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مــقــدمــة
تبحث هذه الورقة يف مشكلة استخدام املال السيايس يف 

الحمالت االنتخابية يف اتجاهني؛ األول هو اتجاه االستخدام 

ويتعامل  القانون  يجيزها  ال  ألهداف  للامل  املرشوع  غري 

معها باعتبارها تشكل جرائم انتخابية؛ والثاين هو االستخدام 

املفرط للامل يف الحمالت االنتخابية، دون أية تحديدات أو 

سقوف، ما يخل بعدالة االنتخابات.  

وترشح الورقة أشكال رشاء وبيع األصوات املبارشة مقابل 

العينية،  الهدايا  بتقديم  تتمثل  التي  املبارشة  وغري  النقد، 

ألعامل  باملال  والتربع  الوهمية،  التوظيف  عقود  وتوقيع 

عىل  يقترص  ال  األصوات  رشاء  من  الهدف  أن  وتُبنّي  الخري، 

زيادة أعداد املقرتعني للمرشح أو القامئة، وإمنا 

ويأخذ  املنافسني،  فوز  فرص  إضعاف  كذلك 

بطاقات  وحجز  رشاء  منها  عدة  أشكاالً  هذا 

االنتخابية  للقاعدة  ينتمون  لناخبني  انتخابية 

االعتيادية ملرشحني منافسني. 

غري  االستخدام  من  التيقن  كان  ولنئ 

املرشوع للامل السيايس مسألة غري يسرية، فإن 

ما ال تخطئه العني، هي الطرق التي يحاول من 

خاللها املرشحون الشارون لألصوات، ضامن أن 

يصوت بائعو األصوات لهم أو يؤدوا الخدمات 

يعرف  ما  ذلك  مقدمة  يف  ويأيت  عليها؛  املتفق 

بورقة االقرتاع الدّوارة، الحلف عىل القرآن الكريم، استخدام 

نصف الورقة املالية، تصوير ورقة االقرتاع بالهاتف الخلوي، 

وحجز البطاقات االنتخابية. 

وبالعودة إىل قانون االنتخابات، يتبني أن هناك تحديداً 

التي  وللتربعات  به،  القيام  املرشحني  عىل  للمحظور  مفصالً 

يحظر قبولها من الخارج، وهناك ضوابط وعقوبات صارمة 

لكل املحظورات. كام أن الهيئة املستقلة لالنتخاب مل تدخر 

يف  وتعاونت  األصوات،  بيع  ضد  العام  الرأي  لتعبئة  وسعاً 

إصدار ونرش فتوى رشعية ضد رشاء وبيع األصوات، ومع ذلك 

فإن رشاء الذمم ظّل من املظاهر السائدة يف االنتخابات. كام  

اململكة  تاريخ  يف  األوىل  هي   2013 انتخابات  أن  برغم  أنه 

التي ميثل فيها مرشحون أمام املحكمة بتهمة رشاء األصوات، 

فإنه مل تثبت التهمة عىل أي من املرشحني. وتتناول الورقة 

واملحلية  الدولية  الرقابة  تقارير  تضمنتها  التي  الجوانب 

والتوصيات  السيايس،  للامل  املرشوع  غري  االستخدام  بشأن 

التي قدمتها بهذا الخصوص.

يتعلق  والذي  الورقة  فيه  بحثت  الذي  الثاين  االتجاه  أما 

الحمالت  يف  السيايس  للامل  املفرط  االستخدام  مبشكلة 

من التجارب العربية بشأن  االنتخابية، فهو يستعرض عدداً 

يتم  تونس  ففي  االنتخابية.  الحمالت  عىل  اإلنفاق  سقف 

مصدر  حيث  من  االنتخابية  الحملة  شفافية  عىل  التشديد 

متويل الحملة واملساواة بني املرشحني، ويقرتن ذلك بوجوب 

التجربة  وتحدد  منه.  للرصف  وحيد  بنيك  حساب  فتح 

االنتخابية  الحملة  عىل  الرصف  سقف  معايري  السودانية 

لألحزاب السياسية واملرشحني، وتشرتط تقديم 

ومرصوفات  إيرادات  عن  ختامي  حساب 

الحملة. وتضع التجربة املرصية سقوفاً لإلنفاق 

وآليات للرقابة عليه. وتشدد التجربة املغربية 

االنتخابية  املصاريف  بسقف  االلتزام  عىل 

ووضع بيان مفصل مبصادر التمويل.

املستقلة  الهيئة  جهود  الورقة  وتستعرض 

وما  املايل  اإلفصاح  مجال  يف  لالنتخاب 

عىل  واملحلية  الدولية  الرقابة  تقارير  تضمنته 

لإلنفاق  حدود  وضع  عدم  بشأن  االنتخابات 

وتوصياتها ملعالجة هذا الخلل.  

عـــرض املــشــكــلـــة
خطا األردن خطوات مهمة باتجاه وضع إطار  ترشيعي 

بإقرار  النيابية،  االنتخابات  نزاهة  مناسب لضامن  وإداري 

إنشاء  مثل؛  الصلة،  ذات  الدستورية  التعديالت  من  عدد 

نيابة  صحة  يف  الطعون  وإحالة  لالنتخاب،  مستقلة  هيئة 

املستقلة  الهيئة  اسرتشاد  إىل  إضافة  القضاء،  إىل  النواب 

االنتخابية  للعملية  إدارتها  يف  الدولية  باملعايري  لالنتخاب 

عىل  والدولية  واإلقليمية  املحلية  بالرقابة  السامح  ومنها؛ 

تتعلق  إشكالية كبرية  زالت هناك  ما  أنه  االنتخابات. غري 

ما  السيايس،  للامل  املرشوع  غري  أو  املفرط  باالستخدام 

وبسالمة  ونزاهتها،  االنتخابات  بعدالة  بليغاً  رضراً  يلحق 

التمثيل النيايب للمواطنني. 
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املرشوع  غر  االستخدام  مامرسة  أشكال  أوالً: 

للامل

)أ( أشكال رشاء وبيع األصوات 

بعضها  أهداف،  عدة  األصوات  رشاء  عمليات  تستهدف 

الجرائم  ضمن  يندرج  باعتباره  معه  والتعامل  رصده  ميكن 

نسبها  إثبات  يصعب  أخرى  أشكال  هناك  فيام  االنتخابية، 

للجرائم االنتخابية.

