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 تقديم:  

الالزمة لتمو�ل النفقات ت��ز أهمية م��انية الدولة باعتبارها األداة املنظمة للوسائل ال�ي تمك��ا من املوارد  

واألداة   للدولة  األساسية  القضايا  أحد  املا��  الدعم  ويش�ل  محددة،  زمنية  ف��ة  خالل  ��ا  باالضطالع  تل��م  ال�ي 

 الفعلية لتجسيد توجها��ا وتن�يلها ع�� أرض الواقع.

لزمات الضرور�ة  وعرف مفهوم التمو�ل خالل العقدين األخ��ين تطورا كب��ا، وقد �ان هذا التطور من املست

للتغلب ع�� التحديات امل��ايدة ال�ي تواجھ املقاوالت. ومع تزايد حدة املنافسة والت�خم والتدخل ا�ح�ومي املباشر 

 �� واالجتماعية  االقتصادية  املسؤولية  و�عاظم  الهائل  التكنولو��  والتقدم  االقتصادي  النشاط   �� املباشر  وغ�� 

بد من إيجاد تمو�الت من أجل صمود هذه املقاوالت ال�ي �عتمد إ�� حد كب�� ع��  املقاوالت العامة وا�خاصة، �ان ال 

 كفاءة أداة الوظيفة املالية بما �سمح لها بمواجهة تلك التحديات. 

لألحزاب لألدوار ونظرا   وامللقاة  املو�ولة  دستور  السياسية  من  السا�ع  الفصل   �� عاتقها  فضال  2011ع��   ،

وآراء مصا�ح  عن  تدافع  أ��ا  األعضاء   ع��  ع��  تمو�لها   �� باألساس  �ستند  فإ��ا  ت�و��ا،  ال�ي  وا�جماعات  األفراد 

ع�� التمو�ل الذا�ي،  غ�� أننا لن نجازف بالقول باستحالة اعتماد األحزاب السياسية    .امل�ون�ن لها للقيام بمهامها

تتلقى هذه الت�و�نات السياسية تمو�الت من الدولة مادام أ��ا �ع��  الدول الديمقراطية وحجتنا �� ذلك أنھ ح�ى �� 

 . عن مصا�ح وآراء مشروعة تقرها الدولة

وفعالة،  قو�ة  أحزاب  إ��  الديمقراطية  وحاجة  الديمقراطية  إ��  السيا�ىي  النظام  حاجة  حول  خالف  ال 

ندواتھ   وحاجة وعقد  �حفھ  و�صدار  ا�حزب  أ�شطة  نفقات  بتنوع  ترتبط  حاجة  املال،  إ��  السياسية  األحزاب 

لكن املث�� �� عالقة السيا�ىي باملال العمومي هو الغموض والتعقيد    وتمو�ل حمالتھ االنتخابية، وعقد مؤتمراتھ.

عا بصفة  الديمقراطية  الدول   �� كث��ة  تجارب   �� ا�حزب  فمالية  خاصة، والسر�ة،  بصفة  الديمقراطية  وغ��  مة 

�عت�� مصدرا للر�ح واالغتناء والش��ات، ل�ون ممارسة العمل السيا�ىي يرتبط بتدب�� املال العام، خصوصا �� ظل 

 . 1غياب آليات دستور�ة أو قضائية أو قانونية وا�حة لضبط مالية األحزاب 

��ا   إ�� فساد العملية االنتخابية و�حيد  وهو األمر الذي ييسر لعملية االر�شاء السيا�ىي الذي يؤدي بدوره 

ا�حياة  و��  عام  �ش�ل  السياسية  ا�حياة   �� املال  ف��ا  أصبح  درجة  إ��  أجلھ،  من  أ�شئت  الذي  الهدف  طر�ق  عن 

�عيش   أصبحنا  أننا  ح�ى  أخرى،  �عد  سنة  يتعاظم  خاص،  �ش�ل  فيھ  ا�حز�ية  يظهر  زمن  األسف–��  أن -مع 

 
 . 110، ص: 2006الطبعة االو�� منشورات فكر،  املتعلق باألحزاب السياسية"، 36-04، "قراءة �� القانون رقم ميلود بلقا�ىي 1
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 .2السياسة باتت �� حاجة أك�� للمال منھ إ�� األف�ار

ا�حياة  تخليق  ورائھ  من  ير��  االنتخابية  و�حمال��ا  السياسية  لألحزاب  العمومي  التمو�ل  من  إذن  فالهدف 

 السياسية وحماي��ا من التمو�الت املشبوهة. 

الرئيسية االش�الية  فإن  تقدم،  مما  املا��   انطالقا  الدعم  مسألة  حول  تتمحور  الورقة  هذه  �عا�جها  ال�ي 

العمومي لألحزاب السياسية باملغرب وذلك من خالل التساؤل التا��: ما مدى استجابة التمو�ل العمومي ملتطلبات 

 األحزاب السياسية باملغرب؟ 

املغرب، سنقارب هذا من أجل اإلحاطة بمختلف ا�جوانب املرتبطة بالدعم العمومي لألحزاب السياسية بو 

 املوضوع من خالل التطرق لألسئلة الفرعية التالية: 

 ما �� م�ونات التمو�ل الذا�ي لألحزاب السياسية؟  -

هل �عت�� التمو�ل العمومي لألحزاب السياسية محاولة من الدولة إلعان��ا ع�� مجا��ة الصعو�ات خالل   -

أخرى   أهداف  ع��  ينطوي  أم  االنتخابية،  األحزاب  ا�حمالت  و�دماج  تطويع  خاللھ  من  الدولة  تحاول 

 السياسية عن طر�ق الدعم املا��؟

 ما �� املعاي�� املعتمدة �� توزيع الدعم ع�� األحزاب السياسية؟  -

لألحزاب   - االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل  مجال   �� �املة  بأدواره  ل�حسابات  األع��  ا�جلس  يضطلع  هل 

 السياسية؟ 

ا�حديث   إ��  أفردناه  أحدهما  محور�ن،  إ��  الورقة  هذه  نقسم  أن  اخ��نا  سبق،  مما  األحزاب عن  انطالقا 

الذا�ي والتمو�ل  الدعم  أهداف  ب�ن  باملغرب  املرج�� .  السياسية  اإلطار  لدراسة  الثا�ي  ا�حور  خصصنا  ح�ن   ��

 لتمو�ل األحزاب السياسية. 

 

 

 

 
 .5، ص:2005دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األو��  ، "املال والسياسة، دراسة �� مالية األحزاب السياسية"،أحمد بوز  2



 التمو�ل العمومي 

 لألحزاب السياسية باملغرب 

 

 

 

4 

 

 السياسية باملغرب ب�ن أهداف الدعم والتمو�ل الذا�ي األحزاب ا�حور األول: 

السياسية سنة    ما�� لألحزاب  إ�� تخصيص دعم  املغرب  ي�جأ  أن  املالية لألحزاب 1986قبل  املوارد  �انت   ،

األعضاء،   اش��ا�ات  إ��  باإلضافة  يتضمن  والذي  الذا�ي،  التمو�ل  ع��  والقانونية  النظر�ة  الناحية  من  �عتمد 

 تخب�ن ومداخيل ال�حافة ا�حز�ية. تحو�الت املن

فمنذ صدور فكرة األحزاب السياسية ولو �ش�لها التقليدي وقبل أن ت�جأ الدولة إ�� تخصيص دعم ما�� لها،  

�انت املوارد املالية لألحزاب السياسية �عتمد من الناحية النظر�ة ع�� اش��ا�ات األعضاء و�عض الهبات، وذلك أن  

ومناض قادتھ  نظر   �� النظام ا�حزب  تجاه  ومواقفهم  ومطال��م  آرا��م  عن  �ع��ون  خاللها  من  ال�ي  القناة  ليھ 

 السيا�ىي القائم ومواجهتھ �� �عض األحيان.

وهذه البداية �� كيفية تمو�ل األحزاب السياسية لم تكن تقتصر ع�� أحزاب دولة معينة دون أخرى، و�نما   

اسية، وذلك ح�ى يتس�ى لها العمل �� معزل عن أي ضغوط �� القاعدة األساس ال�ي اعتمد��ا جل األحزاب السي

ف��ا   �شأت  ال�ي  ا�حقبة  إ�� طبيعة  باألساس  لألحزاب  الذا�ي  التمو�ل  و�رجع  النظامية،  وخاصة  خارجية  سياسية 

 األحزاب السياسية عموما واملغر�ية خصوصا. 

العهد  حديثة  �عد  املغرب   �� ا�حز�ية  أور�-فالظاهرة   �� بمثيل��ا  البداية -امقارنة   �� ارتبطت  أل��ا  وذلك 

ل��تبط  االستقالل  �عد  انتقلت  أ��ا  ورغم  واإلسبا�ي.  الفر��ىي  املستعمر  مواجهة   �� االستقالل  أجل  من  بالنضال 

بالسياق السيا�ىي ا�حديث، ع�� محاولة االنضمام إ�� صف املطالبة بالديمقراطية، فرغم هذا التحول فقد ظلت  

وهذ األو��،  بجذورها  التوافق مرتبطة  لغة  غلبت  حيث  امللكية،  واملؤسسة  األحزاب  ب�ن  العالقة  ع��  ا�عكس  ما  ا 

الوفاء/ا�خيانة،  ثنائيات  عليھ  غلبت  الذي  السيا�ىي  القاموس  ع��  ا�عكس  كما  املراحل،  �� مرحلة من  السيا�ىي 

اإلج الوحدة،  األصالة،  الوفاء،  لقيم  االنتصار  �ان  وقد  اإلجماع/االختالف.  بذلك الوحدة/التفكك،  وغلبت  ماع... 

