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ما هي املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات؟
املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات ( )International IDEAهي منظمة دولية حكومية مهمتها
دعم الدميقراطية املستدامة حول العامل.
تتمثل أهداف املؤسسة يف دعم املؤسسات والعمليات الدميقراطية وإرساء دميقراطية تتمتع بقدر أكرب
من االستدامة والفعالية والرشعية.
ما هو دور املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات عىل مستويات عاملية وإقليمية وقطرية ،ويرتكز عملها
حول املواطن كقوة دافعة نحو التغيري.
توفر املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات املعرفة املقارنة يف مجاالت عملها الرئيسية والتي تشمل
العمليات اإلنتخابية ،ووضع الدساتري ،واملشاركة والتمثيل السياسيني ،والدميقراطية والتنمية ،إضافة إىل
عالقة الدميقراطية بالنوع االجتامعي والتعددية والنزاع واألمن.
وتقدم املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات هذه املعرفة للفاعلني الوطنيني واملحليني الساعني نحو
اإلصالح الدميقراطي ،كام أنها تعمل عىل تسيري الحوار الداعم للتغري الدميقراطي.
وتهدف املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات من خالل عملها إىل تحقيق ما ييل:
•تعزيز الدميقراطية ورشعيتها ومصداقيتها.
•تعزيز املشاركة الشمولية والتمثيل الخاضع للمساءلة.
•زيادة فعالية ورشعية التعاون الدميقراطي.
أين تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
تعمل املؤسسة الدولية للدميقراطية واإلنتخابات عىل مستوى عاملي ،ويقع مقرها الرئييس يف مدينة
ستوكهومل بالسويد ،ولها مكاتب يف أفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ وأمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي،
إضافة إىل مناطق غرب آسيا وشامل أفريقيا.
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات مراقب دائم يف األمم املتحدة .للمزيد من املعلومات ،يرجى
زيارة املوقعwww.idea.int :
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يقوم مركز العمليات االنتقالية الدستورية ،يف كلية الحقوق ،جامعة نيويورك بتوليد وحشد املعارف
دعامً لبناء الدساتري.
أبحاث تركز عىل وضع األجندات :يوفّر مركز العمليات االنتقالية الدستورية املعارف من خالل تحديث
القضايا ذات األهمية الجوهرية لنجاح العمليات االنتقالية الدستورية ،حيث يعيق غياب األبحاث
الكافية والحديثة فعالية املساعدة التقنية املقدمة لعملية بناء الدساتري .يجمع املركز ويقود شبكات
دولية من الخرباء إلنجاز مشاريع بحثية حول محاور محددة تقدم خيارات يف السياسات تستند إىل األدلة
لألشخاص الضالعني يف العمليات السياسية.
عيادة مركز العمليات االنتقالية الدستورية :يحشد املركز املعارف من خالل برنامج رسيري مبتكر
يقدم "مكاتب خلفية" لألبحاث لدعم املستشارين الدستوريني يف مجال عملهم ويبعث بأعضاء هيئته
التدريسية والبحثية الخرباء والباحثني امليدانيني لتقديم الدعم عىل األرض .نقوم بتلبية احتياجات
البعثات امليدانية القامئة من األبحاث الشاملة ،مام يعزز كفاءتهم وفعاليتهم بشكل جذري للقيام
بدورهم كمستشارين وفاعلني يف مجال السياسات.
يعترب مكتب غرب آسيا وشامل أفريقيا يف املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات أحد عمالء عيادة
مركز العمليات االنتقالية الدستورية للفرتة  ،2014-2012حيث وفر له الدعم من خالل  40طالباً بحثياً
من  11بلداً من جامعة نيويورك ويعملون يف بريوت ،والقاهرة وتونس.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع www.constitutionaltransitions.org
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حول هذا التقرير

يقوم "املكتب الخلفي" يف عيادة مركز العمليات االنتقالية الدستورية بإعداد سلسلة من التقارير البحثية
املقارنة حول قضايا تتعلق بتصميم الدساتري نشأت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وقد كان زيد
العيل ،كبري مستشاري املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف مجال بناء الدساتري ،مستشار املركز
حول هذه التقارير وأرشف عىل مشاركة املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات يف عملية كتابة
التقارير .ستنرش هذه التقارير بشكل مشرتك بني مركز العمليات االنتقالية الدستورية واملؤسسة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات باللغتني العربية واإلنجليزية ،وستستعمل كأدوات لالنخراط وتقديم الدعم
ألنشطة بناء الدساتري يف املنطقة (عىل سبيل املثال يف ليبيا ،تونس واليمن) .التقارير التي يعتزم نرشها
هي:
•املحاكم الدستورية بعد الربيع العريب :آليات التعيني واالستقالل القضايئ النسبي (ربيع )2014
•النظام شبه الرئايس كوسيلة لتقاسم السلطة :اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب (ربيع )2014
•أنظمة متويل األحزاب السياسية :اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب (ربيع )2014
•مكافحة الفساد :أطر دستورية (خريف .)2014
•الالمركزية يف الدولة الوحدوية :أطر دستورية (خريف .)2014
•النفط والغاز الطبيعي :أطر دستورية (خريف .)2014

ستكون التقارير متوافرة بالكامل بنسق  PDFويف صورة كتاب إلكرتوين عىل الرابط التايل
 www.constitutionaltransitions.comللمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع www.idea.int
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شكر وتقدير

يود مؤلفو هذا التقرير توجيه الشكر ألنيس عبيدي (املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات) ،أمين
أيوب (املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات) ،جنيفر كانوز (كلية الحقوق يف جامعة نيويورك)،
إيلني فالغورا (املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات) ،أحمد أورفيل (مكتب الرئيس التونيس)،
شفيق رصرص (الجامعة التونسية ـ املنار) ،وريتشارد ستييس (كلية الحقوق يف جامعة نيويورك) .اآلراء
املعرب عنها يف هذا التقرير ،واألخطاء التي يحتويها ،تقع مسؤوليتها عىل املؤلفني وحدهم.
تم اختبار العديد من األفكار املطروحة يف هذا التقرير يف مؤمتر عقد يف  8نيسان/أبريل  2013يف الجامعة
التونسية ـ املنار ،حرضه أكادمييون تونسيون ،طالب دراسات عليا يف القانون ،أعضاء يف املجلس التأسييس
التونيس ومستشارون قانونيون للدولة التونسية .نود أن نعرب عن امتناننا للمقرتحات املفيدة التي قدمها
املشاركون يف املؤمتر.
تم إعداد هذا التقرير من قبل مركز العمليات االنتقالية الدستورية يف كلية الحقوق ،جامعة نيويورك،
لكنه ال ميثل وجهات النظر املؤسساتية للكلية ،إذا كان لها أية آراء تتعلق بهذا املوضوع.
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امللخص التنفيذي

يتكون قانون متويل األحزاب السياسية من مجموعة املبادئ التي تحكم دخل وإنفاق األحزاب السياسية.
يف حني أن العديد من البلدان عالجت موضوع متويل األحزاب السياسية ،فإن مثل تلك املبادئ تتم
صياغتها عادة بتعابري عامة ،مثل متطلبات الشفافية ،وترتك التفاصيل للقوانني ولألنظمة التي تضعها
أجهزة إنفاذ القانون .ال متثل اإلصالحات القانونية ألنظمة متويل األحزاب السياسية عالجاً شافياً ،لكن
عندما ت ُكتب األطر القانونية وتنفَّذ بشكل جيد ،فإن من شأنها أن تساعد يف التصدي لتحديات هامة
تواجه أنظمة األحزاب السياسية .يطبِّق هذا التقرير األبحاث املقارنة واألكادميية يف مجال قانون متويل
األحزاب السياسية عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وبرتكيز خاص عىل مرص وليبيا وتونس،
بصفتها دوال مت ّر يف مرحلة ما بعد األنظمة االستبدادية وتنخرط حالياً يف إصالحات شاملة ملؤسساتها
االقتصادية ،وتستفيد من أمثلة مستقاة من دميقراطيات أخرى ،سواء كانت حديثة أو أكرث عراقة.
ال بد للبلدان التي متر يف مرحلة انتقال إىل أنظمة دميقراطية من التصدي للمسائل املتعلقة بكيفية
تنظيم متويل األحزاب السياسية ،ويف كثري من األحيان دون أن يكون هناك سوابق محلية تذكر ،وكذلك يف
سياقات يغلب عليها انعدام الثقة باألحزاب واملؤسسات السياسية األخرى .كام ال بد لألحزاب السياسية،
التي تعترب هيئات فاعلة ومحورية يف تفعيل وتعزيز األنظمة الدميقراطية ،أن تنفق األموال لنرش رسالتها
وتعزيز أجهزتها التنظيمية .ويف الوقت نفسه ،فإن املوارد التي يتم الحصول عليها من مصادر خاصة
قد تؤدي إىل تفاقم ظروف انعدام العدالة يف التنافس وتس ّهل ظهور ـ أو حدوث ـ النفوذ غري السليم.
عالوة عىل ذلك ،فإن األحزاب السياسية املنفردة الراغبة يف تغيري سلوكها املايل من أجل تعزيز رشعيتها
تواجه مشكلة يف العمل الجامعي ،عندما يكون العمل يف بيئة فاسدة ،ألن تب ّني مثل تلك اإلجراءات
بشكل أحادي سيخاطر بتبعات سلبية عليها يف صناديق االقرتاع .وحيث إن األحزاب السياسية التي تصوغ
قانون متويل األحزاب السياسية هي أيضاً موضوعه األسايس ،فإن الضغوط الخارجية من قبل املجتمع
املدين ووسائل اإلعالم ميكن أن تلعب دورا ً محورياً يف إحداث اإلصالحات .وتتمثل األسئلة الجوهرية هنا
يف ماهية األهداف النهائية التي ينبغي أن يحققها النظام؛ وما هي القواعد التي تعكس هذه األهداف
بأفضل شكل ممكن؛ ومتى وكيف ينبغي أن يتم تطبيق اإلصالحات.
قد يساعد قانون متويل األحزاب السياسية يف التصدي للتحديات التي ظهرت أمام أنظمة األحزاب
السياسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .لقد متت معالجة هذه التحديات ،عىل األقل جزئياً،
يف بلدان أخرى يف العامل عن طريق قانون متويل األحزاب السياسية .التحدي الذي يتصدى له قانون
متويل األحزاب السياسية بأكرث األشكال مبارشة ،يتمثل يف مشكلة تلقي األحزاب السياسية أمواالً من
كيانات أو حكومات أجنبية .إالّ أن قانون متويل أحزاب سياسية مالمئا للبلد املعني ميكن أن يلعب دورا ً
يف التصدي لتحديات أخرى أيضاً ،مبا يف ذلك ضعف األحزاب السياسية ،وانتشار الزبائنية ،ووجود أحزاب
سياسية تتمركز حول شخص وليس حول أيديولوجيا متامسكة ،وتقديم األحزاب السياسية للخدمات
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االجتامعية أو ملكيتها ملؤسسات أعامل ووسائل إعالم ،ورشائها لألصوات .أما أي قواعد متويل أحزاب
سياسية ستكون أكرث فعالية فيعتمد عىل التحديات التي تتم مواجهتها يف سياق وطني محدد.
ميكن تقسيم قانون متويل األحزاب السياسية إىل خمسة مجاالت تصميم أساسية :تقديم األموال العامة
لألحزاب وحمالتها االنتخابية؛ وضع قيود عىل دخل األحزاب؛ وضع قيود عىل إنفاق األحزاب؛ اإلفصاح
عن متويل األحزاب للجمهور؛ وتطبيق قانون متويل األحزاب السياسية .تتقاطع هذه املجاالت الخمسة
الرئيسية مع مواضيع عابرة لها جميعاً ،والتي ينبغي النظر فيها عند معالجة جميع املجاالت :ما إذا كان
يتم تطبيق قواعد متويل األحزاب بشكل مستمر ،أو عىل أساس الدورة االنتخابية ،أو يف كال الحالتني؛ وما
إذا كانت قواعد متويل األحزاب ت ُطبَّق عىل املستوى الوطني ،أو املناطقي ،أو املحيل ،أو عىل مستوى
تنظيم األحزاب ،أو عىل بعضها فقط؛ ودور الالعبني من غري األحزاب أو من غري املرشحني لالنتخابات؛
واستعامل موارد الدولة من قبل األحزاب املوجودة يف السلطة؛ وأهمية إيجاد حوافز لاللتزام بقواعد
متويل األحزاب.
التمويل العام .ميكن أن يشمل التمويل العام الدعم املايل املبارش وكذلك تقديم املوارد بشكل غري مبارش،
ويف كثري من األحيان من خالل إتاحة الوصول إىل وسائل اإلعالم التي متلكها الدولة أو التخفيضات
الرضيبية .إن أغلبية البلدان تق ّدم شكالً من أشكال التمويل العام لألحزاب السياسية ،وقد لعب التمويل
العام دورا ً هاماً يف بعض عمليات التح ّول إىل الدميقراطية.
ميكن أن تشمل أهداف التمويل العام تحقيق املنافسة األكرث عدالة ـ سواء من خالل التمويل نفسه أو
من خالل التقليص املرغوب لالعتامد عىل متويل الجهات الخاصة ـ إضافة إىل تعزيز وجود أحزاب سياسية
مؤسساتية ومستقرة يكون لها حضور أكرب خارج نطاق الفرتات االنتخابية .ميكن استعامل التمويل العام
لتحفيز االلتزام بقوانني متويل األحزاب األخرى ،كأن يُج َعل التمويل العام مرشوطاً بتحقيق متطلبات
إفصاح مايل معينة .ومن جهة أخرى ،فإن التمويل العام ينطوي بطبيعته عىل شكل من أشكال اعتامد
األحزاب عىل األموال العامة بدالً من التربعات الفردية ،وهو ما يخاطر بإبعاد األحزاب عن قواعدها
االنتخابية وإتاحة الفرصة الستغالل النظام من قبل الحكومات القامئة .إضافة إىل ذلك ،فإن عتبات
التمويل العام اإلقصائية قد تؤدي إىل تعزيز قوة األحزاب القامئة ووضع العقبات أمام دخول منافسني
جدد.
القيود عىل الدخل .معظم البلدان تق ّيد التربعات السياسية الخاصة عىل األقل إىل حد ما ،إما من خالل
وضع حظر عام أو وضع سقوف .ومعظم البلدان التي تضع حدودا ً عىل دخل األحزاب تحظر التربعات
األجنبية واملجهولة األصل ،إضافة إىل التربعات من املؤسسات التي متلكها الدولة أو الكيانات العامة
األخرى .كام أن فرض حظر أو قيود عىل مساهامت األشخاص االعتباريني (الرشكات) شائعة أيضاً .إن فرض
القيود عىل دخل األحزاب أمر صعب ألن بعض التربعات ميكن إخفاؤها بسهولة .كام ميكن أن ينتج عن
القيود املشددة عىل دخل األحزاب انتهاكات جامعية للقواعد ،وإيجاد ثقافة عدم التزام .تظهر التجربة
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مع هذا النوع من األنظمة ،أن القيود عىل دخل األحزاب تكون أكرث نجاحاً عندما تضع مستويات واقعية،
وعندما يتم فرضها بالتوازي مع تقديم حوافز من األموال العامة لاللتزام ،كام تم فعله يف بولندا واملكسيك.
القيود عىل اإلنفاق .يتم فرض قيود عىل إنفاق األحزاب من أجل تحقيق املساواة يف التنافس السيايس،
ولتخفيف العوائق املتعلقة بالكلفة عىل الدخول إىل الحلبة السياسية ،وتقليص اإلنفاق اإلجاميل عىل
االنتخابات ،ومكافحة الفساد السيايس ورشاء األصوات .ميكن مراقبة القيود املفروضة عىل إنفاق األحزاب
وتنفيذها بشكل أكرث فعالية عندما توضع القيود عىل فئة محددة وواضحة ،مثل اإلنفاق عىل وسائل
اإلعالم.
كام أن من األفضل وضع قيود عىل إنفاق األحزاب إذا كانت مصحوبة بقيود عىل دخل األحزاب وعىل
مدة الحملة االنتخابية ،ألن ذلك يساعد عىل السيطرة عىل اإلنفاق اإلجاميل لألحزاب .كام أن التطبيق
الفعال للقيود املفروضة عىل إنفاق األحزاب يتطلب أيضاً مراقبة الالعبني الخارجيني الذين ميكن أن
ينفقوا نيابة عن األحزاب السياسية أو املرشحني.
اإلفصاح .ميكن لنرش املعلومات حول فواتري وإيصاالت األحزاب واملرشحني وإنفاق املوارد املادية أن
ييس أيضاً
يساعد يف تحسني الشفافية والحد من النفوذ غري املقبول .يف بعض الحاالت ،ميكن لإلفصاح أن ّ
تطبيق قواعد متويل أخرى لألحزاب ت ُحقق املساواة بني األحزاب يف الحلبة السياسية مثل التمويل العام،
والقيود عىل الدخل والقيود عىل اإلنفاق.
ميكن أن يُطلب من األحزاب السياسية اإلفصاح عن معلومات مثل دخلها ،وإنفاقها وأصولها ،ومطاليبها.
ويف كثري من األحيان ،يكون مطلوباً اإلفصاح عن األسامء واملعلومات املرتبطة باملتربعني .تكون أنظمة
اإلفصاح أكرث فعالية عندما تفرض متطلبات عىل املرشحني ،وكذلك عىل الهيئات الفرعية واملرتبطة
باألحزاب .وينبغي أن تكون هذه املتطلبات قابلة للتحقق ،وأن تأخذ باالعتبار القدرة الواقعية لألحزاب
املفصح عنها
عىل االلتزام .ومن أجل تعزيز الشفافية إىل الحد األقىص ،ينبغي أن تكون املعلومات املالية َ
متاحة ليس فقط للهيئات الرقابية ،بل للجمهور أيضاً .ميكن للجهات الفاعلة مثل األحزاب السياسية
املنافسة ،ووسائل اإلعالم ،واملجتمع املدين أن تلعب دورا ً محورياً يف تعقّب مصادر التمويل والكشف
عن االنتهاكات للجمهور ،وميكن أن تكمل وتراقب جهود الدولة من أجل توعية املواطنني وتثقيفهم
حول التمويل السيايس.
إنفاذ القانون ـ التحقيق واملالحقة القضائية .من املهم أن يرى الناس أن عملية إنفاذ القانون حيادية
وف ّعالة .تكون أجهزة إنفاذ القانون الف ّعالة عادة مستقلة سياسياً ومالياً ،ومتتلك القدرة التشغيلية
والقانونية الرضورية للكشف عن االنتهاكات ومعاقبتها .ميكن تفويض مسؤوليات فرض القانون لهيئات
إدارة االنتخابات ،أو الهيئات الرقابية أو هيئات مكافحة الفساد ،أو املحاكم ،أو الوزارات ،أو لعدد من
الهيئات معاً .سيعتمد االختيار جزئياً عىل أي من هذه املؤسسات موجود أصالً ،كام يعتمد عىل بنيتها
الهيكلية وأدوارها.
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حاملا يتم تأسيس هيئة إنفاذ القانون ،ميكن الكشف عن انتهاكات التمويل السيايس من خالل املراقبة
املبارشة ،أو الشكاوى الخارجية ،و/أو اإلحالة من قبل الهيئات الحكومية .وينبغي أن يكون متاحاً أمام
هيئات إنفاذ القانون جملة من العقوبات التي ت ِ
ُخضع األطراف املعنية للمساءلة من أجل تشجيع التق ّدم
بالشكاوى .تشكِّل الغرامات أكرث أشكال العقوبات شيوعاً ،كام تسهل معايرتها نسبياً مع طبيعة وجسامة
االنتهاك ،ويسهل فرضها ،خصوصاً عندما يكون التمويل العام جزءا ً من النظام .وتشمل العقوبات األخرى
املستعملة فقدان الحق بالتمويل العام ،ومصادرة األموال التي تم الحصول عليها بشكل غري قانوين،
والسجن ،وإلغاء تسجيل الحزب ،ونزع األهلية عن أحد مرشحي الحزب ،أو إقالة شخص من منصبه.
يف سياق التصدي لهذه التحديات ،تشري التجارب الدولية ذات الصلة إىل االعتبارات الرئيسية اآلتية:
•إن اإلنفاذ الف ّعال للقانون من قبل هيئات مستقلة تتمتع بالقدرات الكافية أمر جوهري؛
•ميكن للتمويل العام أن يساعد يف تقوية أنظمة األحزاب السياسية؛
•ميكن ملتطلبات اإلفصاح املحددة أن تساعد يف زيادة الشفافية ودعم إنفاذ القانون؛
•يصعب فرض قيود عىل دخل وإنفاق األحزاب السياسية ،إالّ أن بعض اإلجراءات ميكن أن تشكّل
حوافز أكرث ف ّعالية عىل االلتزام.
ينبغي عىل جميع االطراف أن يتذكروا دامئاً ،أن وضع نظام ف ّعال للتمويل السيايس ميثل عملية مستمرة
ومتكررة .كام يطرح قانون متويل األحزاب السياسية تحديّات مستمرة ويخضع ملراجعة دامئة حتى يف
الدميقراطيات الراسخة .ت ُظهر التجارب املتعلقة بقوانني متويل األحزاب السياسية يف سياقات مختلفة،
وعىل مدى القرن املايض ،أن االنخراط يف تعديالت مستمرة وواقعية وتفاعلية عىل نظام شامل ،يلعب
دورا ً مهامً يف تحقيق التوازن يف املشاركة السياسية واإلدماج والشفافية املالية ،مبرور الوقت.

12

أنظمة متويل األحزاب السياسية

 1مقدمة

 1 .1األحزاب السياسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
التغيات التي تكتسح منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،يف أعقاب االنتفاضات األولية
لقد دفعت ّ
يف تونس ومرص يف مطلع عام  ،2011إىل بذل جهود إلجراء تح ّوالت دستورية وتحركات كبرية نحو إيجاد
هيكليات حكومية رسمية أكرث شموالً يف العديد من البلدان .إن سقوط زعامء مستب ّدين يف بلدان مثل
مرص ،ليبيا ،تونس واليمن ،وتب ّني أنظمة قامئة يف بلدان مثل البحرين ،األردن ،الكويت واملغرب لبعض
اإلصالحات أو محاولة إحداث بعض اإلصالحات ،واستمرار تط ّور طبيعة املنافسة السياسية الحزبية يف
بلدان مثل تركيا ولبنان ،أبرزت جميعها دور األحزاب السياسية بوصفها قنوات أساسية للمشاركة يف
العملية الدميقراطية.

تاريخياً ،تبنى الزعامء يف سائر أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا إسرتاتيجيات مختلفة لالحتفاظ
بالسلطة ،نظرا ً إىل حاجتهم لتعزيز شبكاتهم ومكافئة أنصارهم ،ويف نفس الوقت إعاقة وإحباط الجهود
الرامية إىل تشكيل معارضة منظّمة .ويف كثري من األحيان ،تبنى هؤالء الزعامء قوانني تتعلق باألحزاب
السياسية ،أو أصلحوا املوجود منها ،كجزء من إسرتاتيجيتهم إلدامة حكمهم ـ سواء من خالل تعزيز قبضة
حزبهم الحاكم ،أو تشجيع عدم استقرار األحزاب السياسية التي ميكن أن تشكل تهديدا ً حقيقياً لهم ،أو
السعي إىل إزالة تلك األحزاب .يف البيئات األكرث انفتاحاً وتنافسية التي تظهر اليوم يف العديد من بلدان
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،أسهمت القيود السابقة يف صياغة مختلف خصائص أنظمة األحزاب
التي من شأنها أن تعيق تعزيز الدميقراطية يف املستقبل ونجاح املوجة الجديدة من العمليات االنتقالية
برتسيخ التح ّول نحو منافسة سياسية أكرث انفتاحاً.
النتيجة هي أن األحزاب السياسية يف معظم بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ضعيفة ،وغري مستقرة،
وتتمحور حول أفراد .لقد عملت األنظمة الحاكمة يف املنطقة تاريخياً عىل تقسيم وتقويض املعارضة
الحقيقية ،وذلك باستاملة كبار السياسيني أو األحزاب الرئيسية أو بحظر أنشطتها بشكل كامل .األحزاب
التي استمرت باملشاركة واجهت عقبات مثل املامرسات الزبائنية التي رسخها النظام ،والقواعد االنتخابية
املتح ّيزة لغري صالحها ،والرشاء املبارش لألصوات وتزوير االنتخابات .عالوة عىل ذلك ،ويف معظم البلدان،
فإن الجهاز الترشيعي كان منزوع القوة بشكل فعيل ،حيث إن الترشيعات القانونية الرئيسية إما تصدر
بقرارات تنفيذية أو يتم متريرها يف أجهزة ترشيعية مطواعة تهيمن عليها األغلبية .وكان هذا الواقع
يعني أن األشخاص الذين سيامرسون دور قادة املعارضة عليهم أن يختاروا بني أن يكونوا "مجرد واجهة"،
ويكسبوا فضاء محدودا ً يعملون فيه ،وبالتايل يكونون محسوبني عىل النظام ،أو الذهاب إىل املنفى
واإلقصاء التام .يف الجمهوريات االستبدادية ،كان الحزب الواحد يخضع عادة لهيمنة الرئيس ،وكان هناك
مجال محدود جدا ً لتطوير هوية الحزب :آل األسد يف سورية ،صدام حسني يف العراق ،مبارك يف مرص،
بورقيبة وبن عيل يف تونس ،وصالح يف اليمن .يف األنظمة امللكية ،كان التوجه هو عدم تشجيع ظهور
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أية أحزاب قوية ،ومنح امللك مطلق الحرية يف تشكيل الحكومة والتصدي لالضطرابات عن طريق تغيري
الحكومة .إضافة إىل ذلك ،فإن جميع األنظمة تقريباً تب ّنت منطاً من اإلصالحات التي ت ُنفَّذ وت ُلغى حسب
الحاجة ،مثل منح مزيد من الحريات عند الرضورة لتشتيت املعارضة ،والعودة إلغالق الفضاء السيايس
الحقاً عندما يشعر الرئيس أو امللك بدرجة أكرب من األمان.
ونتيجة لهذه املامرسات ،فإن معظم األحزاب السياسية مل تتطور لتمثل مصالح اجتامعية مختلفة ،كام
كان الحال يف العديد من دميقراطيات "املوجه األوىل" ـ باستثناء جزيئ يتمثل يف األحزاب ذات األساس
الديني أو العرقي ،التي تشكّلت حول متايزات كان يصعب قمعها بشكل تام .اليوم ،وخصوصاً يف بلدان
ما بعد االنتفاضات حيث بات انعدام اليقني يف أقىص درجاته ،تعمل األحزاب ويعمل السياسيون عىل
تحديد قواعدهم الجامهريية ودراسة اإلسرتاتيجيات الناجحة للتواصل معها وتعزيز تنظيم األحزاب.
تتمتع األحزاب ذات التوجه الديني مبيزة طبيعية واضحة ـ وهي ميزة قد ينظر إليها البعض عىل أنها
إيجابية لالستقرار والتمثيل ،خصوصاً عىل املدى القصري ،لكنها تشكّل تحدياً محتمالً لتأسيس منوذج
مستدام وأكرث انفتاحاً عىل املدى البعيد إذا مل يتم وضع آراء ورؤى املكونات األخرى بشكل مناسب يف
إطار منهجي.
سيكون تطور أنظمة األحزاب السياسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عملية طويلة املدى،
ومن املحتم أن يكون من الصعب التنبؤ بتطوراتها وبالنتائج التي تحققها .إذا كانت ستشبه تاريخها حتى
اآلن ،سواء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أو يف أماكن أخرى ،فإنها ستنطوي عىل تعديالت
دستورية واستبدال وإصدار قوانني انتخابات وأحزاب وغريها من الترشيعات ،وتأسيس كيانات عامة
جديدة ومجموعات للتوعية وحشد التأييد ومنظامت املجتمع املدين األخرى .كام ستعتمد عىل املوارد
املتاحة للمتنافسني السياسيني ـ الذين سيتأثرون بدورهم وبقوة باإلطار الذي سيتم تبنيه لحوكمة متويل
األحزاب السياسية بشكل خاص.

 2 .1أهمية األحزاب السياسية يف الدميقراطية
تلعب األحزاب السياسية دورا ً أساسياً يف الدميقراطية .تحشد األحزاب الناخبني وتعمل عىل اختيار
تعب عن اإلرادة الشعبية ومتثل حصيلة ما متثله الرشائح االجتامعية،
املرشحني للمناصب السياسية .إنها ّ
كام متثل املصالح واأليديولوجيات املتنافسة ،وتشكل روابط بني الناس واألجهزة الحكومية .ولذلك فإن
القوانني الناظمة لألحزاب السياسية ،ومبا أنها تؤثر بالطريقة التي تتمكن بها األحزاب السياسية من
تنظيم أنفسها والتنافس بفعالية ،فإن لها أثرا ً مهامً سواء عىل طريقة عمل الدميقراطية من حيث
املامرسة أو من حيث حصائل السياسات الناتجة عن ذلك.
لقد أكد الباحثون واملؤرخون عىل دور األحزاب السياسية يف سياق استالم الحكم من قبل أنظمة جديدة،
ويف كثري من األحيان يف سياقات تشمل أيضاً تعزيز العمليات الدميقراطية وعمليات االنتقال الدستورية.
لقد لعبت األحزاب السياسية دورا ً أساسياً يف إضفاء االستقرار عىل عمليات االنتقال التدريجية ،وذلك
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التوصل إىل اتفاقات بني الرشائح االجتامعية املختلفة .ولرضب مثالني فقط عىل هذا ،ميكن أخذ
بتيسري ّ
اتفاقات مونكلوا يف أسبانيا بني جميع األحزاب السياسية ،والتي ساعدت يف تحقيق االستقرار للعملية
الدميقراطية يف ذلك البلد يف أواخر السبعينيات؛ واالئتالف املوسع ألحزاب املعارضة يف تشييل ،الذي
س ّهل عودة البالد إىل عمليات الدميقراطية بعد عقد من الزمن .لقد كان للمقاربات املختلفة التي تب ّنتها
حركات معارضة ،وثورية ،ومعادية لالستعامر وذات قواعد واسعة أثر كبري عىل مواجهة الصعوبات التي
وجدتها عندما بدأت مبامرسة السلطة عىل املستوى املحيل ـ يف بلدان مختلفة مثل الهند وجنوب أفريقيا
وتونس وبولندا ـ تبعات عميقة من حيث املستقبل السيايس لتلك األنظمة .كام تصبح األحزاب السياسية
أطرا مرجعية؛ حيث إنها تستعمل كنقطة مرجعية ،من خالل "اختبار تبادل السلطة ملرتني" الذي وضعه
أوالً صاموئيل هنتنغتون ،والذي يعترب أن الدميقراطية تصبح "راسخة" إذا تم تبادل السلطة مرتني ،وهو
1
ما يتم تقييمه عادة باإلشارة إىل األحزاب السياسية.
يف حني يصعب تص ّور دميقراطية دون أحزاب سياسية ،فإن هذه املؤسسات املهمة كثريا ً ما تلقى نفورا ً
من الجمهور .وقد يكون هذا التحدي أكرب يف السياقات االنتقالية ،بالنظر إىل التوقعات الكبرية التي
تكون لدى العديد من املجتمعات عندما تدخل هذه العملية .من النادر أن نجد استطالعاً لآلراء يف
معظم البلدان ـ برصف النظر عن عمر النظام الدميقراطي فيها ـ تفوق فيه اآلراء اإليجابية عن األحزاب
السياسية اآلراء السلبية .وقد يكون مرد هذا جزئياً إىل حقيقة أن األحزاب السياسية تلعب دورا ً ال
التوصل إىل تسويات عندما تخوض الحمالت االنتخابية،
تستطيع الفوز فيه .إنها تجد أنفسها منخرطة يف ّ
ومن ثم يتحتم عليها التوصل إىل تسويات عندما تنخرط يف عملية الحوكمة .قد يكون هناك يشء صحي
يف حقيقة أن الناس غري راضني عن أحزابهم السياسية :وقد يكون هذا جزئياً عالمة عىل أنهم يتطلعون
إىل االستمرار يف تحسني دميقراطيتهم .وهذا ما يجعل إجراء تحسينات دميقراطية أكرث أهمية.
إن فكرة وجود نظام أحزاب سياسية قائم عىل املؤسسات ،والذي ينظر إليه يف كثري من األحيان كمثل
أعىل ،هو مبثابة حلبة سياسية متتاز باملنافسة املستقرة بني األحزاب ،وعالقات متبادلة وقوية بني األحزاب
واملجتمع ،وقائم عىل رشعية األحزاب يف أعني الالعبني السياسيني ،واستقالل األحزاب عن املصالح الخاصة
لقادة هذه األحزاب .ومن هذا املنظور ،فإن األحزاب السياسية ذات البنية املؤسساتية الضعيفة تفشل يف
متثيل الناس بشكل سليم ،وال تعالج الرصاعات املجتمعية ،وال تستجيب لتفضيالت املواطنني بشكل ٍ
كاف،
ويصعب التنبؤ بسلوكها ،وغالباً ما تتبنى سياسات متذبذبة وقصرية األجل ،وال يخضع فيها السياسيون
لدرجة كافية من املساءلة ،وتكون عرضة لالنهيار الدميقراطي .إن مستوى التطور املؤسسايت ألنظمة
األحزاب هو الذي يُربز أكرب االختالفات بني الدميقراطيات الراسخة والدميقراطيات الجديدة التي تأسست
يف أعقاب انهيار أنظمة حكم استبدادية .عندما ال يتمكن حزب سيايس من العودة إىل الحكم بعد انتهاء
فرتته ،وعندما يتقافز السياسيون بشكل مستمر بني األحزاب ،قد يصعب عىل املواطنني تحديد مربر
وجود أو أهداف أي حزب بعينه ،وتفقد األحزاب جزءا ً كبريا ً من قدرتها عىل التمثيل .ينظر إىل النظام
الحزيب املؤسسايت يف كثري من األحيان بوصفه هدفاً بعيد املدى ،إال أن كيفية الوصول إىل هذا الهدف
2
ليست واضحة عىل الدوام.
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تظهر األحزاب السياسية أوجهاً متعددة طبقاً للزمان والجمهور .من املرجح أن يشعر املواطن العادي
بوجود األحزاب السياسية أكرث خالل الحمالت االنتخابية ،عندما تطلب منه مختلف األحزاب منح صوته
ملرشحيها .االنتخابات هي الفرتات التي يكون فيها نشاط األحزاب السياسية يف أكرث أشكاله وضوحاً ،والتي
تستهلك فيها أكرب املوارد .يوفر الحزب نقطة مرجعية من حيث املعلومات ،ويستخدم موارده للتواصل
مع الناخبني سواء شخصياً أو من خالل وسائل اإلعالم ،وغالباً ما ميثل أيديولوجية معينة ،ويجمع مرشحني
ميثلون وجهة نظر معينة .ومن خالل قيامه بذلك ،فإنه يحقق الفائدة للمرشحني والناخبني عىل حد سواء
من خالل تخفيض كلفة املعلومات الرضورية لصنع القرار ،ويستعمل أكرب موارده للتواصل مع الناخبني.
ولذلك قد يأخذ املواطن بعني االعتبار صورة األحزاب السياسية ،إضافة إىل برامجها ،وأيديولوجيتها،
ومقرتحاتها ،عندما يذهب إىل صندوق االقرتاع.
حيث يرتتب عىل األحزاب السياسية وضع أعضائها يف املناصب املنتخبة يك تلعب دورها الدميقراطي ،فإن
بروزها وحضورها الطاغي يف أوقات االنتخابات أمر مفهوم .لكن إذا أرادت األحزاب السياسية أن تكون
أكرث من مجرد آالت يف حمالت انتخابية مؤقتة ،وإذا أرادت أن تلعب دورا ً أكرب وأن تكون العباً أكرث قوة
يف العملية الدميقراطية ،ينبغي أن تكون قادرة عىل االعتامد عىل موارد كافية للقيام باألنشطة خارج
إطار الفرتات االنتخابية :عىل سبيل املثال ،لدعم مسؤوليها املنتخبني من خالل تقديم املعلومات وإظهار
الدعم الشعبي ،وتدريب أعضائها ،ونرش برامجها وأيديولوجياتها ،وتطوير مقرتحات السياسات العامة.
هذه الحاجة للموارد تضع األحزاب السياسية يف وضع غريب .إنها تقف عىل التقاطعات بني املؤسسات
العامة والخاصة .ويف كثري من البلدان ،تكون جمعيات خاصة من الناحية القانونية ،لكنها تؤدي وظائف
ذات أهمية كبرية للمصلحة العامة وذات أهمية محورية لصحة النظام السيايس .يرتتب عىل األحزاب
السياسية عادة طلب التمويل من األفراد أو الرشكات يك تتمكن من القيام بعملها ،غري أن حقيقة تلقي
هذه األموال ،وحسب مصدرها ،ميكن أن ييسء إىل مكانتها يف أعني الناخبني الذين تحصل األحزاب عىل
هذه األموال من أجل الوصول إليهم .ميكن أن يؤدي ذلك إىل الظهور مبظهر من يسلك سلوكاً غري سليم
أو من يخضع لنفوذ غري سوي ،وعدم تحقيق التوازن يف عملية الحوكمة التي يفرتض أن يكون جميع
املواطنني فيها متساوين سياسياً .إضافة إىل ذلك ،فإن األحزاب التي تعمل يف بيئات فاسدة والتي تسعى
لتغيري سلوكها تواجه صعوبة يف فعل ذلك .وهذه مشكلة تقليدية تواجه العمل الجامعي .إن البقاء
خارج الدوامة املتصاعدة لإلنفاق عىل الحمالت االنتخابية أو االمتناع عن املامرسات األخرى املشكوك يف
أخالقيتها ،إذا مل يفعل أي حزب آخر ذلك ،يع ّرض الحزب لتبعات وخيمة عندما يحني وقت االنتخابات.
ميكن أن تستفيد جميع األحزاب من وجود درجة أكرب من الرشعية والتنافسية ،إال أن ما من حزب يرغب
بفعل ذلك مبفرده.
تؤدي مشكلة العمل الجامعي املوصوفة يف الفقرة السابقة إىل نشوء رضورة وجود قانون متويل األحزاب
السياسية ،مصحوباً بآليات إنفاذ القانون بشكل فعال من قبل طرف ثالث .وهذا يطرح صعوبة أخرى .إن
أولئك الذين يضعون قانون متويل األحزاب السياسية هم ،إىل حد بعيد ،الذين سيخضعون له .ولذلك فإن
الضغوط الخارجية ـ من املجتمع املدين ومن وسائل اإلعالم ،عىل سبيل املثال ـ مهمة جدا ً لتعزيز وترسيخ
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التغيري .إال أن املقرتحات والتوقعات التي تطرحها املجموعات الخارجية ينبغي أن تكون واقعية ،وينبغي
والتوصل إىل حلول وسط .ينبغي أن تكون املجموعات الخارجية مستعدة
أن تكون مستعدة للحوار
ّ
ملواجهة األزمات واملراحل املفصلية ،ولفرتات قد متثل فيها الفضائح أو األحداث األخرى مح ّفزات لجعل
األحزاب أكرث استعدادا ً للتغيري .أحد األمثلة عىل ذلك هو أن نظام متويل األحزاب السياسية يف الواليات
املتحدة جرى تعديله بشكل كبري يف أواسط السبعينيات ،يف أعقاب فضيحة ووترغيت.
ينبغي أن تتذكر سائر املجموعات التي تشارك يف العملية أن متويل األحزاب السياسية يعني إجراء
مقايضة بني قيم مختلفة ـ خصوصاً بني الكالم واملساواة يف الحلبة السياسية .سيكون لدى األحزاب
السياسية املختلفة وجهات نظر ومصالح متباينة فيام يتعلق بهذه القرارات الدميقراطية الجوهرية.
البعض سريى أن املشكلة هي مشكلة فساد؛ والبعض سريى أن القضية تتعلق بإقامة نظام حزيب مستقر؛
وآخرون سيؤكدون عىل الحاجة إىل تيسري حق األفراد يف املشاركة يف السياسة ،وهكذا .آخرون سينظرون
إىل العملية من منظور أهداف متباينة ،مثل التنافس ،والتنظيم ،والتعبئة ،واملساءلة .ستؤدي وجهات
النظر هذه ،وكذلك مواقف الالعبني السياسيني يف النظام ،إىل اختالف مرشوع حول نطاق وطبيعة قانون
متويل األحزاب السياسية .إالّ أن عدم القيام بالعمل لن يؤدي إىل تج ّنب املشكلة؛ بل سيسهم ببساطة
3
يف تعزيز وترسيخ الوضع الراهن.
يطرح قانون متويل األحزاب السياسية تحدياً مستمرا ً .وهو ٍ
تحد ال ميكن تسويته مبارشة؛ حيث يخضع
قانون التمويل السيايس ملراجعات مستمرة حتى يف الدميقراطيات العريقة .لقد كان هناك جدل مستمر
يف الواليات املتحدة فيام يتعلق باملساهامت التي تدفعها الرشكات ،وبعض أشكال التمويل املتناسب،
ودور حرية التعبري؛ ويف كندا ،تم إلغاء التمويل العام لألحزاب السياسية مؤخرا ً بعد أقل من عقدين عىل
بدء العمل به ،حيث صوتت األحزاب عىل إلغائه؛ وتستمر املناظرة يف اململكة املتحدة حول التمويل
العام لألحزاب وقدرة نقابات العامل عىل املساهمة يف متويل األحزاب .كام أنها قضية ليس هناك دامئاً
أجوبة واضحة ومبارشة بصددها .إال أن التجارب العاملية يف مجال متويل األحزاب السياسية خالل القرن
املايض وفّرت قدرا ً كافياً من املعلومات لوضع املالمح األساسية لقانون التمويل السيايس ،وتحديد األسئلة
الهامة التي ينبغي التفكري بها ،والخروج بتوصيات معيارية عامة جدا ً .هذه العنارص هي التي يتكون
منها الجزء األكرب من هذا التقرير.

 3 .1تعريف قانون متويل األحزاب السياسية
ميكن تعريف قانون متويل األحزاب السياسية بوصفه مجموعة من األعراف الناظمة لدخل وإنفاق
األحزاب السياسية .قد يكون من الصعوبة مبكان يف بعض األحيان تحديد هيئة محددة لتمويل األحزاب
السياسية يف بعض البلدان .لكننا ،عندما نناقش قانون متويل األحزاب السياسية يف هذا التقرير ،فإننا
نشري إىل أية أعراف تؤثر بشكل مبارش عىل دخل وإنفاق األحزاب السياسية ،حتى لو مل تذكر رصاحة
متويل األحزاب السياسية .نستعمل هذا التعريف الوظيفي الواسع يك ال نستبعد بشكل غري متعمد أية
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عوامل من نطاق بحثنا ،وجزئياً للتأكيد عىل االحرتام املتبادل لإلطار القانوين وأهمية أثر بنود يف القانون
4
قد ال تبدو مرتابطة عند صياغة وإصالح البنود التي تحكم رصاحة متويل األحزاب السياسية.
كمجموعة من القواعد ،فإن قانون متويل األحزاب السياسية يظهر عىل مستويات مختلفة يف الرتاتبية
القانونية لبلد من البلدان .لقد اختارت العديد من البلدان ،كام يأيت تفصيله أدناه ،جعل عدة مبادئ
تتعلق باألحزاب السياسية جزءا ً من دستورها ،مبا يف ذلك مواد عامة تتعلق بتمويل األحزاب السياسية؛
كام وضعت مجموعة أصغر من البلدان موادا ً أكرث تفصيالً تبدأ بجعل هذه املبادئ صيغاً عملياتية .إال
أن الجزء األكرب من قانون متويل األحزاب السياسية سيكون موجودا ً عىل مستوى القانون وعىل مستوى
األنظمة الالحقة ،عىل شكل سياسات تتبناها الهيئات اإلدارية ،وأحياناً عىل شكل قانون حاالت أو سوابق
قضائية .مثة اعتبار أخري يتمثل يف الدور املتزايد لألدوات أو املعايري القانونية الدولية التي اقرتحتها
5
املنظامت الدولية؛ انظر امللحق  2الذي يضم قامئة لبضعة أمثلة عىل ذلك.
يف بعض البلدان ،يتمحور قانون متويل األحزاب السياسية حول قانون أو قانونني ،واألنظمة املوضوعة
لتنفيذ هذه القوانني .كمثال عىل ذلك ،يف املكسيك ،يُعترب الدستور والقانون الفيدرايل للمؤسسات
واإلجراءات االنتخابية القانونني الرئيسيني اللذين يحكامن متويل األحزاب السياسية (إضافة إىل مسائل
أخرى مثل البنود املتعلقة بتشكيل األحزاب السياسية وعملياتها الداخلية ،والنظام االنتخايب ،وعمليات
يوم االنتخاب وحساب األصوات) .تكمل هذه القوانني مبجموعة من األنظمة الصادرة عن املؤسسة
الفيدرالية لالنتخابات .إالّ أن مثة قوانني مهمة أخرى ،مبا يف ذلك القوانني املتعلقة بإجراءات املحكمة
االنتخابية الفيدرالية ،والقانون الذي ينص عىل هيكلية املؤسسة الفيدرالية لالنتخابات نفسها ،والقانون
الجنايئ ،بني قوانني أخرى .يف العديد من البلدان ،سيتم إدماج معايري املحاسبة والرقابة الواردة يف قوانني
أخرى يف قانون متويل األحزاب.
يتضمن قانون متويل األحزاب السياسية عادة بنودا ً تتعلق بدخول ونفقات األحزاب عىل حد سواء،
رغم أنه ،وكام يأيت وصفه الحقاً يف هذا التقرير ،فإن طبيعة هذه البنود ميكن أن تتفاوت بشكل كبري
من بلد إىل آخر ،وبني التقسيامت املختلفة يف دولة فيدرالية .إضافة إىل ذلك ،فإن األنظمة املتعلقة
بالدخل واإلنفاق ،تتضمن عادة بنودا ً عن اإلفصاح عن مصادر وإنفاق األموال التي متلكها األحزاب،
وفرض العقوبات املنصوص عنها عىل انتهاكات هذا اإلطار .ستشكل هذه املجاالت الجزء املحوري يف
هذا التقرير :دخول األحزاب ،مع جزء منفصل حول التمويل العام لألحزاب السياسية ،وإنفاق األحزاب،
واإلفصاح ،وفرض القانون.
أخريا ً ،يف حني يركز هذا التقرير عىل البنود املتعلقة باألحزاب السياسية ،من املهم مالحظة أن قواعد
متطابقة ،أو متشابهة يف بعض البلدان ميكن أن تنطبق عىل مجموعات أخرى يف سياقات مع ّينة .عىل
سبيل املثال ،فإن األحزاب السياسية واملرشحني املستقلني ميكن أن يخضعوا ألطر متشابهة خالل الحمالت
االنتخابية .كام أنه ميكن أن يخضع إنفاق األطراف الثالثة عىل الدعاية السياسية وتخصيص الوقت
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عىل شبكات اإلذاعة والتلفزيون الخاصة ،وخصوصاً خالل االنتخابات ،للبنود الواردة يف نفس مجموعة
القواعد وأن يتم فرض تطبيقها من قبل نفس الهيئات.

