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 مقدمة: 

الراهن كدعامة أساسية، لرسم صورة  أ                   الوقت   �� يتبلور  ض�� ا�حديث عن االقتصاد االنتخا�ي 

بالشأو  املرتبطة  القضايا  عموماأهمية  السيا��ي  اال أوالش  ،ن  خصوصان  الديمقراطيات  أحيث  .  نتخا�ي  خذت 

، ا�حديثة �س�� جاهدة إ�� خلق نوع من املوازنة ب�ن املردودية السياسية والت�لفة االقتصادية لعمليا��ا االنتخابية

ذا��ا  �� حد  العمليات  الرهانات ع�� هذه  املز�د من  إطار حرصها ع�� إضفاء  مازالت   .��  ال�ي  الدول  وذلك عكس 

تراجعات الديمقراطية  �عرف  مسارا��ا   �� تحرص  ،عدة  األ -وال�ي  غالب   �� م��انيات   -حيانمكرهة  تخصيص  ع�� 

االنتخابية العمليات  لتنظيم  من    ،هائلة  نمطا  االنتخابات  التنظيمية"املسكنة أباعتبار  العامة  سياسا��ا  نماط 

Palliatives"،  ا السيا��ي بموارد جديدة ومتجددة وذلك �غية ا�حفاظ ع�� استمرار بنيا��ا املؤسسا�ي وتزو�د �سقه

السياسية املشروعية  واملتعددة  ، من  املاسة  ا�جتمعية  االحتياجات  تلبية  حساب  ع��  ذلك  �ان  فاالنتخاب   .ولو 

سس ن يتجاوز ذلك ليصبح أداة لتدعيم األ أبل يمكن    ،�عت�� أولو�ة دستور�ة أساسية لتب�ي الديمقراطية وتطبيقها

نظام ل�ل  �ان    .1السياسية  إذا  فإنھ  ثمن،  للديمقراطية  ليس  أن  السياسة،  علماء  العديد من  مما الر�ب إيرى  نھ 

مسارا��ا املتجلية �� االنتخابات. هكذا،  حدىإ بان  إخاصة    -سمالية باألسا  -"ت�لفة" فيھ، أ��ا تتأسس �� ك��هاع�� 

وال�ي مافتئت تحتل نقاشا مستفيضا مرتبطا �� جوهره بالتأث�� املرصود    ،العالقة الناظمة ب�ن املال والسياسة ت��ز  

السيا��ي املسلسل  ع��  برمتھ-  للمال  تم  .2الديمقراطي  املال   ومن  زواج  ��جلھ  الذي  الوازن  ا�حضور  سنالحظ 

، وهو الزواج الذي �ش�ل مدخال من املداخيل األولية الوقائع السوسيوسيا��ي للدول  والسياسة �� بناء كث�� من

االال  ب�ن  تجمع  أن  يمكن  ال�ي  الوطيدة  العالقة  والسياسة،  نبثاق  �شملها قتصاد  ال�ي  املتعددة  العالقات  إطار   ��

والذي يضم �� طياتھ العديد من    ،هم فروع املعرفة اإل�سانية ا�حديثةأحد  أ�   ،بالتحليل علم االقتصاد السيا��ي

االنتخابات"  ،التخصصات "اقتصاد  تخصص  عن  ا�حديث  يمكن  ضم��ا  األ .  ومن  كمفهوم    ،خ��هذا  عاملي يتبلور 

قتصاد االنتخا�ي قبل االنتخابات �شهر أو شهر�ن،  ختالف البلد (باملغرب مثال، تبدأ دورة االاستو�اتھ بتختلف م

أ وقد  االنتخابية)  ا�حملة  ف��ة  أثناء  تفرضھ  و�ستمر  باتت  الذي  الكب��  التأث��  ع��  وسياسيون  اقتصاديون  جمع 

االنتخابية الف��ات  خالل  االقتصاد  ع��  هذا  االنتخابات  و�رتبط  اإل .  بز�ادة  املنظم التأث��  التمو�ل  وأش�ال  نفاق 

اإل  (الوجھ  مؤقتة  ولو  عمل،  فرص  وخلق  قطاعات  عدة  دواليب  وتحر�ك  بتنشيط  وأيضا  عام،  يجا�ي �ش�ل 

املنظمأ االنتخا�ي  ا�حمالت واالقتصاد  خدمة   �� يوظف  الذي  السيا��ي"،  "املال  بمصط�ح  كذلك  يرتبط  لكنھ   (

 
 . 213، ص2015دفاتر وجهة نظر،الطبعة األو��، منشورات  ،السلوك االنتخا�ي باملغرب ب�ن الشفافية السياسية واملقاطعة الشعبية :د شق��محم 1

2 Guy S. Godwin-Gill : Codes de conduite pour les élections, Union interparlementaire, Genève 1998, p.9. 
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  " ) وهذا لھ االقتصاد االنتخا�ي غ�� املنظماملع�ي �شراء الذمم و�يعها (الوجھ السل�ي أو االنتخابية و"املال األسود 

بناء نمط من سوء تداعيات سياسية كب��ة وخط��ة، تتعلق باملس �سالمة ومصداقية ونزاهة العمليات االنتخابية( 

االنتخابية �)،  ا�ح�امة  الديمقراطية  الس��ورة  ع��  سلبية  ا�ع�اسات  خلق  ذا��ا.  و�التا��  حد  بحكم �  وذلك 

ع��   املرصود  العادية التشويش  السياسية  االنتقال   ،املمارسة  ممكنات  بلورة   �� حاسمة  خطوة  باعتبارها 

والسلس.   السليم  السا�ع من  ع�� هذا األساس،  الديمقراطي  لدراسة محطة  االقتصادي  باملدخل  فإن االستعانة 

التالية  2016،3كتو�ر  أ "ناجعة"أ  :يحتم علينا طرح اإلش�الية  االنتخا�ي يحقق   ية ح�امة  كفيلة بجعل االقتصاد 

ا�حاسم�ن ما  خفيض  الت  : الرهان�ن  هذا  باملغرب؟  لالنتخابات  السياسية  املردودية  من  والرفع  املالية  الت�لفة  من 

 تنا هاتھ. ن �ستشفھ من دراسأسنحاول 

  

 
دقيقة  45��نامج ماعدا رصدنا ل ،كتو�رأ �حدود ال�حظة التطرق إ�� موضوع اقتصاد االنتخابات �� استحقاق السا�ع من نھ لم ��جل أتجدر اإلشارة إ��  3

برامج   شا�لة  ع��  املغر�ية،  األو��  بالقناة  االنتخابات"  األحد    التحقيق،"اقتصاد  يوم  ع��   .2016نون��20عرض  اليوتوب  قناة  ع��  مشاهدتھ  يمكن 

 الرابط التا��:

https://www.youtube.com/watch?v=clDt_xKyWZI 
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 التمو�ل االنتخا�ي العمومي ب�ن اإلقرار والرقابة :بنية االقتصاد االنتخا�ي املنظم توطيد: أوال

 إقرار آلية التمو�ل االنتخا�ي العمومي �� التجارب املقارنة   -أ  

ا�ح�� تلعب   السياسية ع�� املستوى  الوط�ي،  األحزاب  التنشئة الس  ،كما ع�� املستوى   �� ياسية  دورا هاما 

واستيعاب  العامة،  السياسات  صنع  أجندة  ووضع  االنتخابية  املنافسة  وتنظيم  ع��ا  والتعب��  املصا�ح  وتجميع 

لألحزاب السياسية أهمية قصوى �� بناء الديمقراطية، من منظور فإن    ،و�ذلك 4فراد للديمقراطية.ا�جماعات واأل 

القيام  ال أن فاعلية أداء هذه التنظيمات وتمك��ا من  إاعتبارها لبنة من لبنات تداول السلطة والتنشئة السياسية،  

جيد�شأب �ش�ل  أساسا ط��ا  مرهونة  تظل  الديمقراطية،  وظائفها  تأدية   �� "التنافسية"  قدرا��ا  من  الرفع  مع   ،

حيث يصبح من الضروري، أن �عمل األحزاب السياسية ع�� �عبئة املوارد املالية ال�افية، لتتمكن   .بمقدرا��ا املالية

أ ومن  ��ا،  القيام  دستور�ا  لها  يناط  ال�ي  الوظائف  أداء  أهم من  �عد  ال�ي  االنتخابية،  التأط��ية  الوظيفة  برزها 

ا�حديثة الديمقراطيات   �� األحزاب  تتوظائف  ثمة  ومن  جهةأ.  من  أل ،  كد  الديمقراطي  النظام  حزاب  حاجة 

وقو�ة جهة  ،  ديمقراطية  األ   خرى أومن  املال. حاجة  إ��  ع��  5حزاب  ا�حز�ي  الفاعل  توافر  بالضرورة  يف��ض  حيث 

موارد مالية �افية تمكنھ من �غطية املصار�ف ا�ختلفة املرتبطة بالتنظيم و�شغيل األ�خاص والقيام با�حمالت 

الناخ الكتلة  مع  والتواصل  مستوى  االنتخابية  ع��  النجاعة  من  وملز�د  األساس،  هذا  ع��  ��  ابة.  املال  ستخدام 

 6ستخدام،ليات لهذا اال آقرار  إأض�� لزوما ع�� املشرع    -خاصة خالل املرحلة االنتخابية  -املسارات الديمقراطية  

�ش�ل التمو�ل العمومي لألحزاب السياسية كنوع من مساهمة هكذا  .  لية التمو�ل االنتخا�ي العموميآومن أبرزها  

املالية  مواردها   �� آ7الدولة  و ،  الشفافية  لتحقيق  بذلكلية  يتع�ن  حيث  املساواة.  مبدأ  أجهزة   ،ترسيخ  تتعامل  أن 

السياسية الرصينة   - فق تكريس ا�ح�امة الديمقراطيةأوذلك �لھ ��    8الدولة مع جميع األحزاب ع�� قدم املساواة. 

السليم.أو�عز�ز   الديمقراطي  ا�خيار  خالل   سس  من  العامة،  املص�حة  أهداف  تحقيق  املا��  الدعم  هذا  و�روم 

انخراطه و�عز�ز  املواطن�ن  وتأط��  تنظيم   �� بأدوارها  االضطالع  ع��  السياسية  األحزاب  ا�حياة مساعدة   �� م 

 
سلسلة دراسات   ،منشورات املركز العل�ي للدراسات السياسية  ،إلتجاهات املعاصرة �� دراسة النظر�ة الديمقراطيةا  :هللا  شادية فت�� و�براهيم عبد   4

 .  40ص،2005،و��الطبعة األ  ،ردنيةمطبعة ا�جامعة األ ، 1رقم  ، نظر�ة
بلقا��ي  5 قانون رقم   :ميلود   �� الس  36-04قراءة  باألحزاب  وأبحاثياسية املتعلق  سلسلة دراسات  نون��  -2-، منشورات فكر،  األو��،  الطبعة   ،2006  ،

 .109ص
6 Ingrid van Biezen: Financement des partis politiques et des campagnes électorales. Lignes directrices, Edition Conseil de l'Europe 

2003, p.12. 
7 Omar Diop: Partis politiques et processus de transition démocratique en Afrique noire: recherches sur les enjeux juridiques et 

sociologiques du multipartisme dans quelques pays de l'espace francophone, Edition Publibook 2006, p .256. 
السا��ي8 االنتخا�ي  :محمد  الضبط  االنتخابية  ،آليات  ا�خرائط   �� أع��  والتحكم من  التأث��  السياسية واالجتماعية    ،محاولة  للعلوم  املغر�ية    ،ا�جلة 

 .185ص، 2013شتن��،  7ا�جزء ،4العدد
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ا�حيلولة دون أن ت�جأ هذه األحزاب واملر�ح�ن إ��    ع��الوطنية، و�� تدب�� الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى،  

طرق غ�� مشروعة �� مجال التمو�ل السيا��ي واالنتخا�ي، و�التا�� تحقيق الشفافية واملساواة ب�ن األحزاب، وكذا 

  �� الفعالة  السياسية ع�� وجھ ا�خصوص  ب�ن املر�ح�ن، مع املساهمة  العامة عموما، وا�حياة  ا�حياة  ��  .تخليق 

هذا الصدد، ينب�� ع�� أي مجتمع من ا�جتمعات، أن يحدد بنفسھ الهدف من تمو�ل األحزاب السياسية، بالنظر 

طار س��ورة ديمقراطية متحركة تجعل إ تطورات �� ، وما يكتنفها من عمليات و 9�� مجر�ات ا�حياة السياسية برم��اإ

ر�ائزها من  رك��ة  أهم  العامة  املص�حة  إمن  يخضع  .  أن  عليھ  منھ،  الغرض  يحقق  وح�ى  العمومي،  التمو�ل  ن 

بالضرورة �جملة من الضوابط. و�عت�� السو�د من الدول األو�� ال�ي أخذت بفكرة التمو�ل العمومي لالنتخابات، �� 

ع�� إ ا�حرص  سنة    طار  منذ  وذلك  االنتخا�ي،  اإلنفاق  ال�ي  1966تنظيم  الفكرة،  و��  قواعد  إستندت  ا.  ثالث   ��

الدعم املا�� املمنوح بناء ع��    -التمو�ل املقدم لألحزاب ا�جدية، وال�ي تملك حضورا سياسيا حقيقيا.    -  : أساسية

املر�ح. أو  ا�حزب  ا�ح  –طلب معلل من  االنتخا�ي �ش�ل �س�ي، حسب  الكتل التمو�ل  كتلة من  ل�ل  ال��ملا�ي  جم 

العمومي،  التمو�ل  بمفهوم  عدة  دول  أخذت  االنتخابية،  العملية  وتطور  السو�دية  التجر�ة  نجاح  مع  السياسية. 

سبانيا  �أملانيا و�ر�طانيا و –يمانا م��ا بأهميتھ �� تطو�ر وتخليق ا�حياة ا�حز�ية خصوصا وا�حياة السياسية عموماإ

   -هايطاليا وفر�سا وغ�� �و 

األ* سنة  أبد  : ملانية التجر�ة  منذ  أملانيا  االنتخابية 1968ت  ل�حمالت  العمومي  التمو�ل  مسألة   . بتنظيم 

األ   ،فعالوة اش��ا�ات  ومبالغ  الت��عات  ع��  السياسية  التنظيمات  حصول  إم�انية  الدولة   ، عضاءع��  فقد عملت 

محددة  مبالغ  من  حزب  �ل  تمك�ن  وصارمة  ،ع��  مضبوطة  معاي��  ل�ل    ،وفق  العمومي  التمو�ل  منح  يتم  حيث 

ع��   يحصل  سيا��ي  من  أتنظيم  األ   5, 0ك��  من  املائة  و  ��  الوط�ي  الصعيد  ع��  صعيد   1صوات  ع��  املائة   ��

 . انتخابات املناطق واملقاطعات

اإليطالية * لألحزاب  : التجر�ة  العمومي  بالتمو�ل  خاص  نظام  إقرار  ع��  اإليطا��  املشرع  �عمل  لم  حيث 

��  ،  سيةالسيا املا��يأإال  القرن  السبعينيات من  رقم  ،  واسط  قانون  بموجب  ،  1975ماي    2بتار�خ    1745وذلك 

�� تمو�ل األ  لة ت�لف الدولة بنفقات أينص ع�� مس  ، والذيحزاب السياسية"واملعروف بقانون "مساهمة الدولة 

لت�لف الذي تم توسيعھ ليشمل ح�ى  وهو ا  -مجلس النواب ومجلس الشيوخ  –املر�ح�ن �� االنتخابات التشريعية  

األ  ال��ملان  إطار   �� املنظمة  واالنتخابات  ا�حلية  ��  ورو�ياالنتخابات  التنصيص  ع��  القانون  هذا  حرص  وقد   .