لغة األخالق ع�� لغة السياسة، وهذا ما عرقل �ش�ل كب�� بروز فكر سيا�ىي حديث، �ان من ا�حتمل أن �ساهم 

 .3�� بناء تجر�ة حز�ية باملع�ى السيا�ىي الديمقراطي ا�حديث

ارتباط التمو�ل ونظرا �خطورة التمو�ل الذا�ي لألحزاب السياسية املتمثلة �� املساس باستقاللية الدولة، و 

�عت��  ب�ن األحزاب من حيث املساواة وال�ي  باملنافسة االنتخابية  ينتج عنھ من إضرار  املالية وما  بالفضائح  الذا�ي 

 
مطبعة  السنة السادسة عشرة،-2012شتاء    51العدد   وجهة نظر، التجر�ة ا�حز�ية �� املغرب غموض التصور و�عاقة املمارسة"، ،"إدريس جنداري   3

 . 30النجاح ا�جديدة، ص:
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 ركنا أساسيا لعملية التحول الديمقراطي.

 أوال: التمو�ل الذا�ي لألحزاب السياسية 

السياسية   لألحزاب  العمومي  التمو�ل  عن  ا�حديث  سنة  إن  قبل  الناحية    1986باملغرب  من  محرما  �ان 

العامة  ا�حر�ات  ظه��  بمقت�ىى  �� 4القانونية  النظر�ة  الناحية  من  �ع�ي  يكن  لم  السيا�ىي  التمو�ل  فإن  و�التا��   ،

 القاموس السيا�ىي املغر�ي سوى التمو�ل الذا�ي لألحزاب السياسية ا�حصل عليھ من خالل اش��ا�ات أعضا��ا.

الش��ا�ات املظهر األك�� �عب��ا عن التمو�ل الذا�ي لألحزاب، فهو أصل النظام التمو��� ل�حياة  ويعت�� نظام ا 

التمو�ل العمومي لألحزاب السياسية، و�تخذ نظام االش��ا�ات إما ش�ل اش��ا�ات األعضاء أو  �� غياب  ا�حز�ية، 

 تحو�الت املنتخب�ن أو عن طر�ق مداخيل ال�حافة ا�حز�ية. 

 ضاءاش��ا�ات األع -

�عد  �انت  سابقة  مراحل   �� بل  ا�حز�ية،  ا�حياة   �� التمو�لية  الطرق  أقدم  من  األعضاء  اش��ا�ات  �عد 

غ��   آخر�ن،  متدخل�ن  وجود  تمنع  لم  املمارسة  أن  دام  ما  القانونية،  الناحية  من  ��ا  املسموح  الوحيدة  اإلم�انية 

 األعضاء ا�حز��ن، �� دعم وتمو�ل األحزاب السياسية. 

انة ال�ي �انت الش��ا�ات األعضاء نتجت من �و��ا "�ش�ل مصدر التمو�ل األك�� ديمقراطية واألقل وهذه امل�

إثارة للمشا�ل: "إذ أ��ا تضمن للمنخرط�ن إم�انية ممارسة �عض التأث�� ع�� السياسة الرسمية ل�حزب كما تحول  

 . 5�ا كب��ا أو ضغوطات ع�� ا�حزب"دون أن ي�ون أل�خاص أو مجموعة قو�ة من الناحية املالية أن تمارس تأث�

ويعت�� هذا املورد من املوارد املالية األساسية لألحزاب السياسية، و�حتل الرتبة األو�� من ب�ن املوارد املالية 

املادة   حدد��ا  كما  لألحزاب  رقم    31الستة  السياسية  لألحزاب  التنظي�ي  القانون  بتار�خ    29.116من    22الصادر 

 .2011أكتو�ر 

 تحو�الت املنتخب�ن  -

�عت�� تحو�الت املنتخب�ن صنفا آخر من االش��ا�ات ال�ي تؤد��ا عينة من األعضاء ا�حز�ي�ن. و�نب�ي سن هذا  

 
العامة (ظه�� رقم    4 �� الفصل  1958نون��    15بتار�خ    1.58.376ينص ظه�� ا�حر�ات  أنھ: "ال يمكن لألحزاب السياسية وا�جمعيات ذات   18)  منھ ع�� 

الد من  مباشرة  غ��  أو  مباشرة  بصفة  تتسلم  أن  السياسية  أخالصبغة  عمومية  جماعات  أو  البلديات  أو  املؤسسات ــولة  أو  امل�اتب  من  أو  رى 

 العمومية".
5 FROWEIN(H.C.J.A), "Etude comparative du financement des partis politiques", http://stars,coe.fr/doc/doco1/fdoc9077. 

 ). 2011أكتو�ر 24(1432ذو القعدة  26الصادرة بتار�خ  5989ا�جر�دة الرسمية عدد  السياسية،املتعلق باألحزاب  29.11القانون التنظي�ي رقم  6
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النظام من االش��ا�ات ع�� أساس أن ا�حزب هو الذي أوصل املنتخب املع�ي إ�� ذلك املنصب، و�التا�� فهو يقوم 

 .7بتلك املهمة باسم ا�حزب الذي انتدبھ لها

ملعظم   رئيسيا  موردا  أ�حت  بحيث  عامليا،  عل��ا  املتعارف  ا�حز�ية  القواعد  من  ا�حاضر  الوقت   �� و�عد 

األحزاب السياسية، خاصة مع ال��اجع الكب�� الذي أصبح عليھ نظام االش��ا�ات �سبب الفتور السيا�ىي املعاش، 

ال  �� واالنتخابية  السياسية  املشاركة  �سبة  ضعف  ذلك  ع��  أدل  (االنتخابات وال  املغرب   �� األخ��ة  سنوات 

املائة وفق تقار�ر رسمية   43، حيث لم تتجاوز �سبة املشاركة �سبة  2016أكتو�ر  07التشريعية ليوم ا�جمعة    ��

 لوزارة الداخلية). 

نظام  أن  ع��  عالوة  منتخب،  ل�ل  ا�خصصة  املالية  املبالغ  حجم   �� املنتخب�ن  تحو�الت  أهمية  وتتمثل 

نتخب�ن �عد مبدأ عاما تقره جميع األحزاب السياسية �� أنظم��ا الداخلية، فإن �سبة هذه املساهمة  تحو�الت امل

 تختلف باختالف القوان�ن الداخلية ل�ل حزب سيا�ىي. 

 مداخيل ال�حافة ا�حز�ية: -

األحزاب  �خر��ا  ال�ي  الوسائل  إحدى  دوما  اعت��ت  تار�خها،  ذلك  ع��  �شهد  كما  ا�حز�ية  ال�حافة  إن 

راض السياسية حيث �انت هذه النشرات �� املن�� الوحيد الذي �انت والزالت تبث ع��ه ما تود إبالغھ للرأي  لألغ 

العام، من خالل شرح مواقفها أو محاورة السلطة بواسط��ا، كما أن ال�حافي�ن الذين �شتغلون �� هذه املنابر 

ة أو املناصر�ن لهذه القضية أو تلك، و�إيجاز �انت �انوا غالبا ما ينعتون أو يحسبون ع�� مناض�� األحزاب ا�ختلف

 . 8صفة املناضل �� أغلب األحيان �غلب ع�� صفة ال�حفي

موارد   إ��  باإلضافة  مهمة  مالية  وروافد  �افية،  تحتية  بنية  إيجاد  �ستد��  حيو�ا  �شاطا  ال�حافة  و�عت�� 

اعتبار  يمكن  بل  فقط،  وثقافية  سياسية  أداة  �عد  ال  ف�ي  كفئة،  املقاولة �شر�ة  يجعل  مما  تجار�ا،  مشروعا  ها 

من  املقدمة  املساعدات  إ��  باإلضافة  ��ا،  العامل�ن  ومساهمة  اإلشهار،  وعائدات  مبيعا��ا  ع��  �عتمد  اإلعالمية 

 .9طرف الدولة 

 تمو�ل ا�خواص  -

 
 .50، ص:مرجع سابق ، "املال والسياسة، دراسة �� مالية األحزاب السياسية"،أحمد بوز  7
لنيل الدكتوراه �� القانون العام، جامعة ا�حسن أطروحة  ، "املالية العامة وا�حياة السياسية باملغرب (تمو�ل األحزاب السياسية)"،  نورالدين قهوي   8

 . 117، ص:2004-2003الثا�ي، ع�ن الشق، الدار البيضاء سنة 
 .99مرجع سابق،ص: السياسية)"، (تمو�ل األحزاب ،"املالية العامة وا�حياة السياسية باملغربنورالدين قهوي 9
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سنة   الصادر  العامة  ا�حر�ات  ظه��  من  السادس  الفصل  األحزاب    1958جعل  تمو�ل  السياسية مصادر 

  240تتحدد �� "واجبات انخراط أعضا��ا أو املبالغ املالية ال�ي يدفعها ع��ا األعضاء دفعة واحدة من غ�� أن تفوق  

 .10درهما" 

�عض   مداخيل  من  هامة  �سبة  املورد  هذا  و�مثل  والت��عات،  والوصايا  الهبات  ا�خواص  تمو�ل  ويشمل 

ا واجبات  ع��  االعتماد  �ستطيع  ال  ال�ي  وأيضا  األحزاب  األحزاب  مع  املتعاطف�ن  من  فهناك  املناضل�ن،  نخراط 

االل��ام  عوض  والت��عات،  والوصايا  الهبات  خالل  من  ا�حز�ية  األ�شطة  مختلف  دعم  يفضل  من  لها  املنتمون 

وطنية،   "مجالس  واالجتماعية  الوطنية  املؤتمرات  �ون  خالل  من  ذلك  و�ت�ح  شهر�ة،  أو  سنو�ة  بمبالغ  الدائم 

مركز�  وا�جماه��ية هيئات  اإلشعاعية  األ�شطة  و�عض  االنتخابية  ا�حمالت  وكذلك  وتنفيذية..."  مركز�ة  �جان  ة، 

الوالءات  تقدر  أن �عض األحزاب  بل  املوارد،  النوع من  ��ا �عض األحزاب تمول مباشرة من خالل هذا  تقوم  ال�ي 

املتع وت��عات، وهناك  لها من هبات  البعض  يقدمھ  ما  لها من خالل  الهبات ا�حقيقية  تقديم   �� يج��د  اطف�ن من 

 11ل�حصول ع�� تزكية ترشيحھ �� االنتخابات أو استفادتھ من مشروع مع�ن أو كسبھ ملنفعة الحقا... 