 4 .1جعل قانون متويل األحزاب جزءاً من الدستور
كام سبقت اإلشارة ،فإن البلدان تتبنى خيارات مختلفة من حيث السياق الذي تتضمنه األوجه املختلفة
لقانون متويل األحزاب يف تراتبياتها القانونية املختلفة .ويرتاوح نطاق البنود الدستورية من بلدان ال تذكر
األحزاب السياسية ـ ال باملعنى املايل وال بأي معنى آخر ـ يف الوثيقة عىل اإلطالق ،إىل بلدان تضع بنودا ً
مفصلة لتمويل األحزاب .تنزع هذه النصوص الدستورية األكرث تعقيدا ً إىل أن تكون نتيجة إصالحات
ّ
أجريت مؤخرا ً.
سواء كانت عملية تضمني قانون متويل األحزاب يف الدستور نتيجة لعملية صياغة الدستور أو ملراجعة
قضائية ،فإنها يف املحصلة تح ّد من الخيارات املتاحة من خالل العملية الترشيعية العادية .تتمثل األشكال
األكرث شيوعاً لتضمني قانون متويل األحزاب السياسية يف الدستور يف تضمني البنود العامة جدا ً لتمويل
األحزاب ،والتي تتطلب التزام األحزاب بقيم الشفافية واإلفصاح؛ وتوفري التمويل العام لألحزاب السياسية
أو للمرشحني؛ أو التي تحدد مصادر معينة للتمويل ،خصوصاً املصادر الخارجية .إضافة إىل ذلك ،فإن تلك
الدساتري التي تنص رصاحة عىل وجود هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات ،تحتوي أحياناً أنظمة للتمويل
السيايس أو متويل الحمالت االنتخابية تحت مظلة مسؤوليات الهيئة املستقلة إلدارة االنتخابات .تع َّرف
الهيئة املستقلة إلدارة االنتخابات من قبل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بوصفها "منظمة
أو هيئة ذات هدف واحد ،وتكون مسؤولة قانونياً عن إدارة بعض أو جميع العنارص الجوهرية إلجراء
االنتخابات واألدوات املبارشة للدميقراطية" .ملراجعة أمثلة عىل األمناط املختلفة للنصوص الدستورية،
6
انظر امللحق .1
يتفاوت نطاق وطبيعة هذه النصوص حسب املنطقة والعائلة الدستورية ،بشكل يعكس جزئياً تأثري
نقل أو استعارة الدساتري أو استعامل أجزاء منها .يف البلدان األفريقية الناطقة باإلنجليزية وتلك الناطقة
بالربتغالية ،عىل سبيل املثال ،تع ّد األحكام الرصيحة املتعلقة بتمويل األحزاب السياسية أمرا ً شائعاً .لقد
اتبعت البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية السابقة املحددة املتمثلة يف الدستور الربتغايل ،وفيام بعد
االستعارة من بعضها البعض ،بتضمني أحكام محددة تتعلق بتقسيم أوقات البث اإلذاعي والتلفزيوين
بني األحزاب السياسية .قد تجعل أوجه الشبه من حيث التط ّور التاريخي ومحتوى األنظمة القانونية
لهذه البلدان ،إضافة إىل أوجه الشبه اللغوية والثقافية ،من هذه األمثلة اإلقليمية ،أو العائالت التي تضم
مجموعة من البلدان ،متاحة ،ومالمئة وقابلة للتطبيق عىل نحو خاص.
يف أوروبا الغربية ،تعترب اإلشارة إىل متويل األحزاب السياسية يف الدساتري حالة نادرة .وهذا يعكس ،جزئياً،
حقيقة أن التقاليد الدستورية يف أوروبا الغربية كانت مستمرة نسبياً ،ويف العديد من البلدان تسبق
نشوء األحزاب السياسية .وهذا يعني أنه ليس هناك تاريخ لتضمني أدوار األحزاب السياسية يف الدستور،
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وال يُعتقد أن مثة حاجة لفعل ذلك .من ناحية أخرى ،فإن بعض التجارب املحددة لتلك البلدان مع
حكم الحزب الواحد أو بعض األمراض الحزبية األخرى دفعتها إىل الرغبة بتضمني بعض أوجه العمليات
املتعلقة باألحزاب السياسية يف دساتريها .أملانيا وإسبانيا ،عىل سبيل املثال ،تطلبان كالهام أن تكون
الهيكليات الداخلية لألحزاب دميقراطية وكذلك طريقة عملها .منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من
جهتها ،أظهرت مستوى أدىن من تضمني دساتريها أحكاماً تتعلق بتمويل األحزاب السياسية .يتمثل أحد
التفسريات الواضحة لذلك يف عدم وجود أحزاب سياسية يف العديد من بلدان املنطقة ،وعدم بروز دورها
يف العديد من البلدان األخرى.
قد يهدف اختيار بلد ما لتضمني بعض أوجه التمويل السيايس يف دستوره بشكل رصيح إىل جعل مراجعة
تلك العنارص يف النظام عملية أكرث صعوبة ،أو لتسهيل مترير الطعون القانونية التي تستند إىل أسس
دستورية من خالل عملية التحكيم الدستوري .وبذلك املعنى ،جدير باملالحظة أن البلدين الذين أدخال
أحكام متويل األحزاب السياسية يف دستوريهام بشكل أكرث شموالً ،وهام املكسيك وكولومبيا ،أجريا
مراجعات دستورية كل عام تقريباً منذ عام  .2000قد ال يكون هذا النمط من التضمني الشامل لتمويل
األحزاب السياسية يف الدساتري مناسباً يف سياقات أخرى ،خصوصاً يف الحاالت التي كان فيها االتفاق عىل
نص الدستور هو يف األصل نتيجة عملية تفاوضية طويلة وعندما تكون مراجعة الرتتيبات عملية صعبة.
عالوة عىل ذلك ،وبالنظر إىل أن متويل األحزاب السياسية عملية متكررة تتطلب إعادة تقييم مستمرة
مفصلة قد يحدث أثرا ً عكسياً إذا مل
من حيث أولوياتها ونجاحتها ،فإن تضمينها يف أحكام دستورية ّ
يعمل النظام كام كان مقصودا ً منه .قد يكون احتامل تعزيز األنظمة أو تنفيذها محدودا ً دون قصد من
قبل واضعي الدستور ذوي النوايا الطيبة ،وقد يكون هناك صعوبة يف تعديل أوجه النظام التي ال تعمل
بشكل جيد.
إذا كان هناك صعوبة نسبية يف تعديل دستور بلد ما ،فإن مثة بديالً ممكنا لتضمني أحكام متويل األحزاب
السياسية يف الدستور هو إصدار قانون باألغلبية العظمى .العديد من البلدان ،تضع نصوصاً دستورية
إلصدار "قوانني عضوية" أو قوانني أخرى تتطلب أغلبيات أكرث من األغلبيات املعتادة لتنظيم مجاالت
تعترب بحاجة إلجامع أوسع .البلدان التي تنص دساتريها عىل مترير مثل تلك القوانني ،غالباً ما تضع قوانني
األحزاب السياسية واالنتخابات يف هذه الفئة (انظر عىل سبيل املثال دساتري الربازيل ،اإلكوادور ،فرنسا،
الربتغال ،وإسبانيا) .كام ميكن ترسيخ القوانني املتعلقة بنظام األحزاب السياسية بطرق أخرى :عىل سبيل
املثال ،فإن الدستور األرجنتيني يحظر عىل نحو خاص تعديلها عن طريق املراسيم الرئاسية بالرضورة،
ولوال ذلك ألصبحت عمليات التعديل أكرث شيوعاً خالل العقدين املاضيني ،رغم أن نجاح هذا الحظر
7
موضع شك.
يف املحصلة ،فإن اختيار سياق تضمني األحكام املحددة لتمويل األحزاب السياسية يف اإلطار القانوين لبلد
من البلدان يعتمد عىل عوامل محددة يف البلد ذاته .الجزء املتبقي من هذا التقرير سيناقش قانون متويل
األحزاب السياسية مبجمله ،وسيرتك جانباً املسائل املتعلقة مبكان وجود أحكامه املحددة يف الرتاتبية القانونية.
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 5 .1دور قانون متويل األحزاب السياسية
يلعب قانون متويل األحزاب دورا ً مهامً يف تعزيز نظام أحزاب ف ّعال .يك تعمل األحزاب بشكل ف ّعال،
فإنها تتطلب طاقامً تنظيمياً ومكاتبا ومتطوعني وأمواال لإلنفاق عىل الحمالت .األموال التي تتدفق إىل
نظام الحزب هي مثن الدميقراطية .ودور قانون متويل األحزاب ،هو ضامن أن وجود املال يف السياسة
يوفر أداة مناسبة وسليمة للنشاط السيايس ،ويدعم انخراط املواطنني وثقة الجمهور بالسياسة ،وميكن
نشوء حالة من التنافس وتكافؤ الفرص .ميكن لتبني مقاربة متوازنة لتمويل األحزاب تنظم املساهامت
الخاصة بشكل ف ّعال وتقدم ال ّدعم الشعبي لألحزاب أن يساعد عىل تعزيز جعل نظام األحزاب جزءا ً من
الدستور .وميكن لتنظيم تدفق األموال إىل السياسة أن يساعد يف إقامة نظام أحزاب أكرث استقرارا ً ،وأن
8
يجعله أكرث قدرة عىل متثيل إرادة الشعب.
كام نؤكد يف سائر أجزاء هذا التقرير ،فإن نظام التمويل السيايس يف بلد ما هو نتاج تفاعالت معقدة بني
الالعبني واملؤسسات .مثة صعوبة كبرية يف تحليل نجاح إصالحات التمويل السيايس ،بالنظر إىل الطبيعة
التوجيهية لقواعد متويل األحزاب السياسية ،والتي تسعى للتأثري يف السلوك املستقبيل ،وصعوبة اكتشاف
سعة انتشار أمناط سلوك محظورة أو غري محبّذة .لكن إذا كان هناك اعتقاد أن مواطني البلد يتمتعون
بالحق باملشاركة يف الشؤون العامة ،وأن املسؤولني الذين يشغلون املناصب العامة وميسكون بالسلطة
ينبغي أن يخضعوا ملساءلة املواطنني ،فإن مثة مربرات واضحة إلجراء إصالحات عىل متويل األحزاب
السياسية .وميكن لهذه التعديالت أن تستجيب ملبادئ إخضاع أصحاب املناصب العامة لقواعد الشفافية
واملساءلة ،وللرغبة بتشجيع املشاركة والتعبري العادل عن اآلراء.
تشكل مك ّونات نظام التمويل السيايس كالً متفاعالً .لكن يف البيئات االنتقالية ،فإن بعضها قد يكون
أكرث نجاحا من بعضها اآلخر .عىل وجه الخصوص ،فإن التمويل العام لألحزاب السياسية أسهم بإيجاد
أنظمة أحزاب أكرث انفتاحاً وس ّهل عملية املشاركة ،وهو أحد أسباب شعبية هذا النظام يف سائر أنحاء
العامل .عالوة عىل ذلك ،فإن التمويل العام ال يتطلب بحد ذاته نفس القدرات الالزمة إلنفاذ القانون التي
تتطلبها اإلجراءات األخرى ـ وبأبسط أشكاله ،فهو يتطلب حسابا وتسليم األموال لألحزاب السياسية.
تتمتع البلدان التي متر مبراحل انتقالية مبستويات متباينة بشكل كبري من القدرة عىل تطبيق أنظمة
متويل سيايس معقدة ،لكن ذلك وحده ال ينبغي أن مينع تطبيق إجراءات أخرى ،مبا يف ذلك التمويل
العام ،واإلفصاح األسايس ،وآليات التنفيذ ،التي من شأنها أن تضع األساس لعملية التطوير املستمرة .ميكن
للفرتة االنتقالية أن توفر لحظة مناسبة لضامن جعل فكرة إخضاع األحزاب السياسية للمساءلة جزءا ً
دامئاً ومستمرا ً من الحياة السياسية يف بلد من البلدان ،رغم أنه قد يكون هناك إصالحات أكرث طموحاً
يتوجب إجراؤها يف املستقبل.
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 6 .1التصدي للتحديات التي تواجه أنظمة األحزاب السياسية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا
يف الجزء " "2من هذا التقرير ،نعرض بالتفصيل لبعض التحديات املتكررة التي أعاقت الحوكمة
الدميقراطية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مؤخرا ً ،مثل ضعف أنظمة األحزاب بوجود الحكم
االستبدادي ،والزبائنية ،وانخراط األحزاب يف أنشطة غري سياسية .رغم أن لهذه التحديات أسبابا عديدة،
فإن قوانني متويل األحزاب ميكن أن تلعب دورا ً مهامً يف معالجتها .بالنسبة للبعض ـ خصوصاً االعتامد
عىل األموال األجنبية ـ ميكن أن يلعب قانون متويل األحزاب دورا ً حاسامً يف الجهود املبذولة ملعالجة هذه
املشكلة .معظم التحديات ميكن معالجتها جزئياً فقط من خالل إحداث تغيريات عىل قانون االنتخابات،
وقانون األحزاب السياسية .رغم ذلك ،من املهم أن نتذكر أن وضع األنظمة املناسبة للتمويل السيايس
يبقى جزءا ً ال غنى عنه من اإلصالحات الدميقراطية.
النقطة املحورية ،هي أن ما من مرشوع إلصالح االنتخابات ميكن أن ينجح ما مل يكن مصحوباً بإصالحات
يف مجال التمويل السيايس ،وميكن لإلنجازات الدميقراطية أن تق َّوض بسبب إغفال االهتامم بدور املال
يف السياسة .يع ّد العراق مثاالً حياً عىل محاولة إجراء انتخابات دميقراطية تقوضت بسبب شبه غياب
لقوانني األحزاب وقوانني متويلها .منذ اإلطاحة بنظام صدام حسني عام  ،2003أخفقت الحكومات املؤقتة
9
واملنتخبة املتتابعة يف مترير قوانني تنص عىل تنظيم ناجح لتمويل األحزاب والحمالت االنتخابية.

 7 .1تنظيم التقرير
سيناقش ما تبقى من هذا التقرير الطرق التي ميكن لقوانني التمويل السيايس أن تصبح من خاللها جزءا ً
من الجهود املبذولة لدعم الدميقراطية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .يف الجزء الثاين ،نبدأ
مبراجعة ملختلف خصائص أنظمة األحزاب السياسية يف املنطقة التي قد يرغب الالعبون السياسيون
مبواجهتها .وقد ترتكز أهداف الالعبني املحليني يف مسعاهم إلصالح قانون متويل األحزاب السياسية عىل
بعض هذه الخصائص .يتناول الجزء الثالث التجربة الدولية الستكشاف خمسة أوجه رئيسية لقانون
متويل األحزاب السياسية ،ويرشح الخيارات التي تم تبنيها يف سياقات وطنية أخرى ويقدم استنتاجات
عامة حول االعتبارات املهمة يف معالجة القانون يف كل من هذه األوجه .عىل وجه الخصوص ،فإن هذه
املجاالت هي التمويل العام لألحزاب السياسية؛ القيود املفروضة عىل دخل األحزاب السياسية؛ القيود
املفروضة عىل إنفاق األحزاب السياسية؛ اإلفصاح عن دخل وإنفاق األحزاب؛ وتطبيق قانون متويل
األحزاب ،مبا يف ذلك املراقبة وفرض العقوبات .الجزء الرابع ،يلخص االعتبارات الرئيسية التي يطرحها
هذا التقرير يف مجال السياسة.
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 2الوضع الراهن يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا:
التحديات التي تواجه السياسات الحزبية

يتقاطع العديد من التحديات املوصوفة يف هذا الجزء مع بعضها بعضاً .تعد األنظمة الحزبية الضعيفة
نتيجة للعديد من القضايا األخرى التي تواجه األحزاب السياسية ،مبا يف ذلك تكاثر األحزاب التي تتمحور
حول شخصيات معينة وت ُبنى حول فرد واحد بدالً من أن تبنى حول أيديولوجيا متامسكة .وعىل نحو
مامثل ،فإن اعتامد األحزاب السياسية بشكل واسع النطاق عىل التربعات الخارجية ميكن أن يؤدي إىل
تراجع الثقة يف نظام األحزاب ،وهو ما قد يقلّص بدوره مشاركة القواعد الشعبية ويشجع إسرتاتيجيات
انتخابية مثل رشاء األصوات ،وهو ما ميكن أن يكون غري قانوين وينتهك روح املنافسة العادلة يف النظام
السيايس .كام أن القوانني التي تسعى للتصدي لبعض هذه التحديات ،ميكن أن يكون لها تداعيات عىل
قضايا أخرى قد ال تكون من بني القضايا التي تعتزم استهدافها .وهكذا ،فإن مناذج التصاميم القانونية
وتصاميم السياسات التي تتم مناقشتها يف الجزء " ،"3ينبغي أن تُد َرس آخذة باالعتبار التداعيات عىل
جميع هذه التحديات كام تتجىل يف سياقات وطنية محددة .هذا التقرير مصمم لتحديد املجاالت
الرئيسية التي ميكن أن يكون ُص ّناع السياسات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بحاجة لدراستها،
من حيث إن البلدان املختلفة يف املنطقة تتشاطر بعض السامت املشرتكة واملتعلقة بالتحديات التي
تواجه أنظمة األحزاب السياسية فيها .وبالتايل ،يحاول هذا الجزء أن يضع مناقشة التقرير ملختلف أسئلة
التصميم القانوين يف سياق إقليمي.
ال ميكن للتغيريات القانونية من أي نوع كانت أن ت ُطبَّق يف فراغ؛ حيث إن األحكام القانونية التي
تفس وتنفَّذ بشكل مختلف يف مكان آخر ،بسبب تباين التاريخ والثقافات
يتم تبنيها يف مكان ما قد َّ
واملامرسات السياسية .زد عىل ذلك ،أن القرار فيام يتعلق بالتغيريات القانونية التي يعترب تنفيذها أكرث
أهمية ،سيعتمد عىل املشاكل املحددة التي تتم مواجهتها يف سياق وطني محدد .يف محاولة لوضع
التعليقات عىل األفكار ذات الصلة بالسياسات والواردة يف نهاية هذا التقرير يف سياقها ،فإننا نق ّدم يف
هذا الجزء نظرة عامة لبعض التحديات التي تواجهها أنظمة األحزاب السياسية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .التحديات املوصوفة أدناه ليست حكرا ً عىل بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
بالواقع ،فإن األسئلة والتعليقات املتعلقة بالتصميم والتي تك ّون الجزء األكرب من هذا التقرير تستند إىل
تاريخ بلدان أخرى تصدت ملشاكل مامثلة.

يسعى هذا الجزء لوصف القضايا العامة التي ميكن أن تعترب تحديات تواجه أنظمة األحزاب السياسية
تيس عملية املشاركة يف املنطقة .ويضم كل جزء فرعي ملخصاً قصريا ً
املتنافسة؛ لكن املستقرة التي ّ
للطرق التي تعالج بها األجزاء الالحقة التحدي يف سياق قانون متويل األحزاب السياسية .ثم يناقش
الجزء " "3مجاالت محددة من قانون متويل األحزاب السياسية .يف حني أن هذا التقرير ال يهدف إىل
تقديم توصيات مفصلة لكل من بلدان املنطقة ،فإن الجزء " "3سيقدم مراجعة للتطورات األخرية يف
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بلدان ما بعد الربيع العريب ،من أجل إيضاح وتأكيد املقاربة السياقية املطلوبة لتصميم نظام قانوين
لتمويل األحزاب السياسية.
الجدول  .1التحديات التي ميكن لقانون متويل األحزاب السياسية التصدي لها يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا
التحديات التي يوفّر قانون متويل األحزاب
السياسية أفضل معالجة لها
•	 االعتامد عىل األموال األجنبية

التحديات التي يقدم قانون متويل األحزاب
السياسية معالجة جزئية لها
•	 ضعف أنظمة األحزاب
•	 الزبائنية
•	 األنشطة غري السياسية لألحزاب السياسية
•	 الخدمات االجتامعية
•	 املشاريع التجارية
•	 وسائل اإلعالم
•	 العمل السيايس الذي يتمحور حول األفراد
•	 رشاء األصوات

 1 .2االعتامد عىل األموال األجنبية
تُتَّهم األحزاب السياسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف كثري من األحيان بقبول األموال من
الكيانات أو الحكومات األجنبية .يف حني أن بعض هذه االتهامات قد يكون صحيحاً ،وأن بعضها اآلخر
ناجم عن املنافسة السياسية؛ فإن االعتقاد بأن األحزاب تقبل أمواالً أجنبية يرض برشعية نظام األحزاب
السياسية يف البلد .يُع ّد متويل األحزاب السياسية الطريقة األكرث مبارشة يف معالجة هذه املشكلة .ويشكل
الحظر الرصيح للتمويل الخارجي جزءا ً شائعاً من األنظمة القانونية الناظمة لتمويل األحزاب السياسية،
وميكن أن تصبح أكرث فعالية من خالل التعريفات القانونية واللغة التنظيمية مصحوبة بالتطبيق الصارم.
يف العديد من الحاالت ،يكون هناك أدلة دامغة عىل مثل هذه الشكوك ،كام يف حالة العراق بعد الحرب،
يف حني أن نطاق املشكلة قد يكون غري واضح أو مبالغاً به يف بعض الحاالت .سواء أكانت الظاهرة
حقيقية أو متخ َّيلة ،فإن االعتقاد بأن األحزاب تتلقى دعامً كبريا ً من مصادر أجنبية ميكن أن يق ّوض رشعية
أحزاب معينة والنظام الحزيب برمته .من شأن الشكوك املتبادلة بني األحزاب حيال تلقي مساهامت
أجنبية أن يعيق تشكيل ائتالفات مهمة .ميكن لألحزاب أن تتهم األحزاب األخرى املنافسة لها بقبول
األموال األجنبية ،سواء بدوافع شخصية أو بسبب اعتقاد راسخ ،وهو ما يعزز قناعة الناس بوجود تدخل
خارجي يف بالدهم ويضعف الثقة يف العملية السياسية .ميكن لفكرة أن السلطات تطبق قيودا ً فعلية أو
10
حظرا ً عىل التمويل الخارجي أن يساعد يف التخفيف من حدة هذه االنطباعات.
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يف أجزاء أخرى من العامل ،ت ُعترب التربعات الخارجية التي تق ّدمها الرشكات والجهات األخرى من غري الدول
مشكلة أساسية .لقد ُعرفت رشكات كبرية بتقديم تربعات ألحزاب سياسية يُتوقّع أن تكون ناجحة ،ويف
الوقت نفسه تتوقع معاملة تفضيلية يف مجال األعامل من األنظمة التي كانت قد قدمت لها الدعم.
يف بعض بلدان أمريكا الالتينية ،استُعملت التربعات السياسية املقدمة من الجرمية املنظمة ،خصوصاً
مجموعات تهريب املخدرات ،للتأثري يف العمليات السياسية .يف حني أن هذا قد ال يكون قضية صارخة يف
بعض بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا اليوم ،من املفيد ت َوقُّع أن تصبح هذه املشكلة مثار مخاوف
11
يف املستقبل.
إن املصدر األكرث شيوعاً لألموال األجنبية ،والذي يُشار إليه اليوم يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا
يتمثل يف الحكومات األجنبية الساعية إىل تحقيق أجندة سياسية .ويع ّد قانون متويل األحزاب السياسية،
من العديد من األوجه ،السبيل األكرث مبارشة لحل هذه املشكلة .لقد بات الحظر التام للتربعات السياسية
من قبل الجهات األجنبية يطبَّق بشكل كامل ويف جميع أنحاء العامل .هذه العمليات بسيطة ومبارشة
وتتمتع بشكل عام بدعم شعبي واسع النطاق .إال أن حاالت الحظر تعتمد بشكل كامل عىل التطبيق
السليم .جميع بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا تقريباً تحظر التربعات األجنبية لألحزاب السياسية،
مبا يف ذلك العراق ،الذي ،كام ذُكر أعاله ،يعاين من هذه املشكلة؛ لكن من الواضح أن بعض حاالت
الحظر غري ناجحة .سيكون من الحكمة بالنسبة للدميقراطيات الجديدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا التي ترغب مبعالجة مشاكل الرشعية التي يسببها نفوذ املال األجنبي أن تركز اهتاممها عىل إنشاء
هيئة مستقلة لتطبيق القانون ووضع متطلبات إفصاح صارمة.

 2 .2تالعب الحكومات باألنظمة الحزبية
تاريخياً ،تبنت األنظمة الحاكمة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وبشكل منهجي ،إسرتاتيجيات
ووضعت سياسات مصممة إلبقاء األحزاب السياسية املنافسة ضعيفة وغري ف ّعالة .قد رفعت كلفة التنظيم
بالنسبة للمعارضة واستغلت موارد الدولة .وكنتيجة جزئية لهذا ،فإن األحزاب يف كثري من األحيان تكون
ضعيفة ومجزأة ،وتفتقر إىل املوارد األساسية ،والدعم الشعبي ،والوضوح األيديولوجي .ميكن لقانون متويل
األحزاب السياسية أن يق ّدم معالجة جزئية لهذا االستغالل ،من خالل نظام مصمم بعناية (مبا يف ذلك
التمويل العام ،وضع قيود عىل استعامل موارد الدولة ،ومتطلبات اإلفصاح) يُخضع األحزاب املهيمنة
للمساءلة ويعزز املنافسة االنتخابية 12.لقد كانت األحزاب السياسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا تاريخياً مهمشة ومقموعة .يف بعض البلدان ،مثل ليبيا ما قبل الثورة ،كانت األحزاب محظورة
بشكل كامل؛ ويف بلدان أخرى ،مثل مرص وتونس ،كانت األنشطة الحزبية تقترص بشكل عام عىل أنشطة
الحزب الحاكم الذي يقوده زعيم واحد ،حتى بعد السامح بشكل قانوين بتشكيل أحزاب معارضة شكلية.
حتى عندما كان يتم التسامح مع أحزاب املعارضة ،فإنها كانت تتعرض بشكل منتظم للمضايقة من قبل
الدولة أو تُ نع من مراكمة أي سلطة سياسية ذات معنى .يف األردن واملغرب ،تبنى النظامان امللكيان
13
إسرتاتيجيات مختلفة لتعزيز ضعف النظام الحزيب ومنع أي حزب من السيطرة عىل الربملان.
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يف حني يتحمل سوء القيادة وتنظيم األحزاب بعض املسؤولية ،فإن السبب األكرث جوهرية لضعف بعض
أنظمة األحزاب يف املنطقة هو أن ُص ّناع القرار الحقيقيني الذين ميسكون بالسلطة حرموا األحزاب من
الوصول املؤسسايت إىل املوارد والسلطة ،ومنعوها من دخول العمليات السياسية القامئة .وقد كان هذا
ممكناً بسبب السيطرة االحتكارية للنخب الحاكمة عىل السياسة وأجهزة الدولة .يف كثري من األحيان،
ال تكون السلطة الحقيقية للدولة يف يد املؤسسات التي يُعتقد رسمياً أنها متلكها ،بل يف عدد صغري
من أفراد النخبة وأعضاء الحلقة الداخلية للحكم .يف ليبيا ،التي كانت دستورياً "دولة الجامهري" ،كانت
السلطة السياسية حرصا ً يف يد معمر القذايف وحلقة مغلقة من املقربني إىل النظام (عىل سبيل املثال
قادة األجهزة األمنية وأبناؤه ومستشاروه) .وعىل نحو مامثل ،يف الجزائر ،فإن جرناالت الجيش ،وليس
رئيس الحكومة ،هم "أصحاب القرار" .يف ظل مثل هذه األنظمة ،مل يكن مثة فضاء سيايس يذكر يتيح
14
عمل أنظمة األحزاب السياسية.
حتى يف البلدان التي سمحت بدرجة أكرب من الحكم الدميقراطي التعددي طبقاً للقواعد الرسمية ،فإن
األنظمة الحاكمة دأبت بشكل منهجي عىل وضع سياسات مصممة إلبقاء األحزاب السياسية ضعيفة
وعدمية األثر .وتتخذ هذه السياسات أشكاالً متعددة .يف الكويت عىل سبيل املثال ،ورغم تراث طويل
نسبياً من الربملانات املنتخبة ،يُحظر تنظيم وإقامة الحمالت االنتخابية ،ويش َّجع االعتامد الدائم عىل
هيكليات تنظيمية بديلة مثل القبائل أو املؤسسات الدينية إضافة إىل جملة واسعة من املامرسات غري
الدميقراطية (مثل رشاء األصوات) .يف العديد من بلدان املنطقة ،إن مل يكن يف معظمها ،تستعمل األحزاب
الحاكمة وسائل اإلعالم اململوكة من قبل الدولة ،خصوصاً محطات التلفزيون ،كأداة لنرش الدعاية التي
تعزز من قوة النظام وصورة زعيمه يف حني ال تُ نح أحزاب املعارضة إال وصوالً محدودا ً ،أو ال متنح مثل
15
هذا الوصول عىل اإلطالق ،إىل وسائل اإلعالم العامة.
لقد تم تعديل الدساتري لضامن عدم متكن أحزاب املعارضة من اكتساب السيطرة عىل املناصب
واملؤسسات الحكومية بشكل مينحهم سلطة حقيقية يف صنع القرار .يف سورية ،وتونس ما قبل املرحلة
االنتقالية ،والجزائر ،عىل سبيل املثال ،أجرت األنظمة الحاكمة تغيريات دستورية لتمديد فرتة وجود
الرئيس يف منصبه إىل ما ال نهاية .كام تم تعديل دساتري مرص وسورية واليمن يف محاولة لضامن خالفة
16
ابن الرئيس.
وتم أيضا إصالح األنظمة االنتخابية لضامن عدم حصول أحزاب املعارضة عىل السيطرة عىل الحكومة،
ووضع العراقيل يف طريقها يك ال تحصل عىل مناصب أدىن مثل رئاسة الربملان ،ومنصب املحافظ يف
املحافظات ،واملناصب الحكومية املحلية .يف األردن ،تم إصدار سلسلة من القوانني االنتخابية يف
التسعينيات ومطلع األلفية الثالثة منحت متثيالً غري متناسب للمناطق الريفية التي تهيمن عليها
العالقات التقليدية ،وتقليص متثيل املناطق الحرضية ،حيث تسكن املجموعات التي من املرجح أن تق ّدم
دعمها للمعارضة ،مثل األردنيني من أصل فلسطيني .وقد أحدث إلغاء النظام متعدد األصوات لصالح
نظام التصويت املنفرد غري القابل للتحويل (والذي يُشار إليه عادة بنظام شخص واحد ـ صوت واحد)
26
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يف مجتمع تطغى عليه شبكات الرعاية واملحسوبية القبلية النشطة ،ما أدى إىل تقليص عدد األصوات
املتاحة لألحزاب التي تشارك يف االنتخابات عىل برامج أيديولوجية أو خارجة عن نطاق الزبائنية .يف
تيس استمرار تشظّي النظام الحزيب.
املغرب ،فضّ ل النظام التمثيل النسبي بوصفه أحد الطرق التي ّ
وكذلك يف تونس ،فإن الحزب الحاكم اتبع تاريخياً سياسات تضمن استعامل قواعد االنتخاب باألغلبية
17
الختيار معظم أعضاء الربملان ،ما منح ميزة قوية للحزب الحاكم عىل أحزاب املعارضة األصغر.
من خالل هذه اآلليات الرسمية وغري الرسمية ،ظلت تركيبة الربملانات اإلقليمية تحت السيطرة الكاملة
للنخب الحاكمة ،التي مألتها إسرتاتيجياً مبمثلني عن مختلف الرشائح االجتامعية .يف بلدان مثل مرص،
ليبيا ،سورية ،تونس ،واليمن ،كانت الربملانات تاريخياً متثل املجتمع إىل حد ما ،لكنها كانت تعمل فقط
كمؤرشات عىل الرأي العام ،وتسمح لألنظمة بتقييم ما إذا كانت سياسات محددة ستواجه مقاومة يف
أوساط الرشائح التي تعتمد تلك األنظمة عىل دعمها .يف تونس ،عززت اإلصالحات التي أصدرها نظام
بن عيل ،والتي كان الهدف الظاهري لها تحقيق التعددية يف الحكومة ،من سيطرة الدولة عىل املعارضة.
ومبا أن الربملان كان مؤسسة ضعيفة ،فقد كان تشجيع وجود درجة أكرب من التمثيل وسيلة آمنة بالنسبة
للنظام لدراسة مبادرات سياساته الجديدة ومراقبة أثرها عىل الرأي العام .وقد حدث األمر ذاته يف مرص.
مبوجب النظام التعددي الوهمي ،متكنت الدولة من خلق شعور زائف باملنافسة بني األحزاب األصغر.
ونتيجة لذلك ،كانت أحزاب املعارضة تقيض معظم وقتها يف التناحر مع بعضها البعض ،بدالً من توجيه
18
ٍ
تحد جاد للحزب الحاكم.
حتى يف الحاالت التي متكنت فيها أحزاب املعارضة من السيطرة عىل املجالس الترشيعية ،فإن مقرتحات
السياسات التي قدمتها تم تجاهلها بسهولة من قبل الدولة بسبب النزاع بني الهيكليات الرسمية والفعلية
للسلطة .يف الغالبية الساحقة من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،كانت الربملانات تفتقر إىل
السلطة الترشيعية الحاسمة ومل تلعب دورا ً يف تعيني مسؤولني ميتلكون سلطة صنع قرار حقيقية ،مثل
أعضاء الحكومة .يف األردن ،ال تتمتع األحزاب السياسية (التي أعيد السامح لها بالعمل يف التسعينيات
بعد فرتة طويلة من الحظر) بأي سيطرة عىل تشكيل الحكومة ،وتتمتع بنفوذ محدود يف صنع السياسات.
ففي حني أن بوسع الربملان األردين إصدار الترشيعات ،فإنه ميكن للملك أن يعرتض عليها إذا أراد .كام أن
19
بوسعه حل الربملان برمته ،وهو ما فعله عدة مرات يف املايض.
يف سياق من التعددية الناشئة ،ميكن لقانون متويل األحزاب أن يساعد يف مواجهة محاوالت العودة إىل
استغالل الحكومات ألنظمة األحزاب أو إدامة هذا االستغالل .إضافة إىل املزايا الطبيعية التي تتمتع بها
الحكومات القامئة يف وضع أجندتها وتنفيذها ،فإن بوسع األحزاب الحاكمة الوصول إىل موارد الدولة
غري املتاحة للمعارضة .ميكن لقوانني متويل األحزاب أن تساعد يف ضامن بقاء أحزاب املعارضة من خالل
تعزيز التنظيم األسايس لألحزاب وصالتها باملواطنني من خالل التعبئة السياسية .وميكن لتوفري استعامل
وسائل اإلعالم بشكل مجاين ،والتمويل العام ،والحوافز الرضيبية لألحزاب السياسية أن يساعد يف تعزيز
األنظمة الحزبية .مبوجب نظام متويل أحزاب كهذا ،ميكن أن يكافأ أحد األحزاب عىل تسجيل الناخبني أو
27

القيام مببادرات يف الرتبية املدنية .لكن من املهم ضامن أالّ يكون التمويل العام مجرد قناع لالستيالء عىل
املوارد العامة من قبل أولئك املوجودين أصالً يف السلطة .إضافة إىل ذلك ،فإن وضع قيود عىل استعامل
موارد الدولة من قبل األحزاب الحاكمة ،ومتطلبات اإلفصاح التي تُخضع الحزب املهيمن للمساءلة ميكن
20
أن تساعد أيضاً.

 3 .2األحزاب السياسية الضعيفة
نتيجة لإلرث القمعي الذي متت مناقشته أعاله ،فإن معظم بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا تفتقر
إىل أنظمة قوية لألحزاب السياسية ،كام تصارع األحزاب السياسية ملامرسة وظيفتها الجوهرية كأدوات
للتعبري عن املصالح السياسية املتنوعة للمجتمع وصياغة السياسة الحكومية .ويشكل هذا تهديدا ً جدياً
للحوكمة الدميقراطية الناجحة .ميكن لقوانني التمويل السيايس املصممة لتشجيع أو مكافئة دميومة
ومتاسك األحزاب يف بيئة تنافسية أن يكون جزءا ً من حل هذه املشكلة .وميكن للتمويل العام ،بصورة
خاصة ،أن يساعد األحزاب عىل توسيع قاعدتها االجتامعية وتعزيز قدراتها التنظيمية وجهودها يف تعبئة
21
الجامهري ،إضافة إىل تحفيز االلتزام بالقوانني األخرى لتمويل األحزاب.
معظم األحزاب يف املنطقة تخفق يف إيصال رسالة متامسكة أو برامج سياسات للجمهور ،وهي عملية
يفاقم منها عدم متكنها من الوصول إىل السلطة فيام يتعلق بصياغة أو تنفيذ السياسات .العديد من
األحزاب ال تتمكن من نرش الجرائد أو املواد اإلعالمية األخرى ،وتلك األحزاب التي تتمكن من النرش
ال تحظى سوى بانتشار محدود جدا ً .وتتضاءل جهودها عادة مقارنة بجهود األحزاب الحاكمة ،التي
تسيطر عىل وسائل اإلعالم التابعة للدولة بشكل كامل .إن عدم قدرة األحزاب العلامنية بشكل خاص
عىل التحالف حول أيديولوجيات قابلة لإليصال والفهم يعطي األحزاب اإلسالمية ميزة مهمة ،ألن رسائلها
الدينية واالجتامعية ذات جاذبية كبرية لألغلبية املسلمة .إن غياب املنافسة األيديولوجية الحقيقية بني
22
األحزاب ال يرتك للناخبني خيارات ذات معنى.
بالنظر إىل هذا الواقع ،فإن العديد من األحزاب يف املنطقة فشلت يف حشد دعم شعبي كبري ،وتعاين
من تدين قاعدة العضوية فيها ومن الهيكليات املؤسساتية الضعيفة .عدد كبري من املواطنني العرب
يعتربون األحزاب السياسية فاسدة ،وتفتقر إىل املصداقية ،وأنها بشكل عام عدمية الفائدة .تفتقر األحزاب
إىل عالقات مع الناس ومع املؤسسات االجتامعية األخرى؛ وال يعترب الكثري من املواطنني أن األحزاب
23
السياسية متثلهم وال يشاركون يف السياسة.
ما يشري إليه كل هذا هو أن األحزاب السياسية مل تقم بوظائفها الدميقراطية .ال تستطيع األحزاب أن
تعب بشكل فعال عن االستياء
تناضل من أجل القضايا بطريقة تعكس القيم الشعبية وال تستطيع أن ّ
الشعبي أو التطلعات الشعبية ،وهو ما يديم حالة االستياء يف أوساطها وأوساط جامهريها .ولذلك ،فإنها
ال تستطيع حشد األصوات ،أو الحصول عىل املال ،أو القيادة ،أو حشد الرأي العام بشكل فعال .عالوة
عىل ذلك ،فإن األحزاب غري قادرة بشكل عام عىل صياغة السياسات يف منطقة الرشق األوسط وشامل
28
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أفريقيا حتى عندما تنجح يف كسب بعض التمثيل يف الربملان ،حيث إنها ال تستطيع أن تنظم أنفسها
بشكل كفؤ .من خالل توفريها ملظهر يوحي بالتعددية ،فإن وجود أحزاب املعارضة يف الربملان يكون له يف
كثري من األحيان أثر عكيس يتمثل يف منح الرشعية لدول هي يف واقع الحال استبدادية ،دون أن تشكّل
أي ٍ
تحد فعيل لألنظمة.
قد تساعد قوانني التمويل السيايس عىل تعزيز واستقرار األحزاب يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا .إن تشجيع املنافسة بني األحزاب له فوائد بعيدة املدى يف مجال مكافحة الفساد وتعزيز
الدميقراطية .عندما يكون هناك عدد أكرب مام ينبغي من األحزاب أو قدر كبري من التشظي يف هذه
األحزاب ،ينبغي أن يكون الهدف الرئييس تعزيز مجموعة أكرث متاسكاً من الخيارات ،وينبغي أن يحظى
التنافس السيايس بآلية خاصة .من أجل تح ّول األحزاب إىل مؤسسات ،عليها أن تصبح املسارات الرئيسية
نحو النجاح االنتخايب .ميكن لقوانني التمويل السيايس أن تحاول تحقيق العدالة يف ميدان التنافس
السيايس وزيادة التنافس بني األحزاب يف نظام دميقراطي ،وبالتايل تيسري قدرة األحزاب عىل أداء دورها
الحقيقي .األحزاب التي ال تتمتع مبوارد كافية ال تستطيع بناء مشاركة شعبية؛ ولذلك ،فإن توفري األموال
24
العامة يلعب دورا ً مهامً يف بناء الدميقراطية بشكل عام.
ميكن للتمويل العام أن يساعد األحزاب عىل توسيع قاعدتها االجتامعية ويدعم جهودها يف مجال
التنظيم والتعبئة .كام ميكن أن يش ّجع األحزاب عىل االنخراط يف أنشطة بناء الدميقراطية مثل تسجيل
الناخبني ،بناء منظامت القواعد الجامهريية ،الرتبية املدنية ،تشكيل مجموعات الشباب ،ووضع برامج
للنساء ،إلخ .يسمح الدعم الذي تقدمه الدولة لألحزاب األصغر واألحدث ـ والتي تواجه صعوبة أكرب
يف التنافس بفعالية دون هذا الدعم ـ لتعيني موظفني فيها ،ولإلعالن ،ودفع النفقات الرضورية األخرى
املتعلقة باالنتخابات .وبهذه الطريقة ،ميكن أن تؤدي إىل قيام أحزاب أقوى وأكرث مؤسساتية وتحقيق
قدر أكرب من املنافسة بني األحزاب .إال أن التمويل العام الكريم من شأنه أيضاً أن يضعف الحوافز لبناء
الدعم الشعبي .كام ميكن للوصول املجاين لوسائل اإلعالم أن يعزز التنافس بني األحزاب وأن يكون متوافرا ً
25
لألحزاب برشوط تشجع التعاون وبناء االئتالفات.
ميكن لقوانني متويل األحزاب أيضاً أن تزيد من املشاركة السياسية من خالل الحوافز الرضيبية الهادفة
وجعل املنح املقدمة مرتبطة باالشرتاكات املحدودة ،ويف الوقت نفسه حامية هوية املانحني األفراد
الصغار .وقد تكون املساهامت املحدودة ،لكن الكرمية إىل حد ما؛ مناسبة أيضاً .باختصار ،فإن نظام
متويل أحزاب مصمم بعناية ميكن أن يطلق عملية بناء األحزاب ،وتعزيز املنافسة االنتخابية ،وأن يبعث
26
بإشارات إىل املتربعني املحتملني بأن حزباً يف املعارضة أو حملة ما تستحق دعمهم.

 4 .2الزبائنية
يصف مصطلح الزبائنية العالقات غري املتناسبة ولكنها تحقق فائدة متبادلة يف السلطة ،حيث يوفّر
املمسكون بالسلطة وصوالً انتقائياً إىل املوارد والفرص ،مقابل الدعم السيايس وتشجيع املواطنني عىل
29

التصويت ليس عىل أساس القضايا السياسية أو االيديولوجيا الحزبية؛ بل عىل أساس ما يتوقعه الزبائن
والقامئني بالرعاية من بعضهم البعض .ميكن لقانون التمويل السيايس أن يعالج مسألة الزبائنية جزئياً
من خالل التمويل العام املصمم بعناية ،ومن خالل متطلبات اإلفصاح ،وفرض قيود عىل التربعات ،تحفز
املشاركة السياسية من خالل األحزاب وال تشجع العمل عىل أساس شخيص.
يف حني يتّسع مفهوم الزبائنية ليشمل جملة واسعة من املبادالت السياسية ،فإنه يصف بشكل عام
"توزيع مزايا مختارة عىل األفراد أو عىل مجموعات محددة بوضوح مقابل الدعم السيايس" .وهكذا
فإن الزبائنية تع ّد تبادالً شخصياً ،يتميز دامئاً تقريباً بشعور بااللتزام من طرف الزبون (الناخب) نحو
القائم بالرعاية (السيايس) ،وتوازن غري متسا ٍو يف القوى .بعبارة أخرى ،فإن القائم بالرعاية يتمتع بامتياز
الوصول إىل املوارد ،التي ال يستطيع الزبون الوصول إليها بشكل أسايس بسبب تعقيد الجهاز البريوقراطي
27
للدولة يف العديد من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،كام يف األردن عىل سبيل املثال.
إن التعريف الدقيق ملصطلح الزبائنية وما إذا كانت سمة إيجابية أو سلبية للمشهد السيايس أمر مثري
للجدل .ينظر البعض إىل الزبائنية كوسيلة يتمكن من خاللها املرشحون والنواب املنتخبون من تسوية
املشاكل ومعالجة املخاوف واملصالح اليومية للمواطنني .لكن ،ويف حني أن الزبائنية تعود بالفائدة عىل
بعض املواطنني عىل املدى القصري ،فإنها تؤدي إىل تقويض تطور الدميقراطية ،كام ميكن أن تعيق منو
28
األحزاب األيديولوجية ومأسسة السياسية الحزبية التنافسية يف املنطقة.
تسود ثقافة الزبائنية يف سائر أوجه السياسة االنتخابية يف جميع بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
يف االنتخابات املحلية وحتى يف االنتخابات الوطنية ،يستند التصويت عادة ليس إىل املصالح واالهتاممات
السياسية أو إىل املبادرات الحزبية املحددة ،بل إىل حجم الرعاية التي ميكن ملرشح معني أن يقتطعه من
الدولة عند انتخابه .تنجم الزبائنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بشكل أسايس عن ضعف
األحزاب والهيئات الترشيعية ،لكنها تعكس أيضاً توقعات متجذرة بالحصول عىل الخدمات .يف حني أن
الربملانيني قد ال يتمكنون من إصدار القوانني ،فإنهم يستطيعون يف كثري من األحيان استعامل مناصبهم
للحصول عىل الوظائف وعىل موارد أخرى ألعضاء دوائرهم االنتخابية ،باستعامل وصولهم إىل وسائل
اإلعالم كوسيلة للتأثري عىل الوزراء واملوظفني اإلداريني ،عىل سبيل املثال من خالل التهديد بتوجيه
29
انتقادات علنية ملسؤول إذا مل يستجب لطلب لعضو يف الربملان.
وهكذا فإن االنتخابات الترشيعية يف املنطقة ميكن فهمها عىل أفضل وجه تحت عنوان "الزبائنية
التنافسية" .إنها توفّر للنخب وأنصارها فرصة للتنافس عىل الوصول إىل موارد الدولة ،وهو وصول يعود
بالفائدة عىل زبائنهم .املرشحون والناخبون ،عىل حد سواء ،يدركون هذا الواقع ،وهي حقيقة تتضح
عىل أفضل نحو من خالل استعامل تعبري يستعمله كثريون يف املنطقة لإلشارة إىل الربملانيني ،وهو "نواب
30
الخدمات".
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كام يشري االسم ،فإن الوظيفة األساسية لنائب الخدمة هي مساعدة ناخبيه عىل الوصول إىل الخدمات
واملوارد العامة يف األجهزة البريوقراطية الهائلة يف العديد من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ونظرا ً
لغياب الشفافية وألن سيادة القانون ضعيفة بشكل عام يف املنطقة ،فإن املواطنني يراهنون عىل املرشحني
الذين يعتربونهم وسطاء فعالني بينهم وبني الدولة .يف العديد من البلدان ،هناك تصور أنه ال ميكن فعل
يشء دون ‘واسطة’ ،أو دون العالقات ،والتي يعترب نواب الخدمة مثاالً كالسيكياً عليها .دون مثل هؤالء
الوسطاء ،فإن جملة من املساعي االعتيادية ـ مبا يف ذلك الدخول إىل الجامعة ،والحصول عىل الرتاخيص
31
الحكومية ،أو الحصول عىل السكن العام ـ قد يكون مستحيالً.
مثة أمثلة كثرية عىل الزبائنية يف املنطقة :يف األردن ،يشكل الربملان عمواما ميداناً يتسابق فيه أعضاؤه
للوصول إىل موارد الدولة ،ويتوقع األردنيون بشكل عام "دعامً مينحهم امتيازات" من أعضاء الربملان
الذين يتشاطرون معهم روابط قوية (عىل سبيل املثال أعضاء الربملان من نفس العائلة أو الحي ،أو
القبيلة ،أو شبكة العالقات الشخصية) .يف املغرب ،ارتبطت إدارة البالد منذ وقت طويل بشبكات زبائنية
قوية .ومن خالل هذه الشبكات ،حقق ‘املخزن’ (األشخاص أو املؤسسات التي متثل األدوات التنفيذية
32
لسياسات امللك) درجة من االستقرار للقرص ،وذلك بتشجيع الوالء للملك.
يف حني كان للزبائنية بعض التفسريات اإليجابية (مثل أنها تربط السياسيني باملواطنني وتضمن استجابة
األحزاب لالحتياجات املبارشة للمواطنني) ،لكن ينظر إليها بشكل عام عىل أنها تلحق الرضر بدميقراطية
األحزاب .إن اعتبار الصوت وسيلة لرشاء الفوائد املادية أو االمتيازات يق ّوض الهدف الظاهري للعملية
االنتخابية يف دميقراطية تنفيذية ،وهو متكني املواطنني من التصويت للمرشحني الذين يخدمون املصلحة
العامة بأفضل شكل ،كيفام تم تعريفها .وحيث إن الهدف الرئييس لنواب الخدمة هو الحصول عىل املزايا
االقتصادية لناخبيهم ،فإنهم ينرصفون عن وظائفهم الترشيعية والرقابية .وميكن أن يؤدي ذلك إىل جملة
من التبعات املؤذية .عىل سبيل املثال ،يف الكويت ،ينتج عن ثقافة الزبائنية مامرسة النواب لضغوط
متزايدة عىل الحكومة لزيادة اإلنفاق إىل مستويات غري مستدامة .عالوة عىل ذلك ،فإن الزبائنية تعيق
تطوير أحزاب أيديولوجية وسياسات حزبية قامئة عىل التنافس يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
وتشجع الناخبني عىل تقديم أصواتهم ليس عىل أساس القضايا السياسية أو الربامج الحزبية ،بل عىل
33
أساس توقعات القائم بالرعاية ـ الزبون.
ميكن أن يساعد قانون متويل األحزاب عىل تصحيح مشكلة الزبائنية ،وذلك من خالل استالم وتعزيز
التنافس السيايس املفتوح واألحزاب املسؤولة والقوية ـ من خالل تعزيز تنظيم األحزاب والتعبئة
السياسية واملساءلة .ميكن توجيه التمويل العام بوسائل تؤدي إىل تقوية األحزاب الضعيفة والنظام
الحزيب ،وتضعف السلطة اإلجاملية للعالقات الزبائنية مبرور الوقت .ينبغي استعامل األحزاب السياسية
كقنوات ألي متويل يتوافر للمرشحني السياسيني أو املنظامت السياسية ،وكوسيلة لربط التمويل بأنشطة
تعزيز الدميقراطية .كام ينبغي لنظام اإلفصاح عن التمويل السيايس أن يتضمن متطلبات من املرشحني،
واألحزاب ،ومنظامت القيادة ،ملنعها من أن تصبح عمليات لغسل األموال للقادة الذين لديهم عدد كبري
31

من االتباع .إضافة إىل ذلك ،فإن القيود املصممة بعناية والتي تفرض عىل التربعات السخية لألحزاب،
وإنشاء نظام يحمي رسية املساهامت الفردية الصغرية لألحزاب ويقدم متويالً عاماً يتناسب مع االشرتاكات،
ميكن أن يشجع عىل املشاركة السياسية من خالل األحزاب الجامهريية .كام ميكن لنظام التمويل السيايس
السعي للحصول عىل النفوذ من خالل التربعات السخية ،وذلك بفرض قيود صارمة (لكن ليست قمعية)
عىل التربعات ومتطلبات إفصاح بالنسبة للمرشحني واملنظامت الشخصية .إن األحزاب القوية التي تقدم
برامج سياسية وأيديولوجية ذات معنى رضورية للناخبني؛ يك يكون أمامهم خيارات تتجاوز االهتاممات
واملصالح الضيقة لنظام الرعاية .عالوة عىل ذلك ،فإن األحزاب القوية ستكون أكرث فعالية يف تسلم زمام
34
الحكومة وتحويل األجهزة الترشيعية إىل هيئات صنع قرار حقيقية.