ال��ملانية، الفرق  ��ا  تقوم  ال�ي  لأل�شطة  املا��  الدعم  تقديم  ع��  األو��،  باكما    10صيغتھ  من  إ �سم  العديد  جراء 

 
9 Ingrid van Biezen: op.cit, p.12. 

 . 9319بر�ل أ11تم إلغاء هذا املقت��ى بموجب استفتاء  10
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والتنقيحات سن   11.التعديالت  عرفت  ��    1992ةوقد  نوعيا  السياسية أ تحوال  لألحزاب  العمومي  التمو�ل  ش�ال 

. ومن  12الضوء ع�� قضايا التمو�ل الغ�� املشروع لهذه التنظيمات،  يادي النظيفة"إذ سلطت عملية "األ ،  بإيطاليا

 .مسألة تمو�ل التنظيمات السياسيةقرار املز�د من الضبط بخصوص ثم، س�� الدولة إل

ع��    1984ا�ي سنة  عمل املشرع ال��يط،  ط�� التمو�ل السيا��ي العموميأ�غية تذ أنھ  إ: التجر�ة ال��يطانية *

االنتخابية ا�حمالت  بتمو�ل  يقر  قانون  ل�حزب   .إصدار  بالنسبة  ا�حملة  الذي حدد سقفا ملصار�ف  القانون  وهو 

نتيجة الوقوف ،  وقد تم التفك�� �� إخراج هذا القانون إ�� ح�� الوجود  .جنيھ اس��لي�ي000. 100الواحد �� مبلغ  

وكذا   ،وما قد ينجم ع��ا من عبث سيا��ي وفو��ى انتخابية،  النتخابيةع�� خطورة التمو�الت ا�خارجية ل�حمالت ا

�� دوالي��ا  السياسية وتحكمھ  ا�حياة   �� املال  بازدياد قوة  �عاظم اإلحساس لدى منتس�ي حزب ا�حافظ�ن  نتيجة 

خرائطها ع��    وذلك  .وصناعة  لھ  اختيار مر�ح�ن  إ��  ا�حزب  نزوع  و�غييب صفا�أعقب  املالية  �م ساس مواردهم 

والفعالية بالكفاءة  ثمة  .املرتبطة  األ   ومن  ورجال  واألثر�اء  املال  ذوي  تر�ح  تزكية  ذوي تفضيل  حساب  ع��  عمال 

 روح التجر�ة الديمقراطية ال��يطانية العر�قة.  . مع ما �ش�لھ ذلك، من ضرب صارخ �� الكفاءات

اإل * اال سبانية التجر�ة  للتمو�ل  نظام  إقرار  ع��  اإلسبا�ي  املشرع  عمل  القانون نتخا�ي:  بموجب  أوال   ،

. هذا األخ�� الذي تب�ى ثالثة أنماط من التمو�ل 1987وثانيا بموجب قانون صادر سنة    ،1985يونيو  19التنظي�ي ل

 العمومي للنفقات االنتخابية، و�� كما ي��:

تخضعه  –1  صارمة  قواعد  وفق  السياسية  لألحزاب  العادية  األ�شطة  لتمو�ل  املقدم  املا��  لرقابة  الدعم  ا 

 رسمية؛ 

الدعم املا�� املقدم لألحزاب السياسية �ش�ل �س�ي حسب عدد األعضاء الذي يتوفر عليھ �ل حزب ��   -2

 مجلس النواب وحسب عدد األصوات ال�ي حصل عل��ا �� االنتخابات؛

النواب �� �ل الدعم املا�� القار والثابت املوجھ للفرق ال��ملانية، وال�ي تحدد بحد أد�ى وع�� أساس عدد    –3

 فر�ق؛

أي   خاص،  تمو�ل  آلية  من  تمكن��ا  تم  السياسية،  التنظيمات  لهذه  املالية  العائدات   �� الز�ادة  أجل  ومن 

 
وقد  .   2002ماي  21وقانون   1997يناير    2، ثم قانون  1985غشت  8املؤرخ ��    413وكذا القانون رقم    ، 1981يونيو  18املؤرخ    659من قبيل القانون رقم    11

 . سعت �لها إ�� تحس�ن النفقات االنتخابية لألحزاب السياسية 
12 Pour plus de détails voir : Jean Cartier-Bresson : Economie politique de la corruption et de la gouvernance, Editions L'Harmattan, 

Paris 2008. 

 



 ألية رهانات؟  ح�امة، أية  : باملغرباالقتصاد االنتخا�ي 

 قراءة ع�� ضوء التجارب املقارنة 

 

 

 

7 

م�انية ا�حصول ع�� أموال من مصادر خاصة، سواء من طرف أعضا��ا أو من طرف ا�جهات املانحة ا�خاصة، إ

الذاتية،   االستثمارات  مداخيل  تخو�لها  إومن  جانب  اال ��  إ��  حق  الولوج  أن  كما  البنكية.  القروض  من  ستفادة 

اإل  السياسية وسائل  األحزاب  جعل  مما  املتنافس�ن.  �جميع  مجا�ي  �ش�ل  يتم  القانون  بحكم  أخذ  العمومي  عالم 

ل��ا، �عد أن أ�حت �� الوقت الراهن  إتقتصد �� النفقات االنتخابية وتوفرها ألغراض أخرى �� �� أمس ا�حاجة  

 عالقة املال بالسياسة، جد م�لفة. من منظور 

، التمو�ل العمومي ل�حمالت االنتخابية لألحزاب السياسية بفر�ساأ  لقد تم تكريس مبد  :التجر�ة الفر�سية *

حزاب ما عملت األ   حيث غالبا  .بحكم عدم وجود قواعد وا�حة وآليات شفافة �� مجال التمو�ل السيا��ي عموما

أو أومن  ،  السياسية حظوظ  ضمان  االنتخابيةجل  باملقاعد  للفوز  غ��  ،  فر  بطرق  االنتخابية  حمال��ا  تمو�ل  إ�� 

و�غية ��ذيب السلوك   -وهذا ما دفع املشرع الفر���ي  .مخالفة بذلك القوان�ن ا�جاري ��ا العمل ،  مشروعة وملتو�ة

�� ضبط وتحديد سقف إ -السيا��ي وتوف�� املساواة ب�ن املر�ح�ن املتنافس�ن �� االستحقاقات االنتخابية ا�ختلفة 

العمومي  ،التمو�الت املال  صرف   �� ميوعة  هناك  ت�ون  ال  استخدامھ   ،ح�ى  عقلنة  ع��  بالتا��  هذا   .والعمل   ��

ال�ي ستعمل ع��  ،  ول من نوعھ ضمن سلسلة من القوان�نالذي �عد األ   ،1988مارس    11تم تب�ي قانون    ،الصدد

سقف   وتحديد  السياسية  األحزاب  تمو�ل  نظم  االنتخا�يتحديد  ا�حملة   ،اإلنفاق  ت�اليف  �غطية  حيث  من 

 ، ونتيجة لتجارب تراكمية سابقة وانطالقا مما سلف ذكره، هكذا. ليات صارمة ملراقبة ذلكآمع وضع  ،13االنتخابية 

إ�� اعتماد   إ�� ا�حد من دور املالأنظمة قانونية ترمي  أسعت العديد من دول العالم  والتقليص من فرص   ساسا 

االنتخابية العملية  دواليب   �� ا�حديثة  تحكمھ  الديمقراطيات  معظم  �جأت  حيث  القوان�ن،  إ.  من  ترسانة  تب�ي   ��

�غية دمقرطة االنتخابات وجعلها آلية للممارسة السياسية العادية، وذلك من منظور املالحظة املرصودة، �� �ون  

متنوعة حاالت  و��  االنتخابات،  نتائج  وح�ى  أن  بل  الضغط،  جماعات  أو  لألحزاب  املالية  بالقوة  تتأثر  ما  كث��ا   ،

بالشأن االنتخا�ي،  السياسي�ن واملهتم�ن  املنظر�ن  التجارب االنتخابية، واجھ  العديد من  أنفسهم. ففي  املر�ح�ن 

بحمالت تمو�ل كب��ة. نفاق االنتخا�ي " السائب" الغ�� املنضبط، ع�� القيام  ش�الية املرتبطة باإل منذ أمد �عيد، اإل 

  �� محالة،  ال  سيساهم  الذي  املعطى  واالإوهو  السياسية  ا�حياة  تم فساد  ومن  برم��ا.  واالجتماعية  قتصادية 

 املساهمة �� انبثاق آليات لعطب الس��ورة الديمقراطية بأسرها. 

 

 
13 Le trafic d’influence et le financement illégal des partis politiques Programme d’action contre la corruption, Troisième conférence 

européenne des Services spécialisés dans la lutte contre la corruption(Madrid, 28-30 octobre 1998),Edition du conseil de l’Europe, 

Mai 2000,p .88. 
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 التمو�ل االنتخا�ي العمومي باملغرب -ب 

وهو االنتقال الذي تم من  .  1986ة انتقاال كب��ا منذ سنة  حزاب السياسيعرف تمو�ل األ ،  فبالنسبة للمغرب

مرحلة اإلقرار الصر�ح بتب�ي نظام للدعم العمومي  إ��   14،حزاب السياسيةمرحلة املنع املطلق للتمو�ل العمومي لأل 

. وقد طرح التمو�ل العمومي �� بدايتھ 198615ول سنة  وذلك بمقت��ى رسالة ملكية للوز�ر األ   ،لهذه التنظيمات

ش�اليات القانونية، من قبيل الكيفية ال�ي ينب�� تبن��ا لتوزيع الدعم، وكذا تحديد الئحة التنظيمات العديد من اإل 

  1992االستفادة من هذا النمط من الدعم العمومي، وليحسم الفصل الثالث من دستور  السياسية ال�ي يحق لها  

ضفى  أمر الذي  األ ،  ع�� تنصيصھ ع�� ضرورة تخصيص دعم لألحزاب املنخرطة �� املسلسل الديمقراطي  ،�� ذلك

لأل  الدعم  منح  ع��  وقانونية  دستور�ة  السياسيةشرعية  األ .  حزاب  هذا  انتخابات    ،ساسع��    1992نظمت 

و شفافية   1993ا�جماعية  تأم�ن  الش�لية  الناحية  من  رامت  ال�ي  الضمانات  من  بمجموعة  مق��نة  التشريعية، 

وع�� ضوء ذلك، تم استبعاد �ل ش�ل من أش�ال التمو�ل   .16االق��اع، وم��ا التمو�ل العمومي ل�حمالت االنتخابية 

ن هذا الدعم يمكن  ، أالرغم من اعتبار البعض. و�17قرار مبدأ تقديم دعم ما�� من طرف الدولة  إالسري، مقابل  

الريع ، كش�ل جديد منھأ �� عداد  ��  أفإننا نرى    ،18ن يصنف  التمو�ل االنتخا�ي وجعلھ  �� ضبط  ن ذلك ساهم 

للتمو�ل العمومي لألحزاب "السائب".    ى عن انحرافات استعمالھأمن ، تتج�� 19وقد أوجد املشرع املغر�ي صيغت�ن 

املا�� السنوي املمنوح لألحزاب السياسية، وكذا الدعم ا�خصص للمساه �� الدعم  �� �غطية مصار�ف األو��  مة 

لألحزاب  الدولة  تقدمها  ال�ي  املالية  املساهمة   �� تتمثل  الثانية  أن  ح�ن   �� العادية،  الوطنية  مؤتمرا��ا  تنظيم 

 
ل    14 العامة  ا�حر�ات  ظه��  مقتضيات  ع��  استند  الذي  املنع  فصلھ    ،1958نون��  15وهو   �� جاء  مما  السياسية   :ماي��18حيث  لألحزاب  يمكن  ال   "

الصبغة   ذات  مباشرة  أ ،السياسية وا�جمعيات  بصفة  تتسلم  الدولة  أن  من  إعانات  مباشرة  غ��  البلديات  أ و  عمومية  أو  امل�اتب أوجماعات  ومن 

 "  ...واملؤسسات العمومية
حزاب السياسية ول ع�� تخصيص عشر�ن مليون درهم سنو�ا لدعم ال�حافة الوطنية ومساعدة األ ال�ي تم من خاللها حث الوز�ر األ  ، �� الرسالة و  15

تم التنصيص �� قانون املالية ،  من منطلق هذه الرسالة.و وذلك استجابة مللتمس قدمتھ �جنة الداخلية واإلعالم بمجلس النواب  ،واملنظمات النقابية

األ   1987لسنة   لتمو�ل  مالية  مبالغ  بتخصيص  متعلق  باب  رقم  ع��  قانون  مرسوم  بمقت��ى  العامة  ا�حر�ات  ظه��  �عديل  وليتم  السياسية،  حزاب 

الفصل�ن    1992شتن��  28��   صادر  92.719. 2 ذلك .32و18��  لألحزاب    ، �عد  ما��  دعم  تخصيص  ع��  التنصيص  االنتخابية   ، تم  حمال��ا  لتمو�ل 

خصوصا �� صورة مساهمات   ، حزاب السياسية وا�جمعيات ذات الطا�ع السيا��ي ال�ي تتلقى إعانة من طرف الدولة"أن األ   بموجب مرسوم نص ع��

ن تثبت �� ، أو�� صورة معونة لل�حف ال�ي تصدرهاأ�� تمو�ل ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم ��ا بمناسبة االنتخابات العامة ا�جماعية والتشريعية  

 .جلها"أغراض ال�ي منحت من ن املبالغ ال�ي تتلقها قد صرفت �� األ ، أراءات ال�ي تحددها ا�ح�ومةاملواعيد وفق اإلج
 .62ص، 2007دجن��، 93عدد  ،مجلة فكر ونقد ، سس ا�حكم وتجاذبات املسار االنتخا�يأمقار�ة  ،اإلش�الية االنتخابية �� املغرب : يو�س برادة 16
 .16ص، 2011شتن�� 22 -��خيص وتقييم ومق��حات –"م�افحة الفساد السيا��ي واالنتخا�ي باملغرب  :الهيئة املركز�ة للوقاية من الرشوة 17
 2.ص، 2012خر�ف ،السنة السا�عة عشر، 54العدد  ،مجلة وجهة نظر  ، مملكة الريع : عبد اللطيف حس�ي 18
 .املتعلق باألحزاب السياسية 29.11القانون التنظي�ي رقم من  31وهو ما يمكن استخالصھ، من مقتضيات املادة 19
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هكذا، ووفق 20.طار االنتخابات العامة ا�جماعية وا�جهو�ة والتشريعيةإالسياسية لتمو�ل ا�حمالت االنتخابية ��  

املادة   رقم  ا  من  31مقتضيات  التنظي�ي  السياسية  29.11لقانون  باألحزاب  استحقاق املتعلق  يخص  وفيما   ،

لألحزاب  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل   �� الدولة  ملساهمة  الك��  املبلغ  تحديد  تم  املنصرم،  أكتو�ر  من  السا�ع 

السياسية املشاركة �� االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب ا�جرى �� إطار هذا االستحقاق، بموجب 

ا�ح�ومة رقم   لرئيس  ��  الصا  3.191.16قرار  (  2016غشت    10در  مائ�ي  مقتضيات  () مليون درهم  200�� 

