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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر 

كاتبها.
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املقدمة
من أجل إجناح الدميقراطية اليت متثل االنتخاابت عمودها الفقري، فمن الضروري أن تؤخذ 
ومشوهة، ألن صندوق  دميقراطية شكلية  إىل  تتحول  ال  فيها حىت  املؤثرة  العوامل  االعتبار  بعني 
االقرتاع ال يصنع لوحده الدميقراطية احلقيقية، وإمنا ال بد أن تتعاضد عوامل متعددة معه لغرض 
حتقيق أهدافها ويف مقدمتها تنظيم عملية التمويل واإلنفاق السياسي من أجل حتقيق مبدأ العدالة يف 
التنافس السياسي واالنتخايب. والتمويل السياسي من أكرب التحدايت اليت تواجه األحزاب السياسية 

لذلك برز الدور الذي يلعبه الدعم احلكومي لألحزاب السياسية.
بدأت مشكلة التمويل السياسي مرتافقة مع منو احلياة السياسية ونشوء األحزاب السياسية 
واعتماد الدميقراطية يف الوصول إىل احلكم، وأخذ املال دوراً كبرياً يف التأثري على احلياة السياسية 
وتوازن القوى السياسية وتغيري جمرى نتائج االنتخاابت من خالل التأثري على إرادة الناخبني، مما 
فتح الباب واسعاً أمام التدخالت اخلارجية األمر الذي استدعى ضرورة وضع التشريعات واحللول 
الالزمة اليت حتول دون ذلك، وال شك »ان كشف مصادر متويل األحزاب والسياسيني حق أصيل 

للدولة ومواطنيها«)1(.
الدول  العريقة)2(، وتبنتها تلك  الدميقراطيات  السياسي من جتارب  التمويل  انطلقت قضية 
التجارب الدميقراطية حنو منحدرات  ملعاجلة مسائل خطرية أدت إىل خماوف من االحنراف بتلك 

1. مجلة اعرتاضية، عالء األسواين، دار الفارايب، بريوت، لبنان، ط1، 2014: 10.
2.سوف يتم التطرق إىل بعض جتارب الدميقراطيات العريقة يف مسألة التمويل واإلنفاق السياسي 

يف املبحث الثاين من هذه الدراسة.

التمويل واإلنفاق السياسي 

قانون األحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 يف العراق أمنوذجًا

عبد اخلالق كاظم إبراهيم
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ومزالق ال حتمد عقباها؛ لذلك ظهرت الدعوات إىل تبين التمويل السياسي العام من قبل الدولة 
تالفياً لتلك املخاطر، وهذه التجارب وإن جنحت يف تلك الدول نتيجة لعوامل متعددة من بينها 
البيئة املالئمة لنجاح تلك التجارب والنية الصادقة يف إصالح احلياة السياسية وغري ذلك، إال اهنا 
ورغم ذلك واجهتها حتدايت أخرى طرأت نتيجة التمويل السياسي العام تطلبت تشريعات وقوانني 

تنظم تلك العملية.
التمويل السياسي  انطالقاً من ذلك فإن هذه الدراسة تسعى لتسليط الضوء على مفهوم 
واملصادر اليت يعتمد عليها ودوره يف احلياة السياسية والدور الرقايب على التمويل واإلنفاق من خالل 
العراقي رقم 36 لسنة 2015،  الدميقراطية، وتسليط الضوء على قانون األحزاب  الدول  جتارب 

ملعرفة مدى مواكبته للمعايري الدولية.
خالل  من  السياسي  واإلنفاق  التمويل  مسألة  ملعاجلة  الدراسة  تسعى  الدراسة:  إشكالية 
أمام  السياسية  احلياة  االنتخاابت وحفظ  نزاهة وشفافية  الكبري يف  أثرمها  والتعرف على  الكشف 
السياسي  التمويل  ملصادر  حتديد  من  تضمنه  مبا  أمهية كبرية  التشريعي  اجلانب  وحيتل  الناخبني، 
السياسي يف جمرايت  املال  تزايد ظاهرة أتثري  احلد من  واجلزائي يف  الرقايب  والدور  اإلنفاق  وطرق 
احلياة السياسية وخمرجاهتا، فلماذا اهتمت الدول الدميقراطية بتنظيم التمويل السياسي، وهل أن له 
ذلك األثر الكبري يف احلياة السياسية الذي تطلب كل هذه التشريعات والقوانني؟ وهل أن تلك 
التشريعات متكنت من أداء الدور املوكل هلا كما أراد املشرع من خالل احلد من التدخالت اخلارجية 
وعدم التالعب إبرادة الناخبني عن طريق املال السياسي؟ وما مدى مواكبة التشريعات العربية يف 
مسايرة التشريعات يف الدول الدميقراطية العريقة، وهل حققت مبدأ العدالة واملساواة يف التنافس بني 
األحزاب السياسية؟ وما هو موقع التشريع العراقي من تلك التشريعات؟ إىل غري ذلك من األسئلة 

اليت حاول البحث اإلجابة عنها.    
منهجية الدراسة: مت اعتماد منهج »حتليل النظم« وهو منهج يستخدم يف حتليل الظاهرة 
التعرف على أهم خصائصها وكيفية أتثريها، من خالل  وأهم املشكالت اليت تواجهها، وكذلك 
الدميقراطي  التحول  تواجهها وأتثريها على  اليت  التحدايت  السياسي وأهم  التمويل  دراسة ظاهرة 
ال سيما يف الدميقراطيات الناشئة، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج املقارن؛ وذلك ألن 

الدراسة بصدد التطرق إىل كيفية تنظيم التشريعات الدولية والعربية، ومن بينها التشريع العراقي. 
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أمهية الدراسة: تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا تسلط األضواء على مسألة التمويل واإلنفاق  
يف التجارب الدولية، وان معرفة التشريعات والتجارب ذات الصلة يؤدي إىل االستفادة منها لتجنب 
وتفادي اإلشكاليات اليت واجهتها، وأيضا ميكننا من خالهلا تبني مدى أتثر املشرع يف البلدان العربية 
بتلك التجارب بشكل عام، واملشرع العراقي بشكل خاص، ومدى مواكبة تلك التشريعات لتجارب 
الدول الدميقراطية، ال سيما بعد صدور قانون األحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015ومن خالل 
ذلك يتم معرفة مدى اعتماد هذا القانون على بعض املعايري الدولية فيما يتعلق بتمويل األحزاب 
السياسية، وكذلك يتم معرفة موقع التشريع العراقي ومدى مواكبته لتلك التشريعات، كما هو احلال 

يف مفهوم متويل األحزاب السياسية يف الدول األوربية والدميقراطيات العريقة.
املبحث األول

التمويل واإلنفاق السياسي - مفهومه ومصادره -
حتتاج األحزاب السياسية إىل التمويل املناسب ألداء وظائفها األساسية، سواء يف االنتخاابت 
أو فيما يتخللها من مدد زمنية، لذلك ينبغي التفريق بني مفهوم متويل األحزاب السياسية ابعتباره 
السياسية، وبني مفهوم متويل احلمالت االنتخابية ابعتباره  تنمية وبناء احلياة  هدفه  عاماً  مفهوماً 
مفهوماً خيص مرحلة انتخابية معينة، وكذلك معرفة املصادر اليت تعتمدها األحزاب السياسية يف 
متويل أنشطتها احلزبية ومحالهتا االنتخابية، لذلك فإن متويل احلمالت االنتخابية يدخل حتت مظلة 
مفهوم التمويل السياسي، ابعتباره ابرز وأهم أنواعه، وإن أي دعم مايل ألنشطة األحزاب السياسية 

أو لدعم محالهتا االنتخابية يدخل ضمن املفهوم العام للتمويل السياسي.
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املطلب األول
مفهوم التمويل السياسي واالنتخايب

األحزاب  تتبعها  اليت  الطريقة   « أبنه  السياسي  التمويل  يعرف  السياسي:  التمويل  أوال: 
لتمويل أنشطتها الروتينية ولتمويل احلمالت، مما يشري تعييناً إىل األموال اليت خيصصها حزب ما 
التمويل  التعريف يشري إىل أن احلمالت االنتخابية جزء من  العملية االنتخابية«)3(. وهذا  خالل 
السياسي الذي يشمل أيضاً األنشطة احلزبية مبختلف أشكاهلا. فالتمويل السياسي يعين املسامهات 
النقدية والعينية ابإلضافة إىل النفقات اليت تتحملها األحزاب السياسية يف أنشطتها الروتينية، كما 
يف إدارة احلزب مبا فيه الرواتب واستئجار املكاتب الدائمة وتدريب أعضاء احلزب وانعقاد اجتماعاته 
السياسية  لألحزاب  العام  التمويل  إىل  يشري  املواطنني)4(.فهو  وتوعية  السياسات  ووضع  الداخلية 
احلملة  متويل  أواًل على  اهتمامهم  املراقبون  يصّب  االنتخابية. ويف حني  العملية  النظر عن  بغض 
االنتخابية التصاهلا مباشرًة مبدة االنتخاابت، يتعنّي عليهم أيًضا النظر إىل سياق التمويل السياسي 

األوسع ألنه يؤثر أتثرياً مباشراً على قدرة األحزاب واملرّشحني على التنافس)5(.
السياسية  احلياة  تنظيم  يشمل  عام  مفهوم  السياسي  التمويل  ان  يتضح  ذلك  ومن خالل 
السياسية وتطوير  السياسية متارس أنشطتها  املختلفة، حيث ان األحزاب  من جوانبها وأنشطتها 
قدرات أفرادها بشكل اعتيادي، وال تقتصر أنشطتها يف فرتات أو مواعيد حمددة، لكن مثرة تلك 
اجلهود واألنشطة اليت تقوم هبا األحزاب السياسية تتكلل يف احلمالت االنتخابية وحصوهلا على 
والناشئة  العريقة  الدميقراطية  الدول  األحزاب يف  قوانني  فإن  لذلك  االنتخاابت،  الناخبني يف  ثقة 
نظمت التمويل السياسي بشكله العام الذي يشمل بناء املنظومة احلزبية بشكل صحيح مبا خيدم 
مصلحة البالد، ابإلضافة إىل تنظيم التمويل االنتخايب الذي يقتصر دوره على فرتات حمددة، لذلك 

3.مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية، مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع 
ملنظمة األمن والتعاون يف أوراب، بولندا، وارسو 2011: 53.