 5 .2السياسات الشخصانية
األحزاب املشخصنة تستند إىل الصورة الشخصية ،والكاريزما وعدد األتباع لشخصية واحدة أو لعدد
محدود من الشخصيات .ونتيجة لذلك ،فإنها تفتقر إىل التنظيم القوي ،وغالباً ما يتم متويلها بواسطة
وسائل محدودة وشخصية للدخل .ميكن لتمويل األحزاب أن يساعد يف عدم تشجيع استمرار أو نشوء
األحزاب املشخصنة ،وذلك بتقديم التمويل العام وتشجيع التنافس بني األحزاب األكرب واألكرث مؤسساتية،
والتي تستطيع أن تصل إىل الناخبني بسهولة أكرب ،والتي ميكن أن يكون لها وجود دائم ومستقل عن
زعيم واحد.
يف العديد من أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،تنزع األحزاب إىل أن تكون صغرية ومرتكّزة
حول زعيم حزيب واحد أو حفنة من الشخصيات املعروفة للجمهور .يف كثري من األحيان ،يرتبط املرشحون
بعالقات سطحية بأحزابهم وال يتلقون دعامً كبريا ً منها ،أو أنهم يختارون الرتشح كمستقلني دون ارتباط
حزيب عىل اإلطالق .األحزاب الصغرية من هذا النوع تتسم بالتنظيم الحزيب اليسء وانخفاض عدد األعضاء
خارج دائرة الزعيم وأنصاره ،وقد يكون هناك منافسة محدودة ،أو ال منافسة عىل اإلطالق ،كام ال يوجد
نقاش يذكر داخل الحزب .لقد لوحظت هذه السامت يف أحزاب املغرب .تعترب الشخصنة ،يف بعض
األحيان ،سمة ألنظمة األحزاب يف مرص ،األردن ،الكويت ،تونس ،اليمن ،ويف مناطق أخرى ،وتعكس
املستوى املتدين لألنظمة املؤسساتية لألحزاب .وهذا يسهم يف عدم قدرة األحزاب عىل النمو إىل حركات
سياسية أقوى والحصول عىل السلطة السياسية .وهكذا ،فإن األحزاب الصغرية والسياسيني املستقلني
35
ينزعون إىل دعم السلطات الحاكمة ،أو يصبحون شخصيات معارضة هامشية.
لقد ارتبطت األحزاب املشخصنة والسياسيون املستقلون بالزبائنية ،ويكرث تواجد مثل هذه األحزاب
والشخصيات يف ظل األنظمة االستبدادية وامللكية .يف بعض األحيان ،كانت هذه األحزاب أحزاباً علامنية
ذات أيديولوجيات ليربالية أو اشرتاكية .إالّ أن األحزاب املشخصنة ترتبط أحياناً بالهيكليات االجتامعية
36
التي تضمن الدعم للمرشح يف أوساط قبيلته ،أو مجتمعه املحيل ،أو مجتمعه املهني.
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مؤخرا ً ،ومع قيام ثورات أو إجراء إصالحات يف بعض البلدان ،فإن األحزاب الصغرية والسياسيني املستقلني
صارعوا للتنافس ضد شعبية األحزاب السياسية ومنظامتها القاعدية ،وهي نزعة تظهر التطور غري
املتساوي للسياسات الحزبية يف املنطقة .كام ميكن للنظام االنتخايب يف بلد من البلدان أن يلعب أيضاً
دورا ً مهامً يف تفضيل عدد كبري من األحزاب الصغرية أو املرشحني املستقلني ،الذين يتمتع كل منها ،أو
منهم ،بدعم محيل يف دائرة واحدة ،بدالً من األحزاب الوطنية الكبرية .إن تأسيس نظام انتخايب تنافيس
وعادل أمر جوهري للتنافس السيايس الف ّعال .األحزاب املشخصنة ال توفر عادة فرصة للتنافس الحقيقي.
إلجراءات متويل األحزاب دور مهم يف معالجة مشكلة السياسة املشخصنة .ميكن لتقديم متويل عام ٍ
كاف
لألحزاب السياسية بالتناسب مع عدد املقاعد التي يحتلها الحزب يف الهيئة الترشيعية ،ورمبا تأسيس عتبة
دنيا لتلقي التمويل ،أن يشكل حافزا ً لتوحيد األحزاب الصغرية واملرشحني املستقلني يف هيئات سياسية
أكرب ،وتطوير الجهاز الحزيب ،والسامح لهذه األحزاب بالتواصل مع ناخبني جدد من خالل الحمالت
السياسية ،يك تتمكن من تحقيق تنافس سيايس أقوى عىل املستوى الوطني .مع سعي األحزاب إىل النمو
من حيث الحجم واملوارد ،فإن قوانني التمويل السيايس رضورية أيضاً لضامن أالّ يكون تدفق املال إىل
السياسة مصحوباً بالفساد.

 6 .2انخراط األحزاب يف الخدمات االجتامعية
بعض األحزاب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تقدم خدمات اجتامعية ألنصارها؛ ويكون هذا
جزئياً مللء الفجوات يف الخدمات االجتامعية يف الدول التي تعمل فيها هذه األحزاب .إن حقيقة تأسيس
هذه األحزاب لشبكات خدمة اجتامعية يهدد بالحد من املنافسة الدميقراطية عىل املدى القصري ،ألن
األحزاب الجديدة نسبياً قد تجد صعوبة يف التنافس .ميكن لقانون متويل األحزاب أن يعالج هذه القضية
جزئياً ،بإقامة عوائق قانونية بني األنشطة السياسية والخدمات االجتامعية لألحزاب.
املثال األبرز عىل حزب أسس شبكة خدمات اجتامعية واسعة حركة اإلخوان املسلمني يف مرص ،والحزب
السيايس املرتبط فيها ،حزب الحرية والعدالة .تُق ّدم حركة اإلخوان املسلمني الخدمات االجتامعية يف
مرص منذ ثالثينيات القرن العرشين .ومن الصعب تتبع شبكة املنظامت التابعة للحركة ألنها تعمل تحت
أسامء مختلفة .طبقاً ألحد التقديرات ،فإنها تدير  22مستشفى يف سائر أنحاء مرص ،ولديها مدارس يف
كل منطقة ،وتدير جملة من الربامج االجتامعية لدعم الفقراء .وتقدم خدماتها لجميع املرصيني برصف
النظر عن انتامئهم السيايس أو الديني .لقد ساعدت هذه الربامج حركة اإلخوان املسلمني عىل اكتساب
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سمعة يف الكفاءة والنزاهة بني الكثريين ،وبالتايل أسهمت يف النجاح االنتخايب لحزب الحرية والعدالة.
تتسم الطبيعة املحددة للعالقة بني اإلخوان املسلمني كحركة تركز عىل الدين والخدمات االجتامعية،
وحزب الحرية والعدالة ،وهو كيان قانوين متسم ،بالغموض .ورغم أن حركة اإلخوان املسلمني اندفعت
إىل مامرسة السياسة بحامس ،فإنها ال تعترب نفسها منظمة سياسية بشكل أسايس .سيكون من الخطأ النظر
38
إىل إدارتها لربامج الخدمات االجتامعية بوصفها مجرد إسرتاتيجية للحصول عىل السلطة السياسية.
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ميكن النظر إىل تقديم األحزاب للخدمات العامة ،من بعض األوجه ،بإيجابية .إضافة إىل املزايا الواضحة
املتمثلة يف تقديم الخدمات االجتامعية التي يحتاج إليها الناس ،والتي من شأنها أيضاً أن تعزز العالقات
بني األحزاب وناخبيها ،وبالتايل زيادة انخراط القواعد يف العملية الدميقراطية .إالّ أن حقيقة أن حفنة من
األحزاب متتلك أصالً شبكات اجتامعية كبرية ،ميكن أن تح ّد من املنافسة الدميقراطية .قد تجد األحزاب
األقل رسوخاً صعوبة يف التنافس مع األحزاب التي متتلك مثل تلك الشبكات ،حتى لو كانت تعتنق
أيديولوجيات سياسية قد يفضّ لها الناخبون.
رغم صعوبة املنافسة عىل املدى القصري ،فإن املنافسة عىل املدى البعيد مع مثل تلك األحزاب قد تحفّز
األحزاب األحدث عىل االنخراط بشكل أكرب مع قواعد الناخبني مام قد ما تفعله دون هذه املنافسة.
وميكن لذلك أن يسهم يف زيادة االنخراط الجامهريي يف الدميقراطية عىل املدى البعيد .إالّ أن احتامل
تحقق هذه الفائدة عىل املدى البعيد يعتمد جزئياً عىل قدرة األحزاب الحديثة عىل البقاء واكتساب
الدعم عىل املدى القصري.
ميكن إلصالح متويل األحزاب أن يعزز جزئياً املنافسة الدميقراطية بني األحزاب التي متتلك شبكات خدمات
اجتامعية واسعة وتلك التي ال متتلك مثل هذه الشبكات عن طريق جعل املنافسة أكرث عدالة .من شأن
وضع القيود عىل إنفاق األحزاب ومصادر متويل األحزاب ،من الناحية النظرية ،أن يقلّص تدفق األموال
بني األنشطة السياسية لألحزاب وأنشطتها املتعلقة بالخدمات االجتامعية ومنع االستغالل ،مثل نقل
األموال الفائضة من أنشطة الخدمات االجتامعية ووضعها يف خدمة الحمالت االنتخابية .وميكن جعل
هذه اإلجراءات أكرث ف ّعالية من خالل أحكام تتعلق بأوجه أخرى من قانون االنتخابات وقانون األحزاب،
مثل القيود عىل العالقات القانونية بني األحزاب السياسية وشبكات الخدمات االجتامعية والقيود عىل
الحمالت االنتخابية أو الدعم الحزيب يف العقارات اململوكة من قبل الكيانات غري الربحية ،والتي غالباً ما
تحظى مبزايا رضيبية .من الصعب تطبيق مثل تلك اإلجراءات عملياً ،ألن مشاريع الخدمات االجتامعية
للحزب والتي لها عالقة باألحزاب السياسية ال تكون عادة جزءا ً من نفس الكيان القانوين ،وتكون غالباً
مسجلة تحت أسامء مختلفة .كام أنها قد تثري أيضاً مخاوف من النواحي العملية للعمليات السياسية،
ونشوء تص ّور باالستهداف غري العادل لتلك األحزاب السياسية التي أنشأت خدمات اجتامعية.

 7 .2مؤسسات األعامل التي تديرها األحزاب
تحصل بعض األحزاب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل النفوذ ومتارسه من خالل املشاريع
التجارية التي متلكها .ميكن لقانون متويل األحزاب أن يعالج هذه القضية بتقليص أو حظر انخراط
األحزاب يف املشاريع التجارية ،أو بحظر استعامل األموال الناجمة عن املشاريع التجارية ألغراض سياسية.
األمثلة األكرث وضوحاً عىل املشاريع التجارية املرتبطة باألحزاب ،هي وسائل اإلعالم التي تديرها األحزاب
مفصلة أدناه .إالّ أن األحزاب تدير ،يف بعض األحيان ،مشاريع تجارية متنوعة
والتي ستحظى مبناقشة ّ
ال عالقة لها باأليديولوجيات العلنية لألحزاب أو بأهدافها .املشاريع التجارية املرتبطة باألحزاب ،أو
التي ت ُدار من خاللها وغري املرتبطة بأيديولوجيات وأهداف هذه األحزاب ،تثري مشكلتني محتملتني.
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أوالً ،قد تكون هذه املشاريع عرضة للفساد أو عىل األقل الكتساب مظاهر الفساد ،حيث إن بعض
األنشطة التجارية قد تستفيد من القرارات السياسية .ويعترب دخل األحزاب أحد األوجه املثرية للقلق
يف املشاريع التجارية التي تديرها األحزاب .الدخل التي تحصل عليه األحزاب من مساهامت أنصارها
يعترب نظريا ً للدعم الدميقراطي أليديولوجيات وأهداف األحزاب السياسية ،والدخل املتأيت من التمويل
العام يستعمل عادة يف دعم العدالة والشفافية يف العملية الدميقراطية .إالّ أن الدخل املتأيت من املشاريع
التجارية التي تديرها األحزاب ال يوفّر أياً من هاتني امليزتني .بدالً من ذلك ،فهو يق ّدم املال مبعزل عن
األهداف السياسية ،ويخلق عدم توازن إضايف يف املنافسة بني األحزاب.
من حيث املبدأ ،فإن الرشكات التي تديرها األحزاب تثري مخاوف مشابهة للمخاوف الناشئة عن املقابل
الذي تتوقعه الرشكات من تربعاتها لألحزاب ،باستثناء أن األحزاب والرشكات تربطهام يف هذه الحالة
عالقة أقوى وأكرث وضوحاً مام هو موجود يف سيناريو الرشكة التي تقدم التربعات .إضافة إىل ذلك ،ميكن
لألحزاب أن تستعمل الرشكات املرتبطة بعالقات وثيقة بقادة األحزاب لتدوير املساهامت وبالتايل تجنب
القيود األخرى ،مثل السقوف املفروضة عىل التربعات.
ميكن لقوانني متويل األحزاب أن تعالج جزئياً هذه القضية .أوالً ،ميكن للبلدان أن تختار فرض ضوابط ،أو
فرض حظر كامل ،عىل املشاريع التجارية املرتبطة باألحزاب .العديد من البلدان تفرض حظرا ً كامالً ،لكنها
تستثني أنواعاً معينة من الرشكات التي تعترب محورية لدور الحزب ،مثل وسائل اإلعالم اإلخبارية ،إضافة
إىل املؤسسات الفكرية ومراكز األبحاث التابعة لألحزاب .كام أن فرض قيود عىل مصادر دخل األحزاب
وإنفاقها ميكن أن يساعد عىل وقف تدفق األموال من الرشكات التابعة لألحزاب إىل األنشطة السياسية
لتلك األحزاب .ولكن كام يف حالة الخدمات االجتامعية ،فإن مثل تلك القوانني يصعب تطبيقها وفرضها
ألن الرشكات املرتبطة باألحزاب أو التي ت ُدار من قبلها تكون عادة كيانات قانونية مختلفة مسجلة تحت
أسامء مختلفة .وهنا يكون من الرضوري وجود نظام قوي يطبق القانون يتمتع مبوارد تحقيق كافية
الكتشاف االنتهاكات املحتملة ومالحقتها قضائياً.

 8 .2ملكية األحزاب لوسائل اإلعالم
تشكّل وسائل اإلعالم اململوكة من قبل األحزاب السياسية أو زعامء األحزاب حضورا ً بارزا ً يف بعض بلدان
الرشق األوسط وشامل أفريقيا وتشكّل تحديات للمشاركة الدميقراطية الواعية ألنها تجعل من الصعوبة
مبكان عىل املواطنني الوصول إىل معلومات حيادية .ميكن لقانون متويل األحزاب أن يحظر استعامل
األموال املتأتية من وسائل اإلعالم ألغراض سياسية ،وأن يساعد يف تحقيق العدالة بتوفري الوصول العادل
إىل وسائل اإلعالم من خالل وسائل اإلعالم الحكومية.
يتسق هذا التحدي مع السابقة التاريخية املتمثلة يف غياب وسائل اإلعالم املستقلة يف ظل األنظمة
االستبدادية .يف العراق ،عىل سبيل املثال ،كان يسمح لوسائل اإلعالم التي متلكها الدولة فقط بالعمل
يف ظل نظام صدام حسني .حالياً ،تهيمن وسائل اإلعالم اململوكة من قبل الفصائل السياسية العرقية ـ
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الطائفية أو املرتبطة بها عىل وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية ،وهي تثري الرصاع وعدم االستقرار .مثة وجود
لوسائل اإلعالم غري الحزبية ،لكنها ال تتمتع بالوصول إىل املوارد املالية التي ميكن لألحزاب السياسية أن
توفرها ،وبالتايل فإن توزيعها أو انتشارها يكون عىل نطاق أضيق .يف لبنان ،ميلك السياسيون والعائالت
املتنفذة معظم وسائل اإلعالم ،ويف كثري من األحيان يكون السياسيون أعضاء يف مجالس إدارة الرشكات
اإلعالمية؛ ويعكس محتوى الربامج اإلعالمية عادة وجهات النظر السياسية للمجموعة العرقية أو الدينية
للاملكني .يف بعض البلدان ،يستمر التحدي الذي متثله وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها الحكومة ،كام
يف الجزائر ،حيث متلك الحكومة جميع محطات اإلذاعة والتلفزيون ،وميكن أن تؤثر يف وسائل اإلعالم
املقروءة من خالل اإلعالنات .من جهة أخرى ،شهدت املغرب قدرا ً كبريا ً من التنوع خالل العقد املايض يف
39
وسائلها اإلعالمية املقروءة ،التي كانت يف املايض مملوكة بشكل أسايس من قبل األحزاب.
ميكن لقانون متويل األحزاب أن يعالج هذا التحدي جزئياً بطريقتني .أوالً ،ميكن لوضع قيود عىل مصادر
متويل األحزاب وإنفاقها أن يوقف تدفق املال بني وسائل اإلعالم اململوكة من األحزاب واملنظامت
السياسية لألحزاب ،وهو ما ميكن تربيره عىل األقل إىل حد أن جهود وسائل اإلعالم الحزبية تتجاوز الرتويج
لرسالة الحزب ومتتد إىل املشاريع الربحية ذات الطبيعة غري السياسية .إال أنه قد يكون من الصعب فرض
تطبيق مثل هذه اإلجراءات دون وجود تدابري رقابية قوية .ثانياً ،ميكن تقديم التمويل العام غري املبارش
لألحزاب من خالل استعامل وسائل اإلعالم الحكومية؛ واملتطلبات التي تفرض عىل وسائل اإلعالم الخاصة
بث الرسائل السياسية الحزبية؛ أو رشاء املساحات يف وسائل اإلعالم الخاصة وتقدميها لألحزاب السياسية.
هذا النوع من الدعم العيني العام ،إذا طُبِّق عىل نطاق شامل ،ميكن أن يحقق العدالة بني األحزاب التي
تفتقر إىل ملكية وسائل اإلعالم املؤثرة أو العالقات القوية معها.

 9 .2رشاء األصوات
يتمثل رشاء األصوات يف الطلب من الناخبني التصويت لصالح أو ضد أحد املرشحني ،أو االمتناع عن
التصويت ،مقابل املال أو تعويضات أخرى .يعالج متويل األحزاب هذه املشكلة مبارشة بحظر رشاء
األصوات ،وبشكل غري مبارش لوضع سقف عىل اإلنفاق اإلجاميل لألحزاب ووضع ضوابط إلنفاق أطراف
ثالثة نيابة عن األحزاب واملرشحني.
رغم حظر رشاء األصوات من قبل  %94من البلدان عىل مستوى العامل ،إالّ أن االدعاءات باستمرار وجود
هذه املامرسة ستظل موضوعاً متكررا ً ،مبا يف ذلك يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .يف حني أن
بعض أشكال املامرسات الزبائنية ،مثل اإلنفاق عن طريق تخصيص بنية تحتية ،أو الوظائف التي يتم
الحصول عليها من قبل شبكات الرعاية ،أو الخدمات األخرى التي تُق َّدم للناخبني قد تعترب أيضاً شكالً
من أشكال رشاء األصوات ،فإن الرشاء املبارش لألصوات ينطوي عىل تقديم مبالغ نقدية للناخبني ،أحياناً
يف مناسبات متعددة ،مقابل أصواتهم .يف هذه الحالة ،فإن الشخصيات الرئيسية التي "تبيع" األصوات،
إضافة إىل األفراد ،رمبا تكون الجمعيات الخريية ،لجان الوقف الديني ،النوادي االجتامعية ،الشبكات
العائلية ،وأماكن العبادة يف القرى والبلديات .ميكن أن يُطلَب من الناخبني االلتزام إما بالتصويت لصالح
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أو ضد مرشح أو حزب معني ،أو االمتناع عن التصويت .ميكن لرشاء األصوات عىل نطاق واسع أن يحرف
نتائج االنتخابات ويش ّوه التفضيالت االجتامعية .ومهام كان املستوى الذي متارس فيه هذه العملية ،فإن
40
رشاء األصوات يق ّوض ثقة الناس بعدالة النظام االنتخايب ورشعية العملية السياسية.
يعترب رشاء األصوات أحد خصائص األنظمة السياسية الزبائنية ،وهو شائع يف األنظمة االستبدادية
والدميقراطيات الجديدة عىل حد سواء .ميكن لرشاء األصوات أن يزداد عندما يكون هناك تنافس قوي
داخل الدوائر االنتخابية؛ وهو ظاهرة تستهدف الناخبني الفقراء والحياديني وأيضاً أولئك امللتزمني
41
بأحزاب معينة.
رغم أن رشاء األصوات محظور يف معظم أنظمة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،لكن يصعب كشفه
ومعاقبته .عىل سبيل املثال ،فإن رشاء األصوات يعترب إحدى املشاكل الرئيسية يف النظام السيايس اللبناين،
خصوصاً بالنظر إىل شيوع الفقر يف العديد من املناطق واملستويات املتدنية للصحة ،واملوارد االجتامعية،
والتعليمية واالقتصادية .يف بعض املناطق ،يكون رشاء األصوات أشبه بالزبائنية التي تتم مامرستها من
خالل تقديم خدمات مثل تصاريح البناء ورخص قيادة السيارات .يف األردن ،يتم رشاء األصوات عادة عىل
دفعتني؛ تقدم دفعات قبل االنتخابات مقابل وعد بالتصويت ملرشح معني ،ودفعة ثانية بعد الخروج من
42
املركز االنتخايب.
نظرا ً إىل أن رشاء األصوات يشكل عرضاً من أعراض ضعف مؤسساتية األنظمة الحزبية ،كام هو الحال
كل ،ومعالجة نقاط
يف جميع التحديات التي تواجه األنظمة الحزبية ،من املهم مقاربة املشكلة بشكل ّ
الضعف الكامنة التي تعزز اعتقاد املواطنني بأن اختيارهم للحزب لن يؤثر يف السياسات .إالّ أن بعض
الطرق األخرى لتمويل األحزاب ،مثل وضع قيود عىل اإلنفاق ميكن أن تساعد أيضاً؛ ألن فرض سقف عىل
اإلنفاق ومراقبة اإلنفاق الحقيقي عىل الحمالت االنتخابية قد مينع األحزاب من تقديم املال للناخبني
أو تقديم سلع أو خدمات عينية لهم .ميكن لألحكام القانونية املحددة واملصاغة بعناية أن تساعد يف
املالحقة القضائية لالنتهاكات .عىل سبيل املثال ،فإن املادة  40من املرسوم  3/2011يف تونس تنص عىل
أن اإلنفاق عىل الهدايا والتربعات املقدمة للجمهور ينبغي تضمينها يف حساب النفقات رشيطة أالّ تتجاوز
 %5من إجاميل النفقات؛ وإالّ فإنها تعترب طريقة أو تقنية تستعمل للتأثري يف الناخبني .كام ينبغي أن
تتمتع هيئات فرض تطبيق القانون باملوارد والسلطات التي متكّنها من التحقيق يف االنتهاكات املحتملة
وفرض عقوبات ذات معنى عىل االنتهاكات.
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يوفّر قانون متويل األحزاب طريقة ملعالجة التحديات املوصوفة أعاله .من املفيد تقسيم قانون متويل
األحزاب إىل خمسة مجاالت رئيسية لتسهيل النظر يف الخيارات املختلفة .وتتمثل هذه املجاالت يف
تقديم التمويل العام؛ القيود عىل دخل األحزاب؛ القيود عىل إنفاق األحزاب؛ اإلفصاح عن دخل األحزاب
وأصولها ونفقاتها؛ وإنفاذ القانون .وهذه املجاالت ليست منفصلة متاماً عن بعضها البعض؛ حيث إن
القرارات املتخذة يف أي مجال ستؤثر بالنتائج الحاصلة يف املجاالت األخرى.
يناقش هذا الجزء ،أوالً مجموعة من املواضيع العابرة للمجاالت التي ينبغي التفكري فيها عند تصميم
نظام لتمويل األحزاب السياسية يف املجاالت الخمسة .ومن ثم يق ّدم نظرة عامة عىل هذه املجاالت
الرئيسية الخمسة ،ويناقش وضع هذه املجاالت باإلشارة إىل األحداث األخرية يف مرص وليبيا وتونس.
ويركّز النقاش املع ّمق عىل هذه البلدان الثالثة بوجه خاص ،ألنها تع ّرضت جميعها لتغيريات مهمة يف
أنظمتها السياسية تركزت عىل زيادة مشاركة املواطنني يف العمليات السياسية ،مبا يف ذلك من خالل
نظام أحزاب سياسية أكرث انفتاحاً وتنافسية .وقد أجرت جميعها جولة أوىل من العمليات االنتخابية يف
أعقاب املرحلة االنتقالية فيها ،ما سمح بالخروج ببعض املالحظات األولية ،وتستمر أيضاً مبناقشة املزيد
من اإلصالحات ،ما يجعل مناقشة هذه التجارب مهمة عىل نحو خاص للبلدان األخرى ،سواء يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا أو يف غريها ،والتي تدرس إجراء إصالحات قانونية وإصالحات يف مجال
السياسات.

 1 .3مواضيع عابرة ملختلف املجاالت
مثة عدد من املواضيع العابرة للمجاالت املختلفة التي تؤثر يف تصميم ،وتنفيذ وآثار األطر التي تحكم
املجاالت الخمسة ،ما يضيف مزيدا ً من التعقيد إىل عملية التصميم .يناقش هذا التقرير خمسة من هذه
املواضيع هي :األنظمة املتعلقة بالحمالت االنتخابية املستمرة ،مبا يف ذلك األنظمة املتعلقة باملرشحني؛
وضوابط تنظيم األحزاب عىل املستويني املحيل والوطني؛ وعمل أطراف ثالثة نيابة عن املرشحني أو
األحزاب؛ واستعامل موارد الدولة من قبل األحزاب الحاكمة؛ وحوافز االلتزام بالتنفيذ.

 1 .1 .3وضع األنظمة للحمالت االنتخابية مقابل الحمالت املستمرة
ميكن للبلدان أن تختار تبني قوانني متويل أحزاب تعمل عىل أساس مستمر ،أو عىل أساس الحمالت
االنتخابية ،أو عىل كال األساسني معاً .ميكن للخيار األول أن ينظم تكاليف إدارة املكاتب واملوظفني
واالتصاالت مع الجمهور عىل مدار السنة .إذا اقترصت قوانني الدخل واإلنفاق واإلفصاح والتمويل العام
عىل التكاليف املرتبطة بأنشطة الحمالت ،فإن املساءلة العامة ستتأثر لعدة أسباب .أوالً ،ميكن أن يكون
اكتشاف االنتهاكات املتعلقة بالحمالت أكرث صعوبة إذا مل تكن األموال املخصصة ألغراض غري الحمالت
خاضعة للتنظيم .كام أن التمويل املستمر ُمفضَّ ل أيضاً يف سياق التمويل العام ،ألنه ميكّن األحزاب من
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القيام بأنشطتها وإرشاك املواطنني عىل مدار العام بشكل أكرث فعالية ،ويس ّهل محافظتها عىل صالتها
باملجتمع ،ومعرفتها كمؤسسات برغبات ناخبيها ،وتطويرها للسياسات .أخريا ً ،كلام كان الجمهور عىل
اطالع عىل األنشطة املستمرة لألحزاب ،كلام سهل عليه الحكم عىل صدق مرشحي األحزاب خالل الفرتات
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االنتخابية.
مثة خطر ذو صلة عندما يتم وضع الضوابط للمرشحني فقط ،أو عىل العكس ،وضع الضوابط لألحزاب
فقط خالل فرتة االنتخابات .يعتمد هذا يف كثري من األحيان عىل النظام االنتخايب؛ حيث إن البلدان التي
تستعمل الدوائر االنتخابية ذات العضو الواحد ،حيث يرتشح أفراد لالنتخابات ،مثل بريطانيا وفرنسا
والهند ،وضعت ضوابط أكرث عىل املرشحني وأقل عىل األحزاب ،مام فعلت البلدان التي تستعمل التمثيل
النسبي ذا القامئة املغلقة ،مثل إسبانيا وإيطاليا وتركيا .يف تركيا ،حيث األحزاب وحدها تخضع للضوابط،
فإن التربعات غالباً ما تُ َرر من خالل املرشحني لتج ّنب الضوابط .من جهة أخرى ،يف الهند ،حيث ُوضعت
الضوابط تقليدياً عىل املرشحني فقط ،فإن األحزاب املركزية متتعت بدرجة أكرب من الحرية يف استعامل
موارد كبرية جدا ً .مثالياً ،ينبغي لإلطار القانوين لألحزاب واملرشحني أن يكون متكامالً ويعمل لتحقيق
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نفس الهدف.

 2 .1 .3الضوابط عىل املستويات املحلية والوطنية لتنظيم األحزاب
لدى العديد من األحزاب هيكليات تنظيمية محلية ومناطقية .قد يكون وضع الضوابط فقط عىل
املكاتب الوطنية لألحزاب غري فعال عملياً ،حيث إن األموال التي يتم التربع بها عىل أحد املستويات
ميكن أن ت ُنفق عىل املستويات األخرى ،أو ميكن جمع األموال وإنفاقها بشكل كامل عىل املستوى املحيل.
قد يؤثر قانون متويل األحزاب عىل الهيكليات والعمليات الداخلية لألحزاب السياسية بفرض املتطلبات
واملسؤولية القانونية عىل بعض الالعبني داخل الحزب ،أو إتاحة املجال لبعض الالعبني فيه (غالباً ،التنظيم
املركزي للحزب) للوصول إىل التمويل مقارنة باملرشحني املنفردين أو التنظيامت املحلية للحزب .باملقابل،
فإن توافر موارد أكرب للمرشحني املنفردين فقط ميكن أن يُضعف من قوة تنظيامت األحزاب .ميكن
لألحزاب أن تختار وضع مكاتبها الحزبية املحلية يف سياق التمويل العام أيضاً ،من أجل تعزيز عالقات
أقوى بني األحزاب والدوائر االنتخابية .يف كثري من األحيان ،يحدث هذا من خالل منح السلطات املحلية
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خيار تقديم التمويل العام ،كام يف حالة بلدان مختلفة متاماً مثل السويد وإندونيسيا.

 3 .1 .3أطراف ثالثة تعمل نيابة عن املرشحني أو األحزاب
ميكن ألشخاص أو منظامت غري األحزاب السياسية أو املرشحني ،يشار إليهم عادة بـ "األطراف الثالثة"،
أن يعملوا نيابة عنهم .يف السياق املايل ،فإن مثل هذه األعامل قد تشمل أنشطة مثل تقديم الخدمات
أو املرافق ألعضاء أو أنصار الحزب ،ورشاء أو تقديم اإلعالنات للحزب ،أو تيسري جهود التعبئة .يف بعض
تيس تأسيس مثل تلك املنظامت غري الحكومية ،بالتحديد،
السياقات الفاضحة ،ميكن لألحزاب نفسها أن ّ
لتمرير التربعات الخاصة ،أو القيام بعمليات إنفاق ستكون غري قانونية لو قام بها الحزب نفسه .ميكن
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للخط الفاصل بني دور األطراف الثالثة والتربعات العينية ،أو التربعات التي تأيت عىل شكل خدمات،
لألحزاب أن يكون غري واضح ويصعب تطبيقه ،وبالتايل ينبغي أن يتم تحديده بوضوح .كام أن هناك
اختالفات محتملة يف سياق املعاملة املثالية للمنظامت التي تنشأ بشكل أسايس لاللتفاف عىل األنظمة،
مقارنة باملنظامت التي تتمتع بوجود مستقل إال أنها تعمل عىل دعم الحزب .برصف النظر عن تفاصيل
حاالت بعينها ،فإن األطراف الثالثة تطرح مشاكل صعبة فيام يتعلق بتمويل األحزاب السياسية؛ ألن
األموال التي كان ميكن لوالها أن تذهب إىل األحزاب أو املرشحني ميكن متريرها من خالل أطراف ثالثة
لاللتفاف عىل األنظمة وتجنب االكتشاف .ميكن لوضع ضوابط عىل عمل األطراف الثالثة أن يشكّل
تحدياً؛ نظرا ً لصعوبة التعايش بني مثل تلك الضوابط من جهة والدميقراطية وحرية التعبري من جهة
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أخرى ،كام ميكن أن تشكل تحديات إضافية للهيئات املسؤولة عن إنفاذ القانون.

 4 .1 .3استعامل موارد الدولة من قبل األحزاب املوجودة يف السلطة
قد تيسء األحزاب السياسية املوجودة يف السلطة استعامل موارد الدولة لتعزيز فرصها يف إعادة االنتخاب؛
وليس من الصعب العثور عىل اتهامات من هذا النوع من سوء استعامل السلطة يف جميع أنحاء العامل.
تتضمن القوانني العامة الهادفة إىل منع مثل هذا السلوك أحكاماً تحظر استعامل أو إنفاق املوارد أو
األموال اإلدارية عىل األحزاب السياسية ،أو املرشحني أو الحمالت (باستثناء التمويل العام القانوين)؛
وحظر تقديم األموال أو غريها من املوارد من كيانات مرتبطة بالدولة ،مثل الرشكات اململوكة جزئياً من
الدولة؛ وحظر أو تقييد التربعات املالية املقدمة لألحزاب من قبل موظفي الكيانات أو الهيئات التي
متلكها الدولة .مثة صعوبة خاصة يف معاقبة مثل هذه االنتهاكات للقوانني خالل الحمالت االنتخابية،
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ألن هذه االنتهاكات يرتكبها يف معظم األحيان أولئك الذين يسيطرون عىل الحكومة يف ذلك الوقت.

 5 .1 .3حوافز االلتزام
إن إنفاذ القانون بشكل فعال يف مجال متويل األحزاب أمر صعب للغاية ويعتمد عىل توافر املوارد .عىل
رشعني أن يجعلوا قوانني متويل األحزاب وتنفيذها مبنية بشكل يش ّجع عىل االلتزام الطوعي .تسمح
امل ّ
هذه املقاربة لنظام متويل األحزاب باالعتامد إىل درجة أقل عىل آليات اإلنفاذ العامة.
إن ما يجعل حوافز االلتزام ف ّعالة يرتبط بشكل وثيق بالسياق .لكن هناك بضعة مبادئ ميكن أن ت ُطبّق
عىل نطاق واسع .أوالً ،من املهم أالّ تشكّل املتطلبات القانونية عبئاً كبريا ً بحيث ال تش ّجع عىل االلتزام .يف
السياق املتعلق بدخل األحزاب ،يعني هذا أنه ينبغي أن يُسمح لألحزاب بتحصيل ما يكفي من الدخل
يك تعمل وتنفّذ حمالتها .أما يف سياق اإلفصاح ،فإن هذا يعني أالّ تكون متطلبات اإلفصاح صارمة بشكل
يجعل االلتزام بها يف الوقت املحدد أمرا ً شبه مستحيل .ميكن لتبني أو تنفيذ القيود والضوابط ببطء
ومبرور الوقت أن يجعل مثل تلك القيود أقل إرهاقاً؛ وذلك مبنح األحزاب الوقت يك تتكيف .ويف هذا
السياق ،فإن توقيت تنفيذ القوانني الجديدة يف عالقتها ببعضها بعضاً أمر جوهري .عىل سبيل املثال،
فإن سن قانون لتنظيم التمويل العام يف نفس الوقت الذي يُ َسن فيه قانون يحظر تربعات الرشكات،
40

أنظمة متويل األحزاب السياسية

قد يجعل من املر ّجح أن تلتزم األحزاب بالقانون الثاين أكرث؛ ألن استفادتها من األموال العامة الجديدة
سيخفف من خسارتها ألموال الرشكات .كام أن وجود التمويل العام ،وزيادة اعتامد األحزاب عىل هذا
التمويل ،مينح هيئات إنفاذ القانون قوة أكرب إذا كان بوسعها حرمان األحزاب من هذا التمويل .أخريا ً،
فإن تقديم مكافآت عىل االلتزام عىل شكل متويل عام أو وصول إىل وسائل اإلعالم اململوكة من قبل
الدولة ميكن أن يكون ف ّعاالً.
لقد تم تطبيق عدد من اآلليات فيام يتعلق بالتربعات الخاصة .عىل سبيل املثال ،فإن آلية التمويل
املتامثل ،كام هو الحال يف بلدان مثل أملانيا والواليات املتحدة ،ميكن أن يشكّل حافزا ً لألحزاب يك تفصح
عن التربعات التي تحصل عليها .ويف اإلطار نفسه ،فإن العديد من البلدان تُق ِّدم إعفاءات رضيبية أو
قروضاً للامنحني ،مام يعطيها الحافز لإلبالغ عن تلك التربعات.

 2 .3تقديم األموال لألحزاب والحمالت
 1 .2 .3ما الغرض من تقديم األموال العامة؟
ميكن أن يشكّل التمويل العام خطوة إيجابية نحو معالجة العديد من التحديات التي نوقشت يف الجزء
السابق ،خصوصاً عندما تكون مصحوبة بإصالحات تكميلية أخرى .ميكن للتمويل العام أن يوفّر آلية
لتشجيع مشاركة قطاعات ال تحظى بالتمثيل الكايف ومبأسسة النظام الحزيب .كام ميكن أن يساعد يف
زيادة تنافسية النظام الحزيب .يف الوقت نفسه ،هناك بعض األخطار املحتملة ،مثل املخاطرة يف أن تصبح
األحزاب متّكلة عىل الدولة ،واحتامل إضعاف العالقات بني األحزاب والحركات القاعدية .كام ميكن أن
يستع َمل التمويل العام من قبل األحزاب املوجودة يف السلطة لقمع األحزاب األقلوية الصغرية أو عدم
تشجيع األحزاب حديثة التشكُّل.
برز التمويل العام بوصفه تدبريا ً نفّذته الدميقراطيات الجديدة والعريقة عىل حد سواء ،وحقق نجاحات
انعكست إيجاباً عىل صحة األحزاب السياسية واألنظمة السياسية برمتها .عىل عكس اإلجراءات القانونية
األخرى التي تعالج موضوع متويل األحزاب والتي تناقَش يف هذا الجزء ،فإن أنظمة التمويل العام يتميز
إنشاؤها وإدارتها بالبساطة النسبية .من ناحية أخرى ،فإن التمويل العام لألحزاب السياسية قد يتطلب
موارد مالية أكرب من تلك التي تتطلبها إسرتاتيجيات أخرى ،ويواجه يف كثري من األحيان اعرتاضاً من
الرشائح التي تدفع الرضائب والتي تتشكك يف األحزاب السياسية أصالً .يف حني أن التمويل يكون يف أكرث
أشكاله نجاحاً عندما يكون مصحوباً بآلية إنفاذ قوية ،فإنه أقل تعقيدا ً من معظم آليات اإلنفاذ.
األكرث أهمية من كل ذلك ،مثة أدلة ملموسة عىل أن التمويل العام لألحزاب السياسية يفيض إىل أحزاب
أقوى وأكرث احرتافية وإىل درجة أكرب من التنافس الحزيب .نتيجة لذلك ،فإن العديد من املعلقني يؤيدون
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استعامل التمويل العام للمساعدة يف تحقيق هذه األهداف.
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 2 .2 .3التمويل املبارش
يهدف الدعم املايل املبارش (أي التحويالت النقدية من الدولة إىل األحزاب) عادة إىل تقوية األحزاب،
وزيادة التنافس الحزيب ،والحد من الفساد ،وتقليص نفوذ املانحني السياسيني األثرياء .للتمويل غري
املبارش ،الذي تتم مناقشته الحقاً ،أهداف مامثلة؛ لكن نطاقه يقترص بشكل عام عىل املوارد املادية التي
متتلكها الحكومات أصالً .التمويل املبارش يسمح للدول بتقديم التمويل لتلك النفقات التي ال تستطيع أو
ال تريد تقدميها لألحزاب بشكل عيني .أما ما إذا ما كان التمويل العام يساعد عىل تحقيق هذه األهداف
فيعتمد إىل حد كبري عىل عدة عوامل ،مبا يف ذلك حجم الدعم العام املق َّدم والوقت الذي يوزَّع فيه هذا
الدعم .ليس هناك منوذج واحد لكيفية معالجة قوانني متويل األحزاب السياسية لهذه املسائل ،حيث إنها
تعتمد بشكل كبري عىل الظروف الخاصة بالبلد.
ينبغي أخذ جملة من العوامل بعني االعتبار عندما يدرس بلد من البلدان تقديم التمويل العام املبارش
لألحزاب السياسية .فيام ييل بعض الخيارات الرئيسية املرتبطة بالتمويل العام املبارش.
مستوى التمويل العام .من أجل تحقيق أكرب األثر عىل النظام وتحقيق أهداف مثل تقليص اعتامد
األحزاب عىل التمويل الخاص ،ينبغي أن يح َّدد التمويل العام مبستويات واقعية تتناسب مع ما أنفقته
األحزاب يف حمالتها االنتخابية السابقة أو بشكل يعكس األثر املتوقع للقيود التي تُف َرض عىل املصادر
األخرى للدخل .أحد العوامل التي ميكن لص ّناع السياسات دراستها ،إذا كان التمويل العام موجودا ً أصالً،
هو النسبة الحالية التي تشكّلها املساهامت الخاصة يف متويل األحزاب .انظر امللحق  3ملراجعة األشكال
تبي ميزان التمويل الخاص/العام مبرور الوقت يف مختلف البلدان .مثة تباين كبري يف
التوضيحية التي ّ
نسبة التمويل الحكومي يف موازنات األحزاب يف األنظمة التي يوجد فيها متويل عام لألحزاب أصالً.
طبقاً لإلحصاءات الرسمية ،يف اململكة املتحدة ،ت ُق ِّدم الحكومة حوايل  %18من الدخل اإلجاميل لألحزاب،
ويف إيطاليا  ،%4ويف املكسيك  ،%80ويف تركيا  ،%90عىل سبيل املثال .كام أن مثة تبايناً يف ميزان التمويل
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الخاص/العام يف جميع األحزاب يف العديد من األنظمة.
ينبغي عىل البلدان أيضاً أن تدرس األثر الذي يحدثه تطبيق مبادرات التمويل العام عىل املوازنة .لقد
تم تحديد عدة آليات لوضع مستوى معني للتمويل اإلجاميل لنظام األحزاب السياسية .بعض البلدان
تحدد ببساطة مبلغاً معيناً من املال لكل صوت يف كل حزب (كندا ،حتى عام  ،2014بالنسبة للتمويل
املستمر)؛ وبعضها يحدد نسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل (كوستاريكا)؛ وبعضها يضع حدا ً أدىن
ويحدث زيادات سنوية (كولومبيا)؛ وبعضها يضع حدا ً أدىن يستند إىل وحدة حسابية وطنية معيارية يتم
تعديلها حسب مع ّدل التضخم (تشييل)؛ كام أن بلداناً أخرى تضع حدا ً أدىن عىل أساس صيغة تقوم عىل
رضب عدد الناخبني بالحد األدىن لألجور (املكسيك) .ال تستنفد هذه القامئة جميع الوسائل املستعملة،
وهناك عدد كبري من الطرق لتحديد املستوى الذي من شأنه أن يكون أكرث مالءمة ويسهل حسابه يف
50
معي.
سياق محيل ّ
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متكّن البلدان النامية من تقديم التمويل العام .ميكن أن يعترب املواطنون التمويل العام نفقة غري رضورية
وغري مرغوبة ،خصوصاً وأن األحزاب السياسية يُنظ ُر إليها عىل نطاق واسع عىل أنها فاسدة أو أنها تسعى
لتحقيق مصالحها الذاتية .تَ كَّن حزب املحافظني يف كندا من وضع إلغاء التمويل العام املستمر عىل
برنامجه االنتخايب ،ونفّذ ذلك عام  2011رغم االعرتاضات القوية من أحزاب املعارضة .العداء للتمويل
العام حا ٌد عىل نحو خاص يف الدول التي تواجه تحديات تنموية خطرية أو مشاكل حادة يف موازناتها .يف
إسبانيا ،عىل سبيل املثال ،انعكست األزمة املالية املستمرة وارتفاع معدالت البطالة ـ يف سياق من فضائح
51
التمويل السيايس املتكررة ـ يف تقليص الدعم املايل السنوي لألحزاب السياسية.
يف حني أن الكلفة املطلقة للتمويل العام قد تبدو مرتفعة بشكل منعزل ،إالّ أنها يف كثري من األحيان
ضئيلة مقارنة بالنفقات الحكومية األخرى .عىل سبيل املثال ،فإن تونس أنفقت حوايل  %0.04من
إجاميل موازناتها عىل التمويل العام عام  ،2011أو  9.5مليون دينار من أصل موازنة إجاملية تبلغ
 21.22مليار دينار .جنوب أفريقيا أنفقت  114.8مليون راند عىل التمويل العام لألحزاب عام  2013من
موازنة إجاملية قدرها  1.5تريليون راند (حيث يشكّل التمويل العام حوايل  %0.07من املوازنة الوطنية
اإلجاملية) .إن التذمر من أن البلد ال يستطيع تح ّمل أعباء التمويل العام ،يشكّل عادة انعكاساً لعدم
الرضا حيال مفهوم التمويل العام أو وضع أنظمة األحزاب السياسية ،وال يعكس حاجة حقيقية لالختيار
52
بني التمويل العام لألحزاب السياسية والخدمات الحكومية املهمة.
ميكن للتمويل العام ،خصوصاً إذا كان جزءا ً من نظام مايل سيايس أوسع ،أن يقلّص اإلنفاق الكيل عىل
االنتخابات .عىل سبيل املثال ،مثة أدلة تشري إىل أن إحداث التمويل العام لعب دورا ً مهامً يف وقف
التصاعد الهائل يف اإلنفاق االنتخايب يف اليابان .يفرض تقديم التمويل غري املبارش من خالل إتاحة الوصول
إىل موارد الدولة عادة نفقات محدودة جدا ً عىل الحكومة ،لكنها رغم ذلك تشكّل دعامً مهامً لألحزاب
السياسية التي ال يرتتب عليها أن تدفع مقابل هذه املوارد من جيبها .وأخريا ً ،فإن للتمويل العام أهدافاً
أوسع تتمثل يف تشجيع التنافس العادل ،ومتكني األحزاب من نرش رسائلها بشكل منصف ،وتقليص اعتامد
األحزاب السياسية عىل املانحني األثرياء .تحقق هذه األهداف فائدة جوهرية ،كام أنها تشكل أداة مهمة
يف تحقيق تنافس سيايس قوي ،وبالتايل تؤدي إىل عملية وضع سياسات تركّز عىل تحقيق املصلحة العامة
53
األوسع أكرث مام تركز عىل املصالح الخاصة الضيقة.
التوزيع العادل مقابل التوزيع النسبي .تدور إحدى املناظرات املحورية فيام يتعلق بالتمويل العام
حول ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي توزيع التمويل العام عىل األحزاب مبا يتناسب مع عدد املقاعد التي
تكسبها يف الربملان أو عدد األصوات التي تحصل عليها (أي بشكل نسبي) ،أو ما إذا كان ينبغي توزيع
هذا التمويل عىل جميع األحزاب بشكل عادل ،رشيطة أن يحقق الحزب عتبة تشكّل الحد األدىن .لقد
تب ّنى العديد من البلدان صيغة متزج بني الحالتني ،لكنها متيل بشكل رئييس نحو النسبية .عىل سبيل
املثال ،يف جنوب أفريقيا ُينح  %10من التمويل بشكل متسا ٍو عىل مستوى األقاليم ،استنادا ً إىل التمثيل
يف املجالس الترشيعية اإلقليمية ،يف حني يُقسم  %90من التمويل بشكل نسبي استنادا ً إىل نسبة املقاعد
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التي يتم الفوز بها يف املجالس الترشيعية اإلقليمية والوطنية مجموعة معاً .يف املكسيكُ ،ينح  %30من
التمويل بشكل متساو لجميع األحزاب التي تحظى بتمثيل يف الكونغرس ،و %70توزَّع نسبياً ،استنادا ً
إىل ما حصلت عليه األحزاب يف االنتخابات السابقة .يف حني أن مقاربة بلد معني لهذه القضية ،كالعديد
من األوجه األخرى للتمويل العام ،ستُح َّدد دون شك وفقاً للمعايري الخاصة بالبلد ،فإن تضمني بعض
الحسابات النسبية يف توزيع التمويل العام ميكن أن يساعد يف املحافظة عىل الحوافز املق َّدمة لألحزاب
54
السياسية لتستمر يف مسعاها للحصول عىل التربعات وكسب ناخبني جدد.
يعترب تقديم التمويل املامثل مقاربة أخرى استُعملت لتشجيع األحزاب عىل السعي للحصول عىل
التربعات الخاصة واإلبالغ عنها وأيضاً تقديم الدعم العلني لها .هذا الشكل من التمويل ليس نسبياً وال
متساوياً ،بل يستند إىل قدرة حزب من األحزاب عىل جمع التربعات .يف أملانيا ،يتلقى كل حزب دعامً عاماً
يقدر بـ  %38من إجاميل املبلغ الذي حصل عليه من مصادر خاصة من خالل اشرتاكات األعضاء والتربعات
الفردية التي ال تتجاوز  3,300يورو .كام تتم مناقشته الحقاً يف هذا الجزء ،فإن التمويل العام ميكن أن
يخاطر يف إبعاد األحزاب عن قواعدها؛ أما التمويل املامثل فيضمن استمرار استجابة األحزاب للمتربعني
55
الذين يفرتض أنهم ميثلون مصالح بعض الناخبني عىل األقل.
التمويل العام املستمر مقابل التمويل خالل فرتة االنتخابات وحسب .مثالياً ،تدعم األحزاب مسؤوليها
املنتَخبني ولديها وجود بني املواطنني خارج الفرتات االنتخابية .مثل هذا الحضور يساعد األحزاب عىل
تطوير روابط مستمرة مع املجتمع ،وعىل تطوير سياسات تستند إىل احتياجات املجتمع ،وهذا ما مي ّيز
األنظمة السياسية األكرث مأسسة .لهذا السبب ،فإن عددا ً كبريا ً من البلدان يدعم األحزاب السياسية
بتمويل مستمر ـ يُدفع عادة مرة كل ثالثة أشهر ـ إضافة إىل متويل األحزاب خالل الفرتة االنتخابية .كام
يستند التمويل املستمر إىل نفس املنطق الذي يستند إليه متويل االنتخابات من حيث إنه يحل محل
مصادر التمويل التي ميكن أن تكون مشبوهة .ميثل التمويل املستمر خيارا ً مهامً يف السياسات بالنسبة
لبلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ميكن أن تدرسه بالنظر إىل ضعف أنظمة األحزاب ومأسستها يف
سائر أنحاء املنطقة.
قبل االنتخابات (الدفع املسبق) أو بعد االنتخابات (الدفع الالحق) .يف حني ميكن لتقديم األموال قبل
االنتخابات أن يحقق قدرا ً أكرب من املساواة يف ميدان املنافسة ،فإنه قد يكون من األسهل إنفاذ القانون
من خالل آليات الدفع الالحق .بعض البلدان تقدم دفعة مالية قبل االنتخابات ،ودفعة ثانية مرشوطة
باستالم و/أو معالجة تقارير عن الفرتة االنتخابية .بشكل عام ،فإن الدفع الالحق ميكن ربطه بشكل
أسهل مبتطلبات اإلبالغ ،وبالتايل ميكن أن يساعد يف املحافظة عىل مساءلة األحزاب من خالل استعامل
املوارد العامة التي تأيت عىل شكل متويل عام .عىل النقيض من ذلك ،فإن الدفع املسبق أفضل بالنسبة
لألحزاب الجديدة أو الضعيفة التي قد ال تكون قادرة عىل دفع الكلفة الكاملة لحملة انتخابية مبارشة.
تونس ،كام نناقش أدناه ،ق ّدمت دفعتني نقديتني قبل االنتخابات ملجلسها التأسييس عام 2011؛ وكانت
الدفعة الثانية مرشوطة باستالم تقارير حول الدفعة األوىل ،كام كانت مرشوطة بتحقيق عتبة معينة من
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عدد األصوات (وإالّ ،ينبغي إعادتها إىل الدولة) .ولهذا السبب ،فإن عدة أحزاب مل تطلب هذه الدفعة
56
إال بعد االنتخابات.
التعامل مع األحزاب الجديدة أو الضعيفة .إذا تم تقسيم التمويل نسبياً ،فإن ذلك يطرح سؤاالً حول
كيفية التعامل مع األحزاب املس ّجلة حديثاً التي ليس فيها من يشغل مناصب بعد .يقيض أحد حلول
التمثيل االنتخايب مبنح الحزب الجديد نفس التمويل الذي ُينح لحزب موجود يتأهل للحد األدىن من
التمويل (كام يحدث يف كولومبيا) أو ،إذا كان جزء من التمويل يوزَّع بالتساوي يف التمويل االنتخايب،
ُينح الحزب الجديد حصة التوزيع املتساوي يف النظام الذي يستعمل التمويل املتساوي والنسبي يف
الوقت نفسه .يف انتخابات موزمبيق لعام  ،1999خُصص نصف متويل االنتخابات الترشيعية لألحزاب
املمثَّلة أصالً يف الربملان ،والنصف اآلخر ُوزِّع نسبياً حسب عدد املقاعد املتنافَس عليها .صممت هذه
اإلسرتاتيجية جزئياً لتقليص عدد األحزاب الزائفة التي شُ كِّلت ببساطة للحصول عىل األموال العامة ،إالّ
أن مشكلة ذلك كانت يف تأخري الدفع إىل أن متت املصادقة عىل املرشحني ـ وهو ما حدث بعد أن كانت
الحملة االنتخابية قد بدأت .كام ميكن لتقديم تعويضات عن مجموعة محددة من النفقات لألحزاب
الجديدة أن يساعد يف تحقيق التوازن بني ردع املطالبات الزائفة بالتمويل العام وتشجيع مشاركة
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األحزاب السياسية الجديدة.

