قوانيف الموازنة ،تماشياً مع اآلراء الفقيية التي تعتبر حؽ اقتراح قوانيف الموازنة خاصة

بالحكومة(. )1ومف ىنا يأتي التساؤؿ عف األسباب التي جعمت صائغي الدستور يقروف بفرض محددات عمى ىذا
الحؽ.

لقد أثبتت الحياة الدستورية في أوروبا بأف تدخؿ البرلماف في اقتراح قوانيف المالية بالزيادة أو النقصاف لو

عواقب وخيمة عمى مالية الدولة ،وليذا أجمع الفقو والتشريع عمى ضرورة تقييد حؽ البرلماف في مجاؿ اقتراح
قوانيف المالية ،وتعزز ىذا االتجاه بصدور دستور الجميورية الخامسة 8591ـ ،فنشأ عرؼ دستوري يفيد
باستبعاد المقترحات البرلمانية في المجاؿ المالي واقتصارىا عمى الحكومة(.)2

وبناء عميو عمدت الكثير مف الدساتير إلى إسناد حؽ اقتراح القوانيف المالية لمحكومة وفؽ مجموعة مف
ً
االعتبارات تصب لصالح الحكومة وتدعـ موقفيا َّ
عؿ أىميا:
 إف الحكومة ىي األكثر قدرة عمى معرفة حاجيات الدولة إلى الماؿ العاـ ،والذي يتميز بطابعو الفنيالدقيؽ ،وقد يؤدي المساس بو  -دوف خبرة – إلى حدوث خمؿ واضطراب في موازنة الدولة ،التي تترجـ
إلى مشػروع قانوف يستمزـ دراسات ميدانية ،وجمع بيانات ومعمومات ،ال يتأتى لغير الحكومة القياـ بو،

نظ اًر لما تتوفر عميو مف إمكانيات مالية وبشرية ،فضبلً عف كونيا تقوـ بعممية تنفيذ الميزانية(.)3

 إف النواب يتأثروف بناخبييـ ومصالحيـ االنتخابية ،ويمكف تحت ىذا التأثير أف ييدموا التوزاف المالي،فيقضوف عمى األمواؿ االحتياطية إف وجدت

( )4

وليذا فإف تضييؽ الطريؽ عمييـ في حؽ االقتراح مف

شأنو منع أي ابتزاز لمحكومة ،حيث قد يتخذ النواب إجراءات مف شأنيا تخفيض الموارد أو زيادة في

اإلنفاؽ ،مما يستدعي بالحكومة اتخاذ تدابير لتغطية العجز ،وقد يؤدي ىذا إلى معارضة الرأي العاـ(.)5

ب) ضعف فعالية التعديالت في التأثير عمى بنية الموازنة

تخوؿ الدساتير في األنظمة البرلمانية أو المختمطة حؽ تعديؿ القوانيف لكؿ مف السمطتيف التشريعية والتنفيذية،
( )1المادة ( )19مف دستور  ،6002مرجع سابؽ ،ويبمغ عدد أعضاء مجمس النواب اليمني ( )108عضو.
(  )2حمود محمد ىاشـ ،بف سييمة ثاني بف عمي ،اإلطار القانوني المنظـ لحؽ المبادرة في الدستور الجزائري 8552ـ ،والمغربي 6088ـ ،مجمة دفاتر
السياسة والقانوف ،عدد (8( )1جانفي) 6081ـ ،ص .821

( )3اليبري اليبري ،مرجع سابؽ ،ص  .855يوسؼ الوافي ،المالية العامة ،مبادئ واعداد الموازنة ،مكتبة التفوؽ ،صنعاء ،ط 6089ـ ،ص.90

( )4قائد محمد طربوش ،السمطة التشػريعية في الدوؿ العربية ذات النظاـ الجميوري ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر ،عماف ،ط8559 ،8ـ ،ص .621
.621

( )5قد تتمثؿ ىذه اإلجراءات في زيادة الضرائب أو المجوء إلى التقشؼ ،فبل تحظى ىذه اإلجراءات بمساندة المواطنيف مما قد يضع الحكومة في موقؼ
صعب ،بيذا الخصوص انظر ،ياىو محمد ،العبلقة بيف السمطة التشريعية والتنفيذية في دستور  8552ـ ،رسالة ماجستير في القانوف العاـ ،كمية العموـ
السياسية ،جامعة مولود معمر ،تيزاوزو ،الجزائر6081 ،ـ ،ص .59 -56

7

كما ىو الشأف في اقتراحيا

() 1

غير أف خصوصية قوانيف الموازنة تجعؿ الحكومة تتحكـ بعممية التعديؿ رغـ

التنصيص القانوني عمى مشاركة مجمس النواب فييا ،فالدستور اليمنييجيز لمجمس النواب عند النظر في مشروع

القانوف أف يقترح التعديؿ بالحذؼ أو التجزءة في المواد القانونية ،فيما يعرض مف تعديبلت ،لكف بشروط معينة
ومحددة قانوناً ،وىو ما ذىب إليو المشرع المغربي في المادة ( )22مف الدستور(.)2فالمشرعاف اليمني والمغربي
طرحا محددات أماـ البرلماف في تعديؿ مشاريع قوانيف الميزانية ،واتفقا عمى أنو يمكف لمحكومة أف ترفض بعد

بياف األسباب ا لمقترحات والتعديبلت التي يتقدـ بيا النواب ،إذا كاف قبوليا يؤدي إلى تقميص الموارد العامة أو
الزيادة في التكاليؼ ،أو التخصيص لجزء مف أمواؿ الدولة لمشروع ما ،فبل يجوز تعديميا إال بموافقة الحكومة،

وىذا المنح كرستو مختمؼ القوانيف المنظمة(.)3

وبيذا يعد حؽ االعتراض أو ما يسمى الدفع بعدـ القبوؿ آلية تمكف الحكومة مف إثارتيا في كؿ لحظة أكاف

عند إيداع التعديؿ أو أثناء التسجيؿ في جدوؿ األعماؿ أو حتى في المناقشة ،وحسب المادة ( )19مف الدستور
اليمني ،فإف مقترحات التعديبلت ال تحاؿ إلى أحد لجاف المجمس إال بعد فحصيا أماـ لجنة خاصة إلبداء الرأي

في جواز نظر المجمس فييا

()4

واحتراـ المدة الزمنية المحددة قانوناً ،واال أمكف لمحكومة بعد افتتاح المناقشة أف

تعارض كؿ اقتراح أو تعديؿ لـ يعرض عمى المجنة التي يعنييا األمر(.)5ويثور تساؤؿ مشروع وىو ىؿ اقتراح

التعديبلت ذات األثر المالي تطبؽ عمى مشروع قانوف الموازنة أـ عمى قانوف الموازنة ذاتو؟

في الواقع ىناؾ نوع مف المبس القانوني عمى المادة ( )19مف الدستور ،حيث أف مشروع القانوف يقدـ مف
طرؼ الحكومة ،ومقترح القانوف مف طرؼ مجمس النواب ،ومشاريع قوانيف الموازنة تعرض لممناقشات داخؿ

المجاف ،وفي الجمسات العامة ،ويحؽ لمنواب تقديـ المقترحات بشأنيا ،حتى واف كاف ليا وقع عمى التوازنات
المالية المقترحة ،ما داـ أف القانوف يصدر مف المجمس ،وفي حالة اعتراض الحكومة يحسـ الخبلؼ بالمجوء إلى

التصويت ،وقد تصب المقترحات في صالح مشروع القانوف ،وقد يكوف ليا انعكاسات سمبية عمى الممزـ ،كونو

الذي سيتحمؿ عبء تعديؿ القانوف ،وبالتالي فقد الثقة بيف أعضاء المجمس والناخبيف(.)6

إف مسألة تحديد قبوؿ تعديؿ قوانيف الموازنة في غاية الصعوبة لكونيا تحمؿ في كثير مف األحياف تفسيرات

خاطئة لمقتضيات النصوص القانونية ،فالمنع القاطع لمقترحات تعديؿ مف شأنو تقميص الموارد أو الزيادة في
التكاليؼ يجد أساسو المرجعي في القانوف الجاري بو العمؿ أو بصفة استثنائية في النص موضوع المناقشة ،فعندما

يكوف المرجع في صالح اقتراح تعديؿ يستيدؼ ضريبة جديدة مقترحة أو رفع منتوج ضريبة موجودة فيذا يكوف أم اًر
( )1مطير محمد إسماعيؿ العزي ،مرجع سابؽ ،ص .186

( )2المادة ( )19مف الدستور اليمني ،6002 ،والمادة ( )22مف الدستور المغربي6088 ،ـ ،مرجع سابؽ.
( )3البلئحة الداخمية لمجمس النواب 6001ـ )11( ،الجريدة الرسمية ،عدد ( )1لسنة 6001ـ ،والقانوف التنظيمي رقـ ( )2951المتعمؽ بقانوف المالية ،كما تـ
تعديمو بالقانوف التنظيمي رقـ( )8500ـ ( ،)50الجريدة الرسمية رقـ ( )5255الصادرة بتاريخ 8551/86/1ـ.
( )4ـ ( )19مف الدستور اليمني 6002ـ ،مرجع سابؽ.
( )5البلئحة الداخمية لمجمس النواب اليمني ،ـ ( ،)861يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ ،ص .21
( )6ـ ( )19مف الدستور اليمني  ،6002مرجع سابؽ ،يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ.251 ،
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مقبوالً ،ويراد مف ورائو ضماف الموارد وليس بنيتيا ،كما أف المبادلة التي يراد مف ورائيا تقميص الموارد تعتبر مقبولة

إذا ما تـ تعويضيا بإنشاء موارد معادلة(.)1

ومما سبؽ يمكف أف نخمص إلى أف حؽ اقتراح قوانيف الموازنة وتعديبلتيا حقاً مقيداً عمى مجمس النواب ،وحقاً

غير مشروط عمى الحكومة ،وىذه ميزة لمحكومة عمى حساب األوؿ ،الذي يخضع لمحددات أخرى في مسار

قوانيف الموازنة.

 )6محددات حق التصويت والمصادقة
تتوفر الحكومة عمى وسائؿ عدة لمضغط عمى مجمس النواب أثناء عممية التصويت والمصادقة ،وىذه الوسائؿ

تستيدؼ – عممياً – اإلسراع باعتماد قانوف الموازنات ،والمحافظة عمى نص المشروع الحكومي ،مف اقتراحات

وتعديبلت أعضاء المجمس()2فعندما تعد الحكومة مشروع القانوف ،يصادؽ عميو مجمس الوزراء ويرسمو بمذكرة
إيضاحية توضع لدى مكتب رئيس المجمس قبؿ شيريف عمى األقؿ مف السنة المالية الجيدة أي قبؿ 10

أكتوبر(.)3

ويبدو جمياً في ىذا األمر قصر الفترة الزمنية المخصصة لمتصويت والمصادقة ،حيث يتـ فييا دراسة مشروع

قانوف الموازنة وقراءتو ،واعطاء الكممات المختمفة لؤلعضاء الذي يحؽ ليـ قانوناً اقتراح التعديبلت عمى المشروع
ويحؽ لمحكومة االعتراض تجنباً ألي مفاجئة قد ال ترغب فييا أو تتطمب دراسات عميقة تأخذ وقتاً طويبلً،

فيساعدىا في ذلؾ األغمبية التي تتوفر عمييا داخؿ المجمس(.)4

ولموقوؼ عمى ىذه المعطيات بصورة أعمؽ يمكف إعطاء مقاربة بيذا الخصوص ،حيث نجد دستور 6088

المغربي في فصمو ( )11يعطي الحؽ لمبرلماف في التصويت عمى مشروع القانوف المالي ،ويتيح لمحكومة حؽ
معارضة التعديبلت التي يتـ إحالتيا عمى المجنة المالية ،ويمكف تقييد حرية التصويت وحصره في تصويت واحد
بخصوص النص المتناقش فيو كمو أو بعضو ،إذا ما طمبت الحكومة ذلؾ ،مع االقتصار عمى التعديبلت
المقترحة أو المقبولة مف طرفيا ،ذلؾ أف اليدؼ مف التصويت الواحد خيار صعب ،فإما أف يقبؿ المشروع بأكممو

