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ملخةةص:
تعةةرف مرحلةةة احلملةةة ال تخابيةةة اةةاوزات
تؤلر بشكل عمي علو عمةل الدولةة والنظةا
القا و ي ،تعود أغلبها لعد إحرتا األحكةا
العامةةةة للتمويةةةل .هةةةاه األقةةةرية الة ة و ةةةعا
بهدف مكافحة الفساد وإستبعاد التنظيمةات

لاا ،مت دعم اآلليات الرقابية علو ميةادر
التمويل ،إت أ تلك األحكا قاصةرة قاصةة
يف إطةةار أ ظمةةة حزبيةةة غةةري دميقراطيةةة ظةةرا
خليوصية جرائم الفساد السياسي وال بيعة
اخلاصةةة للعاقةةات بةةني املرتشةةحني والنةةاقبني
قال هاه الفرتة.
الكلمةةةةات املفتاحيةةةةة :احلملةةةةة ال تخابيةةةةة؛
التمويةةةةل؛ الفسةةةةةاد السياسةةةةي؛ املكافحةةةةةة،

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.

الرقابة.

those who are not authorized to
participate in sovereign decisionmaking or to contribute to the
formation of the government0
;Keywords: electoral campaign
;financing; political corruption
fight; control.

Abstract:
The electoral campaign defines
abuses that have a profound impact
on the functioning of the state and
the legal system, mostly due to the
lack of respect for the system of
campaign
financing.
These
measures anti- corruption prevent

مقدمةةة:
مةن منظةةور واقعةةي ،تعةرف فةةرتة احلمةةات ال تخابيةة حالةةة مةةن عةد إتضةةاح املفةةاهيم
املتعلقة بتعريف العاقة بني املرتشمل وحزبه من احيةة وبينةه وبةني النةاقبني .فخةال هةاه
املرحلة تعمل املؤسسات احلاكمة علو تنظيم الدعاية احلزبية املوجهة للمةواطنني ،ذلةك
ما يت لب متويا ماديا لتغ ية تكاليف العملية التنافسية للحيةول علةو األصةوات الة
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تسةةممل بالوصةةول للسةةل ة .مةةن هةةاا املن ل ة تأقةةا الةةروابط بعةةدا إقتيةةاديا إىل جا ةةب
طبيعتهةةا السياسةةية .لكةةن و ظةةرا للتمةةاوزات ال ة تعرفهةةا كةةتري مةةن األ ظمةةة علةةو إلةةر
إقتحةةا تنظيمةةات سةةرية وأصةةحاا الق ةةاع اخلةةا

احليةةاة السياسةةية ،كةةا ت بةةد مةةن

و ع إطار قا و ي لضبط عمليةة متويةل احلملةة ال تخابيةة أيةن تنتشةر املعةامات السةرية
غري املشروعة.
أما من حي اآللار ،يعد الفساد السياسي أق ر اجلرائم أل ه يؤسس قاعدة لتسةهيل
العاقةةات القتيةةادية والداريةةة وحتةةو اتجتماعيةةة املبنيةةة علةةو معةةايري غةةري مشةةروعة أي
فاسدة .لكةن األلةر ت يقتيةر فقةط علةو اجملةال القتيةادي ،بةل يتخ ةاه ليشةمل كةل
العاقات يف الدولة أل العملية تؤلر علو إقتيار احلاكم أوت وعلو و ةع القةوا ني الة
ستع عن إرادة جهات قاصة تحقا .إذ أ ه يؤدي حتما إىل إقتيار حكومة فاسدة تضةع
قوا ني فاسدة لت بقهةا ب ريقةة فاسةدة بعيةدا عةن الرادة العامةة للشةعب ،بهةاا لةن يعةود
األلر حمدودا ،مما جيعل هاه التماوزات قاعدة لكل أ واع الفساد .أما تعمةيم الظةاهرة
يؤدي إىل شأة حكومة ليو

(كلبتوقراطية)( )1أيةن تيةبمل املؤسسةات يف حةد ذاتهةا

ميدرا لتوليةد الفسةاد .فمكافحةة هةاه املمارسةات تزيةد مةن إحتمةاتت إقتيةار ممةتلني
أكفةةاة يضةةعو قةةوا ني فعالةةة تع ة عةةن إرادة الشةةعب وتنش ة ترسةةا ة قا و يةةة ملكافحةةة
الفساد ،مما جيعلها آلية وقائية.
ق ورة اجلرائم يف هاا اجملال ،إذا ،ت تتوقف علو األ رار املادية ،إذ تبدو تائمهةا
علةةةو املةةةدى ال ويةةةل .فهةةةي ت تةةةؤدي فقةةةط إىل إ تخةةةاا أسةةةوأ املمةةةتلني وإسةةةتبعاد ذوي
الكفةةاةات ممةةا حيةةول دو فعاليةةة األداة احلكةةومي ،بةةل إ هةةا تسةةممل بإقحةةا أصةةحاا
رؤوجل األموال يف التشكيلة احلكوميةة بالتةألري علةو تكةوين املؤسسةات يف حةد ذاتهةا
أين يتمكن ممتلو هاه ال بقات من الوصول للسل ة ،والسي رة علةو القةرار السياسةي
(القوا ني ،التفاقيات ،العقود )...ليع عن مياحل غري مشروعة.
 أهداف الدراسة :يهدف البح إىل بيا اليةعوبات القا و يةة ملكافحةة الفسةاد يفمتويل احلملة ال تخابية ظرا خليوصية اجلرائم املرتكبة قال هاه الفرتة مةن قةال
دراسة النظا القا و ي للتمويل واآلليات الرقابية.
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 مشكلة الدراسة :يف النظا اجلزائري ،وبهدف مكافحة هةاه التمةاوزات ،تةنصالتشريعات علو كيفيةات متويةل احلملةة ال تخابيةة .فمةن قةال ظةا ال تخةاا وقةا و
ا ألحةةزاا مت حتديةةد ميةةادر التمويةةل مبوجةةب قواعةةد آمةةرة يعاقةةب كةةل مةةن خيالفهةةا.
وتكلف هيئات خمتية بةالنظر يف مةدى إحةرتا املرتشةحني هلةا .رغةم كةل هةاا ،تعةا ي
كةةتري مةةن األ ظمةةة ،ومةةن بينهةةا اجلزائةةر مةةن صةةعوبة الرقابةةة علةةو عمليةةة متويةةل احلملةةة
ال تخابية مما يسممل بارتفاع مؤشر الفساد(0)2
فهل يعود ذلك إىل عد التأطري القا و ي لكل جوا ب التمويل أ إىل قيور النظةا
القا و ي لتمويل احلملة ا ل تخابية خليوصية املبادتت غري املشروعة يف هاه احلاتت؟
 املنهج وتقسيم البح  :لإلجابة عن هاه الشكالية ،تبع منهما استقرائيا حتليلياأين تنةاول يف -احملةور األول -اآلليةات القا و يةة املنظمةة لعمليةة متويةل احلملةة ال تخابيةة
ومةةدى فعاليةةة هةةاه األحكةةا يف مواجهةةة أفعةةال ذات طبيعةةة قاصةةة؛ فتكةةو القواعةةد
القا و يةةةة املقةةةررة غةةةري كافيةةةة بةةةالنظر خليوصةةةية جةةةرائم الفسةةةاد السياسةةةي وطبيعةةةة
العاقات قال احلملة -.احملور التا ي-
احملور األول :اآلليات القا و ية لضبط عملية متويل احلملة ال تخابية
بهدف مكافحة الفساد عمةد املشةرع إىل و ةع ظةا قةا و ي لعمليةة متويةل األحةزاا
واحلملة ال تخابية أين حتدد القوا ني امليادر اخلاصة والعامةة للتمويةل تفاديةا ألي تةألري
 -.أوت -إت أ طبيعةةة التعةةامات قةةال هةةاه الفةةرتة وسةةعا مةةن إمكا يةةة قيةةا تبةةادتت
قةةارع الطةةار القةةا و ي ،فاملرتشةةمل الةةاي ي مةةمل للوصةةول إىل السةةل ة وقةةال احلملةةة،
يكو يف عاقة مباشرة مع األفراد مما يرفع من إحتمال التفاق قةارع األطةر النظاميةة
بني :املرتشمل بهدف