 3 .2 .3التمويل غري املبارش
يشري التمويل غري املبارش إىل املوارد العينية التي تق َّدم إىل األحزاب السياسية .قد يكون أكرث أشكال
التمويل غري املبارش انتشارا ً هو الوصول املجاين أو املدعوم لوسائل اإلعالم ،سواء كانت خاصة أو مملوكة
من الدولة .وتشمل األشكال األخرى للدعم غري املبارش االقتطاعات الرضيبية من املانحني األفراد لألحزاب
السياسية ،إضافة إىل اإلعفاءات الرضيبية للمنظامت الحزبية نفسها ،وتوفري منشآت متلكها الدولة
الجتامعات الحمالت االنتخابية ،والربيد املجاين ،أو إعطاء املساحات لعرض املواد الدعائية .قد تكون
أشكال الدعم هذه ذات قيمة مساوية للمساعدة املبارشة من الناحية املالية .كام تنطبق العديد من
األسئلة نفسها التي تصاحب تقديم وتوزيع التمويل املبارش عىل بعض أشكال التمويل غري املبارش،
خصوصاً توزيع الوقت املخصص لألحزاب عىل اإلذاعة والتلفزيون.

 1 .3 .2 .3وسائل اإلعالم
يف العديد من الحاالت ،يتمثّل الشكل األكرث أهمية للتمويل غري املبارش يف الوصول إىل وسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة .إن إتاحة الوصول إىل وسائل اإلعالم التي متلكها الدولة أمر شائع؛ كام أن يف بعض
البلدان تقوم الدولة برشاء الوقت يف وسائل اإلعالم الخاصة لتقدميه للمتنافسني يف االنتخابات .وهناك
بديل يتمثل يف أن يكون الوصول إىل وسائل اإلعالم مصحوباً بقيود عىل الحمالت االنتخابية من خالل
وسائل اإلعالم الخاصة كطريقة لتخفيض تكاليف االنتخابات .اململكة املتحدة تحظر رشاء اإلعالنات
التلفزيونية الخاصة ألغراض الحمالت االنتخابية ،ويف تونس تحظر القوانني الناظمة النتخاب املجلس
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التأسييس عىل األحزاب اإلعالن من خالل أي وسائل إعالم غري مملوكة من قبل الحكومة .كام أن إتاحة
وصول األحزاب إىل وسائل اإلعالم التي متلكها الدولة ميكن أن يوفّر أيضاً وسيلة للحكومة ملراقبة محتوى
اإلعالنات السياسية ،كطريقة ،عىل سبيل املثال ،ملنع اإلعالنات التي تحتوي عىل هجوم شخيص .ميكن
للوصول املجاين إىل وسائل اإلعالم ،إذا ُوزِّع بإنصاف ،أن يعود بالفائدة بشكل خاص عىل األحزاب الصغرية
التي قد تجد صعوبة يف التأ ّهل للتمويل املبارش أو جمع ما يكفي من التربعات من املصادر الخاصة.
يحسن القدرة عىل فرض القيود
أخريا ً ،فإن توفري وسائل اإلعالم املجانية لألحزاب السياسية من شأنه أن ّ
58
عىل طول الحمالت االنتخابية ،ويف نفس الوقت ميكّن األحزاب من إيصال رسائلها إىل الجمهور.
كام يف األشكال األخرى من التمويل العام ،فإن إتاحة الوصول املجاين إىل وسائل اإلعالم ميكن أن يثري
الجدل .يف البلدان التي أصبحت فيها تقنيات اإلنتاج املتقدمة شائعة ،فإن تكاليف اإلنتاج ال تزال تشكّل
عائقاً .كام يف األوجه األخرى للتمويل العام ،فإن توفري الوصول إىل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية قد
يكون لغري صالح األحزاب املستثناة .يف أسرتاليا ،تتمتع األحزاب الحاكمة بإمكانية الوصول إىل أموال
تستعملها يف اإلعالنات املطبوعة ،ويف اململكة املتحدة ،تحظى األحزاب الرئيسية بوقت أطول عىل
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التلفزيون الذي متلكه الدولة.

 4 .2 .3منع نشوء أحزاب مهيمنة
لقد كان التمويل العام عامالً بارزا ً يف العمليات االنتقالية من أنظمة الحزب الواحد أو الحزب املهيمن
يف مناطق أخرى .ميكن آلثار التمويل العام عىل قوة األحزاب وتنافسيتها أن تساعد يف منع عودة حزب
واحد أو مهيمن من الظهور يف املستقبل .بالنظر إىل تاريخ حكم الحزب الواحد يف عدد من بلدان الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،فإن التمويل العام يستحق النظر كآلية للمساعدة يف ترسيخ عمليات سياسية
أكرث تنافسية.
لقد جادل الباحثون ،بأن األحزاب املهيمنة تستمر بسبب قدرتها عىل رفع التكاليف عىل املعارضة وعىل
الحصول عىل موارد الدولة واالستفادة منها .يبدو أن قانون االنتخابات املع ّدل حديثاً يف مرص يحاول
مقاربة هذه القضية عىل األقل من خالل منع استعامل ممتلكات الدولة من قبل شاغيل املناصب،
ويطلب تقديم أعضاء الربملان إلفصاح منتظم عن شؤونهم املالية ويحظر استعامل املمتلكات ،ووسائط
النقل أو األموال العامة ألغراض الحمالت االنتخابية من قبل أي شخص .ميكن لتقديم التمويل املضمون
ملجموعة أكرب من األحزاب السياسية طبقاً ملعايري موضوعة سلفاً أن يساعد يف تسوية كلتا القضيتني.
تقدم املكسيك واليابان أمثلة ممتازة عىل هذا النموذج .يف كال البلدين ،تالشت مكانة األحزاب املهيمنة
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بصعود أحزاب املعارضة التي ساعدها جزئياً التمويل العام ،ما نتج عنه أنظمة سياسية أكرث تنافسية.
نام نفّذ سلسلة من اإلصالحات ،مبا فيها التمويل العام ،بالتزامن مع التاليش التدريجي،
املكسيك بلد ٍ
ويف املحصلة نهاية نظام الحزب الواحد عىل مدى أقل من ثالثة عقود .تعززت املامرسات السياسية يف
املكسيك وأفضت إىل نظام حزب واحد يف ثالثينيات القرن العرشين ،يف أعقاب فرتة من االضطرابات
46
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الثورية .ظل الحزب الثوري الدستوري يف السلطة يف املكسيك أكرث من  70عاماً ،لكنه خرس أغلبيته يف
مجلس النواب عام  ،1997ومن ثم خرس االنتخابات الرئاسية للمرة األوىل عام  .2000مل يحصل أي حزب
عىل األغلبية يف أي من مجليس الكونغرس املكسييك منذ عام  .1997وقد كانت هذه التغيريات يف النتائج
االنتخابية مصحوبة بتغيريات كبرية يف توزيع املوارد التي تقدمها الدولة عىل األحزاب .الحزب الثوري
الدستوري تلقّى  %49.3من األموال العامة عام  1994بينام تلقى  %30.3عام  ،2000ما جعل عام 2000
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أول مناسبة يحظى فيها تآلف املعارضة عىل حصة أكرب من حصة الحزب الحاكم من التمويل.
نص عليها
يُعتقد بشكل عام ،أن اإلصالحات الرئيسية لتمويل األحزاب السياسية واالنتخابات التي ّ
الدستور والقانون الفيدرايل لعام  1996أسهمت بترسيع عملية الدمقرطة يف النظام السيايس يف املكسيك.
شكّل التمويل العام مك ّوناً مهامً يف هذه الرزمة من اإلصالحات .لقد أسهمت اإلصالحات يف املكسيك،
والتي شملت منح متويل كبري لألنشطة املستمرة لألحزاب إضافة إىل متويل الحمالت االنتخابية ،يف جعل
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األحزاب السياسية يف البالد أكرث تنافسية ومأسسة.
مبوجب النظام املكسييك الجديد ،يُقسم الدعم العام لألحزاب السياسية إىل جزء مخصص لدعم األنشطة
ويخصص جزء من األموال املمنوحة لتغطية
الحزبية املستمرة وجزء لتغطية نفقات الحمالت االنتخابية.
َّ
األنشطة املستمرة ألنشطة محددة ،مبا يف ذلك  %2لدعم القيادة السياسية للنساء ،و %2لـ "أنشطة
للصالح العام" مثل الرتبية والتدريب السياسيني واألبحاث واملنشورات .يوزع  %30من أموال األنشطة
الحزبية املنتظمة بشكل متسا ٍو عىل جميع األحزاب ،و %70من األموال تُوزَّع طبقاً لنسبة األصوات التي
حصل عليها الحزب يف االنتخابات السابقة .كام تتلقى األحزاب مبلغاً إضافياً يعادل  %50من مخصصات
األنشطة الحزبية املنتظمة إلدارة الحمالت االنتخابية يف السنوات التي تجرى فيها االنتخابات الرئاسية
وانتخابات الكونغرس (كل ست سنوات) يف الوقت نفسه ،ومتنح  %30إضافية النتخابات منتصف فرتة
الكونغرس التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب فقط عىل املستوى الفيدرايل (كل ثالث سنوات).
كام توفّر إصالحات عام  1996والتعديالت التي أضيفت عىل هذه اإلصالحات عام  2008موارد حكومية
واسعة لحمالت األحزاب يف اإلذاعة والتلفزيون ،وت ُخ َّول هيئة انتخابات مستقلة عامة هي املؤسسة
االنتخابية الفيدرالية ،مسؤولية عقد وبث مناظرة رئاسية عىل التلفزيون .جدير باملالحظة ،أن مبدأ
وصول األحزاب إىل وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة العامة ـ وهي قضية ت ُرتك عادة للترشيعات
الفيدرالية ـ تم إدماجها يف الدستور املكسييك مع التزامات أخرى بالتمويل العام للعملية السياسية
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واألحزاب السياسية.
رغم كل النجاحات التي حققتها املكسيك يف مجال التمويل العام ،فإنها ال تزال تواجه تحديات .كالعديد
من البلدان ،واجهت اعرتاضات شعبية عىل كلفة متويل األحزاب السياسية .تم إصالح العيوب التي شابت
الصيغة التي تب ّنتها يف توزيع األموال العامة عىل األحزاب السياسية ،والتي ربطت دون قصد الزيادات
الحاصلة عىل اإلنفاق العام بزيادة عدد األحزاب يف الكونغرس .إالّ أن الحاجة ملعالجة هذه النواقص تشري
املفصل لتمويل األحزاب السياسية يف مستويات
إىل املخاطر املحتملة عندما يتم إدماج اإلطار القانوين ّ
47

أعىل من القانون .لقد ض ّمنت املكسيك دستورها تفاصيل واسعة تتعلق بتمويل األحزاب السياسية .يف
حني ت ََّبي أن هناك قدرة عىل تعديل الدستور املكسييك بسهولة نسبية ،فإن وضع تلك التفاصيل عىل
املستوى الدستوري من املرجح أالّ يكون مثالياً يف بيئات أخرى .هناك مشاكل مستمرة تتعلق بفرض
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مفصل يف هذا الجزء.
الرشوط املرافقة للتمويل السيايس ،والتي ستتم مناقشتها بشكل ّ
اليابان ،كام املكسيك ،حكمها حزب مهيمن لعدة عقود .فق َد الحزب الدميقراطي الليربايل سيطرته عىل
يسه
الحكومة عام  2009للمرة الثانية فقط منذ عام  .1955ميكن القول ،إن انفتاح السياسة اليابانية ّ
التمويل السيايس واإلصالحات االنتخابية التي تم تبنيها عام  ،1994خالل الفرتة القصرية األوىل التي
سيطر فيها ائتالف غري الحزب الليربايل الدميقراطي عىل الحكومة .كام يف حالة املكسيك ،فإن اإلصالحات
يف اليابان أحدثت تغيريات كبرية عىل عدة مجاالت يف القانون ،وأحدثت زيادة كبرية يف التمويل العام.
نصت اإلصالحات اليابانية عىل تقديم الدعم املايل العام عىل أسس مختلطة تتمثل يف النتائج االنتخابية
ّ
لألحزاب وعدد املقاعد االنتخابية ،رشيطة أن يفوز الحزب بحد أدىن يتمثل يف  %2من األصوات أو أن
يكون له خمسة أعضاء يف الربملان .يف السنوات التي تلت تبني الدعم العام ،بلغ هذا الدعم  %40أو
أكرث من إجاميل األموال التي تحصل عليها معظم األحزاب سنوياً .يف حني كان هناك بعض التعليقات
التي تقول بأن املبالغ املق َّدمة كدعم صغرية جدا ً ،فإن اليابان تقدم رغم ذلك مثاالً جيدا ً آخر عىل اآلثار
اإليجابية املحتملة إلحداث نظام التمويل العام أو زيادته إضافة إىل إصالحات انتخابية وإصالحات أخرى
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يف التمويل السيايس.

 5 .2 .3التمويل العام كحافز
ميكن للتمويل العام أن يشكل أداة مفيدة لتشجيع االلتزام باألجزاء األخرى لنظام متويل األحزاب .العديد
من البلدان تطلب من األحزاب االلتزام بقوانني اإلفصاح املايل وثيقة الصلة بالتمويل السيايس ،قبل أن
يسمح لها تلقّي التمويل العام ،أو أنها قد تحرم هذه األحزاب من التمويل عند عدم االلتزام .كام متت
مناقشته أعاله ،فإن فعالية هذه الرشوط قد تعتمد عىل توقيت دفع هذه األموال .إذا أصبح التمويل
العام مهامً لتنافسية األحزاب السياسية ،فإن خسارته ستشكّل أيضاً عقوبة حقيقية .يف بعض األنظمة،
ميكن لألحزاب أن تخرس متويلها إذا انتهكت قوانني متويل األحزاب ،أو ميكن أن تكسب متويالً إضافياً
إذا التزمت طوعاً مبعايري مصممة لتحقيق أهداف اجتامعية أوسع ،مثل التنوع أو املساواة بني الجنسني
عند اختيار املرشحني.
لقد أجرت كولومبيا سلسلة من اإلصالحات املتعلقة بتمويل الحمالت االنتخابية يف السنوات األخرية
تهدف ملعالجة مشاكل كبرية ترتبط بالفساد واألموال غري القانونية يف العملية االنتخابية .يواجه نجاح
هذه اإلصالحات تحديات جدية تفرضها محدودية التنفيذ واملوارد ،إال أن القوانني نفسها تحتوي أحكاماً
مثرية لالهتامم وجديرة بالدراسة يف دميقراطيات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي متر مبرحلة
انتقالية .ينص أحد أكرث اإلصالحات تقدمية ،عىل توزيع  %5من جميع أموال الدعم العام عىل األحزاب
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استنادا ً إىل عدد الشباب الذين انتخبهم كل حزب إىل املناصب ،و  %5إضافية استنادا ً إىل عدد النساء
الذين يتم انتخابهم .عالوة عىل ذلك ،ينبغي أن ينفق ما ال يقل عن  %15من األموال التي يتلقاها كل
حزب عىل املراكز الفكرية أو مراكز األبحاث ،والتدريب السيايس والتدريب عىل الحمالت االنتخابية،
وتشميل الشباب والنساء واألقليات العرقية .قد يشكل هذا النوع من الحوافز طريقة أخرى لتشجيع
التنوع يف سياسات بعض البلدان ـ مبا فيها العديد من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ـ حيث ثبت
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عدم شعبية أو عدم فعالية إعطاء حصص للنساء واألقليات يف الهيئات الترشيعية.

 6 .2 .3مخاطر التمويل العام
مثة شكوك واسعة ت ُساق ضد التمويل العام لألحزاب ،تتمثل يف أنه يفصل األحزاب عن قواعدها ويجعلها
أكرث اتكاالً عىل الدولة .يف األنظمة ما بعد االستبدادية ،قد يكون هناك مخاوف معينة حيال املحافظة
عىل استقالل األحزاب عن النظام .لكن يف سياق منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،حيث قُمع
التنافس الحزيب تاريخياً ،قد يكون هناك حاجة ملعايرة متويل األحزاب السياسية جزئياً ،وتيسري فرص
ظهور أحزاب أصغر أو أحدث للتنافس مع األحزاب التي تحصل عىل التمويل من الرشكات الكبرية أو
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األشخاص النافذين.
بالنظر إىل حقيقة أن التمويل العام يوزَّع عادة ،وجزئياً عىل األقل ،استنادا ً إىل أداء األحزاب يف املايض،
فإنه ينطوي أيضاً عىل ميزة لصالح األحزاب الحاكمة .أما مستوى هذه امليزة فيعتمد عىل تفاصيل النظام.
يُذكر أن نظام الدعم العام الراهن يف تركيا ،مصحوباً بالنظام االنتخايب وضعف تنفيذ األنظمة املتعلقة
بتمويل األحزاب ،له هذا األثر .يق ِّدم القانون املساعدة عىل أساس نسبي لألحزاب التي فازت مبقاعد
يف االنتخابات السابقة .إالّ أن النظام االنتخايب الرتيك يطالب األحزاب بالحصول عىل  %10من األصوات
ليحصل عىل مقعد يف الهيئة الترشيعية ،وهو ما يشكل عائقاً لألحزاب الصغرية .يف حني أن الدعم العام
متوافر لألحزاب التي تحرز  %7من األصوات دون الفوز بأية مقاعد ،فإن هذه العتبة تشكّل عقبة أخرى
أمام دخول أحزاب أحدث أو أصغر ،والتي ينبغي أن تتنافس ضد أحزاب أكرب تتلقى أيضاً املساعدات
من الدولة .لقد ساعد نظام الدعم العام ،مصحوباً بتاريخ من الفساد يف استعامل موارد الدولة من قبل
األحزاب الحاكمة ملصلحتها الذاتية ،ساعد عىل ترسيخ قوة األحزاب القدمية وخلق مزيدا ً من الصعوبات
أمام األحزاب الجديدة التي تحاول دخول الحلبة السياسية .تشكل تركيا مثاالً عىل األخطار املحتملة
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للتمويل العام حتى يف نظام حزيب تنافيس.
إن املثال الرتيك ال يعني أنه ليس هناك فائدة مل ُتطلَّب قد يفيض إىل إقصاء األحزاب الصغرية أو املرشحني
املستقلني ،طاملا تم ذلك بإنصاف .لقد جاءت العتبة االنتخابية لتلقّي األموال العامة يف كولومبيا،
وإحداث متويل عام يرتكز عىل األحزاب بدالً من األفراد ،ليكمل التغيريات يف القواعد اإلجرائية االنتخابية
والترشيعية لوضع حد لوجود أعداد مفرطة من األحزاب الصغرية وقوائم املرشحني .أ ّجلت التفيا تبني
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التمويل العام حتى عام  ،2013وكانت النتيجة ارتفاعاً كبريا ً يف عدد األحزاب السياسية.
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حدثت محاولة صارخة ملنع األحزاب الصغرية من تلقي األموال العامة يف جمهورية التشيك عام ،2000
عندما نفّذ الحزبان األكرب يف البالد إصالحات متزامنة يف نظام االنتخابات الربملانية والنظام املايل .كان
ميكن لإلصالحات املالية املتممة أن تجعل التمويل العام أكرث اعتامدا ً عىل املقاعد التي يتم الفوز بها،
بدالً من األصوات ،وبذلك تش ِّوه التمويل العام أكرث لصالح الحزبني الحاكمني .أُلغيت اإلصالحات من قبل
املحكمة الدستورية يف البالد ،لكنها تشكّل مثاالً واضحاً عىل محاوالت األحزاب الحاكمة استعامل قوانني
70
التمويل لتضييق فسحة التنافس السيايس.

 7 .2 .3التطورات األخرية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 1 .7 .2 .3مرص
املتدن الذي
ّ
اعتبارا ً من عام  ،2011تُق ِّدم مرص متويالً عاماً مبارشا ً لألحزاب السياسية ،عىل عكس التمويل
كان يُق َّدم من قبل نظام مبارك ،والذي كان يُنظَ ُر إليه يف بعض األحيان عىل أنه طريقة لربط األحزاب
بالدولة وجعلها غري قادرة عىل العمل كأصوات حقيقية للمعارضة .تتلقى األحزاب متويالً غري مبارش من
خالل كونها كيانات معفاة رضيبياً مبوجب قانون من حقبة مبارك .ليس هناك ذكر ال يف دستور عام
 1971وال يف دستور  2012املعلّق للتمويل العام املبارش وغري املبارش .إال أن القانون يعطي األحزاب
71
بشكل محدد الحق باستعامل وسائل اإلعالم التي متلكها الدولة ،طبقاً لألنظمة.
بالنظر إىل تفاوت تطور األحزاب السياسية يف مرص ،ميكن للتمويل العام أن يُق ِّدم خدمة مهمة عىل نحو
خاص يف زيادة مأسسة األحزاب السياسية وتحقيق املساواة يف الحلبة السياسية بني األحزاب القدمية
والجديدة أو األحزاب الغنية والفقرية.

 2 .7 .2 .3ليبيا
كحال مرص ،فإن ليبيا ال ت ُق ِّدم أي متويل عام مبارش لألحزاب السياسية .الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات
مسؤولة عن توفري فرص متساوية يف وسائل اإلعالم العامة لجميع املرشحني واألحزاب .يف انتخابات
عام  ،2012كانت األنظمة عامة ومل تقدم مخصصات محددة ،وتب ّنت الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات
مامرسات بحكم األمر الواقع بعد أن كانت الحملة االنتخابية قد بدأت .بالنظر إىل تاريخ ليبيا الحديث،
حيث كانت األحزاب السياسية محظورة خالل حكم القذايف ،فإن التمويل العام ميكن أن يشكل خطوة
أوىل مهمة نحو مأسسة األحزاب السياسية .أكرث من نصف األعضاء الحاليني يف املؤمتر الوطني العام
مستقلون ،وهو ما يعكس ضعف نظام األحزاب السياسية يف البالد .بالنظر إىل الوجود املستمر والنشط
لعدد كبري من امليليشيات الثورية يف السياسة الليبية ،فإن التمويل العام ميكن أن يشكِّل أيضاً أداة مهمة
يف مجال السياسات تجدر دراستها كوسيلة لنزع العسكرة ونقل هذه املجموعات إىل نظام األحزاب
72
السياسية.
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 3 .7 .2 .3تونس
رمبا ألن اإلطار القانوين الحاكم الذي صدر عام  2011فيام يتعلق بتمويل األحزاب السياسية تم تبنيه
ينص عىل التمويل املستمر لألحزاب السياسية.
فقط من أجل انتخابات املجلس الوطني التأسييس ،فإنه ال ّ
نص املرسوم رقم  35لعام  2011عىل تقديم التمويل العام املبارش لالنتخابات ،ووضع قيودا ً عىل استعامل
ّ
نصت عىل استعامل التربعات
الالحقة
اسيم
ر
امل
.)52
(املادة
االنتخابية
الحمالت
اض
ر
ألغ
الخاصة
األموال
ّ
الخاصة ،وقدمت شكاوى من أن النهضة عىل وجه الخصوص متك ّنت من الحصول عىل مزايا كبرية مقارنة
مبنافسيها األضعف متويالً .استند نظام التمويل العام إىل عدد األصوات يف دائرة انتخابية معينة و ُوزِّع
بالتساوي عىل كل القوائم يف الدائرة .ق َّدمت الدولة  35دينارا ً عن كل ألف صوت يف الدوائر التي يقل
عدد الناخبني فيها عن  ،200,000و 25دينارا ً عن كل  1,000صوت يف الدوائر التي يزيد عدد الناخبني
فيها عن  .200,000ويق َّدر املبلغ اإلجاميل الذي تم توزيعه بحوايل  8.2مليون دينار ،من أصل  9.5مليون
73
دينار تونيس رصدت لهذه العملية يف املوازنة.
تم توزيع التمويل العام عىل دفعتني متساويتني ،واحدة قبل بداية االنتخابات ودفعة ثانية خالل األيام
العرشة األخرية من االنتخاباتُ .سمح لألحزاب باالحتفاظ بالدفعة األوىل برصف النظر عن أدائها ،إالّ أن
األحزاب التي فازت بأقل من  %3من األصوات طُلب منها إعادة الدفعة الثانية .هناك بعض األدلة عىل
أن األحزاب غري الناجحة مل تلتزم بإعادة هذه األموال .أُودعت األموال يف حساب مرصيف واحد يحتفظ به
كل حزب (وهو متطلب قانوين) يخضع للمبدأ األسايس يف الشفافية .هيئة الخرباء املحاسبني مسؤولة عن
توزيع هذه األموال ،وعليها أن تقدم تقريرا ً خالل  6أشهر من االنتخابات تصف فيه إرشافها عىل متويل
االنتخابات ،مبا يف ذلك استعامل األموال العامة يف االنتخابات؛ وقد أصدرت الهيئة يف الواقع تقريرها يف
74
آب/أغسطس .2012
كام نصت املراسيم عىل قدر كبري من التمويل غري املبارش ،من خالل استعامل وسائل اإلعالم التي
متلكها الدولة وتوفري املساحات لعرض املواد الدعائية .و ُمنحت الهيئة املستقلة العليا لالنتخابات سلطات
واسعة لوضع نظام عادل لتخصيص وسائل اإلعالم التي متلكها الدولة لألحزاب ،ومل يُسمح لألحزاب
رشاء الوقت عىل وسائل اإلعالم الخاصة .كام يطلب من الحكومات املحلية تخصيص مساحات متساوية
للحملة االنتخابية لكل مرشح ،عىل فرض أن يكون ذلك عىل ممتلكات الدولة .وأتت هذه البنود املفصلة
حول التمويل غري املبارش مصحوبة بحظر عام عىل املشاركة يف الحمالت االنتخابية من قبل السلطات
العامة أو استعامل أية موارد عامة أخرى .املرسوم رقم  2011/87الحاكم ألنظمة األحزاب السياسية صدر
بعد القوانني الحاكمة إلدارة انتخابات املجلس الوطني التأسييس .ويحتوي املرسوم عدة بنود حول متويل
األحزاب السياسية؛ وفيام يتعلق بالتمويل العام ،تقترص املادة  21عىل أنه يحق لألحزاب الحصول عىل
التمويل العام وحسب ،وال يُفهم من نصها أنها تُع ِّدل أو تلغي البنود األكرث تفصيالً التي تتم مناقشتها
75
هنا.

51

ت ُظهر املراسيم الصادرة يف تونس التزاماً باملبادئ األساسية املتعلقة مبعظم برامج التمويل العامة .ميكن
للتحسينات املستقبلية أن ت ُسقط املتطلبات التي ال ميكن تنفيذها كتلك التي تنص عىل أن تعيد األحزاب
غري الناجحة األموال التي تلقتها .وكام ميكن تقليص متويل الفرتات االنتخابية ،بتقديم متويل مستمر
لألحزاب السياسية ميكّنها من التنافس عىل األموال الخاصة ،عىل أساس يحقق قدرا ً أكرب من املساواة عىل
مدار العام .كام تضم بعض األنظمة تقديم التمويل العام الالحق ،حيث تقدم األموال لألحزاب عىل األقل
جزئياً استنادا ً إىل نجاحها االنتخايب يف العام السابق .ومن شأن هذا أن يخفف من حدة املخاوف إزاء
تقديم قوائم مزيفة للحصول عىل األموال الحكومية لالستعامالت االنتخابية ،والتي أوحت بقاعدة الـ %3
يف املقام األول .كام ميكن أن يكون التمويل العام مرشوطاً بااللتزام بقواعد اإلفصاح .ويبدو أن التمويل
غري املتساوي للدوائر االنتخابية مختلفة األحجام يفيض إىل عدم املساواة بني املرشحني ملناصب متشابهة
بشكل يلحق الرضر بهذه االنتخابات .أخريا ً ،قد يكون من املفيد أيضاً تقعيد مقاربة الهيئة املستقلة العليا
لالنتخابات لتخصيص الوقت عىل وسائل اإلعالم واملساحات الدعائية .إن القواعد الواضحة توفّر أساساً
لتدارك الوضع عند حدوث فساد ،كام تساعد عىل تحقيق الشفافية وثقة الناخبني بالنظام.
يف املسودة الرابعة للدستور التونيس ،املؤرخة  1حزيران/يونيو  ،2013تع ّرف املادة  64القوانني املتعلقة
بتمويل األحزاب السياسية بوصفها قوانني عضوية ،وهو ما قد يساعد عىل ضامن أن يظل التمويل
السيايس عىل األجندة وأن يحقق إجامعاً أوسع .املادة  63تتطلب الحصول عىل أغلبية مطلقة ،وليس
أغلبية بسيطة ،وتوسع مرحلة تداول اللجان إىل  15كحد أدىن .تنص املادة  80بشكل محدد عىل أنه إذا
اعرتض الرئيس عىل قانون عضوي ،فإن املجلس يتطلب أغلبية ثالثة أخامس أعضائه ليتجاوز اعرتاض
الرئيس ،عىل عكس األغلبية املطلقة املطلوبة بالنسبة للقوانني العادية.
قد يكون لهذه املتطلبات الصارمة يف قانون متويل األحزاب السياسية تبعات إيجابية وسلبية .بالنسبة
للتمويل العام ،فإن التعديالت املنتظمة والسهلة قد تكون مفيدة يف تعديل مستوى التمويل إىل أن
يتم تحديد مبلغ مناسب .ويف نفس الوقت ،فإن سهولة التعديل قد تجعل القانون عرضة للتالعب من
قبل أغلبية بسيطة تسعى لتعزيز موقعها الخاص من خالل التالعب مبتطلبات التمويل العام .يف حني
أن الحالة الثانية تشكل خطرا ً حقيقياً ،يجدر التفكري يف حقيقة أن تونس ،كجميع البلدان األخرى ،من
املرجح أن متر مبرحلة من املحاولة والخطأ قبل التوصل إىل مستوى مناسب وطريقة مناسبة للتمويل
العام .رمبا يكون هناك خيار ثالث يتمثل يف تكليف هيئة مستقلة ببعض املسائل ،مثل تحديد مقدار
التمويل يف نطاق محدد.

 8 .2 .3اعتبارات مهمة يف مجال السياسات
يف حني نجح التمويل العام بتقوية األحزاب واملنافسة السياسية يف العديد من الدميقراطيات ،فإن البلدان
التي تنفّذ مثل هذا النظام ينبغي أن تأخذ يف االعتبار عددا ً من الخيارات املهمة .وتشمل األسئلة الرئيسية
ما إذا كان يُف َرتض متويل املرشحني أو األحزاب؛ ومتى يتم تقديم التمويل العام؛ وكيفية تخصيص الدعم
(عادة عىل أساس النجاح االنتخايب)؛ ومتويل األحزاب مقابل متويل الحمالت االنتخابية؛ واملبلغ املايل
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املقدم من خالل عمليات الدعم ،بالنظر إىل أن املبالغ الصغرية قد ال يكون لها أثر يف معالجة املشاكل
التي ُصمم التمويل العام لحلها .كام ينبغي أن تحاذر الدميقراطيات الجديدة من احتامل أن تصبح
األحزاب متّكلة عىل الدولة يف متويلها ،أو أن تنفصل عن قواعدها .أخريا ً ،من املحتمل استعامل آليات
التمويل العام إلساءة معاملة األحزاب الصغرية أو أحزاب املعارضة ،وينبغي تصميمه ملنع املحاوالت
الرامية إىل تعزيز قوة الحزب أو األحزاب املوجودة يف السلطة.

 3 .3القيود عىل دخل األحزاب
 1 .3 .3ما الغاية من وضع ضوابط عىل دخل األحزاب؟
تحتاج األحزاب السياسية املال يك تتمكن من املشاركة بفعالية يف العملية الدميقراطية ،وذلك من خالل
نرش رسائلها وبناء منظّامتها .من جهة أخرى ،فإن األفراد والرشكات التي تتربع لألحزاب أو املرشحني قد
تسعى للتأثري يف السياسات التي يرسمها املسؤولون املنتخبون واألحزاب الحاكمة .ميكن للقواعد الناظمة
تغي املشهد السيايس بشكل جذري بطرق
لكيفية حصول األحزاب السياسية عىل املال ،وممن ،أن ّ
إيجابية وسلبية عىل حد سواء ،وأن يكون لها أثر موا ٍز عىل تعددية وانفتاح العملية السياسية ،وكذلك
عىل فرص املواطنني يف املشاركة الف ّعالة يف الحياة السياسية.
معظم الدميقراطيات تق ّيد التربعات السياسية الخاصة إىل درجة ما عىل األقل .وتهدف هذه القيود جزئياً
إىل منع مانحني كبار أو إشكاليني من تحقيق نفوذ مقابل املال .يك تكون هذه القيود ف ّعالة ،ينبغي أن
تكون واقعية وقابلة لإلنفاذ .يف الكثري من الحاالت ،ميكن لبعض األهداف نفسها (عىل سبيل املثال،
تقليص نفوذ مانحني معينني) من خالل وسائل أخرى ،مثل تقديم التمويل العام لألحزاب.

 2 .3 .3أمناط القيود
 1 .2 .3 .3القيود الشائعة عىل دخل األحزاب
ت ُص َّنف القواعد الناظمة لدخل األحزاب بشكل عام يف فئتني :حظر مصادر محددة للتربعات الخاصة
(مثل الحظر عىل التربعات األجنبية) وقيود عىل مصادر أو أمناط معينة من التربعات (مثل وضع سقف
للتربعات التي ميكن قبولها من األشخاص).
لدى البلدان قواعد متنوعة فيام يتّصل بالقيود عىل تربعات األشخاص والرشكات ،تتناسب مع واقعها
السيايس واالجتامعي وأهداف أنظمة التمويل السيايس فيها .طبقاً لدراسة لقوانني التمويل السيايس
وضعتها املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،فإن غالبية الدول التي تفرض قيودا ً عىل التمويل
ت ُق ِّيد أو تحظر التربعات املقدمة من مصالح أجنبية ،واملصادر غري املعلنة ،وموارد الدولة باستثناء التمويل
العام املنظَّم .كام أن منع أمناط محددة من تربعات الرشكات شائع أيضاً .تستهدف أشكال الحظر هذه
76
عادة التربعات املقدمة من قبل رشكات متلكها الدولة أو رشكات تستفيد من عقود الدولة.
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مثال مثري لالهتامم يف هذا الصدد هو منوذج التربعات "املحجوزة" يف تشييل ،والذي يسمح بتقديم
تربعات للحمالت السياسية ال تتجاوز  %10من سقف اإلنفاق بالنسبة للمرشح أو الحزب املعني .من
خالل هذا النموذج ،ميكن تقديم التربعات إىل املرشح أو الحزب دون معرفة املرشح أو الحزب بهوية
املتربع .هيئة اإلنفاذ هي وحدها التي تعرف هوية املتربع ،كام ال يحصل املتربع عىل أي وثيقة متكّنه
من إثبات تربعه بشكل مستقل ألي جهة أخرى .الفكرة الكامنة وراء هذا النموذج هي حامية الشخص
من االنتقام العلني .كام أن النموذج يشجع عىل تقديم التربعات شبه الخاصة من خالل قناة رسمية
بدالً من تقدميها بشكل غري رسمي ،وبالتايل ميكن أن تسهم يف الجهود املبذولة إلنفاذ القيود الكلية عىل
التربعات واإلنفاق .إالّ أن للنموذج جانبا سلبيا يتمثل يف أنه يقلص املعلومات املتوافرة للجمهور حول
مصادر التمويل؛ وحيث إن املتربعني املحجوزين ميكن أن يطلبوا إعالن تربعاتهم ،فإن اآللية ال تستطيع
منع األحزاب أو املرشحني من اإلرصار عىل تقديم دليل عىل التربعات ،رغم أنه يقدم للمتربعني حامية
أكرث موثوقية .كام أنه ال يستطيع منع املانحني من اإلعالن عن تربعاتهم يف محاولة للتأثري يف سياسات
األحزاب .كذلك فإن النموذج ال يحمي املانحني من نرش أسامئهم من قبل الدولة ،وهو ما قد يشكل يف
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َ
مخاوف أكرث أهمية.
بعض السياقات

 2 .2 .3 .3مخاطر القيود عىل دخل األحزاب
ميكن للقيود الصارمة عىل التمويل أن تأيت بنتائج عكسية .مبا أن األحزاب تحتاج إىل املال للعمل ،فإن
القوانني التي تفرض قيودا ً مفرطة متنع أنواعاً معينة من التربعات الشخصية بشكل كامل ،أو تفرض قيودا ً
منخفضة جدا ً عىل دخل األحزاب ،قد تعزز ثقافة سياسية تنتهك فيها األحزاب واملتربعون القانون بشكل
صارخ ،كام حدث يف الهند يف السبعينيات والثامنينيات .حاملا يصبح هذا النمط من املواقف حيال القيود
عىل التمويل واسع االنتشار ،ميكن أن يصبح من الصعوبة مبكان تصحيحه من خالل اإلصالحات .إن وضع
قيود واقعية هو بحد ذاته مهمة صعبة ،ألن الحدود املناسبة تعتمد بشكل كبري عىل السياق .رغم ذلك،
فإن كلفة اإلعالنات يف وسائل اإلعالم ميكن أن تعترب مقياساً لتقدير ما إذا كانت القيود معقولة يف سياق
78
الحملة ،ألن اإلعالنات هي عادة أكرب بند لإلنفاق يف الحمالت االنتخابية.
وألن األموال تأيت من طيف واسع من املصادر املتنوعة وميكن أن تكون مخفية بسهولة ،فإن القيود عىل
التمويل تطرح قضايا صعبة بوجه خاص فيام يتعلق باإلنفاذ والتطبيق .يك تكون العملية ف ّعالة ،ينبغي
أن يكون هناك عملية إبالغ وتدقيق محاسبي واسعة ،وهي مهمة تشكل تحدياً حتى يف الدميقراطيات
املتطورة .يك تحقق الحد األقىص من الفعالية ،ينبغي أن تُطبَّق القيود عىل دخل األحزاب ،وبالتايل
إجراءات التدقيق املحاسبي ،ليس فقط عىل متويل األحزاب الوطنية ،بل عىل املكاتب املحلية لألحزاب
أيضاً ،وعىل املجموعات األخرى التابعة لألحزاب مثل مراكز األبحاث ،ومجموعات النساء ،أو املنظامت
79
الشبيهة ،واملؤسسات التجارية التابعة للحزب.
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 3 .2 .3 .3التربعات النقدية
مثة صعوبة خاصة يف تت ُّبع املساهامت النقدية .ميكن للمتطلبات القانونية التي تشرتط مترير التربعات
من خالل حسابات مرصفية ،أن ت ُس ِّهل فرض قيود عىل متويل األحزاب من خالل توفري وثائق متكِّن
مدققي الحسابات من التحقق منها مع أطراف ثالثة (املصارف مثالً) .كام أن هذا يوفر طريقة متكّن
املدققني من مراقبة التزام املتربعني بسهولة أكرب ،جزئياً ،بضامن عدم التفافهم عىل القيود املفروضة عىل
سقف التربعات عن طريق تقسيم التربعات الكبرية إىل دفعات أصغر .تتحقق هذه املزايا بالطبع ،إذا
التزمت األحزاب بالقوانني التي متنع التربعات النقدية؛ علامً بأن هناك صعوبة كبرية يف اكتشاف انتهاكات
هذه القوانني نفسها.

 4 .2 .3 .3التربعات العينية
ميكن للتربعات العينية أن تكون إشكالية أيضاً .تشمل مثل تلك التربعات جميع أنواع الهدايا من سلع،
وخدمات ،أو تحويال للحقوق غري النقدية ،مثل االستعامل املجاين ألماكن االجتامع أو منح حسم عىل
السلع .أحد األمثلة الشائعة عىل ذلك هو منح الوقت عىل املحطات التلفزيونية بأسعار مخفّضة
لإلعالنات االنتخابية للحزب املفضل من قبل املحطة التلفزيونية .يصعب تت ُّبع هذا؛ نظرا ً إىل عدم وجود
دفعات مالية ،سواء كانت نقدا ً أو من خالل املؤسسات املالية.
يُسمح بالتربعات العينية ضمناً يف البلدان التي تشري فيها القيود عىل الدخل إىل التربعات املالية فقط.
موسع ،بحيث يكفي لتضمني
تتمثل إحدى طرق تحايش هذه املشكلة يف تعريف التربعات بشكل ّ
التربعات العينية .كام أن هذه اإلسرتاتيجية متكّن البلدان من مطالبة األحزاب باإلبالغ عن التربعات
العينية كجزء من برامجها لإلفصاح العلني .عندما تتخذ الهدايا العينية شكل التمويل الحكومي ،ميكن
أن تطرح قضايا تتعلق بالفساد وإساءة استعامل موارد الدولة من قبل األحزاب الحاكمة ،ما مل تكن مثل
80
تلك التربعات العينية بالطبع جزءا ً من برنامج متويل حكومي عادل.

 5 .2 .3 .3إنفاق األطراف الثالثة
يطرح إنفاق األطراف الثالثة نيابة عن األحزاب السياسية أيضاً صعوبات تتعلق بقضايا اإلنفاذ والشفافية.
رشعني تحقيق
تنزع القيود عىل الدخل إىل تحويل التمويل السيايس املتوافر نحو قنوات أخرى .عىل امل ّ
التوازن بني احتامل االلتزام واإلنفاذ الف ّعال مقابل احتامل إعادة توجيه األموال إىل أطراف ثالثة بدالً من
ذلك ،وهو ما يقلّص الشفافية دون أن يكون له أثر عىل مستويات اإلنفاق .يف هذا الصدد ،يعترب اإلفصاح
81
هدفاً أكرث واقعية من فرض القيود عىل الدخل.
مثة تصور واسع االنتشار بأن املنظامت غري الحكومية األجنبية ميكن أن تؤثر يف السياسة من خالل
برامج مساعدة األحزاب السياسية ،سواء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أو يف مناطق أخرى.
ميكن لهذه املنظامت أن تساعد األحزاب املحلية يف الوصول إىل املعارف حول املامرسات السياسية
55

الدميقراطية يف بلدان أخرى ،وإقامة الحوار مع نظرائها يف مناطق أخرى من العامل .لكن ،وكام يف جميع
أشكال االنخراط األجنبي ،فإن مجرد وجود تص ّور بالتدخل يف العمليات الدميقراطية الداخلية ميكن
أن يق ّوض الثقة الشعبية يف العملية الدميقراطية ،وبالتايل ميكن أن يكون إشكالياً .ميكن لوضع قيود
عىل الدعم املبارش من املنظامت غري الحكومية األجنبية لألنشطة االنتخابية ،والسامح يف الوقت نفسه
بتقديم الدعم لألنشطة غري املبارشة لبناء القدرات ،أن يساعد يف توفري الحامية من االتهامات املحتملة
بالتدخل األجنبي ،ويف نفس الوقت السامح للنظام الحزيب بر ّمته من االستفادة من مزايا خربات هذه
املنظامت .كام يف األمناط األخرى من التربعات املق ّيدة ،فإن األحزاب التي تتلقى هذا النوع من املساعدة
قد تتحاىش القيود املفروضة عىل الدخل من مصادر أجنبية ،وذلك بتمريرها من خالل منظامت أطراف
ثالثة مستقلة قانونياً .كام يف القيود األخرى عىل دخل األحزاب ،فإن أنظمة اإلنفاذ الف ّعالة ينبغي أن
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تشمل املنظامت التابعة لألحزاب أيضاً.

 3 .3 .3إسرتاتيجيات تقديم الحوافز لتحقيق االلتزام
نظرا ً للصعوبات التي تواجه إنفاذ مثل هذه القوانني ،فإن العديد من الدميقراطيات ،مبا يف ذلك
دميقراطيات أوروبا الغربية ،اختارت عدم تبني قيود شاملة عىل التربعات .واختارت بدالً من ذلك تقييد
النفوذ املايل للمتربعني من خالل وسائل أخرى عىل سبيل املثال( ،التمويل العام ،والقيود عىل اإلعالن) .إالّ
أنه ميكن تقليص التحديات التي تواجهها عملية اإلنفاذ بتبني مثل تلك القيود ببطء وبشكل تدريجي،
أو مبوازاة تقديم التمويل العام .لقد نجحت بولندا يف تب ّني التكتيك األخري ،كام نجحت املكسيك يف
83
استعامل كال التكتيكني.
ت ُع ُّد تجربة بولندا مؤخرا ً مثاالً عىل كيف ميكن للقيود الصارمة عىل مصادر دخل األحزاب أن تنجح
مبوازاة تقديم برامج التمويل العام .أي أن األحزاب تنزع إىل االلتزام بالقوانني الجديدة التي تقيّد مصادر
متويل محددة إذا ُمنحت يف الوقت نفسه إمكانية الوصول إىل مصدر دخل جديد من الحكومة مللء
الفجوة .مع اعتامد األحزاب بصورة متزايدة عىل األموال العامة ،التي أصبحت متوافرة حديثاً ،وأقل
اعتامدا ً عىل التربعات الخاصة التي فُرِضت عليها القيود مؤخرا ً ،هناك فائدة إضافية أيضاً تتمثل يف تعزيز
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الشفافية ،حيث إن اإلفصاح عن التمويل العام أسهل مراقبة وإنفاذا ً من اإلفصاح عن التمويل الخاص.
منذ إصالحات عام  ،2001جعلت القيود الصارمة عىل التمويل الخاص لألحزاب ،واملصحوبة مبستويات
مرتفعة من التمويل العام ،متويل األحزاب أكرث شفافية وأسهمت يف تراجع انتشار الفساد يف بولندا.
يُسمح بتقديم التربعات الشخصية والدعم الحكومي املبارش ،إالّ أن التربعات من الرشكات واملصادر
املغلفة االسم واملصادر األجنبية والرشكات الحكومية والتربعات العينية محظورة جميعها .كام يُحظَر عىل
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األحزاب االنخراط يف األعامل التجارية وإقامة أنشطة جمع تربعات علنية.
كام أحدثت املكسيك قيودا ً صارمة عىل مصادر الدخل بتبني هذه القيود بالتوازي مع إصالحات أخرى،
أي توفري التمويل العام وتعزيز القدرات الرقابية عىل هيئات إنفاذ القانون نفسها .كام يوضح مثال
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املكسيك أيضاً أن تب ّني إصالحات متويل األحزاب عملية تفاعلية تحدث تدريجياً .يف البداية كان متويل
واحتل
ّ
األحزاب والحمالت االنتخابية يحتل موقعاً ثانوياً بعد بناء الثقة يف النظام االنتخايب بشكل عام،
موقعاً مركزياً يف اإلصالحات فقط بعد عام  .1993من خالل فرض القيود عىل مصادر الدخل عىل ثالث
دفعات وعىل مدى فرتة امتدت  15عاماًُ ،منحت األحزاب املكسيكية مزيدا ً من الوقت لتتك ّيف ،وتلتزم
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بالقيود الجديدة.
يف عام  ،1993وضعت املكسيك أنظمة التمويل الخاص للمرة األوىل بوضعها قيودا ً عىل التربعات الخاصة،
وحظر تربعات معينة ،و ُمنحت سلطات محدودة للهيئات االنتخابية إلجراء التدقيق املحاسبي ألموال
األحزاب .يف عام  ،1996حظرت املكسيك جميع التربعات املغفلة وفرضت قيودا ً صارمة عىل الحد األقىص
للتربعات الفردية .كام ُمنعت األطراف الثالثة من رشاء اإلعالنات يف وسائل اإلعالم .ويف عامي -2007
 ،2008أحدثت املكسيك تغيريات إضافية عىل القيود عىل مصادر دخل األحزاب .مبوجب القانون ،فإن
السقف اإلجاميل للتربعات العينية والنقدية لحزب سيايس ال ميكن أن تتجاوز  %10من سقف اإلنفاق عىل
الحملة الرئاسية السابقة (رغم أنها يف الواقع من املحتمل أن تكون أعىل من ذلك بكثري) ،وال يستطيع أي
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متربع خاص تجاوز  %0.5من ذلك الحد .ميكن للرشكات الخاصة أن تتربع ،لكن تُحظَر التربعات األجنبية.
بالتوازي مع رفع القدرات عىل إنفاذ القوانني ،وهو ما تتم مناقشته أدناه ،فإن هذه اإلجراءات كانت
ف ّعالة نسبياً من حيث إن املكسيك متكّنت بنجاح من القيام باملالحقة القضائية للمخالفات.
عىل سبيل املثال ،يف أعقاب إصالحات عام  ،1996اكتشفت مؤسسة االنتخابات الفيدرالية أكرث من
تسعة ماليني دوالر أمرييك عىل شكل تربعات مل يُبلَغ عنها يف حملة الرئيس فينسنتي فوكس االنتخابية
يف فضيحة "أصدقاء فوكس" .وأتت معظم التربعات غري امل ُبلَغ عنها من كيانات ال يحق لها التربع مثل
الرشكات ،واألشخاص العاملني يف الخارج ،واملؤسسات العامة .نتيجة لذلك ،فرضت مؤسسة االنتخابات
الفيدرالية غرامة عىل األحزاب التي دعمت الحملة االنتخابية للرئيس فينسنتي فوكس بلغت حوايل 45
88
مليون دوالر.
كام ميكن للقيود املفروضة عىل مصادر الدخل ،أن تستهدف بشكل ف ّعال التمويل املقدم من املؤسسات
غري السياسية اململوكة من األحزاب ،مثل مؤسسات األعامل والخدمات االجتامعية .يف اليابان ،قلّص
تقديم التمويل العام نسبة األموال التي تجمعها أحزاب املعارضة من مثل هذه املصادر مقارنة بإيراداتها
89
ونفقاتها اإلجاملية.