أو يرفض كامبلً ،وأماـ ىذا الخيار يتـ التصويت عمى المشروع تصويتاً واحداً(.)5

كما يمكف ال تصويت عمى اإليرادات دفعة واحدة ،والتصويت عمى الحسابات الخصوصية ،لكف ال يمكف

( )1اليبري اليبري ،مرجع سابؽ ،ص  .602يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ ،ص .21 ،22
( )2ـ ( )66مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ.
()3حسب القانوف المالي رقـ ( )1لسنة  ،8550بشأف القانوف المالي وتعديبلتو رقـ ( )90لسنة 8555ـ ،ىناؾ ثبلث موازنات ىي :الموازنة العامة لمدولة ،وىي
موازنات الو ازرات وما في حكميا ،والمصالح والييئات والمجالس المحمية ،وموازنات الوحدات االقتصادية التي تمتمؾ الدولة رأسماليا بالكامؿ ،والمختمطة،

والميزانيات المستقمة ،وىؿ كميا تشكؿ الميزانية العامة لمدولة ،ـ ( )6مف القانوف المذكور ،المواد ( )21 ،26 ،28مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع
سابؽ.
( )4المادة ( )66مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ.
( )5عبد القادر تيعبلتي ،مرجع سابؽ ،ص .665
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الشروع في مناقشة الجزء الثاني مف الميزانية ،إال قبؿ التصويت عمى الجزء األوؿ(.)1
وتتيح الدساتير إمكانية اف تقوـ الحكومة بمطالبة مجمس النواب لمبت في مشروع قانوف الموازنة بكيفية نيائية

أي التصويت عميو عف طريؽ ربط الموافقة بمواصمة الحكومة تحمؿ مسؤوليتيا ،وفي ىذه الحالة ال يمكف رفض
المشروع إال باألغمبية المطمقة ألعضاء المجمس ،ويؤدي الرفض إلى سحب الثقة ،وبالتالي استقالة الحكومة،

ولقد لجأ الوزير األوؿ الفرنسي ليذه الوسيمة في عدة مناسبات.)2(.

ثانياً :محددات الموافقة عمى خطط التنمية والمعاهدات المالية الممزمة

تشكؿ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية مجموع التوقعات التي تعتزـ الدولة القياـ بيا مستقببلً ،وتختص

بتنفيذىا الحكومة بعد المصادقة عمييا مف طرؼ البرلماف ،وعمى اعتبار أف قانوف الموازنة ىو مجرد التنفيذ
الجزئي والسنوي لممخطط ،فمف الطبيعي أف يقوـ مجمس النواب بالتدخؿ في نطاؽ اختصاصو ،فتقؼ أمامو

محدداتوىيكالتالي:

 .8محددات الموافقة عمى خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
أعطى الدستور اليمني وكذا نظيره المغربي مسألة إعداد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لمحكومة ،نظ اًر

لما لمخطة مف رؤى شمولية لمختمؼ القضايا ،وتطورات متكاممة ال يمكف لعضو البرلماف أف يتوفر عمييا ،إذ
يفترض توافر مجموعة مف المعطيات اإلحصائية المتعمقة بمستوى النمو االقتصادي والديموغرافي والمالي،

والبنيات التحتية ،وال يمكف أف يتأتى ذلؾ إال لمحكومة التي تتوفر عمى الوسائؿ واألدوات المالية والبشرية الكفيمة
بتوفير ىذه المعطيات .واذا كاف مف غير الممكف واقعياً ومادياً وتقنياً تصور قياـ البرلماف باقتراح مشاريع خطط
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،فإف المشرع اليمني قد استعمؿ عبارة "إعداد مشروع الخطط االقتصادية

والموازنةالسنوية وتنظيـ تنفيذىا"()3ولـ يستعمؿ مقترح الخطط لمداللة عمى األصؿ الحكومي لمنص.

واذا كانت الخطة ىي مف صميـ اختصاص الحكومة فإف التصويت عمييا مف اختصاص البرلماف ،لكف ىذا
األخير يصطدـ بمحددات قانونية أوردتيا البلئحة الداخمية لممجمس ،حيث يناقش البرلماف الخطة في اجتماع
()4

مشترؾ لمجمسي النواب والشورى

فيتـ التصويت عمى مشروع الخطة إجماالً ،وىو ما يفسر أف المشرع أقر مبدأ

التصويت عمى نفقات الخطط مرة واحدة ،دوف أف يكوف لمبرلماف حؽ التصويت مف جديد عمى نفقات الخطة

حينما تكوف مجزأة تجزءاً سنوياً في قوانيف الموازنة ،وعندما يصوت البرلماف إما أف يصوت باعتماد الخطة كاممة
()1ـ ( )55مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ ،عبد الرحمف القادري ،النظرية العامة لمقانوف الدستوري ،ج ،8الدار المغربية لمنشر ،الدار البيضاء ،ط،6
8519ـ ،ص  ،822أشار إلى قرار مجمس الدولة الفرنسي الذي أعمف عدـ مطابقة القانوف المالي  ،8510لمدستور والذي يقيد البرلماف بمناقشة الجزء األوؿ قبؿ
الشروع بمناقشة الجزء الثاني.

( )2المناسبات التي لجأ إلييا الوزير األوؿ الفرنسي ، 8556 ،50 ،16 ،محمد حنيف ،المالية العامة ،جامعة محمد الخامس (دوف ذكر دار النشر) ،ط،6
6000ـ ،ص .52
( )3يمارس مجمس النواب إعداد الخطط االقتصادية والموازنة السنوية ،وتعمؿ الحكومة عمى إعداد مشاريع الخطط ،ممثمة بو ازرة التخطيط المادة ( )812مف
الدستور.

( )4مجمس الشورى ىو الغرفة الثانية ،وعندما يجتمع مع مجمس النواب يشكبلف البرلماف ،لكف غالبية أعضاء مجمس الشورى معينيف بقرار جميوري ،ودور
المجمس استشاري ،ويتيح لو الدستور مناقشة بعض القضايا الوطنية.
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أو رفضيا ،فإذا صوت عمى الخطة فإف ذلؾ يشمؿ تصويتاً عمى الغبلؼ المالي المخصص لمبرامج والمشاريع
المدرجة ضمنو ،ويعتبر ذلؾ التصويت ساري المفعوؿ خبلؿ سنوات الخطة بكيفية تمقائية.

ويمكف القوؿ أف الحكومة بإمكانيا أف تسجؿ الخطة السنوية لمنفقات المتعمقة بإنجازه برنامج الخطة بكيفية

مباشرة دوف أف تخضع لمتصويت البرلماني مف جديد ،بالرغـ مف أنيا أصبحت في شمكيا الجديد جزءًا مف قانوف

الموازنة المعروض عمى مجمس النواب لمموافقة عميو.

 .6محددات الموافقة عمى االتفاقيات الممزمة لمالية الدولة
يصادؽ البرلماف عمى االتفاقيات والمعاىدات الممزمة لمالية الدولة.وال ريب في أف المقتضيات الدستورية

المتعمقة بالمعاىدات تختمؼ مف دستور إلى آخر ،والدستور اليمني يخوؿ لموزراء إعداد االتفاقيات بالتنسيؽ مع

الجيات المختصة ،ثـ تعرض عمى مجمس الوزراء لمفحص والترخيص وتكوف ىذه االتفاقيات مشفوعة بالبياف
الحكومي المرفؽ بيا(.)1

وعمى الرغـ مف أحقية البرلماف في الموافقة عمى االتفاقيات أو الرفض أو التأجيؿ إال أف ىذا الحؽ محفوؼ

بمحددات نصت عمييا البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،والتي تقضي بأنو ال يمكف لمجمس النواب أف يعدؿ
نصوص االتفاقيات وفي حالة الرفض أو التأجيؿ بوجو نظر الحكومة إلى األسباب التي أدت إلى ذلؾ(.)2

المطمب الثاني :المحددات العممية والذاتية لصالحيات المجمس المالية
يطرح ىذا المطالب العديد مف المحددات التي تقؼ أماـ فاعمية المجمس في الشأف المالي ،ودراسة ىذه
المحددات تجيب عف أسئمة ما زاؿ يطرحيا واقع الممارسة لتأكد المصدر الفعمي لمسمطة المالية ،حيث تتواجد

بقوة عند وضع السياسات المالية واالقتصادية فتؤثر فييا ،ونظ اًر لما ليذه العممية مف صيغة معقدة يظير الدور

الحكومي المييمف عمى التقنيات المختمفة يقابمو دور متراجع لمجمس النواب في المجاؿ المالي ،وعميو سنتناوؿ
ىذا المطمب عمى النحو اآلتي:

أوالً :هيمنة الحكومة عمى التشريع المالي

تعد الوظيفة التشريعية مف أىـ الوظائؼ المسندة لمبرلماف ،ويمكف مف خبلليا قياس مدى التوازف بيف السمطة

التشريعية والتنفيذية ،حيث تمتمؾ كؿ سمطة وسائؿ ضغط تؤثر بيا عمى األخرى(.)3
 .8امتالك الحكومة آللية الهيمنة

يصدر قانوف الموازنة عف مجمس النواب بالتصويت شأنو شأف القوانيف األخرى ،لكف نظ اًر لما ليذا القانوف

( )1ـ ( 812فقرة د) مف دستور  ،6002مرجع سابؽ.
( )2المادة ( )811مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ.

( )3تقرير حوؿ أداء البرلماف اليمني في المرحمة االنتقالية 85 ،نوفمبر  6081 -6088ـ ،صادر عف المركز اليمني لقياس الرأي العاـ ،ومبادرة الشراكة
الشرؽ أوسطية ،مارس6085 ،ـ ،ص .81
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()1

مف خصوصيات تجعؿ منو قانوناً ليس ككؿ القوانيف

فإف مجمس النواب يفقد فيو الكثير مف امتيازاتو التقميدية

لصالح الحكومة ،لسبب امتبلؾ ىذه األخيرة آلليات الييمنة تمكنيا مف تعزيز أدائيا في التشريع المالي ،فيي

المكمفة – عممياً – بإعداد الموازنة العامة ،وحسب القانوف المالي ،تتولى و ازرة المالية تحضير الصورة النيائية
()2

لمشاريع الموازنات ،فتييمف عمييا

لدرجة أف تحدث الباحثوف عف شبو استئثار باقتراح القوانيف الجبائية ،فعمى

سبيؿ المثاؿ ،تمعب مصمحة الضرائب دو اًر مييمناً في إعداد التشريع الضريبي ،فتييئ التشريعات ،وتتابع
النقاشات حوليا في مجمس النواب ،وال يمكف لمجمس النواب أف يعدؿ فييا إال بموافقة الحكومة ،فينحصر دوره

في المصادقة عمى مشاريع القوانيف التي يضعيا الفنيوف.

واذا كانت القوانيف تصدر عف مجمس النواب ،فإف التساؤؿ يطرح حوؿ إمكانية تفويض الحكومة في التشريع؟

في الواقع أف قاعدة إصدار القوانيف مف طرؼ مجمس النواب ،ليست عامة ،وانما يمكف لممجمس أف يأذف

استثناء يتـ المجوء إليو إذا دعت الضرورة الممحة،
لمحكومة بالتشريع ،وىذا اإلذف ال يعتبر أصبلً عاماً ،وانما
ً
كحدوث أزمات تؤثر عمى الوضعية االقتصادية واالجتماعية لمدولة( )3لكف النقاش يثور حوؿ نطاؽ اإلذف او

التفويض؟

إف الحكومة يمكف ليا إصدار ق اررات تنظيمية ليا قوة القانوف ،وتؤدي دو اًر منشئاً في الشئوف المالية ،ومبرر

ىذه الق اررات ليست غيبة المجمس أو عدـ وجوده ،كما ىو الشأف في لوائح الضرورة ،بؿ عمى العكس تصدر

الق اررات أو الموائح التفويضية مع وجود المجمس ،واستم ارره بمزاولة عممو قانوناً(.)4

وصفوة القوؿ أف الق اررات اإلدارية والتنظيمية التي تصدرىا الحكومة في الشأف المالي وبموجب تفويض تصب

في االختصاصات االستثنائية المخولة قانوناً ،لكنيا تبقى بشروط منيا :أف تكوف ىناؾ حالة مستعجمة ،وضرورة
ممحة ،وفترة محددة ،ثـ عرض الموائح التفويضية عمى المجمس بقصد المصادقة عمييا ،وبطبلف قانوف التفويض

عند حؿ المجمس.