4.ينظر: دليل مراقبة التمويل االنتخايب، مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 2015: 
.11

5.دليل االحتاد األورويب ملراقبة االنتخاابت، اإلصدار الثالث، مراقبة االنتخاابت ودعم الدميقراطية، 
بروكسل، بلجيكا، 2016: 63.
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ميكن تعريف قانون متويل األحزاب السياسية«بوصفه جمموعة من األعراف الناظمة لدخل وإنفاق 
األحزاب السياسية«)6(. 

اثنيا: التمويل االنتخايب: يشري متويل احلمالت- الذي يشكل عنصراً من عناصر التمويل 
السياسي- إىل مجيع األموال اليت يتّم مجعها وإنفاقها من أجل الرتويج للمرّشحني واألحزاب السياسية 
والسياسات خالل االنتخاابت، واالستفتاءات واملبادرات)7( . فتمويل احلمالت االنتخابية يشمل 
انتخابية،  واملرشحون ألغراض  السياسية  األحزاب  تقوم هبا  اليت  والعينية  النقدية  املسامهات  مجيع 
املتعلقة  والنقل  االتصاالت  تكاليف  ودفع  املوظفني،  وتوظيف  املؤقتة  املكاتب  استئجار  كما يف 
ابحلملة، وإقامة التجمعات االنتخابية... )8(. وبعبارة خمتصرة فإن التمويل االنتخايب هو » كل ما 
يدخل يف حساب املرشح أو الكيان السياسي، من أموال وطنية مشروعة)9( ، لتغطية نفقات دعايته 
االنتخابية، خالل فرتة حمددة قانوانً«)10(.يف حني تعرف النفقات االنتخابية أبهنا »تلك النفقات 
اليت يتحملها املرشح أو احلزب السياسي، خالل احلملة االنتخابية، هبدف التماس األصوات وأتمني 

انتخابه، وغالباً ما ختضع هذه النفقات حلدود قصوى ينبغي عدم جتاوزها »)11(.
وجاء تعريف مصطلح »متويل احلملة االنتخابية« يف دليل االحتاد األورويب ملراقبة االنتخاابت 

6.أنظمة متويل األحزاب السياسية، اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مركز العمليات االنتقالية 
الدستورية يف كلية احلقوق، جامعة نيويورك، املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت، سوجيت 

شودري، كاثرين غلني ابس وآخرين، 2014 :17.
7.ينظر: مبادرة حول البياانت االنتخابية املفتوحة، موقع الكرتوين: 

Open election data.net/ar/guide/key-categories/campaign-finance/
8.ينظر: دليل مراقبة التمويل االنتخايب، مصدر سابق: 11.

9.يقصد ابألموال الوطنية املشروعة كل ما يدخل يف حساب املرشح أو الكيان السياسي من أموال 
عن طريق التمويل العام للدولة، أو التمويل اخلاص يف ضوء ما تسمح به القوانني النافذة.

10.ينظر: جرائم التمويل واإلنفاق يف الدعاية االنتخابية، دراسة مقارنة، عالء ايسر حسني، رسالة 
ماجستري، جامعة ذي قار، كلية القانون، 2015: 14.

ملراقبة  العربية  الشبكة  االنتخابية،  املصطلحات  فهرس  لالنتخاابت،  العريب  املرصد  11.ينظر: 
www.intekhabat.org ،2007 ،االنتخاابت
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طريق  عن  إما  االنتخابية،  احلملة  لغرض  املرشحني  أو  السياسية  لألحزاب  املقّدم  التمويل  أبنه 
التربعات اخلاصة أو التمويل احلكومي، وإنفاق األحزاب أو املرشحني على مصاريف احلملة،  ومن 
املسّلم به أن أتثري متويل احلملة االنتخابية على االنتخاابت ونتائجها قد ازداد يف السنوات األخرية، 

وأن هناك حاجة لتنظيم متويل احلملة االنتخابية لضمان مناخ مهيأ للمنافسة)12(.
اثلثا: أقسام التمويل السياسي: 

1. التمويل العام:ويقصد به الدعم املايل الذي تقدمه الدولة للحمالت االنتخابية اخلاصة 
ابملرشحني مبستوايت تكفل مبدأ تكافؤ الفرص جلميع املرشحني، حبيث تضع التشريعات املتصلة 
إرشاداٍت واضحًة وموضوعيًة لتحديد حجم هذا التمويل، ابإلضافة إىل وضع أحكام متصلة آبلية 

متويل احلمالت االنتخابية اخلاصة ابلنساء وابألقليات.
وأيخذ التمويل العام عدة أشكال، تتمثل مبا يلي:

 اإلعفاءات الضريبية لألنشطة اليت تدخل يف نطاق أعمال احلملة االنتخابية.- 
احلصول على وقت بث جماين على اإلعالم الرمسي.- 
 استخدام قاعات االجتماعات العامة ألنشطة احلمالت جماانً.- 
 يف سبيل دعم مشاركة النساء قد تقدم الدولة تدابري لرعاية األطفال جماانً.- 

يعات ذات الصلة )13(. ي الت�ش
تخصيص دعم عام لألحزاب السياسية �ف

ويقسم التمويل العام إىل متويل مباشر وآخر غري مباشر، وذلك استناداً إىل الطريقة اليت يتم 
من خالهلا توفري املوارد العامة:

التمويل املباشر: ويشمل املنح النقدية املقدمة من قبل الدولة لألحزاب واملرشحني طبقاً 
لإلجراءات العامة اليت ينص عليها القانون، ويعترب من وسائل حتسني الوضع املايل النسيب لألحزاب 
يف      العام  التمويل  جتربة  يف  احلال  هو  كما  االنتخابية،  الساحة  يف  توازن  من  حيققه  ملا  الصغرية 

12.دليل االحتاد األورويب ملراقبة االنتخاابت، مصدر سابق: 63.
13.متويل احلمالت االنتخابية، الشفافية الدولية األردن، 2016: 16-15.
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للجبهة  املادية  الوسائل  توفري  أساسيا يف  الدولة دورًا  املباشر من  التمويل  لعب  فقد  )اوروجواي( 
اليسارية لتتحدى السيطرة االنتخابية ملنافسيها احملافظني التقليديني اليت استمرت ملدة قرن كامل، 
حمققة بذلك محاية العدالة االنتخابية وضمان مبدأ التعددية احلزبية يف البالد)14( . ويهدف الدعم 
الفساد،  من  واحلد  احلزيب،  التنافس  وزايدة  األحزاب،  تقوية  إىل  الدولة  من  املقدم  املباشر  املايل 

وتقليص نفوذ املاحنني السياسيني األثرايء)15(.
التمويل غري املباشر:يقتصر نطاقه بشكل عام على املوارد املادية اليت متتلكها احلكومات 
أصاًل، ويشري التمويل غري املباشر إىل املوارد العينية اليت تقدم إىل األحزاب السياسية. وقد يكون 
أكثر أشكال التمويل غري املباشر انتشاراً هو الوصول اجملاين أو املدعوم لوسائل اإلعالم، سواء كانت 
خاصة أو مملوكة من الدولة.وتشمل األشكال األخرى للدعم غري املباشر االقتطاعات الضريبية من 
نفسها،  احلزبية  للمنظمات  الضريبية  اإلعفاءات  إىل  إضافة  السياسية،  لألحزاب  األفراد  املاحنني 
وتوفري منشآت متلكها الدولة الجتماعات احلمالت االنتخابية، والربيد اجملاين، أو إعطاء املساحات 
لعرض املواد الدعائية)16(. ففي لبنان يتم إعفاء الدعاية االنتخابية من رسم الطابع، وكذلك احلال 
يف سوراي حيث تعفي أيضا من الرسوم القضائية واملالية، ويف اجلزائر مينع استعمال أماكن العبادة 

ومؤسسات التعليم األساسي والثانوي يف أي غرض من أغراض الدعاية االنتخابية)17(.
2. التمويل اخلاص: يشمل التمويل اخلاص للحمالت االنتخابية املسامهات املالية والعينية 
من األفراد والكياانت القانونية واليت تقدم مباشرة لألحزاب السياسية واملرشحني ألغراض احلملة 

االنتخابية، وقد يساعد التمويل اخلاص للحمالت االنتخابية على حتقيق اآليت:
إشراك الناخبني وتشجيع مشاركة املواطنني يف االنتخاابت.	 

14.حنو شفافية اإلنفاق السياسي يف اليمن، جمموعة من الباحثني، إصدارات املنظمة اليمنية لتعزيز 
النزاهة، ط1، اجلمهورية اليمنية، صنعاء، 2013: 19-8.

15.شبكة املعرفة االنتخابية.
مصدر  العريب،  الربيع  بعد  الدستوري  اإلصالح  السياسية،  األحزاب  متويل  أنظمة  16.ينظر: 

سابق:45.
17.حنو شفافية اإلنفاق السياسي يف اليمن، مصدر سابق: 15.
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إظهار وجود الدعم للحزب أو املرشح يف صفوف اجلمهور.	 
توفري شكل من أشكال التعبري احلر عن اآلراء السياسية.	 
التقليل من دور احلكومة أو تدخلها يف احلمالت االنتخابية.	 
احلد من احتماالت وقوع الفساد السياسي عن طريق التقليل من مدى اعتماد السياسيني 	 

على الدولة.
احلد من مدى االعتماد على التمويل احلكومي )18(.

فالتمويل اخلاص هو التمويل الذي توفره اجلهات غري احلكومية مبختلف أنواعها، وتتمثل 
مصادر هذا التمويل مبا يلي:

 رسوم العضوية يف األحزاب.	 
 دخل األحزاب جراء األعمال اليت تتوالها.	 
 موارد املرشح الشخصية.	 
 املسامهات اخلاصة )19(.	 