القرار من  األو��  رقم    21).املادة  التنظي�ي  القانون  نص  بتغي�� 2016غشت  10بتار�خ    21.16وقد  القا��ي   ،

املتعلق باألحزاب السياسية، ع�� أنھ يقسم املبلغ الك�� ملساهمة الدولة إ��    29.11قانون التنظي�ي رقم  وتتميم ال

عدد  توزيعها   �� يرا��  ثانية  وحصة  املعنية،  السياسية  األحزاب  ب�ن  ما   �� بالتساوي  توزع  جزافية  أو��  حصة 

الصعيد الوط�ي وعدد املقاعد ال�ي يفوز ��ا األصوات ال�ي يحصل عل��ا �ل حزب أو تحالف األحزاب السياسية ع��  

و�ظهر جليا، أن هذا  من القانون التنظي�ي).    36�ل حزب أو �ل تحالف ع�� الصعيد نفسھ(الفقرة األو�� من املادة  

و�غض  شفافية،  ب�ل  االنتخابية  املنافسة  غمار  خوض   �� السياسية  األحزاب  مشاركة  تيس��  �س��دف  التقسيم 

ووز  حجمها  عن  الديمقراطي  النظر  التمثيل  مبدأ   �� ضمنيا  الوارد  التناسب  مبدأ  ا�حسبان   �� يأخذ  كما  ��ا، 

  2016غشت    10الصادر ��    2.16.666ولقد حدد املرسوم رقم    .من الدستور   11املنصوص عليھ �� الفصل  

سياسية املشاركة مبلغ ا�حصة ا�جزافية من مساهمة الدولة �� تمو�ل ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم ��ا األحزاب ال

حزب   ل�ل  بالنسبة  درهم  ألف  وخمس�ن  سبعمائة   �� النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب  العامة  االنتخابات   ��

ق��اع �� ا�جر�دة الرسمية سيا��ي(املادة األو�� من املرسوم). و�صرف هذا املبلغ �عد �شر املرسوم ا�حدد لتار�خ اال

رقم   ��    2.16.69(مرسوم  وفق    .)  2016  يناير   29صادر  فتصرف  الدولة،  مساهمة  من  الثانية  ا�حصة  أما 

�� املائة من مبلغ ا�حصة الثانية من مساهمة الدولة ع�� أساس   50طر�قة خاصة، حيث يوزع شطر أول �ساوي  

االنتخابية   والدائرة  ا�حلية  االنتخابية  الدوائر  من  �ل  برسم  سيا��ي  حزب  �ل  عل��ا  يحصل  ال�ي  األصوات  عدد 

�� املائة من مبلغ ا�حصة الثانية من مساهمة الدولة باعتبار عدد    50ة، بينما يوزع الشطر الثا�ي ويساوي  الوطني

�� مادتھ الثالثة،    2.16.666املقاعد ال�ي سيحصل عل��ا �ل حزب، وفق كيفية حسابية نص عل��ا املرسوم رقم  

ال الدولة �عد إعالن  الثانية من مساهمة  الرا�عة من ع�� أن يصرف مبلغ ا�حصة  ال��ائية لالنتخابات(املادة  نتائج 

 
ابلغت م��انية دعم األ   ، نأ�� هذا الش  20 ��  حزاب  انتخابية    2015لسياسية  مبلغ  -االنتخابات ا�حلية وا�جهو�ة وانتخابات مجلس املستشار�ن  –كسنة 

درهم    46, 375 سنة  99, 88مقابل    ،مليون  درهم  سنة  91,88 و   2013مليون  درهم  قارنا  .2014مليون  ما  العمومي    ، و�ذا  الدعم  مع  امل��انية  هذه 

لأل  بفر�سا ا�خصص  السياسية  ت  ،حزاب  ضعيفةف�ي  �سبيا  إ��    ،بقى  اإلشارة  لأل أن  أمع  املقدمة  العمومية  املساعدات  الفر�سيةغلبية  تبقى ،  حزاب 

 .مليون درهم 660ي حوا�� ،أورو أمليون  60حيث تصل إ��  ،وطيدة الصلة بدرجة تمثيلي��ا
 .مليون درهم )250تم فيما �عد ��خ هذا القرار والرفع من قيمة مساهمة الدولة إ�� حدود مائت�ن وخمس�ن ( 21
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النتخاب  العامة  االنتخابات   �� املشاركة  السياسية  األحزاب  تمك�ن  أجل  ومن  ذلك،  مع  باملوازاة  املرسوم).  هذا 

أعضاء مجلس النواب، من القيام با�حملة االنتخابية �� ظروف تنافسية مر�حة، يب�� أن يصرف لفائد��ا، و�طلب 

�� املائة من مبلغ ا�حصة الثانية من مساهمة الدولة. و�صرف التسبيق   30ال يفوق مبلغھ اإلجما��    م��ا، �سبيق

كما    .�عد �شر املرسوم ا�حدد لتار�خ االق��اع �� ا�جر�دة الرسمية (الفقرة األو�� من املادة ا�خامسة من املرسوم)

بلغ الذي حصل عليھ ا�حزب املع�ي خالل السنة أنھ يحدد مبلغ التسبيق الراجع ل�ل حزب سيا��ي بالتناسب مع امل

السابقة لالق��اع برسم الدعم السنوي املمنوح لألحزاب السياسية للمساهمة �� �غطية مصار�ف تدب��ها (الفقرة 

املرسوم) ا�خامسة من  املادة  ل�ل حزب   .الثانية من  العائد  املبلغ  التسبيق من  مبلغ  من جهة أخرى، يجب خصم 

السيا��ي غ�� �اف الس��جاع مبلغ    سيا��ي من ا�حصة العائد ل�حزب  املبلغ  الثانية من مساهمة الدولة. و�ذا �ان 

(الفقرت�ن الثالثة والرا�عة من املادة ا�خامسة  التسبيق، وجب ع�� ا�حزب املع�ي إرجاع املبلغ غ�� املستحق ل�خز�نة  

املرسوم) السابقة  عموما  .من  املقتضيات  مختلف  تكريس  تم  إ  ، لقد  العمومي ع��  التمو�ل  لضبط  آليات  قرار 

جل ضمان �ل أمن    ، بما ف��ا االنتخابات التشريعية املتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب  ،للمسارات االنتخابية

  ولن يتأ�ى �ل ذلك   .االنتخا�ي- ب�ن مجمل م�ونات املشهد السيا��ي  ،الشفاف والديمقراطيو   أش�ال التنافس الن�يھ

فعال إ منظومة  بوضع  الشال   �� العمومي  املال  صرف  طرق  ع��  الرقابة  من  وناجعة  االنتخا�يأة  بالتا��    ،ن  وجعلھ 

 جلها. أغراض ال�ي تم إقراره من يحقق األ 

اقبة التمو�ل االنتخا�ي  -ت  تقو�ة ودعم فعالية مر

عدها ع��  إذا �انت األحزاب السياسية تحتاج، بالنظر إ�� األدوار الهامة املنوطة ��ا، إ�� تمو�ل عمومي �سا

��   ، كفاعل أسا��ي �� ا�حقل السيا��ي واالنتخا�ي منھ ع��22القيام بوظيف��ا أحسن قيام وجھ ا�خصوص، فإنھ 

ومنع التدخل ا�خار��   املقابل، تخضع مختلف التنظيمات السياسية لرقابة صارمة ��دف ترشيد وعقلنة تدب��ها،

دخول  أوانحراف   وتفادي  للديمقراطيةأي  أدوارها  مفسدة  �عض 23موال  باملغرب،  تمارسها  ال�ي  الرقابة  و��   ،

 � الدستور�ة  ل�حسابات،الهيئات  األع��  املالية  ا�جلس  وا�حاسبة  للرقابة  العليا  الهيئة  يتو��  24باعتباره  والذي   ،

 
��   ،ال بفضل املال العموميإحزب سيا��ي لم يتمكن من القيام بأ�شطتھ    15�� �ون  ، إ2015ع�� ل�حسابات برسم سنة  حيث �ش�� تقر�ر ا�جلس األ   22

 . 2013حزب سنة  13ح�ن أن هذا العدد �ان فقط 
االنتخا�ي   23 التمو�ل  ع��  الرقابة  موضوع  حول  التفاصيل  من  اال   ،للمز�د  ميمكن  ع��  القراري ؤلف  ضطالع  حمزة  اللطيف  وصناعة   : عبد  الشعوب 

اإلسالمي  ،حزاباأل ،  الديمقراطية،  الدستور  والنموذج  العر�ية  ،االنتخابات  للدول  املركزي  االتحاد  العليا أ�اديمية  أمنشورات    ، مشروع    ،كسفورد 

 .2016الطبعة الثانية 
الطبعة ،  الر�اط  ،طوب بريس  ،ضمن ا�ح�امة ا�جيدة باملغرب،  مؤسسات ا�ح�امة ا�جيدة �� ضوء الدستور ا�جديد للمملكة املغر�ية  : كر�م �حرش24

 .43ص، 2013و�� األ 



 ألية رهانات؟  ح�امة، أية  : باملغرباالقتصاد االنتخا�ي 

 قراءة ع�� ضوء التجارب املقارنة 

 

 

 

11 

بات األحزاب السياسية، وكذا فحص النفقات املتعلقة بالعمليات االنتخابية ال�ي ت��تب مهمة مراقبة وتدقيق حسا

إ  االنتخابية.  االستحقاقات  مختلف   �� مشارك��ا  األ عن  من  �ل  لها  يخضع  ال�ي  املراقبة  السياسية ن  حزاب 

ن تجرى ع��  أال�ي يجب    �عد املدخل الرئي��ي للمراقبة  ،عانات ال�ي يتلقو��ا من الدولةثبات صرف اإل واملر�ح�ن إل

السياق هذا   �� العام.  األ أي،  املال  ا�جلس  دور  ل�حسابات�ي  جهة   ،ع��  من  ا�جديد  الدستور  عمل  ع��  ،  والذي 

ية ساسية املتمثلة �� تدعيم وحماية مبادئ وقيم ا�ح�امة ا�جيدة والشفافوتوضيح مهمتھ األ   25ضمان استقاللھ 

عالوة ع�� مراقبة –توسيع مجال تدخلھ ليشمل    ،. ومن جهة ثانية26جهزة العمومية  وا�حاسبة بالنسبة للدولة واأل 

األ  ومصار�ف  مداخيل  عمليات  سالمة  من  والتحقق  املالية  قوان�ن  تدب�� تنفيذ  وتقييم  للمراقبة  ا�خاضعة  جهزة 

وامل اإل شؤو��ا  ع��  العملياتعاقبة  هذه  ع��  املرعية  بالقواعد  باملمتل�ات   –  27خالل  التصر�ح  وتتبع  مراقبة  مهمة 

السياسيةوتدقيق حسابات األ  وفحص   -املتعلقة خصوصا بمصار�ف تدب��ها ومصار�ف تنظيم مؤتمرا��ا  -حزاب 

ا بالعمليات  املتعلقة  يخص    28،النتخابيةالنفقات  ما  هكذاأ��  العمومية.  الدعم  ح�امة أومن  ،  موال  �عز�ز  جل 

بتطو�ر حمالت حرصت الدولة ع�� تب�ي تصور جديد يق��ي    ،الفعل الرقا�ي ع�� صرف الدعم العمومي االنتخا�ي

. فمن اختالالت ا�ح�امة ي�ن ألوجھ استعمال الدعم العموميالفاعل�ن السياسي�ن االنتخابية، شر�طة إثبات املعن

  ،�� التكتم ع�� طرق صرف نفقا��اإوالذي يف��ي    ،ا�حز�ية باملغرب نجد ا�غالق التدب�� املا�� لألحزاب السياسية

ن التدب�� أحيث ت�اد جل التقار�ر تجمع ع��  ،  29بالدعم املا�� املمنوح لها من طرف الدولة    ،خصوصا املتعلقة م��ا

، نتيجة تد�ي مستوى ا�ح�امة ا�حز�ية  ، املا�� لألحزاب �شو�ھ عدة اختالالت �عوق نجاعة العمل ا�حز�ي �ش�ل عام

باألساس   مرده  باإل إوالذي  متصلة  قانونية  �غرات  وجود  التنظي�ي��  القانو�ي  أل   ،طار  واقعوكذا  مرتبطة سباب  ية 

و�� هذا .  30عطاب تقديم ا�حسابات السنو�ة ومخالفات مسك ا�حاسبةأالسيما ما يتعلق م��ا ب  ،باملمارسة العملية

الصدد، عمدت الدولة إ�� اعتماد مقار�ة مصاحبة ومواكبة ملطابقة ا�حسابات السنو�ة، كما سعت إ�� االعتماد 

ا�حاسب�ن وهيئة  ل�حسابات  األع��  ا�جلس  إشراف  تحت  خاص  معلوما�ي  نظام  وضع  ع��  تقوم  مقار�ة   31.ع�� 

مراقبة  آضبط    ،وكذا االنتخابات.  أليات   �� الدولة  مساهمة  صرف  القانون  وجھ  عمل  املتعلق   29.11هكذا، 

 
 من الدستور.  147و�� من الفصل الفقرة األ  25
 من الدستور.  147الفقرة الثانية من الفصل 26
 من الدستور. 147الفقرة الثالثة من الفصل  27
 من الدستور. 147الفقرة الرا�عة من الفصل  28
 . 6ص(مرجع سابق)،   : الهيئة املركز�ة للوقاية من الرشوة 29
الذي  30 الكتاب   �� وارد  هو  ما  عنوانأ حسب  تحت  الرشوة  من  للوقاية  املركز�ة  الهيئة  اال  :صدرتھ  تقن�ن  رهانات  الفساد"  ومحار�ة  االنتخا�ي  ،  قتصاد 

 تصادية انتخابية نز��ة ".  رضية مداخل ح�امة اقأ
"تدب�� الدعم : � �لمة لھ خالل اليوم الدرا��ي املنظم من طرف وزارة الداخلية ووزارة العدل وا�حر�ات حول موضوع� :وز�ر الداخلية)(  محمد حصاد31

 .  باملعهد العا�� للقضاء بالر�اط  2015يوليوز   21العمومي"، يوم الثالثاء 
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املادة  �� السياسية  لهذه  منھ،    43باألحزاب  املسلمة  املبالغ  صرف  ينب��  ال�ي  الغايات  مختلف  تحديد  ع�� 

بخصوصها. رقم    التنظيمات  املرسوم  مضام�ن  من  أيضا،  �ستشف  ما  ��    2.16.667وهو  غشت    10الصادر 

اال 2016 عمليا��ا  بتمو�ل  ارتباطا  السياسية،  األحزاب  جعلت  وال�ي  من  ،  للتأكد  صارمة  لرقابة  تخضع  نتخابية، 

برزها املشرع بدقة. أ�ون اإلعانات ال�ي تحصل عل��ا بمناسبة االستحقاقات التشريعية قد صرفت �� ا�جاالت ال�ي  

األحزاب   إ��  املسلمة  املبالغ  ف��ا  �ستعمل  أن  ينب��  ال�ي  الغايات  بدوره،  الذكر  السالف  املرسوم  حدد  فقد 

اق��اع  السياسية برسم مسا بمناسبة  ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل   �� الدولة  ،  2016أكتو�ر    7همة 

  –حزاب  ن �عض األ أحيث    ،32مقابل إدال��ا بالوثائق ال�ي تثبت استعمالها هذا الدعم للغايات ال�ي منح من أجلها

ذ لم تدل  ، إكث��ا ما يخرق قواعد ا�حاسبة املالية ا�خاصة ��ا  –2015ع�� ل�حسابات لسنة  �ر ا�جلس األ وفق تقر 

ن إف  ،  و�التا�� تقديم الوثائق ال�افية لت��ير �عض النفقات. ومن تم  ،وجھ املال العموميأين صرفت  أبوثائق تثبت  

 ، �� �ش�ل عام مر�بة  ،املال العمومي �� غايات  باستعمال  ،لدى البعض  ،يصبح مرادفا  ،تمو�ل النشاط السيا��ي

لتجاوز هذه الوضعية "املر�بة"، و�ذا تب�ن للمجلس األع�� ل�حسابات، بأن املستندات املد�� ��ا    .33تبعث ع�� الشك 

حز  أي  لدن  استعمال من  �ليا،  أو  جزئيا  ت��ر،  ال  االنتخابات،  بمناسبة  العمومي  الدعم  من  مستفيد  سيا��ي  ب 

إذا لم يدل هذا ا�حزب باملستندات والوثائق املثبتة املطلو�ة،   املبلغ املمنوح، طبقا للغايات ال�ي منح من أجلها، أو

املمن املساهمة  من  �ستعملھ  لم  مبلغ  �ل  ا�خز�نة  إ��  يرجع  لم  إذا  لھ  أو  املادة  –وحة  ذلك  ع��  تنص  من    43كما 

  29.11، القا��ي بتغي�� وتتميم القانون التنظي�ي رقم  2016غشت    10بتار�خ    21.16القانون التنظي�ي رقم  

السياسية   باألحزاب  القانون -املتعلق  بحكم  يفقد،  ا�حزب  هذا  فإن  ذلك،  لتدارك  الالزمة  اإلجراءات  يتخذ  ولم 

ستفادة من التمو�ل العمومي إ�� ح�ن �سو�ة وضعيتھ تجاه ا�خز�نة، وذلك دون اإلخالل  و�كيفية فور�ة، حقھ �� اال 

ملزمة بإثبات   ،حزاب السياسيةصبحت األ أحيث  باتخاذ التداب�� واملتا�عات املقررة �� القوان�ن ا�جاري ��ا العمل.  