لكف آلية التفويض قد تمكف الحكومة مف الغمو في استعماليا خاصة في أمور االستعجاؿ أو الضرورة الممحة

ما دامت العبارة عامة ،ولـ يحدد النص القانوني أنواع الحاالت حص اًر ،مما قد يدفع بالحكومة إلى تفسير

الحاالت لصالحيا ،وعمى ضوء كؿ حالة تراىا ممحة تستوجب إحداث حسابات خصوصية جديدة في الموازنة(.)5

وفي سياؽ ىيمنة الحكومة عمى مجاؿ التشريع ،ىناؾ إمكانية التشريع في فترة ما بيف دورات مجمس النواب

حيث تمتمؾ الحكومة الحؽ في سف قواعد قانونية نيابة عف المجمس في إطار التفويض.
 .6التحكم في مسار قوانين الموازنة

( )1ـ ( )11مف الدستور 6002 ،ـ ،مرجع سابؽ .الحبيب الدقاؽ ،خصوصيات القانوف البرلماني في موضوع قوانيف المالية ،المجمة المغربية لئلدارة المحمية
والتنمية ،عدد ( )61سنة  ،6000ص .21

( )2المادة ( )6مف القانوف المالي رقـ ( )1لسنة 8550ـ وتعديبلتو بالقانوف رقـ ( )90لسنة 8555ـ ،مرجع سابؽ.

( )3الدستور اليمني  ، 6002مرجع سابؽ ،خالد الشرقاوي السموني ،أي دور لمبرلماف في وضع القانوف المالي؟ منشورات المجمة الغربية لئلدارة المحمية
والتنمية ،عدد ( يناير – فبراير) 6006ـ ،ص .26

( )4عثماف سمماف العبودي ،مرجع سابؽ.

( )5سميماف الطماوي ،النظرية العامة لمق اررات اإلدارية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط8558 ،2ـ ،ص.528

12

تتحكـ الحكومة في مسار قوانيف الموازنة ،وتوقيت إيداعيا في مكتب رئيس مجمس النواب ،وفي تصحيح
مسارىا أثناء التنفيذ بقوانيف تعديمية تقترحيا ،مما يعطييا مجاالً أوسع لمزيد مف الييمنة.
أ) اإليداع المتأخر لمشروع قانون الموازنة

تستخدـ الحكومة الوقت المناسب إليداع مشروع قانوف الموازنة ،بالرغـ مف النص القانوني الصريح عمى

ضرورة اإليداع في بداية شير نوفمبر أي قبؿ نياية السنة المالية بشيريف () 1لكف مف الناحية العممية تعمد
الحكومة عمى التماطؿ في إيداع المشروع بيدؼ عدـ إتاحة الوقت البلزـ لممجمس لمناقشتو ،والسؤاؿ المطروح
ىنا ىؿ يممؾ مجمس النواب آلية تجبر الحكومة عمى احتراـ الموعد المحدد؟ بمعنى آخر ىؿ يترتب عمى ىذا

التأخير أي جزاءات؟

مف المفارقات العجيبة التي يتميز بيا النظاـ القانوني اليمني ،وكذا نظيره المغربي ،عدـ نصيما عمى أية

عقوبة قانونية في مواجية أسموب اإليداع المتأخر لمشروع قانوف الميزانية ،بؿ حتى المدة الزمنية التي تتأخر

فييا الحكومة لئليداع ال يتـ خصميا واضافتيا لمفترة المخصصة لمنقاش .لكف عمى المستوى السياسي ،قد يترتب
عمى ذلؾ عقوبة سياسية تتمثؿ في حؽ المجمس طمب الحكومة لممساءلة عف أسباب التأخير ،بالرغـ مف أنيا
()2

غالباً ما تحدث نتيجة سيطرة األغمبية داخؿ المجمس

في حيف إذا تأخر مجمس النواب عمى مصادقتو لمشروع

قانوف الموازنة ،وانقضى أجؿ المصادقة في  18ديسمبر فإف الدستور والقوانيف المنظمة تعطي الحؽ لمحكومة
باالستمرار في العمؿ بميزانية السنة السابقة إلى حيف اعتماد الموازنة الجديدة ،فتقوـ بتحصيؿ اإليرادات ،وصرؼ
النفقات ،بشرط مراعاة ما يتضمنو مشروع الموازنة الجديدة مف زيادة في تقدير الموارد أو خفض أو حذؼ لبعض
االعتمادات ،حيث تفتح بقرار مف وزير المالية االعتمادات البلزمة لسير المرفؽ العاـ ،والقياـ باألعماؿ المنوطة

عمى أساس ما ىو مقترح بالموازنة المعروضة عمى المجمس لممصادقة ،وىذا يعني إذا تأخر المجمس عف

المصادقة قد يؤدي إلى استغناء الحكومة عف ترخيص مجمس النواب فتحؿ محمو وتشرؼ عمى تنفيذه(.)3

وعمى خبلؼ المشرعيف اليمني والمغربي ،تبنى القانوف الفرنسي إجراءات تختمؼ عف المعموؿ بيا في اليمف

أو المغرب ،تقوـ عمى أساس مراعاة مصدر التأخير ،فيميز بيف ما إذا كاف التأخير يرجع إلى الحكومة أو

البرلماف ،فحسب الفصؿ ( )52مف الدستور إذا لـ يتمكف البرلماف مف المصادقة عمى مشروع القانوف المالي،
وأصدره في فاتح يناير بسبب تأخير الحكومة في وضع ىذا المشروع بمكتب الجمعية الوطنية داخؿ األجؿ
ٍ
عندئذ المجوء إلى أحد الطريقتيف :إما أف
القانوني ،أي يوـ الثبلثاء األوؿ مف شير أكتوبر فإنو يمكف لمحكومة

تطمب مف الجمعية الوطنية عشرة أياـ قبؿ انتياء دورتيا لمتصويت عمى الجزء األوؿ مف القانوف المالي ،واما أف
تضع أماـ الجمعية الوطنية داخؿ أجؿ ( )51ساعة قبؿ انتياء دورتيا مشروع قانوف يرخص لمحكومة بتحصيؿ
( )1المادة ( )11مف الدستور اليمني ،6002 ،مرجع سابؽ.
( )2المادة ( )829مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ ،ص  ،56يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ ،ص.21
()3يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ ،ص  .25 ،21محمد الدرويش ،الرقابة البرلمانية لمجنة المالية عمى العمؿ الحكومي بمجمس النواب المغربي ،رسالة ماجستير في
القانوف العاـ ،كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،السويسي6001-6002 ،ـ،ص .15
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الضرائب إلى غاية التصويت عميو وفؽ اإلجراءات االستعجالية(.)1
ب) تصحيح المسار المالي أثناء تنفيذ القانون

تقوـ الحكومة أثناء تنفيذ قانوف الموازنة بدور تصحيحي ،وىو دور مخوؿ بنصوص قانونية ،وعممياً تتخذ

الحكومة طريقتيف لمتصحيح :إما أنيا تعمؿ عمى إصدار قانوف تعديمي تصحح بو مسار قانوف الموازنة ،أو أنيا
تتخذ ق اررات و ازرية بيذا الخصوص.

ففيما يخص الطريقة األولى تنص القوانيف المنظمة بأنو ال يمكف تغيير أحكاـ قانوف الموازنة لمسنة المالية إال

بموجب قوانيف تعديمية تصحح وتعدؿ السياسة المالية التي توقعتيا الحكومة خبلؿ السنة ،وذلؾ بتغيير التقديرات
المتعمقة باإليرادات أو النفقات أو خمؽ إيرادات جديدة ،فإذا ظيرت الحاجة إلى تغيير المقتضيات المزمعة في

قانوف موازنة السنة ،أمكف لمحكومة أف تعد مشروع قانوف ييدؼ إلى التعديؿ ،وعند الموافقة عميو يصبح قانوناً

معدالً لقانوف الموازنة.

إف القوانيف التعديمية تؤدي عممياً إلى زيادة االعتمادات المالية()2فموال ىذه الزيادة لما وجدت القوانيف التعديمية،

التي تخضع في إجراءاتيا لنفس قوانيف الموازنة ،غير أنيا تعرؼ تكيفاً وليونة في جدوؿ أعماؿ المجمس،
وتمريرىا ال يمفت النظر كثي اًر ما داـ االىتماـ ينصب عمى قانوف موازنة السنة ،وال يمس بترخيص مجمس النواب

في الجوىر(.)3

أما فيما يخص الطريقة الثانية والمتعمقة بالدور التصحيحي بمقتضى ق اررات و ازرية تتدخؿ الحكومة في تحويؿ

المناصب المالية واعادة انتشارىا ،وترحيؿ اعتمادات األداء المتوفرة برسـ نفقات االستثمار ،بعد اإلطبلع عمى بيانات

االعتمادات الػمرحمة والمرفوعة مف اآلمريف بالصرؼ ،وىذه االعتمادات تغير بق اررات يصدرىا وزير المالية باقتراح مف
اآلمريف بالصرؼ المعنييف وذلؾ لممخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور أي مف بند إلى بند داخؿ فصوؿ

مخصصات االستثمار.

ثانياً :المحددات الذاتية لتراجع دور المجمس

ىناؾ العديد مف العوامؿ صبت في خانة تقوية الدور المتصاعد لتأىيؿ الحكومة في الشأف المالي وعمقت مف

تراجع دور المجمس،وباإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ إكراىات ذاتية لممجمس تعمؽ التفوؽ الحكومي وىي كما يمي:
 .8اإلكراهات البشرية لمجمس النواب

يعاني مجمس النواب مف محددات ذاتية مرتبطة بالعنصر البشري وتركيبتو داخؿ المجمس ،فالعديد مف النواب

ليس لدييـ التكويف البلزـ في المجاؿ المالي ،وال يتوفروف عمى ثقافة سياسية تكوف معيا اًر لتحديد مدى تطور الحياة

السياسية اليمنية(.)4

( )1محمد الدرويش ،مرجع سابؽ ،ص .15
( )2يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ ،ص .65 -61
( )3في القانوف اليمني يعد طمب االعتماد اإلضافي بمثابة قانوف تعديمي لقانوف الموازنة ،المادة ( )18مف القانوف المالي ،مرجع سابؽ.
( )4يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ ،ص .65
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وعمى اعتبار أف المجتمع اليمني مجتمع تقميدي تنتشر فيو نسبة األمية وتتناغـ معيا القبمية الحادة ،فإف شبكة
العبلقات التقميدية تتحكـ في شئوف الدولة وتشكؿ محددات لمتطور ،فتضبط تحديد االنتماءات السياسية في مواجية

قيـ الديمقراطية حيث انعكست ىذه المعطيات عمى النظاـ االنتخابي ،الذي أفرز مجمساً غالبية أعضاءه يفتقروف

لمثقافة والتكويف البلزميف ،مما جعؿ مف العمؿ النيابي جس اًر لموصوؿ إلى مراكز النفوذ والبحث عف الثروة ،وتقديـ

المصمحة الشخصية عمى المصمحة الوطنية ( ،) 1كما أف المجمس أصبح عبارة عف غرفة يتـ فييا تزكية األداء
()2

الحكومي

وخاصة في الشأف المالي الذي يتطمب معطيات ضخمة عف جياز الدولة الكبير وأرقاـ مالية ومحاسبية

تستمزـ ميارات فنية عالية ال يتوفر عمييا عضو مجمس النواب.