الرشاء املبارش لألصوات: تتم عملية البيع عادة من خالل   -1

وكالء من بني املقربني للمرشح أو وسطاء وسامرسة لديهم 

يقحم  ال  املرشح  ألن  املجال،  هذا  يف  خربة 

عىل  حفاظاً  الرشاء  عملية  يف  عادة  نفسه 

املساءلة.  تحت  للوقوع  وتجنباً  هيبته، 

»بورصات«  تنشط  االنتخابات،  أوقات  ويف 

يبحثون  مرشحني  أن  فمثلام  األصوات،  رشاء 

ناخبون  هناك  أصواتهم،  لرشاء  ناخبني  عن 

للبيع مقابل املال  وسامرسة يعرضون أصواتاً 

أو  آنية  معينة  خدمات  عىل  الحصول  أو 

الحقة.

تتميز  لألصوات:  املبارش  غر  الرشاء   -2

أنها  يف  لألصوات  املبارش   غري  الرشاء  طرق 

اجتامعية  أنشطة  الشكل  حيث  من  متاثل 

ومن  الجزيئ.  التشغيل  أو  الخري  عمل  مجال  يف  معتادة 

أمثلة ذلك:

من  عادة  الهدايا  هذه  وتتكون  تقديم »هدايا« عينية: 

أحياناً  ويتم  منزلية.  أدوات  أو  غذائية  مواد  أو  أثاث 

الصوبات  مثل  الهدايا  هذه  لتقديم  املناسبات  استغالل 

والحقائب  رمضان،  يف  التموينية  والطرود  الشتاء،  يف 

تقديم  ويتميز  الدرايس.  الفصل  بداية  يف  املدرسية 

عىل  املتربع  املرشح  يقدم  بأنه  النحو  هذا  عىل  »الهدايا« 

رشاء  شبهة  عنه  يبعد  ما  الخري،  عمل  يحب  شخص  أنه 

األصوات التي تقرتن أكرث بالدفع النقدي ملبالغ معينة.

عقود  بتوقيع  ذلك  ويتمثل  الوهمية:  التوظيف  عقود 

الحملة  يف  معينة  وظائف  ألداء  أشخاص  مع  صورية 

هؤالء  تصويت  لضامن  مالية  مبالغ  مقابل  االنتخابية 

األشخاص وعائالتهم للمرشح  أو لقامئته ومن يتمكنون 

األساليب  من  وهي  أيضاً.  لصالحه  استقطابهم  من 

املبتدعة حديثاً، وتهدف لحامية املرشح من تهمة رشاء 

األصوات، وخاصة أن هذه العقود ال تختلف يف يشء عن 

العقود الفعلية التي يربمها املرشح مع أعداد من العاملني 

يف حملته االنتخابية لتقديم خدمات الدعاية االنتخابية 

أو  للمرشح  كمندوب  أو  والنقل  املهرجانات  وتنظيم 

القامئة يف غرفة االقرتاع والفرز وغريه. 

التربع باملال ألعامل الخر: واملقصود بذلك 

هو التربع مببالغ كبرية نسبياً بهدف مقايضة 

خري  ألعامل  التربع لهم  يتم  من  بدعم  ذلك 

مثل التربع لبناء أو صيانة املساجد، والتربع 

اجتامعية  ألنشطة  أو  الخريية  للجمعيات 

دفع  أيضاً  اإلطار  هذا  يف  ويندرج  محددة. 

الرسوم الجامعية عن بعض الطلبة.   

)ب( األهداف من وراء رشاء األصوات

رشاء  وراء  من  الرئيسية  األهداف  تتمثل 

املقرتعة  األصوات  عدد  زيادة  يف  األصوات 

لصالح املرشح أو القامئة املرشحة، أو يف إضعاف فرصة فوز 

العملية من  وتتجىل هذه  املنافسني.  املرشحني  أو   املرشح 

خالل عدة أشكال، كاآليت: 

الجمهور  أفراد  من  ألعداد  االنتخابية  البطاقات  رشاء 

املوايل ملرشح منافس، وحجزها حتى انتهاء االنتخابات، 

أو إتالفها، لحرمان املرشح املنافس من هذه األصوات 

املضمونة أو شبه املضمونة ألصحاب بطاقات االنتخاب.

تشجيع شخص ينتمي لعشرية أو عائلة مرشح منافس 

أو  لقاعدته االنتخابية عىل خوض االنتخابات يف دائرته 

االنتخابية مقابل تغطية تكلفة حملته االنتخابية ومبلغ 

إضايف من املال، بهدف تشتيت أصوات املرشح املنافس، 
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وإضعاف فرصته يف الحصول عىل جميع أصوات جمهور 

قاعدته االنتخابية.

)ج(  طرق ضامن التصويت مقابل املال

تكمن أهمية التعريف بهذه الطرق يف السعي إلغالق 

الطرق  استنباط  أو  منها  التسلل  يتم  التي  النوافذ  بعض 

املناسبة ملكافحة رشاء الذمم.

ورقة االقرتاع الدّوارة:

تعني الورقة الدّوارة، إخراج ورقة اقرتاع غري معبأة 

من مركز االقرتاع والفرز، ليصار إىل تزويد الناخب 

الذي تم االتفاق معه عىل بيع صوته بها بعد كتابة 

اسم املرشح املستهدف أو القامئة املستهدفة، فيقوم 

الناخب بوضع هذه الورقة يف صندوق 

بورقة  املقابل  يف  ويحتفظ  االقرتاع، 

لجنة  يتسلمها من رئيس  التي  االقرتاع 

املركز  خارج  ليسلمها  والفرز  االقرتاع 

املبلغ  مقابل  صوته  برشاء  قام  ملن 

املتفق عليه، وهكذا. وكلام كان مشرتي 

اقرتاع  أوراق  عىل  حصل  قد  األصوات 

غري معبأة أكرث ،كان بإمكانه أن يجند 

خالل  أكرث   لصالحه  لالقرتاع  ناخبني 

الفرتة الزمنية نفسها.