 4 .3 .3التطورات األخرية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 1 .4 .3 .3مرص
لقد كان هناك دامئاً قيود عىل دخل األحزاب يف مرص .يُحظَر عىل األحزاب واملرشحني تلقي األموال من
مصادر أجنبية ،مبا يف ذلك املواطنون املرصيون املقيمون يف الخارج .ميكن لألحزاب فقط أن تستعمل
57

األموال من اشرتاكات أعضائها ،ومن التربعات القانونية املقدمة من مواطنني مرصيني ،ومن التمويل العام،
ومن الدخل املتأيت من االستثامرات واألصول ذات الطبيعة غري التجارية ،باستثناء تربعات املؤسسات
التجارية .يف عام  ،2005كانت القيود عىل التربعات الشخصية ملرشح رئايس ينبغي أالّ تتجاوز  %2من
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الحد األقىص لإلنفاق.
مسودة قانون اقرتحت يف آذار/مارس  ،2013كان من شأنها أن تطلب موافقة لجنة وزارية عىل جميع
األموال املق َّدمة للمنظامت غري الحكومية املحلية واألجنبية .وقد كان من شأن النطاق الواسع للقانون
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أن يقيّد أو مينع فعلياً أنشطة املؤسسات التابعة ألحزاب سياسية خارجية.

 2 .4 .3 .3ليبيا
يف عام َّ ،2012سن املجلس الوطني االنتقايل املؤقت يف ليبيا سلسلة من القوانني التي تحكم انتخابات
املؤمتر الوطني العام .تحظر القوانني الجديدة عىل األحزاب تلقي األموال األجنبية أو استعامل وسائل
اإلعالم األجنبية يف الحمالت االنتخابية .كام أنها تحظر عىل األحزاب الحصول عىل الدعم الحكومي أو
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استعامل املوارد الحكومية.

 3 .4 .3 .3تونس
حظر اإلطار القانوين الذي تم تبنيه النتخابات املجلس الوطني التأسييس عىل املرشحني قبول الدعم املايل
املبارش وغري املبارش من مصادر أجنبية .وأي مرشح ينتهك هذا القانون يع ّرض نفسه لحكم بالسجن ملدة
عام وغرامة تبلغ  1000دينار تونيس ،إضافة إىل خسارة أهليته كمرشح أو كمسؤول منتخب .كام حظر
عىل املرشحني متويل الحمالت االنتخابية باستعامل األموال الخاصة ،رغم وجود بند آخر ال يتسق مع
هذا البند يسمح لألحزاب بقبول التربعات الخاصة ،لكن يحظر التربعات األجنبية ،والتجارية واملغفلة.
كام حظر القانون استعامل موارد الدولة ،باستثناء التمويل العام املبارش وغري املبارش املخصص ألغراض
93
الحمالت االنتخابية.
نص عىل تقديم
ويف نفس الوقت الذي ق ّيد فيه القانون التربعات من املصادر األجنبية والخاصة ،فإنه ّ
التمويل العام للحمالت االنتخابية ،مبا يف ذلك الدعم املبارش وغري املبارش واالستعامل العيني لوسائل
اإلعالم الوطنية .مثالياً ،وكام يف حالة بولندا ،إذا تب ّنت تونس هيكلية مامثلة يف التمويل العام عىل املدى
البعيد ،فإن تقديم التمويل العام مبوازاة فرض القيود عىل مصادر دخل األحزاب سيساعد يف تحفيز
94
األحزاب عىل االلتزام بالقيود الجديدة ،ألن تقديم التمويل العام سيساعد األحزاب عىل ردم الفجوة.
رمبا من أجل تحقيق مراقبة أفضل لاللتزام بالقيود عىل الدخل واإلنفاق ،فإن املرسوم طلب من كل حزب
أو قامئة من املرشحني فتح حساب مرصيف واحد لحملته .ويخضع الحساب لتدقيق ديوان الحسابات،
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الذي ينرش تقاريره حول متويل الحمالت االنتخابية للجمهور.
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 5 .3 .3اعتبارات هامة يف مجال السياسات
باختصار ،فإن القيود املفروضة عىل مصادر دخل األحزاب شائعة جدا ً لكنها ذات سمعة سيئة من
حيث صعوبة اإلنفاذ ،خصوصاً يف االقتصادات التي تعتمد بكثافة عىل املبادالت النقدية املبارشة وذات
القطاعات املرصفية الضعيفة .ميكن اتخاذ إجراءات محددة لتسهيل االلتزام واإلنفاذ .أوالً ،من املهم أن
تكون القيود عىل التمويل واقعية .ميكن للقيود املتشددة أن تفيض إىل نتائج عكسية .إذا كانت القيود
متشددة بحيث ال تسمح لألحزاب بالعمل بشكل ف ّعال ،قد تشعر األحزاب برضورة انتهاك القانون.
وهذا سيغذي ثقافة عدم االلتزام ،والتي سيصبح من الصعب تصحيحها من خالل إصالحات تالية .ولهذا
السبب ،فإن درجة أعىل من الفعالية تتحقق مبنح األولوية ملتطلبات اإلفصاح قبل وضع القيود عىل
الدخل.
من ثم ،ميكن اتخاذ خطوات عملية لتسهيل الكشف عن املخالفات ،وبالتايل عدم التشجيع عىل حدوثها.
ميكن لفرض قيود عىل تقديم تربعات نقدية أو املطالبة بأن تَ ُ ّر جميع التربعات من خالل حساب مرصيف
واحد أن تسهل عىل جهات اإلنفاذ إجراء تدقيق محاسبي شامل .ولجعل القيود الهادفة إىل ضبط مصادر
دخل األحزاب الوطنية أكرث فعالية ،ينبغي تطبيق نفس القيود عىل املكاتب املحلية لألحزاب وجميع
الكيانات املرتبطة بها أيضاً ،بحيث ال يتم مترير أموال غري قانونية ملثل هذه الكيانات التابعة.
أخريا ً ،من املهم ات ّباع منهج إسرتاتيجي حول أفضل الطرق لتبني القيود عىل مصادر متويل األحزاب .كام
يف حالة بولندا واملكسيك ،فإن تبني القيود عىل مصادر التمويل مبوازاة تقديم أو زيادة التمويل العام
يشكل حافزا ً عىل االلتزام والتخفيف من حدة الصدمة التي يشكلها تقييد مصادر الدخل السابقة .يسمح
تقديم التمويل العام لألحزاب مبتابعة عملياتها رغم القيود الجديدة عىل الدخل .كام أن فرض القيود
عىل التمويل ببطء وبشكل تدريجي يساعد األحزاب عىل التك ّيف مع التغيريات ويس ّهل عليها عملية
االلتزام.

 4 .3القيود عىل إنفاق األحزاب واإلنفاق عىل الحمالت االنتخابية
 1 .4 .3الغاية من فرض األنظمة عىل اإلنفاق وما هي النفقات التي ينبغي إخضاعها لهذه
األنظمة؟
يتم تب ّني القيود عىل املبالغ التي ميكن للمرشحني السياسيني واألحزاب السياسية أن تنفقها لجملة
من األسباب املختلفة والتي تتمثل يف :مكافحة الفساد السيايس ورشاء األصوات؛ منع انعدام املساواة
بني املتنافسني السياسيني استنادا ً إىل وصولهم إىل األموال وتوفري حلبة سياسية متنح فرصاً متكافئة
للمتنافسني؛ تقليص العوائق التي تحول دون دخول املعرتك السيايس؛ والحد من اإلنفاق املفرط يف
النظام السيايس بر ّمته .تستند قيود اإلنفاق إىل االفرتاض بأن التواصل السيايس الف ّعال عامل محوري يف
االنتخابات ،وأن اإلنفاق غري املنضبط ميكن أن يؤدي إىل مزايا غري عادلة بالسامح لرسائل األحزاب التي
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تتمتع مبوازنات أكرب بإغراق رسائل األحزاب األصغر .إالّ أن نفس املربر قد يجعل القيود عىل اإلنفاق،
96
كالقيود عىل التربعات ،إشكالية بوصفه قيدا ً عىل التعبري.
وتتمثل نقطة البداية يف تعريف النفقات التي ينبغي أن تخضع لإلفصاح ،خصوصاً يف سياق الحمالت
االنتخابية .وسيؤثر هذا الوجه باألحزاب السياسية بشكل خاص .يف حني ميكن تصنيف نفقات املرشحني
األفراد ببساطة أكرب كنفقات انتخابية ،فإن األحزاب كيانات مستمرة لها نفقات منتظمة .وليس من
السهل دامئاً متييز نفقات األحزاب السياسية التي ترتتب عليها يف الحمالت االنتخابية عن النفقات
الروتينية ،لكن يف بعض البلدان ،ميكن لسقوف اإلنفاق أن تُطبَّق فقط عىل الحمالت االنتخابية .يف حني
ال يوجد إجامع حول تعريف نفقات الحمالت االنتخابية ،فإن تعريفاً موسعاً ميكن أن يكون "أي نفقات
ترتتب عىل حزب سيايس مس ّجل أو نيابة عنه أو عىل مرشح للرتويج للحزب أو املرشح يف انتخابات أو
يف التحضري النتخابات مستقبلية ،مبا يف ذلك النفقات التي تهدف إىل إلحاق الرضر باآلفاق املستقبلية
97
لحزب أو مرشح آخر".
بعض البلدان وضعت تصنيفات أكرث تفصيالً للنفقات .يورد القانون املكسييك ،عىل سبيل املثال ،ثالثة
أمناط من النفقات ،مبا يف ذلك اإلعالنات العامة (مثل اإلعالنات الورقية التي تُسلّم باليد والالفتات
واستئجار األماكن)؛ والنفقات العامة للحمالت االنتخابية (مبا يف ذلك بنود مثل رواتب املوظفني املؤقتني
وأجور النقل)؛ وإنتاج اإلعالنات التلفزيونية ونفقات اإلعالنات املطبوعة .وهذا يستثني النفقات عىل
التشغيل االعتيادي لألحزاب أو دعم هيئاتها اإلدارية أو منظامتها ،رغم أن النفقات ،مرة أخرى ،ميكن
أن تورد يف كال الفئتني .يقسم مخطط هيئة االنتخابات يف اململكة املتحدة ،والذي ُوضع إلرشاد مراقبي
املجتمع املدين ،النفقات االنتخابية إىل اإلعالن واألنشطة الدعائية؛ اإلعالن الضمني؛ والنفقات غري
اإلعالمية ،مبا يف ذلك التكاليف التشغيلية واإلدارية ،وإجراء املسوح واستطالع اآلراء وتصميم وإدارة
الحمالت ،وعقد التج ّمعات ،والفعاليات ،والتواصل املبارش مع الناخبني ،وتوزيع املال وغريه من املزايا
98
املبارشة عىل الناخبني.
من الصعب تقييم فعالية القيود عىل اإلنفاق .ومن املهم ،عىل نحو خاص ،التفكري يف الصعوبات التي
ينطوي عليها فرض القيود عىل اإلنفاق ومضامينها عىل حرية التعبري بالنسبة للمرشحني واألحزاب
ومنظامت املجتمع املدين واملواطنني .تتفاوت مستويات اإلنفاق السيايس بني الكيانات واألنظمة
السياسية املختلفة ،وينبغي التعامل بحذر مع أي ادعاء بأنه ينبغي لبلد أن يفرض بالرضورة سقفاً متدنياً
عىل اإلنفاق السيايس .رغم ذلك ،فإن عددا ً من األدوات الدولية تص ّدت لقضية القيود عىل اإلنفاق .لجنة
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان تدافع عن مفهوم القيود عىل اإلنفاق ،وتقول بأنه "قد يكون فرض قيود
معقولة عىل اإلنفاق عىل الحمالت االنتخابية م َرب َرا ً؛ عندما يكون ذلك رضورياً لضامن عدم تقويض الخيار
الحر للناخبني ،أو تشويه العملية الدميقراطية من خالل اإلنفاق غري املتناسب نيابة عن أي مرشح أو
حزب" .أدوات أخرى أصدرتها منظامت تعددية مثل مجلس أوروبا ومنظمة الدول األمريكية ،إضافة إىل
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املنظامت غري الحكومية الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية ،تتصدى لقضية القيود عىل اإلنفاق .انظر
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امللحق  2ملراجعة نص األدوات التعددية املختلفة وتوصيات املنظامت غري الحكومية الدولية.
جدير بالتحذير هنا ،أن القيود عىل اإلنفاق قد تساعد األحزاب الحاكمة عىل تعزيز قوتها .عرب فرض
قيود متدنية أكرث مام ينبغي ،فإن الحزب الحاكم قد يُج ِّرد خصومه من القدرة عىل الوصول إىل ناخبني
محتملني ،يف حني أن الحزب الحاكم يتمتع مبيزة أنه معروف جيدا ً .وميكن لألحزاب الحاكمة أن تيسء
استعامل موقعها من خالل الوصول إىل التلفزيون الحكومي ،واملرافق العامة واألموال العامة ،وقد تكون
يف موقع ميكنها من إنفاذ القيود عىل اإلنفاق بشكل انتقايئ إللحاق الرضر بالخصوم .أما الرشوط غري
التقليدية عىل اإلنفاق ،فقد تساعد بشكل أكرث ف ّعالية األحزاب الجديدة عىل التنافس مع املرشحني الذين
100
يحتلون مناصب رسمية أو مع األحزاب الحاكمة.

 2 .4 .3أمناط القيود عىل اإلنفاق
تتخذ القيود عىل اإلنفاق شكلني .أوالً ،ميكن لوضع سقف عام عىل اإلنفاق أن يقيّد اإلنفاق اإلجاميل
للحزب عىل حمالته االنتخابية .وميكن للسقف العام أن يكون مبلغاً مقطوعاً أو أن يتم تحديده عىل
أساس الحد األدىن للرواتب ،أو مضا ِعفاً لعدد األشخاص ،أو معايري أخرى .وكبديل عن ذلك ،ميكن أن
يتخذ شكل حاالت منع خاصة ،مثل تقييد اإلعالنات التلفزيونية لألحزاب بفرتات محددة .تنزع السقوف
العامة لإلنفاق ألن تكون أكرث صعوبة يف اإلنفاذ ،وقد تب ّناها عدد قليل من الدميقراطيات .أما منع أشكال
معينة من اإلنفاق عىل اإلعالن فهو أكرث شيوعاً .لدى معظم بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا شكل
من أشكال الحظر عىل رشاء األصوات ،وهو حظر شائع ،وقد تبنى بعضها قيودا ً عامة عىل اإلنفاق أيضاً،
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كام يتم وصفه أدناه.
مشاكل عامة .إن القيود عىل اإلنفاق السيايس ،كالقيود عىل الدخل ،يصعب إنفاذها حتى يف الدميقراطيات
الراسخة .كام توضح أجزاء هذا التقرير التي تعالج آليات اإلنفاذ ،فإن اإلنفاذ الفعال لقوانني التمويل
السيايس بشكل عام مهمة صعبة ،وتتطلب هيئات إنفاذ قوية .كام أن تحديد املستوى املناسب لإلنفاق
املسموح ميكن أن يكون صعباً جدا ً .السقوف املرتفعة جدا ً غري ف ّعالة؛ والحدود املتدنية جدا ً تشكّل
حوافز لألحزاب واملرشحني ملحاولة االلتفاف عىل القواعد ،كام أنها أكرث صعوبة يف اإلنفاذ .إذا شعرت
جميع األحزاب بأن الحد أدىن مام ينبغي ،فإنها قد تعقد جميعها ضمنياً "معاهدة عدم اعتداء"؛ بحيث
ال يتخذ أي منها إجرا ًء ضد األحزاب األخرى التي تحتال عىل القواعد .ونتيجة لذلك ،فإن الهيئات الرقابية،
ووسائل اإلعالم ،واملنظامت غري الحكومية والجمهور ال يحصلون عىل معلومات مهمة ،ويلحق الرضر
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بالثقة العامة بنظام التمويل السيايس بر ّمته.
يتمثل أحد املقرتحات يف أن يتم تنسيق القيود عىل اإلنفاق مع القيود عىل مصادر التمويل ،استنادا ً إىل
املنطق القائل بأن السامح لألحزاب واملرشحني بجمع أكرب مبلغ من املال يستطيعون جمعه ويف نفس
الوقت محاولة تقييد اإلنفاق؛ سيؤدي عىل األرجح إىل عدم االلتزام .عىل سبيل املثال ،وضعت كندا
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والربازيل قيودا ً عىل الدخل واإلنفاق .بشكل عام ،فإن حوايل  %37من البلدان لديها قيود عىل دخل
األحزاب ،يف حني أن  %28فقط تضع قيودا ً عىل إنفاق األحزاب .عامل مهم آخر يف االلتزام هو الكلفة
األخالقية املرتبطة باإلنفاق املفرط .إذا كان الالعبون السياسيون والجمهور غري مبالني باإلنفاق املفرط،
فإن الكلفة األخالقية ال توفّر حافزا ً كافياً لألحزاب واملرشحني لاللتزام بالقواعد .مثالياً ،ينبغي للتبعات
السلبية والعقوبات أن تفوق مزايا عدم االلتزام ،بحيث ال تجد األحزاب أن من مصلحتها دفع الغرامة
103
واالستمرار مبخالفة األنظمة.
اإلنفاق عىل اإلعالن ووسائل اإلعالم .تُفرض القيود عىل اإلنفاق عىل اإلعالن التلفزيوين عادة مع توفري
فرتات إعالنية لألحزاب واملرشحني يف وسائل اإلعالم التي متلكها الدولة .إن نجاح هذا النوع من اإلجراء،
يعتمد عىل توافر وسائل اإلعالم اململوكة من قبل الدولة ووجود نظام مؤسسايت لألحزاب ،إذا أراد البلد
تجنب حدوث طوفان من اإلعالنات السياسية ملرشحني غري معروفني نسبياً دون أن يكون لذلك أثر كبري
عىل الجمهور .هذا النمط من اإلجراءات شائع يف دول أوروبا الرشقية ما بعد الشيوعية .عىل سبيل املثال،
فإن رومانيا ،وسلوفاكيا وأوكرانيا تخصص أوقاتاً محددة عىل اإلذاعة والتلفزيون لألحزاب .ويُطبَق اإلجراء
ذاته يف بلدان أمريكا الالتينية ،حيث متنح معظم األحزاب السياسية إمكانية الوصول إىل وسائل اإلعالم
الحكومية أو الخاصة أو كليهام خالل الحملة االنتخابية ،رغم أن استعامل وسائل اإلعالم الحكومية أكرث
شيوعياً .مثة مثال عىل نظام جديد شامل ومقيِّد نسبياً لإلنفاق عىل وسائل اإلعالم يف املكسيك ،التي تب ّنت
عام  2007سلسلة من اإلصالحات عىل التمويل السيايس ،مبا يف ذلك إيجاد إطار لإلعالنات يف وسائل
اإلعالم .أىت هذا النظام جزئياً ردا ً عىل اتهامات بتحيّز وسائل اإلعالم ضد أحزاب معيّنة .بعد التعديالت،
باتت هيئة االنتخابات تقدم مساحات مجانية لجميع األحزاب يف وسائل اإلعالم العامة والخاصة ،عىل
104
حد سواء .إالّ أن رشاء اإلعالنات اإلضافية يف وسائل اإلعالم الخاصة محظور بشكل رصيح.
من املرجح أن يكون إنفاذ القيود عىل اإلعالنات التلفزيونية واإلنفاق عىل وسائل اإلعالم ،وهي البنود
األكرث بروزا ً يف الحمالت السياسية ،أكرث نجاحاً من فرض قيود اإلنفاق العام بالنظر إىل أنها واضحة للعيان.
ميكن لحاالت الحظر أو وضع القيود عىل تصنيفات محددة من اإلنفاق أن تؤثر عىل أنشطة املجتمع
105
املدين أو املراقبني الخارجيني اآلخرين.

 3 .4 .3ما الذي ينبغي للترشيعات أن تعالجه؟
األحزاب السياسية مقابل املرشحني .هناك قدر أكرب من الضوابط عىل املرشحني مام تخضع له األحزاب
السياسية؛  %44من البلدان تضع قيودا ً عىل إنفاق املرشحني ،يف حني أن  %29منها تفرض قيودا ً عىل
النفقات السنوية أو الحمالت االنتخابية لألحزاب .لكن إذا كان لإلنفاق أن يُض َبط بفعالية ،فإن خلق
مناخ سيايس صحي وتنافيس يشري بقوة إىل الحاجة لوضع ضوابط لنفقات املرشحني واألحزاب عىل
حد سواء .يف غياب القيود عىل األحزاب ،فإنها قد تنفق نيابة عن املرشحني ،مام يق ّوض فعالية القيود
106
املفروضة عىل املرشحني.
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اإلنفاق الدائم مقابل اإلنفاق عىل الحمالت االنتخابية .من الصعب التمييز بدقة بني النفقات التشغيلية
الروتينية والنفقات التشغيلية املتعلقة بالحمالت االنتخابية .تتمثل إحدى طرق القيام بذلك يف مالحظة
أية تغيريات يف أمناط معينة من اإلنفاق بني السنة االنتخابية والسنة غري االنتخابية .ميكن للزيادات
الواردة يف السنة االنتخابية أن ت ُص َّنف كإنفاق عىل الحمالت االنتخابية يف غياب دليل يتناقض مع ذلك.
نظرا ً لهذه الصعوبات العملية ،وبسبب االحتياجات املختلفة واألمناط التنظيمية املستعملة من قبل
107
األحزاب السياسية ،فإن فرض القيود عىل النفقات املستمرة لألحزاب السياسية أمر غري شائع.
يف هذا السياق ،فإن املعلومات املتوافرة الوحيدة هي من إرسائيل .يف بيئة الحمالت االنتخابية ذات
اإليقاع الرسيع ،فإن تقييد إنفاق األحزاب يُحتِّم عىل املقرات املركزية لألحزاب السيطرة عىل اإلنفاق
املحيل لألحزاب لضامن عدم تجاوز الحدود املسموح بها .وتتمثل إحدى وسائل القيام بذلك يف وضع
املوازنات بعناية ،إضافة إىل وضع النفقات عىل اإلنرتنت بحيث تتمكن املقرات االنتخابية لألحزاب من
108
مراقبة نفقات فروعها وضبطها بشكل يومي.
فرتات الحمالت االنتخابية .يف العديد من البلدان ،تُع َّرف فرتة الحملة االنتخابية بأنها عدد محدود من
األيام قبل االنتخابات ،أو الفرتة التي تبدأ من لحظة إعالن االنتخابات ،يف حني أن بلدانا أخرى ال تحدد
فرتة معينة للحمالت االنتخابية .قد يشكل تحديد فرتة الحملة االنتخابية طريقة ف ّعالة للتحكم مبقدار
اإلنفاق بني األحزاب واملرشحني .إضافة إىل وضع فرتة إجاملية محددة هي الحملة االنتخابية ،ميكن وضع
أنظمة ألشكال محددة من الحمالت بشكل منفصل أيضاً .عىل سبيل املثال ،يف إرسائيل ،تغطي القيود
املتعلقة بالتغطية اإلعالمية فرتة  150يوماً قبل االنتخابات وتُحظَر جميع الحمالت يف دور السينام وعىل
التلفزيون يف الشهر األخري من الحملة االنتخابية .إالّ أن تحديد فرتة الحملة االنتخابية قد يشجع األحزاب
أو املرشحني عىل اإلنفاق عىل أنشطة الحمالت االنتخابية قبل تاريخ بدئها ،عىل سبيل املثال بطبع املواد
الدعائية أو إرسال رسائل مبارشة بالربيد .إضافة إىل ذلك ،عندما تكون الحمالت االنتخابية متواترة جدا ً،
قد يكون من املستحيل التمييز بني الفرتات الواقعة ضمن الحمالت االنتخابية والفرتات الواقعة خارجها.
ولذلك ،فإن إحدى وسائل جعل القيود عىل فرتات الحمالت االنتخابية أكرث نجاحاً تتمثل يف فرض
109
العقوبات عىل اإلنفاق قبل فرتات الحمالت االنتخابية.
إنفاق األطراف الثالثة .ميكن ملراقبة اإلنفاق بدالً من مراقبة الدخل أن تكشف الفساد ،أو أن تشري إىل
احتامل وجود فساد .إن اإلنفاذ الناجع يتطلب رقابة ليس فقط عىل األحزاب السياسية واملرشحني ،بل
عىل الالعبني الخارجيني الذين ميكن أن ينفقوا املال نيابة عن حزب أو مرشح .وغالباً ما تشمل األطراف
الثالثة أفرادا ً ،أو رشكات ،أو مصالح أو مجموعات سياسات .إذا فُرضت القيود فقط عىل األحزاب
السياسية واملرشحني ،ميكن لالعبني السياسيني بسهولة أن يح ّولوا إنفاقهم إىل قنوات ال ترشف عليها
الهيئات الرقابية .عىل سبيل املثال ،ميكن لألحزاب أن تنشئ منظامت ت ّدعي االستقالل ال ترتبط قانونياً
بالحزب ،لكن الهدف الحقيقي لها يكون مترير التمويل نيابة عن الحزب .يف الهند ،يفرض القانون القيود
عىل إنفاق املرشحني فقط وليس عىل إنفاق األحزاب أو الداعمني الذين ينفقون نيابة عن املرشحني.
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هذه القاعدة تجعل القيود عىل اإلنفاق غري فعالة إىل حد بعيد ،كام أنها تفيض ،إضافة إىل ذلك ،إىل
اإلنفاق الرسي عىل الحمالت ،بعيدا ً عن أعني الهيئات الرقابية .عىل النقيض من ذلك ،وضعت كندا قيودا ً
مفصلة عىل النفقات االنتخابية تط ّبق عىل األطراف الثالثة ،إضافة إىل انطباقها عىل األحزاب السياسية
110
واملرشحني.
قضية مهمة أخرى ينبغي توضيحها تتمثل يف التعريف القانوين لألطراف الثالثة .الترشيع الكندي ،الذي
يضع قيودا ً عىل املرشحني واألحزاب عىل حد سواء ،يُع ِّرف الطرف الثالث بأنه شخص أو مجموعة غري
املرشح ،أو الحزب السيايس املس َّجل أو جمعية انتخابية يف دائرة انتخابية تابعة لحزب سيايس .بعض
البلدان ،مثل لبنان ،تتطلب أن يذكر املرشح اإلنفاق الذي ترتب عىل أطراف ثالثة عند اإلبالغ عن نفقاته.
املادة  58من قانون االنتخابات اللبناين لعام  2008ينص عىل أن "النفقات اإلجاملية املرتتبة عىل املرشح
وتلك التي ت ُنفَق لصالحه أو مبوافقته الرصيحة أو الضمنية من قبل أشخاص آخرين ،تعترب نفقات
تنص عىل أنه ينبغي للمرشح أن يقدم إخطارا ً عن نفقاته والنفقات النقدية أو
انتخابية" .املادة ّ )3( 61
العينية األخرى التي تنفقها أطراف ثالثة .إالّ أن الصياغة غري الدقيقة للقانون قد تجعل االلتزام صعباً،
111
ألنه ليس مثة قواعد توجيهية تُذكر للمرشحني إزاء تحديد ما يشكّل "املوافقة الضمنية".
غري أنه ليس من السهل دامئاً التمييز قانونياً بني دخل الحزب والتربعات العينية ونفقات األطراف
الثالثة .يف قانون انتخابات رومانيا لعام  ،2000اشرتت رشكات التبغ وقتاً عىل التلفزيون لعرض إعالنات
ملرشحني معينني ،مام ميكن أن يوصف بشكل منصف بأنه ينتمي إىل أي من هذه التصنيفات .عملياً ،فإن
بعض البلدان مثل رومانيا ت ُص ِّنف مثل هذا اإلنفاق عىل أنه جزء من دخل األحزاب ،يف حني أن بلدانا
أخرى ،مثل اململكة املتحدة ،تعتربه جزءا ً من اإلنفاق .عالوة عىل ذلك ،فإن وضع الضوابط عىل إنفاق
األطراف الثالثة يطرح نفس املشاكل التي ميكن أن ترتبط بتقييد التعبري السيايس املرشوع من قبل األفراد
واملنظامت ،ولذلك يصعب وضع خط واضح وسليم .كام أنه من غري املؤكد أن هناك طريقة ناجعة يف
مراقبة إنفاق األطراف الثالثة .إحدى التقنيات املقرتحة ،وهي األسهل من حيث التنفيذ عندما يخضع
اإلنفاق فعلياً لرقابة هيئة عامة ،يتمثل يف تصنيف أي فرق بني اإلنفاق املعلن واملراقَب عىل أنه إنفاق
112
أطراف ثالثة ،وتصنيفه عىل أنه ت ّربع مام يخضعه للقيود عىل الدخل.

 4 .4 .3آخر التطورات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 1 .4 .4 .3مرص
لقد ظلت القوانني الناظمة للقيود عىل اإلنفاق دون تغيري تقريباً خالل املرحلة االنتقالية التي ما تزال
مستمرة يف مرص .ليس هناك ذكر لتمويل األحزاب السياسية يف دستور عام  1971وال يف الدستور املعلّق
لعام  .2012تنص القوانني املتعلقة بالحمالت االنتخابية الرئاسية والترشيعية عىل سقف عام عىل اإلنفاق
عىل الحمالت االنتخابية.
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القانون رقم  174لعام  2005حول تنظيم االنتخابات الرئاسية ،يضع حدا ً أقىص إلنفاق كل مرشح عىل
الحملة االنتخابية هو  10مليون جنيه مرصي و 2مليون جنيه مرصي يف حالة الجولة الثانية .ينبغي أن
متر جميع معامالت اإلنفاق من خالل حساب مرصيف واحد ،كام ينبغي تقديم جميع تقديرات اإلنفاق
إىل هيئة االنتخابات الرئاسية خالل  15يوماً من إجراء االنتخابات .التغيري الوحيد الذي حدث بعد سقوط
يعي لجنة خاصة ملراقبة
الرئيس مبارك كان قرار هيئة االنتخابات الرئاسية رقم  9لعام  2012الذي ّ
وتقييم النفقات .كام ينص القرار عىل غرامات وحكم بالسجن عىل كل مرشح يتجاوز حد اإلنفاق .عالوة
عىل ذلك ،حظرت هيئة االنتخابات الرئاسية إقامة الحمالت االنتخابية خارج الفرتة املحددة قانونياً،
وعززت املادة  20من قانون تنظيم االنتخابات الرئاسية ،التي تنص عىل أن الفرتة االنتخابية تبدأ قبل
ثالثة أسابيع من االنتخابات وتنتهي قبل يومني من تاريخ إجراء االنتخابات .ميكن ملرص أن تضيف إىل
ف ّعالية هذا اإلجراء بفرض عقوبات عىل األحزاب أو املرشحني الذين ال يلتزمون بالحدود املفروضة عىل
113
فرتة الحملة االنتخابية.
الهيئة العليا لالنتخابات مخ ّولة بوضع قيود لإلنفاق عىل انتخابات مجلس النواب .ويحدد قرار الهيئة
العليا لالنتخابات رقم  21حدا ً أقىص لإلنفاق عىل الحملة االنتخابية هو  500,000جنيه مرصي للجولة
األوىل و 250,000النتخابات الجولة الثانية ،لكن مل يتم تحديد هيئة رقابة أو إنفاذ .ليس هناك بنود
محددة تتعلق بتمويل األحزاب السياسية يف انتخابات مجلس الشورى؛ كال القانونني املتعلقني بانتخابات
114
مجلس الشورى يعالجان موضوع املرشحني.
كان حجم اإلنفاق يف االنتخابات الرئاسية لعام  2012موضوعاً للنقاش .زعم املرشحون يف كثري من
األحيان أن حد اإلنفاق الحايل متدنٍ جدا ً بالنسبة لحملة وطنية يف بلد بحجم مرص .قد يكون السقف
غري الواقعي قد ش ّجع الحمالت عىل إنفاق أموال إضافية مل يُبلَغ عنها ،أو ش ّجع مجموعات أخرى من
األفراد عىل إنفاق أموال مل يُبلَغ عنها نيابة عن املرشحني .خالل أول مناظرة رئاسية عىل اإلطالق تُنقَل
عىل التلفزيون يف مرص ،زعم بعض املرشحني بشكل خاص أن حدود اإلنفاق ينبغي أن ترتفع نظرا ً الرتفاع
تكاليف اإلعالنات .تربز هذه القضية الحاجة إىل تنظيم عملية الوصول إىل وسائل اإلعالم .رغم أن القانون
يتطلب بشكل عام الوصول العادل واملنصف إىل وسائل اإلعالم خالل الفرتة االنتخابية ،ليس هناك أحكام
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تق ّيد اإلنفاق عىل وسائل اإلعالم.
يف املرحلة القادمة ،قد يرغب ُص ّناع السياسة املرصيون بضامن معالجة القوانني لألحزاب واملرشحني يف
الوقت نفسه ،إضافة إىل إنفاق األطراف الثالثة .كام ميكن لفرض قيود محددة عىل اإلنفاق عىل اإلعالنات
يف اإلذاعة والتلفزيون أن تساعد ،حيث إن اإلعالنات باتت مهمة بشكل متزايد يف االنتخابات املرصية.

 2 .4 .4 .3ليبيا
ال يذكر اإلعالن الدستوري لعام  2011وتعديالته لعام  2012قيودا ً عىل اإلنفاق عىل األحزاب السياسية.
بُ ِذلت املحاولة األوىل لتنظيم اإلنفاق من قبل املجلس الوطني االنتقايل يف القانون رقم  29لعام 2012
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حول تنظيم األحزاب السياسية .املادة  23تحتوي "بند الغاية" ،وتذكر أنه ال ميكن إنفاق األموال إالّ عىل
األنشطة التي تهدف إىل تحقيق أهداف الحزب.
ترد األحكام األكرث تفصيالً يف القانون رقم  4لعام  2012حول انتخاب املؤمتر الوطني العام ،والذي خ ّول
سلطة تعريف فرتة الحملة االنتخابية وسقف اإلنفاق للهيئة الوطنية العليا لالنتخابات .وضعت الهيئة
القيود يف املرسوم رقم  85لعام  2012عىل املرشحني األفراد بني  25,000ـ  150,000دينار ليبي ،وبالنسبة
لألحزاب بني  90,000ـ  400,000دينار ليبي ،حسب عدد الناخبني املس ّجلني واملنطقة الجغرافية لكل
مفصل عن دخل ونفقات حمالتهم االنتخابية
دائرة انتخابية .طُلب من املرشحني الفائزين تقديم تقرير ّ
116
إىل الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات خالل  15يوماً من إعالن النتائج النهائية.
ال ينظّم القانون إنفاق األطراف الثالثة أو يفرض قيودا ً عىل الوصول إىل وسائل اإلعالم ،رغم أن القانون
ينص عىل "املساواة وتكافؤ الفرص لجميع املرشحني والكيانات السياسية" .وتم تفصيل ذلك يف
رقم ّ 4
األمر التنظيمي رقم  64لعام  .2012إضافة إىل أوقات اإلعالن التي توفَّر من قبل وسائل اإلعالم الحكومية
للمرشحنيُ ،سمح للمرشحني رشاء مساحات يف وسائل اإلعالم الخاصة دون أي قيود قانونية؛ وقد ترغب
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املجالس الترشيعية القادمة بوضع قيود عىل رشاء الوقت يف وسائل اإلعالم وعىل اإلعالنات.

 3 .4 .4 .3تونس
فرض املرسوم رقم  35بتاريخ  10أيار/مايو  2011أنظمة جديدة عىل حدود اإلنفاق يف انتخابات املجلس
الوطني التأسييس التونيس .نص القانون عىل حدود إنفاق عامة وحدود محددة ،مبا يف ذلك استعامل
وسائل اإلعالم ،وحدد فرتة الحملة االنتخابية بثالثة أسابيعُ .وضعت الحدود عىل املرشحني بالنسبة
لوسائل اإلعالم الوطنية فقط؛ وكُلِّفت الهيئة االنتخابية التونسية ،وهي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
بوضع املزيد من األنظمة .كام ُخ ِّولت السلطات املحلية بتوفري مساحات مللصقات الحمالت االنتخابية،
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و ُح ِظر عىل املرشحني استعامل مساحات أخرى.
وضع املرسوم رقم ( 2472أيلول/سبتمرب  )2011سقفاً لإلنفاق يف كل دائرة انتخابية حدده بثالثة أضعاف
التمويل العام املقدم للحملة االنتخابية .وباملقابل فإن التمويل العام تم تحديده عىل أساس عدد
119
الناخبني.
املادة  70من املرسوم رقم  35تنص عىل أن الهيئة املركزية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات هي الجهة
املخ َّولة بالتحقق من التزام املرشحني الفائزين باألحكام املتعلقة بتمويل الحمالت ،وتعطيها سلطة الحكم
بعدم صالحية نتائج االنتخابات يف حال عدم االلتزام .وقد سبب ذلك بعض الصعوبات بعد الحملة
االنتخابية ،حيث ظهرت إشكاالت تتعلق باإللغاء املبديئ لفوز مرشحي أحد األحزاب ،العريضة الوطنية.
120
إضافة إىل ذلك ،فإن القانون يخ ّول ديوان الحسابات واجبات اإلنفاذ بعد االنتخابات.
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إن عدم تقديم تعريف واضح ملا يُ َع ُّد نفقات الحمالت االنتخابية جعل من الصعب عىل املرشحني
االلتزام بواجباتهم يف انتخابات عام  .2011ذكرت الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات "أن جميع النفقات
املتعلقة باستهالك املعدات واملنتجات والخدمات املصممة الجتذاب الناخبني والتي استُعملت خالل
الحملة االنتخابية ،ت ُ َع ُّد نفقات للحملة االنتخابية" .إالّ أن هذا مل يُزل الغموض املتعلّق بالتربعات العينية،
خصوصاً فيام يتعلق بالنفقات التي ال تهدف مبارشة الجتذاب الناخبني ،مثل املساحات املكتبية .مشكلة
أخرى طرحها حد اإلنفاق هي أنه كان متدنياً بشكل غري واقعي .يتمثل أحد الحلول املمكنة لهذا يف أخذ
عدد السكان يف كل دائرة انتخابية بعني االعتبار ،بدالً من عدد الناخبني املس ّجلني ،عند تحديد حدود
اإلنفاق لكل دائرة انتخابية .كام ينبغي أخذ التضخم بعني االعتبار عند تحديد أو تعديل حدود اإلنفاق.
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رشعني التفكري بفرض أنظمة عىل إنفاق األطراف الثالثة.
وعىل امل ّ

 5 .4 .3اعتبارات مهمة يف مجال السياسات
عند النظر فيام إذا كان ينبغي أو ال ينبغي وضع حدود لإلنفاق ،عىل املرشعني أن يأخذوا بعني االعتبار
صعوبة اإلنفاذ ومخاطر وضع حدود مرتفعة أكرث أو أدىن مام ينبغي .إن حد اإلنفاق العام ،إذا أيسء
استعامله ،ميكن أن يُلحق الرضر بالتنافس السيايس أكرث مام يساعد .ولذلك عىل الهيئات الترشيعية أن
تكون حذرة ،وأن تضع حدود اإلنفاق استنادا ً إىل السياق السيايس الخاص للبلد ،وبعد دراسة التداعيات
العملية إلنفاذ هذه الحدود .ميكن أن تكون حدود اإلنفاق مصحوبة بقيود عىل مصادر الدخل ،وينبغي
أن ت ُط َّبق عىل األحزاب واملرشحني األفراد عىل حد سواء .كام ميكن لتحديد الفرتة الرسمية للحمالت
االنتخابية وتقييد اإلنفاق خارج هذه الفرتة أن يساعد يف تقليص اإلنفاق اإلجاميل عىل الحمالت االنتخابية.
ينبغي للقوانني أن توضح أنواع النفقات املتض َّمنة يف حدود اإلنفاق؛ والقيود املفروضة عىل أنواع معينة
من اإلنفاق مثل حظر رشاء األصوات وقيود محددة عىل اإلعالنات يف اإلذاعة والتلفزيون التي ميكن
مراقبتها وإنفاذها بسهولة أكرب .ينبغي أن يوجد اهتامم خاص بإنفاق األطراف الثالثة ملنع نشوء ثغرات
تضعف أثر القيود املفروضة عىل إنفاق األحزاب واملرشحني .وأخريا ً ،ينبغي أن تكون العقوبات املفروضة
عىل خرق حدود اإلنفاق كبرية مبا يكفي لتشكّل رادعاً لألحزاب.

 5 .3اإلفصاح عن متويل األحزاب للجمهور
 1 .5 .3ملاذا ينبغي تنظيم اإلفصاح عن متويل األحزاب؟
يشري اإلفصاح إىل تقديم املعلومات يف الوقت املناسب حول دخل ونفقات األحزاب واملرشحني .يف
حني تتوافر عدة أشكال من األنظمة لضبط دور املال يف السياسة ،فإن اإلفصاح رضوري لجميع تلك
األنظمة يك تكون ناجحة؛ ألن القواعد األخرى لتمويل األحزاب يتم إنفاذها بشكل أسايس من خالل
نظام اإلفصاح .تطلب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من الدول املوقعة عليها بذل جهود ،بِنيّة
122
طيبة ،لتحسني شفافية التمويل السيايس ،وتحدد اإلفصاح عىل أنه األداة الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.
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ميكن ألنظمة اإلفصاح عن متويل األحزاب املصاغة بعناية أن تساعد يف زيادة الشفافية واملنافسة يف
النظام السيايس .كام ميكن لتقديم املعلومات العامة عن مصادر موارد األحزاب واملرشحني أن تساعد
الناخبني عىل تحقيق فهم أفضل عن تفضيل األحزاب واملرشحني للسياسات ،وهو ما يؤدي إىل درجة أكرب
من الشفافية ،واملساءلة وإىل خيارات يف التصويت تستند إىل معلومات أفضل .ميكن إلعطاء الناخبني
معلومات تتعلق مبن يتربع لألحزاب والحمالت االنتخابية ـ وبالتايل يؤثر يف سياساتها ـ أن يساعد يف
الحد من النفوذ غري املربر .وعىل نحو مامثل ،فإن متطلبات اإلبالغ الصحيحة تضمن أن عددا ً أكرب من
األحزاب واملرشحني يستطيعون نرش رسائلهم ،وذلك بتمكني إنفاذ قواعد متويل األحزاب األخرى التي
123
تزيد من املنافسة.
ستتعزز مصداقية ونجاح أنظمة اإلفصاح عن التمويل السيايس ِمن توافر املوارد العامة الكافية ،الصحافة
124
الحرة ،القدرات البريوقراطية ،ووجود نظام قضايئ ومالحقة قضائية سليم.

 2 .5 .3عنارص نظام اإلفصاح عن التمويل السيايس
لقد تم تبني توصيات لزيادة الشفافية واملصداقية يف مجال التمويل السيايس واإلبالغ املايل من قبل
هيئات إقليمية ودولية ،مبا يف ذلك مجلس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .العديد من البلدان
125
ت ُضَ ِّمن دساتريها أحكاماً تطلب الشفافية يف دخل أو نفقات األحزاب السياسية.
بالنظر إىل اإلطار القانوين بر ّمته ،فإن حوايل  %88من البلدان تطلب أن تنخرط األحزاب السياسية و/
أو املرشحني بشكل من أشكال اإلفصاح املايل .لكن حوايل  %53فقط من البلدان تطلب اإلبالغ من قبل
األحزاب واملرشحني ،وهو ما يشكّل ثغرات .يف حوايل  %28من البلدان التي تبنت متطلبات اإلفصاح ،مل
املفصح عنها أو التحقيق يف الخروقات املحتملة للتمويل
تعط أية مؤسسة دورا ً رسمياً لدراسة املعلومات َ
السيايس ،ما يجعل املتطلبات غري ف ّعالة إىل حد كبري .أخريا ً ،فإن يف حوايل  %25من البلدان التي تطلب
املفصح عنها متاحة للجمهور ،وهو ما يعيق تحقيق
اإلفصاح ،ليس هناك متطلبات بجعل املعلومات َ
126
الشفافية.
وعم يفصح ،وملن،
تتمثل املتغريات الرئيسية لنظام اإلفصاح عن التمويل السيايس فيام ييل :من يفصحّ ،
127
ومتى.