وباإلضافة الى البعد الثقافي التقميدي المييمف عمى غالبية القوى الممثمة لممجمس ىناؾ سيطرة األغمبية

المساندة لمحكومة ،وىي مف القوى التقميدية التي تتميز بتمثيؿ قوى لبعض الفئات ،وتفوؽ عددياً أصوات
المعارضة مما يضمف لمشاريع قوانيف الموازنة شبو حصانة (.)3

وفي ذات سياؽ الحديث عف إكراىات العنصر البشري ،ىناؾ ظاىرة غياب النواب لجمسات المجمس فتؤكد

التقارير أف الجمسات المخصصة لمناقشة مشاريع قوانيف الموازنة ،والمصادقة عمييا تفتقد لمحيوية والجاذبية نظ اًر
()4

لكونيا تتـ في قاعة شبو فارغة لسبب غياب النواب

ولقد حاوؿ المشرع اليمني معالجة ىذه الظاىرة بفرض

عقوبات عمى النائب المتغيب لكف دوف جدوى ،لعدـ تطبيؽ وتفعيؿ النصوص المخصصة لذلؾ(.)5

وال ريب في أف ىذا الوضع يؤدي إلى رتابة الجمسات العامة ،وبالتالي ال تستأثر باىتماـ الرأي العاـ ،لعمـ

المواطف –مسبقاً – بالمواجية بيف أعضاء يفتقروف لمخبرة ،ووزراء مؤىميف ،لتبقى إجراءات المناقشة روتينية
تسرب الممؿ لممتابع ،بسبب ضعؼ مضموف التدخبلت والخطابات المطولة ذات البعد السطحي ،حيث يسأـ بقية

أعضاء المجمس مف االستماع إلييا ،فينصرفوف وال يحضروف إال عند عممية التصويت النيائي لقوانيف

الموازنة(.)6

 .6شح المعمومات البرلمانية
تشكؿ قمة المعمومات وندرتيا ،والتعتيـ عمييا مف طرؼ الحكومة تحت زاوية السرية ،مصدر كبح ألداء

المجمس في المجاؿ المالي ،ففي كثير مف األحياف يجد المجمس األبواب مسدودة أمامو لئلطبلع عمى الوثائؽ
التي تعينو ،عمى الرغـ مف أف المجنة المالية يحؽ ليا طمب الوثائؽ البلزمة ،لتبقى المشكمة حوؿ كيفية الولوج

( )1محمود محمد ىائؿ ،مرجع سابؽ ،ص .188 -615
( )2نفس المرجع ،ص .695
( )3تقرير أداء البرلماف في المرحمة االنتقالية 6081-6088ـ ،مرجع سابؽ ،يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ ،ص.25
( )4انظر التقارير الخاصة باالستماع لمبياف المالي لموازنة الدولة  ،6085-6081التقرير رقـ ( )155يوـ االثنيف  10ديسمبر 6081ـ والتقرير رقـ ()128
الخاص بالمجنة المكمفة بدراسة الحساب الختامي لمعاـ 6080ـ ،والتقرير رقـ ( )586بتاريخ  86مارس 6085ـ بدراسة الحساب الختامي لمموازنة العامة
6088ـ ،وجؿ ىذه التقارير توضح نسبة حضور النواب وغيابيـ فعمياً مما يؤدي في الغالب إلى تأجيؿ المناقشات ،بسبب غياب النواب وعدـ اكتماؿ

النصاب القانوني.

( )5المواد ( )21 ،26 ،28مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ.
( )6تقرير البرلماف في المرحمة االنتقالية ،مرجع سابؽ ،عبد القادر تيعبلتي ،مرجع سابؽ ،ص  .682 ،689محمد حنيف ،مرجع سابؽ ،ص .58
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إلى مصادر المعمومات والتي تشكؿ انشغاالت دائمة لممجمس(.)1
وبالرغـ مف أف مشاريع قوانيف الموازنة ترفؽ بوثائؽ تبيف الخطوط العريضة لمتوازنات االقتصادية والمالية،

وبمذكرات توضح التفاصيؿ ،إال أنو في الغالب تكوف الشروحات مطولة وغير مفيدة.

وال ريب في أف احتكار المعمومات مف طرؼ الحكومة يدعـ قدرتيا التفوقية عمى مجمس النواب ،وبالتالي

تعيؽ قدرتو اآلخذة في االنحسار التدريجي ،مما يستدعي ضرورة البحث عف مصادر مستقمة تكمؿ المعمومات
()2

المتوفرة لدى المجمس ،خاصة في ظؿ صدور القانوف الخاص بحؽ الحصوؿ عمى المعمومات
تمكيف وتعزيز قدرة المجمس الرقابية في مواجية الحكومة.

( )1تقرير البرلماف اليمني في المرحمة االنتقالية ،مرجع سابؽ.
( )2القانوف رقـ ( )81الصادر برئاسة الجميورية في 6086ـ ،بشأف الحصوؿ عمى المعمومات ،المواد (.)81 ،81
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والذي مف شأنو

المبحث الثاني

تكريس المحددات عمى المنظومة الرقابية وامكانية اإلصالح
تعتبر الرقابة البرلمانية عمى تنفيذ الموازنة ضرورية ،لكونيا تحافظ عمى الماؿ العاـ مف التبذير والسرقة،
()1

فتضفي عميو المشروعة

وعمى نقيض ذلؾ بقدر ما تكوف الرقابة ضعيفة ،بقدر ما تكوف مؤش اًر عمى ىدر الماؿ

العاـ ،ونقص نضج التجربة السياسية التي يمكف الحكـ عمييا بقمة توفر الحكـ الرشيد(.)2

يقوؿ األستاذ (سوار زنبرغ" :)R,G. schwartsenbargيجب أف تصبح الوظيفة الرقابية ىي الوظيفة

الرئيسية ما داـ أف البرلماف ال يعيف الحكومات وال يحدد السياسات ،وما داـ أنو يصادؽ أكثر مما يشرع ،فيجب

أف يتكيؼ ليتـ تأىيمو وتشجع وظيفتو الرقابية بكؿ الوسائؿ المتوفرة أي األسئمة والتحقيقات ...إلخ"(.)3

ويذىب األستاذاف (لوؾ فميب ، L. philipوففورو )L. Favorouإلى أبعد مف ذلؾ ،عندما يعتبراف أف دور

البرلماف لـ يعد تشريعياً بؿ دو اًر رقابياً(.)4

ولكي تحقؽ الرقابة البرلمانية غايتيا ،عمدت الدساتير عمى وضع وسائؿ لمقياـ بيذا الدور ،فالدستور اليمني
()5

منح مجمس النواب الحؽ في مراقبة الموازنة وكيفية تنفيذىا

فيؿ يعتبر المنح بالصورة التي تمكنو مف مواجية

الحكومة؟ أـ أنو مقنف ووسائؿ فحص الرقابة سطحية؟ وبالتالي يحيمنا ىذا إلى عبارة الباحث الفرنسي ( L.

 ) Salojوىي بمثابة استفسار قوي عندما قاؿ " :ما جدوى التصويت عمى الميزانية إذا كنا ال نراقب كيفية
استعماؿ االعتمادات"(.)6

بل مف الثقؿ
إف دراسة مجمؿ الوسائؿ واآلليات المؤطرة قانوناً تعطي مؤشرات بأف مجمس النواب يحمؿ قمي ً

الدستوري لمراقبة الموازنة ،لكف الممارسة تبرىف أف ىناؾ محددات تكرس ضعفًا واضحاً في فرض رقابة فعَّالة وىذا ال
يدعو إلى القنوط ،فيناؾ وسائؿ يمكف مف خبلليا الضغط عمى الحكومة واحراجيا وبالتالي إحداث منعطؼ جديد في

العبلقة بيف الحكومة والمجمس ،وىو ما سنتناولو في مطمبيف:

( )1نادية إسماعيؿ الجبمي ،الرقابة البرلمانية عمى الموازنة ،دراسة حالة ،رسالة ماجستير في الحقوؽ ،كمية الحقوؽ جامعة عدف6000 ،ـhttp//www. ،
Yemen- nic. Info/ contents/studies detail. Php? ld=20956
( )2عثماف الزياني ،الرقابة المالية لمبرلماف المغربي ،بحث في سبؿ التطوير والتفعيؿ في أفؽ إصبلح القانوف التنظيمي لممالية ،منشورات مجمة الحقوؽ ،عدد
( )2لسنة 6081ـ ،ص .82
)3) R . G . Schwartsen berg, Sociolgie politaue edmant chreion paris. P 353
(4) L . philipet . L. Favoreu, Les grades decisions duconseil constitution nel 1ere edition sirey paris 1975. P52.
( )5الدستور اليمني6002 ،ـ .المواد (.)808 ،51 ،52 ،69
( )6المنتصر السنوسي ،البرلماف المغربي والرقابة عمى الماؿ العاـ ،مجمة وجية نظر ،عدد (مزدوج)  ،62 ،69صيؼ  ،6009ص .56
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المطمب األول :المحددات الواردة عمى دور المجمس الرقابي

()1

يتمتع البرلماف في الدوؿ الديمقراطية بدور أساسي في مراقبة المالية العامة

فتسخر لو آليات تستيدؼ طمب

المعمومات ،ورصد ومتابعة السمطة التنفيذية ،وعندما تكوف الغاية مف الرقابة تشخيص مسئولية السمطة التنفيذية،

فإف وسائؿ العمؿ تختمؼ تبعاً لنوعية نظاـ الحكـ (برلماني ،رئاسي ،مختمط) ففي النظاـ البرلماني ،يمكف
()2

لمبرلماف أف يطيح بالحكومة ،بينما في النظاـ الرئاسي ال ينص الدستور عمى المسئولية السياسية

لذا تذىب

الدساتير عمى توفير وسائؿ الرقابة لما ليا مف أثر عمى مراقبة ومتابعة تنفيذ مراحؿ قانوف الموازنة فما مدى

فعالية ىذه الوسائؿ؟ وما محدداتيا؟

أوالً :وسائل الرقابة ومحدداتها

ىناؾ العديد مف الوسائؿ ذات الصمة بالحوار بيف مجمس النواب والحكومة ،والنصوص الدستورية،

والتشريعات العامة توفر مناخاً مواتياً لوسائؿ الرقابة عمى الموازنة العامة محاولة الدفع بالمجمس إلى األماـ في

ممارسة دوره الرقابي مف خبلؿ النص عمى اآلليات الرقابية المختمفة (السؤاؿ ،االستجواب ،سحب الثقة ،)...لكف

الممارسة العممية تظير بأف الموازنة تشكؿ اختصاص واسع لمحكومة ،لتبقى الرقابة عمى الماؿ العاـ حاضرة،

وفعاليتيا رىيف بوجود المحددات الواردة عمى دور المجمس الرقابي ،ويظير لنا القانوف اليمني والمقارف وسائؿ
الرقابة ومحدداتيا كما يمي:

 .8حق األسئمة ومحدوديتها

يعد حؽ السؤاؿ أحد الوسائؿ الرقابية التي يتوفر عمييا مجمس النواب ،وىو األكثر مباشرة وسرعة لمحصوؿ عمى
المعمومات واألخبار مف الحكومة ،وقد نص الدستور اليمني عمى حؽ السؤاؿ ،ومنح كؿ عضو مف أعضاء مجمس
النواب إمكانية توجيو حؽ السؤاؿ ،لرئيس مجمس الوزراء أو أحد نوابو أو أحد الوزراء أو نوابيـ

()3

ويميز القانوف

اليمني بيف نوعيف مف األسئمة ،شفوية وكتابية والغاية مف ورائيا اإلطبلع عف كيفية تسيير عمؿ الو ازرات ،وبالتالي
تأدية وظيفتيا الرقابية ،غير أف ىذه اآللية تواجو محددات تجعؿ منيا ليست ذات جدوى ،فالحكومة التي توجو إلييا

األسئمة غالباً ال تجيب عنيا أو تجيب عمييا بعد مرور فترة زمنية معينة ،مما يؤدي إلى تقادميا وزواؿ أسباب
()4

طرحيا

()5

ويرجع ذلؾ لمحرية المتروكة لموزراء في انتقاء األسئمة ،واإلجابة عنيا ،واىماؿ البعض اآلخر

وباإلضافة

وباإلضافة إلى ذلؾ فإنو عند طرح السؤاؿ ال يحؽ لبقية أعضاء المجمس بالتعقيب ،وال يترتب عميو مناقشة عامة،