املادة   ركزت  والت��عات،  والوصايا  الهبات  طر�ق  عن  ا�خواص  تمو�ل  سلبيات  القانون    31ولتفادي  من 

أن "الهبات والوصايا والت��عات النقدية والعينية يجب أن ال   ع��   11.29التنظي�ي ا�جديد لألحزاب السياسية رقم  

م��ا   ل�ل واحدة  القيمة اإلجمالية  أو  املادة    300.000يتعدى مبلغها اإلجما��  " كما نصت  السنة   �� من    40درهم 

أو تفوق قيمتھ   لفائدة حزب سيا�ىي �ساوي  ما��  ملبلغ  أن �ل �سديد  القانون ع��  أن    10.000نفس  درهم يجب 

 .12�ون بواسطة شيك بن�ي أو شيك بر�ديي

 العائدات املرتبطة باأل�شطة االجتماعية والثقافية لألحزاب  -

ا�حزب  السياسية غ�� مضبوط و�رتبط بحركية  والت��عات، من موارد األحزاب  لهبات والوصايا  ا  إذا �انت 

واملركز� الوطنية  والهيئات  املؤسسات  داخل  وتموقعھ  وعالقاتھ  ا�خار��  ع��  وأدائھ  يرتكز  الصنف  هذا  فإن  ة، 

لألحزاب   قار  كمورد  بھ  �عتد  أن  يمكن  وال  لألحزاب،  والثقافية  االجتماعية  األ�شطة  من  ا�ختلفة  العائدات 

السياسية وذلك لعدة اعتبارات: ف�ون األ�شطة ا�جماه��ية واإلشعاعية لألحزاب قليلة جدا، و�ذا ما وجدت ف�ي  

الت  ضعف  أن  كما  محتواها.   �� ا�حمالت ضعيفة   �� وخاصة  موسميا،  ي�ون  ما  غالبا  الذي  ا�جماه��،  مع  واصل 

الكث�� من   فاألحزاب تصرف  و�التا��  املال،  ع��  ا�حصول  املواطن�ن  جل  م��ا  ينتظر  ال�ي  الف��ات  و��  االنتخابية، 

 
 .1958نون��  15الصادر بتار�خ  1.58.376للمز�د انظر، ظه�� ا�حر�ات العامة رقم  10
 .60، ص: 2005مجلة طنجيس، عدد خاص، يونيو  ، "قراءة �� تمو�ل األحزاب السياسية"،محمد نجيب بوليف 11
 . 2011أكتو�ر   24الصادرة بتار�خ   5989من القانون التنظي�ي ا�جديد املتعلق باألحزاب السياسية املغر�ية، ا�جر�دة الرسمية رقم 40و 31املادت�ن  12
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الثقافية واالجت إ�� �ون مختلف األ�شطة  باإلضافة  بالقليل مقابل ذلك.  إال  تتوصل  ف��ا وال  ماعية لألحزاب املال 

 تنحوا من�� ا�خطابات الكالمية، و�التا�� ال يمكن أن ت�ون لها عائدات مالية. 

 وعليھ، فما �� األهداف املقصودة من التمو�ل؟ 

 ثانيا: الهدف من إقرار تمو�ل عمومي لألحزاب السياسية 

وال�حافة   والنقابية  السياسية  لألحزاب  عمومي  دعم  تخصيص  دوافع  الرسالة لشرح  ر�طت  الوطنية، 

سنة   الدعم  أقرت  ال�ي  الرسالة 1986امللكية  بأداء  الوطنية  وال�حافية  النقابية  واملنظمات  الهيئات  قيام  ب�ن   ،

امللقاة عل��ا، �� تنظيم وتأط�� املواطن�ن وتمثيلهم، و��ن توفر الروح الوطنية الصادقة واالستعداد املتواصل والن�يھ 

و  العام،  الصا�ح  للهيئات �خدمة  تتيح  ال�ي  التعب��  وسائل  طليع��ا  و��  الضرور�ة  الوسائل  توفر  أخرى  جهة  من 

. وهو ما أدى إ�� وضع قوان�ن خاصة بتمو�ل األحزاب السياسية، وذلك  13واملنظمات مواجهة الت�اليف واملتطلبات

 ح�ى تتمكن هذه األخ��ة من القيام باملهام املنوطة ��ا. 

 املشاركة السياسية تمت�ن وتقو�ة   -

أعباء   من  جزء   �� مشارك��ا  عند  بدورها  وواعية  ونا�جة  مهي�لة  سياسية  أحزاب  إ��  حاجة   �� الدولة  إن 

إ�� تأط�� شرائح واسعة   السلطة، عن طر�ق التنشئة السياسية، وت�و�ن األطر و�نتاج النخب السياسية، إضافة 

الوس دور  ولعب  الضرورة،  عند  الوط�ي  العام  الرأي  و�عبئة  املواطن�ن،  والدولة، من  ا�جتمع  ب�ن  الر�ط  أو  اطة 

بتمر�ر املطالب ب�ن القاعدة والقمة، وهذا ما �جزت األحزاب السياسية املغر�ية ع�� القيام بھ �� السنوات األخ��ة  

حيث تم�� املشهد السيا�ىي املغر�ي �� السنوات األخ��ة بالفراغ والفتور وا�حدودية مما أدى ا�� ظهور احتجاجات  

واسعة الثقافية.   شعبية  االقتصادية،  االجتماعية،   ، السياسية  ا�حياة  مجاالت  مختلف   �� بإصالحات  تطالب 

، ال�ي �جأت إ�� الشارع للضغط ع�� النظام السيا�ىي لالستجابة  2011ف��اير  20ال�ىيء الذي أدى إ�� ظهور حركة  

واملفسدين، وهو ما أدى باملؤسسة  إ�� مطال��ا وال�ي تتمثل �� االصالحات السياسية والدستور�ة ومحار�ة الفساد  

يوليوز   فاتح  بتار�خ  جديد  دستوري  �عديل  طر�ق  عن  املطالب  لهذه  االستجابة  إ��  ال��ملان   2011امللكية  وحل 

، مكنت حزب العدالة والتنمية من تصدر 2011نون��  25والدعوة ا�� انتخابات �شريعية سابقة ألوا��ا، أجر�ت ��  

 .نتائجها

السياسية بمهمة املشاركة السياسية البد لها من ا�حصول ع�� التجه��ات الالزمة ال�ي    ول�ي تقوم األحزاب

وحقيقية   واسعة  سياسية  مشاركة   �� وطمعا  منح....)،  أطر،  مركبات،  (مخيمات،  الدولة  طرف  من  عل��ا  تحصل 

 
 .16، ص: مرجع سابق ، "املال والسياسة، دراسة �� مالية األحزاب السياسية"،أحمد بوز  13
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�عت�� حاو�ات الصراعات  تدفع الدولة إ�� أن تتجھ لدعم ا�حياة السياسية، أل��ا �� حاجة لألحزاب السياسية ال�ي  

�عدة   الدولة  تقوم  طاق��ا،  تفوق  �خمة  إم�انات  يتطلب  األحزاب  عمل  وألن  ا�جتمعية،  والتذمرات  االجتماعية 

إجراءات لتمك�ن األحزاب من الوسائل الضرور�ة للقيام بما يطلب م��ا، وذلك بمنحها دعما ماديا لها ول�حاف��ا 

 وهيئا��ا النقابية. 

 د نفقات األحزاب السياسية اإلسهام �� �سدي -

أو  العادية  املصار�ف  عل��ا  و�طلق  ا�حز�ي،  للعمل  الثابتة  الت�اليف   �� السياسية  األحزاب  نفقات  تتمثل 

املناضل�ن واألطر واملر�ح�ن لالنتخابات  تأهيل  نفقات  إ��  باإلضافة  نفقات حياة األحزاب،  أو  التشغيل  مصار�ف 

تخ� أن  يمكن  النفقات  وهذه  تكت�ىي  واملنتخب�ن  فإ��ا  الكب��ة  األحزاب  أما  الصغ��ة،  األحزاب   �� حد  أق�ىى  إ��  �ل 

 .14بالعكس أهمية كب��ة جدا، تأخذ عادة دورات تأهيل و�ستند إ�� هيئات متخصصة

لألحزاب  ما��  دعم  توف��  إ��  املغر�ية  الدولة  دفع  مما  ا�حز�ية،  ا�حياة   �� اإلنفاق  أهمية  تتب�ن  هنا  من 

ل مساعد��ا ع�� �سديد مختلف النفقات ال�ي تواجهها من أجل القيام بالدور املو�ول لها السياسية وذلك من أج

دستور�ا من تأط�� وتنظيم للمواطن�ن، وهذا ما أكد عليھ األم�ن العام ل�حزب الوط�ي الديمقراطي السيد عبد هللا 

رمز� تمو�ال  ال  املستوى   �� العمومي  التمو�ل  ي�ون"  أن  ع��  شدد  بحيث  األحزاب  القادري  حاجيات  �ساير  ال  ا 

السياسية ا�حقيقية، وذلك استجابة لل��امج املعلنة ومستوى تنظيما��ا وم�ات��ا ا�حلية ومصار�ف التجمعات ع��  