ما وصوله للسل ة أو بقائه فيهةا ،أمةا ال ةرف التةا ي (تنظيمةات

اجتماعية أو إقتيادية ،أحزاا )...فريمةي إىل الةتحكم يف عمةل احلكومةة .لةاا ،ت بةد
من دعم األحكا القا و ية بآليات رقابية تضمن ت بيقها ومعاقبة من خيالفها -.لا يا-
أوت -ظا متويل احلمات ال تخابية
خيضع ظا احلملة ال تخابية ملبادئ عامة تهدف إىل حتقي مةايلي :محايةة احلريةات
السياسةةية و ةةما إسةةتقالية املرتشةةمل ،الوقايةةة مةةن جةةرائم الفسةةاد -1 .ممةةا

ةةي مةةن
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امليةادر املشةروعة للحملةة ال تخابيةة أيةن تسةتتت القةوا ني كةل مةا قةد يةؤلر سةلبا علةةو
إستقالية العضو املنتخب-2 .
 -3املبادئ العامة لنظا متويل احلملة ال تخابية:
ملةةدة طويلةةة ،كةةا متويةةل احليةةاة السياسةةية غةةري مقيةةد كمةةا حظيةةا فيمةةا مضةةو
املؤسسات املمولة بامتيازات

ريبية ،إت أ أغلب القةوا ني عمةدت إىل تنظيمةه ومراقبةة

امليزا يةةة ال تخابيةةة ابتةةداة مةةن أواقةةر التما ينةةات.

()3

فتبنةةا مبةةادئ عامةةة أهمهةةا:

ةةما

إستقالية املرتشمل ،املساواة والشفافية.
أ-

ةما السةتقالية :يضةمن ظةا متويةةل احلملةة ال تخابيةة إسةتقالية الناقةةب يف

مواجهةةة الدولةةة واملؤسسةةات املمولةةة ،إذ منةةع تلقةةي التمةةويات مةةن األشةةخا

املعنويةةة

(تنظيمات إقتيادية أو اجتماعية) .أما الشفافية فيما يتعل بالامة املالية للنائب فتحميةه
من إحتمال تلقي رشاوى مقابل قدمات معينة )4(.كما مينع إستعمال أي طريقة إشهارية
ااريةةة لغةةرض الدعايةةة ال تخابيةةة )5(.ويعةةد حتديةةد عةةدد العهةةدات يف بعةةض احلةةاتت
وحاتت التنايف من بني أهم ما ات الستقالية يف مواجهة املؤسسات.
ا-

ما الشفافية يف متويل احلملةة ال تخابيةة :ت ميكةن

ةما شةفافية احلملةة

ال تخابيةةة دو حتقية إسةةتقالية النائةةب )6(.وقةةد أقةةر النظةةا اجلزائةةري هةةاا املبةةدأ مةةن
قال عدة أحكا اكر منها:
 -شر حساا محلة رئيس اجلمهورية املنتخب يف اجلريدة الرمسية.

()7

 التيريمل مبمتلكات املوظف العمومي لضما الشفافية يف احلياة السياسية وصواملكلفني مدمة عمومية .كما جيب التيريمل باملمتلكات عنةد هايةة

زاهة األشخا
العهدة ال تخابية.

()8

 يك ةو التيةةريمل مبمتلكةةات رئةةيس اجلمهوريةةة وأعضةةاة ال ملةةا  ...أمةةا الةةرئيساألول للمحكمة العليا وينشر يف اجلريدة الرمسية أما أعضاة اجملةالس احملليةة فيكةو
التيريمل أما اهليئة الوطنيةة للوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه ويعلة يف لوحةة العا ةات
مبقر البلدية أو الوتية )9(.إذا ،ينتشر الفساد بغياا الشفافية مما جيعل الدميقراطية يف
حد ذاتها آلية ملكافحة الفساد.

()10
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ع -مبدأ املساواة :سقف فقات احلملةة ال تخابيةة :مةن وجهةة ظةر ليبرياليةة ،سةقف
النفقات غري من قي أل ه يقيد من قةدرات األحةزاا .لكةن أحكةا هةاا الجةراة تأقةا
بعني اتعتبار عدة عوامل ،إذ حتدد احلد الضروري للتواصل بني املرتشمل والناقبني ذلك
مةةةا يفسةةةر بعةةةض األحكةةةا كتحديةةةد األمةةةاكن املخييةةةة لإلعا ةةةات حسةةةب عةةةدد
السكا  .فاحلملة ال تخابية ليسا هدفا بل وسيلة للسماح للشعب بالتعبري عةن إقتيةاره
حبرية من قال متكينه من معرفة املرتشحني وبةراجمهم .أمةا مةا يعةدو ذلةك احلةد فهةو
غري

روري وقد حيمل بعض املرتشحني إىل توسيع متويلهم إىل جهةات أقةرى قةد ت لةب

مقابل التمويل قدمات غري مشروعة.
ففةةي النظةةا اجلزائةةري ،ت ميكةةن أ تتمةةاوز فقةةات احلملةةة ال تخابيةةة للرئاسةةيات
مائةةة مليةةو دينةةار يف الةةدور األول ،وترفةةع إىل مائةةة وعشةةرين دينةةار يف الةةدور التةةا ي.

()11

باملقابةةل ،لكةةل املرتشةةحني لإل تخابةةات الرئاسةةية احلة يف حةةدود النفقةةات احلقيقيةةة يف
تعويض جزايف حسب النسبة ال أحةرزوا عليهةا )12(.كةالك األمةر بالنسةبة لإل تخابةات
التشةةريعية فةةتم حتديةةد السةةقف مبةةا ت يتمةةاوز مليةةو ومخسةةمائة ألةةف دينةةار عةةن كةةل
مرتشمل.

()13

يكتف املشرع بسقف ميةاريف احلملةة ال تخابيةة بةل عمةد مةن احيةة أقةرى إىل
حتديد ميادرها بهدف إستبعاد أية عاقة تبعية أو عاقةة غةري مشةروعة تنشةأ علةو إلةر
احليول علو التمويات.
 -8ميادر احلملة ال تخابية:
تنظم احلملة ال تخابية مبوجب القا و العضوي لنظا ال تخابات يف البةاا السةادجل
منةةه أيةةن يو ةةمل األحكةةا العامةةة واملاليةةة ال ة تضةةبط وفقةةا ألحكةةا الدسةةتور .فيةةتم
متويلها بواس ة موارد صادرة عةن مسةاهمة األحةزاا السياسةية أو مسةاعدة حمتملةة مةن
الدولة تقد علو أساجل ال يةاف أو مةداقيل املرتشةمل )14(.وهةاا يعةد تكريسةا مليةادر
متويل شاطات احلزا احملددة يف :اشرتاكات األعضاة ،اهلبةات والوصةايا والت عةات،
العائدات املرتب ة بنشاطاته وممتلكاته أو املساعدات احملتملة من الدولة.