الحلف عىل القرآن الكريم:

يقوم دافع املال بالطلب من املدفوع له أو لهم بحلف 

الدعم  االلتزام بحشد  الكريم إلبداء  القرآن  اليمني عىل 

بتنفيذ  أو  له  املبارش  التصويت  أو   املال  دافع  للمرشح 

املنافسني.  خدمة غري مرشوعة لإلرضار بوضع املرشحني 

ومع أنه ليس كل من يحلف اليمني يلتزم بتنفيذ ما هو 

متفق عليه، غري أن هذا اإلجراء يفيض مبا ينطوي عليه 

من دالالت إىل درجة عالية من االلتزام. ويرى خرباء أن 

النساء اللوايت يحلفن اليمني عىل القرآن أكرث التزامــاً مــن 

املطلوبــة. كام أن األمهات  الخدمــة  بتأديــة  الرجــال 

بالتصويت  يلتزمن  والقرآن،  بأوالدهن  يحلفن  اللوايت 

للمرشح املعني خشية أن يلحق أطفالهن سوء.

استخدام نصف الورقة املالية:

عىل  املتفق  الورقية  املالية  القطعة  بقص  ذلك  يتمثل 

دفعها للناخب إىل قسمني، يحتفظ الناخب بإحداهام، 

بالنصف  املرشح  ميثل  الذي  السمسار  يحتفظ  فيام 

اآلخر حتى تتم عملية االقرتاع، ويطمنئ إىل أن الناخب 

قد اقرتع لصالح املرشح املعني، فيقوم بتسليم النصف 

الناخب.  إىل  املالية  الورقة  من  به  احتفظ  الذي 

أو   كل عىل حدة،  أفراد  مع  الطريقة  وتستخدم هذه 

مع مجموعة من األفراد من خالل وسيط.

تصوير ورقة االقرتاع بالهاتف الخلوي:

يكون ذلك بالطلب من الناخب الذي التزم ببيع صوته، 

أن يصور ورقة االقرتاع سواء كانت ملرشح يف 

الدائرة  يف  مرشحة  لقامئة  أو  املحلية  الدائرة 

اطالع  وبعد  صغري،  خلوي  بجهاز  العامة 

املعني  املرشح  لصالح  يعمل  الذي  السمسار 

املتفق عليه  املبلغ  بدفع  يقوم  الصورة،  عىل 

الطرق  من  الطريقة  هذه  وتعترب  للناخب. 

واسع  نطاق  عىل  تستخدم  ولذلك  الفعالة، 

نسبياً.

حجز البطاقات االنتخابية: 

عدم  إىل  االنتخابية  البطاقات  حجز  يهدف 

مرشح  أي  إىل  االقرتاع  من  البطاقات  أصحاب  متكني 

آخر، وتعاد البطاقات إىل أصحابها فقط عندما ينتقلون 

لإلدالء بأصواتهم يف مراكز االقرتاع والفرز. أما إذا كانت 

يف  يصوتون  أشخاص  إىل  تعود  املحجوزة  البطاقات 

العادة ملرشح منافس، فإنه يتم إتالف هذه البطاقات 

أن  وميكن  االنتخابات.  بعد  أصحابها  إىل  إعادتها  أو  

الشخصية  الهوية  بطاقات  أيضاً  الحجز  عملية  تطال 

لألشخاص الذي تم رشاء أصواتهم بالنظر إىل أن عملية 

االقرتاع تتطلب إبراز ليس فقط البطاقة االنتخابية بل 

كذلك بطاقة الهوية الشخصية.
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)د( العوامل املؤثرة يف رشاء وبيع األصوات

يعزو كثري من الناس بيع ناخبني ألصواتهم إىل ظروفهم 

املال  لقبول  بعضهم  تدفع  التي  السيئة  االقتصادية 

يبادر  فيام  االنتخايب،  الصوت  مقابل  عليهم  يعرض  الذي 

آخرون لعرض أصواتهم عىل املرشحني أو مدراء حمالتهم 

االنتخابية مقابل املال. ويرى كثريون أن عدم القناعة بدور 

صوته  يبيع  من  إحساس  عدم  إىل  يؤدي  النواب،  مجلس 

معاً،  والنواب  باملجلس  الثقة  أصالً  فاقد  ألنه  بالذنب، 

فينظر بالتايل لبيع األصوات باعتباره فرصة سانحة جديرة 

بأن يغتنمها.  وينظر آخرون لألمر باعتبار أن تلقي املال 

يقول  حاله  ولسان  فهلوة،  أو  »شطارة«  الصوت  مقابل 

مادام أن هناك مرشحني مستعدين لرشاء األصوات، فإن مل 

تبع صوتك ألحدهم، فإنهم سيلجأون لغريك. 

هذه  معالجة  كثريون  يرى  السبب  ولهذا 

الوضع  بتحسني  مرهونة  االجتامعية  اآلفة 

االقتصادي للناس، أو بتطوير قانون االنتخاب 

مبا يسمح بتشكيل مجلس نواب فاعل ميثل 

الشعب حق متثيل.

مكافحة  لطرق  الترشيعية  البيئة  ثانياً: 

رشاء وبيع األصوات 

االنتخاب  قانون  من   )25( املادة  تحظر 

قيامه  خالل  من  يقدم  أن  مرشح  أي  عىل 

بالدعاية االنتخابية هدايا أو تربعات أو مساعدات نقدية أو 

عينية أو غري ذلك من املنافع أو يعد بتقدميها لشخص طبيعي 

أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مبارشة أو بالوساطة، كام 

تحظر عىل أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغريه أي هدايا أو 

تربعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. وحددت 

أو  الهدايا  بتقديم  الوعد  أو  تقديم  من  الهدف  التعليامت 

التربعات أو املساعدات أو املنافع بالحصول عىل البطاقات 

االنتخابية لناخبني أو عىل أصواتهم، أو منعهم من التصويت 

ملرشح معني أو قامئة معينة.

وتحدد املادة )63( من قانون االنتخاب عقوبة األشغال 

سبع  عىل  تزيد  وال  سنوات  ثالث  عن  تقل  ال  ملدة  الشاقة 

مبارشة أو بصورة غري مبارشة  سنوات لكل من أعطى ناخباً 

أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من املال 

أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله عىل االقرتاع عىل 

وجه خاص أو االمتناع عن االقرتاع أو للتأثري يف غريه لالقرتاع 

أو االمتناع عن االقرتاع.