 1 .2 .5 .3من يفصح؟
ينبغي أن يكون مطلوباً من منظامت األحزاب واملرشحني تقديم تقارير مالية .إذا تم وضع الضوابط عىل
األحزاب مبفردها أو املرشحني مبفردهم ،فإن الجهة الخاضعة لألنظمة قد تتمكن من مترير األموال من
خالل الجهة غري الخاضعة لألنظمة ،وااللتفاف عىل قواعد التمويل السيايس األخرى وتج ّنب االنكشاف.
يف بعض البلدان ،يرتتب عىل املتربعني أيضاً أن يبلغوا عن تربعاتهم ،رغم أن هذا النوع من املتطلبات
يصعب إنفاذه .ميكن لإلعفاءات الرضيبية أن تشكل حافزا ً لهذا النوع من اإلبالغ ،عىل سبيل املثال بجعل
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التربعات معفية من الرضائب أو فرض معدالت رضيبية أقل عليها ،ما ميكن أن يؤدي إىل درجة أكرب من
128
الشفافية.
الكيانات املرتبطة مبارشة أو بشكل غري مبارش باألحزاب السياسية ينبغي أن يُطلَب إليها أيضاً االحتفاظ
مفصلة ،كام ينبغي أن يكون مطلوباً من األحزاب أن يكون لديها نظام يجمع
بحسابات وسجالت ّ
ُ
حسابات وسجالت الجهات املرتبطة بها .املأزق بالنسبة للمصلحني هو أنه إذا أخضع عدد محدود من
قنوات التمويل السيايس لقواعد اإلفصاح ،فإن أولئك الذين يرغبون بتحقيق النفوذ من خالل التمويل
سيلجؤون بشكل طبيعي إىل قنوات بديلة غري خاضعة لألنظمة .وعندما تغطي متطلبات اإلفصاح
األحزاب واملرشحني فقط ،فإن األحزاب ،واملرشحني ،واملتربعني ميكنهم تجنب اإلفصاح بنجاح من خالل
مترير إجراءاتهم املالية من خالل أطراف ثالثة سياسية تجمع التربعات وتقوم باإلنفاق نيابة عنهم ـ مثل
حمالت القيادة ومجموعات ومؤسسات شباب األحزاب واملنظامت الشخصية التابعة للقادة .لكن ينبغي
ملتطلبات اإلفصاح أن تكون عملية .ستكون الخيارات فيام يتعلق بنطاق وتفاصيل اإلفصاح املطلوب،
والوصول إىل البيانات ونرشها ،مهمة عند وضع األنظمة ألنشطة مجموعات األطراف الثالثة ،وستكون
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مرتبطة غالباً بالوضع الرضيبي للمنظامت.
ينبغي أن يكون لكل منظمة ومرشح موظف واحد مسؤول عن االلتزام ،يتلقى تدريباً خاصاً بذلك
ويكون مسؤوالً قانونياً عن تحقيق متطلبات اإلفصاح .عىل سبيل املثال ،تفرض كولومبيا تعيني مدير
حملة انتخابية عندما يكون حد إنفاق املرشح فوق مقدار يشكل الحد األدىن ،وتطلب التدقيق املحاسبي
للحمالت الرئاسية .األحزاب السياسية يف كولومبيا ملزمة قانونياً بتضمني أنظمتها الداخلية أحكاماً
للتدقيق املحاسبي عىل متويلها .بشكل عام ،فإن موظفي االلتزام يف كل حزب ولكل مرشح ينبغي أن
يقوموا بإجراءاتهم من خالل حساب واحد ،مام يس ّهل تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية .عىل موظف
االلتزام يف الحزب واملوظفني التابعني له إدارة جميع اإليصاالت ،والنفقات ،والتسجيل ،واإلبالغ .بالطبع،
مثة اعتبار هام ينبغي االنتباه إليه يف تب ّني سياسة اإلفصاح وهو حاجة األحزاب واملرشحني للوصول إىل
املرافق املرصفية ،وإتقان املعامالت املالية ،وأن يتمتعوا بالقدرات املحاسبية .قد يشكل متطلب إجراء
جميع املعامالت من خالل حساب مرصيف واحد عبئاً كبريا ً عىل املكتب املحيل لحزب من األحزاب يف
130
منطقة نائية من البالد ذات نظام مرصيف غري متطور ،ويف اقتصاد يستند إىل املعامالت النقدية املبارشة.
كام ينبغي ملتطلبات اإلفصاح أن تنسجم مع املتطلبات السائدة يف املحاسبة ،وأن تأخذ يف االعتبار عدد
وتوافر املحاسبني العامني املرخصني .ينبغي للمدققني املحاسبيني عىل األحزاب والحمالت االنتخابية أن
يكونوا مستقلني ،وأن يتم استقدامهم من القطاع الخاص ،وأالّ يكون لهم عالقة بالسياسة .يف أملانيا ،يتم
اختيار مدققي الحسابات بحرية من قبل األحزاب لكنهم يعملون تحت إرشاف هيئة احرتافية .كام
يجعل القانون األملاين العمل املحاسبي غري متوافق مع املناصب السياسية األخرى ،وينص عىل املسؤولية
الجنائية .يف كولومبيا ،عىل املنظامت السياسية التي تس ّجل املرشحني أن يكون فيها نظام تدقيق حسابات
131
داخيل أقرته الهيئة الرقابية كرشط لتلقي التمويل العام.
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مثة مشكلة متكررة يف سائر أنحاء العامل ،وهي أن متطلبات اإلفصاح ال تتضمن غالباً املنظامت املحلية
واملناطقية لألحزاب .إذا كان بوسع الحزب الوطني تلقي تربعات وإنفاق املال من خالل مكاتب محلية
غري خاضعة للضوابط ،فإن متطلبات اإلفصاح عىل املستوى الوطني تصبح غري ف ّعالة .يف كندا ،تم إجراء
إصالحات رئيسية تفرض عىل األحزاب ،والجمعيات االنتخابية املحلية واملتنافسني عىل الرتشيح والقيادة،
أن يقدموا تقارير فصلية لهيئة االنتخابات الكندية ،وهي هيئة مستقلة غري حزبية مسؤولة مبارشة أمام
الربملان .عىل عكس ذلك ،يف بلغاريا ،هناك مجموعة غري مرتابطة من القوانني ال تتطلب دامئاً اإلفصاح
العام من قبل األحزاب السياسية ،أو االئتالفات ،أو لجان املبادرات ،أو املرشحني ،مام يسمح للنشاط
املايل السيايس بالبقاء مخفياً عن الجمهور .مشكلة ذات صلة ،هي أن متطلبات اإلفصاح قد تؤثر سلباً
عىل الهيكلية والعمليات الداخلية للحزب السيايس .عىل سبيل املثال ،فإن متطلب وجود "حساب مرصيف
واحد للحملة االنتخابية" ،وهو متطلب غامض يف تونس ،أدى إىل جعل اإلدارة املالية للحمالت مركزية
والتسبب يف صعوبات عملية يف إدارة الحمالت عىل املستوى املحيل (وهو ما ستتم مناقشته بالتفصيل
132
أدناه).

 2 .2 .5 .3ما الذي يتم اإلفصاح عنه؟
إن نظاماً شامالً لإلفصاح يتطلب اإلبالغ عن الدخل ،والنفقات ،واملطاليب ،واألصول .ينبغي أن يكون
مستهلكو هذه املعلومات قادرين عىل تحديدَ :من أعطى؟ كم أعطى؟ متى أعطى؟ ملن أعطى؟ وألية
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غاية؟
يتضمن الدخل جميع التربعات ،مبا يف ذلك التربعات العينية ،إضافة إىل املعلومات املتعلقة بهوية املتربع.
عىل الدول التي تفرض اإلفصاح عن أسامء املتربعني بشكل عام ،أن تفكر يف خصوصية املتربعني واملخاطر
التي يشكّلها لهم نرش هوياتهم ،وموازنة ذلك مع هدف تحقيق الشفافية .يف بعض الحاالت ،ميكن
لألحزاب أن تحاول تج ّنب اإلفصاح عن هويّات املتربعني ،وذلك لالدعاء بأن ذلك قد يؤدي إىل املضايقة أو
التهديد ،يف حني أنها يف الواقع تكون متخوفة من أن اإلفصاح سينفّر املتربعني الذين ال يرغبون باإلفصاح
عن هويّاتهم؛ ولذلك فإن ادعاءات األحزاب حول املخاطر التي ميكن أن يتعرض لها املتربعون ينبغي
أن يتم تقييمها من ِقبَل جهة مستقلة .رغم ذلك ،ويف سياق كالسياق السائد يف مرص حالياً ،حيث إن
معي من إخفاء هوية املتربعني قد
مصادر التمويل إشكالية بدرجة كبرية ،فإن املحافظة عىل مستوى ّ
تكون موضع نظر .يف األنظمة السياسية التي يهيمن عليها حزب واحد أو حاكم واحد ،أو التي متر مبرحلة
انتقالية من الحكم االستبدادي ،فإن متطلبات اإلفصاح قد تهدد بتعريض املواطنني واملتربعني والنشطاء
السياسيني للعمليات االنتقامية ،وبالتايل ال تش ِّجع عىل املشاركة السياسية والتربع ألحزاب ومرشحي
املعارضة .عىل العكس ،فإن األحزاب السياسية األقدم أو األكرث رسوخاً قد تركّز عىل اإلفصاح عن مواردها
134
الكبرية لدفع األحزاب األضعف إىل الخروج من الحلبة السياسية.
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معظم البلدان تفرض متطلبات إفصاح مت ّيز بني املتربعني األفراد والرشكات ،وتضع عتبات للمبالغ التي
ينبغي اإلفصاح عنها .عىل أنظمة اإلفصاح أن تستثني التربعات تحت عتبة متدنية بشكل معتدل،
لتقليص اآلثار السلبية التي ميكن أن يُحدثها اإلفصاح عىل املشاركة السياسية .كام ينبغي لإلطار الناظم
أن يؤجل اإلفصاح العام عن التربعات الفردية الصغرية لفرتة محددة للسامح بالتوترات التي ميكن أن
تولّدها االنتخابات بالتاليش .يف كولومبيا وبولندا ،يتوجب إرفاق املعلومات املتعلقة باملتربعني بالتقارير
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املالية التي تقدمها األحزاب ،لكن ال يتم نرشها مع التقارير.
تضم النفقات جميع أشكال اإلنفاق ،والديون واملطاليب التي ترتتب عىل األحزاب واملرشحني .وتشمل
املطاليب جميع القروض والدفوعات التي يتم الحصول عليها مق ّدماً ،وتاريخ إصدارها وتاريخ تسديدها،
ومعلومات عن هوية امل ُقرض .وتضم األصول معلومات حول الحسابات املرصفية ،وخطوط االعتامد،
واملوجودات االستثامرية مثل العقارات والسيارات .يف بلغاريا ،عىل األحزاب التي تتلقى متويالً عاماً
أن تجمع املعلومات عن املمتلكات والدخل والنفقات (سواء أكانت داخلية أو خارجية) لجميع قادة
األحزاب .مبا أنه قد ال يكون هناك طريقة أخرى لربط أصول معينة بالعب سيايس معني ،فإن اإلفصاح
عن األصول مهم بشكل خاص يف البلدان التي تَض ُعف فيها أنظمة التسجيل ،من أجل تسهيل عمليات
التحقق العشوائية ،والحصول عىل صورة واضحة عن العمليات املالية املتعلّقة باإلجراءات املالية املتصلة
بالعمليات املستمرة لألحزاب ولجان الحمالت االنتخابية يف أي لحظة .إضافة إىل ذلك ،عىل األحزاب
واملرشحني املوجودين يف السلطة اإلفصاح عن استعاملهم ملوارد الدولة ،مبا يف ذلك املوارد العينية ،للقيام
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بالحمالت وألغراض ال تتعلق بأعامل الدولة.
تتطلب سياسات اإلفصاح الناجعة وضع تقارير دقيقة ،ويف األوقات املطلوبة ،وأن تكون متاحة ومفهومة
من قبل املستعملني املحتملني .تتضمن التقارير السنوية لألحزاب السياسية يف أملانيا معلومات عن
الدخل ،والنفقات ،والديون واألصول التابعة للمنظامت الحزبية عىل جميع املستويات ـ املحلية ،مستوى
الوالية ،واملستوى الفيدرايل .اإلطار الناظم يف كولومبيا شامل أيضاً ،ويتطلب معلومات حول التمويل
الخاص ،التربعات العينية ،القروض ،أصول األحزاب ،فعاليات جمع التربعات ،والتمويل الذايت ،رغم أن
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معدل االلتزام بهذه القواعد غري مؤكد.
ويف الوقت نفسه ،فإن االلتزام مبتطلبات اإلفصاح يلقي عبئاً إدارياً كبريا ً عىل األحزاب ،وينبغي لص ّناع
السياسات أن يفكروا بدقة حول ماهية املعلومات الرضورية لجعل اإلفصاح ف ّعاالً .ميكن لتقديم كميات
كبرية من املعلومات ،من خالل اإلفصاح ،أن يزيد من صعوبة إبراز املعلومات األكرث أهمية ،وأن يزيد
األعباء عىل الهيئة العامة املسؤولة عن معالجة التقارير .ينبغي اختيار املعلومات املطلوبة لإلفصاح
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بهدف تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة.
كام ينبغي عىل املصلحني التفكري يف صيغة التقارير املالية فيام يتعلق بسهولة استعاملها والوصول إليها،
سواء من قبل الخاضعني ملتطلباتها ،أو أولئك الذين يرغبون بالوصول إىل تلك املعلومات .الهيئة الرقابية
يف كولومبيا ،املجلس الوطني لالنتخابات ،انخرط مؤخرا ً يف جهود لتحسني نظام اإلفصاح .ومبساعدة من
71

"الشفافية لكولومبيا" ،الفرع الكولومبي ملنظمة الشفافية الدولية ،أحدث املجلس الوطني لالنتخابات
آلية عىل اإلنرتنت تسمح لألحزاب واملرشحني بتقديم املعلومات املالية عىل اإلنرتنت ،وذلك بنقل
املعلومات من مايكروسوفت إكسل .وكان ذلك يولّد تقاريرا آلية للمجلس الوطني لالنتخابات ،استُع ِملت
لجميع الحمالت االنتخابية الترشيعية للمرة األوىل عام  ،2010ومن ثم يف االنتخابات املحلية لعام
 .2011أدى النظام الجديد إىل ارتفاع معدالت اإلبالغ ،كام أن النقل اإللكرتوين للتقارير س َّهل عملية جعل
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املعلومات متوافرة للجمهور عىل اإلنرتنت.

 3 .2 .5 .3اإلفصاح ملن ومتى؟
ُفصح عنها من ِق َبل األحزاب واملرشحني،
معظم الدول تشرتط وجود مراقبة مستقلة للمعلومات املالية امل َ
تقوم بها عادة هيئة ناظمة ميكن أن تعطى الصالحيات ملراقبة الحسابات ،والتدقيق عىل التقارير
املالية املقدمة من قبل األحزاب أو املرشحني ،وإجراء التحقيقات .إضافة إىل ذلك ،عىل هيئات اإلنفاذ
أن تتواصل مع األحزاب واملرشحني ملساعدتهم عىل االلتزام مبتطلبات اإلفصاح .ينبغي أن يكون جعل
املعلومات املتعلقة بالتمويل السيايس متاحة للجمهور عملية تعاونية ال تُح ِّمل األحزاب واملرشحني أعبا ًء
غري رضورية.
منذ انتقالها من حكم الحزب الواحد ،انخرطت املكسيك يف إصالحات واسعة النطاق للتمويل السيايس
لزيادة درجة الشفافية ،وتعزيز استقالل األحزاب ،وزيادة التنافس الناجح يف النظام الحزيب .عززت
اإلصالحات التي أجريت عام  1996من دور الهيئة الرقابية (مؤسسة االنتخابات الفيدرالية) يف إنفاذ
القانون ،مبا يف ذلك اضطالعها بالسلطة عىل الكيفية التي تُق ِّدم بها األحزاب تقاريرها املالية ،ومراقبة ما
إذا كانت األحزاب تلتزم بالقواعد املالية (التي ال تقترص فقط عىل مراجعة تقارير اإلفصاح) ،وتدقيق
الحسابات والرشوع يف اإلجراءات اإلدارية .أجربت الدعاوى القضائية املتعلقة بتمويل الحمالت الرئاسية
مؤسسة االنتخابات الفيدرالية عىل مقاضاة مؤسسات حكومية أخرى فيام يتعلق بقدرتها عىل اإلرشاف
عىل التمويل السيايس والوصول إىل املعلومات ،ما جعلها أيضاً أكرث ثقة يف أداء دورها .تستمر عملية
اإلصالح ،مع إحداث وحدة تقنية مؤخرا ً داخل مؤسسة االنتخابات الفيدرالية ملراجعة التقارير املالية
والتحقيق يف الخروقات املحتملة .وقد أدى املزيد من الشفافية إىل درجة أكرب من نشاط املجتمع املدين؛
عىل سبيل املثال ،يف عام  ،2006نفّذت املنظمة املكسيكية غري الحكومية للشفافية خطة للشفافية
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الطوعية من قبل املرشحني الرئيسيني يف االنتخابات.
من جهة أخرى ،فإن البلدان ذات الهيئات الرقابية التي تفتقر إىل املوارد ،مثل بولندا وبلغاريا ،تتمتع
فقط بالقدرة عىل االنخراط بالتدقيق السلبي عىل الحسابات ،والذي يركّز عىل االلتزام بشكليات وضع
التقارير ،دون تقييم محتواها .لكن حتى يف البلدان ذات االقتصادات التي تسود فيها التعامالت النقدية
غري الرسمية ،مثل بلغاريا ،ميكن إلسرتاتيجيات تحسني الشفافية أن تنفَّذ من خالل القوانني التي تدعو
إىل درجة أكرب من مسؤولية املدققني األفراد وتقديم املزيد من التدريب للميض إىل أبعد من التقارير
املق َّدمة .كام تثبت نجاحات الهيئة الرقابية يف رومانيا ،وهي دولة نامية أيضاً ،أنه ورغم محدودية الخربة،
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فإن املوظفني املتخصصني املستقلني ذوي الخلفية يف االقتصاد واملحاسبة ميكن أن يتمكنوا من تحديد
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وإثبات بعض الخروقات وفرض العقوبات.
ستوفِّر األنظمة الفعالة للهيئات الرقابية سلطات إلنفاذ القانون ،وتشمل هذه سلطة فرض العقوبات
بشكل محدد عىل عدم االلتزام بأنظمة وضع التقارير املالية .وترتاوح العقوبات من الغرامات إىل
السجن ،وينبغي أن تكون مناسبة ورادعة .عىل سبيل املثال ،يف أملانيا ،ينص اإلطار الناظم عىل جملة من
العقوبات ،تغطي معظم االنتهاكات املحتملة التي ترتكبها األحزاب واألشخاص ،مبا يف ذلك املتربعون،
واألشخاص العاملون نيابة عن املستفيدين ،ومدققي الحسابات .وتعالج العقوبات قضايا عملية مثل
تقسيم التربعات لتج ُّنب متطلبات اإلبالغ .ميكن ألي افتقار للدقة يف التقارير املالية أن يؤدي إىل عقوبات؛
إالّ أن القانون يسمح لألحزاب بتصحيح األخطاء مببادرة منها .ومن أجل تسهيل عملية إنفاذ القانون
وااللتزام الطوعي ،ينبغي لقواعد التمويل السيايس األخرى أن توجِد الحوافز لإلفصاح .عىل سبيل املثال،
ميكن جعل التمويل العام مرشوطاً باإلفصاح املنتظم ،أو أن يُستع َمل كمكافأة عىل االلتزام مبتطلبات
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اإلفصاح.
الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين تلعب دورا ً مهامً يف نظام إفصاح كفؤ .كثريا ً ما تتلقى الدول ذات
الهيئات الناظمة الفعالة الدعم من وسائل اإلعالم واملجموعات الرقابية .ويصح هذا بشكل خاص يف
البلدان النامية ،حيث ميكن للمجموعات الرقابية ووسائل اإلعالم أن تفضح االنتهاكات عن طريق مراقبة
نفقات األحزاب والحمالت االنتخابية ،وتت ُّبع مصادر التمويل ،وإبراز االنتهاكات للرأي العام .كام ميكن
لهذه املنظامت تعزيز جهود الدولة يف تثقيف املواطنني حول متويل األحزاب ،وأن تلعب دورا ً يف كشف
حاالت الفساد وإساءة استعامل سلطات الدولة ،ومن خالل تقديم ملخّصات مبسطة للبيانات الخام
التي تصدرها الهيئات الناظمة ،بشكل يخفف عبء العمل عىل الجهات الناظمة .املعلومات املالية
تصلها عادة ،من خالل قوانني حرية املعلومات والجرائد الرسمية أو اإلنرتنت .مع اكتساب املجتمع املدين
والصحافة للقدرة عىل الوصول إىل بيانات اإلفصاح املايل وتحليلها ،ميكن للمواطنني أن يلعبوا دورا ً أكرب
يف مساءلة الالعبني السياسيني .جمهورية التشيك تُق ِّدم مثاالً سلبياً يف هذا الصدد .التقارير املالية التي
تقدمها األحزاب للربملان علنية اسمياً فقط ،وتوجد فقط بنسخة ورقية يف مكتبة مجلس النواب ،ما يجعل
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وصول الجمهور إىل هذه التقارير مق ّيدا ً يف أفضل األحوال.
ملنع األحزاب من تَج ُّنب قواعد اإلفصاح ،تفرض معظم األطر الناظمة متطلب إبالغ سنوي ،إضافة إىل
ُنش هذه التقارير يف الوقت املناسب.
متطلبات لإلبالغ قبل وبعد الحمالت االنتخابية .ينبغي أن ت َ
إضافة إىل ذلك ،كثريا ً ما يُطلَب من األحزاب االحتفاظ بسجالت مالية مستمرة ومح َّدثة طبقاً لألعراف
املحاسبية التي تسمح لألجهزة الناظمة بإجراء عمليات تدقيق عشوائية .وينبغي أن تكون املعلومات
املالية متوافرة للناخبني قبل يوم االنتخابات .لقد أصبح اإلفصاح عن التربعات يف الوقت الذي تُ َنح به أو
أسبوعياً حتى الوصول إىل يوم االنتخابات أكرث شيوعاً .عىل العكس من ذلك ،ففي أملانيا ،يتم تأخري وصول
املعلومات املالية للجمهور بشكل كبري (أحياناً حتى عامني) ،وتكشف عن املشاكل التي تظهر عندما ال
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يكون من املطلوب بشكل محدد اإلفصاح خالل الحمالت االنتخابية ،وبشكل منفصل عن متطلبات وضع
التقارير حول متويل األحزاب السياسية بشكل منتظم .أضف إىل ذلك ،وألن الالعبني السياسيني يسعون
أحياناً لاللتفاف عىل املتطلبات بالقيام باألنشطة خالل فرتة "ما قبل االنتخابات" ،فإن متطلبات اإلبالغ
خارج الفرتات االنتخابية تكون جوهرية .ينبغي أن يُطلَب من املرشحني تقديم تقارير قبل الحمالت
االنتخابية حول األصول واملطاليب ،وتقارير حول الدخل والنفقات يف الوقت الذي تجري فيه الحملة
االنتخابية ،وتقديم تقارير بعد االنتخابات حول الدخل والنفقات خالل مجمل فرتة الحملة االنتخابية.
تحسن قدرة املواطنني عىل اتخاذ قرارات مبنية
إن معرفة الجمهور لألوضاع املالية للمرشحني واألحزاب ّ
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عىل معلومات صحيحة عندما يدلون بأصواتهم.

 3 .5 .3التطورات األخرية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 1 .3 .5 .3مرص
ال يزال جزء كبري من نظام ما قبل الثورة فيام يتعلق بقوانني التمويل السيايس نافذا ً حتى اآلن .بشكل عام،
فإن نظام اإلفصاح املرصي غري متطور .يُطلَب من األحزاب االحتفاظ بجميع أموالها يف حساب مرصيف وأن
يكون لديها دفاتر حسابات منتظمة ،رغم أن القانون ال يتضمن أية متطلبات إبالغ باستثناء إخطار الجهاز
املركزي للمحاسبات بالتربعات التي تتلقاها وهوية املتربعني يف نهاية كل عام .تم التأكيد مرة أخرى عىل
متطلب اإلخطار هذا يف املرسوم رقم  12الذي أصدره املجلس األعىل للقوات املسلحة عام  .2011يخضع
متويل الحزب لتدقيق حسابات منتظم من قبل الجهاز املركزي للمحاسبات .وعىل الجهاز أن يضع تقريرا ً
سنوياً حول الشؤون املالية لألحزاب السياسية .ال يشء يف القانون يشري إىل وجوب نرش هذه التقارير ،رغم
145
ينص عىل مبدأ عام مفاده أن "أدوات ومصادر متويل" الحزب ينبغي أن ت ُكشَ ف للجمهور.
أن القانون ّ
متطلبات اإلفصاح املايل عن الحمالت االنتخابية وليس عن متويل األحزاب ،تنطبق فقط عىل االنتخابات
الرئاسية .عىل املرشحني الرئاسيني اإلبالغ عن التربعات الفردية التي تتجاوز ألف جنيه مرصي والتي يتم
تلقيها خالل الفرتة االنتخابية التي تدوم ثالثة أشهر خالل األيام الخمسة التي تيل استالم الت ّربع ،وتقديم
كامل حسابات الحملة ،مبا فيها املصادر والنفقات ،إىل لجنة االنتخابات الرئاسية خالل  15يوماً من إعالن
نتائج االنتخابات .يراجع الجهاز املركزي للمحاسبات حسابات الحملة ،وعليه أن يقدم تقريرا ً إىل هيئة
االنتخابات الرئاسية خالل  15يوماً من اإلفصاح .ال تنطبق متطلبات اإلبالغ هذه عىل املرشحني املستقلني
ملقاعد مجلس الشعب أو مجلس الشورى .مرة أخرى ،فإن ال يشء يف قوانني الحمالت االنتخابية يطلب
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رصاحة نرش أية معلومات مالية محددة أو تقارير تدقيق الحسابات.
يف حني أن قوانني التمويل السيايس تحدد الهيئات املسؤولة عن تلقي التقارير املالية وكذلك دراسة
وتدقيق التقارير ،فإنه ميكن تحسني القانون بسد الثغرات ،وجعل املعلومات املتعلقة بالتمويل السيايس
علنية ،وفرض العقوبات عىل انتهاكات عملية اإلفصاح .وال يزال من غري املعروف كيف سيبدو نظام
اإلفصاح يف مرص بعد املرحلة االنتقالية.
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 2 .3 .5 .3ليبيا
يف اإلطار القانوين لليبيا ما بعد القذايف ،يُطلَب من الكيانات السياسية واملرشحني اإلفصاح عن املعلومات
املؤسسة حديثاً .تفرض
املالية فقط فيام يتعلق بالحمالت االنتخابية للهيئة الوطنية العليا لالنتخابات َّ
أنظمة الهيئة أن تفتح الكيانات السياسية واملرشحون حساباً مرصفياً للحمالت االنتخابية لتلقّي جميع
التربعات املالية ودفع جميع النفقات خالل الحملة االنتخابية .ثم يتم تقديم الحسابات إىل الهيئة
ملراجعتها وتدقيقها .كام ينبغي عىل الكيانات السياسية واملرشحني اإلبالغ عن هوية املتربعني واملبالغ
املت َّربع بها .يرتك نظام اإلفصاح الليبي ثغرة كبرية؛ حيث إن جزءا ً كبريا ً من األنشطة املالية لألحزاب يحدث
لص ّناع السياسات يف ليبيا االنتباه إىل ما إذا كانت
خارج الفرتة املحددة للحمالت االنتخابية .كام ينبغي ُ
متطلبات الحسابات املرصفية تشكل عبئاً أكرب مام ينبغي يف املناطق النائية ،بالنظر إىل االقتصاد الذي
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يعتمد عىل املبادالت النقدية والنظام املرصيف غري املتطور يف البالد.
يف ظل نظام متويل األحزاب الجديد ،تضطلع الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات مبسؤولية جمع املعلومات
عن متويل األحزاب ،وتفسري وإنفاذ قوانني متويل األحزاب ،ومراقبة وتدقيق متويل األحزاب السياسية.
ينبغي للهيئة أن تجعل جميع معلومات متويل الحمالت متاحة للجمهور .إضافة إىل ذلك ،تحتفظ الهيئة
بحق نرش نتائج تدقيق الحسابات عىل موقعها عىل اإلنرتنت .أحد الجوانب اإليجابية للقانون ،هو أنه
يحدد الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات عىل أنها الجهة الرقابية التي تتلقى التقارير املالية ،ويحدد أن
هذه الجهة مسؤولة عن دراسة التقارير املالية والتحقيق يف االنتهاكات .يف حزيران/يونيو  ،2012اتخذت
الهيئة خطوة مهمة نحو اإلنفاذ الفعال للقانون ،فأصدرت مرسوماً يعلن تأسيس وحدات تابعة لها يف
كل من املحافظات الفرعية لتدقيق السجالت املالية للمرشحني وتقديم تقارير نهائية للهيئة .ينبغي أن
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يس ّهل هذا من جهود التثقيف والتواصل فيام يتعلق مبتطلبات اإلفصاح لتعزيز االلتزام بها.
تتطلب أنظمة متويل الحمالت االنتخابية يف ليبيا أن تُق ِّدم الكيانات السياسية واملرشحون تقارير مالية
إىل الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات خالل  15يوماً من إعالن النتائج النهائية لالنتخابات .ولذلك ،ويف
ُفصح عنها لتساعدهم يف اتخاذ قرارهم
هذا السياق ،ال يستطيع الناخبون استعامل املعلومات املالية امل َ
يوم االنتخابات .أحد القيود الناجمة عن ذلك يتمثل يف أن الهيئة مل تراقب االنتهاكات املحتملة لقوانني
متويل الحمالت االنتخابية خالل فرتة الحمالت نفسها .بدالً من ذلك ،قامت فقط بإجراء تقييم بعد
انتهاء الحملة .الكيانات السياسية واملرشحون الذين ال يلتزمون مبتطلبات اإلفصاح أو يعيقون عملية
املراجعة املالية يكونون عرضة لعقوبات جنائية ،وميكن أن يُج َّردوا من املناصب التي انتُخبوا لها .عىل
الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات ،أن تق ِّيم ما إذا كانت العقوبات املتاحة التي ت ُف َرض عند عدم االلتزام
149
مبتطلبات اإلفصاح متناسبة وأنها تط َّبق بشكل يردع االنتهاكات.
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 3 .3 .5 .3تونس
نص
تض َّمن اإلطار الحاكم النتخابات املجلس الوطني التأسييس عدة أحكام مهمة تتعلق باإلفصاح .لقد ّ
بشكل محدد عىل وجوب إفصاح الناخبني واألحزاب السياسية عىل حد سواء ،وأنه ينبغي عىل األحزاب
السياسية تقديم تقارير مالية مو ّحدة من مختلف مستويات تنظيم الحزب .ينبغي أن تنظر جهود
اإلصالح املستقبلية يف طلب اإلفصاح أيضاً من املنظامت األخرى املرتبطة باألحزاب .أحد األوجه اإليجابية
لإلطار القانوين ،تتمثل يف أنه يطلب من كل حزب تعيني مسؤول مايل واحد مسؤول عن إعداد التقارير
املالية .إضافة إىل ذلك ،ينبغي عىل كل حزب استعامل حساب مرصيف واحد لجميع تعامالته املالية
وااللتزام باملعايري املحاسبية التي يق ّرها وزير املالية .عىل األحزاب أيضاً تعيني مدققي حسابات قانونيني.
كام يفرض اإلطار القانوين معايري محاسبية محددة ،مام يس ّهل تحقيق الشفافية ،بالنظر إىل األهمية
150
املحورية الستقالل مدققي الحسابات ووجود عملية تدقيق قانونية.
وخالل فرتات الحمالت االنتخابية ،يطلب القانون أن يقوم كل حزب وكل قامئة مرشحني بفتح حساب
مرصيف واحد لجميع إيرادات ونفقات الحملة .وهذه خطوة جيدة نحو معالجة الشفافية املالية
للحمالت؛ إالّ أن القانون ال يحدد ما إذا كان ينبغي فتح حساب واحد من قبل كل قامئة مرشحني لحزب
عىل مستوى الدائرة االنتخابية ،أو من قبل كل حزب عىل املستوى املركزي .من الناحية العملية ،أدى هذا
إىل مركزية اإلدارة املالية للحمالت وخلق صعوبات عملية يف إدارة الحمالت االنتخابية .عىل سبيل املثال،
تب ّنت األحزاب طرائق دفع مختلفة يف كل دائرة انتخابية خالل الحمالت ،مبا يف ذلك بعض الطرائق التي
جعلت من إنفاذ متطلب أن يكون الدفع من خالل الشيكات لكل نفقة تتجاوز  250دينارا ً أمرا ً مستحيالً.
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وهذا يشري إىل الحاجة لتعديل القانون ،بحيث يُطلَب من كل مرشح فتح حساب مرصيف واحد.
طُلِب من األحزاب االحتفاظ بسجالت يف مقراتها املركزية ،وملدة عرش سنوات ،حول األمور اآلتية :الدعم
الحكومي ،التربعات ،الهدايا ،الهبات ،تفصيل ما إذا كانت نقدية أو عينية ،مبالغها ،وأسامء املتربعني.
فيام يتعلق باإلفصاح عن متويل الحمالت ،ينبغي عىل األحزاب والقوائم أن يقدم كل منها إىل ديوان
الحسابات ملخصاً لإليرادات والنفقات التي ت ّم التعهد بها أو بيعت خالل الحملة االنتخابية ،وبياناً
مالياً من الحساب املرصيف الوحيد للحملة ،وقامئة مفصلّة ألنشطة الحملة وفعالياتها واجتامعاتها .ميكن
تحسني نظام اإلفصاح الحايل بوضع تعريف أوضح ملا ينبغي اإلفصاح عنه .عىل سبيل املثال ،تع َّرض النظام
رشعني التونسيني أن
التونيس لالنتقاد ألنه مل يُ َع ِّرف ما الذي يشكّل نفقة انتخابية ،كام نناقش أدناه .عىل امل ّ
يفكّروا أيضاً بكيف ينبغي لنظام اإلفصاح أن يتعامل مع معالجة املعلومات املتعلّقة باملتربعني ،وتحقيق
التوازن بني املخاوف املتعلقة بالخصوصية والشفافية .يف الوقت الراهن ،يُطلَب من األحزاب السياسية
االحتفاظ بسجالت عن املتربعني ،إالّ أن قوانني متويل الحمالت ال تتصدى بشكل محدد للمعلومات عن
152
املتربعني ،وال يناقش القانون ما إذا كان ينبغي نرش املعلومات و/أو حاميتها بأية طريقة.
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كام أن نظام اإلفصاح الحايل ال يعالج صيغة اإلفصاح .إن إيجاد صيغة إفصاح معيارية ميكن التعامل معها
بسهولة ،سواء للتقارير السنوية لألحزاب أو لتمويل الحمالت االنتخابية ،سيساعد عىل ضامن  .1التزام
الالعبني السياسيني بالقانون .2 ،أن يتمكن املعنيون ،مثل وسائل اإلعالم واملجموعات الرقابية والناخبون
يفصل إجراءات اإلبالغ
من استعامل املعلومات فعلياً .رغم أن الصدور املتأخر للقانون رقم  ،91الذي ّ
املايل ويصف نطاق رقابة ديوان الحسابات ،أوجد بعض عدم اليقني بالنسبة لألحزاب والقوائم املستقلة،
فإن الهيئة الرقابية امتُدحت عىل تنفيذها للمتطلبات الجديدة بطريقة مرنة ،والتشاور بشكل منتظم
153
مع املرشحني ،ونرش دليل عىل اإلنرتنت يرشح إجراءات اإلبالغ.
ينص عىل
ينص القانون التونيس عىل املراقبة املستقلة لتمويل األحزاب السياسية .القانون رقم ّ 87
وجوب تعيني كل حزب ملوظف مايل يكون مسؤوالً عن إعداد بيان مايل للحزب .ويخضع هذا البيان
املايل لعملية تدقيق سنوية مستقلة ،ثم يق َّدم تقري ٌر عن عملية تدقيق الحسابات إىل لجنة يرأسها رئيس
يرسل التقرير إىل رئيس الوزراء .ينبغي أن تتم هذه
املحكمة اإلدارية .بعد أن ت ُجري اللجنة مراجعتهاَ ،
العملية خالل شهر من تقديم تقرير تدقيق الحسابات .كام يتوجب عىل كل حزب تقديم تقرير سنوي
لديوان الحسابات .يف حني أن القانون ينص عىل أن من حق اللجنة املوافقة عىل التقارير املالية أو
رفضها ،فإن القانون يبقى صامتاً حول ما يحدث بعد ذلك وحول ما إذا كانت اللجنة تذهب إىل أبعد
رشعون التونسيون بالنظر بقوانني تنص
من التقارير للتحقيق يف أية عمليات مشبوهة .قد يرغب امل ّ
عىل املسؤولية الفردية ملدققي الحسابات ،وتقديم تدريب متخصص عىل تف ُّحص القضايا التي تتجاوز
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التقارير املقدمة.
تؤسس قوانني متويل األحزاب يف تونس هيئتني للتحكم بتمويل الحمالت االنتخابية .الهيئة املستقلة
العليا لالنتخابات لها صالحيات واسعة ،لكن ال يتاح لها سوى وقت محدود للقيام بأنشطة اإلنفاذ،
وديوان الحسابات يتدخل بعد االنتخابات حيث يكون لديه مزيد من الوقت للعمل ،إالّ أنه ال يتمتع
باملوارد كام ال يتمتع بسلطة فرض العقوبات التي تردع سوء الترصف يف املستقبل .اللجنة املستقلة العليا
لالنتخابات مخ ّولة بإلغاء نتائج املرشحني الفائزين يف حال وجود انتهاكات لتمويل الحمالت االنتخابية.
كام ميكن للهيئة أن تطلب من ديوان الحسابات إجراء مزيد من التحقيقات .يقوم ديوان الحسابات
بعملية التحقق بعد االنتخابات مبراجعة الوثائق املقدمة من قبل األحزاب ،والقوائم التي فازت مبقاعد
أو من خالل التحقيقات امليدانية .إن حقيقة أن القانون يحدد الهيئات التي تتلقى تقارير متويل
الحمالت إضافة إىل تحديد املسؤولني عن مراجعة التقارير والتحقيق يف االنتهاكات ،يزيد من شفافية
155
متويل الحمالت االنتخابية ومصداقية التقارير املالية.
ميكن لنظام التمويل السيايس التونيس أن يستفيد من توجيه املزيد من االهتامم إىل العقوبات ،خصوصاً
لفرضها عىل عدم االلتزام مبتطلبات اإلفصاح .ينص القانون الناظم لوضع التقارير املالية لألحزاب
السياسية عىل عقوبات عىل عدم االلتزام مبتطلبات اإلفصاح ،مبا يف ذلك التنبيه والتعليق املؤقت للنشاط
السيايس وحل الحزب .عىل املرشعني النظر يف إضافة عقوبات مالية متناسبة عىل عدم االلتزام مبتطلبات
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اإلفصاح إىل هذا القانون .قوانني متويل الحمالت متنح ديوان الحسابات سلطة فرض عقوبات مالية ترتاوح
بني  500و 2,500دينار عىل عدم االلتزام مبتطلبات اإلفصاح؛ إالّ أن هذه الغرامات قد ال تكون كبرية مبا
156
يكفي لردع االنتهاكات وإخضاع الالعبني السياسيني للمحاسبة.
جدير باالهتامم ،أن نظام اإلفصاح التونيس محدد من حيث املعلومات التي ينبغي إتاحتها للجمهور .عىل
كل حزب سيايس نرش تقرير مايل سنوي ،مصحوب بتقرير مدقق الحسابات ،يف جريدة يومية وعىل موقع
الحزب عىل اإلنرتنت خالل شهر من املوافقة عىل بياناته املالية .تفرض قوانني متويل الحمالت االنتخابية
نرش ديوان الحسابات لتقرير عن نتائج متويل الحمالت يف الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية وعىل
موقعه عىل اإلنرتنت ،خالل ستة أشهر من إعالن نتائج االنتخابات .إالّ أنه ليس من الواضح ماذا يحدث
للتقارير السنوية التي تقدمها األحزاب أو لتقارير متويل الحمالت التي تقدمها األحزاب والقوائم لديوان
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الحسابات .ميكن لفرض نرش هذه التقارير أن يعزز الشفافية.
أخريا ً ،ميكن لنظام التمويل السيايس أن يستفيد من إجراء مراجعات لتوقيت عملية اإلفصاح .يتمثل
أحد الوجوه اإليجابية للنظام الحايل يف أنه يفرض وضع تقارير سنوية عن متويل األحزاب السياسية،
واالحتفاظ بسجالت مالية مح ّدثة طبقاً ملعايري تدقيق الحسابات ،واإلبالغ بعد الحمالت االنتخابية .إالّ
أن النظام الحايل يرتك ثغرة لالعبني السياسيني لاللتفاف عىل متطلبات متويل الحمالت ،وذلك باالنخراط
يف معامالت تقع خارج فرتة الحملة القصرية جدا ً واملكونة من  21يوماً .ينبغي للقانون أن يحدد فرتة
تسبق الحملة االنتخابية ومتطلباً لإلفصاح قبل الحملة عن جميع األصول واملطاليب للمساعدة يف سد
هذه الثغرة .أخريا ً ،وبالنظر إىل القضايا املتعلقة بالتوقيت ،من الصعب عىل املعلومات املالية أن توجه
سلوك الناخب التونيس يف ظل النظام الحايل .عىل املرشعني التونسيني النظر يف كيفية جعل املعلومات
158
املالية متوافرة للناخبني قبل يوم االنتخابات.

 4 .5 .3قضايا مهمة يف مجال السياسات
األنظمة الحالية يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ليست صارمة فيام يتعلق بالجهات التي ينبغي
أن تفصح عن املعلومات املالية .يف حني أن األحزاب السياسية يف الجزائر واملغرب مطالَبة بوضع تقارير
منتظمة حول شؤونها املالية ،فإن هذا ليس هو الحال يف العراق أو ليبيا ،حيث تضع األحزاب التقارير
فقط فيام يتعلق بالحمالت االنتخابية .يف مرص ،يُطلب من األحزاب االحتفاظ بسجالت قابلة للتدقيق
املحاسبي ،لكن ليس هناك متطلبات إبالغ باستثناء اإلبالغ السنوي للجهاز املركزي للمحاسبات عن
التربعات واملتربعني .يف الجزائر والعراق واألردن واملغرب ،ال يحدد القانون أية متطلبات إبالغ لألحزاب
السياسية فيام يتعلق بالحمالت االنتخابية ،ويف مرص هناك نظام فقط للحمالت االنتخابية الرئاسية .ال
يُطلب من املرشحني يف األردن والعراق اإلبالغ عن متويل حمالتهم االنتخابية ،بينام يف الجزائر ،يُطلب من
159
املرشحني املنتخبني فقط القيام بذلك.
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ينبغي لإلصالحات املستقبلية يف هذا املجال أن تركّز عىل تعيني اختصاصيني داخليني مسؤولني عن متويل
األحزاب عليهم التزامات قانونية ،وفرض إجراء تدقيق محاسبي داخيل مستقل للقيام بالتحقيقات،
واإلفصاح املنتظم عن املعلومات ووجود سجالت مح ّدثة متكِّن من القيام بعمليات تدقيق عشوائية.
ينبغي مراجعة القوانني لضامن أن عمليات اإلفصاح املطلوبة ملنظامت الحزب وللمرشحني تشمل
املستويات املحلية واملناطقية ،وتغطي جميع املنظامت التابعة لألحزاب .يف البلدان التي انخرطت يف
عمليات إصالح أكرث شموالً ،من املهم أن يتلقى أولئك املسؤولون حالياً عن االلتزام مبتطلبات اإلفصاح
التدريب الكايف .عىل سبيل املثال ،يف األردن ،يفرض قانون األحزاب السياسية الجديد تكليف محاسبني
قانونيني ملراجعة التقارير قبل تقدميها ،وبات عىل األمني العام للحزب اآلن تحمل املسؤولية عن دقة
التقارير املالية .عىل نحو مامثل ،وكام متت مناقشته أعاله ،فإن قانون األحزاب السياسية يف تونس لعام
ينص عىل أن عىل كل حزب تعيني موظف مايل واحد يكون مسؤوالً عن إعداد التقارير املالية.
ّ 2011
إضافة إىل ذلك ،عىل كل حزب استعامل حساب مرصيف واحد لجميع معامالته املالية ،وااللتزام باملعايري
املحاسبية ،وتعيني مدققي حسابات قانونيني .كام سيكون من املهم إجراء التعديالت الرضورية عىل نظام
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اإلفصاح تدريجياً.
ينبغي ألنظمة اإلفصاح ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن تضع متطلبات أكرث دقة .ينبغي لعملية
اإلفصاح أن توفّر معلومات مفصلة ،خصوصاً فيام يتعلق بالتربعات الكبرية ،لكن دون أن يشكل ذلك
أعبا ًء مفرطة .يف حني أن القانون يفرض عىل األحزاب السياسية الكشف عن هوية املتربعني يف الجزائر
وليبيا واألردن ،فإنه ال وجود ملثل هذه القوانني يف العراق أو املغرب .يف مرص ،ورغم االلتزام القانوين
العام باإلفصاح عن املعلومات املالية ،فإن الهيئات الرقابية هي وحدها التي ينبغي أن يتم إبالغها بشكل
محدد بهويات املتربعني لألحزاب السياسية والحمالت االنتخابية الرئاسية .يف تونس ،يُطلب من األحزاب
السياسية االحتفاظ بسجالت للمتربعني ،إالّ أن قوانني اإلفصاح املايل عن الحمالت االنتخابية ال تتطرق
للمعلومات املتعلقة باإلبالغ عن املتربعني .كام أن القانون التونيس يفتقر إىل الوضوح فيام يتعلق مبا
يشكل نفقة انتخابية .املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية تقرتح أن تعريفاً مثل "أي نفقة ،نقدية أو
عينية ،يتكبدها مرشح أو حزب ،خالل حملة انتخابية ،تهدف للحصول عىل أصوات الناخبني" ستشجع
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وضع مفهوم أكرث موضوعية للنفقات.
أخريا ً ،سوف تستفيد منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من إجراء إصالحات تتعلق بتوقيت اإلفصاح
وملن ينبغي اإلفصاح عن املعلومات .معظم بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحدد هيئة رقابية أو
وزارة الداخلية لتلقي التقارير من األحزاب السياسية أو املرشحني .إالّ أن القوانني يف الجزائر والعراق
واألردن ال تحدد املؤسسة املسؤولة فعلياً عن دراسة التقارير املالية أو التحقيق يف االنتهاكات؛ والقانون
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أوضح فيام يتعلق بهذه النقطة يف مرص وليبيا واملغرب وتونس ،لكن بدرجات متفاوتة.
ينبغي أن تكون الهيئات الرقابية مستقلة ،سواء من حيث كونها منفصلة عن األجهزة املنتخبة للحكومة،
أو من حيث امتالكها للموارد الكافية ألداء مهامها .إن عدم ضامن االستقالل السيايس والعمليايت للهيئات
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الرقابية سيع ّرضها للضغوط من قبل الحزب الحاكم ،بصورة تق ّوض قدرتها عىل فرض قوانني اإلفصاح
بشكل عادل .عىل سبيل املثال ،أنشأت اإلصالحات األخرية يف األردن لجنة جديدة لإلرشاف عىل األحزاب
السياسية .إالّ أن وزارة الداخلية تحتفظ بدور رقايب مركزي ،حيث إن اللجنة ستدار عىل األرجح من قبل
موظفني يف وزارة الداخلية وسيكون رئيس اللجنة وزير الداخلية نفسه .مثة تحسن طفيف ،حيث إن
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اللجنة ستضم اآلن ممثالً عن املجتمع املدين ،إالّ أن هذا املمثل يختاره رئيس الوزراء.
ينبغي أن تتمتع الهيئات الرقابية بالقدرة عىل إنفاذ قواعد اإلفصاح ،مبا يف ذلك القدرة عىل التحقيق
يف االنتهاكات وفرض العقوبات املتناسبة والرادعة عىل انتهاكات متطلبات اإلفصاح .ينبغي أن يتلقى
املوظفون الرقابيون التدريب وأن يتمتعوا بالخربة التخصصية .لكن ،ولجعل املعلومات متاحة للجمهور
ينص القانون عىل رضورة اإلفصاح اإللكرتوين
يف الوقت املناسب قبل وبعد الحمالت االنتخابية ،ينبغي أن ّ
عىل اإلنرتنت من قبل األحزاب واملرشحني ،بصيغ معيارية ،وعىل وجود قواعد بيانات ت ُ َح َّمل عليها
املعلومات املالية مبارشة .وهذه طريقة كفؤة يف الوصول إىل جمهور واسع يف البلدان التي يتاح لنسبة
كبرية من سكانها الوصول إىل اإلنرتنت .يف حني مثة متطلبات بجعل التقارير املالية متاحة للجمهور يف
الجزائر (للمرشحني الرئاسيني) وليبيا واملغرب وتونس؛ ليس هناك متطلبات بالنرش يف األردن والعراق
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ومرص.
أخريا ً ،وعند وضع نظام إفصاح ف ّعال للتمويل السيايس ،من املهم أخذ الحيطة ضد استعامل متطلبات
اإلفصاح والتحقيقات ملضايقة أحزاب معينة من خالل اإلنفاذ غري املتساوي .ويكون وقوع هذا أكرث
احتامالً ،عندما تخضع هيئات إنفاذ القوانني للنظام الحاكم ويف الوقت نفسه يخضع النظام للعمليات
االنتخابية التنافسية .هنا ،ميكن للمجتمع املدين ووسائل اإلعالم أن تشكّل الرقابة األكرث ف ّعالية عىل
معامالت التمويل السيايس ،حيث إن الهيئات الناظمة للعملية السياسية قد تفتقر إىل االستقالل الالزم
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يك تتمكن من فرض قواعد التمويل السيايس بشكل ف ّعال.

 6 .3هيئات وآليات اإلنفاذ
 1 .6 .3ما أهمية اإلنفاذ؟
يُع ُّد اإلنفاذ الرسمي من قبل هيئة عامة وجهاً شائعاً ومهامً يف أنظمة التمويل السيايس .يتمثل أحد
التحديات التي تواجه تنظيم عملية التمويل السيايس يف أن مزايا خرق القواعد يفوق يف كثري من األحيان
تكاليف خرقها ،خصوصاً يف السياق االنتخايب ،حيث ميكن أن يتمكن الفائزون يف االنتخابات من إجراء
إصالحات عىل النظام ملصلحتهم ويؤثروا يف عملية التقايض بشأن االنتهاكات السابقة .يساعد اإلنفاذ
الفعال يف زيادة احتامل فضح ومعاقبة االنتهاكات .يف حني أن عددا ً قليالً من البلدان يفرض حدا ً أدىن أو
ال يفرض أية متطلبات لإلنفاذ ،ويعتمد عىل االتفاقات غري الرسمية ،فإن هذه البلدان تشكل استثناءات
واضحة .لذلك ،فإن االحتامل الوارد الكتشاف االنتهاكات وفرض العقوبات مهم لتحقيق غايات نظام
التمويل السيايس.
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تتطلب األوجه املختلفة للتمويل السيايس درجات متفاوتة من اإلنفاذ .يف الحد األدىن ،فإن التمويل العام
وحده ،دون قيود عىل استعامل األموال ،يتطلب ببساطة وجود هيئة تقوم بتحويل األموال .إالّ أن معظم
البلدان تفرض بعض القيود عىل دخل ونفقات األحزاب ،أو متطلبات إفصاح مايل ،كام تم تفصيله يف
األجزاء السابقة من هذه الوثيقة.
يرتبط اإلنفاذ بشكل وثيق باإلفصاح؛ وميكن أن يُنظر إىل األمرين عىل أنهام جزء من عملية واحدة.
أوالً ،وبشكل مبارش جدا ً ،فإن اإلفصاح يوفّر جزءا ً كبريا ً من املعلومات املستعملة من أجل اإلنتاج .إالّ
أن متطلبات اإلفصاح العام ميكن أن تس ّهل أيضاً اكتشاف االنتهاكات من قبل أطراف ثالثة .يف هذا
التقرير ،يشري 'اإلنفاذ' إىل الرقابة املالية العامة واإلنفاذ واملالحقة القانونية و/أو العقوبات لفرض قوانني
متويل األحزاب السياسية؛ وينطوي 'اإلفصاح' عىل الرقابة الداخلية واالحتفاظ بالسجالت ،واإلبالغ املايل
والتدقيق املحاسبي .مثة مكّون أخري ذو صلة ،هو الرقابة الخارجية (عىل سبيل املثال من قبل املجتمع
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املدين ووسائل اإلعالم) ،لكنه يقع بشكل عام خارج نطاق هذا التقرير.
هناك صعوبة بالغة يف تقييم نجاح اإلنفاذ .فمن املستحيل إثبات عدم وجود انتهاكات؛ وال يُع َرف عدد
االنتهاكات غري املكتشفة؛ كام أن اإلنفاذ الف ّعال قد يردع معظم االنتهاكات قبل حدوثها .يف كثري من
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األحيان ،يعتمد تقييم اإلنفاذ عىل مقابالت مع الالعبني السياسيني وعىل تص ّورات أو تجارب الجمهور.