()15
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أي أ ه ت ميكن أ يكو للحزا السياسي أو املرتشمل أي إرتباط عضوي أو وظيفي
أو رقابي مع قابة أو يعية أو أي منظمة أقرى ليس هلا طابع سياسي)16(.مما مييز بةني
وعني من امليادر :اخلاصة -أ -والعامة -.ا-
أ -التمويل اخلا  :مت منع التمويل اليادر من مؤسسات اجملتمع املد ي والقتيةادي
لدعم إستقالية األحزاا و ما الشفافية بهدف احليلولةة دو خمةاطر الفسةاد)17(.لةاا
ختتير ميادر التمويل اخلا

يف مساهمة األحزاا وفقا ملا يلي:

 مةةداقيل املرتشةةمل :يتحمةةل املرتشةةحو مسةةؤولية إشةةهار الرتشةةيحات مهمةةا كا ةةاالوسةةائل املسةةتعملة وال ة تكةةو علةةو فقةةتهم اخلاصةةة عةةن طري ة التعلي ة وبالوسةةائل
املكتوبة أو اتلكرتو ية )18(.ورغم أ القا و حيدد العةدد األقيةو للمواقةع املخييةة
للتعلي ال تخابي حسب عدد السكا ( ،)19فإ الشهار يعت املنفا األساسةي لعمليةات
التمويةةل غةةري املشةةروعة ليةةعوبة مراقبةةة العمليةةة .كمةةا أ بقيةةة النشةةاطات كالتنقةةل،
اللقاةات وال تتم علو فقة املرتشمل تعةد منفةاا للتمويةل السةري ليةعوبة تتبعهةا وتقةدير
القيمة احلقيقية للتكاليف إت ما صرح به املعت.
 -إشرتاكات األعضاة:

حيدد القا و صراحة القيمة القيوى لالك .وحتيل املادة

 12مةةن قةةا و األحةةزاا هليئةةات املداولةةة واهليئةةات التنفيايةةة للحةةزا سةةل ة حتديةةد قيمةةة
هاه اتشرتاكات مما يعت أ التحديد ذاتي وت خيضع لقاعدة عامة موحدة .ت تناقض
هةةاه املمارسةةة املبةةادئ الدميقراطيةةة اللي اليةةة ،لكنهةةا مةةن احيةةة أقةةرى تسةةممل لةةاوي
النفوذ املالي بالتحكم يف عمل احلزا ككل .ذلك ما يفسر غالبا األزمةة الة تعرفهةا
عملية إعداد قةوائم املرتشةحني والرتتيةب اتمسةي أيةن يفةرض أكة املمةولني فسةه علةو
رأجل القائمةةة أو يقةةرتح ترتيبةةا خيةةد ميةةاحل قاصةةة ت عاقةةة لةةه بالكفةةاةة والنزاهةةة.
ملواجهة هاه املمارسات ،يكمن احلل يف كو احلزا مؤسسة دميقراطيةة .لكةن هةاا
يظل آلية ذاتية داقلية تعتمد يف فعاليتها علو إرادة أعضاة احلزا.
 املداقيل املرتب ة بنشاط احلزا :يشرتط القا و أ تكةو ااةة عةن اسةتتماراتغري اارية إذ مينع احلزا من ممارسة أي شاط ااري.

()20

 اهلبةةةات والوصةةةايا والت عةةةات :تةةةدفع يف احلسةةةاا احلزبةةةي املفتةةةوح لةةةدى مؤسسةةةةميرفية وطنية (مادة  12قا و األحزاا) ،وت تتعدي  211مرة األجر الوطت القاعدي
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يف السةةنة الواحةةدة وأ تكةةو مةةن شةةخص طبيعةةي وأت يكةةو أجنبيةةا )21(.لكةةن هةةاا
الشةةرط غةةري مةةا ع إذ ميكةةن بسةةهولة خت يةةه كمةةا أ توزيةةع اهلبةةات علةةو مةةر السةةنوات
يسهل العملية.
إت أ ه حيظر علو كل مرتشمل تلقي هبات قديةة أو عينيةة أو أي مسةاهمة أقةرى مةن
أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبيةة بيةفة مباشةرة أو غةري
مباشرة )22(.مما حيول دو التبعية جلهات أجنبية.
ا -التمويةةل العةةا  :مقابةةل حتديةةد امليةةادر اخلاصةةة لتمويةةل احلملةةة ،أقةةر القةةا و ،
مساعدة حمتملة من الدولة .إ افة إىل بعض حاتت التمويل أو املسةاعدات غةري املباشةرة
كاحليول علو ختفيضات قيمة الجيار يف بعض القوا ني كالقا و الفر سي.
لكن القا و اجلزائري

()23

يبني أحكا املسةاعدات احملتملةة مةن الدولةة فيمةا يتعلة

باملرتشةةمل .باملقابةةل ،قيةةدها فيمةةا يتعلة بالعا ةةة احملتملةةة للحةةزا بعةةدد املقاعةةد احمليةةل
عليها من ال ملا وعدد املنتخبات يف اجملالس(مةادة  12مةن قةا و األحةزاا) ممةا ي ةرح
بعض الشكاليات حول مبدأ املساواة .فمن احية ،من املن قي إت تساعد الدولةة حزبةا
دو فعاليةةة عةةاجز عةةن الوصةةول لل ملةةا  ،لكةةن هةةاا يةةؤدي إىل التمةةاة بعةةض األحةةزاا
الضعيفة مليادر مالية غري مشروعة لضما بقائها .مما يعت أ األحكا العامةة سةابقة
الاكر تظةل غةري شةاملة يف جمةال منةع التمةويات غةري املشةروعة لةاا دعةم املشةرع هةاه
األحكا بآليات رقابية للتأكد من مدى إحرتا القا و  ،وأقةر عقوبةات يف حالةة لبةوت
التماوزات.
لا يا -الرقابة علو احلملة ال تخابية
عموما ،تهدف الرقابة علةو ميةادر متويةل احلملةة ال تخابيةة إىل حتديةد املمةولني يف
مرحلة أوىل ،وإىل حظر حسابات احلملة غري النظاميةة تحقةا )24(.وهةي يف األصةل ذاتيةة
داقلية ،وتتم ب ريقة تلقائية ،كما تعتمد إىل حةد بعيةد علةو مةدى دميقراطيةة احلةزا.
إت أ قا و األحزاا اجلزائري ص صراحة علو أ ت ب العقوبات املنيو

عليها يف

القا و املتعل بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه علةو كةل فعةل معاقةب عليةه حيةدث يف
إطار شاط احلزا السياسةي وتسةيريه )25(.ممةا يعةت أ ةه ت ميكةن حيةر القتيةا
بالرقابة علو احلملةة ال تخابيةة مبةا ورد يف الدسةتور والقةوا ني العضةوية ذات اليةلة ،إذ
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يتسةع ل بيعةةة العاقةةات قةةال هةةاه املرحلةةة ويشةةمل كةةل املؤسسةةات الرقابيةةة يف الدولةةة
ظةةرا ملةةا للتمةةاوزات مةةن ألةةر عمي ة علةةو عمةةل الدولةةة ككةةل .لكننةةا يف هةةاا اجملةةال
كتفةةةي بدراسةةةة عمةةةل هيئةةةتني :اجمللةةةس الدسةةةتوري واهليئةةةة العليةةةا املسةةةتقلة ملراقبةةةة
ال تخابةةات ،مةةن منظةةور إقتياص ةهما األصةةيل يف متابعةةة سةةري العمليةةة ال تخابيةةة كةةل
حسةةب احلالةةة وتةةدقل اهليئةةات األقةةرى كسةةل ة الضةةبط السةةمعي البيةةري سةةيكو
حم ةدودا ،غةةري مباشةةر أو اسةةتتنائيا -1 -.أمةةا يف حالةةة إلبةةات التمةةاوز فقةةد قةةرر القةةا و
عقوبات رادعة علو ال رفني (املرتشمل واملمول)-2 -.
اجمللس الدستوري واهليئة العليا املستقلة ملراقبة ال تخابات يف مراقبة

 -3إقتيا
ميادر التمويل:

ختتلف آليات عمل اهليئتني ،فبينمةا ت يتةدقل اجمللةس الدسةتوري إت علةو إلةر طعةن
يف مةةدى صةةحة العمليةةة ال تخابيةةة أو بعةةد تسةةلمه حسةةاا احلملةةة -،أ -ميكةةن للهيئةةة
املستقلة( )26أ تتدقل مباشرة وقال خمتلف املراحل -.ا-
أ -إقتيا