 . 15الصعيد االقلي�ي أو ع�� الصعيد الوط�ي"

 تقو�ة الديمقراطية  -

بطيء ومضطرب ولكنھ مستمر   �� املغرب مذ بدأ �� منتصف الستينيات بأنھ  16يتم�� "التحول الديمقراطي"

 .17وقابل للتحس�ن

و�ن الديمقراطية كنظام ل�حكم ال يمكن أن تنجح �� أن ت�ون قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية إال 

 
 .54، ص:مرجع سابق اسية"،، "املال والسياسة، دراسة �� مالية األحزاب السيأحمد بوز  14
اقف وثوابت"،عبد هللا القادري األم�ن العام ل�حزب الوط�ي الديمقراطي  15 مطبعة ر�انيت املغرب الطبعة األو��   ، "تصر�حاتھ لل�حافة الوطنية: مو

 .233ص: ،2005
باملشا  16 �سمح  وال  مغلق  نظام  من  العبور  فيھ  يتم  "مسلسل  بأنھ  الديمقراطي  للتحول  �عر�ف  مرتبطة يمكن  ا�حقوق  فيھ  ت�ون  أو  السياسية  ركة 

إ�� نظام مفتوح يتيح مشاركة املواطن�ن، ويسمح بتداول السلطة، والسيما ع�� االع��اف بمجموع ة من  باملشاركة السياسية مقيدة تقييدا شديدا، 

انظر،  للمز�د،  بالتأكيد ع�� املشاركة و�م�انية ممارس��ا بصورة فعلية".  املرتبطة  النو��ىي  عبد  ا�حقوق  ��  العز�ز  الديمقراطي  ، "شروط االنتقال 

 . 33، ص: 1997ر�يع  2دفاتر الشمال، العدد  املغرب"،
 .15، ص:1997ر�يع  2دفاتر الشمال، العدد ، "التحول الديمقراطي �� املغرب"، محمد العر�ي املساري  17
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، كما �عت�� التعددية ا�حز�ية ��  18إذا تم إشراك �ل املواطن�ن وتحسيسهم بضرورة وحتمية السلوك الديمقراطي

 . 19وأن النظام الديمقراطي هو نظام املستقبل أساس الديمقراطية، 

 حماية األحزاب من تلقي أموال مشبوهة  -

تلك  خاصة  مشبوهة،  تمو�الت  تلقي  من  السياسية  األحزاب  تحص�ن  يتو��  العمومي  الدعم  هدف  إن 

الطر�ق عن  األحزاب الضعيفة ال�ي ال �ستطيع تحمل ت�اليف التسي�� اليومي، ويس�� التمو�ل العمومي إ�� قطع  

 التمو�الت املشبوهة، �االتجار �� ا�خدرات... 

طر�ق   عن  املسائل  هذه  إثبات  صعو�ة  تبقى  لكن  ومشبوهة،  سر�ة  بتمو�الت  �ع��ف  السياسية  فاألحزاب 

�ل  ب�ن  املتبادلة  اال��امات  سوى  املعلومات  من  غليلھ  �شفي  ما  يجد  ال  ا�جال  هذا   �� والباحث  رسمية،  وثائق 

السيا أو الفاعل�ن  املناسبات  �عض  خالل  أو  أحزا��م،  بأسماء  الناطقة  ا�جرائد  خالل  من  أو  ا�حز�ي�ن  سي�ن 

 .20ا�حوارات أو �عض الكتابات ال�ي تفتقر إ�� الدقة واملوضوعية

وتجدر اإلشارة إ�� أن التمو�ل ا�خار�� هو أخطر أنواع التمو�الت املشبوهة ال�ي �عا�ي م��ا الدولة بما لها من  

ا�ع�اس ع�� مبدأ السيادة، وتأث�� ع�� أف�ار ومبادئ األحزاب املتلقية لهذه التمو�الت، و�� هذا اإلطار أشار األم�ن  

العام ل�حزب الديمقراطي الوط�ي عبد هللا القادري أن أغلب األحزاب السياسية ال�ي �انت �� املعارضة �انت تتلقى  

 . 21تمو�الت خارجية لتغطية نفقا��ا

 تدج�ن األحزاب السياسية عن طر�ق الدعم املا�� تطويع و  -

للنخب املا��  اإلدماج  وسائل  الناحية   ،22إن  من  القوان�ن  مع  فيھ  �عارض  وال  مشروعا  طا�عا  يتخذ  ما  ف��ا 

وف��ا ما هو خفي ومست�� ال يتاح للعموم فرصة  وف��ا ما يمثل مخالفة صر�حة للنصوص والتشريعات، الش�لية،

وف��ا ما يتسم بالطا�ع غ��   وف��ا ما يتم بصورة علنية وظاهرة وجلية بطر�قة مباشرة، لم بھ،االضطالع عليھ والع

 
آفاق التحول  حسن قرنفل  18 مجلة نوافذ، العدد السا�ع، مطبعة النجاح ا�جديدة    الديمقراطي �� املغرب"،، "مالحظات حول املسألة الديمقراطية و

 .17، ص:2000الدار البيضاء، أبر�ل 
 .247، ص:2004-1425مطبعة النجاح ا�جديدة، الطبعة األو��  ، "دولة القانون �� املغرب، التطورات وا�حصيلة"،املصطفى قاس�ي 19
نبيلة 20 الصروخ  العمو الواثة  "التمو�ل  السياسية"،،  لألحزاب  السعدي، طنجة   مي  املالك  عبد  املعمق، جامعة  العام  القانون   �� املاس��  لنيل  رسالة 

 .38، ص:  2008-2007السنة الدراسية 
21 Mr.abdellah kadiri ,"déclaration à la presse nationale :Positions et constantes" ,Parti Nationale démocrate, 1 ère édition riba 

nite ,  2005 Maroc, P:45. 
أو   وليس أفراد النخب اإلدار�ة أو العسكر�ة أو االقتصادية،  املقصود هنا بالنخب قيادات وأطر األحزاب الوطنية الديمقراطية ومسؤول��ا ورموزها،  22

 األفراد املندمجة �� النسق السيا�ىي.
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و�مكن إجمال تقنيات تدج�ن األحزاب عن طر�ق األداة املالية �� العطايا والهبات وامل�افآت ألفراد النخبة  املباشر،

مثال استفادة �خصيات سياسية بارزة من  .(  23  أو بقعة أرضية... أو رخصة للصيد، كتفو�ت ضيعة، السياسية،

 بقع أرضية فيما عرف بخدام الدولة بطر�ق زع�� بالر�اط).

 �� ح�ن يرى البعض اآلخر أن تدج�ن الهيئات السياسية يتم ع�� أدات�ن:

االنتخابية:    - السياسية،األداة  للمناصب  هامة  مالية  مبالغ  تخصيص  أهمها  ال�ي  ومن 

 مناضلو هذه األحزاب سواء �� ا�ح�ومة أو ال��ملان أو ا�جماعات ا�حلية. يتقلدها

املالية: - إ��    األداة  باإلضافة  اإلدار�ة،  اإلعالنات  ومن  الدولة  منح  من  األحزاب  استفادت 

املنح  من  املهنية  والنقابات  ا�حز�ية  �ال�حافة  األحزاب  لهذه  التا�عة  املواز�ة  التنظيمات  استفادة 

التسهيال  وامللتقيات و�عض  ا�حز�ية،  واملؤتمرات  االنتخابات   �� املشاركة  �سهيالت  اإلدار�ة،  ت 

 .24السياسية واإلقليمية والدولية

 التحكم �� ا�حقل السيا��ي: -

قد فسر من طرف امللك الراحل ا�حسن   1986إذا �ان الدعم العمومي لألحزاب السياسية وقت إقراره سنة  

لسياسية ع�� القيام باملهام املنوطة ��ا �� التأط�� وتمثيل املواطن�ن، لكن األيام  الثا�ي بأن هدفھ مساعدة األحزاب ا

 ال�ي تلت ذلك أظهرت إ�� أي حد �ان منطق اإلدماج حاضرا بقوة �� هذه العبارة. 

فعالوة ع�� أن املعاي�� ال�ي اعتمدت جعلتھ من نصيب أحزاب دون أخرى، لتستفيد منھ تلك ال�ي �شارك ��  

مشروعية  االنتخابا أعطى  الدعم  ذلك  صرف  كيفية  متا�عة   �� الدولة  تبنتھ  الذي  الكب��  التساهل  فإن  فقط،  ت 

 .25أك�� لعالمات االستفهام حول الغاية األساسية من الدعم ال�ي �انت قد طرحت �حظة اإلعالن عنھ

ا األخ�� أهدافا أخرى و�ذا �ان قد تم التطرق لألهداف املعلنة للتمو�ل العمومي لألحزاب السياسية، فإن لهذ

مجاهد  محمد  الدكتور  أكد  الصدد  هذا  و��  السيا�ىي.  ا�حقل   �� التحكم  محاولة   �� باألساس  تمثلت  معلنة  غ�� 

األم�ن العام السابق ل�حزب االش��ا�ي املوحد أن "التمو�ل العمومي آلية أو إجراء من إجراءات الدولة �ستعملهم 

 
 .480، ص:1997-1998 أطروحة لنيل دكتوراه الدولة �� العلوم السياسية إش�الية تطور الدولة باملغرب"،، "محمد شق�� 23
 . 482مرجع سابق، ص:  ، "إش�الية تطور الدولة باملغرب"،محمد شق�� 24
ش�اك،    25 باملغرب"،سعيد  السياسية  لألحزاب  العمومي  التمو�ل  ا�جام��   "ح�امة  املوسم  �سطات،  ا�حقوق  �لية  املاس��،  شهادة  لنيل  رسالة 

 .41، ص: 2011/2012
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 .26للتحكم �� العملية السياسية" 