ان التمويل السياسي مبختلف أنواعه وأشكاله يعترب من أهم العوامل اليت تؤثر أتثريًا كبريًا 
على احلياة السياسية، لذلك فإن الدول اليت خاضت التجارب الدميقراطية يف مراحل مبكرة أولت 
هذا اجلانب عناية فائقة لغرض التخلص من اآلاثر السلبية اليت رافقت نشوء األحزاب السياسية 
وتغلغل أصحاب النفوذ املايل وسيطرهتم على احلياة السياسية، فقد مت حتديد أنواع التمويل السياسي 
ان  ميكن  معينة  إعاانت  منع  خالل  من  واملرشحني  السياسية  األحزاب  تتلقاه  ان  ميكن  الذي 
تتلقاها األحزاب السياسية وفرض عقوابت على املخالفني، حىت أصبحت مسألة التمويل السياسي 
ومصادره وآليات إنفاقه من أهم القضااي اليت أخذت اهتماًما متزايًدا من قبل الدول الدميقراطية، ملا 

مثله ذلك من هتديد حقيقي للحياة السياسية برمتها.

18.ينظر: دليل مراقبة التمويل االنتخايب، مصدر سابق: 12.
19.ينظر: متويل احلمالت االنتخابية، الشفافية الدولية األردن، 2016: 15-14.
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املطلب الثاين
التمويل السياسي - مصادره ودوره يف احلياة السياسية-

أوال: مصادر التمويل السياسي
لألحزاب السياسية دوٌر مهم يف بناء الدميقراطية ابعتبارها عماًدا من أعمدة تداول السلطة 
أداء وظائفها  التنافسية على  وقدرهتا  وبقاءها  األحزاب  تلك  فاعلية  فإن  لذا  السياسية،  والتنشئة 
الدميقراطية مرهونة بقدرهتا املالية، لذلك ينبغي ان خيضع هذا التمويل إىل ضوابط وحمددات واضحة 
من أجل خلق بيئة سياسية تنافسية قائمة على العدالة واملساواة؛ حتقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص، وال 

ميكن حتقيق ذلك إال من خالل ضبط وتنظيم مصادر التمويل السياسي.
وتتمثل أهم مصادر متويل األحزاب السياسية يف:

اشرتاكات األعضاء.. 1
تربعات من األشخاص أو الشركات بشرط ان تكون معلنة، وان تكون من مصدر مشروع إذ . 2

جترم القوانني التربع من عائد القمار أو أي جتارة غري مشروعة.
تقدم الدولة دعما لكل حزب يتناسب مع قيمة االشرتاكات ، وكذا مع عدد األصوات اليت . 3

حتصل عليها يف االنتخاابت)20(.
وعلى العموم فان اغلب مصادر التمويل لألحزاب السياسية يف دول العامل الدميقراطية ميكن 

حصرها بعدة مصادر هي:
أموال املرشح نفسه.. 1
أموال احلزب الذي ينتمي إليه املرشح أو املرشحني.. 2
إعاانت وتربعات من األفراد املوالني واملؤيدين.. 3

األمانة  الشعب،  جملس  الشرقاوي،  سعاد  نشاطها(،  نشأهتا-  )أمهيتها-  السياسية  20.األحزاب 
العامة،2005: 64.
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مساعدات وتسهيالت من الدولة ينظمها القانون)21(.. 4
اثنيا: أهداف سياسة التمويل السياسي

لألحزاب السياسية دوٌر فعال ومركزي يف النظم السياسية املعاصرة، نظرًا ملا تتمتع به تلك 
األحزاب من قدر كبري على تنظيم اجلماعات السياسية وتوعيتها وتثقيفها، وبناء منظومة احلكم على 
أسس رصينة، وللتمويل السياسي أهداف إسرتاتيجية بعيدة األمد وأهداف مرحلية ختص مرحلة 
بناء مؤسسات حزبية رصينة تقوم  البعد االسرتاتيجي يف حماولته لغرض  انتخابية معينة، وينطوي 
على أسس منهجية صحيحة، كون تلك املؤسسات احلزبية من خالهلا تنبثق وتولد احلكومات اليت 
تقود مستقبل كل بلد دميقراطي، وال شك ان تلك األبعاد هي من أولوايت البلدان الدميقراطية من 
خالل سياسة التمويل السياسي العام مبختلف أنواعه، وكذلك لغرض قطع دابر التدخالت اخلارجية 
يف الشؤون الداخلية عن طريق املال السياسي، ومن اجل بناء بيئة سياسية سليمة تقوم على أسس 

النزاهة واحلياد وتكافؤ الفرص بني مجيع األحزاب السياسية.
جلأت العديد من الدول إىل مبدأ التمويل احلكومي بعد ان تطورت وسائل الدعاية االنتخابية 
واعتمدت األساليب احلديثة متمثلة ابستطالعات الرأي واللجوء إىل مكاتب اخلربة السياسية لتنظيم 
احلمالت االنتخابية، وهذا ما أخذت به قوانني االنتخاب يف بولونيا وبلغاراي وكازاخستان وغريها 
االنتخابية  تتلقى كل احلمالت  أن  القانون  لعام 1994 اشرتط  الكازاخستانية  االنتخاابت  ففي 
متويلها مبقادير متساوية من احلكومة، وهنى القانون املرشحني عن تدعيم التمويل احلكومي عن طريق 

مجع األموال من مصادر أخرى)22(.
حتتاج األحزاب السياسية إىل متويل مالئم ألداء وظائفها األساسية خالل فرتات االنتخاب 
عن  األحزاب  استقالل  ضمان  سبيل  يف  ضرورة  السياسية  األحزاب  متويل  تنظيم  وميثل  وبينها، 
أي أتثري غري سائغ من جانب املاحنني، ولضمان متتع األحزاب بفرصة التنافس وفق مبدأ تكافؤ 

مصدر  العريب،  الربيع  بعد  الدستوري  اإلصالح  السياسية،  األحزاب  متويل  أنظمة  21.ينظر: 
سابق:25.

22.ينظر: النظرية العامة للجرائم االنتخابية: 201.
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الفرص، ولتوفري الشفافية يف التمويل السياسي)23(. والبد للبلدان اليت متر يف مرحلة انتقال إىل أنظمة 
دميقراطية من التصدي للمسائل املتعلقة بكيفية تنظيم متويل األحزاب السياسية،كما البد لألحزاب 
السياسية اليت تعترب هيئات فاعلة وحمورية يف تفعيل وتعزيز األنظمة الدميقراطية، أن تنفق األموال 
لنشر رسالتها وتعزيز أجهزهتا التنظيمية)24(. وهذا ما عملت عليه بعض التجارب الدولية إذ تقدم 
الكثري من الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أورواب دعماً عاماً لألحزاب يف مجيع األوقات 
)25(. وينص أحد أكثر اإلصالحات تقدمية يف كولومبيا على توزيع 5% من مجيع أموال الدعم 

العام على األحزاب استناداً إىل عدد الشباب الذين انتخبهم كل حزب إىل املناصب ،و5%إضافية 
استناداً إىل عدد النساء املنتخبات ، وينبغي أن ينفق ما ال يقل عن 15 % من األموال اليت يتلقاها 
كل حزب على املراكز الفكرية أو مراكز األحباث ،والتدريب السياسي والتدريب على احلمالت 

االنتخابية)26(.   
وللخروج من اآلاثر السلبية للتمويل غري املشروع، عملت الكثري من الدول على الدعم املايل 
لألحزاب واحلياة السياسية، وميثل التمويل احلكومي أو العمومي لألحزاب السياسية آلية ميكن من 
القواعد واألسس  املتنافسة، وابلتايل حيقق ويثبت  الشفافية واملساواة بني األحزاب  خالهلا حتقيق 
الدميقراطية، ويساعد األحزاب للقيام بدورها يف جمال تنظيم احلياة السياسية، وكذلك حيول دون 
جلوء األحزاب واملرشحني إىل طرق غري مشروعة يف جمال التمويل السياسي واالنتخايب، ال سيما 

بعد ما أثبتت التجارب دور املال وأثره على احلياة السياسية.
الدولة هو هنج متويل سياسي شهري وشائع يف أكثر  العام من خزينة  الدعم  ويعترب تقدمي 
من 79 يف املئة من بلدان العامل، ويتخذ صورا متعددة منها: اإلعاانت املقدمة من اخلزينة العامة 
أو  الضريبية  التخفيضات  مثل  الضريبية  واإلعفاءات  املرشحني  أو  و/  السياسية  لألحزاب  للدولة 
املدعوم  أو  اجملاين  اإلعالمي  البث  أوقات  املرشحني، وكذلك  أو  لألحزاب  للتربعات  االئتماانت 
مثل  اإلعالم(  بوسائل  النشرات  )غري  العينية  واإلعاانت  واملرشحني،  السياسية  األحزاب  ملصلحة 

23.مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية، مصدر سابق: 53.
24.أنظمة متويل األحزاب السياسية، اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مصدر سابق:9.

25.ينظر: مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية، مصدر سابق: 54-53.
26.املصدر السابق: 49-48.