اجمللس الدستوري :يعد اجمللس الدستوري صاحب القتيا

األصيل

يف السةةةهر علةةةو صةةةحة ال تخابةةةات الرئاسةةةية والتشةةةريعية)27(.أمةةةا فيمةةةا يتعلةة باحلملةةةة
ال تخابيةة ،فمةةن بةةني إقتياصةاته النظةةر يف حسةةاا احلملةة وتقةةدير قيمةةة التعةةويض .إذ
جيةةب علةةو كةةل مرتشةةمل للرئاسةةيات أ يقةةد حسةةابا عةةن محلتةةه إىل اجمللةةس الدسةةتوري
ويتضمن علو اخليو

طبيعة وميدر اليرادات م رة قا و يا والنفقات مدعمة بولةائ

لبوتية )28(.يبةا اجمللةس يف احلسةاا ويبلةغ قةراره إىل املعةت والسةل ات املختيةة وينشةر
حساا محلة رئيس اجلمهورية يف اجلريدة الرمسية )29(.ويسري األمر فسه علو حسةاا
احلملة ال تخابية يف التشريعيات ما عدا شرط النشر(0)30
كمةةا يلتةةز اجمللةةس الدسةةتوري بإصةةدار بيةةا حةةول أحكةةا إعةةداد حسةةاا احلملةةة
ال تخابية أين يبني شروط وكيفيات تقديم حسابات احلملة وطبيعة وميةدر اليةرادات
وت يرها قا و يا )31(.فيت لب القا و إعةداد حسةاا محلةة يسةلم إىل اجمللةس الدسةتوري
مةةن طةةرف كةةل مرتشةةمل ل تخةةاا رئةةيس اجلمهوريةةة أو قائمةةة املرتشةةحني لإل تخابةةات
التشريعية يتضمن جمموع اليرادات املتحيل عليها والنفقات احلقيقية حسب ميةدرها
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وطبيعتها .ويف حالة رفض حساا احلملة من طرف اجمللةس الدسةتوري ت ميكةن القيةا
بالتعويضات.

()32

إذ يدرجل اجمللس حساا احلملة من حي مدى م ابقته للقا و شةكا ومو ةوعا،
ويقرر القيمةة التعويضةية حسةبما حيةدده القةا و  )33(.فيتضةمن قةرار اجمللةس الدسةتوري
مدى قبول حساا احلملة ال تخابية أو رفضةه وت ميكةن للمرتشةمل الةاي رفةض حسةاا
محلتةةه أ ي الةةب بتسةةديد امليةةاريف احلقيقيةةة ال ة أ فقهةةا )34(.ممةةا يعةةت أ العمليةةة
تهدف إىل تقدير قيمة التعويض ،والتأكد مةن مةدى إحةرتا القةا و ففةي حالةة خمالفةة
هاه القاعدة اآلمرة يتعرض املعت للعقوبات ( املادة  215من ظةا ال تخابةات) .لكةن،
وب بيعة األشياة ،ت يعقل أ يعد املرتشمل حسابا حلملته يتضمن ما قد يدينه ،لاا غالبةا
ما ت يتعدى الجراة لغري التعويضات.
ا -إقتيةا

اهليئةةة العليةةا املسةةتقلة :تتةةابع اهليئةة العليةةا جمريةةات احلملةةة ال تخابيةةة

وتسةةهر علةةو م ابقتهةةا للتشةةريع وترسةةل ماحظاتهةةا إىل كةةل حةةزا سياسةةي أو مرتشةةمل
صةةدرت عنةةه التمةةاوزات وتقةةرر كةةل إجةةراة تةةراه مفيةةدا وخت ةةر بةةه السةةل ة القضةةائية
املختية)35(.لكن القا و

يبني طبيعة الجراة الاي تقرره ،إت أ الةنص علةو إعةا

القضاة به إذا اقتضو األمر يعت أ ه قد يكو متعلقا بالقتيا
من جمال قرارات اهليئة.

القضائي مما يوسع

()36

فتتةةدقل يف حالةةة خمالفةةة أحكةةا ظةةا ال تخابةةات تلقائيةةا أو بنةةاة علةةو عةةرائض أو
احتماجات خت ر بها )37(.وتفيل يف املسائل ال تدقل يف جمةال إقتياصةها بقةرارات
غةةري قابلةةة لل عةةن )38(.فمةةن الناحيةةة النظريةةة ،يبةةدو أ املشةةرع قةةد منحهةةا سةةل ة غةةري
حمدودة يف جمال الرقابة علو العملية ال تخابية ككل ،مما يسممل هلا بالتدقل قةال
احلملةةة ال تخابيةةة وإختةةاذ القةةرارات الازمةةة يف الوقةةا املناسةةب علةةو عكةةس اجمللةةس
الدستوري .لكن اربة اهليئة ت تزال فتية مما حيول دو تسبي إحتماتت كهاه.
 -8األحكا اجلزائية ملخالفة قواعد متويل احلملة ال تخابية:
إ ةةافة إىل ةةص قةةا و األحةةزاا صةةراحة علةةو ت بي ة أحكةةا قةةا و الوقايةةة مةةن
الفساد ومكافحته علو كل فعل معاقب عليه حيدث يف إطار شةاط احلةزا السياسةي
وتسيريه مبا فيه احلملة ال تخابية ،فقد أقر ظةا ال تخابةات عقوبةات يف حالةة خمالفةة
314

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

مكافحة الفساد يف متويل احلملة اإلنتخابية ________________________________ ________________________ دالل لوشن

األحكا املتعلقة بالتمويةل ،إذ ت يكفةي أ تكةو القواعةد آمةرة حتةو ضةمن إحةرتا
األحكةةةا القا و يةةةة للتمويةةةل ،بةةةل ةةةص املشةةةرع علةةةو عقوبةةةات سةةةالبة للحريةةةة ،ماليةةةة
واحلرما من احلقوق السياسية ظرا خل ورة التماوزات قال هاه املرحلة:
 يعاقب باحلبس من سنة إىل  1سنوات وبغرامةة مةن  11111إىل  211111دع كةلمن خيالف حظر تلقي هدايا أجنبية.

()39

 مبا أ قا و األحزاا قد أحال إىل قا و الوقاية مةن الفسةاد ،فةإ كةل العقوبةاتت ب دو استتناة من بينها آلار الفساد الاي ةص عليهةا القةا و  .وكةل عقةد أو صةفقة
أو بةةراةة أو امتيةةاز أو تةةرقيص متحيةةل عليةةه مةةن قةةال إرتكةةاا أحةةد جةةرائم الفسةةاد
ميكن التيريمل بب ا ه وا عدا آلاره مةن قبةل اجلهةة القضةائية الة تنظةر يف الةدعوى
مع مراعاة حقوق الغري حسن النية.