من   منحت  ال�ي  للغايات  عل��ا  حصلت  ال�ي  املبالغ  املس،  جلهاأاستعمال  لذلك و�تقديم  املثبتة  والوثائق  تندات 

املساهمة   من  املستعملة  الغ��  املبالغ  ا�خز�نةإو�إرجاع  اعتبار    ،��  طائلة  الشأتحت  هذا   �� تجاوز  بمثابة ،  نأي 

ومما ينب�� اإلشارة إليھ أيضا، هو أن الفوز بمقعد ح�ام القانون ا�جنائي.  أ �عاقب عليھ وفق    ،اختالس للمال العام

 
خرى من مستندات أي مستندات  أو  أ�عاب  أنات  و بيا أو اتفاقيات  أ�� ش�ل فاتورات    -2.16.667رقم  وفق مقتضيات املادة الثالثة من املرسوم  -"وذلك   32

املماثلة  اإل األ   ، ثبات  لدن ممث��  ا�خدمات ومشهود ب�ح��ا من  املوردين ومقدمي  با�خالصات ومؤرخة وموقعة من قبل  السياسية مشفوعة  حزاب 

من القانون -�� فقر��ا األو��-  45حيث تنص املادة    ،ع�� افتحاصها وتدقيقها  ،ع�� ل�حساباتاملعين�ن لهذا الغرض". و�� الوثائق ال�ي �عمل ا�جلس األ 

ثبات املتعلقة بصرف املبالغ ال�ي �سلمها �ل حزب مع�ي برسم " يتو�� ا�جلس األع�� فحص مستندات اإل: املتعلق باألحزاب السياسية ع�� أنھ  29.11

 مساهمة الدولة �� تمو�ل حمال��ا االنتخابية". 
33« Nos partis gèrent mal l’argent public », Challenge, N 585, Du 13 au 19 Janvier 2017, p 36. 
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عفي صاحبھ من الوفاء بال��اماتھ الناتجة عن مشاركتھ �� االستحقاقات التشريعية، وال يضفي  بمجلس النواب ال �

عليھ حصانة تمنعھ من املساءلة واملتا�عة. وتأسيسا عليھ، وتطبيقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، يجرد من  

خل األجل ا�حدد قانونا أو لم العضو�ة �� مجلس النواب �ل نائب تخلف عن إيداع جرد مصار�فھ االنتخابية دا

�� شأ��ما من   إليھ  املوجھ  ولم �ستجب لإلعذار  الذكر،  السالفة  للمصار�ف  املثبتة  بالوثائق  املذ�ور  ا�جرد  يرفق 

ا�حدد  السقف  تجاوز  نائب  �ل  ع��  ا�حكم  نفس  يطبق  ل�حسابات.كما  األع��  للمجلس  األول  الرئيس  قبل 

در تمو�ل حملتھ االنتخابية أو لم يقم بت��ير املصار�ف املذ�ورة. �� �ل هذه للمصار�ف االنتخابية أو لم يب�ن مصا

ا�حاالت، يحيل الرئيس األول للمجلس األع�� ل�حسابات األمر إ�� ا�حكمة الدستور�ة إلعالن تجر�د النائب املع�ي 

ال ما  غالبا  االنتخابية،  بالنفقات  التصر�ح  مقت��ى  أن  واملالحظ  النواب.  مجلس  عضو�ة  فبعد من  اح��امھ.  يتم   

دستور   �عد  الثانية  التشريعية  االنتخابات  ع��  أشهر  ا�حمالت 2011مرور  بمصار�ف  النواب  تصر�ح  عاد   ،

وكالء  من  فالعديد  الواجب.  ��ذا  القيام  عن  غالبي��م  تخلف  عن  ا�حديث  ظل   �� وذلك  الواجهة،  إ��  االنتخابية 

صرفوه من أموال �� االنتخابات ال��ملانية، رغم تجاوزهم املهلة  اللوائح لم يصرحوا للمجلس األع�� ل�حسابات بما  

ال�ي حددها القانون. و�ان رئيس ا�جلس األع�� ل�حسابات، إدريس جطو، أعلن أن وكالء لوائح ال��شيح ملزمون،  

  34داخل أجل شهر واحد من تار�خ إعالن نتائج االق��اع املذ�ور، بكشف التصر�حات أمام ا�حاكم املالية. 

وت�و���م  املواطن�ن  تأط��   �� السياسية  األحزاب  دور  بأهمية  منھ  ووعيا  املشرع،  أن  سبق،  مما  �ستفاد 

� الشأن العام، قد وضع تحت تصرف األحزاب والتنظيمات السياسية العديد السيا��ي، و�عز�ز انخراطهم �� تدب�

�شديد   ع��  نفسھ،  اآلن   �� حرص  أنھ  إال  ��ا،  املنوطة  األدوار  أداء   �� لها  تيس��ا  بامتيازات  ومتعها  اإلم�انيات  من 

 الرقابة ع�� أوجھ تدب��ها اإلداري واملا��، وتدقيق معاي�� تخو�لھ هذا الدعم.

  

 
  .2016دجن��  24، السبت جر�دة هس���س االلك��ونيةنواب برملانيون جدد يمتنعون عن التصر�ح بمصار�ف ا�حملة االنتخابّية،  :محمد بلقاسم 34

 



 ألية رهانات؟  ح�امة، أية  : باملغرباالقتصاد االنتخا�ي 

 قراءة ع�� ضوء التجارب املقارنة 

 

 

 

14 

 آليات محار�ة الفساد االنتخا�ي:تفكيك بنية االقتصاد االنتخا�ي غ�� املنظم: ثانيا

 الفساد االنتخا�ي كش�ل من أش�ال الفساد السيا��ي؛ -أ 

والتنكر أوعن موجبات القوان�ن النافذة  ،  خالقية العامةطار املسلمات األ إ�عت�� الفساد بمثابة ا�خروج عن  

الفساد  35لهذه املسلمات واملوجبات  باستخدام مؤشرات كمية من طرف عدد من   1995منذ عام  . وتقاس درجة 

الدولية.   ال�ي وقفت ع�� معطى �ون ا�جهات  املؤشرات  يمثل ظاهرة مركبةأالفساد    و��  الشدة  ،ض��    ،متفاوتة 

كدت نفس املؤشرات ا�ساع حجمھ أساسا ش�ل الفساد السيا��ي ال�ي  أوم��ا    ،ش�المتداخلة العوامل ومتنوعة األ 

تمظهرات ا�ع�اساتھوتنوع  وسلبية  باإل 36، ھ  يتعلق  الذي  الفساد  السلطة وهو  وتداول  توزيع   �� واالنحراف  خالل 

وا�حرص ع�� بلوغ مدارك قصوى من املص�حة ا�خاصة. ومن تم   37املتعلقة بنظام ا�حكم واملؤسسات السياسية

�عرف �� أب   ،فهو  ممن  القانو�ي  غ��  السلوك  أو  خاصة  م�اسب  لتحقيق  العامة  السلطة  استخدام  إساءة   " نھ 

خاصة".  منفعة  لتحقيق  كسلوكإ  38السلطة  السيا��ي  الفساد  يد  ،ن  من  املال  انتقال  بالضرورة  يف��ض  ��  إال 

التأث�� بدون موجب قانو�ي �� مجمل دعامات ا�حياة السياسية. كطر�قة من طرق  يتبلور بصفة عامة    بل  ،خرى أ

ش من  الذي  السيا��يأوهوالتأث��  فالفساد  برم��ا.  الديمقراطية  ا�حياة  ��ديد  غ��    ،نھ  التصرفات  �ل  �شمل 

واملنتخب�ن خصوصا السياسة  ��ا من طرف رجال  القيام  يتم  ال�ي  ف��ة ممارس��م أبان  إو  أقبل    ،املشروعة  �عد  و 

 ، ن السلوكيات املرتبطة بالفساد السيا��يإ.  39مام شفافية ا�حياة العامة أداء  أالسياسية.وهو بذلك �ش�ل عقبة � 

 ، وم��ا ال�حظة االنتخابية  ،�� هذه السلطةإ�حظات الطموح �� الوصول  ، خالل  رهاصا��اإن تتج�� �عض  أيمكن  

ذلك ضوء  ع��  تنبثق  من    ،حيث  كنمط  االنتخا�ي  الفساد  السيا��يأممارسات  الفساد  �ش�ل   ،نماط  قد  وال�ي 

االنتخا�ي ليس سلو�ا ن السلوك  أذا أخذنا �ع�ن االعتبار  ، إخاصة40��ديدا مباشرا لعدالة س�� العملية االنتخابية. 

بالضرورة.  االنتخا�ي41عقالنيا  السياسية   ،فالسلوك  الثقافة  محتوى  ع��  للتعرف  مدخال  دراستھ  �عت��  والذي 

 
بحوث ومناقشات ،  قطار العر�ية قتصادي �� األصالح السيا��ي واالضمن املشاريع الدولية مل�افحة الفساد والدعوة لإل ،  فة الفسادآ  :سليم ا�حص  35

 . 36ص ، 2006الطبعة ألو�� ، ب��وت ،املنظمة العر�ية مل�افحة الفساد ،قام��ا املنظمة العر�ية مل�افحة الفسادأالندوة ال�ي 
 . 3ص(مرجع سابق)،   :الهيئة املركز�ة للوقاية من الرشوة 36
 .61ص )، مرجع سابق، ( ن املشاريع الدوليةضم ، إش�الية البحث والقياس، م�افحة الفساد �� الدول العر�ية : حمد صقر عاشور أ 37
مجموعة   ،�عاد الثقافية والسياسية  نفجار العر�ي الكب�� �� األضمن اال   ، فاق السياسية  �� اآل إاهنة  حضور التار�خ من ال�حظة الر   : وليد عبد ال��   38

 .204ص ،  2012و�� يوليوز الطبعة األ  ،ب��وت ،بحاث ودراسة السياساتاملركز العر�ي لأل  ،مؤلف�ن
39 Transparency International: Rapport mondial sur la corruption 2004, Thème spécial : la corruption politique, Edition Karthala, 

2004, p 13. 
الطبعة   ،فراد�س للنشر والتوزيع،  ترجمة غر�ب عوض،  ا�جزء الثا�ي،  االنتخابات ا�حرة العادلة  ،�� الديمقراطيةإمدخل    : ديفيد بي��ام وكيفن بو�ل  40

 .34ص ،2007و�� األ 
 .11ص، 2016شتاء ، 19العدد ،هل �ع�ي عودة السياسة ل�حقل االنتخا�ي؟ ا�جلة املغر�ية للسياسات العمومية :شتن�� 4انتخابات  : حسن طارق  41
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حيث  ،  42السائدة  ا�جتمع.   �� السائد  السيا��ي  للسلوك  جليا  ا�ع�اسا  عموما  مثال  أنيظل  كسلوك   ،التصو�ت 

  �� �� املغرب ع�� معطيات علمية ورؤى  ،  43طار السوسيولوجيا االنتخابية إانتخا�ي تتم دراسة محدداتھ  ينب�ي  ال 

. هنا ت��ز 44ملعاي�� العقل ا�جم�� و�صمات التنشئة االجتماعية  بل يتبلور وفقا،  تقييمية لل��امج ا�حز�ية املطروحة

، باعتبارها من أبرز ال�وابح املزمنة املوطدة لعسر 45استخدام املال ا�حرام أو املال السيا��ي الغ�� املشروع ظاهرة  

نتاج النخب "الفاسدة"، وهو ما يتجسد �ش�ل صر�ح �� إاشتغال اإلوالية االنتخابية باملغرب، وع��ها املساهمة ��  

نقد بمقابل  الناخب�ن  وأصوات  الذمم  شراء  قبيل  من  مرضية،  انتخابية  سلو�ات  عي�يتف��ي  أو  حيث  ي  من  أ.  نھ 

االنتخا�ي الفساد  االنتخابية،  مظاهر  ا�حطات  ل�ل  مالزما  سلو�ا  ممارستھ  ظلت  الرشوة  أنجد    ،والذي  فعال 

 . 46موال القذرة ستعمال األ او 

 تمظهرات الفساد االنتخا�ي:  -ب

إذا �ان لالقتصاد عموما طا�عا غ�� مهي�ل، فإن الفساد يجعل من االقتصاد االنتخا�ي بدوره نموذجا من  

املهي�ل غ��  االقتصاد  هذا  ما  / نماذج  غالبا  والذي  املنظم،  "أ�حاب غ��  �سمون  الذين  أولئك  دواليبھ  ينعش 

الش�ارة" من ذوي ا�جاه واملال، بل وأولئك الذين يبيضون األموال املشبوهة وسماسرة االنتخابات، والذين تتحول  

يرغب   الذي  املر�ح  ملش����ا،  الناخب�ن  أصوات  بيع  والشراء،  للبيع  ك��ى  مالية  سوق  إ��  االنتخابات  أيد��م  ع�� 

 ، . و�صرف النظر عن ت�لفة ا�حمالت االنتخابيةانتخا�ي بأي ثمن، والفوز ولو بطرق غ�� مشروعةبالظفر بمقعد  

هم الذين يتوفرون   ولئك الذين يمتل�ون املالأنھ فقط  أيبدو    ،ال�ي تبدو باهضة جدا من منظور الفساد االنتخا�ي

صوات �خاص القادر�ن ع�� حصد األ . هنا يالحظ و�ك��ة تزكية األحزاب لأل47ع�� حظوظ كب��ة للفوز باالنتخابات 

 
 .66ص ، 1991و�� الطبعة األ  ،فر�قيا الشرق ، إالنسق السيا��ي املغر�ي املعاصر : محمد ضر�ف 42

43 Olivier Nay : Lexique de science politique, vie et institutions politiques, Dalloz, 2008. 
 .84ص، 2009ماي ،1ع  ،منشورات سلسلة الشروق، تأمالت �� السلوك االنتخا�ي �� املغرب : عبد الرحيم العطري  44
ل  45 االنتخا�ي  القانون  رقم    1997(ابر�ل  2عمل  رقم    9-97القانون  القانون  بموجب  وتتميمھ  �غي��ه  تم  كما  االنتخابات(  بمدونة   64-02املتعلق 

رقم    2003مارس24ل القانون  بموجب  ��   2008د�سم��   30ل  36.08رقم    والقانون   ، 2007مارس  23ل 06-23وكذا  املال  توظيف  تجر�م  ع�� 

درهم �ل من حصل أو    100.000إ��    50.000با�حبس من سنة إ�� خمس سنوات و�غرامة من    �عاقبنھ "أمنھ ع��    100ذ ينص الفصل  ، إاالنتخابات

��ا أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع   أو ت��عات نقدية أو عينية أو وعد  حاول ا�حصول ع�� صوت ناخب أو أصوات عدة ناخب�ن بفضل هدايا 

اشرة أو بواسطة الغ�� أو استعمل نفس الوسائل �حمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة أخرى قصد ��ا التأث�� ع�� تصو���م سواء �ان ذلك بطر�قة مب

يحكم بالعقو�ات املشار إل��ا أعاله ع�� األ�خاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو الت��عات أو الوعود املشار  ناخب�ن ع�� اإلمساك عن التصو�ت.