 2 .6 .3خصائص أساسية لهيئات اإلنفاذ
سريد تعبري هيئات اإلنفاذ هنا لإلشارة إىل الهيئات العامة التي تحقق يف االنتهاكات املحتملة لقوانني
متويل األحزاب السياسية ومالحقتها قضائياً .وميكن أن يشمل هذا مراجعة التقارير املالية لألحزاب؛
الرقابة املستقلة عىل دخل أو إنفاق األحزاب؛ تلقّي الشكاوى والتحقيق فيها؛ واملالحقة القضائية أو
اإلحالة بغرض املالحقة القانونية النتهاكات اإلطار القانوين.
تستعمل البلدان عادة هيئات موجودة أصالً ،بدالً من إنشاء هيئة جديدة بشكل حرصي ألغراض متويل
األحزاب السياسية .كام يال َحظ يف الشكل  1أدناه ،فإن الخيارات الثالثة األكرث شيوعاً للكيان الرقايب ـ
الهيئة التي تتلقى التقارير املالية لألحزاب وتُراجعها ـ هي هيئة إدارة انتخابية مستقلة ،وهيئة تدقيق
حسابات ،أو محكمة .يف كثري من األحيان ،تكون هيئات متعددة مسؤولة عن أوجه مختلفة لإلنفاذ،
ويكون لهذه الهيئات مهام أخرى تتعلق بتمويل األحزاب السياسية أيضاً .ميكن للمسؤوليات األخرى أن
تشمل تقديم املساعدة والتدريب لألحزاب السياسية واملرشحني والجهات الفاعلة األخرى عىل الوفاء
بالتزاماتها يف موضوع اإلبالغ؛ تقديم املعلومات للجمهور وللمجتمع املدين؛ والتوصية بإصالحات للنظام
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القانوين .ميكن للتعاون مع املجتمع املدين أن يساعد يف كسب الدعم لإلصالحات.
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تتمثل الخاصيتان األكرث أهمية لهيئات إنفاذ قوانني التمويل السيايس يف االستقالل والقدرة .دون
االستقالل ،ميكن لهيئة اإلنفاذ أن ت ُستع َمل ضد خصومها السياسيني وتقويض أهداف نظام التمويل
السيايس .ودون القدرة ،فإن هيئة إنفاذ تتمتع بأصدق النوايا ميكن أن تتداعى تحت عبء املهام املوكلة
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لها ،ما مينعها من تحقيق أهداف النظام ويع ّرضها التهامات باإلنفاذ االنتقايئ ولدوافع مختلفة.

 1 .2 .6 .3االستقالل
لالستقالل تداعيات عدة من حيث املعنى يف سياق نظام التمويل السيايس .أوالً ،يعني أن هيئة اإلنفاذ
تقوم بواجباتها بحكم القانون وبالحد األدىن من التح ّيز اتجاه أي حزب .ثانياً ،يعني أن الهيئة مستعدة
ملواجهة الجهات الفاعلة والقوية بشكل عام ـ أي أن الهيئة ال ت ُحجم عن الفعل بسبب خشيتها من
االنتقام السيايس ،عىل سبيل املثال عىل شكل تقليص موازنتها ،أو عزل أعضاء مجلس إدارتها.
الجدول  .2األوجه الرئيسية الستقالل وقدرة هيئة اإلنفاذ
القدرة
االستقالل
•	 القدرة التشغيلية:
•	 االستقالل السيايس:
• موازنة كافية وقدرة تكنولوجية عىل
• قراراتها مستقلة ـ املراقبة واإلنفاذ
أداء التزاماتها.
بالتساوي فيام يتعلق بجميع األحزاب
• املوظفون ميتلكون الخربة الكافية يف
السياسية واملتنافسني يف االنتخابات.
املسائل املحاسبية والقانونية ،أو أية
• الهيئة مستع ّدة ملواجهة املعنيني وفرض
مجاالت رضورية أخرى.
القواعد.
•	 القدرة القانونية:
• الجهات الفاعلة العامة والسياسية
• هناك تعريف محدد لاللتزامات
تعترب الهيئة مستقلة.
واالنتهاكات.
• يف كثري من األحيان ،يتم اختيار صناع
• هناك نطاق ٍ
كاف للعقوبات لردع
السياسات يف الهيئة من خالل عملية
االنتهاكات وبدرجات متفاوتة من
مفتوحة وشفافة.
الش ّدة.
•	 االستقالل املايل:
• السلطة التي متكّنها من الحصول عىل
• تسيطر الهيئة عىل مخصصات إنفاقها
املعلومات ذات الصلة من الكيانات
الداخلية.
العامة أو الخاصة (الهيئات الرضيبية،
• فرص االنتقام السيايس يف املوازنة
املصادر ،إلخ).
محدودة ،إما بحكم األمر الواقع أو
• املرونة التي متكّنها من تعديل آليات
بحكم القانون.
اإلنفاذ من خالل األنظمة.
• تتمتع السلطة بالفرصة السياسية
املع ّرفة قانونياً أو بحكم األمر الواقع
لتقديم توصيات من أجل إجراء املزيد
من التحسينات.
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مثة طرق مختلفة لضامن االستقالل .يتمثل أحد عوامل االستقالل يف مواصفات األشخاص العاملني يف
يعي
الهيئة ـ وعىل وجه الخصوص املجلس أو اللجنة التنفيذية للهيئة .قد يساعد وجود أحكام حول من ّ
األعضاء ،وما إذا كان ينبغي أن ميثّلوا األحزاب السياسية ،وما إذا كان ينبغي أن يكون لديهم مؤهالت
تقنية أو احرتافية أو خربات يف رفع مستوى االستقالل .لكن من املهم التذكّر أنه حتى األعضاء املستقلني
نسبياً يف هيئات اإلدارة االنتخابية أو هيئات اإلنفاذ ،قد يتم اختيارهم بحكم األمر الواقع من قبل أحزاب
سياسية مع ّينة ،خصوصاً إذا تم اختيارهم من قبل الهيئة الترشيعية .كان هذا هو الحال يف املكسيك .أما
ما إذا كان هؤالء األشخاص سيترصفون بعد ذلك كعمالء مخلصني ألحزابهم ،فهو سؤال مختلف وميكن أن
يعتمد عىل عوامل أخرى مثل الرقابة العامة عىل عمل هيئات اإلدارة االنتخابية ،والحساسيات األخالقية
العامة والشخصية ،ومربرات اإلقالة والحوافز الشخصية املتعلّقة بالحصول عىل الوظيفة ،وكذلك الحصول
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عىل وظيفة بعد الخروج من إدارة الهيئة االنتخابية.
ميكن لص ّناع السياسات أن يرغبوا يف دراسة عوامل مثل طريقة التعيني؛ وما إذا كان أعضاء الهيئة
متحزبني أو مستقلني اسمياً أو من التكنوقراط؛ وما إذا كان من املطلوب متتعهم مبؤهالت احرتافية
معينة؛ ونوعية الحامية التي يتلقاها األعضاء من حيث مدة توظيفهم .قد يتم اختيار األعضاء لتمثيل
جميع األحزاب؛ من ِقبَل القضاة أو من أوساطهم؛ أو من غري املتحزبني .يوفّر الجزء الفرعي حول اختيار
الهيئة أدناه مزيدا ً من التفاصيل حول كيف ميكن العتبارات االستقالل أن تلعب دورا ً يف اختيار الهيئة
املناسبة لإلنفاذ .كام أن ضامن التمويل أمر هام ،بحيث ال يستطيع السياسيون االنتقام من الهيئة ردا ً
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عىل قرارات غري شعبية أو تق ّوض القانون من خالل تقليص متويل الهيئة.

 2 .2 .6 .3القدرة
يُقصد بالقدرة ،أن تكون تشغيلية وقانونية عىل حد سواء .القدرة التشغيلية تعني تقديم التمويل
الكايف واملوظفني املؤهلني واملد َّربني عىل املهمة التي يضطلعون بها .ميكن للقدرة القانونية أن تشمل،
بني عنارص أخرى ،اإلطار القانوين الكايف للمالحقة القضائية لالنتهاكات؛ القدرة عىل الطلب من الكيانات
العامة والخاصة الحصول عىل معلومات إضافية للمساعدة يف التحقيق؛ وتوافر العقوبات القانونية
املناسبة وغريها من األشكال العالجية النتهاكات قوانني التمويل السيايس.
القدرة التشغيلية .ينبغي أن تتمتع هيئة اإلنفاذ مبا يكفي من التمويل الذي ميكّنها من العمل .ميكن
لعدم إنفاذ القواعد بشكل سليم أن يفيض إىل تراجع الثقة الشعبية وتقويض الجهود األخرى إلجراء
إصالحات منهجية .يف حني أن جميع العوامل األخرى ستكون متساوية ،فإن فرض املتطلبات املستمرة
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لتمويل األحزاب سيكون أكرث كلفة من تنفيذ القواعد املتعلقة بالحمالت االنتخابية وحدها.
ينبغي أن يكون لدى املؤسسة أيضاً ما يكفي من املوظفني املدربني جيدا ً لتمكينها من مراجعة جميع
الوثائق بشكل كامل ومتساوٍ ،والتعامل مع جميع االنتهاكات املزعومة طبقاً لنفس املعايري .ينبغي أن
يكون توافر مثل هؤالء املوظفني يف السياق املحيل ،والقدرة املالية للهيئة عىل توظيفهم ،أحد االعتبارات
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التي تؤخذ بالحسبان عند تحديد القانون الذي ينبغي تبنيه ومرونة الهيئة يف تحديد اإلجراءات .عىل
سبيل املثال ،فإن بعض البلدان تتطلب فقط مراجعة التقارير املق َّدمة من قبل األحزاب السياسية ،يف
حني أن بلدانا أخرى تطلب من جميع املرشحني تقديم تقارير منفردة ملراجعتها .سيكون ملحتويات
التقارير وطبيعة الحمالت وعمليات األحزاب السياسية يف كل بلد أثر عىل عبء العمل الذي ترتبه عىل
موظفي الهيئة .كام أن االختيار بني هذه املقاربات سيعتمد أيضاً عىل النظام االنتخايب ،وطبيعة قانون
التمويل السيايس يف البالد ،وعىل التقييامت الواقعية للموارد البرشية يف الهيئة ومتويلها ملراجعة وتحليل
تقارير األحزاب واملرشحني مبا يكفي من العمق لردع االنتهاكات.
إذا كانت هيئة اإلنفاذ تفتقر إىل القدرة عىل تدقيق جميع التقارير ،يُستعمل أحياناً خيا ٌر آخر لتدقيق
عينة عشوائية بشكل أكرث متحيصاً ،بينام يتم تدقيق التقارير املتبقية بشكل أقل رصامة .أحد األوجه
الهامة لهذه اإلسرتاتيجية يتمثل يف وضع بروتوكول واضح يتم منح التقارير درجة أولوية عىل أساسه :عىل
سبيل املثال ،الرتكيز عىل التقارير التي تبدو ملفتة للنظر؛ أو استعامل إحدى اإلسرتاتيجيتني أو كلتيهام
وبرتكيز خاص عىل أصحاب السوابق يف االنتهاكات .يف انتخابات املجلس الوطني التأسييس يف تونس
عام  ،2011كان القرار املبديئ لهيئة االنتخابات بإلغاء انتصار أحد األحزاب (العريضة الشعبية) يستند
إىل مزاعم بانتهاكات مالية نتج عنها نزاع سيايس وتهديد الحزب باالنسحاب من املشاركة يف املجلس
الوطني التأسييس .يف حني أن قرار الهيئة بإجراء عملية تدقيق محاسبي للحزب رمبا استند إىل أدلة
دامغة؛ فإنه ما كان بوسع الهيئة أن تراجع جميع تقارير املرشحني يف األيام القليلة املتاحة لها قبل إعالن
نتائج االنتخابات التمهيدية .تلك الحقيقة ،وغياب اإلجراءات املسبقة التي كان من شأنها أن تربر منح
األولوية لتقارير العريضة الشعبية ،أعطى الحزب مربرات مقنعة إضافية للمجادلة بأنه استُ ِ
هدف استنادا ً
إىل دوافع سياسية وأدى ذلك إىل جدل مط ّول .أعيدت معظم املقاعد التي ُج ِّر َد منها الحزب الحقاً عندما
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ألغت املحكمة اإلدارية أحكام الهيئة.
القدرة القانونية .قد تتأثر الثقة الشعبية بنظام التمويل السيايس سلباً بعدم إنفاذ القوانني ،برصف النظر
عن تأثر أو عدم تأثر التص ّور املتعلق باستقالل الهيئة .إن اإلطار القانوين امل ُفرِط يف الطموح ـ ومنح الهيئة
تفويضاً ال تستطيع تحقيقه بشكل مناسب ـ ميكن أن يُع ِّرض الهيئة التهامات باإلنفاذ االنتقايئ أو غري
الكايف ،كام وصفنا أعاله .ميكن لإلطار القانوين الذي ال يعطي تفويضاً كافياً لهيئة اإلنفاذ أن يكون إشكالياً
أيضاً؛ إذا كانت الهيئة تفتقر إىل السلطة الكافية ،فإنها قد ال تكون قادرة عىل الحصول عىل املعلومات
الرضورية إلجراء املالحقة القضائية لالنتهاكات ،أو قد تكون عرضة لنزوات هيئات أخرى غري مستقلة.
وإذا كان اإلطار القانوين أوسع مام ينبغي ،فإنه قد يحتوي ثغرات تتيح فرص تقويض مقاصد القانون.
الوصول إىل املعلومات أمر محوري لإلنفاذ الفعال .يف أعقاب اإلصالحات التي أجريت عىل نظام التمويل
السيايس يف املكسيك ،بات بوسع وحدة التحقيقات يف هيئة إدارة االنتخابات ،املعروفة بوحدة الرقابة
عىل موارد األحزاب السياسية ،أن تفرض الحصول عىل السجالت الرضيبية أو املرصفية لها ،أو نيابة عن
الهيئات االنتخابية يف الدولة .يف الحملة االنتخابية لعام  ،2009طلبت الوحدة معلومات عن الحسابات
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ُلب من
املرصفية لـ  240مرشحاً وطلبت معلومات من هيئة الرضائب  175مرة .يف املايض ،كان قد ط َ
هيئة إدارة االنتخابات التقايض ضد هيئات حكومية أخرى للحصول عىل املعلومات .هذه السلطة
الجديدة تلغي العديد من املشاكل املحتملة الكامنة يف التعاون مع الكيانات العامة والخاصة التي قد
ت ُحجم عن تقديم أمناط معينة من املعلومات ،أو قد تكون ممنوعة قانونياً من تقدميها يف غياب حكم
محكمة .كام أن بوسع وحدة الرقابة عىل موارد األحزاب السياسية اآلن الحصول عىل املعلومات من
األطراف الخاصة مثل مق ّدمي الخدمات؛ وقد متكنت من تأكيد  1,340معاملة بهذه الطريقة يف مراجعة
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تقارير األحزاب عام .2010
تؤدي الثغرات القانونية إىل ظهور صعوبات كبرية يف اإلنفاذ ،خصوصاً خالل الحمالت االنتخابية؛ إذ ميكن
أن تحاول األحزاب استغالل أي استثناءات محتملة للقواعد .عالوة عىل ذلك ،إذا مل تكن التعريفات
واضحة ،قد يكون من الصعب إثبات الخروقات حتى لو كانت معروفة .كمثال مبارش ،ت ُحظَر التربعات
تعريف "أجنبي" واضحاً ،يصبح من الصعب ،إن مل يكن من
األجنبية يف معظم البلدان .لكن إذا مل يكن
ُ
املستحيل ،إثبات االنتهاك ،أو يتطلب مامرسة هيئة اإلنفاذ لتقديرها ،وهو أمر ال يُنصح به ألنه يعزز
التص ّورات باإلنفاذ املتحيّز .عىل سبيل املثال ،ينبغي أن يكون واضحاً ما إذا كانت التربعات من فرع
وطني تابع لرشكة أجنبية ت ُ َع ُّد تربعات من جهة أجنبية ،وملن بالتحديد يُحظر تقديم التربعات األجنبية
(منع الكيانات التابعة للحزب السيايس التي تتخفى عىل شكل منظامت أخرى كمؤسسات بحثية أو
مؤسسات األحزاب التي تشكل امتدادات للحزب الرئييس) .كام ميكن للثغرات القانونية املتعلقة بنفقات
رشعني من مترير املوارد من مصادر محظورة ،أو الحصول عىل موارد تتجاوز
األطراف الثالثة أن متكّن امل ّ
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الحد املسموح به ،من خالل املؤسسات غري الربحية.

 3 .6 .3اختيار الهيئة
مع أخذ البلدان بعني االعتبار هذه املخاوف املتعلقة باالستقالل والقدرة ،فإنها قامت بعدد من الخيارات
فيام يتعلق بالهيئات التي ينبغي أن تعالج موضوع اإلنفاذ .ميكن لعدة هيئات أن تتصدى ألوجه مختلفة
من العملية .عىل سبيل املثال ،ينبغي أن تتم املالحقة القضائية يف معظم األحيان من قبل االدعاء العام.
كام أن العديد من البلدان تقسم املسؤولية عن اإلبالغ عن الحمالت االنتخابية واإلبالغ املستمر بني
هيئات مختلفة .ميكن لهيئة انتخابية أن تكون مسؤولة عن الشكل األول ،وإلحدى الوزارات أو هيئة
مالية مستقلة أن تكون مسؤولة عن الشكل الثاين .كام أن البلدان لديها يف كثري من األحيان أنظمة
مختلفة ألمناط مختلفة من الحمالت االنتخابية (الحمالت الرئاسية أو االستفتاءات).
هيئات إدارة االنتخابات .يف كثري من األحيان ،وكام يوضح الشكل  ،1فإن هيئة إدارة االنتخابات تحقق
عىل أفضل نحو املعايري املوصوفة أعاله .هيئات إدارة االنتخابات ،هي الهيئات التي تُستع َمل يف معظم
األحيان إلنفاذ القوانني املتعلقة بالتمويل السيايس يف سائر أنحاء العامل .املكسيك وكولومبيا ،البلدان
اللذان أجريا أوسع اإلصالحات يف هذا املجال يف أمريكا الالتينية ،لديهام وحدة فرعية يف هيئة إدارة
االنتخابات تقوم باملراقبة .إالّ أن متويل األحزاب السياسية ليس مسؤولية جوهرية بالنسبة لهيئة إدارة
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االنتخابات ،التي تركّز بشكل أسايس عىل عملية االقرتاع نفسها ،مبا يف ذلك أنشطة مثل تسجيل املرشحني
وإجراء استطالعات الرأي وع ّد األصوات .إذا كانت هيئة إدارة االنتخابات يف بلد ما قد صارعت للقيام
بهذه العمليات الرئيسية ،فإن مؤسسة أخرى تتمتع باستقالل مامثل لكن مبوارد مالية أو تقنية أكرب،
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ميكن أن تشكّل خيارا ً أفضل.
الهيئات املالية أو هيئات مكافحة الفساد .قد يشمل هذا هيئة مالية أو مسؤوال ماليا مثل محاسب
الدولة أو مراقب الدولة ،أو هيئة مكافحة الفساد ،أو محكمة املحاسبات .تُق ِّدم التفيا مثاالً عىل التنفيذ
الذي يتبنى هذا النمط .يف عام  ،2002ح ّولت التفيا املسؤولية عن مراجعة اإلعالنات املالية لألحزاب
من وزارة العدل وهيئة الرضائب إىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد .يف حني أن هيئة الرضائب كانت
قد ات ُّهمت يف املايض بإجراء مراجعات سطحية لهذه اإلعالنات ،فإن هيئة مكافحة الفساد كانت مستقلة
ومبا ِدرة نسبياً .لقد واجه هذا النموذج صعوبات ـ أقالت الحكومة مدير الهيئة عام  2008بعد أن
واجهت محاولتها القيام بذلك يف العام السابق احتجاجات يف الشوارع أفشلت تلك املحاولة .رغم ذلك،
اعتُرب سلوك الحكومة رد فعل عىل النجاح النسبي الذي حققته الهيئة يف مهاجمة العالقات بني الحكّام
والسياسيني واألحزاب السياسية .نجحت هيئة مكافحة الفساد يف كشف انتهاكات ،واتخذت خطوات
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كبرية لفرض قواعد متويل االنتخابات.
الهيئات القضائية .منوذج ثالث يستعمل الجهاز القضايئ ،ويكون يف معظم األحيان املحكمة الدستورية.
قد يكون لهذا الخيار ميزة االستقالل ،إالّ أن إحدى املساوئ الكبرية تتمثل يف أن املحكمة الدستورية
ليست خبرية يف املسائل املالية ،ومن املرجح أالّ تجعل من هذه القضية أولوية لها .إن تركيا مثال
عىل استعامل وفشل هذا النموذج .فاملحكمة الدستورية الرتكية مسؤولة عن مراجعة التقارير السنوية
لألحزاب ،إالّ أن املحكمة تعتمد عىل عدد قليل من املوظفني يتكون من ستة مدققي حسابات كانوا
يعملون يف املايض يف محكمة الحسابات ،وليس لهذه الوحدة موازنة منفصلة .إنها ال تتخذ مبادرات
للتحقيق يف املخالفات إالّ تلك التي يتم اكتشافها من التقارير ،نظرا ً إىل أن خربة موظفيها هي يف التدقيق
املحاسبي ،وبسبب افتقارها إىل املوارد البرشية .إضافة إىل ذلك ،وبينام تم فرض غرامات وعقوبات إدارية
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مل يتم فرض عقوبات جنائية ،وليس هناك إطار واضح للمتابعة مع مكتب االدعاء العام.
الوزارات أو الربملان .العديد من البلدان يلجأ إىل إجراء املراجعة والتحقيق من قبل الفروع السياسية،
سواء كانت هيئة تنفيذية مثل وزارة املالية أو الداخلية ،أو لجنة فرعية يف الربملان .من املرجح أن
يشكّل إنفاذ القوانني من قبل الفروع السياسية أكرب املشاكل من حيث االستقالل .وميثّل استعامل إحدى
الوزارات أكرث األشكال شيوعاً يف الدميقراطيات األعرق ،كام يف أوروبا الغربية ،ومر ّد ذلك إىل حقيقة أن
هذه الدميقراطيات لديها تقليد يف إدارة العمليات االنتخابية مبجملها من خالل مثل تلك الوزارات .قد
ال يكون هذا النموذج مناسباً يف حال وجود مخاوف حيال احتامالت تسييس إدارة االنتخابات .كام
أن للنموذج الربملاين مشاكله أيضاً .أوالً ،الربملانات ليست مؤسسات محاسبية ،وقد تفتقر إىل القدرات
الالزمة .ثانياً ،تتكون الربملانات من نفس األحزاب السياسية التي ستخضع لعقوبات التمويل السيايس ـ
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مبا يف ذلك املرشحون الفائزون الذين قد يكونوا استفادوا من االنتهاكات ـ مام يفاقم املشكلة الكامنة يف
التنظيم الذايت والذي قد يجعل من فرض العقوبات أقل ترجيحاً .إالّ أن العقوبات الجنائية تتطلب عادة
توجيه مكتب املدعي العام لالتهامات .وتنطبق نفس املخاوف املتعلقة باالستقالل والقدرات عىل هذا
الخيار ،ولهذا ال يُنصح باالعتامد حرصياً عىل العقوبات الجنائية.
الشكل  .1الهيئة التي تتلقى التقارير
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 4 .6 .3الرقابة
ميكن اكتشاف االنتهاكات بثالث طرق :املراقبة من قبل هيئة اإلنفاذ؛ الشكاوى الخارجية؛ واإلحالة من
قبل هيئات حكومية أخرى .كام سيلعب اإلطار الناظم للقطاع املرصيف واملايل يف البالد دورا ً مهامً يف
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اكتشاف االنتهاكات.

87

 1 .4 .6 .3املراقبة من قبل هيئة اإلنفاذ
يف كثري من األحيان ،لكن ليس دامئاً ،فإن نفس الهيئة التي تتلقى التقارير من األحزاب السياسية تكون
مسؤولة عن التحقيق وفرض العقوبات .ستعتمد طبيعة املراقبة ،وتوقيت املراقبة ،عىل اإلطار القانوين.
ميكن للمراقبة أن تعني دراسة النفقات عند حدوثها ،خصوصاً خالل الحمالت االنتخابية ومراجعة تقارير
النفقات بعد انتهاء الحمالت .تصارع البلدان للقيام بكال األمرين ،ومعظمها يؤكد عىل مراجعة التقارير
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حول مراقبة النفقات عند حدوثها.
تحاول هيئة االنتخابات يف الهند القيام بشكل ف ّعال من املراقبة .قد تلجأ الهيئة إىل االستعانة بخدمات
أفراد الخدمة املدنية خالل الفرتات االنتخابية ،ما يسمح لها بتوسيع مواردها البرشية بشكل كبري .ويف
محاولة لتقليص انتهاكات القواعد املالية للحمالت االنتخابية ،فقد بدأت بالتحقق من املشرتيات الكبرية
للمرشحني ،وإرسال ممثلني لحضور فعاليات الحمالت االنتخابية وتقدير التكاليف ،وأقامت حواجز عىل
الطرقات العرتاض مواد يُعت َزم توزيعها بشكل غري قانوين عىل الناخبني الستاملتهم .ثم يتم نرش تقديرات
النفقات عىل الجمهور مرفقة بإعالنات املرشحني عن نفقاتهم .ينسجم هذا النمط من املراقبة اللحظية
مع اإلطار القانوين يف الهند ،الذي يؤكد عىل سقوف اإلنفاق وينص عىل عدد قليل من العقوبات ،مبا فيها
خسارة املنصب .نتيجة لذلك ،فقد اختارت الهيئة محاولة جعل قانون متويل األحزاب ف ّعاالً من خالل
182
املساءلة السياسية.
النموذج الهندي فريد ،وقد تم تنفيذه للمرة األوىل مؤخرا ً ،ما يعني أن تقييامت نجاحه غري متوافرة بعد.
إ ّن املراقبة السابقة والالحقة من خالل تقديم تقارير ومراجعتها للتمويل الجاري لألحزاب عىل أساس
سنوي ،إضافة إىل متابعة العملية االنتخابية لتمويل الحمالت ،أكرث شيوعاً .معظم الهيئات االنتخابية
تفتقر إىل املوارد البرشية الرضورية لنموذج العمل الذي تتبعه هيئة االنتخابات الهندية .املراقبة التي
تجريها هيئة إدارة االنتخابات املكسيكية تستند إىل التقارير الحزبية املطلوبة ،عىل سبيل املثال ،وهي
بشكل أسايس سابقة والحقة .إالّ أن النموذج الهندي يُظهر أنه عندما تكون هيئة اإلنفاذ مستقلة وتتمتع
بالقدرات الكافية ،ميكنها اتخاذ إجراءات ملعالجة االنتهاكات حتى عندما ال يكون اإلطار القانوين مثالياً.

 2 .4 .6 .3الشكاوى الخارجية
يف كثري من األحيان ،تسمح األحكام القانونية للمرشحني املتنافسني ،أو املنظامت غري الحكومية أو
املواطنني تقديم شكاوى تتعلق بالسلوك املايل لألحزاب السياسية .ميكن أن يكون لألحزاب املتنافسة أو
للمرشحني املتنافسني مصلحة قوية يف كشف االنتهاكات املزعومة أو إدانتها .وكام ناقشنا أعاله ،ميكن
للمنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم أيضاً أن تلعب دورا ً مهامً يسمح لها بتقديم شكاوى رسمية
تتعلق باالشتباه بحدوث انتهاكات ،مام يوفّر املوارد ويساعد عىل تحديد االنتهاكات التي ال تستطيع
هيئة إدارة االنتخابات تحديدها من خالل عمليات مراقبتها .لكن يبقى من املهم أن يكون لهيئة اإلنفاذ
قدراتها الخاصة عىل املراقبة ،بحيث ال تعتمد بشكل كامل عىل الشكاوى الخارجية .وهذا ألنه ينبغي
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أن يكون للهيئة قدراتها املستقلة ،وألنه يف بعض الظروف ،ميكن لألحزاب املتنافسة أن تتواطأ مع بعضها
183
بعضاً لتج ُّنب إبالغ كل حزب عن الخروقات التي يرتكبها الحزب اآلخر.

 3 .4 .6 .3اإلحالة من هيئات أخرى
باالعتامد عىل القواعد الناظمة لألحزاب السياسية ،ميكن لهيئات أخرى أن تحوز معلومات ميكن أن
تجعلها تشك باحتامل حدوث انتهاكات للقواعد املتعلقة بتمويل األحزاب السياسية .عىل سبيل املثال،
ميكن لهيئة الرضائب أن تالحظ عدم انتظام البالغات الرضيبية ألحد األحزاب أو املرشحني ،وأن تحيل
املعلومات إىل هيئة اإلنفاذ للمتابعة .ميكن لهيئة اإلنفاذ أن تعقد اتفاقيات مع تلك الهيئات لتلقي
املعلومات عىل أساس مستمر .عىل سبيل املثال ،فإن وحدة اإلنفاذ يف هيئة إدارة االنتخابات املكسيكية،
وحدة الرقابة عىل موارد األحزاب السياسية ،تتلقى معلومات من هيئة الرضائب ،والهيئة الوطنية للرقابة
عىل املصارف ،ووحدة مكافحة الفساد يف وزارة املالية ،والوحدة املسؤولة عن الجرائم االنتخابية يف
184
مكتب املدعي العام.

 4 .4 .6 .3دور املؤسسات املالية واملرصفية
يف كثري من األحيان ،يفرض اإلطار القانوين عىل األحزاب السياسية فتح حساب مرصيف واحد والعمل من
خالله ،ما يس ّهل مراقبة نفقات األحزاب ،وجمع تقاريرها ،وإجراء املعامالت اآللية مثل تحويل التمويل
العام .يُنصح عادة باستعامل متطلب الحساب املرصيف الواحد .لكن من املهم أن تؤخذ التبعات املحتملة
بعني االعتبار يف االقتصادات القامئة عىل املبادالت النقدية املبارشة ،حيث يكون الوصول إىل الخدمات
185
املرصفية محدودا ً ،سواء من حيث تعذُّر املعامالت املرشوعة أو من حيث اكتشاف املخالفات.
ميكن ملحدودية الوصول إىل النظام املرصيف أن يتسبب يف مشكلة لجهة املشاركة .قد تفتقر األحزاب
واملرشحون الذين يخوضون االنتخابات يف دوائر انتخابية خارج املدن الكربى إىل إمكانية الوصول إىل
املصارف .أضف إىل ذلك ،أن املصارف بشكل عام ال تخدم الرشائح االجتامعية االقتصادية الدنيا أو
الوسطى وماليك الرشكات الصغرية ،كام أن مق ّدمي الخدمات يقبلون الدفعات النقدية فقط؛ وهو
ما قد يعيق املحاوالت املرشوعة من قبل األحزاب لالنخراط يف الحمالت وبناء املنظامت ،وتشجيع
التغايض عن متطلبات فتح الحساب املرصيف الواحد .قد يكون هناك مشاكل أخرى مشابهة عىل جانب
التربعات ،إذا كان ينبغي تقديم التربعات عىل شكل شيكات أو من خالل التحويالت املرصفية .العديد
من املصارف تطلب من أصحاب الحسابات االحتفاظ بحد أدىن من الرصيد وتقديم وثائق (مثل إثبات
اإلقامة) لحساباتها ،وهو ما قد يكون صعباً يف البلدان التي تسود فيها الرشكات والهيكليات االقتصادية
186
غري املنظمة.
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الشكل  .2نسبة األشخاص بعمر  15عاماً فام فوق الذين لديهم حساب مرصيف يف بلدان مختارة
(الرشق األوسط وشامل أفريقيا باللون األصفر)
100

50

0
اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﺗﺮﻛﻴﺔ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
اﻟﻬﻨﺪ
ﺗﻮﻧﺲ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
اﳌﻜﺴﻴﻚ
اﻷردن
اﻟﻌﺮاق
ﻣﴫ

تطرح االقتصادات القامئة عىل املبادالت النقدية املبارشة مشاكل أخرى يف اكتشاف املخالفات ومالحقتها
قضائياً .إن العديد من أوجه إنفاذ قوانني متويل األحزاب السياسية ـ خصوصاً اكتشاف الدخل والنفقات
املحظورة ـ تأيت مبوازاة عمل إنفاذ القوانني املالية يف مجاالت أخرى ،مثل غسل األموال أو مكافحة
الفساد ،يف جهودها لتحديد املعامالت املحظورة .يف جميع هذه املجاالت ،تطرح املستويات املرتفعة
من املعامالت النقدية صعوبات كبرية عىل عمليات إنفاذ القانون .إن تت ُّبع املعامالت النقدية أصعب
من تتبع املعامالت التي تتم من خالل املؤسسات املالية .إذا كانت الدفعات النقدية تستعمل بشكل
متكرر ملعامالت مرشوعة مثل رشاء العقارات أو دفع الفواتري ،مبا يف ذلك للهيئات الحكومية ،وإذا كانت
الرشكات غري املنظمة ـ الشائعة يف العديد من البلدان ـ تجري عملياتها بشكل أسايس نقدا ً ،فإن تحديد
187
املعامالت املشبوهة يف خضم تحركات نقدية كبرية ميكن أن يكون بالغ الصعوبة.
يذكر األفراد يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا مستويات متباينة كثرية يف إمكانية الوصول إىل
الحسابات املرصفية؛ بينام تتوافر الخدمات املرصفية بشكل أكرب بكثري يف الخليج ،وإىل درجة أقل يف
بالد الشام وشامل أفريقيا .كام توجد يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا أكرب فجوة بني الجنسني يف
التعامالت املرصفية من أي منطقة أخرى يف العامل .وهذا يعني أن املتطلبات املرصفية قد تشكل صعوبات
188
أكرب بالنسبة للمشارِكات من النساء.
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مل تتم تسوية معظم الصعوبات الناجمة عن تدين مستويات الوصول إىل املؤسسات املالية مبارشة من
خالل قانون متويل األحزاب السياسية .بدالً من ذلك ،فإن أولئك الذين يصوغون القانون ينبغي أن يدركوا
محدودية النظام املايل يف البالد ،وقدرة مؤسساته عىل اكتشاف املعامالت غري املرشوعة عند النظر بأية
أنواع من القيود ميكن فرضها بشكل واقعي ،واالنتباه باستمرار ألثر الوصول إىل املؤسسات املالية عىل
املشاركة السياسية نفسها.

 5 .6 .3فرض العقوبات والطعن فيها
 1 .5 .6 .3أنواع العقوبات
ينبغي أن تكون العقوبات قابلة للتطبيق عىل جملة من الالعبني ،مبا يف ذلك األحزاب السياسية ،املرشحون،
مدراء الحمالت االنتخابية ،مدققو الحسابات ،األفراد ،املتربعون من األفراد والرشكات ،أصحاب املناصب،
وأي شخص آخر يشارك يف العملية السياسية .إن تقديم مجموعة من الخيارات لهيئة إنفاذ القانون
وتفصيل العقوبات بشكل يتطابق مع طبيعة وشدة االنتهاكات يساعد اإلنفاذ؛ وذلك بتشجيع فرض
عقوبات أخف عىل املخالفات األخف .كام ميكن للعقوبات املختلفة أن تصل إىل مختلف الالعبني ،مثل
املنظامت واملرشحني واملتربعني .إذا كانت العقوبات الوحيدة املتوافرة لهيئة اإلنفاذ كبرية ـ عىل سبيل
املثال السجن ،أو فقدان املنصب الذي انتخب إليه املرشح ،أو إلغاء تسجيل حزب سيايس ـ فإن الهيئة،
حتى لو كانت مستقلة ،قد تجد من غري املناسب فرض تلك العقوبات عىل املخالفات الخفيفة لنظام
189
التمويل السيايس ،كام أنها ميكن أن تحجم عن ذلك بسبب الصعوبات السياسية التي تنتج عن ذلك.
تتمثل أخف العقوبات عادة يف "التوبيخ العلني" .وتشمل العقوبات الشائعة األخرى الغرامات ،التي
ت ُع َّدل وفقاً لطبيعة وجسامة املخالفة وتزداد يف حالة تكرر املخالفات؛ تقليص التمويل العام؛ إلغاء
تسجيل الحزب؛ وخسارة املنصب الذي انتخب له املرشح .كام ميكن أن ت ُفرض العقوبات الجنائية يف
الحاالت الخطرية .يجوز أن تفرض العقوبات يف حالة مخالفة القوانني التي تحكم دخل أو نفقات
األحزاب ،من حيث املصدر وموضوع النفقة أو املستوى؛ ويف حالة تقديم إعالنات كاذبة يف عمليات
190
اإلبالغ؛ أو يف كلتا الحالتني.
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الشكل  .3عقوبات شائعة النتهاكات قوانني متويل األحزاب (عدد من الدول).
األزرق = العقوبات املالية; األحمر = العقوبات الجنائية; أرجواين = العقوبات التنظيمية;
األخرض = العقوبات االنتخابية
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العقوبات املالية .قد تكون العقوبات املالية هي الشكل األكرث مرونة وفعالية من العقوبات .هي األسهل
من حيث جعلها ت ُطابِق نطاق الجرمية املالية .ميكن أن يُف َرض عىل األحزاب خسارة أية أموال تتلقاها
بشكل غري رشعي ،ودفع غرامات يف نطاق محدد (عىل سبيل املثال ،نفس املبلغ الذي تم تلقيه ،أو ضعفه
يف حال تكرار املخالفة) .ميكن أن تنعكس الظروف املخفِّفة أو املع ِّززة يف مبلغ الغرامة .يف السياقات
التي يتم فيها تقديم التمويل العام لألحزاب ،ميكن تعزيز الغرامات من خالل حجب األموال ،مام يجعل
عملية اإلنفاذ سهلة نسبياً .كام ميكن فرض الغرامات بسهولة بعد حدوث االنتخابات؛ وهذا مهم ،حيث
191
إن عملية التحقيق ستتطلب وقتاً أطول مام تسمح به الفرتة االنتخابية.
إالّ أن الغرامات قد ال يكون لها األثر املطلوب عىل األحزاب السياسية .يف األوضاع التي تتغري فيها
األحزاب بشكل كبري ،فإن الغرامات قد ال ت ُحدث أثرا ً حقيقياً حتى لو فرضت عىل األحزاب التي تنتهك
القانون ـ وهذا يعتمد عىل ما إذا كانت املسؤولية املالية ترتبط باألحزاب السياسية الجديدة التي
يؤسسها نفس السياسيني .أضف إىل ذلك أنه حتى لو كانت الغرامة املحتملة مرتفعة ،فإن األحزاب قد
تكون مستعدة التخاذ مخاطرة أكرب بدفعها إذا كانت املكاسب تستحق ذلك .يف املكسيك ،هناك تص ّور
192
بأن هذا يحدث فعالً.
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العقوبات الجنائية أو الشخصية .العقوبات الجنائية ،مبا فيها السجن ،شائعة أيضاً .يف حني أنها قد تشكّل
رادعاً قوياً ،فإن العقوبات الجنائية لها عدة مساوئ .أوالً من الواضح أنها ت ُط َّبق عىل األفراد وحسب.
ثانياً ،قد تتطلب عتبات من اإلثبات فيام يتعلق مبعرفة أو سلوك الفرد ـ وكام يف الجرائم املالية بشكل
عام ـ يصعب تقدميها .يف حني أن تلقّي الحزب أو إنفاقه ألموال غري قانونية قد يكون من السهل إثباته
يف حالة معينة ،فإن االنخراط الشخيص لقائد الحزب قد يصعب إثباته .ثالثاً ،أنها تتطلب عادة مشاركة
فروع أخرى من الحكومة ،خصوصاً سلطات التقايض ،التي قد ال تكون متخصصة يف الجرائم االنتخابية أو
التي قد تعاين من مشاكل خاصة بها يف مجاالت االستقالل والقدرات .وبالنظر إىل خطورة هذه العقوبات
واملوارد املطلوبة ملتابعتها ،فإنها قد ال تكون مناسبة للمخالفات الخفيفة .إن االعتامد عىل العقوبات
الجنائية وحدها سيشكل تقنية ف ّجة وغري ف ّعالة رمبا ،إالّ أن العقوبات الجنائية ميكن أن تشكل جزءا ً يف
193
نظام عقوبات متكامل.
العقوبات التنظيمية .وتشمل هذه العقوبات تعليق الحزب أو حلّه ،أو منع تقديم الحزب ملرشحني يف
دائرة انتخابية معيّنة .وهي تطبَّق عادة عىل األحزاب التي انخرطت يف مخالفات متكررة وخطرية ،أو مل
تق ِّدم التقارير املالية املطلوبة .يف حني أن الرضر الذي يلحق باسم الحزب أو خسارة ذلك االسم وتنظيمه
قد يرفع كلفة املخالفات ،وقد يحمل معه تبعات أخرى مثل خسارة التمويل ،من املمكن عادة تج ُّنب
هذه التبعات ببساطة من خالل االنتظام تحت اسم حزب جديد .يف سياقات أخرى ،أثبتت العقوبات
التنظيمية عدم فعاليتها .لقد حاولت تركيا وإسبانيا حظر أحزاب سياسية بسبب برامجها السياسية،
وطبيعة البيانات التي أطلقها قادتها ،أو ارتباطهم مبجموعات عنيفة .ويف كال البلدين ،عادت األحزاب
السياسية املعنية إىل الظهور دون أن يلحق بها رضر تحت أسامء مختلفة ـ حزب العدالة والتنمية،
وحزب السالم والدميقراطية يف تركيا ،وأمايور يف إسبانيا هي أحدث تجليات األحزاب اإلسالمية والكردية
والقومية اليسارية الباسكية ،عىل التوايل.
عالوة عىل ذلك ،فإن تنفيذ العقوبات التنظيمية يطرح السؤال املتعلق بالغرض من العقوبة .يف حني أنها
قد متنع بعض املخالفات من خالل قوتها الرادعة ،فإن حل أو تعليق حزب سيايس قد يحدث آثارا ً سلبية
عىل الطبيعة التشاركية للعملية الدميقراطية .قد يكون حل الحزب إجرا ًء أكرث عملية؛ حيث إنه يلغي
املكانة القانونية لألحزاب ذات األداء اليسء أو التي ال تلتزم بإجراءات اإلفصاح .وقد شكّل هذا قضية يف
194
الهند ،حيث استُعملت األحزاب السياسية كأدوات لغسل األموال.
العقوبات االنتخابية .إن استعامل العقوبات االنتخابية أمر بديهي ،خصوصاً يف حالة املخالفات االنتخابية.
إالّ أن هذه العقوبات ت ُستع َمل يف عدد قليل نسبياً من البلدان .وقد يتمثل أحد األسباب يف صعوبة
فرضها عندما تحدث معظم مراجعات التقارير واملخالفات بعد أن تكون الفرتة االنتخابية قد انتهت.
يف كثري من األحيان ،عندما يتم اتخاذ قرار ،فإن املسؤول املنتخب يكون قد أصبح يف منصبه لبعض
الوقت ،ويصبح عزله صعباً سياسياً أو يؤدي إىل معارك قضائية .أضف إىل ذلك ،أن هناك السؤال املتعلق
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غيت فعلياً نتيجة
مبا إذا كانت معظم املخالفات املالية ـ رغم تأثريها عىل النظام السيايس بر ّمته ـ قد ّ
195
االنتخابات املعنية ،خصوصاً إذا كان خصوم الفائز قد ارتكبوا مخالفات أيضاً.
لكن ،نظرياً ،قد تكون العقوبات االنتخابية أكرث سهولة من حيث التطبيق يف الحاالت التي تكون فيها
االنتخابات ترشيعية أو ملجلس محيل ،وخصوصاً عندما تجري االنتخابات يف دوائر انتخابية أكرب .إذا كان
سيغي من عدد املقاعد التي يحصل عليها أحد األحزاب ،لكن ال يقلب كلية نتائج مرتفعة
فرض العقوبة ّ
الرهانات ،لشخص واحد كام يف االنتخابات الرئاسية ،فإن استعامل العقوبات االنتخابية مثل خسارة
مقاعد يف اإلطار القانوين ،واستعاملها الفعيل ،ميكن أن يكون مقبوالً لالعبني السياسيني.
يف نظام شامل ،مثل النظام الكولومبي ،فإن جميع العقوبات متوافرة يف سياقات معينة .الجدول اآليت
يقدم نظرة عامة عىل مجموعة األحكام التي تم تبنيها مؤخرا ً يف كولومبيا ،يف محاوالتها إلصالح نظامها
السيايس ومعالجة تع ّرضها لإلنفاق غري القانوين من قبل تجار املخدرات واملجموعات املسلّحة وشبه
العسكرية.
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العقوبات الشاملة :مثال القانون الكولومبي 2011/1475
ميكن فرض الحرمان من التمويل العام أو الوقت املخصص عىل وسائل اإلعالم
عقوبات مالية
عند عدم االلتزام بتنفيذ األحكام القانونية املتعلقة بتمويل األحزاب ،مبا يف
ذلك اإلفصاح وآليات مسؤولية الحزب؛ أو عدم االلتزام بتلك األحكام؛ وخرق
القيود املوضوعة عىل الدخل واإلنفاق؛ أو مخالفات مختلفة أخرى .عندما يتم
طرح األصوات التي يحصل عليها مرشحون للكونغرس يدانون الحقاً باالرتباط
مبجموعات مسلحة غري قانونية ،ويرتاجع الحزب الذي ينتمي إليه هؤالء األعضاء
إىل ما دون عتبة التمويل ،ينبغي عىل الحزب إعادة أي متويل عام زائد حصل
196
عليه.
تفرض هيئة االنتخابات هذه العقوبات التي ميكن الطعن بها لدى مجلس
197
الدولة ،أعىل محكمة إدارية يف البالد.
عقوبات جنائية ال يفرض القانون رقم  2011/1475عقوبات جنائية محددة ،لكنه يعرتف
بالقوانني الجنائية املك ّملة املوجودة ويعتمد عليها .بشكل خاص ،يعاقب القانون
عىل ترشيح األحزاب ملرشحني مدانني بإقامة صالت مع املجموعات املسلحة غري
القانونية ،وتجار املخدرات ،والجرائم ضد الدميقراطية أو جرائم ضد اإلنسانية .يف
حني أن هذه الجرائم ليست ذات طبيعة مالية ،فإنها تنطوي عادة عىل استعامل
198
أموال من مصادر غري مرشوعة ألغراض سياسية.
ويعمل هذا مبوازاة "بند املقعد الشاغر" يف الدستور الكولومبي ،الذي يحظر
استبدال عضو كونغرس أو مجلس مناطقي أو محيل يُع َزل بسبب إدانته بإحدى
هذه الجرائم .بدالً من ذلك ،يخرس الحزب املقعد .تسعى هذه اآللية إىل تعزيز
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محاسبة األحزاب عىل أفعال مرشحيها يف نظام ال مركزي تقليدياً.
عقوبات تنظيمية عقاباً عىل جملة من املخالفات ،ميكن تعليق الشخصية االعتبارية للحزب أو
إلغاؤها؛ كام ميكن أن يُحظَر عىل الحزب تقديم مرشحني يف دائرة انتخابية معينة؛
أو ميكن حل تنظيم الحزب .يخرس الحزب شخصيته االعتبارية إذا تراجع إىل ما
دون عتبة األصوات املطلوبة عند طرح األصوات التي يحصل عليها مرشحون
مرتبطون مبجموعات مسلحة غري قانونية .كام يف العقوبات املالية ،ت ُف َرض هذه
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العقوبات من قبل هيئة االنتخابات.
عقوبات انتخابية تؤدي انتهاكات القيود عىل اإلنفاق إىل خسارة املنصب السيايس؛ وتقدم هيئة
االنتخابات التهم إىل السلطة املعنية املحددة من قبل القانون التي تحدد ما
إذا كان ينبغي عزل صاحب املنصب .كام ميكن ألصحاب املناصب أن يخرسوا
201
مناصبهم أوتوماتيكياً عندما يدانون بجرائم جنائية معينة ،كام وصفنا أعاله.
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يف إرسائيل ،البلد اآلخر الذي ظهرت فيه فضائح متويل سيايس بارزة يف املايض ،جملة واسعة من العقوبات
متوافرة ملراقب الدولة ،الذي كان يستطيع أن يحكم بغرامات وبحجب التمويل العام ،كام يُ َرتك له تقدير
املبلغ .وميكن للمراقب العام أيضاً أن يحيل الحاالت الجنائية مثل تقديم إعالنات زائفة أو تقديم أو
تلقي تربعات غري قانونية إىل النائب العام للمالحقة القضائية .إحدى حاالت إنفاذ قانون متويل األحزاب
السياسية بلغت حوايل  2.8مليون دوالر كغرامة فُرِضَ ت عىل حزب "إرسائيل واحدة" ،وهو ائتالف
يدور يف فلك حزب العمل ،يف أعقاب انتخابات عام  1999الرتكابه انتهاكات شملت تلقي التمويل من
202
الخارج.