()40

 يعاقةةةب بغرامةةةة مةةةن  11111إىل  211111دع وحبرما ةةةه مةةةن احلة ة يف التيةةةوياواحل يف الرتشمل ملدة  1سنوات علو األكتر يف حالة خمالفة األحكةا املتعلقةة بإعةداد
حسةةاا احلملةةة وتقدميةةه للمملةةس الدسةةتوري )41(.وت تكمةةن اخل ةةورة يف اةةاوز احلةةد
األقيةةو لتكةةاليف احلملةةة يف حةةد ذاتةةه فحتةةو ولةةو ألةةر بشةةكل غةةري مباشةةر علةةو مبةةدأ
املساواة فإ املشكلة األس اسةية يف ميةدر التمويةل الةاي حييةل عليةه احلةزا وصةعوبة
مراقبته...
يبدو مما سب  ،أ القا و قد أطر عملية متويل احلملة ال تخابية وأقةر عقوبةات يف
حالة خمالفةة أحكامهةا .إت أ فعاليةة هةاه القواعةد تظةل سةبية ،إذ ييةعب يف حةاتت
كةةترية تةةدقل اهليئةةات املختيةةة بالرقابةةة أو التأكةةد مةةن مةةدى مشةةروعية التمةةويات
املقررة .فكةتريا مةا تةرفض ال عةو لعةد تأسيسةها أو لعةد كفايةة أدلةة اللبةات ظةرا
لل بيعة غري احملدودة النشاط السياسي قال هاه الفرتة. )42(...
احملور التا ي :قيور اآلليات الرقابية علو متويل احلملة ال تخابية
ت ةةةورت يف السةةةنوات األقةةةرية األ ظمةةةة القا و يةةةة للحملةةةة ال تخابيةةةة الة ة أقضةةةعا
لوسةةائل رقابيةةة خمتلفةةة .كمةةا أ القيةةود الةةواردة علةةو كيفيةةات متويلةةها ت تنفةةك تضةةي
جمال المكا يات املتاحةة للتقليةل مةن إحتمةاتت قيةا عاقةات تبةادل غةري مشةروعة؛ إذ
تعتمةةد هةةةاه املنظومةةات علةةةو مبةةادئ السةةةتقالية واملسةةاواة يف الفةةةر  .لكةةن طبيعةةةة
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العاقات يف هاا اجملال وقال هاه الفرتة حتول دو و ع حدود دقيقة بني ما هو جائز
وحةةاتت اةةاوز القةةا و  ،إذ تنشة العمليةةة ال تخابيةةة قةةال هةةاه الفةةرتة مؤقتةةا مراكةةز
قا و يةة ذات طبيعةة قاصةةة -أوت -و وعةا معينةا مةةن العاقةات الغامضةة والة كةتريا مةةا
تعتمد يف تعريفها علو معايري قارع الطار القا و ي -.لا يا-
أوت -طبيعة جرائم الفساد السياسي:
يعةةرف الفسةةاد يف احليةةاة السياسةةية مةةن قةةال متييةةز اجملةةال السياسةةي عةةن جمةةال
السةةوق )43(،أي اليةةاحل العةةا يف مواجهةةة امليةةةلحة اخلاصةةة .بالتةةالي تسةةتبعد الدولةةةة
العاقات املبنية علو التةروة ،الزبو يةة أو علةو احملابةاة ،مةن هةاا املن لة يعةرف الفسةاد
كفعةةةل إجرامةةةي )44(.فهةةةو تبةةةادل سةةةري بةةةني جمةةةالني :السياسةةةي أو الداري والسةةةوق
القتيةةادية؛ أمةةةا السةةرية فتمةةةد أساسةةها يف أ العمةةةل خيةةالف مبةةةادئ عامةةة ،قا و يةةةة
وأقاقيةة أل ةةه يضةةع اليةاحل اخلةةا

(شخيةةي ،حزبةةي )... ،قبةل اليةةاحل العةةا  ،ممةةا

يسةةممل بإقحةةا عناصةةر قاصةةة وتسةةهيل ولوجهةةا للمةةوارد العموميةةة (التمويةةل ،العقةةود،
القرارات.)...

()45

لةةاا يفةةرتض أ هةةاه اجلةةرائم ت اةةد جمةةات هلةةا يف دولةةة القةةا و أيةةن تتسةةم القةةوا ني
بالتبات والدقة ،ذلةك أ إحتمةاتت إرتكابهةا ترتفةع متةو كةا ليةاحب القةرار سةل ة
تقديرية يف إختاذ القرارات (منمل املوظف سل ة إقتيار أفضةل العقةود ،إبةرا التفاقيةات
بالرادة املنفردة ،غياا الشفافية يف إختةاذ القةرار ،)...ممةا حيةول دو

ةب ها يف إطةار

قا و ي جامد فتسممل بهامش من احلريةة ملةن يتخةا القةرار السياسةي)46(.وعليةه فالقةا و
الوا ةةمل والةةدقي الةةاي ت ميةةنمل سةةل ات واسةةعة للسةةل ات العموميةةة وخيضةةع قراراتهةةا
للرقابةةة الفعالةةة ت يفسةةمل جمةةات جلةةرائم الفسةةاد السياسةةي .إذا ،تتعل ة جةةرائم الفسةةاد
السياسي ب بيعة ظا الدولة ،فتتفشو يف أ ظمةة دول العةا التالة أيةن تكةو بعةض
األفعال اجملرمة يف دولة القا و أعمةات مشةروعة فيهةا باعتبارهةا إعمةات ملبةادئ اجملتمةع
احمللي قاصة فيما يتعل باحملاباة يف الدول ذات النظا الباترياركي والورالي.
ففي ظا فاسةد ،ومةن منظةور إجتمةاعي ،تكةو العاقةة بةني النائةب واملةواطن ذات
صيغة تبعيةة شخيةية وزبو يةة ممةا يةؤدي إىل تراجةع الةروابط املد يةة الة يةتم تعويضةها
بالوتة )47( ،ويضعف عاقة التقة ال تربط بني الناقب و ائبه .فالزبو ية السياسية هي
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فساد يف شكل تبادل إجتماعي ذي بعةد إقتيةادي )48( ،لةاا تعةرف مبممةوع ممارسةات
تؤسةةس سياسةةيا وعةةا مةةن العاقةةات اخلاصةةة ،ومةةا يضةةفي عليهةةا تكييةةف الفسةةاد أ
عاقات الزبو ية ترتبط باحلياة السياسية .هاه العاقات هي تبةادل غةري تكةافئي :جهةة
يسممل هلا مركزهةا القةوي حبمايةة أو تةوفري مزايةا للمهةة األ ةعف الة تةدعمها )49(.إذ
باعتمادهةةا علةةو التخيةةيص والتمييةةز تكةةو منافيةةة للعموميةةة واملسةةاواة ،فهةةي تشةةمع
الفساد القتيادي باعتباره طريقة إعادة توزيع تفضيلي مقابل قدمات سياسية.

()50

أما الوصف اجلنائي للفساد السياسي جيد أساسةه يف حتويةل املةوارد العامةة (السةل ة
السياسةةية) ألغةةراض شخيةةية فهةةي تةةتلخص يف هيمنةةة امليةةاحل اخلاصةةة علةةو امليةةلحة
العامة )51(.تكو هنا اجلرمية ذات طبيعةة مزدوجةة إذ تيةدر غالبةا مةن طةريف العاقةة:
املمول ،املرتشمل .ال رف األول يكو هدفه حتقي الربمل والسي رة علو ميةدر القةرار
السياسةةي وتوجيةةه القةةوا ني بيةةفة عامةةة خلدمةةة امليةةلحة الااتيةةة .أمةةا ال ةةرف التةةا ي
فبال ةةافة إىل حتقي ة الةةربمل ،يعةةد البح ة عةةن الةةوتة وإعةةادة اديةةد السةةل ة هدفةةه
األساسةةي .كمتةةال ،يتحقة الفسةةاد يف الدولةةة الوراليةةة الفريقيةةة احلديتةةة بشةةكل عةةا
ا اقا من عمل مؤسسة الدولة أين خيضع لسياسة توزيةع قياديةة ،فةاألموال العموميةة،
الوظائف ،التيرحيات ،احلماية تؤمن مقابل الدعم السياسي (الوتة السياسي)(0)52
أما األموال ال

يكسبها القادة بفضل الرشةاوى قاصةة الدوليةة تسةتغل لضةما وتة

األقارا والزبائن السياسيني وفقا ملن قية شرعنة احلكةم مةن قةال تسةيريها يف سةبيل
املسار السياسي للقادة )53(.قةال العمليةة ال تخابيةة الشةكلية لقتيةار املمةتلني ،تسةممل
قواعد متويةل احلمةات ال تخابيةة بت ةور الفسةاد ال تخةابي الةاي ت خيضةع ألي وصةف
قا و ي أكيد.