وىو ما يتعارض مع الطبيعة القانونية لحؽ السؤاؿ.
( )1نجيب جبري ،تأمبلت في حدود إصبلح الفعؿ الرقابي لمبرلماف المغربي ،نحو مراجعة القانوف التنظيمي لممالية ،منشورات مجمة الحقوؽ ،عدد ( )2مرجع
سابؽ ،ص .800-55
( )2ىيميف تورار ،تدويؿ الدساتير الوطنية ،ترجمة باسؿ يوسؼ بجؾ ،منشورات الحمبي ،بيروت ،ط6080 ،8ـ ،ص  .681رقية المصدؽ ،القانوف الدستوري
وال مؤسسات السياسية ،الجزء األوؿ ،دار توبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،ط8512 ،8ـ ،ص .890 -851
( )3ـ ( )52مف الدستور اليمني6002 ،ـ ،والمواد ( )185 ،819مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ.
( )4المواد ( )850 ،815مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ .مطير العزي ،مرجع سابؽ ،ص.185
( )5اليبري اليبري ،مرجع سابؽ ،ص .621
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وتنظـ البلئحة الداخمية لمجمس النواب حؽ السؤاؿ ،وتتضمف في نفس الوقت استثناءات عند مناقشة قانوف
الموازنة ،حيث ال يمكف أف تسمـ األسئمة الخاصة بالموازنة لرئيس مجمس الوزراء أو لموزراء خطياً وانما شفوياً،
مما يعني عدـ ترؾ أي مستند يمكف الرجوع إليو ،وىذه الفجوة توضح عدـ الشفافية في صياغة قانوف الموازنة

والمصادقة عميو(.)1

 .6حق االستجواب وصعوبة استخدامه
تحدث المشرع اليمني عف وسيمة االستجواب ،وأعطى الحؽ لكؿ عضو مف أعضاء المجمس في أف يوجو
()2

استجواباً لرئيس مجمس الوزراء أو نوابو أو لموزراء لمحاسبتيـ عمى الشئوف التي تدخؿ في اختصاصيـ

عمى

خبلؼ المشرع المغربي الذي صمت عف استخداـ ىذه الوسيمة ،معمبلً بأنيا تدخؿ في إطار العقمنة البرلمانية

التي أخفت ىذه الوسيمة الخطيرة ،حيث تكمف خطورتيا في محاسبة الوزير أو الو ازرة بأجمعيا لسبب سياسة
خاطئة ،أو فشؿ مشروع يتسـ بالخطورة فتؤدي إلى النقد أو االتياـ لمو ازرة أو رئيسيا أو أحد الوزراء ،وقد يتسبب

في استقالة الحكومة برمتيا(.)3

ولما كاف االستجواب وسيمة خطيرة فإف البلئحة الداخمية لمجمس النواب أوضحت اإلجراءات البلزمة

لممارستو ،وطرحت شروط متعددة تقؼ أماـ استخدامو ،منيا ضرورة التحضير المسبؽ لو ،وارفاقو بالمستندات
البلزمة ،وأف تجري المناقشة في االستجواب بعد سبعة أياـ عمى األقؿ مف تقديمو ،وفي حالة ما إذا كانت الحالة
مستعجمة فبلبد مف ضرورة موافقة الحكومة(.)4

وفي الجانب المالي غالباً ما يتسـ االستجواب بالعموـ ،وال يأتي مف أجؿ الرقابة عمى الماؿ العاـ ،وانما مف

أجؿ االبتزاز السياسي والمصمحة االنتخابية المحضة.
 .1لجان تقصي الحقائق ومحدداتها

يأتي اليدؼ مف وراء تشكيؿ ىذه المجاف ىو التحقيؽ وجمع المعمومات في قضية معينة ،وتقديميا في شكؿ
تقرير ممايجعؿ مف ىذه الوسيمة ذات وظيفة إخبارية ،لذا كانت عممية دسترة المجاف أم اًر ضرورياً لتأطيرىا

ووضع محددات لحركتيا االستثنائية المطمقة.

بناء عمى طمب موقع مف عشرة أعضاء عمى األقؿ مف أعضائو
فالدستور اليمني نص عمى حؽ المجمس – ً
في أف يكوف لجنة خاصة أو يكمؼ لجنة مف لجانو لتقصي الحقائؽ في موضوع يتعارض مع المصمحة العامة
أو فحص نشاط أحد الو ازرات أو الييئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العاـ والمختمط أو المجالس

المحمية.
( )1المادة ( ) 856مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب اليمني ،مرجع سابؽ ،تقرير أداء مجمس النواب اليمني في المرحمة االنتقالية6081 -6088 ،ـ ،مرجع
سابؽ.

( )2مطير العزي ،مرجع سابؽ ،ص .186
( )3اليبري اليبري ،مرجع سابؽ ،ص .616
( )4المواد ( )892 -895مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب اليمني.
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وعمى الرغـ مف وضوح النص المؤطر لمجاف التقصي .إال أف ىناؾ محددات تقؼ أماـ فاعميتيا ،فإلى جانب
أسموب تشكيميا الذي يتطمب توقيع عشرة أعضاء أو أكثر ،ىناؾ ضرورة أف يتعارض الموضوع المحقؽ فيو مع
المصمحة العامة ،ويسود اعتقاد قوي بأف ىذه المجاف ال ترى النور إال بموافقة الجانب الحكومي الذي يتوفر عمى

األغمبية النيابية داخؿ المجمس(.)1

وفي المجاؿ المالي ،فإف لجاف التحقيؽ غالباً ما تعمؿ بأعضاء أقؿ مف أعضاء المجنة المالية الدائمة ،المتوفرة

عمى وسائؿ إعبلـ ميمة لجمع المعمومات ،وبالتالي يكوف ىناؾ شبو احتكار لممارسة امتيازات التحقيؽ في المجاؿ

المالي ،واذا شكمت لجاف تحقيؽ بيذا الخصوص فإنو غالباً ما ينتج عنيا توصيات قد ال تضيؼ شيئاً جديداً
لمقتضيات التحقيؽ الذي تقوـ بو المجنة المالية لكف مع ىذا قد يترتب عمى التقرير الذي تقدمو المجنة إلى مجمس

النواب توصية ترفع إلى رئيس الجميورية بأغمبية ثمثي المجمس ،فتقضي بإيقاؼ رئيس الوزراء أو نوابو أو
الوزراء( )2ويمكف وضع ٍ
حد لنياية التحقيؽ إذا تبيف أف ىناؾ تحقيؽ قضائي حوؿ واقعة معينة ،تكوف لجنة التقصي
تبت فييا ،وىو ما يشكؿ محدداً إضافياً أماـ مواصمة مياـ المجاف(.)3
 .5سحب الثقة من الحكومة وصعوبة استخدامها

تعتبر الثقة في الحكومة مف الوسائؿ التي تمكف مف مراقبة عمميا ،وقد أعطى الدستور اليمني ىذا الحؽ

لمجمس النواب بعد إجراءات أوضحتيا المادة ( )51مف الدستور ،حيث نصت عمى أنو "ال يجوز طمب سحب
الثقة إال بعد استجواب يوجو إلى رئيس الوزراء أو مف ينوب عنو ،ويجب أف يكوف الطمب موقعاً مف ثمث
أعضاء المجمس ،وال يجوز لممجمس أف يصدر ق ارره بالطمب قبؿ سبعة أياـ عمى األقؿ مف تقديمو ،ويكوف سحب

الثقة بأغمبية األعضاء"(.)4

والمبلحظ مف ىذا النص أف ىناؾ صعوبة في استخداـ ىذه الوسيمة ،حيث تسبؽ ذلؾ عممية استجواب،

ويوقع طمب سحب الثقة مف ثمث أعضاء المجمس ،فيودع الطمب لدى مكتب رئيس مجمس النواب ،ويتـ سحب
الثقة بأغمبية أعضاء المجمس ،وناد اًر ما تحدث عممية سحب الثقة لتوفر الحكومة عمى األغمبية النيابية داخؿ

المجمس(.)5

ولقد أثير موضوع سحب الثقة مف الحكومة في أكثر مف مناسبة عقب األزمة السياسية الناشئة في فبراير

 ، 6088فكاد الجدؿ المحتدـ داخؿ المجمس أف يطيح بحكومة الكفاءات التي تشكمت عقب حكومة الوفاؽ
المستندة عمى المبادرة الخميجية لحؿ األزمة اليمنية ،فوجدت ىذه الحكومة صعوبات في المصادقة عمى برنامجيا

مما أدى إلى رفع األمر لرئيس الجميورية وتفويضو فحصمت عمى الثقة بصعوبة بالغة(.)6
( )1المادة ( )59مف الدستور اليمني  ،6002مرجع سابؽ.
( )2تقرير أداء مجمس النواب في المرحمة االنتقالية  ،6081 -6088مرجع سابؽ.
( )3مطير العزي ،مرجع سابؽ ،ص .651

( )4المادة ( )51مف الدستور اليمني 6002ـ ،مرجع سابؽ.

( )5مطير العزي ،مرجع سابؽ ،ص  ،651المادة مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ.
( )6تقرير أداء مجمس النواب في المرحمة االنتقالية ،6081 -608 ،مرجع سابؽ.
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ثانياً :محددات الرقابة عمى تنفيذ قانون الموازنة "قانون الحساب الختامي نموذجاً"

لما كانت الحكومة ىي المعيود إلييا بإعداد الموازنة ،فمف المنطقي أف تبقى ىي المكمفة بتنفيذىا وفقاً

لبلحتياجات المجدولة في برنامجيا السياسي والمتضمف لمخطوط العريضة والنقاط الرئيسة لمعمؿ(.)1

وعمى الرغـ مف توفر مجمس النواب عمى آل يات لمتابعة تنفيذ الموازنة إال أنو يواجو محددات تعترض األداء

النيابي في الشأف المالي ،وخاصة عمؿ المجنة المالية ،وكذا األجيزة الرقابة األخرى التي ترتبط مع المجمس في

حدود ضيقة.

 .8دور المجنة المالية الرقابي عمى تنفيذ الموازنة ومحدداتها
تشكؿ مرحمة تنفيذ قانوف الموازنة أحد المراحؿ الدقيقة والصعبة ،لما ليا مف انعكاس عمى الوضع المالي،

حيث يتـ مف خبلليا ترجمة التقديرات المالية عمى أرض الواقع ،فتطفوا عؿ السطح العمميات البلزمة لئليرادات
والنفقات ،ويضطمع مجمس النواب عبر لجنتو المالية بميمة الرقابة عمى السياسة المالية ،وتنفيذىا ،ومتابعة
التزامات الحكومة بالتوصيات المقدمة مف المجمس واإلطبلع عمى التقارير الختامية وتقييميا ،وىو ما أوجبتو

المادة ( )58مف الدستور التي تحتـ ضرورة عرض الحسابات الختامية عمى مجمس النواب(.)2

ويعتبر الحساب الختامي قانوف مالي شأنو شأف قانوف الموازنة السنوي ،غير أف ىذا األخير أرقامو تقديرية،

في حيف أف قانوف الحساب الختامي أرقامو حقيقية( ،)3وعمى الرغـ ما لقانوف الحساب الختامي مف أىمية في
تسجيؿ األرقاـ المنفذة لقانوف الموازنة ،إال أف ىذه األىمية قمت نتيجة لضعؼ مجمس النواب كييئة رقابية،

فمجمس النواب ناد اًر ما يؤثر عمى ق اررات الموازنة ،وحتى التوصيات والتوجييات التي يقدميا أعضاء المجنة
المالية لمحكومة يتـ تجاىميا في نياية المطاؼ ،حيث تمر الموازنة عبر مفاوضات ،غير معمنة فينطوي عمى
تنفيذىا العديد مف المخالفات الشديدة بخصوص تسميـ الحساب الختامي ،ففي كثير مف المناسبات أظيرت

الحكومة فشبلً مستم اًر في تسميـ الحسابات الختامية بموعدىا المحدد قانوناً ،أي بعد تسعة أشير مف انتياء السنة
المالية مما أفقد المجمس القدرة عمى مراجعة الحسابات الختامية بشكؿ صحيح ،فأخفؽ في مناقشتيا منذ العاـ