14

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

األجور الربيدية اجملانية أو املخفضة أو اإلجيارات، أو تكاليف الطباعة )27(.
اثلثا: التمويل السياسي العام بني الرفض والقبول

العام يف مسارين ولكل مسار حججه  السياسي  التمويل  السياسي يف مسألة  الرأي  سار 
وأدلته الداعمة لرأيه، وميكن إمجال هذين االجتاهني كما يلي:

املسار األول: االجتاه الداعم لتقدمي التمويل السياسي العام
ميكن لقوانني التمويل السياسي أن حتاول حتقيق العدالة يف ميدان التنافس السياسي وزايدة 
دورها  أداء  على  األحزاب  قدرة  تيسري  وابلتايل  الدميقراطية،  األنظمة  يف  األحزاب  بني  التنافس 
احلقيقي. فاألحزاب اليت ال تتمتع مبوارد كافية ال تستطيع بناء مشاركة شعبية؛ ولذلك فإن توفري 
األموال العامة يلعب دورًا مهًما يف بناء الدميقراطية بشكل عام.  وميكن للتمويل العام أن يساعد 
األحزاب على توسيع قاعدهتا االجتماعية ويدعم جهودها يف جمال التنظيم والتعبئة، وهذا ميكن أن 

يؤدي إىل قيام أحزاب أقوى  وأكثر مؤسساتية وحتقيق قدر أكرب من املنافسة بني األحزاب)28(.
لقد كان التمويل العام عاماًل ابرزًا يف العمليات االنتقالية من أنظمة احلزب الواحد أو احلزب 
املهيمن،كما يف املكسيك والياابن حيث تالشت مكانة  األحزاب املهيمنة بصعود أحزاب املعارضة 
اليت ساعدها جزئياً التمويل العام، مما أنتج أنظمة سياسية أكثر تنافسية )29(. والغالبية العظمى من 
دول العامل تقدم نوعا من األموال العامة إىل األحزاب السياسية و/أو املرشحني، وميكن إمجال أهم 

احلجج واألدلة للقائلني ابلتمويل السياسي العام ابآليت:
التمويل العام هو تكلفة طبيعية وضرورية للدميقراطية.- 
ميكن أن حيد التمويل العام من أتثري املال مما يساعد يف احلد من الفساد.- 
القيام -  السياسية على  إرغام األحزاب  أو  العام تشجيع  التمويل  للدولة من خالل  ميكن 

27.ينظر: شبكة املعرفة االنتخابية.
28.أنظمة متويل األحزاب السياسية، اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مصدر سابق:29.

29.املصدر السابق: 47-46.
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إبصالحات، أو إجراء انتخاابت داخلية.
ميكن أن يعمل التمويل العام على زايدة مستوى الشفافية يف متويل األحزاب واملرشحني - 

وابلتايل املساعدة يف احلد من الفساد.
إذا حصلت األحزاب السياسية واملرشحون على جزء كبري من دخلهم من طرف الدولة، - 

فإنه يصبح من السهولة مبكان أن يطلب منهم اإلفصاح عن دخلهم ونفقاهتم. 
التفاواتت -  فإن  فقط،  خاصة  مالية  مصادر  من  واملرشحني  األحزاب  متويل  جرى  إذا 

االقتصادية يف اجملتمع قد ترتجم إىل تفاواتت سياسية يف احلكومة.
األحزاب السياسية واملرشحون حيتاجون إىل الدعم يف مواجهة التكاليف املتزايدة للحمالت - 

االنتخابية.
يف اجملتمعات ذات املستوايت العالية من الفقر، ال ميكن أن يتوقع من املواطنني التربع مببالغ - 

كبرية من املال لألحزاب السياسية أو املرشحني )30(.
املسار الثاين: االجتاه الرافض لتقدمي التمويل السياسي العام

أن  ليس بوسعها  السياسية  العام يف أن األحزاب  السياسي  للتمويل  املناهض  يرى االجتاه 
تكون وسيلة فعالة للرأي الشعيب من القاعدة ما مل حتافظ على استقالهلا عن الدولة، حيث يصبح 
احلصول على التربعات شرطا ضروراي للحفاظ على مثل هذه االستقاللية، وإذا مل يستطع احلزب 
ضمان الدعم املايل الكايف ألنشطته من قبل املسامهات والتربعات، فهو ال يستحق منا االهتمام 

الالزم إليصاله إىل سدة احلكم )31(.
أنه يفصل األحزاب عن  العام لألحزاب،تتمثل يف  التمويل  مثة شكوك واسعة ُتساق ضد 
قواعدها وجيعلها أكثر اتكااًل على الدولة )32(. وان األحزاب واملرشحني سيصبحون مستقلني بشكل 

30.ينظر: شبكة املعرفة االنتخابية.
31.ينظر: مدخل إىل الدميقراطية، االنتخاابت احلرة العادلة، مصدر سابق: 36.

32.أنظمة متويل األحزاب السياسية، اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مصدر سابق: 49.
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متزايد عن أعضائهم ومؤيديهم. وينطوي هذا االستقالل على خطر ميلهم إىل عدم االستماع إىل 
أعضائهم ومؤيديهم بشأن مسائل اختيار القيادة واختاذ القرارات السياسية )33(. 

ويستند أصحاب االجتاه الرافض للتمويل العام إىل احلجج التالية:
واملواطنني -  السياسية  النخب  بني  واملسافة  الشقة  تباعد  زايدة  على  العام  التمويل  يعمل 
العاديني.
حيافظ التمويل العام على الوضع الراهن إببقاء األحزاب الراسخة يف السلطة.  - 
ومن خالل األموال العامة، يضطر دافعو الضرائب لدعم األحزاب السياسية واملرشحني - 

الذين ال يشاركوهنم يف الرأي. 
إن تقدمي األموال العامة إىل األحزاب السياسية واملرشحني، يعين أخذ األموال بعيًدا عن - 

مواجهة احتياجات املدارس واملستشفيات وإعطائها إىل الساسة األغنياء.  
األحزاب السياسية واملرشحون يتخذون القرار، وجينون األموال أيضاً.- 
جتازف األحزاب السياسية خبطر أن تصبح أجهزة وأدوات للدولة، بداًل من كوهنا أجزاًء - 

من اجملتمع املدين، وابلتايل فقدان عالقاهتا مع اجلمهور واجملتمع املدين. 
التمويل العام نفقة غري ضرورية وغري مرغوبة، خصوصا وأن األحزاب السياسية ينظر إليها - 

على نطاق واسع على أهنا فاسدة أو أهنا تسعى لتحقيق مصاحلها الذاتية )34(.
ومن خالل أدلة الفريقني يتبني ان لكل فريق أدلته اليت ينطلق منها لتأييد أو رفض التمويل 
السياسي العام، وال شك ان للظروف اليت مير هبا كل بلد أثرها الكبري يف جناح أو إخفاق هذه 
السياسة، لذلك فإن كل بلد يراد له إجناح مسألة التمويل العام ال بد من توفري الظروف املوضوعية 
الدميقراطية  البلدان  يف  الدولية  التجارب  أخذ  املمكن  غري  من  ألنه  اجلهات؛  من مجيع  لنجاحه 

33.شبكة املعرفة االنتخابية.
مصدر  العريب،  الربيع  بعد  الدستوري  اإلصالح  السياسية،  األحزاب  متويل  أنظمة  34.ينظر: 

سابق:44-43.
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وتطبيقها يف الدميقراطيات الناشئة من دون هتيئة الظروف املوضوعية املالئمة، ودراسة العوامل اليت 
تساعد على إجناح تلك التجارب، حىت ال تتحول مسألة التمويل السياسي إىل مشكلة أخرى تثقل 

كاهل املوازنة العامة من دون ان حتقق أهدافها املرجوة.
رابعا: دور املال يف احلياة السياسية

تشكل األحزاب السياسية حجر األساس يف كل جمتمع دميقراطي. فهي جتمع مصاحل االمة، 
وتعرب عنها من خالل طرح سياسات عامة وأتمني البىن الالزمة للمشاركة السياسية، فضال عن 
ذلك تدرب األحزاب القادة السياسيني وتنافس يف االنتخاابت لتكتسب درجة من السيطرة على 
املؤسسات احلكومية )35(. لذلك سعت التشريعات املعاصرة إىل تنظيم متويل تلك األحزاب لدورها 

الكبري يف تنظيم وبناء احلياة السياسية.
انبثقت مسألة التمويل السياسي عن حاجة حقيقية فرضتها الظروف املوضوعية يف البلدان 
الدميقراطية، وقد مرت تلك البلدان بتجارب وخماضات خمتلفة مما مكنها من الوصول إىل أفضل 
السياسية  لألحزاب  التمويل  مسألة  أضحت  رشيدة، حىت  سياسية  منظومة  لبناء  الكفيلة  السبل 
ومتويل احلمالت االنتخابية أحد مهوم العملية الدميقراطية من اجل احلفاظ على ظروف متساوية 

للمتنافسني، واحلؤول دون أتثري املصاحل املالية وأصحاب النفوذ املايل. 
وقد أخذت مسألة التمويل السياسي واالنتخايب اجتاهات أكثر خطورة عما كانت عليه يف 
السابق ملا هلا من أثر كبري يف حسم نتائج التنافس بني املرشحني واألحزاب السياسية ، مما أدى 
إىل اتساع دائرة اإلنفاق املايل بشكل كبري، وتكمن خطورة األمر يف انعدام املساواة وتكافؤ الفرص 
بني املرشحني بسبب تباين مقدرهتم املالية يف اإلنفاق والتمويل الدعائي مبا يدخلهم يف دائرة كسب 
الوالءات ملن مينحهم ويوفر هلم التغطية املالية الالزمة يف خوض االنتخاابت، وكذلك يؤدي إىل 
تشويه خطري لعملية املشاركة االنتخابية، مما استلزم تدخل املشرع لوضع حدود للمبالغ اليت ميكن  
إنفاقها من قبل املرشحني، من اجل إاتحة الفرصة أمام املرشحني األكفاء الذين تعوزهم اإلمكاانت 

35.األحزاب السياسية والدميقراطية من الناحيتني النظرية والعملية، اجملموعات الربملانية، نورم كيلي 
وسيفاكور اشياغبور، املعهد الدميقراطي الوطين: 3.
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املادية خلوض االنتخاابت على حنو متكافئ مع املرشحني األثرايء)36(. 
لذلك فإن املال يلعب دوراً كبرياً يف سري احلياة السياسية بشكل عام، واحلمالت االنتخابية 
بشكل خاص، كما ان التباين املايل قد يؤدي إىل اإلخالل مببدأ تكافؤ الفرص األمر الذي جعل 
مبراحل  مرورًا  التمويل،  مبصادر  ابتداًء  االنتخابية  واحلمالت  السياسية  احلياة  متويل  ينظم  املشرع 

اإلنفاق والدور الرقايب، وانتهاًء عند الردع من خالل العقوابت الواقعة على املخالفات.  
هذا  بتحقيق  الكفيلة  والقانونية  اجملتمعية  السبل  وضع  االنتخابية  العملية  سالمة  تقتضي 
اهلدف، وال شك ان أتثري املال على العملية السياسية واالنتخابية قد ظهرت بوادره يف الكثري من 
دول العامل يف مراحل وظروف خمتلفة، مما استدعى وضع حلول عاجلة لإلفالت من سطوته وأتثريه 
الكبري على جمرايت العملية السياسية ال سيما بعد انتشار وسائل االتصال احلديثة اليت أصبحت 
حتتاج إىل أموال طائلة لغرض تغطية تكاليف االنتخاابت. ويلعب املال دورًا حموراًي يف السياسة ويف 
حتديد نتائج االنتخاابت، وال خيتلف يف ذلك الدول العريقة دميقراطًيا وتلك اليت متر يف عملية حتول 

دميقراطي )37(. 
يؤثر املال بشكل كبري على إرادة الناخبني وتوجيههم حنو الوجهة اليت يريدها أصحاهبا أو 
ممولوها، ومل يقف األمر عند تشويه وتغيري إرادة الناخب، وإمنا تعدى إىل املرشح الذي بال شك 
السياسية  احلياة  والنفوذ على  املال  إىل سيطرة أصحاب  يؤدي  مما  ميوله  ملن  يدين ابلوالء  سوف 
الذين ال  الفرص أو تتضاءل أمام املرشحني اآلخرين  العملية االنتخابية، وبذلك تنعدم  وجمرايت 

ميلكون الدعم املايل والنفوذ )38(.