()54

فمةةن حي ة أركةةا اجلرميةةة ت خيتلةةف الفسةةاد السياسةةي عةةن أيةةة خمالفةةات أقةةرى
يتناوهلا قا و مكافحة الفساد .إذ يعرف قا و الوقاية من الفساد ومكافحتةه املوظةف
العمومي بأ ه كل شةخص يشةغل منيةبا تشةريعيا أو تنفيةايا أو إداريةا أو قضةائيا أو يف
أحد اجملالس الشةعبية املنتخبةة سةواة كةا معينةا أو منتخبةا ،دائمةا أو مؤقتةا مةدفوع أو
غري مدفوع األجر .أو كل شخص يتوىل ولو مؤقتا وظيفة أو وكالةة بةأجر أو بةدو أجةر
ويسةةاهم بهةةاه اليةةفة يف قدمةةة هيئةةة عموميةةة أو مؤسسةةة عموميةةة )55(...فتن ب ة هةةاه
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املعايري علو كةل املكلفةني بتسةيري العمليةة ال تخابيةة واحلملةة ال تخابيةة ممةا يعةت أ
التماوزات ال حتدث قاهلا هي جرائم فساد.
لكةةن الشةةكال ت يتعل ة البتةةة باملعيةةار العضةةوي بةةل بالفعةةل يف حةةد ذاتةةه ،إذ تنش ة
احلياة السياسية وعا من الروابط أين ييعب التمييز بني مةا هةو سياسةي ومةالي قاصةة
قةةال العمليةةة ال تخابيةةة ،ممةةا يعقةةد مةةن عمةةل القضةةاة واهليئةةات املختيةةة يف إمكا يةةة
اةةريم بع ةض املمارسةةات لعةةد كفايةةة األدلةةة وصةةعوبة املراقبةةة .فييةةعب يف كةةتري مةةن
احلةةاتت و ةةع تعريةةف قةةا و ي دقي ة وتكييةةف أفعةةال معينةةة أل التمييةةز بةةني التأييةةد
احلزبي املشروع والتماوزات القا و ية ليس يسريا .و ادرا ما يسهل تعريف الركن املةادي
للمرمية قال احلملة ال تخابيةة؛ علةو سةبيل املتةال :يعاقةب كةل مةن قةا بعمليةة متويةل
شةةاط حةةزا سياسةةي بيةةورة قفيةةة بةةاحلبس مةةن سةةنتني إىل عشةةر سةةنوات وغرامةةة مةةن
 211111إىل 1111111دع )56(.التكييف يف هاه احلالة متاح إذ يكفي توافر عنير
القفةةاة حتةةو تقةةو اجلرميةةة .لكنةةه يف أحيةةا أقةةرى عسةةري جةةدا ،إذ خيةةتلط الفعةةا
املشةةروع وغةةري املشةةروع ظةةرا ملرو ةةة احلةةدود بينهمةةا .فتظهةةر صةةعوبة مكافحةةة الفسةةاد
قال احلملة ال تخابية يف جمال العا ات ال تخابية متا علو عدة مستويات:
 عد اتضاح احلدود بني الدعم العادي للحةزا ومتويلةه مةن طةرف املةواطنني املةؤدينوبني الغراة السياسي الاي يقتضي إع اة املال مقابل السي رة علو صوت املرتشمل.
إذ

يةةنص القةةا و صةةراحة علةةو منةةع الةةدعم اخلةةا

()57

مةةن هبةةات وت عةةات كميةةدر

للحملةةة وإكتفةةو بةةاكر مةةداقيل املرتشةةمل ،مسةةاهمة األحةةزاا ومسةةاعدة الدولةةة ،ممةةا
يعت أ ه من اجلائز تلقي الدعم بشكل غري مباشر بإيداعه لدى احلزا.
أمةةا التمييةةز بةةني الةةدعم املةةادي واجلرميةةة فيخضةةع للحةةد األقيةةو لقيمةةة اهلبةةة ال ة
حةةةددها القةةةا و مةةةن السةةةهامات املاليةةةة قةةةال احلملةةةة .وبغيةةةاا حةةةد قةةةا و ي أقيةةةو
للمياريف العا ية (املستقلة) فإ التمييز بني املساهمة احلزبية والفساد صعب.
 من اليةعب التمييةز بةني حالةة القتنةاع بالاةاه السياسةي ودعمةه وحةاتت التمةاوزوالغراة ال تكو أساسا جلرائم الفساد )58(.فالعاقة بني املرتشةمل ومنا ةلي احلةزا
تقةةو علةةو التأييةةد السياسةةي ،وهةةو معيةةار غةةري مةةادي وغةةامض ،قةةد يكةةو وراة شةةأة
عاقةةات ألغةةراض غةةري مشةةروعة .قةةال احلملةةة ال تخابيةةة تنشةةأ عاقةةات مؤقتةةة بةةني
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املرتشمل وأعضاة احلزا ،وبينه وبني اهليئة الناقبة أين ييعب تعريف حةدودها قا و يةا،
وهةةو األلةةر اجلةةا يب هلةةاه العمليةةة الدميقراطيةةة عنةةدما تةةتم يف جمةةال غةةري دميقراطةةي
(فاسد).
 -يكفةةي أ ينتمةةي املمةةول للحةةزا لةةئا

ةةر عمليةةة التمويةةل ،هةةاا احلةةل القةةا و ي

البسيط يضةفي املشةروعية علةو كةتري مةن التيةرفات الفاسةدة كةالتحكم يف بر ةامج
عمل احلزا ،يف كيفية و ةع القةوائم ال تخابيةة ،يف صةوت النائةب داقةل ال ملةا  ،يف
السياسة العامة من قال التألري علو الوزراة...
لا يا -طبيعة العاقة يف إطار احلزا:
ي ةةرح إرتبةةاط املمارسةةة احلزبيةةة باملةةال ،قةةال احلملةةة ال تخابيةةة ولتمويةةل شةةاطات
احلزا ،إشكالية صعوبة الفيةل بةني اجلةا بني املةالي والسياسةي .فةإذا كا ةا احلملةة
ال تخابية

رورية للتواصل احلزبي مع الشعب والتعريف بال امج بأفضل الوسائل ممةا

يضمن إقتيةارا سةليما للممةتلني ،فإ هةا ت تةتم إت عةن طرية املةال .هةاه احلتميةة هةي مةا
يسةةهل جةةرائم الف سةةاد يف متويةةل احلملةةة ال تخابيةةة وت جيعلةةها ظةةاهرة مرتب ةةة مبةةدى
دميقراطيةة النظةةا  .إذ تتملةةو إحتمةةاتت قيةةا روابةةط غةةري مشةةروعة علةةو عةةدة مسةةتويات
أساسها من قية العمل السياسي فحتو يف النظةا الةدميقراطي أيةن يفضةي ظةا متويةل
ال تخابات إىل ت مساواة سياسية تسممل بتألري غري حمدود لةبعض األفةراد أو اجلماعةات
ذات النفوذ املالي علو احليةاة السياسةية وهةاا مةا ينتهةي إىل فسةاد ظةامي؛ إذ ت يكةو
الةةدعم متمةةالا بالنسةةبة لكةةل املؤيةةدين ممةةا يةةؤدي من قيةةا إىل متييةةز ال بقةةة املسةةاهمة
بةةةأكتر قيمةةةة الةة متةةةتص كةةةل العمليةةةة الدميقراطيةةةة )59(.تنشةةةأ إذا روابةةةط ت ختةةةد
الياحل العا بل تعتمد علو قدر املساهمة املالية:
 العاقةةة بةةني املرتشةةمل واملمةةولني :يقةةد املمولةةو املسةةاعدات املاليةةة مقابةةل قةةدماتتحقة كالتيويا مليلحة القوا ني ال تيب يف ميلحتهم ،أو التوسط هلةم للحيةول
علةةو صةةفقات ،عقةةود ،امتيةةازات ...وهةةي أسةةوأ أ ةةواع الةةروابط فةةإذا