6086-6001ـ(.)4

وكثير ما تتذرع الحكومة في تبرير تأخرىا بتقديـ الحساب الختامي إلى انعداـ االستقرار الوزاري ،وكؿ محاولة

لمتسػريع تأتي مخيبة لآلماؿ ،وىذا الوضع يبيف خمبلً في المنظومة الرقابية ،فيعمؽ مف ظاىرة البلمباالة ألعضاء
()5

المجمس وضعؼ حضورىـ

ويثير بالتالي تساؤالت حوؿ شرعية المجمس الذي فشؿ في أغمب معايير المجالس

( )1تقرير المجنة الخاصة بمشاريع الموازنات لمعاـ 6086ـ.
( )2المادة ( )58مف دستور  ،6002مرجع سابؽ.
( )3عبد القادر تيعبلتي ،المالية العمومية والمقارنة ،قانوف الميزانية ،الجزء األوؿ ،دار الجسور لمنشر ،وجده ،المغرب ،ط8551 ،5ـ ،ص .98
()4تقرير أداء البرلماف اليمني في المرحمة االنتقالية ،مرجع سابؽ ،القانوف المالي ،المادة ( )22مرجع سابؽ.
( )5تقرير أداء البرلماف في المرحمة االنتقالية ،مرجع سابؽ.
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المجالس النيابية(.)1
 .6دور أجهزة الرقابة في إضعاف سمطة المجمس الرقابية
دور في إضعاؼ سمطة المجمس الرقابية ،عندما تعمؿ عمى احتكار المعمومات المتوفرة
تمعب أجيزة الرقابة اً

لدييا وبالتالي تنحصر سمطة المجمس التقريرية في حدود ضيقة ،وىذه األجيزة متعددة كالجياز المركزي لمرقابة
والمحاسبة وىيئة مكافحة الفساد ..فقد ينظر المجمس في قضايا مالية ومشاريع معقدة لسبب طبيعتيا فيطمب
إيضاحات بخصوصيا مف الجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة ،وىذا األخير يتبع رئاسة الجميورية ،ويرتبط
بعبلقة محاسبية مشروعة مع مجمس النواب ،إذ يمكف لمجنة المالية الدائمة أو لجاف تقصي الحقائؽ طمب القياـ

بتحقيقات مالية ،فيؿ يوافي المجمس بكؿ ما يحتاجو مف وثائؽ؟في الواقع ىناؾ نوع مف التعاوف والتآزر بيف
مجمس النواب والجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة إال أف ىذا التعاوف غير كافي بالنظر إلى اإلجراءات الطويمة

والمعقدة ،حيث يحاوؿ الجياز عندما يطمب منو موافاة المجمس بالمعمومات الضرورية ،أف يقدـ تقارير تكوف في

المستوى الذي يضمف بيا جودة عممو ،وىذا حتماً يتطمب آجاالً طويمة ،مما يجعؿ أعضاء المجمس في سبات
عميؽ متكميف عمى تقارير الجياز التي قد تأتي بنتائج ال تستجيب لبلنتظارات الطويمة ،أو إعطاء معمومات

متقادمة قد ال يستفيد منيا المجمس لمرور وقتيا(.)2

وكذلؾ الشأف فيما يتعمؽ بجياز ىيئة مكافحة الفساد ،فيذه األخيرة نشأت بتوافؽ مجمسي النواب والشورى

فأوكمت لو ميمة النظر في قضايا الفساد ،ومنيا :الفساد المالي ،إال أف طبيعة عممو لقي معارضة قوية مف

النواب لسبب طمب الييئة مف النواب إقرار ما يسمى بالذمة المالية ،فتفاقـ الجدؿ حوؿ الطبيعة القانونية ليذا
الجياز واختصاصاتو ،وأثيرت أسئمة عديدة تتعمؽ بشرعيتو .ففي الوقت الذي يصر أعضاء الييئة عمى ضرورة

أف يدلي النواب بإقرار الذمة المالية يرفض أعضاء المجمس تسميط الرقابة عمييـ ،مبرريف ىذا الرفض في كوف
الفضؿ يعود في نشأة ىيئة الفساد إلى التوافؽ الحاصؿ بيف مجمسي البرلماف ،فيتداوؿ السؤاؿ كيؼ يمكف ليذا

الجياز أف يراقب النواب وىـ مف عمموا عمى نشأتو؟ ليظؿ األشكاؿ قائماً وانعداـ الثقة حاضرة في تبادؿ

المعمومات(.)3

ولقد كشفت األزمة السياسية التي بدأت مع ما يسمى بالربيع العربي عمؽ ضعؼ الرقابة ،فغالباً ما يوصي

مجمس النواب األجيزة المعنية بالرقابة وبضرورة موافاتو بالتقارير البلزمة ،لكنو ال يتابع ىذه التوصيات ،بسبب
اإلجماع الذي اشترطتو المبادرة الخميجية ،حيث حتـ ىذا اإلجماع ضرورة موافقة الكتؿ البرلمانية عمى كؿ
الق اررات المتخذة داخؿ المجمس ،ومف ىنا أتى تذمر أعضاء المجمس وامتعاضيـ مف مناقشة واقتراح قضايا ال
تأخذ الحكومة بعيف االعتبار وال تقوـ بمتابعتيا ،ومف ضمف القضايا البارزة في تنفيذ ميمة الرقابة ،عقود الطاقة،

وقروض المؤسسة العامة لمكيرباء ،فقد حددت المجاف البرلمانية حاالت واضحة لمفساد المالي ،وبالرغـ مف تسميـ
( )1تقرير رقـ ( )152الصادر عف مجمس النواب اليمني في يوـ  62ديسمبر 6081ـ حوؿ االستماع لبياف الرقابة والمحاسبة عند مراجعة الحسابات الختامية
لمموازنة العامة لمسنة المالية  ،6086واالستماع لمجنة الخاصة المكمفة بدراسة الحسابات الختامية لمعاـ 6080ـ.

( )2القانوف رقـ ( )15لسنة  6002الخاص بنشاء ىيئة مكافحة الفساد.

( )3تقرير أداء البرلماف اليمني في المرحمة االنتقالية ،مرجع سابؽ ،ص .62
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المجمس تقارير وتوصيات واضحة عف الفساد ،لكنو لـ يستطع متابعتيا ،وارغاـ الحكومة عمى العمؿ طبقاً

لتوصياتو(.)1

ومما سبؽ يتضح أف مجمس النواب يتوفر عمى آليات رقابية لكنيا ضعيفة لسبب تكريس محددات عمى

المنظومة الرقابية ،لذا فمف الضروري التفكير في تجديد مجاالت الرقابة عمى الماؿ العاـ.

المطمب الثاني :إمكانية إصالح العمل الرقابي عمى الموازنة العامة

لقد أصبح دور مجمس النواب متراجعاً في المجاؿ المالي في الوقت الذي كاف ينتظر منو الكثير ،وأماـ ىذا

الوضع فإف العديد مف الباحثيف مقتنعيف بضرورة إصبلح دور المجمس عبر تأىيؿ وظيفتو الرقابية ،واشراكو في
التفكير المالي ،وتحسيف المعمومات وشفافيتيا ،وتدعيـ عبلقة المجمس باألجيزة الرقابية األخرى ،وتفعيؿ دور

المجاف البرلمانية ،وىو ما سيتـ تفصيمو في أفؽ إصبلح العمؿ الرقابي وذلؾ عمى النحو التالي:

أوالً :تأهيل الرقابة المالية لمجمس النواب

عند قراءة النصوص الدستورية المتعاقبة يتبيف أف ىناؾ تعمد تشريعي في جعؿ مجمس النواب بمرتبة أقؿ مف
()2

الحكومة ،وتكريس محددات – قانونية عممية – عمى المنظومة الرقابية

مما يستدعي ضرورة إصبلح الفعؿ

الرقابي عمى الموازنة عبر إصبلحات قانونية تدعـ قدرات المجمس في مواجية الحكومة.
 .8إصالح النصوص القانونية المقيدة لسمطة المجمس المالية

يبلحظ اليوـ وأكثر مف أي وقت مضى االستمرار في سياسة إضعاؼ مجمس النواب وتطويؽ صبلحياتو

بآليات قانونية ،وىذه اآلليات توجد في النص الدستوري وفي القوانيف المنظمة لمموازنة العامة مما يحتـ إعادة
التفكير فييا واصبلحيا.

أ) إعادة التفكير في النص الدستوري

منذ دستور دولة اليمف الموحد المستفتى عميو في 8558ـ رافقت الحياة السياسية احتقانات أثرت في مجمميا عمى
البنية الدستورية والقانونية مما انعكس عمى النظاـ السياسي برمتو ،حيث تراجع دور مجمس النواب مقابؿ تزايد اتساع
دور الجياز التنفيذي مع التعديؿ الدستوري 6008ـ ،والذي مثؿ تعزي اًز لموقع رئيس الجميورية بزيادة صبلحياتو،
مما أربؾ حالة التوازف النسبي بيف الحكومة والمجمس(.)3

ويبدو أف ىذا االتجاه قد اختاره المشرع اليمني في الوثيقة الدستورية بعناية ،متأث اًر بالمسار الذي حكـ التوجيات

الدستورية في كؿ مف مصر وفرنسا ،الداعـ لتقوية موقع رئيس الجميورية ،وتفوؽ الحكومة في مختمؼ إجراءات
التشريع.ولقد سعت الدساتير المتعاقبة إلى وضع محددات لدور المجمس  ،كما ىو الشأف في المحددات الواردة

عمى المادتيف ( )11 ،19مف الدستور ،والتي تعد جوىرية وبالغة األثر لتقييد سمطة المجمس المالية.وال ريب في أف

( )1نفس المرجع ،ص .62
( )2دستور الجميورية اليمنية  ،6002مرجع سابؽ .دستور 8555 ،6008ـ.8558 ،
( )3فؤاد محسف ثامر ،مرجع سابؽ.
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االلتزاـ الصارـ بمقتضى المادتيف المذكورة آنفاً أدى إلى إحداث شمؿ بحؽ االقتراح والتعديؿ(.)1

واذا كانت الحكومة تتشبث بمركزية المادتيف (  )11 ،19فإف نقاشات مجمس النواب تدعو إلى التفكير في

مضمونيا بيدؼ تخطي السمبيات التي تطرحيا ،واشراؾ المجمس في التفكير المالي ،كما يطرح إمكانية اعتبار

قرار وزير المالية عند استخدامو لممادة ( )19بالرفض ق ار اًر إدارياً يجوز الطعف فيو أماـ المحكمة اإلدارية،
باعتبار أف القرار مؤث اًر في المراكز القانونية لمطاعنيف ،وىـ األشخاص المطبؽ عمييـ أي الشعب بدرجة أولى،

خاصة إذا ما عممنا بأف قرار وزير المالية ليس لو أي ارتباط بمجاؿ أعماؿ السيادة(.)2

ولمقاربة الموضوع فإف البرلماف في انجمت ار وأمريكا يقوـ بوظائؼ أساسية لتقييـ النفقات العامة ،وفي السويد

يتمتع بسمطات واسعة تمكنو مف معارضة توقعات التنمية المقدمة مف طرؽ الحكومة( .)3وبما أف إجراءات الموازنة

تعرؼ محددات تعرقؿ دور مجمس النواب ،لذا مف الضروري تعديؿ المادة ( )19بشكؿ يمنح المجمس الوقت الكافي
في مناقشة تقدير النفقات العامة ،كما ىو الشأف في الديمقراطيات الحديثة ،حيث لـ يعد البرلماف في ىذه الدوؿ
ييتـ بحجـ الوسائؿ الممنوحة ،ولكنو صار يركز عمى تحديد األىداؼ وثمف التكمفة ،ومقارنة الوسائؿ باألىداؼ

المحددة ،ومردودية ما تـ إنجازه سابقاً ،بمعنى آخر يكوف ىـ البرلمانييف أساساً ليس تضخيـ المصاريؼ وانما
ىاجسيـ الحالي والمستقبمي ىو تحسيف المصاريؼ.