  تقديمها أو شار�وا �� ذلك". إل��ا أعاله، وكذا ع�� األ�خاص الذين توسطوا ��
�ي ملراقبة استعمال املال وهو ما �ستشف من تقار�ر �ل من الهيئة املركز�ة للوقاية من الرشوة والنسيج ا�جمعوي وترا�سبارا���ي املغرب واملرصد الوط  46

 العام �� االنتخابات وقرارات ا�جلس الدستوري. 
47 Transparency  Internationale : Djillali Hadjad (Sous la direction de):Combattre la corruption: enjeux et perspectives, Edition 

Karthala, 2002, p.13. 

http://www.editions-dalloz.fr/catalogsearch/result/?q=Nay
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بل قد تم   ،خالقيا��م ومستواهم الثقا�� أم و �غض النظر عن سلوكه،  ك�� عدد من املقاعدأوضمان �حصول ع��  

املنتخب�ن �عض  تزكية  السابق  و   ،��  األ �ح�ى  من  �انوا  األ ن  وتجار  االنتخابات  عيان  وسماسرة  من  أصوات  �انوا  و 

فغالبا ما   48�الز�ونية وا�حسو�ية والرشوة... ،  املتورط�ن واملساهم�ن �� تف��ي وتنامي الظواهر االجتماعية املشينة

األ أنالحظ   السياسيةن  الوجهاء خاصة    –حزاب  استقطاب  ع��  تركز  مافتئت  ال�ي  التقليدية،  األطر  أحزاب 

�غطية نفقات ا�حمالت املتوفر�ن ع�� م�انة اجتماعية مهمة، بفضل نفوذهم املعنوي أو ثرو��م ال�ي تمك��م من  

�جو��م    –)49( االنتخابية يخفون  ال  مر�ح�ن  ع��  هوادة  بدون  انفتاحا  �� إتجرب  نز��ة  غ��  وسائل  استعمال   ��

عبد    50،االنتخا�ي  التنافس السوسيولو��  الباحث  �عب��  حسب  يجعلنا  "هولو�وست مما  أمام  العطري  الرحيم 

حيث   يام األخ��ة ال�ي �سبق يوم االق��اع،خاصة �� غضون األ 51السيا��ي،  - انتخا�ي" �عمق إفساد املسار االنتخا�ي

باالستخدام القيام  ع��  االنتخابية"  ل�ل    تحرص"اللو�يات  االأ املفرط  املنظم.  ش�ال  الغ��  االنتخا�ي   ، نھإقتصاد 

ت��ز كعملية معقدة  الر�ح وا�خسارة  ،ومادامت االنتخابات  ،  ن مساحات الصراع االنتخا�يإف  ،يحضر ف��ا منطق 

ذلك ا�ساعاأح  تصب  ،وكنتاج  األ   ،ك��  تطلب  ولو  االنتخابيةح�ى  اللعبة   �� املتنافس�ن  من  رقع��ا    ،مر  توسيع 

ال�جوء  ،  باستمرار وسائل  إع��  قانونيةأ��  غ��  ممارسات  االنتخابات  ،خالقية)أغ��  ( و  ع��  يلقي  ،  للتأث��  مما 

برم��ا.  العملية  شرعية  ع��  االنتخابات�و   ،اهكذ52بظاللھ  �انت  التمثي��   ،ذا  ا�حكم  عماد  ذلك إف،  تجسد  مع   ��ا 

الفسادأن �شملها  أيمكن   آفة  االنتخا�ي ح�ى    53، يضا  تمظهرها   �� الأوال�ي مست  ن ظاهرة إ.  54ديمقراطياتعرق 

قتصاد االنتخا�ي الغ�� �عاد االأهم  أحدى  إخذت ت���خ � ، أش�ال الفساد السيا��يأالفساد االنتخا�ي كش�ل من  

و  اإل أاملنظم  ع��  ا�حاضنة،  طالقخطرها  البيئة  تتوافر  عندما  غال  ،خاصة  �ي  وال�ي  للفساد  العنان  ت��ك  ما  با 

 مال املال نجد استع ،برز ممارسات الفساد االنتخا�يأ. ولعل من 55ن تمارس دورها �� كبح جماحھ أ دون ، يتف��ى

 
 . 15ص،  43/44العدد ،2016، مجلة مسالك، منطلقات ومبادئ ،جل ح�امة انتخابيةأ من :بر�ان أعماد  48
 .113ص، 2015الطبعة الثانية ، الر�اط ،مطبعة املعارف ا�جديدة ، ) 3سلسلة بدائل قانونية وسياسية( ،�� علم السياسةإمدخل  : محمد الرضوا�ي 49
طارق   50 الديمقراطي    :حسن  االنتقال  إش�الية  من  املغر�ية  املرور  إاالنتخابات  إش�الية  السياسةإ��  اق��اع    ،��  املغر�ية ،  2007شتن��    7حالة  ا�جلة 

 .77ص، 2013شتن��، 7ا�جزء ،4العدد ،للعلوم السياسية واالجتماعية
ب"واقع استعمال األموال كظاهرة اعت�� أ��ا ستعود بأوخم   1997غشت20خطابھ ل  اقرار امللك الراحل ا�حسن الثا�ي ��نقف عند    ، �� هذا الصدد  51

 ".العواقب ع�� العمل السيا��ي برمتھ
 .11ص، ( مرجع سابق) : بر�انأعماد  52

53 Louise-Marie de Cormenin: Ordre du jour sur la corruption électorale et parlementaire, PAGNERRE Paris, 1846, p.7 . 
54 Transparency International et Djillali Hadjad:  op.cit, p.13. 

،  2015صيف،  16العدد  ،ا�جلة املغر�ية للسياسات العمومية  ،مؤسسات ا�ح�امة ب�ن حماية املال العام وهاجس االستقاللية باملغرب  : جواد الر�اع  55

 .206ص
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شراء  أ- عملية   �� الناخب�نأ ساسا  ومتنوعة  -صوات  متعددة  يتخذها  ال�ي  الصور  غذت  �عد 56والذي  لم  .حيث 

إي�ج   ،املر�ح مثال باملالأ  الناخب�ن مباشرة  األ -صبح �عتمد ع�� تقديم خدماتأبل    ،�� مد  للتأث��    -هدافمتوار�ة 

حدى صور الفساد االنتخا�ي �� املستوى إ. كما تتمظهر  57صوا��م لصا�حھ أو�التا�� استمالة    ،ع�� هؤالء الناخب�ن

قتصادي واملتمثل ا�جال اال :وهما  ،جال�نوالذي يت�ح من خالل م  -للتنظيمات السياسية خصوصا-قتصادياال

 58�� ارتفاع النفقات وا�جال املا�� املتجسد �� ا�عدام املراقبة وغياب التقار�ر والكشوفات واملستندات. 

  

 
بحاث ودراسات أسلسلة    ،القاهرة  /الر�اط    ،�سانيةدفاتر العلوم اإل،  ليات انتاج الوجاهة السياسيةآ،  عيانسوسيولوجيا األ   :عبد الرحيم العطري   56

 .151ص،  2013يناير ،و��الطبعة األ  ،2رقم 
بمنع جملة من   ايات انتخابية قد �سبق استحقاق السا�ع من أكتو�ر،إ�عاد أي ش��ة أو نوايا لدعو�م��ر    ،تت قرارات وزارة الداخلية، أ �� هذا الصدد57

ال�ي لها صلة باألحزاب السياسية، خاصة مع تزامن هذا االستحقاق و ال�ي تم القيام ��ا من طرف �عض ا�جمعيات ا�خ��ية أ/ ال�ي �ان مقررا، �شطةاأل

املدر��ي... و�� املناسبات ال�ي غالبا ما يتم استغاللها ، من أجل تقديم    مع عدة مناسبات من قبيل شهر رمضان وعيدي الفطر واألض�� والدخول 

 .خدمات إحسانية وخ��ية، �غية استمالة أصوات األ�خاص الذين تقدم لهم مثل هذه ا�خدمات
 .180ص ،2007سنة ، 31/32عدد مزدوج  ،مجلة أمل ،الفساد باملغرب الراهن مصدره وتوظيفھ :إدريس قصوري 58
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 االنتخا�ي:  آليات محار�ة الفساد -ت

املبدأ    إن هذا  القانون.  دولة  ترسيخ أسس  الن�اهة مرجعا أساسيا من مراجع  مبدأ  ا�ح�امة، يظل  دولة   ��

يجعل من االحت�ام إ�� قيم الشفافية جوهر الصرح الديمقراطي ألية دولة من الدول. �� هذا الصدد، يتم التعامل 

أ   �� ل���خھ  بنوع من السمو الضامن  املبدأ،  عماق ا�جتمع، كمجمع لقواعد قانونية ملزمة، سواء �انت مع هذا 

املغرب  إن  القول  يمكن  هنا  من  دولية.  إتفاقيات   �� بنود  أو  داخلية  القانونية   59قوان�ن  ال��سانة  إغناء  إ��  س�� 

كما أنھ ع�� مستوى االتفاقيات الدولية املتعلقة بم�افحة  ،  60الفساد ليات محار�ة �ل أش�ال  الداخلية الناظمة آل

قبيل   من  الفساد،  تمظهرات  �ل  ومحار�ة  م�افحة  إ��  الهادفة  االتفاقيات  من  العديد  ع��  املغرب  وقع  الفساد 

الفساد  املتحدة مل�افحة  القانونية ،  61اتفاقية األمم  الوثيقة  �عت��  أ��ا  إذ  ال�ي �ش�ل خطوة مهمة،  و�� االتفاقية 

ا غ��  الدولية  دو��  إجماع  نتيجة  أتت  وقد  والشامل،  املت�امل  الش�ل  ��ذا  الفساد  موضوع  تتناول  ال�ي  لوحيدة 

وعموما، إن من    .مسبوق حول خطورة الفساد كظاهرة ��دد التنمية و�عيق اإلصالح، بما �� ذلك اإلصالح السيا��ي

ادية واملست��ة، الضمنية والصر�حة، الكفيلة أن تؤطر األ�عاد الب-خارجية و أ�انت داخلية -شأن اإلوالية القانونية 

. وعالوة ل�ل ما سبق، يمكن القول إن  السيا��يباستئصال آفة الفساد، وع�� جميع املستو�ات، بما ف��ا املستوى  

التوفر -و�� إطار تجمي�� -املغرب استحدث جملة أخرى من اإلواليات اإلس��اتيجية مل�افحة الفساد، وم��ا أساسا  

سنة  - الفساد، -0052ومنذ  مل�افحة  شاملة  وطنية،  إس��اتيجية  االنتخابية 62ع��  باملمارسات  املرتبطة  ف��ا  بما 

�ع�اسات السلبية جل ا�حد من االأومن  وعموما،    .رة ع�� تنافسية م�ونات ا�حقل السيا��ي املغر�ياملشينة واملؤث 

االنتخا�ي املستوى  ع��  الفساد  ا�خطوات  ،آلفة  من  جملة  اق��اح  األ  ،يمكن  االق��اع  نمط  اختيار  قبيل  ك�� من 

م��ا   ،طھ العديد من العوامل�عاد سياسية وتضبأن اختيار نمط اق��ا�� محدد تحكمھ  أحيث  ،  شفافية ونجاعة

ن اختيار نمط االق��اع الالئ�� قد يرفع  إف  ،قتصادية والثقافية. و�ذلكع�� وجھ ا�خصوص السوسيولوجية واال

االنتخاب موضوعية  إمن  ع��  ،  التأث��  صعو�ة  هنا  نجد  تتال��ى  إذ  حيث  الكب��ة،  الدائرة  ظل   �� الناخب�ن  رادة 

 
األر�عاءفب  59 يوم  صادر  لها،  الدولية( 2017يناير    25تقر�ر  الشفافية  منظمة  كشفت   ،(Transparency International    املركز احتل  املغرب  ��   90أن 

الرشوة لسنة  مؤ  �� محار�ة .  2016شر مالمسة  التقدم  �عدم  أكتو�ر،  السا�ع من  الرشوة، نددت عشية استحقاق  املغر�ية �حار�ة  ا�جمعية  و�انت 

  .الفساد باملغرب، محملة الطبقة السياسية املسؤولية عن ذلك 
�ستشف    60 ما  فصول  وهو  �عض  االختالس من  قبيل:  من  الفساد  أش�ال  من  جملة  تجر�م  ع��  عملت  وال�ي  املغر�ي،  ا�جنائي  القانون 

(الفصول    247و   246و   245و   244و  243و 242و   241والغدر(الفصول  النفوذ  واستغالل  الرشوة  ا�جنائي)  القانون   251و   250و   249و   248من 

 ).256و  255و   254و   253و 252و 
، وقد ش�ل 2005دجن��  14ودخلت ح�� التنفيذ ��  2003أكتو�ر  1(صدرت االتفاقية ��  2007  ، وصادق عل��ا سنة2003ال�ي وقع عل��ا املغرب سنة    61

 إعالن األمم املتحدة مل�افحة الفساد نقطة االنطالق �� عملية بناء التوافق الدو�� حول هذه االتفاقية ). 
اللطيف  62 عبد  الفساد: عادل  مل�افحة  الدولية  املشاريع  ضمن  اإلقليمية،  واملقار�ات  الدولية  املعاي��  ضوء   �� العر�ية  الدول   �� السيا��ي    ، اإلصالح 

 .95(مرجع سابق)، ص 
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حيث .63س ماء ولكن من الصعب �سميم ��ر ب�املھ"أقيل "من السهل �سميم �  نھ كمامظاهر الفساد االنتخا�ي، أل 

ثر أ��  إضافة  باإل ،  همية نمط االق��اعأ. ومن تم ت��ز  64صواتمام شراء األ أاالق��اع الالئ�� �� قطع الطر�ق  �ساهم  