طلب  أو  قبل  من  كل  كذلك  العقوبة  هذه  وتشمل   

أو  قرضاً  أو  املال  من  مبلغاً  مبارشة  غري  بصورة  أو  مبارشة 

يقرتع  أن  بقصد  لغريه  أو  لنفسه  آخر  مقابل  أي  أو  منفعة 

غريه  يف  ليؤثر  أو  االقرتاع  عن  ميتنع  أن  أو  خاص  وجه  عىل 

لالقرتاع أو لالمتناع عن االقرتاع.

وحّددت املادة )61( من قانون االنتخاب عقوبة الحبس 

مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل سنتني أو بغرامة ال 

تقل عن 500 دينار وال تزيد عىل ألف دينار أو 

مركز  إىل  دخل  من  كل  العقوبتني  هاتني  بكلتا 

اقرتاع وفرز بقصد رشاء األصوات.

بالدعاية  الخاصة  التعليامت  وحظرت 

االنتخابية )املادة 11( عىل املرشحني قبول أي 

تربعات ومساهامت مادية أو مالية من الدول 

الدولية  واملنظامت  األجنبية  والحكومات 

أو  األجنبية  والرشكات  واألهلية  الرسمية 

عينية  أم  نقدية  أكانت  سواء  األجانب  الرعايا 

أو بأي شكل من أشكال الدعم.

كام منعت قبول أي تربعات أو مساهامت 

نقدية أو عينية يعلم املرشح أنه قد تم جمعها من مصادر 

من  التربعات  وأموال  املرسوقة  كاألموال  مرشوعة  غري 

مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال املطلوبني للعدالة.

النافذة  الترشيعات  تضعها  التي  الضوابط  أن  شك  ال 

عىل األقل إىل سالمة العملية االنتخابية. لكن  تهدف نظرياً 

مبادىء  عىل  تنطوي  أحكام  إزاء  فإننا  العملية،  املامرسة  يف 

الواقع  يف  تطبق  تكن  مل  ألنها  نجاعتها  تثبت  مل  وعقوبات 

لعملية رشاء األصوات. وتعترب  العميل، ولذا مل تشكل رادعاً 

انتخابات 2013 هي األوىل التي مارست فيها الجهة املرشفة 

عىل االنتخابات صالحياتها يف إحالة الحاالت املشتبه بها إىل 

املدعي العام.
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يـرى كثـرون أن عدم 
القناعة بدور مجـلس 
الـنــواب، يــؤدي إىل 
مـن  إحسـاس  عــدم 
يبيع صـوته بالـذنب، 
ألنـــه فــاقــد أصـــالً 
الـثــقــة بـاملـجــلس 
والـــنـــواب مـــعـــاً



وبيع  رشاء  مكافحة  يف  لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  دور  ثالثاً: 

األصوات 

ســعت الهيئة املســتقلة لالنتخــاب يف حــدود صالحياتها 

واإلمكانيــات املتوافــرة لها إىل بذل ما اســتطاعت من جهود  

لتعبئــة الــرأي العام ضــد ظاهــرة رشاء األصــوات االنتخابية، 

والــرشوع يف وضــع معايري ملراقبة اســتخدام املال الســيايس، 

وذلك من خالل اآليت:

1- إطالق حملة موجهة للرأي العام ضد رشاء وبيع األصوات 

مش  لبلدك  صوتك  مثل: »خّل  عناوين  تحت  االنتخابية 

للبيع«.

2- تحويل عدد من املرشحني الذين توافرت حولهم شبهات 

االستخدام غري املرشوع للامل السيايس إىل املدعي العام، 

املرشفة  الجهة  بها  تقوم  مرة  أول  وهذه 

أن  ورغم  كهذا.  بإجراء  االنتخابات  عىل 

املحكمة املختصة مل تدن أياً من املرشحني، 

أن  يتعني  سابقة  شّكل  اإلجراء  هذا  أن  إال 

يف  لتذهب  الهيئة  ودعم  عليها  البناء  يتم 

هذا االتجاه إىل أوسع مدى ممكن.  

3- التعاون يف إصدار ونرش فتوى رشعية ضد 

حيث  االنتخابية،  األصوات  وبيع  رشاء 

أصحاب  من  كرمية  مجموعة  التقت 

العلم الرشعي للتباحث يف موقف الرشع 

قيام  ومن  الظاهرة  هذه  من  الرشيف 

انتخابهم  بغرض  املواطنني  تحليف  من  املرشحني  بعض 

مقابل مبلغ من املال، وبعد الدراسة والتباحث توصلوا 

إىل ما يأيت:

أ- التصويت يف االنتخابات حق عام، وهو أمانة عظيمة 

بالشكل  ويؤديها  عليها  يحافظ  أن  للمسلم  ينبغي 

الصحيح، فال يجوز للناخب أن يبيع صوته، ألن ذلك 

يعترب خيانة لألمانة وبيعاً للضامئر)١(. 

املال  دفع  نفسه  ترشيح  ينوي  من  عىل  يُحرّم  ب- 

نيل  بهدف  عينياً  أو  نقدياً  كان  سواء  للناخبني 

الرشوة  من  ألنه  اختياره،  عىل  وإغرائهم  أصواتهم 

املحرمة رشعاً. ومن يفعل ذلك فإنه غري مؤمتن عىل 

مصالح وطنه ومقدراته )٢(.

املادية  املواطنني  ظروف  استغالل  محاولة  إن  ج- 

وحاجتهم للامل بهدف رشاء أصواتهم حرام رشعاً، 

وإن العمل عىل رشاء الذمم والضامئر باملال وإجبار 

تحليفهم  طريق  عن  املرشح  انتخاب  عىل  الناس 

املحرمات  ومن  منكر   أمر   انتخابه  عىل  اإلميان 

الرشعية وصاحبه آثم رشعاً )٣(.

واملحلية  الدولية  الرقابة  مالحظات  رابعاً: 

عىل رشاء األصوات

الهيئات  عن  الصادرة  التقارير  أشارت 

يف  شاركت  التي  والدولية  واإلقليمية  واملحلية 

الرقابة عىل االنتخابات النيابية إىل العديد من 

وركزت  السيايس،  باملال  الصلة  ذات  الظواهر 

وبيع  رشاء  ظاهرة  اتساع  عىل  خاص  بشكل 

األصوات.