 اإلطار املرج�� لعملية التمو�ل العمومي لألحزاب السياسية    ا�حور الثا�ي:

السيا�ىي  العمل   �� بالغة  الديمقراطي أهمية  الن�ج  ال�ي �س�� وفق  �� ا�جتمعات  السياسية  تلعب األحزاب 

ملمارسة   الصلبة  املرجعية  املنظمة  والقوان�ن  الدستور  يكفلها  حيث  حر�ة  واالجتما��،  لها  و�ؤمن  الديمقراطية، 

الرأي والتعب�� عن أف�ارها وآرا��ا، والعمل ع�� تنفيذ برامجها ع�� الوجھ األحسن، من خالل منافسة قو�ة بي��ا ��  

 . 27أفق تدب�� و�سي�� وصنع القرارات ال�ي تتفق و�رامجها املدروسة بدقة تبعا لتوجها��ا و�عد انتخابات نز��ة 

الع التمو�ل  أن  ��ا و�ما  املنوطة  باملهام  القيام  إم�انية  تخول  ال�ي  األداة  �عت��  السياسية  لألحزاب  مومي 

السا�ع  الناخب�ن حسب الفصل  إرادة  العام، والتعب�� عن  الشأن  السيا�ىي، وتدب��  التأط�� والت�و�ن   �� واملتمثلة 

ضمانات كفيل با�حد من  ، فإن مسألة تأط�� هذه العملية بمجموعة من النصوص القانونية وال2011من دستور 

 مجموعة من الظواهر ال�ي تفسد ا�حياة السياسية وا�حز�ية وتحيد ��ا عن أهدافها املتوخاة م��ا.

ا�حياة   �� املشاركة  إ��  م��ا  املعارضة  وخصوصا  السياسية  األحزاب  دفع  إ��  السيا�ىي  النظام  من  وسعيا 

الثا�ي و�� رسالة ملك ��  السياسية، �جأ امللك الراحل ا�حسن  إ�� إقرار الدعم العمومي   1986دجن�� سنة    19ية 

 لألحزاب و�حمال��ا االنتخابية العامة ا�جماعية والتشريعية. 

  28ل    2.92.719وتال الرسالة امللكية �� خصوص مسألة التمو�ل العمومي لألحزاب السياسية املرسوم رقم  

ا�خاص بحق تأسيس ا�جمعيات الذي    1958من ظه�� ا�حر�ات العامة لسنة    18وذلك لتغي�� الفصل    1992شتن��

، وأخ��ا 36-04يحرم ع�� الدولة تقديم مساعدات مالية مباشرة وغ�� مباشرة لألحزاب السياسية، ثم القانون رقم  

ا مجموعة من املقتضيات القيمة املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية مضيف  11.29القانون التنظي�ي ا�جديد رقم

الذي يق�ىي   21.16�� مسألة التمو�ل العمومي لألحزاب وكيفية مراقبتھ وتتبع صرفھ. ثم القانون التنظي�ي رقم  

. ز�ادة ع�� القانون التنظي�ي رقم 28املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية   29.11بتغي�� وتتميم القانون التنظي�ي رقم  

املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية، واملرسوم رقم    29.11�� وتتميم القانون التنظي�ي رقم  الذي يق�ىي بتغي  21.16

) �� شأن مساهمة الدولة �� تمو�ل الدولة ا�حمالت 2016أغسطس    10(  1437ذي القعدة    6صادر ��    2.16.666

وا�جزئ العامة  االنتخابات   �� املشاركة  السياسية  األحزاب  ��ا  تقوم  ال�ي  مجلس االنتخابية  أعضاء  النتخاب  ية 

 
 .40املرجع نفسھ، ص:  26

 .5، ص:2006مطبعة دار النشر املغر�ية، طبعة  قراءة ونصوص"، 04-36"قانون األحزاب السياسية القانون رقم  محمد األزهر، 27 
انظر   28 "  للمز�د  رقم  ،  التنظي�ي  رقم    21.16القانون  التنظي�ي  القانون  وتتميم  بتغي��  يق��ي  السياسية"،  29.11الذي  األحزاب  بتنظيم   املتعلق 

 ).2016أغسطس  11(1437ذو القعدة  7، الصادرة بتار�خ 6490ا�جر�دة الرسمية عدد 
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) بتحديد اآلجال 2016أغسطس    10(  1437ذي القعدة    6صادر ��    2.16.667النواب. باإلضافة إ�� املرسوم رقم  

السياسية  األحزاب  ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل   �� الدولة  مساهمة  باستعمال  املتعلقة  والش�ليات 

صادر    2.16.668ية النتخاب أعضاء مجلس النواب. عالوة ع�� املرسوم رقم  املشاركة �� االنتخابات العامة وا�جزئ

القعدة    6��   بمناسبة 2016أغسطس    10(  1437ذي  للم���ح�ن  االنتخابية  املصار�ف  سقف  بموجبھ  يحدد   (

لرئيس   قرار  وأخ��ا  النواب.  مجلس  أعضاء  النتخاب  وا�جزئية  العامة  االنتخابات  برسم  االنتخابية  ا�حمالت 

) بتحديد املبلغ الك�� ملساهمة الدولة �� 2016أغسطس  10  (1437القعدة    ذي  6صادر ��   3.191.16ومة رقم  ا�ح�

تمو�ل ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم ��ا األحزاب السياسية املشاركة �� االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس 

 .2016أكتو�ر  7النواب ال�ي تم إجرا��ا �� 

قانون من القوان�ن السابقة؟ وما ا�جديد الذي جاء بھ القانون التنظي�ي األخ�� رقم    إذن فما مضمون �ل

املتعلق باألحزاب السياسية �� مجال التمو�ل؟ ثم    29.11الذي يق�ىي بتغي�� وتتميم القانون التنظي�ي رقم    21.16

 ما �� أش�ال الدعم املقدم من طرف الدولة لهذه األحزاب؟ 

 لعملية الدعم أوال: اإلطار القانو�ي

ظه��  يمثلها  جوانب  ستة   �� املغر�ية  السياسية  لألحزاب  العمومي  للدعم  املنظم  القانو�ي  اإلطار  يتحدد 

لسنة   العامة  لسنة  1958ا�حر�ات  امللكية  والرسالة  ومرسوم  1986،  رقم  1992شتن��    28،  والقانون   ،04-36 ،

 .1997أبر�ل  2ت الصادرة بتار�خ ، فضال عن مدونة االنتخابا29.11والقانون التنظي�ي رقم 

 ظه�� ا�حر�ات العامة وتحر�م التمو�ل العمومي لألحزاب -

رقم   (ظه��  العامة  ا�حر�ات  ظه��  بتار�خ  1.58.376ش�ل  الصادر  بتأسيس    1958نون��    15)  واملتعلق 

خالل نصھ �� الفصل ا�جمعيات، أول إطار قانو�ي يتم من خاللھ تنظيم عملية تمو�ل األحزاب السياسية، ومن  

منھ ع�� أنھ "ال يمكن لألحزاب السياسية وا�جمعيات ذات الصبغة السياسية أن تتسلم بصفة مباشرة أو غ��    18

مباشرة إعانات من الدولة أو البلديات أو جماعات عمومية أو من امل�اتب واملؤسسات العمومية" فإن هذا الظه��  

 ، عمل ع�� تحر�م الدعم العمومي الرس�ي. الذي اعت�� وق��ا ثورة �� مجال ا�حر�ات

�قرار تمو�ل األحزاب  1986الرسالة امللكية لسنة  -  و

�� هذا ا�جال منذ االستقالل، دون أن �عرف أي �عديل   العامة ظل هو املعمول بھ  إذا �ان ظه�� ا�حر�ات 
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مليون درهما   20تخصيص  تق�ىي ب  29، رسالة ملكية 1986دجن��   19يذكر، فقد تلقى الوز�ر األول آنذاك، بتار�خ  

هذا  أن  إ��  الرسالة  وأشارت  النقابية،  واملنظمات  السياسية  األحزاب  ومساعدة  الوطنية  ال�حافة  لدعم  سنو�ا 

 ". 30القرار املل�ي جاء "استجابة لاللتماس الذي أعرب عنھ أعضاء �جن�ي الداخلية واإلعالم بمجلس النواب

ر ساري املفعول، و�ذلك فقد تم االنتقال من مرحلة أو�� �ان ف��ا  وهذا القرا   1987ومنذ القانون املا�� لسنة  

إ�� مرحلة أخرى أصبح ف��ا مشروعا، غ��   التمو�ل العمومي محرما من الناحية القانونية (ظه�� ا�حر�ات العامة) 

ألحزاب  أن هذا االنتقال لم يكن ليتم دون أن تصاحبھ ردود فعل (سيتم التعرض لها �� املطلب ا�خصص ملواقف ا

املعنية بالدعم) ودون أن يطرح إش�اال قانونيا يتحدد أوال �� مدى شرعية سنھ، وثانيا �� مدى شرعية املعاي�� ال�ي  

 .31تم اعتمادها لتوزيعھ 

هناك من الباحث�ن من برر االقتصار ع�� دعم األحزاب املمثلة �� ال��ملان بأنھ "يمكن اعتباره تأو�ال دستور�ا  

الثا للفصل  دستور ظرفيا  الديمقراطي ع��   الذي �س��دف  1992لث من  املسلسل   �� املنخرطة  مساعدة األحزاب 

املواطن�ن �ل 32تأط��  أن  النظر�ة،  الناحية  من  ويعت��،  التمي��  هذا  مثل  يقيم  ال  نفسھ  الثالث  الفصل  لكن   ،"

ه لها  أحزاب  ب�ن  التمي��  من  نوع  يقم  ولم  املواطن�ن  وتأط��  تنظيم   �� �ساهم  أدوار األحزاب  لها  وأخرى  الدور  ذا 

 مغايرة. 