36.ينظر: ضماانت حرية نزاهة االنتخاابت )دراسة مقارنة(، سعد مظلوم عبد هللا العبديل، رسالة 
ماجستري، جامعة اببل، 2007: 148.

37.ينظر: ورقة سياسات، مسامهة الدولة يف متويل األحزاب السياسية يف األردن، إعداد: حممد 
احلسيين، الناشر مؤسسة فريدريش ايربت، مكتب عمان، 2012، األردن: 4.

العظيم  الناخب، املستشار فهر عبد  التأثري على إرادة  38.ينظر: الرشوة االنتخابية كأحد جرائم 
صاحل، األحباث القانونية، شبكة املعلومات العربية القانونية.
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إن تنظيم تدفق األموال إىل السياسة ميكن أن يساعد يف إقامة نظام أحزاب أكثر استقرارًا 
،وأن جيعله أكثر قدرًة على متثيل إرادة الشعب. وقد أسهم التمويل العام لألحزاب السياسية يف إجياد 
أنظمة أحزاب أكثر انفتاحا وسّهل عملية املشاركة ،وهو أحد أسباب شعبية هذا  النظام يف  سائر 
أحناء العامل)39(. وهذا األمر يتطلب اإلحاطة ابلدور الذي تلعبه اجلهات الرقابية مبختلف أشكاهلا يف 
تنظيم عملية اإلنفاق السياسي من خالل األموال اليت حتصل عليها األحزاب السياسية من املصادر 
اليت مسحت هبا التشريعات، وكذلك معرفة التجارب الدولية يف جمال التمويل السياسي، ابإلضافة 
مواكبتها  مدى  لنتبني  السياسي،  التمويل  لقضية  العراقي  املشرع  تنظيم  على  الضوء  تسليط  إىل 

للتشريعات الدولية، وسيتم بيان ذلك يف املبحث الثاين من هذه الدراسة.

39.أنظمة متويل األحزاب السياسية، اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مصدر سابق :21.
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املبحث الثاين
جتارب التمويل السياسي الدولية وفاعلية الدور الرقايب والتنظيمي

املطلب األول
أثر الدور الرقايب وفاعليته يف تنظيم التمويل واإلنفاق السياسي

يف الدول الدميقراطية مجيعا يتم جترمي التمويل اخلارجي ألغراض سياسية، وهي جرمية سياسية 
جنائية انتبهت خلطورهتا الدول الدميقراطية، ألن تدفق األموال غري املشروعة واجملهولة املصدر ينسف 
مبدأً مهًما يف الدميقراطية وهو تكافؤ الفرص، فاالنتخاابت النزيهة ال تتحقق فقط ابنعدام التزوير، 
وأفكارهم،  براجمهم  يعرضوا  لكي  متساوية  عادلة  فرصة  املرشحون كلهم  مينح  عندما  تتحقق  وإمنا 
الناخب  الناخب مرشحه حبرية بعيدا عن الرشى االنتخابية، وكذلك عندما يعرف  وعندما خيتار 
مصدر أموال كل مرشح وكيف حصل عليها، وان استعمال األحزاب أمواال جمهولة املصدر يقضي 
على سيادة الدولة وكرامتها ويعرضها للخطر؛ ألنه يسمح ألطراف خارجية ابلتحكم يف جمرايت 
القرن  منذ سبعينيات  أطراف خارجية  لبنان من  إىل  األموال  تدفقت  عندما  األمور، كما حصل 

املاضي لتعيد تشكيل لبنان كما حتب األطراف املمولة حىت انتهى لبنان إىل احلرب األهلية)40(. 
وال شك ان هناك جهات فاعلة هلا دوٌر كبري يف تعزيز شفافية التمويل واالتفاق السياسي 
سواء كانت تلك اجلهات األحزاب السياسية ودورها يف نزاهة احلياة السياسية، أو منظمات اجملتمع 
املنظمات واجلهات  تلعبه  الصادقة، وكذلك ما  اليت تعمل مبهنية اتمة، أو وسائل اإلعالم  املدين 
التمويل واإلنفاق السياسي. والتخلص من  الدولية من دور كبري لغرض حتقيق مبدأ الشفافية يف 
الفساد املايل يف االنتخاابت الذي له أوجه متعددة من أبرزها الرشاوى االنتخابية مبختلف أنواعها 
سواء كانت نقدية من خالل دفع املال مباشرة إىل الناخب لكي يقوم ابلتصويت لصاحل مرشح 
بعينه أو حزب معني، أو كانت عينية من خالل تقدمي اهلدااي العينية من أجل التصويت لصاحل 
مرشح معني، أو من خالل الوعد بتوظيف األشخاص مقابل احلصول على أصواهتم، وكذلك من 
خالل حل املشكالت وهي وعود من املرشح إىل الناخبني بتوفري بعض اخلدمات األساسية للدائرة 

مقابل حصوله على أصواهتم.

40.ينظر: مجلة اعرتاضية، مصدر سابق: 14.
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أوال: تنظيم التمويل واإلنفاق السياسي
ميكن تعريف قانون متويل األحزاب السياسية بوصفه جمموعة من األعراف الناظمة لدخل 
وإنفاق األحزاب السياسية )41(. وانطالقا من ذلك فإنه ميكن تقسيم قانون متويل األحزاب السياسية 
إىل مخسة جماالت أساسية :تقدمي األموال العامة لألحزاب ومحالهتا االنتخابية ؛  وضع قيود على 
دخل األحزاب ؛وضع قيود على إنفاق األحزاب ؛ اإلفصاح عن متويل األحزاب للجمهور وأصوهلا 

ونفقاهتا ؛وتطبيق  قانون متويل األحزاب السياسية )42(.
اعتمدت منظمة األمن والتعاون يف أورواب جمموعة من املبادئ التوجيهية املتعلقة ابلتمويل 

السياسي وتشمل تلك املبادئ ما يلي:
فرض قيود وحدود على املسامهات اخلاصة.- 
حتقيق التوازن بني التمويل اخلاص والعام.- 
القيود على استخدام موارد الدولة.- 
معايري منصفة لتخصيص الدعم املايل العام.- 
فرض حدود لإلنفاق يف احلمالت االنتخابية.- 
متطلبات تزيد من شفافية متويل األحزاب ومصداقية التقارير املالية.- 
آليات تنظيمية مستقلة وعقوابت مالئمة لالنتهاكات القانونية )43(.- 

ميكن تنظيم دور رأس املال يف النشاط السياسي من خالل استخدام جمموعة متنوعة من 
اآلليات واألدوات القانونية اليت تقوم بضبط نظام التمويل االنتخايب، وتتمثل يف جمموعة من القواعد 
اليت تتعامل مع التدفق احلتمي لألموال إىل النظام السياسي ومنه، وتوفر اإلطار الذي ميكن األحزاب 
واملرشحني العمل داخله بشكل قانوين للحصول على املال الالزم ألنشطتهم االنتخابية وإنفاقه ، 

41.أنظمة متويل األحزاب السياسية، اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مصدر سابق: 17.
42.املصدر السابق:10.

43.مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية، مصدر سابق: 53.
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واألدوات القانونية لتنظيم أنشطة التمويل االنتخايب تشمل لوائح مصادر متويل املرشحني واألحزاب 
، واملصروفات السياسية، ولوائح الشفافية يف التقارير املالية ابإلضافة إىل العقوابت واجلزاءات)44(.

للثروة والنفوذ دوٌر كبري يف توجيه االنتخاابت وتتحول إىل مصدر هتديد رئيس لعدالة سري 
العملية االنتخابية، لذلك ال بد من وضع حدود صارمة ملقدار املال الذي ميكن للمرشح أو احلزب 
ان ينفقه على محلته االنتخابية، وأن يكون للجميع حرية الوصول إىل وسائل اإلعالم التابعة للدولة 

واستخدامها وفقاً لنهج واضح خيضع لرقابة اجلهات االنتخابية املعنية)45(. 
السياسي،  التنافس  يف  املساواة  حتقيق  أجل  من  األحزاب  إنفاق  على  قيود  فرض  يتم 
ولتخفيف العوائق املتعلقة ابلكلفة على الدخول إىل احللبة السياسية ، وتقليص اإلنفاق اإلمجايل 
على االنتخاابت ،ومكافحة الفساد السياسي وشراء األصوات. ميكن مراقبة القيود املفروضة على 
إنفاق األحزاب وتنفيذها بشكل أكثر فعالية عندما  توضع القيود على فئة حمددة وواضحة، مثل 

اإلنفاق على وسائل اإلعالم)46(.
تصنف القواعد الناظمة لدخل األحزاب بشكل عام يف فئتني: األوىل: حظر مصادر حمددة 
للتربعات اخلاصة مثل احلظر على التربعات األجنبية ، والثانية: قيود على مصادر أو أمناط معينة 
من التربعات مثل وضع سقف للتربعات اليت ميكن قبوهلا من األشخاص )47(. وتعد عملية الرقابة 
أهم  االنتخاابت وشرعيتها، وهي من  نزاهة  أهم ضماانت  االنتخايب من  التمويل واالتفاق  على 
وسائل تقييد ظاهرة االستخدام املفرط للمال يف العملية االنتخابية، خاصة بعد التطور الكبري يف 
نظم االتصاالت وقواعد البياانت اليت ذللت الكثري من الصعوابت اليت كانت تواجهها يف الرقابة 

الفعالة واملستمرة على سقف االتفاق ومصادره يف احلمالت االنتخابية )48(. 