االنتخا�ي العام   ،السلوك  السيا��ي  السلوك  بلورة  سلف.  65��  ما  ع��  ��  أيبدو  ،  عالوة  االنتخا�ي  املش�ل  حل  ن 

  إعطاء�� ثورة حز�ية شاملة تقوم مثال ع��  إفا�حاجة ماسة    ، ن يتم بمعزل عن حل املش�ل ا�حز�يأاملغرب ال يمكن  

) ورفض إعادة ترشيح الذين استعملوا (ر�ح الدائرة بأي ثمن ا�حمالت االنتخابية نفسا سياسيا والتخ�� عن منطق

املا��ي  �� انتخابية  اق��فوا مخالفات  أو  انتخابات سابقة األموال  التناف��ي الق��اع ما، يجد سنده   66. ��  فالطا�ع 

االق��اعية والتنافس ب�ن وذلك من خالل نزاهة العملية    .أساسا �� شفافية الفعل االنتخا�ي، و�� حر�ة الناخب�ن

  .67املر�ح�ن، فضال عن الرهانات السياسية املتصلة بطبيعة االق��اع 

 :ترشيد االقتصاد االنتخا�ي وح�امتھ  :ثالثا

 :الت�لفة االنتخابية، مفهومها، قياسها وأنواعها -أ 

 مفهوم الت�لفة االنتخابية: �ش�ل  -1

،  نھ �شمل الت�اليف املالية واالقتصادية والسياسية. و�� مختلف ا�حاالتش�اليا أل إة مفهوما  مفهوم الت�لف

الت�اليفإف تقييم  تقر��ي،  ن  �ش�ل  يتم  ما  ف�و   ،غالبا  ذاتياإال  تقييما  سي�ون  للمحاسبة إ  .نھ  نظام  غياب  ن 

قتصاد بما فيھ ذلك املرتبط باال–ي  نتاج االنتخا�وكذا �عقد مسلسل اإل   ،التحليلية فيما يخص االنتخابات باملغرب

خذ فكرة وا�حة عن الت�لفة املادية ا�حقيقية لالنتخابات. ومما قد �عمق هذا أ ال �سمح ب  -االنتخا�ي الغ�� املنظم

 ،نھأقتصادي والسيا��ي للت�لفة ع�� ا�جدوائية االنتخابية �� حد ذا��ا. بيد  نجد غياب دراسات للتأث�� اال  ،املعطى

، ت��ز عدة عوامل لتفس�� الفروق املوجودة �� الت�لفة االنتخابية، وم��ا مقدار التجارب ال��اكمية كو�� مقابل ذل 

  �� املنظمة  واألخرى  املستقرة،  الديمقراطيات   �� املنظمة  االنتخابات  ت�اليف  ومقدار  االنتخابات  تنظيم   ��

االنتخابات نوعية  ومقدار  االنتقالية،  رئاس  : الديمقراطيات  بلدية؛ انتخابات  انتخابات  �شريعية؛  انتخابات  ية؛ 

استفتاءات؛ استشارات شعبية؛ عمليات خاصة �حفظ السالم... كما ت�ون االنتخابات �� الدول ال�ي تملك خ��ة  

 
 .23-17ص، 2013شتن�� ،7، ا�جزء4العدد  ،ا�جلة املغر�ية للعلوم السياسية واالجتماعية ، نماط االق��اعاإلطار النظري أل  :عبد الرحيم التيود��  63

64 Mounia Bennani-Chraïbi :Mobilisations électorales à DerbSoltan et à Hay Hassani (Casablanca), in Scènes et coulisses de 

l'élection au Maroc: les législatives 2002, Mounia Bennani-Chraïbi, Myriam Catusse et Jean-Claude Santucci (dir),Edition 

KARTHALA et IRMAM, 2004, p.123 . 
 . 166ص، 2015صيف، 16العمومية، العدد ا�جلة املغر�ية للسياسات ،النص ثرأ �� السلوك االنتخا�ي محاولة الستشراف  :إحسان ا�حافظي  65
 .187-186ص (مرجع سابق)، :محمد السا��ي  66
 . 58ص(مرجع سابق)،  :يو�س برادة 67

http://books.openedition.org/author?name=bennani-chraibi+mounia
http://books.openedition.org/author?name=catusse+myriam
http://books.openedition.org/author?name=santucci+jean-claude
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و�� املسألة ال�ي تظل   68أطول �� تنظيمها أقل ت�لفة مما �� عليھ �� الدول ال�ي تجرى ف��ا االنتخابات ألول مرة،

�� نجد  قائمة �� مختلف الدول، رغم اختالف مستو�ات تنمي��ا االقتصادية. وهكذا   أن مدة املمارسة االنتخابية 

أهمية   أك��  ور�ما  الت�اليف،  آلية �خفض  �عت��  ذا��ا  الديمقراطيةحد  ترسيخ  ع�� مؤشر   69،خالل مرحلة  عالوة 

االنتخا�ي. الفساد  ممارسات  ارتفاع  مع  بال��امن  االنتخابات،  ت�اليف  االنتخابيةإف  ،هكذاارتفاع  الت�لفة  وفق  ،  ن 

الشاملعا هذا   �� املعتمدة  الدولية  سائر ،  نأي��   �� االنتخابية  بالعمليات  املرتبطة  النفقات  مجمل  �غطي  ما  غالبا 

جراء �عداد لوائح الناخب�ن والقيام با�حمالت االنتخابية و �من قبيل ��جيل و   -ثناء و�عد االنتخابأقبل و   -مراحلها 

ا�حديث عن  ،  هنا ي��ز �ش�ل عام.  والطعون االنتخابية اتعملية التصو�ت وفرز النتائج و�شرها والبت �� املنازع 

، وال�ي يمكن أن تقوم خالل إحدى السنوات، بتغطية انتخابات واحدة أو عدة انتخابات، و��  امل��انية االنتخابية

ت  ا�حالة األخ��ة ينب�� للباحث أن ينظر، فيما إذا �انت االنتخابات تجرى �� وقت واحد أو �ش�ل منفصل �� أوقا

سياسية  وضعيات  و��  ا�جزئية،  االنتخابات  تنظيم  إ��  ال�جوء  إم�انية  ثم  دورت�ن،  أو  واحدة  دورة  و��  مختلفة، 

خيار   أمام  الوقوف  أرقام  إمعينة،  كب��،ع��  و�ش�ل  العوامل،  �ل هذه  تؤثر  حيث  االنتخابات.  إعادة  املالية كراه 

ف�ي تدخل عموما، �� سياق ت�لفة النشاط التشري�� ك�ل،  بالنسبة لت�لفة االنتخابات التشريعية   . العامة للدولة 

حيث أن الت�اليف املالية املباشرة لل��ملان، �شمل أساسا الت�اليف ا�خصصة من طرف الدولة لتنظيم االنتخابات 

 .70التشريعية، ع�� ش�ل مساعدات مخصصة لألحزاب السياسية لتمو�ل ا�حمالت االنتخابية 

  محددات قياس الت�لفة االنتخابية: -2

التوسل  يمكن  تدب��ها،  ح�امة  مقومات  من  الرفع  و�غية  االنتخابية  للت�اليف  م����  تصنيف  أجل  من 

  :با�خطوات التالية

السياسية   • البيئة  ثابت-تحديد  كعامل  اتخاذها  يتع�ن  �انت   -ال�ي  إذا  عما  النظر،  �غض  وذلك 

 و انتقالية. الديمقراطية مستقرة أ

انتخابية واحدة أو • امل��انية االنتخابية للسنة االنتخابات �غطي عملية  �� ما إذا �انت  عدة  النظر 

  .�� وقت واحد أو �ش�ل منفصل انتخابات، و�ذا ما �انت االنتخابات تجرى 

 فصل الت�اليف الثابتة ألداء اإلدارة االنتخابية العادية، عن ت�اليفها املتغ��ة.  •

 
تحيث    68 أن  إ��  االنتخابات  ت�اليف  من  تميل  يقرب  بما  أقل،  بصورة  الواليات   3إ��    1�ون  طو�لة:  انتخابية  تجر�ة  لها  ال�ي  الدول   �� للناخب  دوالرات 

الغر�ية أورو�ا  بلدان  املقابل  و .  املتحدة ومعظم  ت�ون أع�� من ذلك، حيث ��  إ�� أن  أقل،  انتخابية  ال�ي لد��ا خ��ة  الدول  �� معظم  الت�اليف  تميل 

 دوالرا).   7.5دوالرا)، وروسيا ( 6،1دوالر)، وليب��يا ( 5.9ناخب مثال: �� املكسيك (ت�ون الت�لفة أع�� ل�ل  
 http://aceproject.org/ace-ar/focus/core/crd/crd07 : موقع شبكة املعرفة االنتخابية.أنظر الرابط التا��69
70 Saïd Mourabit: op.cit, p.32. 
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باالنتخاباتتح • الصلة  ذات  لأل�شطة  املالية  القائمة  و   :ديد  ا�حملة توعية  الناخب�ن؛  ��جيل 

 االنتخابية؛ عملية التصو�ت؛ الفرز؛ �شر النتائج؛ والبت �� املنازعات... 

وا�حياد  • الن�اهة  مبادئ  بتكريس  املرتبطة  ت�لف��ا  عن  االنتخابية  للعملية  األساسية  الت�لفة  تمي�� 

 .والشفافية

العمل ع�� التحديد، و�ش�ل مضبوط ووا�ح للت�اليف املباشرة، و�املوازاة مع ذلك، ا�حرص ع��   •

  .قياس الت�اليف املتنوعة، استنادا إ�� أرقام دقيقة وشفافة

أو  • عامة  خارجية،  أو  وطنية  �انت  سواء  الت�اليف،  فئات  من  فئة  ل�ل  التمو�ل  مصادر  ضبط 

  .خاصة

التعديالت   • إجراء  زمنية وأخ��ا،  ف��ة  خالل  االنتخابية  الت�اليف  تطور  دراسة  خالل  من  الالزمة 

(الز�ادة أو النقصان �� الت�لفة اإلجمالية أو �� بنود معينة �� امل��انية) مع استثمار املعطيات املتحصل عل��ا 

 وتقييمها، لضمان املز�د من النجاعة والكفاية. 
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   :أنواع الت�اليف االنتخابية -3 

 تم تصنيف الت�اليف االنتخابية �� أر�عة أصناف، و�مكن توضيحها كما ي��:غالبا ما ي

، أو الت�اليف األساسية، و�� الت�اليف املرتبطة �ش�ل روتي�ي وعادي بإجراء االنتخابات الت�اليف الثابتة،•

سنة انتخابية أوال   حيث ي��ز ع�� ضو��ا العمل املستقر لإلدارة املشرفة ع�� العمليات االنتخابية، سواء كنا أمام

إذ غالبا ما تصرف هذه الت�اليف �ش�ل مستقل عن تنظيم االنتخابات �� سنة معينة. ومن أبرزها الت�اليف ذات .

مارس من 31مثل املراجعة السنو�ة لهذه اللوائح وحصرها �� تار�خ  –الصلة بتحي�ن لوائح امل�جل�ن �� االنتخابات  

اإلدار  ال�جان  ��ا  تقوم  ال�ي  سنة  باملغرب  �ل  االنتخابية،  -�ة  القوان�ن  إعداد  تحيينات   وت�اليف  تتطلب  وال�ي 

عن   مستمرة. النظر  بصرف  تنظيمية،  ترتيبات  باعتبارها  مسبق،  �ش�ل  تحملها  يتم  ال�ي  الت�اليف  عموما،  و�� 

إن الت�اليف    .درجة عدم اليق�ن �� إجراء االنتخابات بصفة دور�ة وعادية، كما هو موطد �� التجارب الديمقراطية

التكنولوجيا  ودعامات  االنتخابية  بالعملية  امل�لف�ن  املوظف�ن  مجاالت   �� السيما  عامة،  بصورة  األساسية 

 االنتخابية، غالبا ما تميل إ�� الز�ادة وليس النقصان، وذلك وفق درجة تر�خ البنيان الديمقراطي داخل الدولة.  

املتغ��ة،• ترتبط  الت�اليف  ال�ي  ب و��  من  أساسا،  األك��  القسم  و�ت�ون  فعلية.  بصورة  االنتخابات  إجراء 

املتغ��ة، الت�اليف  من  االنتخابات  إلجراء  ا�حددة  االنتخابات  امل��انية  لنوعية  األو��  بالدرجة  خاضعة  تبقى  وال�ي 

 وما قد يرتبط ��ا من رهانات سياسية.  –عامة أو جزئية �شريعية أو جهو�ة أو محلية –املنظمة 

وتمثل النموذج الرق�ي لت�اليف امل��انية االنتخابية، والذي يمكن تحديده ب�ل سهولة  املباشرة،    الت�اليف• 

م��انية و�شمل  مضبوطة.  وحسابية  موثقة  ��   و�صورة  عل��ا  املنصوص  املصار�ف  معظم  املباشرة  الت�اليف 

باالنتخابات   املتعلقة  التطبيقية  ��  -اإلجراءات واملراسيم  الدولة  العمليات االنتخابية لألحزاب مثال مساهمة  دعم 

 السياسية و�عو�ضات املشرف�ن ع�� العمليات االنتخابية. 

املتنوعة • و�مكن  لت�اليف  �حيح.  �ش�ل  حددت  لو  ح�ى  لها،  دقيق  تقييم  إجراء  يصعب  قد  ال�ي  و��   ،

من   مز�د  إ��  الفئة  هذه  لأل�  األنماط،تقسيم  الت�اليف  �عض  ت�ون  أن  يمكن  املثال،  سبيل  ا�حددة  ع��  شطة 

املدنية ��  ا�حالة  بوضوح، ولكن ال يمكن فصلها عن امل��انية العامة للهيئة املعنية (مثل مساهمة مصا�ح �جالت  

قد   كما  الناخب�ن).  لوائح  وتحي�ن  ضبط  أجل  من  باالنتخابات  امل�لفة  اإلدار�ة  للهيئات  ال�افية  املعلومات  توف�� 

ب ترتبط  فعلية،  متنوعة  أخرى  ت�اليف  مختلف  �شمل  تقدم  ال�ي  للهيئات  العادية  بالعمليات  مباشرة  غ��  صورة 

االنتخابية   للعملية  الدعم  االق��اع   (مثلأش�ال  عملية  وحماية  االنتخابية  ا�حمالت  لتتبع  العمومية  القوة  توف�� 

باملدا التصو�ت  و��يئة م�اتب  ال��يدية،  ا�خدمات  ع��  الناخب�ن  وتوزيع اإلشعارات ع��  ا�حاضر،  و�ن ونقل  رس). 
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 �انت هذه الت�اليف حقيقية، فال يتم تضمي��ا �� امل��انية االنتخابية، وال �سهل تقييمها �� كث�� من ا�حاالت. 