مرسوم   صدر  ما  عند  النصوص  بھ  تنطق  ما  خارج  ع��ا  البحث  يجب  الدعم  م��رات  أن  أك��   28وتأكد 

، إذ لم يضع هو اآلخر معاي�� خاصة لتقديم الدعم ترتبط مثال باملشاركة �� االنتخابات أو التوفر ع��  1992شتن��

مقاعد برملانية، واكتفى بالتنصيص ع�� تقديم الدعم �ش�ل عام، ومن هذا املنطلق، �ان من الطبي�� أن يوجد 

 
 وفيما ي�� أهم مقتطفات الرسالة امللكية ال�ي أقرت الدعم املا�� لألحزاب السياسية:  29

امللقاة  "... و�ذا   إ�� أن تؤدي الرسالة  �� تنظيم املواطن�ن وتمثيلهم مدعوة  ال�ي أر�د لها أن �سهم  النقابية  الهيئات السياسية واملنظمات  أتم  �انت  عل��ا 

الن�  املتواصل  واالستعداد  الصادقة  الوطنية  روح  توفرت  إذا  إال  يتيسر  أن  يمكن  ال  النحو  هذا  ع��  املطلوب  االطالع  فإن  أداء،  �خدمة وأحسن  يھ 

د أن هذه  الصا�ح العام، وتوفرت من جهة أخرى الوسائل الضرور�ة و�� طليع��ا وسائل التعب��، ال�ي تتيح للهيئات مواجهة الت�اليف واملتطلبات. بي

 ... الهيئات واملنظمات تصطدم �� ا�حالة الراهنة بصعو�ات مادية ناتجة عن أسباب ظرفية شأ��ا شأن نظ��ا��ا �� العالم بأسره .

الصعو�ات ورعيا ملا نرغب فيھ أوثق رغبة ونحرص عليھ أشد ا�حرص من جعل هيئاتنا السياسية ومنظماتنا النقابية قادرة ع�� تذليل العقبات واجتياز   

القانون املا��   املادية واستجابة منا لاللتماس الذي أعرب عنھ أعضاء �جن�ي الداخلية واإلعالم بمجلس النواب، فإننا نأمرك أن ترصد سنو�ا �� إطار 

مبلغ عشر�ن مليونا من الدراهم ي�ون خاصا لدعم ال�حافة الوطنية و�عانة الهيئات السياسية واملنظمات النقابية ع�� ممارسة   1987ابتداء من  

-52، ص  1997ال، نون��  وزارة االتص  ، "عدد خاص بال�حافة املغر�ية"،انظر، دفاتر التوثيق املغر�ي  الدور املو�ول بحكم دستور مملكتنا. للمز�د،

54. 
 .53-52وزارة االتصال، مرجع سابق، ص:  ، "عدد خاص بال�حافة املغر�ية"،دفاتر التوثيق املغر�ي 30
 .100مرجع سابق، ص:  "املال والسياسة �� مالية األحزاب السياسية"، ، أحمد بوز  31

 .30ص: ،1992مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، مارس  "،1992-1962املغر�ية:، "ا�حياة السياسية  محمد معتصم 32 
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ا يرتبط بما وصفھ أحد الباحث�ن "بتسييج هناك من اعت�� أن هذا املوضوع يطرح إش�اال سياسيا أك�� منھ قانوني

من   ويسار�ة  أصولية  متطرفة  �حافة  تمك�ن  وعدم  األحزاب  �حافة  ع��  ال�حافة  وقصر  السيا�ىي  ا�حقل 

 ".33الشروط املادية للصدور، هذا �عد حكر ال��شيح �� االنتخابات التشريعية املباشرة ع�� األحزاب املشروعة 

رسوم سن نظام الدعم الذي تم بمقت�ىى الرسالة امللكية أدى إ�� نتيجة وانطالقا من هذا التفس��، فإن م

لعدم  الدعم  من  �ستفد  لم  ال�ي  املعارضة  األحزاب  بأحد  قيادي  استخلصها  قد  �ان  ال�ي  النتيجة  مع  متطابقة 

امل العامة، و�� إقصاء  �� املرحلة األو�� بمقت�ىى ظه�� ا�حر�ات  الدعم  �� االنتخابات من تحر�م  عارضة  مشارك��ا 

 . 34أيضا

وأملنا وطيد ع�� أن �ساعد هذا الدعم �حافتنا الوطنية وهيئاتنا السياسية ومنظماتنا النقابية ع�� أداء  

إغناء   وع��  األمة،  اختيار  يحددها  ال�ي  األهداف  تحقيق  ع��  ويع�ن  و�رعاها،  البالد  مصا�ح  يصون  أداء  واج��ا 

 والغايات ال�ي يتيسر ��ا ازدهار الوطن ورفعتھ ومجده...". ا�حوار الوط�ي، وع�� إدراك املقاصد 

 وتمو�ل ا�حمالت االنتخابية  1992شتن��  28ثالثا: مرسوم 

رقم    1992شتن��    28بتار�خ   بقانون  مرسوم  السياسية   2.92.719صدر  األحزاب  ع��  أنھ  إ��"  �ش�� 

خصوصا   الدولة  من  إعانة  تتلقى  ال�ي  السيا�ىي  الطا�ع  ذات  ا�حمالت وا�جمعيات  تمو�ل   �� مساهمة  صورة   ��

ال�ي  لل�حف  معونة  صورة   �� أو  والتشريعية  ا�جماعية  العامة  االنتخابات  بمناسبة  ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابية 

تصدرها، أن تثبت �� املواعيد ووفق اإلجراءات ال�ي تحددها ا�ح�ومة أن املبالغ ال�ي تلق��ا قد صرفت �� األغراض 

 .". ال�ي منحت من أجلها.. 

الفصل�ن   غ��  بذلك  ظه��  32و18وهو  ع��    1958نون��  15من  يمنع  �ان  الذي  ا�جمعيات  بتنظيم  ا�خاص 

 األحزاب السياسية وا�جمعيات ذات الطا�ع السيا�ىي االستفادة من التمو�ل العمومي.

و�� �جوء  وا�حقيقة أن هذا املرسوم بمثابة قانون جاء ل�ي �عطي صفة قانونية ملسألة لم تكن تتوفر عل��ا،  

الدولة لدعم ال�حافة واألحزاب والنقابات بموجب رسالة ملكية وليس بمقت�ىى قانون، بيد أن هذا املرسوم إذا 

  �� طرح  إش�اال  عمق  فإنھ  االنتخابات،  �حظة  األحزاب  تمو�ل  ع��  التنصيص  وهو  جديدا  شيئا  أضاف  قد  �ان 

 املمارسة لدى تطبيق نظام الدعم. 

 

 
 .30، ص: مرجع سابق "،1992-1962، "ا�حياة السياسية املغر�ية:محمد معتصم 33
 . 101مرجع سابق، ص: "املال والسياسة �� مالية األحزاب السياسية"، ، أحمد بوز  34
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مرسوم   �ان  لألحزاب    1992شتن��   28و�ذا  يقدم  الذي  املا��  الدعم  أجاز  قانو�ي  نص  أول  �عد  إليھ  املشار 

الصادر بتار�خ   9-97السياسية بمناسبة االنتخابات، فإن مدونة االنتخابات املصادق عل��ا بمقت�ىى القانون رقم  

سنة    2 من  من    1997أبر�ل  (املواد  م��ا  الرا�ع  القسم  ال294إ��   285أفردت  مساهمة  ملوضوع  تمو�ل  )   �� دولة 

 ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم ��ا األحزاب السياسية. 

 36-04قانون األحزاب السياسية رقم  -

ال أحد يمكنھ أن ينكر أهمية التأط�� القانو�ي �� ا�جال ا�حز�ي، ألن الفراغ القانو�ي �� هذا ا�جال يمكن أن 

لذل خصوصا،  ا�حز�ي  العمل  و�ميع  عموما  السيا�ىي  العمل  السياسية�عيق  األحزاب  قانون  جاء   36-04رقم   ك 

مش�ل  حل  محاولة   �� تمثل  أولهما  كب��ين  إش�ال�ن  حل  ومحاوال  السياسية  األحزاب  لعمل  ضابط  �إطار 

الديمقراطية الداخلية، وثان��ما ضرورة ضبط و�خضاع مالية األحزاب للرقابة الفعالة، وذلك مللء الفراغ القانو�ي 

 �� هذا ا�جال.

املواد الرا�ع من  الباب  لها  التمو�ل العمومي لهذه األخ��ة، حيث خصص  إ�� تقن�ن مسألة  إ��    28 باإلضافة 

 ، والذي تقت�ىي أح�امھ بوضع إم�انية تمو�لية جديدة لتدعيم العمل ا�حز�ي. 40

�غطية    �� للمساهمة  السياسية  لألحزاب  ا�خصص  السنوي  الدعم  مبلغ  أن  ع��  القانون  هذا  نص  فقد 

�� املائة ع�� األقل من مجموع عدد األصوات املع�� ع��ا   5ار�ف �سي��ها يمنح لألحزاب ال�ي تحصل ع�� �سبة  مص 

�� االنتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر االنتخابية ا�حلية، وقد نص ع�� أن املبلغ اإلجما�� لهذه املساهمة 

اعتمادا ع�� معيار�ن اثن�ن، يتمثل األول م��ما �� عدد املقاعد   يقيد سنو�ا �� قانون املالية و�وزع مبلغ هذا الدعم

 �� حزب  �ل  عل��ا  حصل  ال�ي  األصوات  �عدد  الثا�ي  يتعلق  ح�ن   �� ال��ملان  مجل�ىي   �� حزب  �ل  عل��ا  يتوفر  ال�ي 

 االنتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر االنتخابية ا�حلية والدوائر االنتخابية الوطنية.