44.ينظر: حنو شفافية اإلنفاق السياسي يف اليمن، مصدر سابق: 17-16.
45.ينظر: مدخل إىل الدميقراطية، االنتخاابت احلرة العادلة، مصدر سابق: 35-34.

46.أنظمة متويل األحزاب السياسية، اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مصدر سابق:11.
مصدر  العريب،  الربيع  بعد  الدستوري  اإلصالح  السياسية،  األحزاب  متويل  أنظمة  47.ينظر: 

سابق:53.
48.ينظر: الدميقراطية واالنتخاابت يف العامل العريب، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، أعمال املؤمتر 

الدويل حول الدميقراطية واالنتخاابت يف العامل العريب، القاهرة، 2014، ط1 :185.
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اثنيا: فاعلية الدور الرقايب يف مكافحة جرائم التمويل واإلنفاق السياسي
انتخايب ال بد وان تسبقه فرتة عرض للربامج واألفكار والتوجهات من  ان أي استحقاق 
قبل األحزاب واملرشحني، وخلطورة هذه املرحلة اليت يطلق عليها احلملة االنتخابية أَْوالها املشرع 
اهتماًما كبريًا من خالل ضبطها وتنظيمها عن طريق تشريع القوانني والنصوص التنظيمية، وال شك 
أن املال السياسي هو احملرك الرئيس يف نشاط وإدارة احلملة االنتخابية؛ لذلك عمل املشرع على 
حتديد ووضع الضوابط القانونية اليت حتكم عملية اإلنفاق ، فبعد أن مارس دوره يف متابعة مصادر 
التمويل استكمل عمله مبراقبة عملية اإلنفاق لغرض حتقيق مبدأ املساواة بني املتنافسني من خالل 
وضع احلدود القصوى لإلنفاق والتنظيم القانوين للحمالت االنتخابية، وصواًل إىل خلق بيئة سياسية 

سليمة.
أدت املخاوف احمليطة بعملية التمويل واإلنفاق السياسي واالنتخايب إىل أن تقوم التشريعات 
بتنظيم وخلق طوق من القيود عليها لكي حتد من املمارسات غري املشروعة للمرشحني والكياانت 
السياسية، وكانت اململكة املتحدة سباقة يف هذا اجملال من خالل قانون حماربة الفساد واملمارسات 
غري القانونية لعام 1884 وسارت بعدها الوالايت املتحدة األمريكية لتنظيم متويل الدعاية االنتخابية 

من خالل قانون تيلمان لسنة 1907 وغريها من الدول األخرى)49(.
تعترب األطر القانونية والتنظيمية أدوات أساسية كفيلة مبحاربة الفساد السياسي وما يرتتب 
عليه من أمور أخرى، ولغرض حتقيق مبدأ الشفافية والنزاهة الذي حيكم قواعد التمويل واإلنفاق 
جلأت معظم القوانني إىل جترمي بعض احلاالت غري املشروعة، وقد كانت االنطالقة األوىل من انكلرتا 

اليت صدر فيها أول تشريع اهتم مبحاربة اإلنفاق غري املشروع عام 1845 )50(.  
إن ضمانة احلد من استخدام املال السياسي هو الكشف العلين والكامل، واإلفصاح عن 
وإبمكان  اجلمهور.  قبل  من  والتحليل  التفتيش  أمام  متاحة  وجعلها  والسياسة  املالية  املعلومات 
منظمات اجملتمع املدين أن متارس رقابة فّعالة على استخدام املال السياسي واإلنفاق على احلمالت 

49.ينظر: جرائم التمويل واإلنفاق يف الدعاية االنتخابية، دراسة مقارنة، مصدر سابق: 9.
50.ينظر: احلماية اجلنائية للمبادئ احلاكمة لالنتخاب السياسي يف مراحله املختلفة، د. حسام 

الدين حممد امحد، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2003: 166.
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االنتخابية من خالل تفعيل دورها بشكل صحيح، ومن الضروري أن تكون تقارير املنظمات حول 
هذه الوقائع دقيقة وواضحة وموثّقة وموثوقة)51(.

التمويل والثاين أببواب  يتخذ الدور الرقايب صورتني يتعلق اجلانب األول مبصادر وجهات 
اإلنفاق السياسي وآليات الصرف على األنشطة احلزبية االعتيادية أو على احلمالت االنتخابية، 
وال بد أن تتوىل الرقابة جهات متخصصة ترصد عمل األحزاب من هذه اجلوانب ورصد املخالفات 

يف ضوء القوانني النافذة. 
 1. مراقبة التمويل السياسي

قامت التشريعات يف الدول الدميقراطية على حظر مصادر معينة ملا متثله تلك املصادر من 
هتديد على سري وجناح العملية الدميقراطية، ومت اعتماد طرق خمتلفة هلذا الغرض منها تقييد املنح 
واهلبات من مصادر مشبوهة، أو منعها كلًيا. ورمبا يكون التمويل عرب مسامهات األعضاء واملناصرين 
هو النوع الوحيد من التمويل الذي يسمح به يف احلاالت كافة.أما مصادر التمويل احملظورة فهي 

تشمل على األغلب األموال الواردة من مصادر خارجية أو أجنبية )52(.
املتطلبات األساسية  السياسية بعض  لتمويل األحزاب  فعال  نظام  تتوفر يف أي  ان  بد  ال 
اليت تتمثل يف إجياد فرص متساوية للمتنافسني يف االنتخاابت، ومحاية ممثلي األحزاب السياسية 
من التأثريات املفسدة للمتربعني غري املرغوب هبم، ومنع إفساد االنتخاابت عرب شراء األصوات أو 
احتكار العملية االنتخابية، وكذلك ال بد من منع االستخدام املنحاز واحلزيب آلليات تنفيذ قوانني 
متويل األحزاب على اخلصوم السياسيني، وأيضا ال بد من ان تكون األحزاب السياسية ومرشحوها 

شفافني حول كيفية مجعهم وإنفاقهم ألمواهلم)53(. 

51.ينظر: دور منظمات اجملتمع املدين يف مراقبة املال السياسي، مصدر سابق.
مصدر  العريب،  الربيع  بعد  الدستوري  اإلصالح  السياسية،  األحزاب  متويل  أنظمة  52.ينظر: 

سابق:25.
العراق، مسودة قانون األحزاب السياسية للعراق،  53.ينظر: تنظيم متويل األحزاب السياسية يف 

مصدر سابق: 2.
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 2. مراقبة اإلنفاق السياسي
تعترب التدابري املتخذة ملراقبة التمويل من األمور املهمة لكفالة املساءلة والشفافية، حيث من 
خالل التقارير املقدمة يتم التعرف على مدى امتثال األطراف للقواعد املطلوبة، وتساعد على إعالم 
اجلمهور عن مصادر حصول األحزاب السياسية واملرشحني على الدعم املايل، وكذلك تسهم يف 

تعزيز الشفافية واملساءلة يف نظام متويل احلمالت االنتخابية)54(.  
املباشرة ،أو الشكاوى  املراقبة  التمويل السياسي من خالل  انتهاكات  ميكن الكشف عن 
إنفاذ  هيئات  أمام  متاًحا  يكون  أن  وينبغي  احلكومية.  اهليئات  قبل  من  اإلحالة  اخلارجية،و/أو 
التقّدم  تشجيع  أجل  من  للمساءلة  املعنية  األطراف  خُتِضع  اليت  العقوابت  من  مجلة   القانون  
ابلشكاوى.  وتشِكل الغرامات أكثر أشكال العقوابت شيوعاً)55(. وميكن اكتشاف االنتهاكات 
بثالثة طرق:املراقبة من قبل هيئة اإلنفاذ ؛ الشكاوى اخلارجية ؛ واإلحالة من قبل هيئات حكومية 

أخرى)56(.
املطلب الثاين

التمويل واإلنفاق السياسي يف التشريعات والتجارب الدولية
تستهدف أنظمة التمويل ضمان متكن مجيع األحزاب السياسية من التنافس يف االنتخاابت 
وفق مبدأ تكافؤ الفرص، مما يعزز التعددية السياسية ويساعد يف ضمان سالمة عمل املؤسسات 
الدميقراطية. وينبغي أن ترمي التشريعات بشكل عام إىل هتيئة توازن بني املسامهات العامة واخلاصة 
حالة  أي  عام يف  متويل  يؤدي ختصيص  أاّل  وينبغي  السياسية،  لألحزاب  متويل  مصادر  بوصفها 
من احلاالت إىل تقييد استقالل حزب سياسي أو التدخل فيه)57(. من الالفت للنظر أن برامج 
مساعدات األحزاب تبدو أساسا متشاهبة على أرض الواقع يف مجيع أحناء العامل، بصرف النظر عن 

تباين السياقات والتقاليد السياسية للبلد الذي تنفذ به تلك الربامج. 

54.ينظر: دليل مراقبة التمويل االنتخايب، مصدر سابق: 13.
55.أنظمة متويل األحزاب السياسية، اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مصدر سابق:12.