ليذا فاألمؿ في تعديؿ المادتيف ( )11 ،19بشكؿ يسمح فيو لممجمس بالمناقشة المستفيضة واحداث مرونة

تسيؿ إجراءات مشاريع قوانيف الموازنة ،وامكانية التعديؿ في النص المعروض لمنقاش دوف قيد ،وفي المقابؿ
رفػض المقترحػات والتعديبلت التي يتقدـ بيا أعضاء المجمػس إذا مسػت بمقتضيات قانوف الموازنة بعد إق ارره،

وبالتالي إعطاء مدلوؿ جديد لقوانيف الموازنة ،مف خبلؿ دراسة األىداؼ والنتائج بشكؿ دقيؽ ،ومتابعة حسابات

الدولة بشكؿ كامؿ عبر قانوف الحساب الختامي(.)4
ب) إصالح قوانين المالية
يعتبر

مجموعة مف الباحثيف الفرنسييف أف القانوف المنظـ لممالية لو قوة عمى باقي القوانيف التنظيمية

األخرى؛ لكونو يحتوي عمى ثبلثة أنواع مف اإلجراءات القانونية المختمفة ،فالنوعية األولى ليا قيمة دستورية
(الوحدة ،الشمولية ،التوازف ،السنوية) ،والنوعية الثانية ليا قيمة تنظيمية ،والنوعية الثالثة ليا قيمة تشريعية(.)5

واذا ما أمعنا النظر في الموازنة العامة فإنيا دائماً تبرز بشكؿ عاـ كتعبير عف خطة عمؿ مستقبمية ليا دالالتيا

األساسية واليامة التي تجعؿ منيا قانوناً يستقطب اىتماـ معظـ الميتميف بحياة الدولة والمجتمع المعني.

ولقد جاء القانوف المالي رقـ ( )1لسنة 8550ـ لتأميف االنسجاـ والتناغـ ،مع دستور دولة الوحدة 8558ـ،

( )1دستور  ،8558ودستور 8555ـ ،دستور  ،6002 ،6008المادة ()19؟
()2المادة ( )19مف الدستور ،مرجع سابؽ.

( )3نجيب جبري ،مرجع سابؽ ،ص .801

( )4دستور الجميورية اليمنية  ،6002ـ ( .)19نجيب جبري ،مرجع سابؽ ،ص .801

L. Favoreauet, L.Philip:"Les grandes decisions do conseil constitutonnd Bedition ,Edition Palloz, 2005, p. 123"((5
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وما يترتب عم يو مف إجراءات الموازنة العامة ،ثـ عدؿ ىذا القانوف بموجب القانوف رقـ ( )90لسنة 8555ـ،
وبانصراؼ فترة ليست بالقصيرة فقد آف األواف إلعادة النظر في ىذا القانوف بما يستيدؼ مفيوـ ترخيص مجمس

النواب لمحكومة بالشروع في تنفيذ البياف المالي الذي تعتزـ الحكومة تنفيذه ،وبما يضمف التوازف بيف مجمس

النواب والحكومة( .)1فإذا ما تـ أخذ عنصر المناقشة المصاحبة لمتصويت عمى قانوف الموازنة سنجد أنيا صارت
َّ
ولعؿ العبارة الشييرة لمباحث (( :)Edgar Faureنوـ النواب ،مجامبلت ببلغية ،نقاش عقيـ)
متجاوزة ومممة،
تعتبر دالة ومعبرة(.)2

إف الحكومة في الوقت الراىف مطالبة بتقديـ حسابيا الختامي في موعده المحدد ،لكنيا تتقاعس ،لكي ال تترؾ

مجاالً كافياً لفحصو مف طرؼ المجمس ،الذي يسعى لمتأكد مف أنيا ال تستيدؼ حجب معطيات أو إخفاء وقائع
في مشروع الموازنة ،الشامؿ لمصناديؽ الخاصة ،التي يصفيا اإلعبلـ بػ (الصناديؽ السوداء) لقمة المعمومات

حوليا وضعؼ الرقابة عمييا ،فيكثر التزوير بداخميا وتستشرى بؤر الفساد المالي.

وفي ىذا االتجاه يمكف االستشياد بالخطورة التي تنبو إلييا المجمس الدستوري الفرنسي الذي كاف سباقاً منذ

العاـ 8551ـ لمفت النظر إلى أف مبدأ الصدؽ غير محترـ ،عندما يتـ وضع سيناريوىات مالية معقدة بغية جعؿ
قراءة العمميات المالية لمدولة صعبة(.)3

يمزـ القانوف المالي رقـ ( )1لسنة 8550ـ بأف يرفؽ مشروع قانوف الحسابات الختامي بتقرير يعده الجياز
()4

المركزي لمرقابة والمحاسبة في مدة ال تزيد عف ثبلثة أشير مف السنة المالية

لكف ىذه المدة ال تحترـ مما أدى

إلى صعوبات يواجييا المجمس ،وال شؾ في أف محتوى ىذه النصوص في حاجة إلى تدقيؽ بحيث لـ يعد

المطموب فقط المطابقة ،بؿ يجب اعتماد المصادقة عمى حسابات الدولة ،والتأكد مف مشروعيتيا ومدى
مصداقيتيا سابقاً والحقاً.

وعميو فإف مبدأ المصداقية يعتبر أساسياً لممصادقة عمى الحسابات الختامية ،ففي بريطانيا يتـ اعتماد مكتب

لممحاسبة الوطنية ( )National Audit officeكي يبرىف عمى مصداقية الحسابات المتعمقة بالدولة(.)5

وتجدر اإلشارة إلى أف إصبلح القانوف المالي ال يمكف أف يتـ دوف إعادة النظر في النظاـ المحاسبي ،ليكف

موضوعو توثيؽ العمميات الممولة مف الماؿ العاـ ،حتى يتسنى مراقبة مدى مطابقتيا لترخيص مجمس النواب
لمحكومة بتنفيذ قانوف الموازنة ،وعممية تحديث المحاسبة ستمكف مف معرفة النفقات ،وثمف التكمفة والنتاج المحققة

وتحقيؽ المسؤولية لمفاعميف ،كما ستمكف أعضاء مجمس النواب مف المصادقة وىـ عمى معرفة ودراية إلى أيف

ستذىب األمواؿ التي صادقوا عمييا.

( )1القانوف رقـ ( )1بشأف القانوف المالي وتعديبلتو بموجب القانوف رقـ ( )90لسنة  ،8555مرجع سابؽ.

( )2تقرير أداء مجمس النواب اليمني في المرحمة االنتقالية ،مرجع سابؽ .المنتصر السنوسي ،مرجع سابؽ ،ص .59القرار الوزاري رقـ ( )60لسنة 8558
بشأف الئحة القانوف المالي ،ـ (.)62

( )3المنتصر السنوسي ،مرجع سابؽ ،ص .59
( )4يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ ،ص .22

( )5يوسؼ الوافي ،مرجع سابؽ .ص  ،21 ،22نجيب جبري ،ص .880
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 .6تنشيط وسائل الرقابة القانونية
تشيد الموازنات تحوالت عميقة تحتـ ضرورة وجودة رقابة فاعمة ،تستثمر مختمؼ التقنيات الرقابية (األسئمة،

االستجواب ،ال مجاف الدائمة ،ولجاف تقصي الحقائؽ) وكؿ ممكنات الرقابة البرلمانية ،فمجمس النواب ليس

المطموب منو فقط االستعماؿ المكثؼ لؤلسئمة ،وانما األمر يتطمب تحريؾ مختمؼ الوسائؿ .فاألسئمة رغـ
محدوديتيا إال أنيا تسمح لممجمس بالخروج مف سباتو العميؽ ،وكما يشير الباحث (بيردو" )G. Burdeauأنو

خبلؿ األسئمة تظير الروح البرلمانية"(.)1()L,esprit du palementarismeولكي تكوف األسئمة فاعمة البد مف
بذؿ مجيودات مضنية في االستعبلـ والحصوؿ عمى المعمومات ،وتمكيف المجمس مف التتبع والمراقبة الفعَّالة
لممارسة الضغط عمى الحكومة في سبيؿ االلتزاـ بمقتضيات قانوف الموازنة ،وفرض رقابة مستمرة لمواكبة األداء

الحكومي في الشأف المالي ،وليذا تساىـ في تقويـ اعوجاج الحكومة واعادتيا إلى جادة الصواب كمما انزلقت
عف المسار الصحيح.

وال ريب في أف حرص مجمس النواب عمى االستعماؿ المكثؼ ليذه الوسيمة يجعؿ الموازنة نصب عينيو ولفت

نظر الرأي العاـ ،مما يجعميا أكثر حرصاً عمى االمتثاؿ لشروط البياف المالي ،خاصة وأف المادة ( )819مف
البلئحة الداخمية لممجمس تمكف مف استدعاء أي وزير لممساءلة ،واإلجابة فو اًر وفي غضوف أسبوع وتنشر بذلؾ
محاضر عف جمسات االنعقاد(.)2

إف سمطة المجمس الرقابية تتحدد أكثر في دور المجاف وفاعميتيا ،فيي األكثر قدرة عمى مراقبة الموازنة في

جميع مراحميا ،وقد شبييا الباحثوف (كالقمب إلى الجسـ) وكثي اًر ما وصفت وىي منغمسة في مناقشتيا وأعماليا
بأنيا ىي البرلماف نفسو ،فيي متعددة الوظائؼ تجمع بيف الدراسة والمناقشة والمراقبة ،والقياـ أيضاً بمياـ

االستطبلع واألخبار والبحث والتقصي(.)3

وتعد لجنة الشؤوف المالية أىـ مخاطب لمحكومة في الميداف المالي ،فيي الناطؽ الرسمي لممجمس ،والييا

تعود وظيفة الرقابة عمى سياسة الحكومة المالية في الماضي والحاضر والمستقبؿ.

إف التعميؽ في دور ىذه المجنة وقياميا بالفحص والتدقيؽ لقوانيف الموازنة أم اًر مطموباً ومفروضاً في ظؿ

تنامي دورىا في النظـ النيابية المقارنة ،ففي النظاـ الفرنسي تقوـ المجنة المالية في البرلماف بمتابعة ومراقبة تنفيذ
قانوف المالية وتقييـ كؿ مسألة متعمقة بالمالية العامة ،وتناط ىذه الميمة برئيس المجنة ومقررىا العاـ ،والمقرريف

الخاصيف وفؽ مجاالت اختصاصاتيـ الواسعة التي يتيحيا القانوف(.)4

إف االنخراط الفعمي في العمؿ الرقابي البد أف يسري أيضاً عمى األدوات الرقابية المثيرة لممسؤولية السياسية،

فممتمس الرقابة أو الثقة بالحكومة ،لـ يحظ بالتوظيؼ الجيد مف طرؼ المجمس ،فناد اًر ما تحدث مسألة سحب الثقة
( )1ىيميف تورار ،مرجع سابؽ ،ص  .681اليبري اليبري ،مرجع سابؽ ،ص .625
( )2المادتيف ( )850 ،882مف البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،مرجع سابؽ.

( )3عثماف الزياني ،مرجع سابؽ ،ص  ،12البلئحة الداخمية لمجمس النواب اليمني دور لجنة الشؤوف المالية ،مرجع سابؽ.
( )4انظر قانوف  LOLFرقـ ( )256/6008الصادر في آب /أغسطس 6008ـ ،ـ (.)92
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مف الحكومة ،وحتى مسألة التمويح بيا تشكؿ ضغطاً حقيقاً قد يدفعيا لمعدوؿ عف مجموعة مف الق اررات التي ال
تخدـ الصالح العاـ ،وتوظيؼ ىذه التقنية ىي في حد ذاتيا مسألة إيجابية في حسف تنفيذ الموازنة بما يوافؽ مع

بيانيا الحكومي ،وبما يكفؿ نوع مف التوازف بيف الحكومة ومجمس النواب(.)1

ويمكف القوؿ أف فراغ التجربة اليمنية مف استخداـ ىذه التقنية يبعث عمى القوؿ بأنيا فقدت معناىا بالرغـ مف

أسانيدىا القانونية بيد المجمس في مواجية الحكومة ،فإلى جانب اإلجراءات القانونية لتحريكيا وىي حؽ جماعي
ألعضاء المجمس يصعب تصور سحب الثقة مف حكومة ينتمي أعضاءىا لنفس اإلطار السياسي (الحزبي) الذي
()2

تنتمي إليو

وىذا ما يجعؿ المجاؿ في مراقبة العمؿ الحكومي وارساء توازف بيف الحكومة والمجمس محتك اًر وال

يترتب عنو إثارة المسؤولية السياسية في الوقت الذي يستمزـ إرساء التوازف ضرورة استثمار كؿ التقنيات المتوفرة

سواء المؤدية لممسؤولية السياسية أو غير المؤدية.