يتبةةا الفسةةاد يف

البدايةةة (يف التمويةةل حتديةةدا) ت ميكةةن ألي إجةةراة قةةا و ي متابعةةة النائةةب علةةو أسةةاجل
تيةةويته إت إذا مت إلبةةات العاقةةة املشةةبوهة بينةةه وبةةني املمةةول اخلفةةي وهةةو لةةيس بةةاألمر
اليسري.
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 العاقة بني املرتشةمل واحلةزا :قةد تضةغط قيةادة احلةزا علةو النائةب ،هةاا األقةريالاي يظل معتمدا علو الدعم املالي للحزا كلما أراد الرتشةمل .ورغةم أ هةاا النةوع مةن
العاقات غري جمر بل هو أساجل العمل السياسةي إذ يفةرتض يف النائةب إتبةاع توجيهةات
احلزا ،فإ آلاره تنايف املبادئ العامة للدميقراطية والتمتيل الشعيب.
أمةةا إذا كةةا املرشةةمل هةةو املمةةول فسةةه ،فالتةةألري عكسةةي .أل ةةه مةةن سةةيتحكم يف
قةةرارات احلةةزا قاصةةة فيمةةا يتعل ة بو ةةع القةةوائم ال تخابيةةة وترتيبهةةا وحتةةو ال ةةامج
والتيويا تحقةا يف اجملةالس التمتيليةة .كمةا أ تةألري املرشةحني داقةل احلةزا خيتلةف
حسب قدرتهم املادية ،مما ميس عميقا مببدأ املساواة.
 العاقةةة بةةني املرتشةةمل واهليئةةة الناقبةةة :قةةال احلملةةة ال تخابيةةة ،تكةةو املراكةةزالقا و يةةة غةةري وا ةةحة املعةةا ممةةا يسةةممل بت ةةور روابةةط ت تهةةدف إىل اليةةاحل العةةا  .إذ
تنشةةةأ عاقةةةات وتة وتبعيةةةة غةةةري مسةةةتقرة تةةةتغري حسةةةب ااةةةاه األغلبيةةةة والتشةةةكيلة
احلكومية الاحقة .فخ ورة الفسةاد يف متويةل احلملةة ال تخابيةة تكمةن يف أ آلارهةا
مستمرة وعامة :إذ ت تتوقف يف توجيةه إقتيةار مرتشةمل معةني ،بةل تظةل العاقةة قائمةة إذ
يبقةةو النائةةب يف قدمةةة مموليةةه .كمةةا أ احليةةول علةةو أمةةوال قةةارع الطةةار القةةا و ي
بشةةكل قفةةي يرفةةع مةةن ق ةةر حتويةةل أمةةوال متأتيةةة مةةن ميةةادر غةةري مشةةروعة (الاةةار
باملخدرات ،الاار بالبشر )...أو احليةول عليهةا مةن تنظيمةات سةرية إرهابيةة وهةاا مةا
يؤدي إىل تشكيل حكومة فاسدة أو قا عة لتنظيمات إجرامية .بهاا الشةكل يتحةول
متويل احلملة ال تخابية إىل ميدر للفساد ،فاملرتشمل الاي ييةل إىل السةل ة بتمةويات
فاسةةدة يسةةتغل سةةل ته ليحةةول املةةال العةةا خلدمةةة ميةةاحله ويسةةخره لتوسةةيع قاعدتةةه
الشعبية.
مما يعت أ آليات مراقبة عملية متويل احلملةة ال تخابيةة تية د ب بيعةة العاقةات
السياسةةية عمومةةا ،داقةةل احلةةزا أو بةةني املرشةةمل والنةةاقبني ،أيةةن ييةةعب اةةريم كةةل
عمليات التمويل .كما أ عد إمكا ية الفيل بني اجملالني املالي وال تخةابي ت يسةممل
بو ع ظةا ردعةي متكامةل حيةول دو عمليةات التمويةل الة ت ةاب شةكا الشةروط
القا و ية لكن أهدافها فاسدة.
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قامتةةة:
الرقابة علو متويل احلملة ال تخابيةة هةي آليةة ملكافحةة الفسةاد يف حةد ذاتهةا ،فهةي
تعمل وفقا آللية مزدوجة :مكافحة الفساد يف متويةل احلملةة ال تخابيةة يةؤدي إىل تةوفري
قاعدة شرعية حتول دو ا تشار الفساد تحقا .يتحق هةاا مةن قةال

ةما إسةتقالية

النائب الاي يع عن إرادة الشعب ويتمكن من إختاذ القةرارات وو ةع القةوا ني الفعالةة
ال تهدف إىل مكافحة الفسةاد .ذلةك كةا أسةاجل و ةع ظةا قةا و ي يضةبط عمليةة
متويل احلملة ال تخابية.
لكةةن حتديةةد ميةةادر التمويةةل ومنةةع املمارسةةات غةةري املشةةروعة ت يتحق ة ببسةةاطة،
فحتةةو الةةدول الغربيةةة تعةةا ي مةةن هةةاه التمةةاوزات ظةةرا تعتمادهةةا علةةو التزامةةات ذاتيةةة
للمرشحني وعد اتضاح املفاهيم القا و ية لفكرة الدعم السياسي ،مما يؤدي إىل عةد
كفاية النظا القا و ي لتمويل احلملة ال تخابية ملكافحة الفساد ظرا ملا يلي:
 ييعب مراقبةة فقةات الشةهار فحتةو ولةو حةدد القةا و عةدد األمةاكن املخييةةلتعليقهةةةا فةةةإ توزيعهةةةا ت خيضةةةع لقيةةةود وا ةةةحة كمةةةا ييةةةعب تةةةوفري األدلةةةة يف حالةةةة
التماوز ،مما يفسر رفض كتري من ال عو يف هاا الشأ .
 ميكةةةن احل يةةةول علةةةو متةةةويات قفيةةةة دو إمكا يةةةة تتبةةةع ميةةةادرها يف حالةةةةالشةةهار ،متويةةل التةةنقات ،األكةةل ،املةةداومات ...ظرا ل بيعةةة العاقةةة الغامضةةة وغةةري
احملدودة لتوزيع النشاطات علو املستوى الوطت من جهة ،وبسةبب التواصةل املسةتمر مةع
الناقبني من جهة أقرى وهةاا مةا قةد يشةكل منفةاا للعاقةات التبادليةة غةري املشةروعة.
لاا ،حتو إعداد حساا احلملةة يعةد فعةات للحيةول علةو التعويضةات ت غةري أو لتفةادي
املخالفات اجلسيمة لنظا متويل احلملة.
إذا ،مبةةا أ الشةةكال يتعل ة أساسةةا ب بيعةةة جةةرائم الفسةةاد السياسةةي والعاقةةة بةةني
املرتشمل والناقبني وبني احلزا واملواطنني فإ احللول تعتمةد علةو دور املةواطن الجيةابي
من احية ومن احية أقرى علو اتلتةزا الةااتي لألحةزاا .لةاا ،تعةد دمقرطةة األحةزاا
أهم وسيلة ملكافحة التبادتت السرية وغري املشروعة يف هاا الطار.
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اهلةوامةةش واملراجةةةع:
( -)1كلمة أصلها إغريقي معناها حكومةة ليةو

أي أ تتكةو السةل ة مةن أقليةة حتةول املةال العةا

خلدمة أغرا ها الشخيية .أ ظر
Houchang HASSAN- YARI Les régimes politiques arabes: la clanocratie, la
kleptocratie et le tribalisme comme modes de gouvernance au Maghreb 0http:
//www.academiedegeopolitiquedeparis.com/les- regimes- politiques- arabes- laclanocratie- la- kleptocratie- et- le- tribalisme- comme- modes- de- gouvernance- aumaghreb/11 avril 2016 , consulté le 07/02/2020
( -)2وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعا  2117فإ مؤشر الفساد يف اجلزائةر يقةدر بنسةبة  22يف
املرتبة 112