ء الشفافية ع�� مالية األحزاب السياسية، فقد نص القانون ع�� عدة مقتضيات �ستمد أسسها من  وإلضفا

تتلقى   ال�ي  األحزاب  املشرع  ألزم  بذلك  الديمقراطية،  الدول  جل   �� ا�جال  هذا   �� ��ا  املعمول  واملساطر  القواعد 

درهم، كما    5000غ املت��ع بھ يتجاوز  الت��عات نقدا أن يتم ذلك بواسطة شيك بر�دي أو شيك بن�ي إذا �ان املبل

مبلغها   يتجاوز  ال�ي  النفقات  جميع  بتسديد  القانون   10.000ألزم  ألزم  ذلك  عن  فضال  شيك،  بواسطة  درهم 

 األحزاب السياسية إيداع أموالها لدى مؤسسة بنكية وحصر حسابا��ا سنو�ا وهو ما لم يكن معموال بھ �� السابق. 

اب السياسة ال�ي �ستفيد من اإلعانة السنو�ة بأن تثبت أن املبالغ ال�ي حصلت كما ألزم هذا القانون األحز 

عل��ا قد تم صرفها �� األغراض ال�ي منحت من أجلها، وأن �ل استخدام غ�� م��ر لإلعانات املمنوحة �عت�� بموجب 
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 هذا القانون بمثابة اختالس للمال العام �عاقب عليھ القانون. 

الس األحزاب  مالية  األحزاب وتخضع  ع��  يتع�ن  الغاية  ولهذه  ل�حسابات،  األع��  ا�جلس  ملراقبة  ياسية 

  �� سنو�ا  توجھ  أن  بمستندات   31السياسية  مرفقة  السنو�ة  حسابا��ا  املذ�ور  للمجلس  تقدير  أ�عد  ع��  مارس 

 .35إثبات النفقات املنجزة برسم السنة املالية املنصرمة

أن  القول  يمكن  تحدد    و��ذا  قانونية  مرجعية  أهم  �عت��  السياسية  باألحزاب  املتعلق  الرا�ع  الباب  مواد 

األحزاب   تأسيس  ومنع  الدعم  هذا  مراقبة  وآليات  الدولة  دعم  من  استفاد��ا  وشروط  األخ��ة  هذه  تمو�ل  مصادر 

   و�سي��ها بأموال خارجية.

، 36.0836بالقانون رقم  املتعلق بمدونة االنتخابات كما عدل وتمم    9.97القانون رقم   -

رقم  ثم   ��    2.15.260باملرسوم  اآلخرة    14الصادر  جمادى  املصادق 37)2015أبر�ل    4(  1436من   ،

  1436من شوال    18بتار�خ    1.15.96الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم    43.15عليھ بالقانون رقم  

 .38)2015أغسطس  4(

تت ال  املساواة  بأن  القا�ىي  املبدأ  من  ال�ي  انطالقا  الوسائل  �انت  إذا  إال  االنتخابية  املنافسة  إطار   �� حقق 

تتوفر عل��ا �ل األطراف املتنافسة لعرض أف�ارها و�رامجها متواز�ة من حيث أهمي��ا، فإن مدونة االنتخابات تقر  

حمال��ا تمو�ل   �� مساهمة  ش�ل   �� السياسية  للهيئات  الدولة  طرف  من  ما��  دعم  تقديم  إ��  الرامي   املبدأ 

االنتخابية، ال�ىيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور املنوط ��ا بموجب الدستور واملتمثل �� املساهمة 

 �� تنظيم املواطن�ن وممثل��م. 

من  ش�ل  �ل  استبعاد  من  يمكن  محكما  نظاما  تقر  االنتخابات  مدونة  فإن  اإلجراءات،  هذه  مع  و�املوازاة 

اال  ل�حمالت  السري  التمو�ل  للمصار�ف أش�ال  ا�حدد  للسقف  املر�ح�ن  اح��ام  ضمان  من  وكذا  نتخابية 

 االنتخابية. 

لسنة   التعديالت  آخر  وفق  الصادرة  االنتخابات  ملدونة  تفحصنا  خالل  رقم   2009ومن  بالقانون  املدخلة 

ا األحزاب ، نجدها خصصت ا�جزء األول والثا�ي ملساهمة الدولة �� تمو�ل ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم ��36.08

 
 وما �عدها.  6مرجع سابق، ص:  قراءة ونصوص"،  04-36السياسية، رقم ، "قانون األحزاب محمد األزهر  35
 ).1997أبر�ل  3( 1417ذي القعدة  24بتار�خ   4470ا�جر�دة الرسمية عدد  36
 ). 2015أبر�ل  6( 1436جمادى اآلخرة  16بتار�خ  6349للمز�د انظر، ا�جر�دة الرسمية عدد   37
 ).2015أغسطس  17(  1436بتار�خ فاتح ذو القعدة  6387للمز�د انظر، ا�جر�دة الرسمية عدد   38
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 السياسية والنقابات (ا�جزء األول)، ثم مصار�ف املر�ح�ن أثناء ا�حمالت االنتخابية (ا�جزء الثا�ي).

األحزاب  ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل   �� �ساهم  الدولة  أن  نجد  االنتخابات  مدونة  فوفق 

ا�جماعية والتشريعية وكذا �� تمو�ل ا�حمالت االنتخابية ال�ي السياسية واتحادا��ا املشاركة �� االنتخابات العامة  

من    289. ووفق املادة  39تقوم ��ا هذه األحزاب واتحادا��ا والنقابات املشاركة �� انتخاب أعضاء مجلس املستشار�ن 

ا بالسقف  االل��ام  والتشريعية،  ا�جماعية  العامة  لالنتخابات  املر�ح�ن  ع��  "يتع�ن  االنتخابات  �حدد مدونة 

  يتخذ باق��اح من وز�ر الداخلية ووز�ر العدل وز�ر املالية". 40للمصار�ف االنتخابية بموجب مرسوم

و�� إطار شفافية االنفاق االنتخا�ي ألزمت مدونة االنتخابات األحزاب السياسية واتحادا��ا والنقابات ال�ي 

بت حسب الش�ليات والشروط ا�حددة �� الفصل �ستفيد من مساهمة الدولة �� تمو�ل حمال��ا االنتخابية، أن تث 

رقم    32 الشر�ف  الظه��  ��    1.58.376من  األو��    3الصادر  تأسيس  1958نون��    15(1378جمادى  حق  بتنظيم   (

ا�جمعيات كما وقع �غي��ه وتتميمھ، أن املبالغ ال�ي حصلت عل��ا تم استعمالها �� اآلجال ووفق الش�ليات ا�حددة  

 .41لغايات ال�ي منحت من أجلهامن طرف ا�ح�ومة ل

كما يجب ع�� �ل مر�ح أن يقدم جردا للمبالغ ال�ي صرفها أثناء حملتھ االنتخابية مع إرفاقھ بجميع الوثائق 

 .42ال�ي تثبت صرف املبالغ املذ�ورة، كما يجب عليھ أيضا أن يضع بيانا مفصال ملصادر تمو�ل حملتھ االنتخابية 

إ�� أنھ تحدث �جنة تتو�� بحث جرد املصار�ف والوثائق املثبتة   292�� املادة    43االنتخاباتكما أشارت مدونة  

 لها واملتعلقة بمصار�ف املر�ح�ن لالنتخابات التشريعية خالل ا�حمالت االنتخابية وتتألف هذه ال�جنة من: 

 
لسنة    39 التعديالت  آخر  وفق  االنتخابات  مدونة  لفرو��  رقم    2009امحمد  بالقانون  ا36.08املدخلة  العدد  285ملادة  ،  محينة،  قانونية  نصوص   ،6  ،

 .145، ص:2009الدار البيضاء، الطبعة األو�� -مطبعة النجاح ا�جديدة
رقم    40 املرسوم  من  األو��  املادة  انظر،  رمضان    14بتار�خ    2.15.452للمز�د  يوليو    1436من  برسم 2015(فاتح  االنتخابية  املصار�ف  سقف  بتحديد   (

تشار�ن وأعضاء مجالس ا�جهات وأعضاء مجالس العماالت واألقاليم ومجالس ا�جماعات واملقاطعات، ا�جر�دة الرسمية  انتخاب أعضاء مجلس املس

رمضان    15بتار�خ    6374عدد   للم���ح�ن 2015يوليو    2(    1436من  بالنسبة  االنتخابية  املصار�ف  سقف  يحدد   " ع��:  تنص  األو��  فاملادة   .(

 نتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس املستشار�ن وانتخاب أعضاء مجالس ا�جماعات ال��ابية كما ي��:وامل���حات ا�خاصة با�حمالت اال 

 درهم ل�ل م���ح أو م���حة؛ 300.000بالنسبة �جلس املستشار�ن:  -

 درهم ل�ل م���ح أو م���حة؛ 150.000بالنسبة �جالس ا�جهات:  -

 هم ل�ل م���ح أو م���حة؛در  50.000بالنسبة �جالس العماالت واألقاليم:  -

 درهم ل�ل م���ح أو م���حة"؛ 60.000بالنسبة �جالس ا�جماعات:  -
 .143من نفس املرجع، ص: 288املادة  41
رقم    3املادة    42 املرسوم  ��    2.08.744من  بمناسبة 2008دجن��    30(1430محرم    2صادر  للمر�ح�ن  االنتخابية  املصار�ف  سقف  بموجبھ  يحدد   (

، وزارة العدل، مدير�ة 2015أبر�ل    6من مدونة االنتخابات، صيغة محينة بتار�خ    290خابية برسم االنتخابات العامة ا�جماعية، واملادة  ا�حمالت االنت

 .57التشريع، اململكة املغر�ية، ص: 
 ، مرجع سابق. 57ص:  ، وزارة العدل، مدير�ة التشريع، اململكة املغر�ية،2015أبر�ل  6مدونة االنتخابات، صيغة محينة بتار�خ  43
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 قاض با�جلس األع�� ل�حسابات رئيسا؛  -

 ل؛ قاض با�جلس األع�� �عينھ وز�ر العد -

 ممثل لوز�ر الداخلية؛  -

 مفتش للمالية �عينھ وز�ر املالية؛  -

إيداعھ خالل األجل  يتم  لم  ال�جنة أن جرد املصار�ف  تقر�را، فإذا الحظت   �� بح��ا  نتيجة  ال�جنة  وتضمن 

ا�جهة   ع��  األمر  أحالت  القانون،  لهذا  طبقا  ا�حدد  للسقف  تجاوزا  يتضمن  أنھ  الحظت  أو  الغاية،  لهذه  ا�حدد 

 القضائية ا�ختصة.