 2 .5 .6 .3املالحقة القضائية والتقايض
القضية األخرية التي ينبغي معالجتها هي من يفرض العقوبات ،وما إذا كان ُيكن الطعن فيها وأمام َمن.
املقاربات املتباينة حيال هذه القضية تعكس جزئياً طبيعة األنظمة القانونية املختلفة .لدى بعض البلدان
هيئات قضائية متخصصة تعالج املسائل االنتخابية بشكل محدد ،يف حني تحيل بلدان أخرى حاالت
الطعن إىل املحكمة الدستورية ،أو املحكمة اإلدارية أو إىل محكمة عادية .بشكل خاص ،فإن العديد من
بلدان الكومنولث ،أو البلدان األخرى التي تتبع النظام القانوين الربيطاين ،تلجأ إىل التقايض يف القضايا
االنتخابية ،مبا يف ذلك النزاعات املالية ،من خالل نظام املحاكم العادية .يف البلدان التي تتبنى القانون
املدين ،مثل البلدان األفريقية الفرنكوفونية أو بلدان أمريكا الالتينية ،فإن املقاضاة يف العقوبات املدنية
مثل الغرامات ميكن الطعن فيها أمام محكمة القانون اإلداري .البلدان التي فيها هيئة إدارة انتخابات
مسؤولة عن متويل األحزاب السياسية تعطى هيئة إدارة االنتخابات عادة سلطة فرض العقوبات يف املقام
األول ،مع حق االستئناف أمام الجهاز القضايئ ـ سواء أمام محكمة ذات تفويض عام أو أمام محكمة
إدارية .قد تتفاوت سلطة فرض العقوبات حسب نوع العقوبة املعنية؛ العقوبات الجنائية تتم معالجتها
203
غالباً من خالل عملية مختلفة.
عند دراسة أشكال االستئناف ،تؤخذ قضايا االستقالل والقدرات بعني االعتبار .ميكن لحق االستئناف،
إضافة إىل االلتزام بأية متطلبات دستورية ذات صلة تتعلق بالعدالة واإلجراءات املعتمدة أصوالً ،إضفاء
الرشعية عىل النموذج املستعمل وتعزيز التص ّور بتطبيق العدالة .عالوة عىل ذلك ،فإن هيئة إدارة
االنتخابات قد ال تتمتع بنفس خربة الجهاز القضايئ يف بعض القضايا الدستورية ذات الصلة .لكن من
املهم أن يقتنع الالعبون السياسيون أن جهاز االستئناف القضايئ يتمتع بنفس الدرجة من االستقالل
(القدرة عىل فرض العقوبات بشكل متسا ٍو عىل جميع األطراف) املطلوب من هيئة اإلنفاذ األويل .وإالّ
فإن جهازا ً قضائياً خاضعاً لقيود سياسية أكرب قد يفشل أو يقلّص عمل هيئة إنفاذ القانون.

 6 .6 .3ف ّعالية التنفيذ
يعترب تحديد مدى ف ّعالية نظام اإلنفاذ بشكل عام عملية صعبة ال ميكن أداؤها بدرجة كبرية من الدقة.
وسيعتمد الجواب عىل ما تعنيه "الفعالية" :بشكل عام ،فإن السؤال يتعلق مبا إذا كانت املامرسات
96

أنظمة متويل األحزاب السياسية

تغيت ،وكيف .ومبعنى أضيق ـ االلتزام بالقواعد املوجودة ـ فإن العديد من االنتهاكات لن
السياسية قد ّ
يتم كشفها .إ ّن جزءا ً كبريا ً من ف ّعالية اإلنفاذ قد تكون رادعة لالنتهاكات ،ولذلك لن تكون قابلة للمراقبة.
يف حني أن السلوك الظاهر لهيئة اإلنفاذ قد يكون قابالً للتقييم ،فإن هناك الكثري مام يحدث تحت
السطح ،ما يجعل الطبيعة الحقيقية ونطاق السلوك غري القانوين غري قابل للحساب بدرجة عالية من
الدقة .وهذه الصعوبات تعني أن بناء مؤرشات رسمية ،وموضوعية للف ّعالية قد يشكّل تح ّدياً .التقييامت
الذاتية ،مثل مسوح الرأي العام ،مفيدة من حيث املعلومات التي تقدمها؛ خصوصاً من حيث إنها
تتطرق لألهداف األوسع املتمثلة يف الرشعية السياسية .إال أنها ف ّجة وقد ال تعكس التحسينات الفعلية يف
املامرسات أو اإلنفاذ؛ كام أنها قد تكون مو ّجهة بالتصورات حول النظام السيايس ،واالستياء املستمر من
الوضع السيايس بشكل عام ،أكرث مام هي مو ّجهة باملامرسات املالية السياسية بشكل محدد.
ت ُع ُّد املكسيك حالة أدت فيها التحوالت الدميقراطية والنزاعات املتعلقة باستعامل املال يف السياسة،
املفصلة
إضافة إىل دور وسائل اإلعالم ،إىل دورة مستمرة من اإلصالحات وإىل وجود جسد من القوانني ّ
جدا ً فيام يتعلق بالتمويل السيايس .لقد نتج عن تطور قانون االنتخابات املكسييك منح سلطات واسعة
لهيئة إدارة االنتخابات فيها لفرض عقوبات إدارية ،مبا يف ذلك التوبيخ والغرامات وتقليص التمويل العام،
وإلغاء التسجيل عقاباً عىل تكرار املخالفات الخطرية .لقد فرضت هيئة إدارة االنتخابات املكسيكية
غرامات كبرية ،متفوقة يف ذلك عىل هيئات إدارة االنتخابات يف بلدان أخرى يف أمريكا الالتينية .يف عام
 2000شملت الغرامات  45مليون بيزو عىل الحملة االنتخابية لفنسنتي فوكس عقاباً عىل جمع التربعات
بشكل غري قانوين ،وغرامة أكرب وصلت إىل حوايل  100مليون بيزو عىل الحزب الثوري الدستوري بسبب
تلقّيه أمواالً من نقابة عامل رشكة النفط الحكومية .فرضت املؤسسة الفيدرالية لالنتخابات أكرث من
 35مليون بيزو كغرامات بعد مراجعة التقارير عن عام  ،2009آخر سنة انتخابية اكتملت العمليات
بالنسبة لها ،دون أن يشمل ذلك الغرامات املفروضة عىل مخالفات مالية أخرى .تم إلغاء نصف هذا
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املبلغ من قبل املحكمة االنتخابية.
بعد جولة أخرى من اإلصالحات يف الفرتة  2008-2007استهدفت استعامل وسائل اإلعالم عىل وجه
الخصوصُ ،م ِنحت وحدة الرقابة عىل موارد األحزاب السياسية يف املؤسسة الفيدرالية لالنتخابات مزيدا ً
من االستقالل وصالحيات قانونية إضافية .فُرضت الغرامات عىل أطراف ثالثة ،مثل وسائل اإلعالم،
التي أصبحت خاضعة ألحكام جديدة يف قانون التمويل السيايس .عىل سبيل املثال ،فُرضت غرامة عىل
تلفزيون أزتيكا مقدارها  15مليون بيزو لجملة من املخالفات ،مبا فيها رفضه بث إعالنات لحزب سيايس
ورسائل من هيئة إدارة االنتخابات كام ينص القانون ،يف حني التزمت شبكات تلفزيونية أخرى بشكل
أكرب مع املتطلبات .إالّ أن مثة نقصاً يف القانون املكسييك ،يتمثل يف الغياب النسبي للعقوبات الجنائية يف
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هذا املجال يف القانون الجنايئ ،رغم أنها موجودة ويتم إنفاذها من قبل شعبة يف مكتب النائب العام.
مل يحمِ حجم العقوبات وتكرارها ،والعدد الكبري من املوظفني الدامئني املسؤولني عن إنفاذها ،هيئة إنفاذ
القانون املكسييك من االنتقادات املستمرة .أحاطت اإلشكاليات باالنتخابات الرئاسية لعام  ،2006التي
ُحسمت بهامش صغري جدا ً .ساد االعتقاد بأن املجلس التنفيذي الذي كان موجودا ً عندما أصدرت هيئة
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إدارة االنتخابات قرارات تتعلق بتلك العملية ـ رغم أنه كان مستقالً اسمياً ـ انتُ ِخب من قبل حزبني من
األحزاب الثالثة الرئيسية ،ما أدى إىل إقصاء الحزب الثالث الذي خرس االنتخابات .إضافة إىل ذلك ،فإن
االستياء واسع االنتشار الذي أحاط بدور وسائل اإلعالم يف االنتخابات أدى بشكل أسايس إىل إصالحات
 .2008-2007يف عام  ،2012عاد الجدل إىل الظهور فيام يتعلق بحملة املرشح الرئايس الفائز عىل وجه
الخصوص ،من الحزب الثوري الدستوري الذي كان حاكامً يف املايض وعاد إىل الحكم ،رغم أن أحزاباً أخرى
اعرتضت أيضاً .يف حني أن الهيئة الرقابية رفضت االتهامات املتعلقة بالتمويل غري القانوين والحصول عىل
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أصوات مقابل بطاقات حسم يف محالت السوبر ماركت ،فإن العديد من املكسيكيني ظلوا متشككني.
إالّ أن استمرار النقاش العام ،إضافة إىل الحاجة إلجراء الهيئة الرقابية لتحقيق يف القضية وإصدار حكم
يستند إىل األدلة ،ت ُظهر التغيريات التي حصلت يف نظام التمويل السيايس املكسييك .لقد علّق املراقبون
الخارجيون بشكل إيجايب عىل التغيريات وعىل جودة اإلنفاذ ،خصوصاً باملقارنة مع بلدان أخرى يف
املنطقة .عالوة عىل ذلك ،وفيام يتعلق بالقيود األكرب عىل الوصول إىل وسائل اإلعالم ،فإن مراقبي
االنتخابات الحظوا جهودا ً من قبل املرشحني لاللتفاف عىل اإلصالحات وأيضاً محاولة تعديل التقنيات
التي يستعملونها يف حمالتهم االنتخابية للرتكيز بشكل أكرب عىل التواصل الشخيص ،ما يشري إىل أن
207
اإلصالحات تعمل بنجاح لتغيري الطريقة التي تتم بها العمليات السياسية.
كام يُعترب النظام اإلرسائييل ف ّعاالً أيضاً؛ يعتقد بأن معظم األحزاب اإلرسائيلية تختار االلتزام بالقواعد
بدالً من املخاطرة بأن تُكتَشف من قبل مراقب الدولة وتُف َرض عليها الغرامات ،عىل األقل عىل املستوى
الوطني .من جهة أخرى ،ورغم حظر التمويل األجنبي يف االنتخابات العامة ،فإن معظم متويل املرشحني
األفراد يف االنتخابات التمهيدية يف األحزاب يأيت من الخارج ،خصوصاً من الواليات املتحدة .يف حني أن
عملية إنفاذ القانون قد تكون ف ّعالة تقنياً ،فإنها قد تكون ببساطة ح ّولت األنشطة املحظورة إىل ميادين
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أخرى.
يف الهند ،وجدت هيئة إدارة االنتخابات نفسها بحاجة لالنخراط يف اإلنفاذ قبل االنتخابات ،حيث إن
عالجها الوحيد فيام بعد هو إلغاء فوز املرشح .بعض البلدان اختارت استعامل طرق تركّز عىل املحاسبة
االنتخابية عن املخالفات؛ وهذا هو الحال يف اليابان ،عىل سبيل املثال ،حيث يركّز اإلطار القانوين عىل
اإلفصاح بدالً من فرض العقوبات ،والعقوبة الوحيدة غري السياسية املتوافرة هي املالحقة القضائية عىل
التهم الجنائية .إن القرار املتعلق باختيار آليات اإلنفاذ التي ينبغي تب ّنيها يعتمد جزئياً عىل الرؤية األوسع
للسياسة يف البالد ،وكذلك عىل ما يُعتقد أنه أولويات يف مجال التمويل السيايس ،وما إذا كان يُعتقد أن
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املساءلة أمام الجمهور والناخبني كافية يف ذلك السياق.
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 7 .6 .3التطورات األخرية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
 1 .7 .6 .3مرص
لقد حافظت مرص عىل استمرارية إطارها القانوين الذي كان سائدا ً قبل العملية االنتقالية ،ما يعني أن
القواعد ـ مبا يف ذلك قواعد اإلنفاذ ـ كانت مصممة ملصلحة الحزب الوطني الدميقراطي الحاكم ،وليس
لتعزيز املشاركة املفتوحة أو املنافسة .توجد أحكام التمويل السيايس يف القوانني املختلفة التي تحكم
عملية االنتخابات الرئاسية وانتخاب املجلسني الترشيعيني ،إضافة إىل قانون األحزاب السياسية.
مقسمة بني لجنة االنتخابات الرئاسية ،التي تتكون
عالوة عىل ذلك ،فإن اإلدارة الفعلية لالنتخابات تبقى ّ
من كبار القضاة ،والهيئة القضائية العليا لالنتخابات ،التي ترشف عىل االنتخابات الربملانية وتتكون من
مجموعة مختلفة من القضاة .يف حني أن كال الهيئتني تتمتعان ببعض االستقالل القانوين ،فإن شفافيتهام
محدودة ،وحيث إنهام هيئتان مشكلتان بشكل أسايس من أجل االنتخابات ،فإنهام مل متتلكا هيكلية تنظيمية
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مستمرة .وقد كانت التعديالت التي أجريت عىل هيكلية اإلنفاذ يف سياق ما بعد الثورة محدودة.
ال تتطلب قواعد الحمالت االنتخابية الربملانية اإلفصاح عن النفقات؛ وليس ألي هيئة سلطة واضحة
للقيام باملالحقة القضائية عن االنتهاكات ،رغم وجود قيود رصيحة عىل اإلنفاق بالنسبة للمرشحني.
ومن هنا ،ليس من الواضح ما إذا كان املرشحون قد خرقوا القيود عىل اإلنفاق .من جهة أخرى ،فإن
القواعد املوجودة مسبقاً للحملة الرئاسية ،إضافة إىل األنظمة التي أصدرتها لجنة االنتخابات الرئاسية،
فرضت اإلفصاح املستمر عن التربعات وكذلك عىل عملية اإلبالغ بشكل عام؛ وتتم مراجعة التقارير من
قبل الجهاز املركزي للمحاسبات .نظرا ً إىل أنه ال ينبغي بالرضورة نرش التقارير ،فمن غري املعروف ما هو
اإلنفاق الذي أبلغ عنه املرشحون الرئاسيون يف انتخابات عام  ،2012أو ما إذا كانت األرقام دقيقة .طالب
قرار هيئة االنتخابات الرئاسية رقم  10تقنياً مبنح أوقات متساوية للمرشحني يف وسائل اإلعالم ،إالّ أن
رشوط التنفيذ كانت غامضة .تخضع األحزاب السياسية لألنظمة عىل أساس مستمر ،وينبغي أن تتت ّبع
تربعاتها ونفقاتها؛ كام ميكن أن تخضع حساباتها للتدقيق من ِقبل الجهاز املركزي للمحاسبات.
نص عىل تأسيس هيئة انتخابات مستقلة لوضع األنظمة
الدستور املرصي لعام  ،2012املعلَّق حالياًَّ ،
املتعلقة بتمويل ونفقات االنتخابات .وستتكون الهيئة من أعضاء يف الجهاز القضايئ ،سيخدمون لفرتة
تتكون من  6سنوات .أما الطعون يف قرارات الهيئة فتكون أمام املحاكم اإلدارية .عند النظر يف قانون
يحدد سلطات وواجبات هيئة االنتخابات ،قد يرغب املرشعون املرصيون بالنظر أيضاً مبنح الهيئة سلطة
مراجعة التقارير املالية املنتظمة لألحزاب والتحقيق يف االنتهاكات أو فرض العقوبات عليها ،إضافة إىل
الحصول عىل املعلومات الرضورية إلجراء تحقيق كامل .إضافة إىل ذلك ،ينبغي أن يكون دور الجهاز
املركزي للمحاسبات محددا ً بوضوح أكرب .أخريا ً ،قد تكون متطلبات الشفافية فيام يتعلق بعمليات الهيئة
وقراراتها مفيدة أيضاً يف تزويد الجمهور باملعلومات للحصول عىل تغذية راجعة تُستعمل يف إجراء
اإلصالحات الرضورية األخرى للنظام.
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 2 .7 .6 .3ليبيا
ينص القانون الليبي رقم  2012/29عىل أن تتلقى وحدة اإلرشاف املايل يف الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات
ُّ
تقارير سنوية عن دخل ،ونفقات وأصول األحزاب؛ وللوحدة سلطة تدقيق جميع وثائق األحزاب خالل
عملية التحقيق .للهيئة الوطنية العليا لالنتخابات سلطة إحالة أي حزب للمحاكم لحلّه عند انتهاكه أياً
البت يف هذا الطلب خالل  30يوماً ،إالّ أن للمحكمة
من املتطلبات الواردة يف القانون  .2012/29وينبغي ُّ
أن ت ُق ِّدر فرض غرامة عىل الحزب إذا صحح مخالفاته خالل فرتة محددة .ويف السياق االنتخايب ،كانت
الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات مسؤولة عن ضامن التزام األشخاص واألحزاب املشاركة يف انتخابات
الهيئة الترشيعية املؤقتة ،املؤمتر الوطني العام ،مبختلف القيود عىل الدخل واإلنفاق ،إضافة إىل متطلبات
اإلفصاح .ولها الحق ،نظرياً ،بإعالن أي حزب أو مرشح غري مؤهل بسبب االنتهاكات التي ارتكبها .تب ّنت
الهيئة أنظمة توفّر الوقت يف وسائل اإلعالم الحكومية للمرشحني واألحزاب ،وفقاً لقانون االنتخابات،
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وتب ّنت أنظمة حول قيود اإلنفاق قبل بداية الحملة االنتخابية بيومني.
كانت التقييامت الدولية لحرفية الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات إيجابية .إالّ أن الهيئة مل تكن تتمتع
بالقدرات إلجراء تحقيقات مالية ،سواء قبل أو بعد االنتخابات ،حيث إن الهيئة كانت مسؤولة أيضاً عن
العمليات االنتخابية يوم االنتخابات وتسجيل األصوات ،إذ سجلت حوايل  3ماليني ناخب ،ود ّربت حوايل
 38,000موظف شاركوا يف عملية االنتخابات ،وعن اعتامد املرشحني وتثقيف الناخبني وسد مختلف
الفجوات يف اإلطار القانوين الذي وضعه املجلس الوطني االنتقايل ،والتحقيق يف االنتهاكات غري املالية.
إالّ أن الهيئة واجهت ،يف أدائها هذه الواجبات ،مشاكل تتعلق بارتفاع وانخفاض عدد أعضائها أدت يف
النهاية إىل تعديل القانون حول تكوينها .يف حني كانت االنتخابات سلمية بشكل عام ،وحصول الحوادث
ثانويا فقط ،فإن املخاوف األمنية تبقى طاغية .مل تكن معظم الشكاوى القانونية تتعلق بالتمويل؛ قبل
االنتخابات ،كانت معظمها تتعلق بأهلية املرشحني ،وبعد االنتخابات ،كانت معظمها تتعلق بعملية
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االقرتاع نفسها أو باستمرار الحملة االنتخابية أو الدعاية غري القانونية يوم االنتخابات.
تواجه ليبيا اآلن التح ّدي املتمثل يف وضع قوانني انتخابية جديدة ،وتعديل مسؤوليات الهيئة الوطنية
العليا لالنتخابات استعدادا ً النتخابات املجلس التأسييس .يف أعقاب كتابة دستور جديد ،ستحدث العملية
عىل األرجح بشكل ما مرة أخرى .بالنظر إىل اإلطار الزمني املحدود نسبياً والقدرات املتنامية للهيئة ،فإن
الطلب من الهيئة تنفيذ خطط إنفاذ مالية طموحة سيكون غري ناجح عىل األرجح .زد عىل ذلك أن ليبيا
تعيد بناء جميع مؤسساتها ،مبا يف ذلك الجهاز القضايئ ومؤسسات اإلنفاذ املالية ،ولديها عدة خيارات
إنفاذ أخرى ال تواجه مشاكل مامثلة .أخريا ً ،فإن معظم األحزاب السياسية صغرية نسبياً ،وقد تواجه
املفصلة.
صعوبات يف االلتزام بأنظمة اإلفصاح ّ
يف هذا السياق ،ركّزت الهيئة منطقياً عىل تنسيق العملية االنتخابية ومحاولة ترسيخ استقاللها .عىل
املدى القصري ،قد يرى ُص ّناع السياسات االستمرار يف الرتكّيز عىل أوجه التمويل السيايس التي ستساعد
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عىل فتح امليدان السيايس ملختلف وجهات النظر ،ويف نفس الوقت عدم فرض مطالب إدارية مرهقة
عىل األحزاب ،مثل مستوى معني من التمويل العام ،واستمرار الوصول إىل وسائل اإلعالم الحكومية،
ومتطلبات أساسية لإلفصاح .إذا كان هناك رغبة يف إيجاد هيئة انتخابية مستقلة عىل املدى البعيد ،فإن
األولوية قد تكون تعزيز استقالل الهيئة الوطنية العليا لالنتخابات أو ما يَخلِفُها يف الدستور ،وتأسيس
إجراءات دامئة الختيار أعضاء الهيئة وعملياتها .ال ينبغي تحميل الهيئة أكرث مام تحتمل ،ومتكينها من
ترسيخ وتعزيز كفاءتها يف مجاالت رئيسية يف إدارة االنتخابات .إضافة إىل ذلك ،لوحظت الحاجة لعملية
للبت يف الشكاوى؛ وسيكون هذا هاماً عىل نحو خاص يف السياق املايل ،حيث قد
أوضح وأكرث يُرسا ً ّ
تتطلب التحقيقات وقتاً طويالً.

 3 .7 .6 .3تونس
ف ّوض اإلطار القانوين يف تونس ما بعد الثورة النتخابات املجلس الوطني التأسييس املسؤولية األساسية
عن التحقيق يف مخالفات متويل الحمالت ومالحقتها قضائياً لهيئتني :الهيئة املستقلة العليا لالنتخابات،
ومحكمة الحسابات .راجعت الهيئة املستقلة العليا لالنتخابات التقارير مبارشة بعد تقدميها خالل وبعد
الحملة االنتخابية ،وكانت لها صالحية إلغاء فوز األحزاب يف حال وجود انتهاكات .إالّ أن هذا كان صعباً
بالنظر إىل أن الهيئة كان بوسعها مامرسة صالحياتها قبل إعالن النتائج التمهيدية .كام الحظنا أعاله ،فإن
الهيئة مارست هذه الصالحيات يف حاالت الفوز يف عدة دوائر انتخابية من ِق َبل حزب العريضة الشعبية،
إالّ أن قرارات الهيئة ُر َّدت يف معظمها من قبل املحكمة اإلدارية العليا .ثم أُوكلت إىل محكمة الحسابات
مهمة مراجعة التقارير .أضف إىل ذلك أن تقديم غالبية التقارير للمحكمة تأخر؛ رمبا نتيجة العدد الكبري
من القوائم الصغرية جدا ً وغري الناجحة التي تنافست يف االنتخابات .رغم أن غالبية األحزاب ق ّدمت
تقاريرها ،فإن األحزاب التي متثل  48مقعدا ً يف املجلس الوطني التأسييس مل تفعل ذلك .مل تتم استشارة
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محكمة الحسابات يف عملية مراجعة حالة العريضة الشعبية.
توضح حالة العريضة الشعبية إحدى املشاكل الرئيسية التي تواجهها العقوبات االنتخابية ،مبعنى أنها
تبدو جذابة يف البداية ،لكن عادة ال يكون هناك الوقت الكايف للتحقيق وإصدار قرار قانوين يتعلق
باملخالفات املالية املزعومة يف الحملة قبل إعالن النتائج .أضف إىل ذلك ،أن حرمان حزب من التمثيل
بسبب مخالفات رمبا أثرت أو مل تؤثر بشكل كبري يف النتائج يف هذا السياق ،وحيث كان هناك اتهامات
عتب قرارا ً ذا دوافع سياسية .طُبِّق قانون االنتخابات التونيس
ألحزاب أخرى بارتكاب مخالفات ،ميكن أن يُ َ
فقط عىل انتخابات املجلس الوطني التأسييس؛ لكن إذا تم االحتفاظ بالعقوبات االنتخابية يف قوانني
رشعني التونسيني النظر يف السامح بتطبيقها بعد إعالن نتائج االنتخابات،
االنتخابات يف املستقبل ،عىل امل ِّ
وإرفاقها أيضاً بعقوبات أخرى من أجل تحقيق قدر أكرب من الف ّعالية.
ينطوي إصدار قانون يف عام  2012يح ّدد اختيار أعضاء الهيئة املستقلة العليا لالنتخابات ،وتضمني الهيئة
يف مسودة الدستور التونيس يف حزيران/يونيو  ،2013عىل اعرتاف عام بأهمية عمل الهيئة كهيئة انتخابية
مستقلة ،لكنه ال يع ّرف دورها بشكل كامل يف مجال التمويل (املادة  .)123هناك مزايا محتملة واضحة
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لالعتامد عىل خربة وموارد محكمة الحسابات يف اإلنفاذ ،إالّ أن تعريف أدوار ومسؤوليات وصالحيات كل
هيئة يف العملية بشكل أوضح ،قد يساعد يف تقليل عدد الثغرات التي تسببها قوانني االنتخابات املختلفة
والعمليات املستمرة لألحزاب ،وتسهيل التحقيقات الف ّعالة واملتابعة القضائية للمخالفات.
محكمة الحسابات ،وطبقاً لقانون االنتخابات ،أصدرت تقريرا ً يتعلق بالتقارير املالية لألحزاب النتخابات
عام  .2011وتضمنت توصياتها لإلصالح ،بني بنود أخرى ،تبني إطار قانوين مينح ما يكفي من الوقت
للتحضري؛ تحقيق االنسجام بني قانون األحزاب وقانون االنتخابات ،خصوصاً فيام يتعلق مبا إذا كان
سيسمح بالتربعات الخاصة؛ وضع تعريفات أفضل ملصطلحات "نفقات الحمالت االنتخابية" و "التمويل
األجنبي"؛ تب ّني معايري محاسبية خاصة باألحزاب السياسية والطلب من األحزاب تعيني موظفي محاسبة
داخليني؛ وفرض عقوبات مالية أقوى ،إضافة إىل النظر يف العزل من املنصب كعقوبة بعد مراجعة
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محكمة الحسابات ،بدالً من االكتفاء مبراجعة الهيئة املستقلة العليا لالنتخابات.
ينص عليها القانون  ،87-2011تكون محكمة
يف حالة التقارير املستمرة لألحزاب السياسية ،التي ُّ
الحسابات مسؤولة عن املراجعة .ال يزال وضع هذه التقارير املستمرة غري واضح وليس هناك متطلبات
بنرشها .أضف إىل ذلك أن رئيس الوزراء ُم ِنح مسؤوليات عن اإلنفاذ ،وهو ما يطرح مشاكل تتعلق بتنازع
املصالح ،وأن العقوبات عىل االنتهاكات املستمرة تتكون بشكل أسايس من عقوبات تنظيمية وعقوبات
جنائية تتطلب مبارشتها من قبل رئيس الوزراء .ينبغي عىل قانون األحزاب ،عندما يتم إصالحه ،أن مينح
األولوية لنزع أية سلطة يف اإلنفاذ من مكتب رئيس الوزراء ،ووضع جملة أوسع وأكرث تفصيالً للعقوبات،
رشعني أن ينتبهوا إىل العالقة بني قانون األحزاب السياسية وقانون
إضافة إىل نرش التقارير .عىل امل ّ
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االنتخابات لضامن عمل أحكامهام بالتوازي والتكامل لتكوين ك ٍُّل متامسك.

 8 .6 .3اعتبارات مهمة بشأن السياسات
ينبغي أن تبدو عملية اإلنفاذ حيادية وف ّعالة .ولهذا السبب ،فإن االستقالل والقدرات أمر حاسم .قد
يكون مثالياً االستفادة من املؤسسات القامئة التي ت ُعترب حيادية وتلعب أدوارا ً ذات صلة بتمويل األحزاب
السياسية ـ عىل سبيل املثال ،هيئة انتخابات مستقلة أو محكمة حسابات ـ يف تحديد املسؤولية عن
توسع مسؤوليات الهيئات املستقلة لالنتخابات،
املراقبة وفرض العقوبات .إذا كانت البلدان تؤسس أو ّ
نصح بأن تؤخذ الحاجة إىل الخربة والتمويل الكافيني ملبارشة مسؤولياتهام يف مجال التمويل السيايس
يُ َ
بعني االعتبار.
ينبغي لإلنفاذ أن يركز أوالً عىل الفعالية ومن ثم عىل النطاق ،مبوازاة األجزاء األخرى من اإلطار القانوين
لتمويل األحزاب السياسية .حاملا يتم تحقيق اإلنفاذ الفعال يف بعض املجاالت ،ميكن وضع أهداف
جديدة .ميكن جعل املجاالت التي ال ت ُع ُّد املراقبة الحكومية الشاملة أمرا ً عملياً فيها يف الوقت الراهن
موضوعاً ملتطلبات اإلفصاح ،مبا يسمح باإلبالغ عن االنتهاكات من قبل أطراف خارجية ،وميكن توسيع
رصف هيئة اإلنفاذ جملة
مراقبة الهيئة يف وقت الحق لتشمل تلك املجاالت .ينبغي أن يوضع يف ت ّ
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واسعة ومتنوعة من العقوبات التي تكون مناسبة ،وقابلة لإلنفاذ ،وف ّعالة وتصل جميع الالعبني املعنيني
واملخالفات املعنية وتش ِّجع عىل االلتزام بالقانون.
وينبغي صياغة األوجه األخرى للقانون بشكل يس ِّهل إنفاذه .عىل سبيل املثال ،فإن مطالبة حزب سيايس
باستعامل حساب مرصيف واحد يُع ُّد وسيلة شائعة لتتبع متويل الحزب بسهولة .وقد يشجع منح حوافز
رضيبية للمتربعني لألحزاب السياسية املتربعني عىل تسجيل تربعاتهم علناً .كام ميكن لتقديم التمويل
العام يف برنامج متويل مامثل أن يشجع األحزاب عىل اإلبالغ عن وجود تربعات كانوا رمبا سيخفونها
يف السابق .إضافة إىل ذلك ،فإن عنارص عملية مثل طبيعة النظام املايل يف البلد ستكون عنرصا ً هاماً يف
تحديد اإلجراءات العملية املتوافرة لإلنفاذ .إن االفتقار إىل سجالت مرصفية إلكرتونية ،عىل سبيل املثال،
سيزيد من الوقت والنفقات املرتتبة عىل تتبع املعلومات املرصفية لألحزاب السياسية .إذا كان الوصول
إىل املؤسسات املالية محدودا ً وإذا كانت التعامالت النقدية املبارشة سائدة ،فإن هذا سريفع من كلفة
اإلنفاذ بطرق مهمة ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار.
ستتغري أهداف النظام ،ووسائل وأدوات اإلنفاذ الف ّعال ،مبرور الوقت .سيكون من املثايل مراجعة نظام
اإلنفاذ كل بضع سنوات ،عىل املستوى اإلداري ،لتوفري املرونة لهيئات اإلنفاذ يك تع ّدل طرائق اإلنفاذ
وتق ّدم درجة أكرب من الفعالية دون الحاجة إىل إصالحات قانونية .بعض البلدان متنح رسمياً لهيئة اإلنفاذ
الرئيسية السلطة أو املسؤولية عن اإلصالحات القانونية ،وبذلك تضع القضية أوتوماتيكياً عىل األجندة
بشكل منتظم.
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ُعتب هيئات اإلنفاذ مستقلة
•إن اإلنفاذ الف ّعال لقوانني التمويل السيايس أمر جوهري .ينبغي أن ت َ
وحيادية .وينبغي لنظام اإلنفاذ الف ّعال أن يتمتع بالخربة والتمويل الكافيني.
•ينبغي تصميم قوانني متويل األحزاب األخرى بشكل يحفّز عىل االلتزام.
نصح بقوة بتبني التمويل العام .ينبغي لنظام التمويل العام أن يشمل املساعدات املبارشة وغري
•يُ َ
املبارشة ،إضافة إىل التمويل املستمر .كام ينبغي أن يكون توزيع األموال عادالً.
•ينبغي تصميم أنظمة التمويل العام بطريقة تتحاىش أن تصبح األحزاب متّكلة عىل الدولة أو منفصلة
عن قواعدها ،ومتنع إساءة االستعامل من قبل األحزاب األقوى.
نصح بقوة بوضع متطلبات إفصاح ال تشكّل عبئاً مرهقاً بل تقدم معلومات كافية إلجراء تحقيقات
•يُ َ
ً
شاملة ،خصوصا بالنسبة للتربعات الكبرية .ينبغي أن تغطي املتطلبات األحزاب واملرشحني ،وعىل
املستويات املحلية واملناطقية ،وأن تغطي املنظامت التابعة لألحزاب.
•ينبغي أن تحدد أنظمة اإلفصاح موظفني داخليني يف الحزب مسؤولني عن االلتزام يكونون مسؤولني
قانونياً ،كام ينبغي أن يكون هناك مدققو حسابات داخليون مستقلون ،وإفصاح منتظم ،وسجالت
مح َّدثة تتيح إجراء عمليات تدقيق عشوائية.
املفصح عنها إىل الجمهور يف الوقت املناسب وبطريقة تس ّهل الوصول
•ينبغي أن تصل املعلومات َ
إليها.
•ال ينبغي وضع حدود عىل دخل األحزاب ،ما مل تكن واقعية وقابلة لإلنفاذ .ميكن لتب ّني أحكام تتعلق
بالحدود عىل الدخل ببطء ،وبالتدريج ومبوازاة زيادة التمويل العام أن يش ّجع عىل االلتزام.
•عىل البلدان تحايش فرض قيود إنفاق عامة يصعب إنفاذها ،وميكن أن تكون إما مرتفعة أو متدنية
أكرث مام ينبغي .بدالً من ذلك ،ينبغي لحدود اإلنفاق أن تركّز عىل أمناط معيّنة من اإلنفاق ميكن
مراقبتها ،مثل اإلعالن.
•ينبغي أن تتمتع هيئات اإلنفاذ باالستقالل وبدور محدد يف اقرتاح اإلصالحات عىل النظام.
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 6امللحق  :1أحكام دستورية مختارة حول متويل األحزاب
السياسية
 1 .6أمثلة عىل أحكام عامة نسبياً
اإلفصاح فقط
كرواتيا
املادة 6
 ...تفصح األحزاب السياسية عن مصادر متويلها وأصولها ... .وتنظَّم أوضاع متويل األحزاب السياسية
مبوجب القانون.
أملانيا
املادة 21
( )1ينبغي عىل األحزاب السياسية  ...أن تعلن عن أصولها وعن مصادر أموالها وكيفية استعاملها لهذه
األموال.
بولندا
املادة 11
 .2يخضع متويل األحزاب السياسية للتفتيش العام.
 .4تونس (مسودة ،أيار/مايو )2013
املادة 20
العملية ،والجمعيات بأحكام الدستور الناظمة للشفافية
 ...تلتزم أنظمة وأنشطة األحزاب ،والنقابات ّ
املالية ...
التمويل العام
األرجنتني
املادة 38
[ ]...تسهم الدولة بالدعم املايل املق َّدم ألنشطة [األحزاب السياسية] وتدريب قادتها.
تنرش األحزاب السياسية مصادر ومقاصد أموالها وأصولها.
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جمهورية كوريا
املادة 8
( )3تتمتع األحزاب السياسية بحامية الدولة ،وميكن أن تقدم لها الدولة أمواالً تشغيلية مبوجب الرشوط
الواردة يف هذا القانون.
جنوب أفريقيا
الجزء 236
من أجل تعزيز الدميقراطية متعددة األحزاب ،ينبغي أن تنص الترشيعات الوطنية عىل متويل األحزاب
السياسية املشاركة يف الهيئات الترشيعية الوطنية واملناطقية بشكل عادل ومتناسب.
الوصول إىل وسائل اإلعالم
رومانيا
املادة 31
( )5عىل خدمات اإلذاعة والتلفزيون العامة  ...أن تضمن ألي مجموعة اجتامعية أو سياسية مه ّمة حقها
يف الحصول عىل أوقات من البث اإلذاعي والتلفزيوين.
املادة 73
( )3ينبغي للقوانني العضوية أن تنظّم:
(ب) تنظيم وعمل ومتويل األحزاب السياسية؛
اإلنفاذ
تايلند
املادة 236
تتمتع هيئة االنتخابات بالصالحيات والواجبات اآلتية:
( )3وضع اإلجراءات الناظمة للمساهامت املالية املق َّدمة لألحزاب السياسية ،الدعم املق َّدم من الدولة،
نفقات األحزاب السياسية واملرشحني لالنتخابات ،مبا يف ذلك إخضاع الحسابات املالية لألحزاب السياسية
للتدقيق املحاسبي ،ومراقبة تلقّي وتوزيع األموال التي تؤثر يف العملية االنتخابية؛
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كولومبيا
املادة 109
تشارك الدولة يف التمويل السيايس واالنتخايب لألحزاب السياسية والحركات املتمتعة بالشخصية االعتبارية،
وفقاً للقانون.
تتلقى الحمالت االنتخابية للمرشحني املدعومني من أحزاب وحركات تتمتع بالشخصية االعتبارية أو
مجموعات املواطنني متويالً جزئياً من موارد الدولة.
يحدد القانون نسبة األصوات الرضورية للحصول عىل الحق بهذا التمويل.
إضافة إىل ذلك ،قد تكون مبالغ التكاليف املرتتبة عىل األحزاب والحركات ومجموعات املواطنني خالل
الحمالت االنتخابية ،وكذلك الحد األقىص من تربعات األشخاص ،محدد ًة وفقاً للقانون.
تق َّدم نسبة من هذا التمويل إىل األحزاب والحركات التي تتمتع حالياً بالشخصية االعتبارية وملجموعات
املواطنني التي تس ّمي مرشحني قبل االنتخابات النهائية أو التمهيدية ،وفقاً للرشوط والضامنات املحددة
يف القانون وبتفويض من املجلس الوطني لالنتخابات.
تحظى الحمالت االنتخابية لرئاسة الجمهورية بحد أقىص من املساحات اإلعالنية وأوقات من البث
اإلذاعي والتلفزيوين تدفع أجورها الدولة [.]...
عىل األحزاب ،والحركات ،ومجموعات املواطنني واملرشحني اإلبالغ عن مبالغ ،وأصول ومقاصد دخلها.
[]...
املادة 110
يُحظَر عىل األشخاص املكلَّفني بوظائف عامة تقديم أية تربعات لألحزاب أو الحركات أو املرشحني ،أو أن
يطلبوا من اآلخرين فعل ذلك ،إالّ يف االستثناءات التي يحددها القانون .إن عدم االلتزام بأي من هذه
األحكام يع ِّرض صاحبه لإلقالة من املنصب أو إلغاء املنصب.
املادة 111
لألحزاب السياسية والحركات املتمتعة بالشخصية االعتبارية الحق يف استعامل وسائل اإلعالم التي تشغل
الطيف اإللكرتومغناطييس ،يف جميع األوقات ،مبوجب القانون .كام يحدد القانون الحاالت والطريقة
التي تتمكن فيها األحزاب والحركات السياسية واملرشحون املسجلون أصوالً من الوصول إىل وسائل اإلعالم
املشار إليها.
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املادة 265
[]...
يتمتع [املجلس الوطني لالنتخابات] بالصالحيات الخاصة اآلتية [:]...
 .7توزيع الدعم املايل الذي ينص عليه القانون لتمويل الحمالت االنتخابية وضامن حق املشاركة
السياسية للمواطنني.
 .10تنظيم مشاركة األحزاب والحركات السياسية يف وسائل اإلعالم الحكومية.
كينيا
الجزء 88
( )4تكون الهيئة [املستقلة لالنتخابات والقيود] مسؤولة عن ...
(ط) وضع الضوابط للمبالغ املالية التي ميكن إنفاقها من ِقبَل ،أو نيابة عن ،مرشح أو حزب يف أية
انتخابات؛
الجزء 91
( )2ال يجوز للحزب السيايس ـ
(د) االنخراط يف الرشوة أو أشكال أخرى من الفساد؛ أو
(هـ) أن يقبل أو يستعمل موارد عامة لتعزيز مصالح مرشحيه يف االنتخابات ،إالّ مبوجب األحكام الواردة
يف هذا الفصل أو مبوجب قانون يس ّنه الربملان.
الجزء 92
تنص عىل ـ
يُصدر الربملان ترشيعات ّ
(آ) التوزيع العادل واملعقول ألوقات البث ،من ِقبَل وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية اململوكة من قبل
الحكومة وغريها من التصنيفات املذكورة بني األحزاب السياسية ،إما بشكل عام أو خالل الحمالت
االنتخابية؛
(ب) تنظيم حرية البث لضامن العدالة يف الحمالت االنتخابية؛
(و) تأسيس وإدارة صندوق لتمويل األحزاب السياسية؛
(ز) حسابات األحزاب السياسية وتدقيق هذه الحسابات؛
(ح) وضع القيود عىل استعامل املوارد العامة لتعزيز مصالح األحزاب السياسية؛
املادة 229
( )4خالل  6أشهر من نهاية كل عام مايل ،يقوم املدقق العام للحسابات بتدقيق الحسابات وتقديم تقرير
بذلك ،فيام يتعلق بتلك السنة املالية ،حول ـ
(و) حسابات األحزاب السياسية الحاصلة عىل متويل عام؛
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املغرب
املادة 7
يف إطار املبادئ الواردة يف هذه املادة ،يحدد قانون تأسييس القواعد الخاصة بتشكيل األحزاب السياسية
وأنشطتها ومعايري منح الدعم املايل من قبل الدولة ،وأشكال الرقابة عىل متويلها.
املادة 10
مينح [الدستور] املعارضة الحقوق اآلتية:
 ...الوقت يف وسائل اإلعالم الرسمية للتعبري عن وجهات نظرها ،بالتناسب مع قوتها النسبية؛ واالستفادة
من التمويل العام ،مبوجب أحكام القانون؛
املادة 11
يحدد النظام األسايس قواعد منح الوصول املتساوي لوسائل اإلعالم العامة واملامرسة الكاملة للحريّات
والحقوق األساسية املتعلقة بالحمالت االنتخابية وإجراءات العملية االنتخابية .متارس السلطات املسؤولة
عن تنظيم االنتخابات الرقابة عىل تطبيقها.
املادة 147
متارس محكمة الحسابات الرقابة وتضمن االلتزام بإعالنات املسؤولني العامني عن ثرواتهم ،وتراقب
حسابات األحزاب السياسية وتدقق يف انضباط اإلنفاق يف الحمالت االنتخابية.
الفلبني
املادة 9
الجزء ج
القسم 2
متارس هيئة االنتخابات الصالحيات والوظائف اآلتية:
( ... )5تشكل التربعات املالية املق َّدمة من الحكومات األجنبية وهيئاتها إىل األحزاب السياسية واملنظامت
واالئتالفات أو املرشحني ،فيام يتعلق باالنتخابات ،تدخالً يف الشؤون الوطنية .وعند قبولها ،ت ُ َع ُّد سبباً
إضافياً إللغاء تسجيلها لدى الهيئة ،إضافة إىل عقوبات أخرى ميكن أن يحددها القانون.
( )7تقديم التوصيات للكونغرس باتخاذ تدابري ف ّعالة لتقليص اإلنفاق عىل االنتخابات ،مبا يف ذلك وضع
قيود عىل األماكن التي ميكن عرض املواد الدعائية فيها ،ومنع ومعاقبة جميع أشكال التزوير االنتخايب
واملخالفات وسوء املامرسات وعمليات الرتشيح التي تهدف إىل اإلزعاج وحسب.
الجزء 4
للهيئة ،خالل الفرتة االنتخابية ،أن ترشف عىل ،وتنظِّم ،التمتع أو االستفادة من جميع الرتاخيص
واألذونات لتشغيل النقل واملرافق العامة األخرى ،وسائط اإلعالم واالتصاالت ،جميع املنح ،االمتيازات
الخاصة ،أو االمتيازات املمنوحة من قبل الحكومة أو أي من فروعها أو هيئاتها أو أدواتها ،مبا يف ذلك أية
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رشكات مملوكة للحكومة أو فروع هذه الرشكات .يهدف مثل هذا اإلرشاف أو التنظيم إىل ضامن تكافؤ
الفرص ،وحصول جميع الكيانات عىل حقوق متساوية فيها ،ويف حمالت املعلومات العامة ومنتدياتها بني
املرشحني فيام يتصل بهدف إجراء انتخابات ح ّرة ،منظمة ،نزيهة ،سلمية ،وذات مصداقية.
تركيا
املادة 68
[ ]...تقدم الدولة لألحزاب السياسية دعامً مادياً كافياً ومتساوياً .تكون املساعدات املالية املق ّدمة لألحزاب
السياسية ،وكذلك اإلجراءات املتعلقة بجمع اشرتاكات وتربعات األعضاء منظمة بواسطة القانون.
املادة 69
[ ]...ال يجوز لألحزاب السياسية االنخراط يف األنشطة التجارية.
ينبغي أن يكون دخل وإنفاق األحزاب السياسية منسجامً مع أهدافها .ويُنظَّم تنفيذ هذه القاعدة
بواسطة القانون .يخضع تدقيق حسابات ونفقات وحيازات األحزاب السياسية إىل املحكمة الدستورية،
وكذلك انسجام إيراداتها ونفقاتها وطرائق تدقيق حساباتها والعقوبات التي ت ُط َّبق عليها يف حالة عدم
االلتزام بأحكام القانون .تتلقى املحكمة الدستورية املساعدة يف أداء مهمتها يف تدقيق الحسابات من
محكمة الحسابات .وتكون األحكام التي تصدرها املحكمة الدستورية نتيجة عملية تدقيق الحسابات
نهائية.
[]...
تعاقَب األحزاب السياسية التي تقبل املساعدة من الدول األجنبية ،واملؤسسات الدولية واألشخاص
األجانب والرشكات التجارية األجنبية بحلّها بشكل دائم.
يخضع تأسيس وأنشطة األحزاب السياسية واإلرشاف عليها وحلّها ،أو حرمانها من املساعدة التي ت ُق ِّدمها
الدولة كلياً أو جزئياً ،وكذلك النفقات واإلجراءات االنتخابية لألحزاب السياسية واملرشحني ،ألحكام
القانون وفقاً للمبادئ املذكورة آنفاً.
فنزويال
املادة 67
[ ]...ال يُسمح بتمويل الجمعيات ذات األهداف السياسية من األموال العامة.
ينظّم القانون املسائل املتعلقة بتمويل املنظامت ذات األهداف السياسية والتربعات الخاصة التي ت ُق َّدم
إليها ،وآليات الرقابة لضامن سالمة مصدرها وإدارتها .كام ينظّم الحمالت السياسية واالنتخابية ومدتها
والقيود عىل إنفاقها ،بهدف جعلها أكرث دميقراطية.
املادة 293
تتمثل وظائف السلطة االنتخابية يف:
 .3إصدار القواعد التوجيهية للتمويل واإلعالن السيايس واالنتخايب وفرض العقوبات يف حالة عدم االلتزام.
 .9اإلرشاف والتنظيم والتحقيق يف مصادر متويل املنظامت ذات األهداف السياسية.
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 7امللحق  :2أحكام مختارة لألدوات التعددية وتوصيات
املنظامت غري الحكومية الدولية
املفوضية األوروبية للدميقراطية من خالل القانون (هيئة البندقية) ،مسودة االتفاقية املتعلقة مبعايري
االنتخابات والحقوق والحريات االنتخابية:

املادة 16
( :)4من أجل توفري الظروف املتساوية لجميع املرشحني واألحزاب السياسية (االئتالفات) ،تضع األحزاب
حدا ً أقىص معقوالً لحجم األموال التي ينفقها مرشح أو حزب سيايس (ائتالف) عىل االنتخابات ،والتي
ميكن أن يتم إنفاقها عىل الحمالت االنتخابية.
املالحظة العامة رقم  25للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة :الحق يف املشاركة يف الشؤون
العامة ،والحقوق االنتخابية والحق يف الوصول املتساوي إىل الخدمات العامة (املادة  25من العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية):
 .19انسجاماً مع الفقرة (ب) ،ينبغي إجراء االنتخابات بعدالة وحرية وعىل أساس منتظّم يف إطار
القوانني التي تضمن املامرسة الف ّعالة للحقوق االنتخابية .ينبغي أن يكون لألشخاص املتمتعني بحرية
االنتخاب الحق يف التصويت ألي مرشح يف االنتخابات أو لصالح أو ضد أي مقرتح يق َّدم لالستفتاء العام،
والحرية بدعم أو معارضة الحكومة ،دون أي تأثري أو قرس من أي نوع من شأنه أن يش ّوه أو يقمع التعبري
الحر عن إرادة الناخب .ينبغي أن يتمكن الناخبون من تكوين آرائهم بشكل مستقل ،ودون عنف أو
تهديد باستعامل العنف ،أو قرس ،أو إغراء أو تدخّل من أي نوع ميكن أن يتالعب برأي الناخب .قد يكون
فرض قيود معقولة عىل نفقات الحمالت االنتخابية م َّربرا ً عندما يكون ذلك رضورياً لضامن عدم تقويض
اختيار الناخبني أو تشويه العملية الدميقراطية بسبب اإلنفاق غري املتناسب نيابة عن أي مرشح أو حزب.
وينبغي احرتام نتائج االنتخابات الحقيقية وتنفيذها.
امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكية
املادة  :5يُ َع ُّد تعزيز األحزاب السياسية واملنظامت السياسية األخرى أولوية بالنسبة للدميقراطية .وينبغي
بذل اهتامم خاص باملشاكل املتعلقة بارتفاع كلفة الحمالت االنتخابية وتأسيس نظام متوازن وشفّاف
لتمويلها.
مجلس أوروبا ،توصية ( 4 )2003من اللجنة الوزارية حول القواعد املشرتكة ضد الفساد يف متويل
األحزاب السياسية والحمالت االنتخابية:2003 ،
املادة  :9عىل الدول النظر يف تبني إجراءات ملنع االحتياجات التمويلية املفرطة لألحزاب السياسية ،مثل
وضع قيود عىل اإلنفاق عىل الحمالت االنتخابية.
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 8امللحق  :3التمويل العام مقابل التمويل الخاص عرب الزمن
يف مختلف البلدان

اليابان

نسبة الدعم الحكومي واالشرتاكات إىل إجاميل اإليرادات (الحزب الدميقراطي الليربايل).
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الرنويج
متويل األحزاب السياسية حسب مصدر الدخل 2011-2005 ،مباليني الكرونات
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