واعترب تقرير بعثة مركز كارتر أن التعليامت 

واستالم  بالتسجيل  الخاصة  التنفيذية 

الناخب  يقوم  أن  »إمكانية  بـ  تسمح  االنتخابية  البطاقات 

بجمع عدد كبري من بطاقات الناخبني لغرض السيطرة عليها 

أو التجارة بها«. ودعا التقرير إىل اتخاذ إجراءات فعالة للحد 

الخاصة  التعليامت  تعزيز  وبخاصة  األصوات،  رشاء  من  

املال  تأثري  من  للحد  وتطبيقها  االنتخابية  الحمالت  بتمويل 

السيايس عليها.
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َويُْسأَلُوَن(  َشَهاَدتُُهْم  تَْعلَُموَن( ]األنفال/٢7[، وكذلك: )َستُْكتَُب  َوأَنْتُْم  أََمانَاتُِكْم  َوتَُخونُوا  َوالرَُّسوَل  اللََّه  تَُخونُوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  العلامء بآيات وأحاديث منها:  استشهد   -١

]الزخرف/١9[.

من االستشهادات التي أوردها العلامء: قال صىل الله عليه وسلم: »لعن الله الرايش واملرتيش والرائش الذي مييش بينهام« رواه الحاكم يف املستدرك.  -٢

ِبالْبَاِطِل( ]النساء/٢9[، وباآلية الكرمية التالية: )َواَل تَْجَعلُوا اللََّه ُعرَْضًة أِلمَْيَانُِكْم أَْن ترََبُّوا َوتَتَُّقوا  أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم  استشهد العلامء باآلية الكرمية: )يَا   -٣

َوتُْصلُِحوا بنَْيَ النَّاِس َواللَُّه َسِميٌع َعلِيٌم، اَل يُؤَاِخُذكُُم اللَُّه ِباللَّْغِو يِف أمَْيَانُِكْم َولَِكْن يُؤَاِخُذكُْم مِبَا كََسبَْت قُلُوبُُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َحلِيٌم( ]البقرة/٢٢4-٢٢5[

تـعـتــرب انتـخـابـات 
2٠1٣ هــي األولـى 
التـي مارسـت فيهـا 
الـجـهـة املـشـرفــة 
االنـتــخابات  عـىل 
صالحياتهـا يف إحالة 
املـشتبــه  الحـاالت 
بها إىل املدعي العام



بتشكيل  األفراد  ملجموعات  السامح  أن  التقرير  وارتأى 

من  العديد  أن  منها  إشكالية  نتائج  عىل  ينطوي  القوائم 

األشخاص قد اعتربوا بأنه روج للامل السيايس، من حيث أن 

بعض رؤوس القوائم األغنياء قاموا بالدفع آلخرين لالنضامم 

رأس  إال  ينجح  ال  أن  املرجح  من  بأنه  يعلمون  وهم  إليهم، 

القامئة يف الحصول عىل مقعد.

وأوىص التقرير بوضع سقف زمني محدد 

بالجرائم  املتعلقة  والطعون  الشكاوى  ملتابعة 

تبقى  ال  حتى  البداية،  محاكم  يف  االنتخابية 

هذه القضايا مفتوحة حتى انتهاء االنتخابات 

إىل  ودعا  املبارش.  ها  تأثري  تفقد  وبالتايل 

النظر إىل تشكيل محكمة خاصة للتعامل مع 

الجرائم االنتخابية لضامن التعامل معها أثناء 

العملية االنتخابية.

أنه  عىل  تقريره  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املركز  وأكد 

العملية  يف  مرشوعة  غري  بصورة  السيايس  املال  استخدام  تم 

ورشاء  السيايس  املال  استخدام  أن  إىل  مشرياً  االنتخابية، 

تشكيل  استكامل  أبرزها:  مظاهر،  عدة  اتخذ  قد  األصوات 

بعض القوائم الوطنية من خالل استقطاب بعض األشخاص 

دون أن يتكبدوا أية نفقات مبا يف ذلك رسوم الرتشح، استخدام 

مرشحني لبعض األشخاص للقيام بحجز البطاقات االنتخابية 

تصويتهم  لضامن  االقرتاع  يوم  حتى  الناخبني  من  ملجموعة 

فريق  لدى  معلومات  وتَوفّْر  ما،  قامئة  أو  مرشح  لصالح 

األصوات  رشاء  ظاهرة  بانتشار  تفيد  الرقابة 

مقابل مبالغ مالية سواء من خالل قامئني عىل 

الحمالت االنتخابية أو من خالل سامرسة.

العديد  جهته  من  »راصد«،  تقرير  وعرض 
من الشهادات عن رشاء أصوات ناخبني، مثل: 
إبرام عقود عمل وهمية، قيام مندويب مرشحني 
علناً  أصوات  رشاء  ناخبني،  عىل  املال  بعرض 
أمام مدارس وأمام قاعات اقرتاع وفرز، استالم 
التصويت،  من  االنتهاء  بعد  نقوداً  ناخبني 
حركة  وصف  االقرتاع،  ورقة  لتصوير  ناخبني  مع  مفاوضات 
يف  تستخدم  صغرية  وباصات  وسياحية  خصوصية  سيارات 

عمليات رشاء أصوات. 
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2- االســتــخــدام املـــفــــرط للــمــال الــســيــايس
بدون  انتخابية  حمالت  لتنظيم  مجال  هناك  ليس 

أموال، سواء كان مصدرها من موارد املرشح نفسه أو من 

تربعات املواطنني أو من خزينة الدولة. غري أن املشكلة 

التي باتت تلقي بظاللها القوية عىل االنتخابات تكمن يف 

تزايد االستخدام املبالغ به للامل يف الحمالت االنتخابية 

عىل  املرشحني  بعض  إنفاق  ليصل  األخري،  العقد  خالل 

األمر  هذا  ويعترب  الدنانري،  ماليني  االنتخابية  حمالتهم 

يصل  ال  أن  ينبغي  إذ  االنتخابات،  عدالة  ملعايري  مخالفاً 

اإلنفاق حد البذخ عىل الحمالت االنتخابية.

لهذه  حلوالً  الدول  ملعظم  االنتخابية  األنظمة  وتضع 

املشكلة يتمثل أساساً يف وضع سقف لإلنفاق.