56.املصدر السابق: 87.
57.مبادئ توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية، مصدر سابق: 56.
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أوال: جتارب التمويل السياسي يف الدول الغربية 
تعد األحزاب السياسية أحد أهم قنوات املشاركة السياسية ابعتبارها مسألة أساسية، ومسامهة 
الدولة يف متويل احلياة السياسية واحلملة االنتخابية ابتت اليوم يف األنظمة الدميقراطية مبنية على 
أساس دستوري. لذلك يستند التمويل العمومي للحمالت االنتخابية يف الدميقراطيات العتيدة إىل 
أساس دستوري كما هو احلال مع املادة الرابعة من الدستور الفرنسي لسنة 1958 ، واملادة 21 
من الدستور األملاين لسنة 1949، واملادة 49 من الدستور االيطايل 1947، حيث أكدت على 
أن األحزاب واجلماعات السياسية هي كياانت يعرتف الدستور بوجودها على أهنا تساهم وبشكل 
رمسي يف االقرتاع العام كمرفق عام من ضمن املرافق العامة أو مهمة ذات الصاحل العام وال تشكل 
مسألة متويلها إالّ عنصرا من العناصر اليت سنها الدستور، كما أن الدولة بصفتها ضامنا للحرايت 
ومن بينها حرية تكوين أحزاب واملشاركة يف االنتخاابت، يتعني عليها ضمان أدىن حد من املوارد 
املالية هلذه األحزاب)58(. ويف إطار املنظمات الدولية فقد نصت الفقرة )3( من املادة )7( يف اتفاقية 
التشريعية  التدابري  اختاذ  أيضا يف  الفساد على أن »تنظر كل دولة طرف  املتحدة ملكافحة  األمم 
واإلدارية املناسبة، مبا يتسق مع أهداف هذه االتفاقية ووفقاً للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، 
األحزاب  متويل  ويف  العمومية  املناصب  شاغلي  النتخاب  الرتشيحات  متويل  يف  الشفافية  لتعزيز 

السياسية، حيثما انطبق احلال«)59(.
العام لالنتخاابت  للتمويل  اليت اجتهت  الدول األوىل  السويد من  التجربة السويدية:تعترب 
يف إطار تنظيم االتفاق االنتخايب وذلك يف العام 1966 والذي استند إىل ثالث قواعد أساسية: 

1. التمويل املقدم إىل األحزاب اجلدية واليت متلك حضورًا سياسًياحقيقًيا.
2. الدعم املايل بناء على طلب معلل من احلزب أو املرشح/ة.

58.ينظر: النظام االنتخايب يف التجربة الدستورية اجلزائرية – مقاربة حول املشاركة واملنافسة السياسية 
الوهاب، كلية احلقوق، جامعة  املؤمن عبد  السياسي اجلزائري- رسالة ماجستري، عبد  النظام  يف 

األخوة منتوري قسنطينة، 2007 :122-121.
59.حنو شفافية اإلنفاق السياسي يف اليمن، مصدر سابق: 12. نقال عن: اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد، مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية فيينا، األمم املتحدة، نيويورك، 

2004، ص11.
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ي لكل من الكتل السياسية )60(.
لما�ف ي حسب الحجم ال�ب ي بشكل نس�ب التمويل االنتخا�ب

التجربة الربيطانية: سارت بريطانيا يف مسار الدول األخرى اليت أخذت بتمويل احلمالت 
بتمويل تلك احلمالت سنة 1984 ومن خالله مت حتديد  يقر  قانواًن  االنتخابية عندما أصدرت 
مصروفات احلملة للحزب الواحد مببلغ 100000 جنيه إسرتليين بعد املخاوف اليت أاثرها التمويل 
لغرض  الربيطاين  املشرع  إطار سعي  السياسية، ويف  احلياة  املال يف  تعاظم دور  األجنيب. وبسبب 
تعزيز أخالقيات العملية االنتخابية بشكل عام وتلك املتعلقة ابإلنفاق االنتخايب بشكل خاص مت 
تشكيل جلنة مسيت )مفوضية نوالن( اليت صاغت معايري اثبتة قابلة للتطبيق والتعديل بشكل دائم 
مع تبدل الواقع السياسي أو االقتصادي، وقد ساهم عملها بدور أساسي يف إصدار قانون سنة 
2000 حول ) األحزاب السياسية واالنتخاابت واالستفتاءات(، كما وينظم هذا القانون معايري 
التربعات وضرورة تسجيل األحزاب، ويلزم مبراقبة االتفاق االنتخايب املرتبط ابلسقف املسموح به 

خالل االستحقاقات االنتخابية)61(. 
التمويل العمومي للحمالت االنتخابية يف وقت  التجربة الفرنسية: اعتمدت فرنسا مبدأ 
متأخر مقارنة مع بريطانيا والدول األخرى، حيث مل يكن لديها قواعد وأصول واضحة حول التمويل 
املشرع  دفع  الذي  األمر  املشروعة،  الطرق غري  نفق  االنتخابية يف  احلمالت  أدخل  مما  السياسي 
الفرنسي إىل حتديد سقف للتمويل االنتخايب؛ لغرض هتذيب سلوك املرشحني املتنافسني، لذلك 
ظهرت احلاجة بشكل كبري إىل إصدار قانون ينظم متويل األحزاب السياسية. فصدر القانون األول 
يف سنة 1988 الذي حدد سقف اإلنفاق االنتخايب وآلية مراقبة ذلك. مث صدر يف سنة 1990 
قانوانن توىل أحدمها حتديد آليات جديدة ملراقبة اإلنفاق والتمويل االنتخابيني، والثاين يقضي بنشر 
املالية لألحزاب السياسية، ويف سنة 1995  أمساء الشخصيات املعنوية املتربعة ونشر احلساابت 
صدر قانون جديد مينع التربعات من قبل الشخصيات املعنوية العامة أو اخلاصة، كما خفض من 
سقف اإلنفاق االنتخايب ورفع من التمويل العام، وابتت عملية التصريح عن الذمة املالية للمرشحني 

الفائزين إجبارية بعد ان كانت يف السابق   اختيارية)62(.   

60.التمويل العمومي للحمالت االنتخابية. دراسة مقارنة للتشريع املغريب والتجارب الدولية، مصدر 
سابق.

61.املصدر السابق.
62.املصدر نفسه.
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اثنيا: جتارب التمويل السياسي يف الدول العربية
بعد ان بدأت بوادر الدميقراطية يف بعض البلدان العربية اعتماًدا على جتارب الدول الغربية 
العريقة يف جمال الدميقراطية ولغرض تنظيم عمل األحزاب الناشئة من حيث مصادرها املالية وأبواب 
اإلنفاق أخذت تلك الدول ابلعمل على تشريع القوانني اليت تنظم عمل األحزاب ال سيما من 
جانبها املايل. وال ميكن دراسة هذه القضية يف الواقع العريب من دون التعرف على أبعادها الدولية 
لكون التشريعات العربية قد أتثرت بشكل كبري مبسارات تلك التشريعات ال سيما الغربية منها.وحىت 
العمومي لألحزاب السياسية،  التمويل  العربية يف مسألة  تتضح الصورة أكثر حول جتارب الدول 

نسلط الضوء على بعض التجارب العربية يف هذا اجملال:
احلمالت  متويل  مصادر  اجلزائر  يف  لالنتخاابت  العضوي  القانون  نظم  اجلزائرية:  التجربة 

االنتخابية وطرق صرفها فاحلملة االنتخابية متول بواسطة موارد صادرة عن:
مسامهة األحزاب السياسية.	 
مساعدة حمتملة من الدولة، تقدم على أساس اإلنصاف.	 
مداخيل املرتشح.	 

وقد حظر القانون يف املادة 191 على كل مرتشح ألي انتخاابت وطنية أو حملية أن يتلقى 
بصفة مباشرة أو غري مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مسامهة أخرى مهما كان شكلها من 
أي دولة أجنبية. وقد أعطت املادة 193 احلق يف حدود النفقات احلقيقية يف تعويض جزايف قدره 
10% وعندما حيرز املرتشحون لالنتخاابت الرائسية على نسبة تفوق 10% وتقل أو تساوي %20 
من األصوات املعرب عنها يرفع هذا التعويض إىل 20% من النفقات املصروفة حقيقة وضمن احلد 
األقصى املرخص به، وترفع نسبة التعويض إىل 30% ابلنسبة للمرتشح الذي حتصل على أكثر من 

20% من األصوات املعرب عنها)63(. 

الرمسية  اجلريدة  السياسية،  املتعلق ابألحزاب  املؤرخ يف 28 غشت 2016  العضوي  63.القانون 
للجمهورية اجلزائرية، عدد 50، 2016.
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التجربة التونسية:نّص املرسوم رقم )35( لعام 2011 على تقدمي التمويل العام  املباشر 
لالنتخاابت،  ووضع قيوًدا على استعمال األموال اخلاصة ألغراض احلمالت االنتخابية، وقد استند 
نظام التمويل العام إىل عدد األصوات يف دائرة انتخابية معينة ووزع ابلتساوي على كل القوائم يف 
الدائرة. ومنحت  اهليئة املستقلة العليا لالنتخاابت  سلطات واسعة لوضع نظام عادل لتخصيص 

وسائل اإلعالم اليت متلكها الدولة لألحزاب)64(.
ومت حتديد قواعد منح املساعدات العمومية للقوائم املرتشحة يف الفصل )53(، حيث تعطى 
املساعدات العمومية ألي قائمة، على أساس قيمة حتدد لكل ألف انخب يف الدائرة االنتخابية، 
القسط األول 50% قبل بدء احلملة  العمومي على قسطني؛ حبيث يوزع  التمويل  فيتم ختصيص 
االنتخابية ابلتساوي بني مجيع القوائم، أما القسط الثاين من املساعدات العمومية 50% فيتم توزيعها 
خالل احلملة االنتخابية. كذلك ينص هذا الفصل ابن القوائم اليت مل حتصل على 3% من األصوات 