ثانياً :تمكين مجمس النواب من المعمومات وتحسين الشفافية

عندما تقدـ الموازنة تكوف و ازرة المالية عمى معرفة دقيقة بكؿ جوانبيا في حيف يكوف مجمس النواب محدود

المعرفة ،ويضع ىذا البلتماثؿ في المعمومات مجمس النواب في موقؼ ضعيؼ جداً ،وقميبلً ما يحصؿ أعضاء
المجمس عمى معمومات دقيقة لتوقعات النفقات ،وحوؿ الكيفية التي يتـ بيا انفاؽ الموارد ،لذا فإف اإلصبلحات

المالية ترتبط بشكؿ وثيؽ بالمعمومات ،وتحسيف جودتيا بصورة شفافة ،وىو ما سيتـ توضيحو مف خبلؿ اآلتي:
 .8ضرورة الحصول عمى المعمومات الالزمة

تشكؿ ندرة المعمومات وسريتيا عائقاً أماـ أداء مجمس النواب ،وفي المجاؿ المالي تمتمؾ و ازرة المالية المعمومات

الضرورية لقوانيف الموازنة ،في الوقت الذي يتطمب أداء المجمس التوفر عمى المعمومات الضرورية حوؿ األنشطة
المالية ،ونتائج البرامج ،وليس مف السيؿ الحصوؿ عمى ىذا النوع مف المعمومات ،ومف شأف تمكيف المجمس مف

الحصوؿ عمى الوثائؽ اف يعزز وينشط قدرتو الرقابية في مواجية الحكومة ،واسعافو إلزالة الغموض واإلبياـ حوؿ

مختمؼ الجوانب المتعمقة بقوانيف الموازنة( .)3وىذا ما يوجد في النظـ المقارنة ،ففي النظاـ الفرنسي يبلحظ أف البرلماف
قطع فترات ليست بقصيرة بخصوص طبيعة حصولو عمى المعمومات ،فخبلؿ مرحمة إعداد قانوف المالية تزيد

المعمومات المنقولة إلى البرلماف ،ويوجب القانوف أف يتضمف تقرير التوجييات ( )Rapport D'orienationفي

الميزانية الئحة بالمياـ والبرامج والمؤشرات المرتقبة لمسنة التالية.

والجدير ذكره أف قانوف المالية الجديد ( )LOLFيحسف مف المعمومات المرفوعة إلى البرلماف بشأف الوضع

المالي ،والخاص بالذمة المالية لمدولة ،وبذلؾ يشرؾ البرلماف مشاركة أوثؽ في عممية تنفيذ الميزانية مف خبلؿ

إجراءات خاصة بالمعمومات أو باآلراء(.)4

( )1البلئحة الداخمية لمجمس النواب ،6002 ،مرجع سابؽ .اليبري اليبري ،مرجع سابؽ ،ص .622
()2في مسار التجربة السياسية اليمنية ،منذ قياـ دولة الوحدة 8550ـ ،لـ يسبؽ أف استخدـ مجمس النواب ىذه التقنية بالرغـ مف التمويح بيا أكثر مف مرة ،ومرد ذلؾ
إلى التجاذبات التي تكمؿ فيما بعد بالتوافؽ ،وتقارب مصالح مراكز النفوذ.

( )3تقرير أداء البرلماف اليمني خبلؿ الفترة االنتقالية ،مرجع سابؽ.
( )4قانوف ( ،)LOLFمرجع سابؽ.
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أما في اليمف فقد أخفؽ مجمس النواب في أكثر مف مرة لمتأثير عمى ق اررات الموازنة وذلؾ بسبب حجب
المعمومات عنو ،فمـ يعد قاد اًر عمى مراجعة الحسابات الختامية بشكؿ صحيح نتيجة قمة المعمومات وتكدس
القوانيف الختامية التي تقدـ في مراحؿ متأخرة مف طرؼ الحكومة.
 .6تحفيز عنصر الشفافية
يشكؿ توفير المعمومات االنطبلقة الرئيسية لمعمؿ ومعرفة اإلمكانيات المتاحة ،فبدوف المعمومات ال يمكف أف

يحدد اتجاه العمؿ ،وال يمكف أف تسير األمور بيف الجيازيف التنفيذي والتشريعي عمى أحسف ما يراـ ،ومف ىنا
تمعب وسائؿ االتصاؿ دورىا في عممية تدفؽ المعمومات

() 1

ولكي يمارس مجمس النواب دو اًر ضاغطاً عمى

الحكومة عميو أف يحفز عنصر الشفافية ،والعمؿ عمى إتاحة المعمومات المتوفرة لو مف خبلؿ إتاحة المجاؿ لكؿ

وسائؿ اإلعبلـ بتغطية الجمسات واالجتماعات الخاصة بالموازنة ،والسماح بنشر األسئمة واجابات الجانب
الحكومي عمييا ونشر التقارير المكتوبة.

ومما ال شؾ فيو إف مف شأف إتاحة المزيد مف الشفافية في إجراءات المجمس أف يحمؿ الحكومة أكثر

ويجعميا عرضة لممحاسبة مف قبؿ لمجمس فيعزز شرعيتو ،وبالتالي يجعؿ الحكومة أماـ الرأي العاـ محؿ حرج،

ويجب أيضاً محاسبة الحكومة عمى إخفاقيا في عدـ تسميـ الحسابات الختامية في موعدىا ،ومحاسبة مجمس
النواب عمى فشمو في الضغط عمى الحكومة لعدـ القياـ بواجبيا عندما ال تمتزـ بعممية التسميـ ،كما يجب المجوء

إلى القضاء مف أجؿ البت ي القضايا المعنية ،حيث أف العجز عف القياـ بالمحاسبة عمى اإلنفاؽ العاـ يعد

قضية فساد مالي(.)2

وفي ىذا الصدد المطموب ىو التواصؿ اإليجابي لمحكومة مع مجمس النواب ،وانفتاحيا أكثر وتجنيد معظـ

مصالحيا الخارجية ومؤسساتيا اإلدارية لممساىمة اإليجابية في تقديـ لمعمومات لممجمس ،والتركيز عمى الجانب

النوعي مف المعمومات التي تفيد بشكؿ مباشر في دعـ الرقابة المالية ،بمعنى ضرورة توافر حسف النية في ىذه
العممية واستثمار تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ وغيرىا مف وسائؿ االتصاؿ التي توفر السرعة والمرونة في

الحصوؿ عمى المعمومات وانسيابيا بعيداً عف اإلجراءات اإلدارية التقميدية المعقدة.

( )1عمي السممي ،السموؾ اإلنساني في إلدارة ،مكتبة غريب ،القاىرة ،ط 8529ـ ،ص  .665تيامة الجندي ،اإلعبلـ العربي ،قمؽ اليوية وحوار الثقافات،
نينوى لمدراسات والنشر ،دمشؽ ،ط ،6009 ،8ص .815

( )2تقرير أداء البرلماف اليمني خبلؿ الفترة االنتقالية ،مرجع سابؽ.
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خاتمــــة
نختـ حديثنا عف محددات الصبلحيات المالية لمجمس النواب اليمني وامكانية اإلصبلح ،في كوف الصبلحيات
المالية تعد مف أىـ وأخطر المسائؿ المنوط بيا لمبرلماف ،فتدخؿ ىذا األخير بالزيادة أو النقصاف لو عواقب
وخيمة عمى ميزانية الدولة ،لذا تـ تأصيؿ قواعد وضوابط فاعمة مف شأنيا الحد مف ىذه الصبلحيات ،وىذه

المحددات حاضرة في مختمؼ العناصر المكونة لقوانيف الميزانية ،وىي تختمؼ مف نظاـ قانوني إلى آخر.

وقد تبيف مف خبلؿ ىذه الدراسة أف سمطة مجمس النواب المالية ضعيفة وتابعة في مضمونيا لسمطة

الحكومة ،ومرد ذلؾ إلى المقتضيات الدستورية والقانونية التي تمنح الحكومة امتيازات عمى حساب المجمس،

فتييمف عمى قوانيف الموازنة ،وتظير الحكومة وكأنيا المشرع األصمي في حيف يظير المجمس وكأنو المشرع

الثانوي.

وباإلضافة إلى ضعؼ مجمس النواب في مجاؿ التشريع المالي تتكرس محددات أخرى عمى منظومة الرقابة

برمتيا ،وىذا يدؿ عمى تكريس ممنيج إلضعاؼ المجمس ،وكأف المشرع اليمني تعمد ىذا النيج تماشياً مع
تجارب الدوؿ الرائدة في تنظيـ الشأف المالي.

وفي الوضع الراىف والمستقبؿ يعقد األمؿ عمى المنظومة الرقابية التي تدعو إلى التفاؤؿ في كونيا الوظيفة

التي يمكف أف تعوض تراجع المجمس في أداء وظيفتو التشريعية ،إذا دعمت بنصوص وآليات تجعؿ منيا

الوسيمة األنجع في إعادة التوازف بيف المجمس والحكومة ،وعمميو إصبلح الفعؿ الرقابي يجب أف تنطمؽ مف

قناعة راسخة بأف تفعيؿ دور مجمس النواب في الرقابة عمى الماؿ العاـ تعد مف األىداؼ التي يجب اإليماف بيا.
وخرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات منيا:

 يجب إعطاء مجمس النواب الوقت الكافي لمناقشة مقترحات مشاريع قوانيف الموازنة وتعديبلتيا واثراء تمؾالمناقشات بالمعمومات الضرورية حتى يتخذ القرار المالي فيعمـ أعضاء المجمس إلى أيف تذىب

االعتمادات.

 -ال يعقؿ أف تترؾ الحكومة ببل عقاب عندما تتأخر بتقديـ الموازنة والحسابات الختامية خاصة عندما يكوف

األمر متعمداً .لذا ال يستقيـ النظر العقبلني إال بصياغة نصوص قانونية ممزمة تتقيد بيا الحكومة
وتحقؽ االنسجاـ بيف النص والممارسة.

 تدعيـ وظيفة الرقابة عمى الماؿ العاـ بآليات مؤىمة  ،واعتماد طرؽ جديدة ترتكز عمى ضرورة توفيرالمعمومات ،وبالتالي تنشيط وسائؿ الرقابة حوليا ،وايجاد غرفة خاصة لغربمة المعمومات وتصنيفيا.

 إعداد وتدريب كوادر تكوف قادرة عمى رقابة تنفيذ الموازنة وبالتالي كشؼ ما في الحسابات الختامية،وفحصيا والتدقيؽ فييا.

 -إعادة ىيكمة الموازنة العامة بما يحقؽ الشفافية والوضوح في التقديرات الخاصة بالموارد والنفقات.

 إجراء تعديبلت في النصوص القانونية ،بما يخمؽ نوع مف الميونة وخاصة عمى المادتيف ( )11 ،19مفالدستور ،ففي القانوف المقارف نجد في بمجيكا أف أعضاء البرلماف يحؽ ليـ اقتراح الزيادة في النفقات أو
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تخفيض اإل يرادات ،وكذلؾ الشأف في اسبانيا ،وفي الياباف تشترط القوانيف أف تقدـ االقتراحات مف طرؼ
( )90عضواً في مجمس النواب أو عمى األقؿ مف طرؼ ( )10عضواً في مجمس المستشاريف.
-

وضع دليؿ ارشادي يوضح صعوبات جيود اإلصبلح ،ولتطوير األداء النيابي يجب االستفادة

مف تجارب اآلخريف ،فاالحتكاـ لتجارب حية ورائدة في مجاؿ تدبير الشأف المالي ضرورية الستمياـ
مكامف القوة والضعؼ.
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