الحمالت  بتمويل  الصلة  ذات  الترشيعية  البيئة  أوالً: 

االنتخابية

ال بد من اإلشارة إىل أن الترشيعات األردنية النافذة 

ذات الصلة بالعملية االنتخابية تخلو من أي تحديدات 

تتعلق بوجود قواعد متويل الحمالت االنتخابية ووسائل 

ضبط إنفاق املال السيايس. يستثنى من ذلك ما جاء يف 

املادة )12( من التعليامت التنفيذية الصادرة عن الهيئة 

أن  للهيئة  تجيز  والتي   ،)11( رقم  لالنتخاب  املستقلة 

مفوض  ومن  محلية(،  دائرة  )يف  مرشح  أي  من  تطلب 

متويل  موارد  عن  اإلفصاح  العامة(  الدائرة  قامئة )يف  أي 

وأوجه  القامئة  لتلك  أو  املرشح  لذلك  االنتخابية  الحملة 

إنفاق تلك املوارد. 

الدوائر  ملرشحي  املالية  اإلفصاحات  وباستطالع 

متويل  مصادر  عن  مرشحاً   488 أفصح  فقد  املحلية، 

حمالتهم االنتخابية من أصل 606 مرشحني، أي أن 118 

يتعلق  وفيام  املايل.  اإلفصاح  بتقديم  يلتزموا  مل  مرشحاً 

بالقوائم، فقد التزمت 58 قامئة بتقديم اإلفصاح من بني 

61 قامئة مرشحة.

أن  يـــنـــبــغــي 
ال يصـل اإلنـفـاق 
حـــد الــــبـــذخ 
الـحـمـالت  عــىل 
االنــتــخــابــيــة



أن  الهيئة  بوسع  يكن  فلم  النافذة،  الترشيعات  ظل  ويف 

تذهب أبعد من نرش أسامء من أفصحوا عن مصادر متويلهم 

يف وسائل اإلعالم، إذ مل تتضمن هذه التعليامت عقوبات ملن 

مل يُفصحوا عن مصادر متويلهم، أو تدقق بصحة املعلومات، 

أو تفرض رقابة محاسبية عليها.

ثانياً: تجارب عربية بشأن وضع سقف لإلنفاق االنتخايب 

ومراقبته

 ٢0١4 العام  الصادر  التونيس  األسايس  القانون  يحدد 

 ،)8٣( الفصل  يف  واالستفتاء  باالنتخابات  يتعلق   والذي 

بأن يتعني عىل كل قامئة مرتشحة أو مرتشح أو حزب: فتح 

للحملة  املخصصة  املبالغ  فيه  ترصد  وحيد  بنيك  حساب 

الهيئة  مّد  املصاريف،  جميع  منه  وترصف 

البنيك  الحساب  مبعرّف  لالنتخاب  املستقلة 

وهوية الوكيل الذي يتحمل مسؤولية الرصف 

ومختوم  مرقم  سجّل  مسك  الحساب،  من 

لتسجيل  لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  قبل  من 

كل املداخيل والنفقات بصفة متسلسلة مع 

النص عىل مرجع وثيقة اإلثبات، مسك قامئة 

املنجزة  وامللتقيات  واألنشطة  التظاهرات  يف 

قامئة  إعداد  الهيئة،  قبل  من  عليها  مؤرش 

االنتخابية  واملصاريف  للمداخيل  تأليفية 

العمليات ممضاة  باالعتامد عىل سجل هذه 

املمثل  أو  املرتشح  أو  القامئة  رئيس  قبل  من 

القانوين للحزب.

وتحظر املادة )١0١( من قانون االنتخاب الفلسطيني 

رقم 9 لسنة ٢005، عىل أي قامئة انتخابية أو مرشح يشرتك 

يف االنتخابات الرصف عىل حملته االنتخابية إال يف حدود 

املبالغ التالية: 

١- مليون دوالر أمرييك أو ما يعادلها بالعملة املتداولة 

ملنصب  للمرشح  االنتخابية  الحملة  عىل  للرصف  قانوناً 

دوالر  ألف  ستون    -٢ االنتخابية.   القامئة  و/أو  الرئيس 

أمرييك أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً للرصف عىل 

الدائرة  يف  املجلس  لعضوية  للمرشح  االنتخابية  الحملة 

االنتخابية.

 ٢008 لسنة  السوداين  االنتخابات  قانون  وأوكل 

للمفوضية القومية لالنتخابات تحديد »سقف الرصف عىل 

مناشط الحملة االنتخابية لألحزاب السياسية واملرشحني«، 

يتعني  التي  االعتبارات  القانون،  من   ٣/67 الفقرة  وبيّنت 

السقف،  هذا  تحديد  يف  إليها  تستند  أن  املفوضية  عىل 

وهي: اتساع املنطقة الجغرافية التي تجري فيها االنتخابات 

التجمعات  إىل  الوصول  سهولة  فيها،  الحركة  وعوائق 

السكانية يف املنطقة، عدد السكان وتوزيعهم عىل املنطقة 

االنتخابية، وأية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التأثري 

عىل تكاليف الدعاية االنتخابية.

املال  استخدام  مجاالت   )68( الفقرة  بيّنت  وفيام 

الفقرة  نصت  فقد  االنتخابية،  الحملة  ألغراض  املخصص 

املايل عىل وجوب  اإلفصاح  جانب  )70(  يف 

أو حزب سیايس حساباً  يقدم كل مرشح  أن 

حملتهم  ومرصوفات  إيرادات  عن  ختامياً 

یتجاوز  ال  موعد  يف  املفوضیة  إىل  االنتخابیة 

عن  الرسمي  اإلعالن  تاریخ  بعد  یوماً   ٣0

النتائج النهائیة لالنتخابات، ويجب أن يكون 

الحساب الختامي مفصالً بحيث »يحدد كافة 

وتوظيفها  جمعها  تم  التي  واملوارد  األموال 

االنتخابية،  الحملة  ألغراض  واستخدامها 

يكون  أن  عىل  رصفها،  وكيفية  ومصادرها، 

األصول  قانونياً حسب  مدققاً  الحساب  ذلك 

املحاسبية«.

 ويف مرص، وضع مرشوع قرار رئيس الجمهورية بقانون 

سقفاً   ،٢0١4 لسنة  السياسية  الحقوق  مبارشة  تنظيم 

للدعاية االنتخابية يف انتخابات مجلس النواب بقيمة 70 

اإلعادة،  مرحلة  يف  ألف  و٢8  األوىل،  للجولة  دوالر  ألف 

قامئة  تجمعهم  مرشحاً   ١5 لكل  الحدان  هذان  ويضاعف 

واحدة. واشرتط أن ال يتجاوز التربع من الشخص الطبيعي 

5% من الحد األقىص لإلنفاق عىل الدعاية االنتخابية. 