يف الدائرة االنتخابية سداد نصف املساعدة املقدمة هلا)65(.
االنتخابية يف مصر أمهية خاصة من قبل  الدعاية  نفقات  التجربة املصرية: انلت مسألة 
املشرع منذ عام 1977، حيث حرص املشرع على وضع سقف أعلى لإلنفاق على الدعاية ألزم 
املرشحني مبراعاته ، وذلك منذ أول انتخاابت أجريت يف عام 1979)66(. وأكد قانون االنتخاابت 
الرائسية املصري رقم 174 لسنة 2005 يف املادة 7/21 على االلتزام حبظر إنفاق األموال العامة 
وأموال شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام يف أغراض الدعاية االنتخابية، ويف املادة )27( 
»حيظر تلقي أي مسامهات أو دعم نقدي أو عيين للحملة االنتخابية من أي شخص اعتباري 
مصري أو أجنيب أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم يف رأمساهلا 

64.أنظمة متويل األحزاب السياسية، اإلصالح الدستوري بعد الربيع العريب، مصدر سابق :51-
.52

65.حنو شفافية اإلنفاق السياسي يف اليمن، مصدر سابق: 80.
66.ينظر: ضماانت حرية نزاهة االنتخاابت )دراسة مقارنة(، مصدر سابق: 151، عن: د- اكرام 
بدر الدين، جتاوزات انتخاابت 1995، حبث منشور ضمن كتاب: االنتخاابت النيابية يف دول 
القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  النامية، جامعة  اجلنوب، مركز دراسات وحبوث الدول 

.293 :1997
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شخص أجنيب أو من شخص أجنيب« )67(.
اثلثا: التمويل السياسي يف ضوء قانون األحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 

اختلف األمر يف العراق بعد صدور قانون األحزاب السياسية رقم )36( لسنة 2015 الذي 
نظم التمويل واإلنفاق السياسي بشكل مفصل، وأعطى صالحية تنظيم ذلك ومراقبته لدائرة شؤون 
وتقييم  السياسية،  األحزاب  ونشاطات  أعمال  متابعة  تتوىل  اليت  السياسية  والتنظيمات  األحزاب 
مدى مطابقتها وامتثاهلا ألحكام القانون، وكذلك رصد املخالفات الصادرة عن األحزاب السياسية 

والتحقيق فيها.
حدد القانون مصادر التمويل يف الفصل الثامن يف املواد من )33-45( وجند املادة )33( 

من هذا القانون تناولت موارد احلزب ومصادر متويله وحددهتا يف اآليت:
أوال: اشرتاكات أعضائه. 

اثنيا: التربعات واملنح الداخلية. 
اثلثا: عوائد استثمار أمواله وفقا هلذا القانون. 

رابعا: اإلعاانت املالية من املوازنة العامة للدولة مبوجب املعايري الواردة يف هذا القانون.
والشركات  املؤسسات  منفعة من  أو  ميزة  أو  قبول أي تربع  فقد حرَّمت  املادة )37(  اما 
العامة املمولة ذاتيا، ومن الشركات التجارية واملصرفية اليت يكون جزٌء من رأمساهلا من الدولة، أو 
تلقي التربعات املرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية. وهذا األمر أيضا تناوله قانون 
انتخاابت جملس النواب العراقي رقم )9( لسنة 2020 يف املادة )9( من الفصل التاسع اخلاص 
ابلدعاية االنتخابية حيث نصت تلك املادة: حيظر اإلنفاق على الدعاية االنتخابية من املال العام 

أو من موازانت الوزارات أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم اخلارجي.

67.ينظر: النظرية العامة للجرائم االنتخابية )دراسة مقارنة(، ضياء عبد هللا عبود، أطروحة دكتوراه، 
جامعة اببل، 2007.
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ومنعت املادة )41( احلزب أو التنظيم السياسي عن: 
أوال: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو مجعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة 

أجنبية إاّل مبوافقة دائرة األحزاب. 
اثنيا: إرسال أموال أو مبالغ إىل مجعيات أو منظمات أو إىل أية جهة أجنبية إاّل مبوافقة 

دائرة األحزاب.
ووفقا للمادة )32(يف الفقرة اثلثا يتم حجب اإلعانة املقرتحة من الدولة ألي حزب سياسي 
أو تنظيم سياسي ملدة ستة أشهر بطلب مسبب من دائرة األحزاب وبناًء على قرار قضائي يف حالة 

ارتكابه إحدى احلاالت اآلتية: 
قيامه بعمل من شأنه االعتداء على حقوق وحرايت مؤسسات الدولة واألحزاب األخرى 	- 

والنقاابت واالحتادات واملنظمات غري احلكومية.
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى مبا يضر ابملصاحل العليا للعراق.ب- 

وجاء يف املادة )42( تتسلم األحزاب السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة، ويتم 
حتويلها إىل حساب كل حزب من قبل وزارة املالية. ويف املادة )43( ختتص وزارة املالية ابملوافقة على 
التقدير السنوي للمبلغ الكلي لإلعانة املالية املقدمة من الدولة لألحزاب، وتقدم اقرتاحا بذلك إىل 

جملس الوزراء للبت فيه وتضمينه يف مشروع املوازنة العامة للدولة.   
واملالحظ ان القانون مل يتطرق إىل حتديد سقف أعلى ملا يتلقاه احلزب السياسي من التربعات 
النقدية أو العينية. وابإلضافة إىل املواد السابقة جند أبن املادة )44(تؤكد على أن يكون هنالك دعم 
من الدولة لألحزاب السياسية، حيث يتم اقرتاح مبلغ الدعم احلكومي من قبل دائرة شؤون األحزاب 
والتنظيمات السياسية وتقدمه إىل وزارة املالية اليت تقدر مبلغ اإلعانة، وتقدم بذلك اقرتاًحا إىل جملس 
الوزراء لغرض البت فيه وتضمينه يف مشروع املوازنة العامة، وتتوىل دائرة األحزاب توزيع املبلغ الكلي 

لإلعانة املالية على األحزاب وفقا للنسب اآلتية: 
أحكام هذا  املسجلة وفق  السياسية  األحزاب  أوال: 20% عشرون ابملائة ابلتساوي على 

القانون. 
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اثنيا: 80% مثانون ابملائة على األحزاب املمثلة يف جملس النواب وفقا لعدد املقاعد اليت حاز 
عليها مرشحوها يف االنتخاابت النيابية. 

وأتيت املادة )40( منوهة أبنه ال جيوز صرف أموال احلزب أو التنظيم السياسي لغري أغراضه 
وأهدافه طبقاً للقواعد واإلجراءات اليت ينظمها نظامه الداخلي.

االجتاه  يف  مهمة  خطوة  ميثل  العراق  يف  السياسية  األحزاب  قانون  صدور  ان  شك  وال 
الصحيح، حيث يقوم بتنظيم عمل األحزاب السياسية بشكل عام وتنظيم التمويل املايل بشكل 
خاص، ال سيما بعد ان أثبتت التجارب الدولية الدور الكبري واحملوري الذي يلعبه التمويل يف حركة 
احلياة السياسية، لذلك فان مرحلة التشريع وإصدار القانون هي املرحلة األوىل وتبقى املرحلة الثانية 
متمثلة ابلتنفيذ معيارا مهما يف تقييم مدى النجاح واإلخفاق وفقاً للمعايري الدولية يف الدميقراطيات 
الراسخة، الن مسألة التطبيق الصحيح واملهين من أهم التحدايت هلذا القانون، وان إانطة ذلك 
الدور بدائرة األحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت يعطيها 
فسحة كبرية حلرية العمل ورصد كل أوجه االحنراف يف التمويل مبختلف أنواعه وأشكاله، سواء من 
حيث أبواب الدعم ومصادره ، أو من حيث أوجه اإلنفاق وفقا ملا مسح به القانون، مبا حيقق اهلدف 

املرجو من ذلك، متمثال ببناء حياة سياسية سليمة وفًقا للمعايري الدولية.
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اخلامتة
احلياة  توجيه  دور خطري يف  من  تلعبه  ملا  عاملية  السياسي ظاهرة  التمويل  قضية  أصبحت 
السياسية، لذلك عملت الدول الدميقراطية على حتديد مصادر التمويل بعد ان تبينت فاعلية املال 
السياسي احلقيقية من خالل أصحاب النفوذ املايل وسيطرهتم على احلياة السياسية أو من خالل 
التدخالت اخلارجية، وقد كانت التشريعات الوسيلة األبرز ملعاجلة تلك الظاهرة السياسية وختفيف 

وطأهتا عن طريق فرض العقوابت الرادعة وحتديد املصادر املالية لألحزاب السياسية.
الدعم املايل للحياة السياسية، وهذا األمر فتح  الدول على  الوقت ذاته عملت تلك  ويف 
الباب أمام مشاكل أخرى وضعت هلا التشريعات احللول املختلفة، لذلك قامت التشريعات بتقييد 
اإلنفاق من املال العام على األنشطة السياسية، لغرض بناء منظومة سياسية صحيحة من خالل 
إنشاء مراكز حبثية وتدريب كوادر سياسية وغري ذلك مما له أثر كبري يف توجيه احلياة السياسية، 
وعندما حيقق التمويل السياسي أهدافه يف بناء حياة سياسية سليمة تقود إىل حكومات عادلة، 
فسوف يصبح املال الذي يتم إنفاقه لتحقيق ذلك اهلدف ال قيمة له قبال ذلك، ولكن إذا أصبح 
التمويل السياسي وسيلة جديدة لإلثراء وزايدة الفساد السياسي، وترسيخ نفوذ وسيطرة األحزاب 

املتنفذة، فان ذلك يكون أداة أخرى لتعقيد الواقع السياسي واستنزاف وهدر املال العام.
عمل  ينظم  الذي   2015 لسنة   36 رقم  السياسية  األحزاب  قانون  صدور  ان  شك  ال 
وأتسيس األحزاب السياسية ميثل مرحلة مهمة وخطوة يف االجتاه الصحيح لتثبيت أسس وركائز 
الدميقراطية، وهو مرحلة متقدمة حنو السري ابجتاه تطبيق املعايري الدولية يف هذا اجملال، وميثل التمويل 
السياسي من حيث مصادره وطرق إنفاقه من أهم الركائز اليت يتحقق من خالهلا مبدأ املصداقية 
الذي يرتكز على الشفافية والنزاهة يف العملية االنتخابية، حتقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بني 

األحزاب السياسية واملرشحني.
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