التصو�ت،    • عملية  وسالمة  الن�اهة  ح�امة ت�اليف  مستوى  ع��  جدا  ومهمة  إضافية  أخرى  م��ة  ثمة 

ب�ن الفرق  �� ضبط  واملتمثلة  االنتخابية،  الت الت�اليف  الضبط و  الت�لفة األساسية. و��ن ن�اهة�لفة  ي�ون هذا  قد 

ضرور�ا لفهم عملية تمو�ل االنتخابات بصورة جيدة وشفافة، وع�� األخص �� الديمقراطيات الناشئة. و�� تتعلق 

بدرجة كب��ة بضمان ظروف آمنة و�يئة سياسية محايدة ومت�افئة، �غية ضمان س�� عملية االنتخاب ب�ل كفاية 

 .وفعالية

   :الت�لفة االنتخابية باملغرب -ب

�ش�� العديد من التقديرات، أن الت�لفة اإلجمالية لالنتخابات التشريعية ال�ي أجر�ت �� السا�ع من أكتو�ر،  

الدارهم  4وصلت ما يقارب   الدولة، بل أيضا مصار�ف   71.مالي�� من  ال�ي ال �شمل فقط مصار�ف  الت�لفة،  و�� 

 ر�ح�ن.األحزاب وامل

  :مصار�ف الدولة  -1

م��انية    �� عل��ا  املنصوص  املصار�ف  و��  درهم.  مليار  بحوا��  وزارة ،  2016قدرت  قبل  من  تنفيذها  وتم 

 و�مكن توضيح هذه املصار�ف كما ي��:. الداخلية 

بقيمة   -  2016غشت    10الصادر ��    3.191.16قرار لرئيس ا�ح�ومة رقم    -تمو�ل ا�حمالت االنتخابية  • 

) مليون درهم، 200مائ�ي  �عد  أوال�ي    )  املساهمة72مليون درهم.   250صبحت فيما  توزيعها  ،هذه  بداية ع��    ،يتم 

جزا��  درهم،    750يبلغ    ، مبلغ  مشارك  ألف  حزب  االنتخاباتل�ل  أ��  الدولة ،  مساهمة  من  الثانية  الدفعة  ما 

شطر�ن  ع��  األ   ،فستوزع  االعتبارمع  �ع�ن  واملعطيات،  خذ  العوامل  من  عل��ااأل   : عددا  ا�حصل  عدد ،  صوات 

 . تمثيلية النساء، املقاعد

وم��ا تلك    ،يعيةالنفقات االنتخابية املرتبطة با�جوانب التنظيمية واللوجستيكية ملرحلة االنتخابات التشر •

باأل  غطت  اللوحات   ساسال�ي   �� وامللصقات  االنتخابية  اللوائح   �� للت�جيل  والتحسيسية  التواصلية  ا�حمالت 

 
  ، 2007شتن��  7وزارة الداخلية �� استحقاق  نھ وحسب معطيات رسمية صادرة عن  أال  ، إاكتو�ر  7رقام مضبوطة فيما يخص استحقاق  أال نتوفر ع��    71

العامة  أسنجد   ا�خز�نة  �لفت  االنتخابات  هذه  درهم  500ن  (مليون  االنتخابية  العملية  تنظيم  ب�ن  ما  تتوزع  ا�حملة    240،  وتمو�ل   ،( درهم  مليون 

الل  200االنتخابية لألحزاب السياسية ( التعر�ف الوطنية، ومراجعة  ��ا  مليون درهم)، و�عميم بطاقة  التواصلية املتعلقة  وائح االنتخابية وا�حمالت 

 : مليون درهم). يمكن الوقوف ع�� ذلك �ش�ل مفصل ع�� الرابط التا�� 60(

http://elaph.com/Web/Politics/2007/9/261692.htm#sthash.lJrBbbfZ.dpuf 
 .درهم 632.911و�الضبط. ألف درهم 600 سي�لف م��انية الدولة-مقعد395-�ل مقعد برملا�ي ن أسنجد  ،حسابية �سيطة �عملية 72
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االنتخابات،  شهار�ةاإل   �� املشاركة  ع��  تحفز  االنتخا�ياأل ،  وال�ي  التسو�ق  بتقنيات  إخذ  وتحي�ن  ،  وصيانة  �شاء 

خ��ة ع�� ذلك رهانا غ�� مسبوق ظهرت هذه األ أحيث  ،  ا�ع لوزارة الداخليةاملوقع اإللك��و�ي ا�خاص باالنتخابات الت

نجد �عو�ضات رؤساء   ،يضاأومن املصار�ف    73تاحها التطور التكنولو�� .أع�� التكيف مع تقنيات التواصل ال�ي  

اللوائح االنتخابيةال�جان اإل  عضاء م�اتب أ�عو�ضات املوظف�ن ورجال السلطة ورؤساء و و   دار�ة امل�لفة بمراجعة 

اإل  و�جان  التصو�ت  ،حصاءالتصو�ت  م�اتب  االنتخابية  ،تجه��  واملناش��  القوان�ن  القوات   ،مطبوعات  نفقات 

 ... منية ة األ العمومي

  :مصار�ف ونفقات املر�ح�ن-2

ومن    ،هنا األ أنجد  ب�ن  واملساواة  الفرص  ت�افؤ  مبادئ  واملر�ح�نجل ضمان  رقم ،  حزاب  املرسوم  سيعمل 

األع��    ،  2016غشت    10ل  2.16.668 ا�حد  السقف  بصرفهتحديد  مر�ح  ل�ل  �سمح  الذي  ا�حملة إ  ق��ى  بان 

قل من هذا السقف.  أو  أك��  أن �عض املر�ح�ن سينفقون  أ ا مع اف��اض  هذ  ،لف درهمأخمسمائة  االنتخابية ��  

" النفقات ال�ي ينجزها امل���حون   : املصار�ف االنتخابية ب�و��ا  �� مادتھ الثانية  ،وقد عرف املرسوم السابق الذكر

النتخاب   وا�جزئية  العامة  االنتخابات  برسم  االنتخابية  بحمال��م  واملتعلقة  النواب   عضاءأوامل���حات  مجلس 

املادة هذه  حددت  ا�حصر  ".كما  سبيل  وغايات  أمختلف    ،ع��  النفقات.اوجھ  هذه  وصرف  عموما،  74ستعمال 

ا�جاالت  االنتخابية  ا�حمالت  مصار�ف  �غطي  ما  غالبا  االنتخابية  االستحقاقات  مختلف  وع��  إنھ  القول:  يمكن 

 75  : التالية

يام ا�حملة للقيام بتوزيع املطبوعات  أجرون �ش�ل يومي طيلة  أ�خاص الذين �ستي األ، أاملوارد البشر�ة   -

 �� والتواجد  للمر�ح�ن  اللوجستيك  وضمان  ا�خطابية  والتجمعات  االجتماعات  وتنظيم  االنتخابية  واملنشورات 

 
 . 204ص،  2013شتن�� ،7ا�جزء  ،4العدد ، ا�جلة املغر�ية للعلوم السياسية واالجتماعية ،االنتخابات املغر�ية ب�ن االستمرار�ة والتغي�� :حمد بوز أ 73
ي��  74 كما  ملقدمي -": و��  املستحقة  األجور  ودفع  االنتخابية  االجتماعات  عقد  وتوزيعها،  و�عليقها  االنتخابية  والوثائق  اإلعالنات  طبع  مصار�ف  �غطية 

ا �ستلزمها  ال�ي  األخرى ا�خدمات  املصار�ف  �غطية  التنقل،  مصار�ف  ذلك   �� بما  االجتماعات،  ��ذه  املرتبطة  اللوازم  وجميع  املذ�ورة  الجتماعات 

ية املصار�ف املرتبطة باقتناء لوازم الدعاية االنتخابية، �غطية مصار�ف إنجاز و�ث وصالت إشهار�ة لها صلة با�حملة االنتخابية ع�� األن��نيت، �غط

ا النفقات  �غطية عن  اإلحصاء،  و�جان  املركز�ة  وامل�اتب  التصو�ت  م�اتب   �� امل���ح�ن  أو  ال��شيح  لوائح  بممث��  املرتبطة  االق��اع  يوم  ملنجزة 

أخرى   انتخابية  بمصار�ف  أو  االنتخابية  اإلعالنات  لتعليق  أماكن  باستئجار  املرتبطة  االنتخابية  ا�حملة  ان��اء  �عد  تؤدى  ال�ي  مرتبطة املصار�ف 

 عليھ ."لة االنتخابية ، مصار�ف إزالة اإلعالنات االنتخابية ال�ي قاموا بتعليقها خالل ا�حملة االنتخابية من أجل إرجاع ا�حالة إ�� ما �انت با�حم 
الصدد�� ه  75 األ ألوحظ    ،ذا  واملعاصرة ومن  ن حزب  االنتخابية �ان قد  أصالة  ا�حملة  فيما يخص شفافية  ا�ح�امة  املز�د من  علن ع�� أجل تكريس 

ن أع�� "،  ي عشية ا�حملة االنتخابية  ، أ 2016شتن��  23مينھ العام إلياس العماري �� ندوة �حافية عقدها لتقديم برنامج حز�ھ يوم ا�جمعة  ألسان  

مليون درهم تتوزع ب�ن املطبوعات والقبعات والس��ات والتنقالت وكراء املقرات ا�حز�ية وت�و�ن    7ت�لفة ا�حملة االنتخابية لهذا ا�حزب ستبلغ حوا��  

مليون   22حزب  عضاء ا�أفيما جمع    ،حزابك�� من هذه امل��انية �غطى من دعم الدولة املقدم لأل ن ا�جزء األأكما    .ممث�� ا�حزب �� م�اتب التصو�ت

 . ضافية ع�� حملة ت��عات "إدرهم 
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  ... حصاء يوم االق��اع كممثل�ن لألحزاب�اتب املركز�ة و�جان اإل م�اتب التصو�ت وامل

والتنظيم اإل   ،اللوجستيك  طباعة  ف��ا  وال�حفبما  وامللصقات  واملنشورات  الس��ات ،  عالنات  طبع 

ومما    ...التسو�ق السيا��ي،  النقل  ،السكن   ،الغذاء،  كراء القاعات  ،كراء السيارات والطائرات،  والقبعات والشارات

اإل ينب هناإشارة  ��  الت�اليف  ،ليھ  هذه  شمولي��ا  ،�ون   �� مرتبطة  باال  ،��  خاصة  االنتخا�ي بتقييمات  قتصاد 

تدخل  أ كما    ،املنظم الفعليةإ��ا  املتغ��ة  الت�اليف  مجمل  خانة   �� صرفها    ،جماال  املمكن  من  سر�ان أوال�ي  ثناء 

االنتخا�ي األ   ،االستحقاق  �عض  بالت�اليف    ،حيانو��  ترتبط  وقواعد  أاملباشرة  قد  الن�اهة  تكريس  بت�اليف  و 

 سالمة ومصداقية العملية االنتخابية. 

 وطرق ترشيد الت�لفة االنتخابية:   إجراءات من أجل ح�امة االقتصاد االنتخا�ي-ت

املوارد   إدارة  وفعالية  باعتبارها شفافية  االقتصادية،  الناحية  من  ا�ح�امة  إ��  الدو��  النقد  ينظر صندوق 

ن اتفاقية الشراكة "�وتونو" �عت�� ا�ح�امة بمثابة" اإلدارة الشفافة والقابلة �حاسبة املوارد البشر�ة  أكما  العامة،  

عامة �انت   ،دارة الشؤون�ترتبط ب�ل أش�ال التدب�� و   هذه التحديدات  والطبيعية واملالية �غرض املنفعة العامة". 

تب�ي ح�امة االقتصاد   -نا عاماأباعتباره ش  -النتخا�ين اأ.ع�� ضوء ذلك، من الضروري ع�� مدبري الشأو خاصة

�أداة فعالة إل  انتخابية جيدة ورشيدة  االنتخا�ي  وذلك  دارة  اإل   ، بالعمل مثال.  االنتخا�يع�� تحديد سقف   ، نفاق 

التقليص من الت�اليف االنتخابية من طرف  ،توطيد آليات محار�ة الفساد االنتخا�ي،  توسيع أنماط الرقابة املالية

واملادي)  اإل  اللوجيس�ي  (ا�جانب  االنتخابات  ع��  املشرفة  ضبط  ...  دارة  أش�ال  �ل  ع��  أي  االنتخابية،  امل��انية 

ظهرت بفعالية أوال�ي �انت من ب�ن الدول ال�ي    ،س��شاد بتجر�ة كمبوديايمكن اال   ،�� هذا الصددالتخفيض م��ا.

بت�لفة    1993و�� خالل عملية حفظ السالم �� عام  نتخابات األ فقد �انت اال .  انخفاضا كب��ا �� امل��انية االنتخابية

  2و  1998دوالرات �� عام    5دوالر ل�ل ناخب م�جل، وانخفضت الت�اليف ل�ل ناخب �� وقت الحق إ��    46حوا��  

 . وتمثل بذلك كمبوديا نموذجا مثاال �� االتجاه نحو خفض الت�اليف االنتخابية، و�مكن تفس��2003دوالر �� عام  

ذلك بالنظر إ�� تب�ي حزمة من اإلجراءات ال�ي توخت عقلنة وترشيد هذه الت�اليف، و�� اإلجراءات ال�ي ال تجسد  

لتنظيم   الدولية  املساعدات  ع��  االعتماد  فكرة  من  التخلص  ع��  أوال،  ا�ح�ومة  عملت  حيث  تقنيا.  طا�عا  �لها 

االنتخابية،   الت�اليف  من  األك��  ا�جزء  وتأم�ن  الدولة انتخابا��ا  موارد  ع��  فقط  إصالح   .76باالعتماد  ثانيا،  ثم 

القانو�ي لسنة   � أساسا تحس�ن ت�اليف اآللية االنتخابية مع ا�حرص ع�� تخفيضها، ، والذي تو�2002اإلطار 

ع�� تب�ي جملة من التداب�� من قبيل، إدخال مبدأ الت�جيل الدائم للناخب�ن. التخ�� عن اإلجراءات الباهظة الثمن  
 

مليون دوالر �� عام   10إ��    1998مليون دوالر �� عام    19حيث انخفضت املساعدة االنتخابية بكمبوديا إ�� حد كب�� و�ش�ل متدرج، من ما يقرب من    76

 .2003مالي�ن دوالر �� عام  6إ��  2002
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للناخب..  جديدة  هو�ة  بطاقة  �إصدار  أرخص،  ببدائل  ع��ا  إجراءات .  77. واالستعاضة  إطار  و��  أخرى،  جهة  من 

تنخفض  االنتخابات  ت�اليف  �ون   �� املتمثلة  و��  باالنتباه،  جديرة  مالحظة  هناك  االنتخا�ي،  االقتصاد  ترشيد 

الديمقراطية. تطور  مع  األسان  أحيث    بالضرورة  النقصان، الت�اليف  وليس  الز�ادة  إ��  تميل  عامة،  بصورة  سية 

الديمقراطيات    �� املعطى  لهذا  الرئيسية  األسباب  ومن  الديمقراطية.  الس��ورة  مسارات  تر�خ  ملستو�ات  وفقا 

مهنية ومتمكنة. وكذا،  دائمة،  انتخابية  إدارة  "املأسسة" ع��  �� إضفاء طا�ع  امل�حة  الناشئة خصوصا،هو رغب��ا 

استخ ا�حرص تزايد  مع  دائمة،  محوسبة  انتخابية  لوائح  وضع  �شمل  وال�ي  ا�جديدة،  التكنولوجيات  وسائل  دام 

االنتخا�ي،   االنتخا�ي، رقمنة اإلعالن  التواصل  آليات  اإللك��و�ي، تحديث  الت�جيل  اعتماد  املستمر،  ع�� تحيي��ا 

طة تظل باهظة الت�اليف، إال أن التوسل إدخال التصو�ت اإللك��و�ي والنشر اإللك��و�ي للنتائج... و�ل هذه األ�ش

بالنسبة للمغرب، أصبح ضرور�ا العمل ع�� تب�ي   .بمنا�ج حوكم��ا، بإم�انھ التقليص املستمر من حجمها املرتفع