ويف مجال الرقابة عىل اإلنفاق، فقد نص املرشوع عىل 

فتح حساب يف أحد البنوك أو أحد مكاتب الربيد يودع فيه 

النقدية وما يخصصه من  التربعات  يتلقاه من  املرتشح ما 

9 ورقـــــــة ســيـــاســـات

تــتــضــمـــن  لــم 
التعليامت عقوبات 
ملـن مل يُفصحوا عن 
متويـلـهــم،  مصادر 
أو تـدقــق بصـحـة 
املــعــــلــومــات، 
أو تـفــرض رقـابــة 
محـاسـبـيــة عليهـا



لالنتخابات  العليا  اللجنة  بإخطار  املرتشح  ويقوم   . أمواله 

بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خالل املواعيد ووفق 

اإلجراءات التي تحددها. وتتوىل الجهة التي تكلفها اللجنة 

العليا لالنتخابات مراجعة حسابات الدعاية االنتخابية. 

ويف املغرب، أكد القانون التنظیمي رقم ٢7.١١ املتعلق 

مبجلس النواب يف املادة )١٢( عىل أنه یجرد من العضویة 

كل نائب »تخلف عن إیداع جرد مصاریفه االنتخابیة داخل 

بالوثائق  املذكور  الجرد  یرفق  مل  أو  قانوناً  املحدد  األجل 

لإلعذار  یستجب  ومل  الذكر  السالفة  للمصاریف  املثبتة 

للمجلس  األول  الرئیس  قبل  من  شأنهام  يف  إلیه  املوجه 

األعىل للحسابات«.

املرتشحین  التزام  وجوب  عىل   )9٣( املادة  وشددت 

املصاریف  بسقف  الترشیعیة  لالنتخابات 

یتخذ  مرسوم  »مبوجب  املحدد  االنتخابیة 

املكلفة  الحكومیة  السلطات  من  باقرتاح 

بالداخلیة والعدل واملالیة«. واشرتطت املادة 

)94( عىل وكيل كل الئحة أو مرتشح أن یضع 

بیاناً مفصالً ملصادر متویل حملته االنتخابیة، 

أثناء  رصفها  التي  للمبالغ  جرداً  یضع  وأن 

واحد  شهر   خالل  وذلك  االنتخابیة،  حملته 

من تاريخ اإلعالن عن نتائج االقرتاع. 

واملحلية  الدولية  الرقابة  مالحظات  ثالثاً: 

الخاصة باإلنفاق عىل الحمالت االنتخابية

الخاصة  التعليامت  ضعف  إىل  كارتر   مركز  تقرير   أشار 

مل  أنه  إىل  الفتاً  األردن،  يف  االنتخابية  الحمالت  بتمويل 

الحملة  عىل  لإلنفاق  حدود  بوضع  اهتامم  أي  هناك  يكن 

يف  كبري  دور  بلعب  السيايس  للامل  سمح  ما  االنتخابية، 

هذه  ملعالجة  جهود  بذل  وجوب  إىل  ودعا  االنتخابات، 

املشاكل من أجل إعادة الثقة بالعملية االنتخابية.

االنتخابات  ملراقبة  األورويب  االتحاد  بعثة  تقرير  وأوىص 

مفصلة  إجراءات  االنتخاب  قانون  تضمني  يف  النظر  إىل 

كشف  واملرشحني  السياسية  األحزاب  عىل  تفرض  وأحكام 

الحملة  خالل  الشفافية  تعزيز  بغية  متويلهم  مصادر 

ورقـــــــة ســيـــاســـات10

االنتخابية، فضالً عن فرض عقوبات عىل الجهات التي متتنع 

أن  واعترب  املساءلة.  تعزيز  بهدف  املصادر  هذه  كشف  عن 

الحملة  عىل  لإلنفاق  معقول  أعىل  سقف  تحديد  شأن  من 

أن  واملرشحني  السياسية  لألحزاب  به  املسموح  االنتخابية 

يساهم يف جعل الجميع متساوين يف هذا املجال.

وجود  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املركز  تقرير  والحظ 

عىل  اإلنفاق  يف  املرشحني  بني  فيام  وواضح  كبري  تفاوت 

الدعاية االنتخابية، واستخلص بأن ذلك يظهر الحاجة امللحة 

لرضورة إقرار ترشيع يحدد سقف أعىل لألموال التي ميكن 

إنفاقها عىل الدعاية االنتخابية.

االنتخاب  قانون  أن  حقيقة  أمام  تقرير »راصد«  وتوقف 

األردين مل يحدد حداً أعىل لإلنفاق عىل الحمالت االنتخابية، 

واعترب أن هذا االختالل قد أدى بصورة رئيسية 

معترباً   ، أكرب  بصورة  السيايس  املال  تداول  إىل 

الحمالت  عىل  لإلنفاق  أعىل  حد  غياب  أن 

من  سهل  قد  باملرشحني  الخاصة  الدعائية 

دون  األصوات  لرشاء  جديدة  سبل  استحداث 

الوهمية  العمل  عقود  مثل  قانونية،  مالحقة 

املواد  عىل  االلتفافية  املامرسات  من  وغريها 

الواردة يف اإلطار القانوين الناظم للعملية. 

لحقوق        الوطني  املركز  تقريرا  وأشار 

املستقلة  الهيئة  قيام  أن  إىل  و»راصد«  اإلنسان 

تقديم  املرشحني  من  بالطلب  لالنتخاب 

حمالتهم  متويل  مصادر  تبني  مالية  إفصاحات 

عىل  بالتايل  يرتتب  ومل  اإللزام  صفة  يحمل  مل  االنتخابية، 

املمتنعني عن تقديم تلك اإلفصاحات أي تبعات.

الــتــوصــيــات

غر  االستخدام  مبكافحة  الخاصة  التوصيات  أوالً: 

املرشوع للامل السيايس

عن  النظر  بغض  بطاقات  تجميع  عملية  أي  تجريم   -١

ألفراد  تعود  ال  بطاقات  يحمل  شخص  وأي  السبب، 

عائلته ينبغي التعامل معه باعتباره متاجراً بالبطاقات.