/corruption- perceptions- index- 2017مؤشةةر مةةدركات الفسةةاد 2117علةةو موقةةع منظمةةة
الشفافية العاملية اليادر بتاريخ  21فيفري 2112
https: //www.transparency.org/news/feature
مت الطاع عليه بتاريخ  21سبتم 2112
- Frédérique Farouz- Chopin,LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, https:
//books.openedition.org/pupvd/1988?lang=fr, p. 90, consulté le 30 septzmbre 2018
)(4
- Ibid, p.125
( -)5املادة  121من ظا ات تخابات .جريدة رمسية رقةم  ،11صةادرة يف  22أوت  2111تتضةمن القةا و
)(3

العضوي رقم  11/11اليادر يف  21أوت  2111املتضمن لنظا ات تخابات.
- Frédérique Farouz- Chopin, op cit, p.113

)(6

( -)7املادة  151من القا و .11/11
( -)8مادة  1من القا و  11/11املؤرخ يف  2111/2/21املتعلة بالوقايةة مةن الفسةاد ومكافحتةه املعةدل
واملتمم .جريدة رمسية رقم  11صادرة يف  2مارجل .2112
()9

 مادة  1من القا و 11/11)(10
- Médard Jean- François. Clientélisme politique et corruption. In: Tiers- Monde,
;tome 41, n°161, 2000. Corruption, libéralisation,démocratisation. pp. 75-87
doi: https: //doi.org/10.3406/tiers.2000.1051
https: //www.persee.fr/doc/tiers- 1293-8882-2000-num- 41-161-1051, p.84

( -)11جيةةةد الفةةةرق بةةةني الةةةدورين يف ات تخابةةةات الرئاسةةةية أساسةةةه يف درجةةةة التنافسةةةية ،ومةةةا سةةةيباله
املرتشحا اللاا حيا علو أكترية األصوات لقناع الناقبني يف الةدور التةا ي .إذ يفةرتض قةال هةاه
الفرتة أ ميلك الشعب واملرتشحا كل الفر

للتعبري بشكل أصمل عةن الرادة العامةة .املةادة  152مةن

ظا ات تخابات اجلزائري.
( -)12املادة  152من القا و .11/11
( -)13املادتا  151و 151من القا و .11/11
( -)14املادة  151من القا و .11/11
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( -)15املادة  12من قا و األحزاا ،جريدة رمسية رقم  21صةادرة يف  11جةا في  2112تتضةمن القةا و
العضوي رقم  11/12املؤرخ يف  12جا في  2112يتعل باألحزاا السياسية.
( -)16مادة  11من القا و .11/12
)(17

- Frédérique Farouz- Chopin, op cit, p. 105.
( -)18املواد  2 ،2من املرسو التنفياي  222/11املؤرخ يف  15ديسم  2111حيدد كيفيات إشةهار الرتشةيحات
لإل تخابات جريدة رمسية رقم  71يف  21ديسم 2111
( -)19املادة  1من املرسو التنفياي222/11

( -)20مادة  17من القا و .11/12
( -)21املواد  11 ،11 ،11من القا و .11/12
املادة 151من القا و -)22(.11/11
)(23

- Transperency interbational France, le financement des campagnes électorales et
des partis politiques en France. Etat des lieux et recommandations, Juin 2015, p. 40
https:
//www.transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/04/Juin-2015Financement- de- la- vie- politique- Etat-des- lieux- recommandations.pdf
)(24
- Frédérique Farouz- Chopin, op cit, p.118
( -)25املادة  21من القا و .11/12

( -)26يف وقةةا تح ة ،

يعةةد وجةةود للهيئةةة العليةةا املسةةتقلة علةةو أرض الواقةةع ،لكنهةةا ت تةةزال اهليئةةة

الرمسية يف الدستور .باملقابل ،أ ش املشرع قارع األطر الدستورية هيئةة أقةرى مبوجةب قةا و عضةوي
رقم  17/15مؤرخ يف  11سبتم  2115يتعل بالسل ة الوطنية املستقلة لإل تخابات ،جريدة رمسية رقم
 11يف  11سبتم 2115

( -)27املادة 122من دستور اجلزائر .جريدة رمسية رقم 11صادرة يف  7مارجل 2111تتضمن القةا و رقةم
 11/11املؤرخ يف  11مارجل  2111يتضمن التعديل الدستوري.
( -)28املادة 12 ،12من النظا احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري .جريدة رمسية رقةم  25مؤرقةة يف
11ماي 2111

( -)29مواد  11 ،11من النظا احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري
( -)30املواد  12حتو  11من النظا احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري.
( -)31بيةةا حول شةروط وكيفيةات تقةديم حسةابات احلملةة ات تخابيةة اخلاصةة بات تخابةات التشةريعية
جرت بتاريخ  11شعبا عا  1122املواف  1مايو www .conseil-constitutionnel.dz 2117

ال
()32

 -املادة  151من ظا ات تخابات

( -)33قرار رقم /112ق د/مؤرخ يف  17سبتم  2111يتعل حبسةاا احلملةة ات تخابيةة للمرتشةمل عبةد
العزيز بوتفليقة املنتخب رئيسا للممهورية .جريدة رمسية رقم  17صادرة يف  22سبتم 2111
- http: //www.conseil- constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-28- 10-37-24
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( -)35املادة  12من القا و العضوي رقةم  11/11املةؤرخ يف  21أوت  2111املتعلة باهليئةة العليةا املسةتقلة
ملراقبة ات تخابات .جريدة رمسية رقم 11صادرة يف  22أوت 2111

( -)36ي رح عمل اهليئة املستقلة صعوبات ظرية وتقنية عدة ،لكن ت جمال لدراستها يف هاا ال رح.
()37

 -مادة  11من القا و 11/11

()38

 -مادة  21من القا و 11/11

( -)39مادة  212من القا و .11/11
( -)40مادة  11من القا و .11/11
( -)41مادة  215من القا و .11/11
( -)42يف بيةةا  12 :مةةاي  2117وعلةةو إلةةر ات تخابةةات التشةةريعية ،رفةةض اجمللةةس الدسةةتوري  1طعةةو
شكا ،ومن بني  251طعنا رفض  271طعنا لعد كفاية أدلة اللبةات أو لعةد التأسةيس .فيمةا يتعلة
بشروط ال عن :ا ظر البيا ات املتعلقة بشروط وكيفيات تقديم ال عو لدى اجمللس الدستوري ،املوقع
الرمسةةي للمملةةس الدسةةتوريhttp: //www.conseil- constitutionnel.dz/index.php/ar/111- :
2017- 02- 28- 10- 40- 00/1106- 29- 2018
)(43
- J F Médard, op cit, p.76
 .مييز بورتا بني الفساد السياسي وهةو مقايضةة األمةوال بةالقرارات السياسةية والزبو يةة السياسةية الة
تعت تبادل امتيازات مقابل أصوات انتخابية
- Yves Mény, corruption politique et démocratie,n15, 1995,
httpwww.confluences- mediterranee.comIMGpdf1502.meny.pdf, p. 11
)(45
- Ibid, p. 12
)(46
- Ibid, p.12
)(47
- Yves Mény, op cit, p.180
)(48
- Médard, op cit, p. 760
)(49
- Ibid, p.770
)(50
- Ibid, p.84 0
)(51
- Juliette Roussin, La démocratie sans limites: corruption et publicitésdans les
campagnes électorales américaines, Volume 9, numéro 1, hiver 2014 URI:
id.erudit.org/iderudit/1024299ar
DOI: 10.7202/1024299ar Les ateliers de l'éthique, 9(1), 146–166. doi:
10.7202/1024299ar, p.147
)(52
- Médard, op cit, p.850
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