االنتخابية للم��انية  ا�حوكم  ا�جيدة  أحيث    ،التدب��  ا�ح�امة  منظومة  الشأن  تدب��  منا��  �ل  تطال  ن أخذت 

األ   ،العام املغرب  ال  ،مروهو  يجتازها  ال�ي  واالجتماعية  السياسية  الظرفية  خصوصية  من  شرعيتھ  �ستمد  ذي 

ي  أك�� من  أتجد الدولة نفسها مطالبة    ،ففي ظل ندرة املوارد املالية وتنامي مطالب العدالة وت�افؤ الفرص  .حاليا

م��ى املتاحة أبإعمال    ،وقت  للموارد  العقال�ي  والتدب��  ال��شيد  معاي��  هذه   .78ق��ى  مقومات  أبرز  من  ولعل 

، ف�ي تقي من ارت�اب أخطاء ��  ض�� لها دور الرقابة القبلية الذاتيةأ  خ��ةهذه األ   .نجد الشفافية  ا�ح�امة ا�جيدة

الدول   توجيھ جهود  تم  ما  كث��ا  السياق،  �� هذا  الفساد.  املوارد ومن  عمليا�ختلفةتقدير  ع�� مستوى  �عز�ز ،  ة 

إن بناء صرح ح�امة   79.الشفافية، نحو مساعدة ا�ح�ومات ع�� جعل املوازنات و�رامج اإلنفاق العام أك�� شفافية

باملغرب   رائدة  بالتانتخابية  إا�� واالنتقال  ونز��ة،  حرة  انتخابات  التداب��    ، ��  من  جملة  اتخاذ  بالضرورة  يتطلب 

شواإل  من  ال�ي  بالبالد أجراءات  سياسية  رجة  إحداث  ثم80��ا  ومن  االنتخابية   ، .  العمليات  وشفافية  كفاية  �عز�ز 

جراءات ال�ي ��م ا�جو العام ا�حيط بممارسة  من اإل   رادة السياسية لالنتقال �� سلسلةن تتج�� اإل أ ك�ل. و�جب  

 وم��ا ع�� وجھ ا�خصوص: ، الفعل االنتخا�ي

حل مش�لة األحزاب ال�ي مكن��ا الدولة �� السابق من امتيازات مخلة بت�افؤ الفرص املطلوب �� �ل اختبار • 

رجحت ف��ا كفة "سياسية"ع��    انتخا�ي، وضرورة حل هذا املش�ل كجزء من متطلبات القطع مع مرحلة انتخابية

الوسائل  �ل  واستعملت  العام  املال  من  عل��ا  وأنفق  الدولة  طرف  من  "معينة"  أحزاب  ف��ا  دعمت  حيث  أخرى، 

 
 ar/focus/core/crd/crd07-http://aceproject.org/ace :نظر الرابط التا��أ.بيةموقع شبكة املعرفة االنتخا 77
 .205ص(مرجع سابق)،  : د الر�اعجوا 78
 .191ص،2008سنة  ،18العدد ، مجلة عالم ال��بية ،ا�جزائر نموذجا  ،العمل ال��ملا�ي والتنمية السياسية :حمد لعماري أ 79
 .183ص  (مرجع سابق)، :محمد السا��ي 80
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 81.لتأم�ن فوزها

م الت�اليف  الذي ما ف�ئ �ساهم سلبا �� الرفع من حج   ،قتصاد االنتخا�ي الغ�� املنظمواليات لكبح االإتب�ي    •

االنتخا�ي،  االنتخابية بالتمو�ل  ا�خاصة  الرقابة  ملنظومة  املتواصل  التعز�ز  ع��  تحص�ن    ،وذلك  املقابل  و�� 

اال  املنظممكتسبات  االنتخا�ي  تم   ،من خالل سن قوان�ن صارمة  ،قتصاد  السيا��ي. ومن  التمو�ل  تر�خ شفافية 

" ميثاق  بالش  ،خالقيات"أصياغة  االنتخا�يأخاص  ذلكأيمكن  وما    ،ن  يلعبھ  املمارسة  ،  ن  توطيد   �� دور  من 

 ساسية للصرح الديمقراطي.السياسية العادية وتكريس الدعامات األ 

بما ف��ا الت�لفة    –قل ت�لفة بالنسبة للدولة و�النسبة للمر�ح�نيجاد نمط االق��اع املالئم واألإالتفك�� ��  •

الفردي    -السياسية االق��اع  �� أففي  عنھ  �ع��  كما  األ   و  باالق��اع  الدستوري  اإل االصطالح  يتقرر  حادي  س�ي، 

االجتماعية مما يف�ح ا�جال ل�ل الفئات    ،نفقات كب��ة  االنتخاب دوما �� ظل دوائر انتخابية صغ��ة، وال يتطلب

كما   ال��وة،  عدي�ي  ف��م  بمن  لالنتخابات،  باأل ألل��شيح  �عتمد  االنتخابية  الدعاية  تقليدية، ن  مقار�ة  ع��   ساس 

 . 82وما ت�لفھ من نفقات باهظة ، قناع ال�خ��ي الشف�ي، و�ستغ�ي عن امللصقات واملنشوراتترتكز ع�� اإل

اال  • جعل  ي�حق  ضرورة  قد  الذي  اال�سداد  تيھ  من  ا�خروج  منافذ  من  منفذا  االنتخا�ي  و  أطوعا  –قتصاد 

ولو�ة أ ذلك، ع�� ا�حرص ع�� الظفر بمعركة الن�اهة االنتخابية، وال�ي يتع�ن ع��  بالوضع السيا��ي القائم. و   -كرها

 . 83هيل النظام الدستوري والسيا��ي ك�لأهيل متعدد الواجهات، تأفق ت أن تنخرط �� أحيا��ا، إ

تحس�ن األداء ورفع ا�جودة واالل��ام ب��شيد    قوامها،  جراءات العملية امللموسة اتخاذ املز�د من التداب�� واإل • 

عد ا�حاسبة وعقلنة التدب�� العمومي والتحكم �� الت�لفة من خالل إعادة النظر �� منا�ج التدب�� العمومي وقوا

وم��ا تكريس سياسات"انتخابية" عامة "متوازنة".عموما، ومن    84العمومية ومن خالل البحث عن وسائل جديدة، 

ح�امة  أمن   باأجل  االنتخا�ي  للفعل  األ فضل  يمكن  ال�ي  ملغرب،  االق��احات  ببعض  الوط�ي أخذ  ا�جلس  ��ا  �ى 

كتو�ر، وال�ي صيغت ع�� ش�ل توصيات وجهت ل�ل من  أ�سان، �� تقر�ره ا�خاص بانتخابات السا�ع من  �حقوق اإل

وا�ح�ومة، مثال   ال��ملان  اال  -:وم��ا  ضبط  مسلسل  ب مواصلة  االنتخا�ي،  تلزم إقتصاد  قانونية  مقتضيات  دراج 

ا�حملة  م��انية  بتدب��  ما��  وكيل  و�عي�ن  االنتخابية  ا�حملة  بمصار�ف  خاص  وحيد  بن�ي  حساب  بفتح  املر�ح�ن 

 
 . 184ص (نفس املرجع السابق)، 81
 .20ص(مرجع سابق)،  :عبد الرحيم التيود��  82
ة النجاح ا�جديدة الدار البيضاء، الطبعة ، مطبعمنعطف الن�اهة االنتخابية معالم االنحسار �� تدب�� االنتخابات التشريعية املباشرة  :رقية املصدق  83

 .194،ص2006األو�� 
 . 136ص، 2002األو�� الطبعة  ،الر�اط، مطبعة املعار�ف ا�جديدة ،االقتصاد السيا��ي وجدلية ال��وة والفقر :محمد حر�ات  84
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(إما ع�� صيغة امل��انية عداد امل��انية االنتخابية  إقتصاد االنتخا�ي املنظم، من خالل  سس االأتكريس    -االنتخابية. 

امل��ا وصرف  املستحدثة)  امل��انية  أوصيغة  االنتخا�يال��اكمية  اإلنفاق  وسقف  االنتخابية  مراقبة   –.نية  تدعيم 

وامل���ح�ن السياسية  األحزاب  مستوى  ع��  االنتخا�ي  املغربإ  .85التمو�ل  ع��  �ستوجب  سلف،  ما  �ل  تب�ي   ن 

اال االنتخا�يح�امة  للش  ،قتصاد  ورشيدة  جيدة  إلدارة  فعالة  تت�ح أ�أداة  وح�ى  األساس،  هذا  االنتخا�ي.ع��  ن 

باملغرب السيا��ي  لالنتقال  الك��ى  انفتاحا  ،املعالم  وأك��  حنكة  أك��  تصبح  أن  السياسيـة  اللعبة  رسم ،ع��  ع�� 

حر  ضمان   �� الك��ى  مؤشراتھ  يجد  ما  وهو  لالنتخابات،  التناف��ي  العملية الطا�ع  نزاهة  خالل  من  الناخب�ن،  �ة 

ذاتھ حد   �� االق��اع  بطبيعة  املتصلة  السياسية  الرهانات  عن  فضال  املر�ح�ن،  ب�ن  والتنافس  هنا    .86االق��اعية 

من   اطي ا�حقيقي،سيتأكد، �ش�ل ج��، الدور الر�ادي املنوط بالفاعل السيا��ي �� بلورة ممكنات االنتقال الديمقر 

طياف السياسية القائمة تلعب وظيفة �سو�ة الصراعات ب�ن مختلف األ   ،حيث جعل االنتخابات �آلية للدمقرطة 

 .87حقي��م �� الوصول إ�� ا�حكمأوالقبول ب�افة املتنافس�ن �� خوض غمار املع��ك السيا��ي االنتخا�ي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .14ص،  2016أكتو�ر 7عضاء مجلس النواب لأو�� حول انتخابات التقر�ر األ  :�سان ا�جلس الوط�ي �حقوق اإل 85
 . 58ص (مرجع سابق)، :يو�س برادة 86
اإل  87 سطيعبد  ال  :لھ  السياقات  ب�ن  االنتخابية  االنتقاليةالوظيفة  والسياقات  نظري   :سلطو�ة  جما��  ،مدخل  مؤلف  ا�جماعية  :ضمن  ،  االنتخابات 

اق��اع    �� موضوعاتية  والدالالت  ، الرهانات  ، السياق،  2015شتن��  04قراءة  العالمتنسيق    ،النتائج  الرحيم  املد�ي   ،عبد  الفضاء  مجلة  منشورات 

 .15ص 2016،الر�اط ،دة مطبعة املعارف ا�جدي ،بحاثومركز ت�امل للدراسات واأل 
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 :خاتمة

باهظة اقتصاديا، فإ��ا تظل ال��يء،   -لدى البعض    -نھ ورغم الت�لفة االنتخابية ال�ي تبدوإ،  صفوة القول 

تقو�ة أش�ال  كش�ل من  االنتخابات  تبلور  رأسها  وع��  السياسية،  الرهانات  ر�ح  املشروعية دعامات    أمام مطمح 

رسيخ أر�ان بنيانھ الديمقراطي. إن أية عملية انتخابية ال تتأسس ع�� رهانات السياسية ألي نظام سيا��ي قائم وت

وهنا، �ش�ل   .مؤسساتية، من قبيل �عميق ثقة املواطن �� العملية السياسية برم��ا، �� عملية "موءودة" �� األصل

قتصاد االنتخا�ي النحراف عن التجسيدات اإليجابية ل�� ظل اال   –الفساد الناجم عن تمو�ل األحزاب السياسية  

��   -املنظم وتبلور تمظهرات جديدة سلبية لالقتصاد االنتخا�ي الغ�� املنظم ��ديدا متناميا لتطور الديمقراطيات 

بالعملية  العادي�ن  املواطن�ن  إيمان  وهو  أال  الديمقراطية،   �� ما  أثمن  ل�خطر  �عر�ض  حيث  أجمع،من  العالم 

حرى تحول مسارات التمو�ل ا�خصص لالنتخابات وزيغها عن الهدف الذي  فباأل   88السياسية وتقديم الدعم لها،

�� �ون االنتخابات لم �عد سوى آلية من    ،وثوقية لدى املواطن   وما �عطيھ �ل ذلك من حجة  ،رسم لھ هذا التمو�ل

و  الدولة  م��انية  تبذير  �اهلها�آليات  مستو�ات  ،  رهاق  صعيد  ع��  التنمية  فرص  ضياع  تبقى  أو�التا��  ك��  أخرى 

و  ثمأإ�حاحا  اليومي. ومن  بالنسبة ملعيشھ  تلبي��ا   �� الشائك،  ولو�ة  االنتخابا  :تكرار سؤالھ  وع��    -؟ت ما جدوائية 

خاصة   -ن يطرح املواطن ، أحيث يبدو هنا من املشروع  ؟زوم"أث��ها ا�حقيقي ع�� �غي�� واقعھ"املأما ت-هذا السؤال

التصو�ت عملية   �� �شارك  االنتخابات أل -الذي  بأهمية  تتعلق  جوهر�ة  من  89،سئلة  املرجوة  الفائدة  وكذا 

�� هذا   ذ ك�� ا�حديث.إ�شكيل ا�ح�ومةخر  أ �عد ت  ،ال�ي احتدم النقاش حولها باملغرب،  سئلة"مخرجا��ا". و�� األ 

الشأن، ع�� أن من ا�خيارات ال�ي من املمكن التوسل ��ا ل�خروج من أزمة ما عرف ب"البلو�اج ا�ح�ومي"، التفك��  

ال أنھ يظل م�لفا  إ�� إجراء انتخابات جديدة، وهو ا�خيار الذي �عت�� مقبوال من الناحيت�ن الدستور�ة والسياسية،

الت�لفة ا باعتبار  الناحية االقتصادية،  أنھ  من  الناجمة عنھ، وال�ي ال تحتملها م��انية الدولة، كما  الباهظة  ملالية 

عادة تكرار نفس النتائج  خيار، و�� ظل طبيعة النظام االنتخا�ي املغر�ي ا�حا�� القائم ع�� التمثيل النس�ي، قابل إل 

قاعد التوفر ع�� أغلبية  أو نفس" الفوز امللغوم"، أي الفوز بنتائج ال تخول ل�حزب ا�حاصل ع�� أك�� عدد من امل

ومن    .ولو حصلت هذه األخ��ة ع�� مقاعد أقل  �� التحالف مع األحزاب األخرى،إنھ سيظل دوما، �� حاجة  . إمطلقة

السياسية ا�خارطة  نفس  رسم  إعادة  ��  .  ثم،  ذلك  �ل  سيش�ل  لآو�التا��،  تبذيرا  واحد،  وهدرا لن  العمومي  مال 

ع��ما ينجم  قد  ما  مع  السيا��ي،  و�استمرار،   للزمن  تكبح،  أن  �ستطيع  سياسية"  "دوامة  من  املطاف،  ��اية   ��

 
برا  88 ب��،  ين شاري  ��  :دن��  السياسية  اللعبة   �� املال  األ ترجمة    ،دولة  22دور  الدولية  ،ناتا�� سلمانو سعد  نور  الوط�ي للشؤون  الديمقراطي   ، املعهد 

 .1ص ، 2005،ب��وت
89Abdelmoughit Benmessaoud & Trédano : Les Elections au Maroc-2007 et 2015-Ebauche d’une sociologie électorale, Cahiers Libres 

Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales, N5, septembre/octobre 2016, p.29.  
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 . مسارات االنتقال الديمقراطي ا�حقيقي

 