يكون سقف اإلنفاق للمرشح يف االنتخابات الرئاسية لعام ٢0١4 حوايل ٢.8 مليون دوالر يف الجولة األوىل، و700 ألف دوالر يف حالة انتخابات اإلعادة.  -١

يـــجــب عــلــى 
وكـيـل كـل الئحة 
أو مـــتــــرشـــح 
أن يــضـع بـيـانـاً 
ملـصادر  مـفـصـالً 
تـمـويـل حـمـلته 
االنـتـــخــابـــيـة



النظر لتطوير قانون االنتخاب من زاوية أنه كلام كانت   -٢
الوطنية،  كالدائرة  جغرافياً،  أوسع  االنتخابية  الدوائر 
يصعب  الناخب،  أصوات  تعددت  وكلام  واملحافظة، 
يزيد  االنتخابية  القاعدة  اتساع  ألن  األصوات  رشاء 
من فرص الرقابة الشعبية عىل املرشح، ويقلل جدوى 
كذلك  مكشوف.  نحو  عىل  السيايس  املال  استخدام 
فإن األخذ مببدأ القامئة الوطنية املفتوحة من شأنه أن 
يقلص بقوة استخدام املال السيايس يف تشكيل القوائم 
نفوذه  عىل  أساساً  يتوقف  املرشح  فوز  ألن  االنتخابية 
عليها  تحصل  التي  األصوات  مجموع  عىل  وليس  هو 

القامئة. 

حملتها  إلطالق  لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  دعوة   -٣
موعد  تحديد  منذ  مبكراً  األصوات  وبيع  رشاء  ضد 

االنتخابات، مبا يف ذلك تفعيل أثر الفتوى 
األصوات،  وبيع  لرشاء  املناهضة  الرشعية 
باعتباره  الصوت  مع  للتعامل  والداعية 
أمانة، وخاصة من خالل خطباء املساجد. 

تفعيل دور الهيئة املستقلة لالنتخاب يف   -4
إحالة املتورطني يف رشاء األصوات أو الذمم 
مدعني  انتداب  خالل  من   القضاء  إىل 

عامني تابعني مبارشة للهيئة املستقلة.

بقضايا  الرسيع  البت  من  القضاء  متكني   -5
رشاء األصوات املعروضة أمامه قبل إعالن 

نتائج االنتخابات.

التي  العقوبة  من  يبيع صوته  من  إعفاء   -6
يفرضها القانون إذا ما تطوع  لإلدالء باملعلومات التي 
ألن  وذلك  شاهداً،  بصفته  العام  املدعي  أمام  لديه 
القانون يحاسب من يبيع صوته ومن يشرتي الصوت. 
يف  الرعب  يدب  أن  شأنه  من  وهذا  نفسه.  بالحكم 
نفوس سامرسة رشاء األصوات ومن يستخدمونهم من 

املرشحني.

غري  االستخدام  ضد  التعبوي  الثقايف  بالدور  االهتامم   -7
كل  عىل  االنتخابات،  يف  السيايس  للامل  املرشوع 
مصطلح  واستخدام  واألهلية،  الرسمية  املستويات 
)الرايش  األصوات  وبيع  رشاء  عملية  لوصف  الرشوة 
لدى  كبري  ديني  أثر  من  املصطلح  لهذا  ملا  واملرتيش( 

أفراد املجتمع. 

مبا  التنفيذية  والتعليامت  االنتخاب  قانون  تعديل   -8
يستوعب التوصيات أعاله.

ثانياً: التوصيات الخاصة بوضع سقف لإلنفاق عىل الحملة االنتخابية

وضع سقف لإلنفاق عىل الحمالت االنتخابية للمرشحني   -١

يف الدوائر املحلية، وللقوائم الوطنية يف الدائرة العامة 

خالل الفرتة من تاريخ قبول الرتشيح إىل تاريخ إعالن 

النتائج. إن وظيفة هذا السقف هي بشكل جوهري، 

أوالً؛ إخضاع عملية اإلنفاق للرقابة املحاسبية من قبل 

الدولة، أي أن املهم بالدرجة األوىل هو الرقابة. وثانياً؛ 

االحتياجات  بني  اإلنفاق  يف  الهائلة  الفوارق  تقليص 

املفرط  االستخدام  وبني  االنتخابية  للحمالت  الواقعية 

للامل الذي يبلغ أرقاماً فلكية مباليني الدنانري، دون أن 

يعني ذلك املبالغة يف ضغط اإلنفاق.   

    مقرتح تأشري لسقف اإلنفاق: 

الدائرة املحلية: )75( ألف دينار للدائرة   

مبقعد واحد، و)١50( ألف دينار للدائرة 

بعدة مقاعد.

اململكة:  مستوى  عىل  الوطنية  الدائرة   

مليون دينار.

بالحملة  خاص  بنيك  حساب  فتح   -٢

انتخابية  قامئة  وكل  مرشح  لكل  االنتخابية 

وفق التعليامت التنفيذية التي تضعها الهيئة 

الحساب  هذا  يف  تودع  لالنتخاب.  املستقلة 

املبالغ التي قرر املرشح أو القامئة إنفاقها مبا ال يتجاوز 

السقف املحدد، ويستقبل هذا الحساب التربعات التي 

التعليامت  القامئة وفق  أو  للمرشح  املواطنون  يقدمها 

التي تضعها الهيئة املستقلة لهذا الغرض.

يقدم كل مرشح وكل قامئة يف غضون أسبوعني من تاريخ   -٣

إعالن نتائج االنتخابات كشفاً للحساب البنيك، وتقريراً 

املطلوبة.  بالبيانات  معززاً  واإلنفاق  اإليداع  من  لكل 

وتخضع عمليات اإليداع واإلنفاق لرقابة لجنة مشرتكة 

من ديوان املحاسبة والهيئة املستقلة لالنتخاب.

املحددات  عىل  ينص  بحيث  االنتخاب  قانون  تعديل   -4

الرئيسية الخاصة بسقف اإلنفاق والرقابة عليه.

11 ورقـــــــة ســيـــاســـات

يقــدم كـل مـرشــح وكل 
قامئـة يف غضون أسـبوعني 
مــن تـــاريـــــخ إعـــالن 
نتــائج االنتخـابات كشفـاً 
للحساب البنـيك، وتقريـراً 
لـكل من اإليداع واإلنفاق 
معـززاً بالبيانات املطلوبة
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