املكررة تقر بأن الدولة تقدم دعما مخصصا لتقو�ة قدرات   288ولدعم قدرة النساء التمثيلية نجد أن املادة  

لت�جيع   الدعم  "صندوق  اسم  عليھ  يطلق  والتشريعية  ا�جماعية  العامة  االنتخابات  بمناسبة  التمثيلية  النساء 

 تمثيلية النساء".

 املغر�ية  املتعلق باألحزاب السياسية  11.29القانون التنظي�ي رقم  -

بمثابة قانون تنظي�ي لألحزاب السياسية، حيث جاء الباب الرا�ع من القانون   11.29لقد جاء القانون رقم  

 ).49إ�� املادة  30ا�جديد، الفرع األول بتسعة عشرة مادة خاصة باملوارد املالية لألحزاب السياسية (من املادة 

 ما ي��: �شمل املوارد املالية ل�حزب ع��: 31ة ونجد �� املاد 

الدعم السنوي الذي تقدمھ الدولة للمساهمة �� �غطية مصار�ف تدب�� األحزاب السياسية، وكذا الدعم   -

القانون  هذا   �� عل��ما  املنصوص  العادية،  الوطنية  مؤتمرا��ا  تنظيم  مصار�ف  �غطية   �� للمساهمة  ا�خصص 

 التنظي�ي.

ا�خص   - االنتخابات  الدعم  إطار   �� االنتخابية  حمال��ا  تمو�ل   �� املساهمة  برسم  السياسية  لألحزاب  ص 

 العامة ا�جماعية وا�جهو�ة والتشريعية. 

يحدد قانون املالية اإلعفاءات من الضرائب، وع�� تحو�ل أصولها وممتل�ا��ا امل�جلة، �� تار�خ صدور هذا 

 ية هذه األحزاب. القانون التنظي�ي باسم أ�خاص ذاتي�ن إ�� ملك

ا�جاالت    �� لفائد��ا،  اإلدارة  تنظمها  ال�ي  الت�و�نية  ال��امج  من  السياسية  األحزاب  �ستفيد  أن  و�مكن 

لألحزاب   يمكن  كما  تنظي�ي،  بنص  تحدد  وكيفيات  شروطها  وفق  وذلك  مهامها،  وممارسة  شؤو��ا  بتدب��  املتصلة 
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أن �ستفيد حسب   أ�شطها،  تنظيم  إطار   �� العمومية السياسية  القاعات  املتاحة مجانا من استعمال  اإلم�انات 

 التا�عة للدولة، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظي�ي.

  29.11الذي يق��ي بتغي�� وتتميم القانون التنظي�ي رقم    21.16القانون التنظي�ي رقم   -

 املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية: 

�� مجال التمو�ل العمومي لألحزاب السياسية، نجد أنھ أجاز  من ب�ن املستجدات ال�ي جاء ��ا هذا القانون  

�حز��ن سياسي�ن أو أك�� إم�انية تأليف تحالف فيما بي��ا بمناسبة انتخابات أعضاء ا�جالس ا�جماعية وا�جالس 

ا�جهو�ة وانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويسري هذا التحالف ع�� الصعيد الوط�ي. وال يجوز �حزب سيا�ىي أن  

. عالوة ع�� إقراره أن أحزاب التحالف �ستفيد �� األخرى 44�ي ألك�� من تحالف واحد برسم نفس االنتخاباتينت

ب�ن   بالتساوي  الدعم  هذا  و�وزع  امليدان،  هذا   �� العمل  ��ا  ا�جاري  والقوان�ن  الشروط  حسب  املا��  الدعم  من 

ون ع�� أن �ل حزب سيا�ىي يجب عليھ أن ُيرِجع من نفس القان  42األحزاب املؤلفة لهذا التحالف. كما تنص املادة  

حملتھ   تمو�ل  بمناسبة  تلقاها  ال�ي  املساهمة  أو  الدعم  من  �ستعملھ  لم  مبلغ  �ل  العامة  ا�خز�نة  إ��  تلقائيا 

 االنتخابية.  

رقم   - ��    2.16.666مرسوم  القعدة    6صادر  شأن  2016أغسطس    10(  1437ذي   ��  (

ت االنتخابية ال�ي تقوم ��ا األحزاب السياسية املشاركة مساهمة الدولة �� تمو�ل الدولة ا�حمال 

 �� االنتخابات العامة وا�جزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب: 

للمادة   القانون    37فتطبيقا  ا�حصة    29.11من  مبلغ  املرسوم  هذا  حدد  السياسية،  باألحزاب  املتعلق 

ال االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل   �� الدولة  مساهمة  من  ��  ا�جزافية  املشاركة  السياسية  األحزاب  ��ا  تقوم  �ي 

  �� النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب  العامة  هذا    750000االنتخابات  و�صرف  سيا�ىي،  حزب  ل�ل  بالنسبة  درهم 

السياسية األحزاب  لفائدة  الثانية 45املبلغ  ا�حصة  أن  ع��  تنص  املرسوم  هذا  من  الثانية  املادة  منطوق  أن  كما   .

 �� تمو�ل ا�حمالت االنتخابية وفق الطر�قة التالية:  تصرف من مساهمة الدولة

من مبلغ ا�حصة الثانية من مساهمة الدولة ع�� أساس عدد   50  %يوزع شطر أول �ساو -

 
املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية،    29.11الذي يق�ىي بتغي�� وتتميم القانون التنظي�ي رقم    21.16القانون التنظي�ي رقم  الفقرة األو�� من    55املادة    44

 ).2016أغسطس 11(1437دو القعدة  7الصادرة بتار�خ  6490ا�جر�دة الرسمية عدد 
)، �� شأن مساهمة الدولة �� تمو�ل الدولة ا�حمالت االنتخابية 2016أغسطس    10(  1437ذي القعدة    6صادر ��    2.16.666  من املرسوم رقم  1املادة    45

رقم   الرسمية  ا�جر�دة  النواب،  مجلس  أعضاء  النتخاب  وا�جزئية  العامة  االنتخابات   �� املشاركة  السياسية  األحزاب  ��ا  تقوم  الصادرة 6490ال�ي   ،

 .2016أغسطس  11ة / ذو القعد 7بتار�خ 
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والدائرة  ا�حلية  االنتخابية  الدوائر  من  �ل  برسم  سيا�ىي  حزب  �ل  عل��ا  يحصل  ال�ي  األصوات 

 االنتخابية الوطنية.

ويساوي  - الثا�ي  الشطر  باعتبار   50%يوزع  الدولة  مساهمة  من  الثانية  ا�حصة  مبلغ  من 

االنتخابات    �� املشاركة  السياسية  لألحزاب  يمكن  كما  حزب.  �ل  عل��ا  يحصل  ال�ي  املقاعد  عدد 

�� حدود م��ا  النواب أن �ستفيد من �سبيق بطلب    30  %العامة وا�جزئية النتخاب أعضاء مجلس 

 . 46من مبلغ ا�حصة الثانية

رقم   - ��    2.16.667مرسوم  القعدة    6صادر  بتحديد 2016أغسطس    10(  1437ذي   (

اآلجال والش�ليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة �� تمو�ل ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم 

 ��ا األحزاب السياسية املشاركة �� االنتخابات العامة وا�جزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب:

أن   ع��  املرسوم  هذا  ��  ينص  الدولة  مساهمة  برسم  املعنية  السياسية  لألحزاب  املسلمة  املبالغ  �ستعمل 

تمو�ل ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم ��ا بمناسبة االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب بوجھ خاص  

 للغايات التالية: 

ل املساهمة تقديم دعم ما�� �� ش�ل مبالغ �سلمها األحزاب السياسية مل���ح��ا ع�� سبي -

 �� تمو�ل حمل��م االنتخابية. 

 التغطية �� مصار�ف ال�حافة والطبع و�عليق امللصقات.  -

 �غطية مصار�ف إنجاز إعالنات انتخابية و�عليقها وعند االقتضاء كراء أماكن �عليقها.  -

 أداء األجور عن مختلف ا�خدمات واستخدام األ�خاص للقيام ببعض األعمال؛  -

 تنظيم اللقاءات واالجتماعات العامة ذات الصلة با�حملة االنتخابية؛�غطية مصار�ف  -

اإلذاعات  - ع��  االنتخابية  با�حملة  لها صلة  إشهار�ة  وصالت  و�ث  إنجاز  �غطية مصار�ف 

 ا�خاصة أو األن��نيت.

 اقتناء مختلف اللوازم ال�ي تتطل��ا ا�حملة االنتخابية؛  -

 اب بارتباط مع إجراء االق��اع؛�غطية مصار�ف أخرى مختلفة منجزة يوم االنتخ -

 
)، �� شأن مساهمة الدولة �� تمو�ل الدولة ا�حمالت االنتخابية 2016أغسطس    10(  1437ذي القعدة    6صادر ��    2.16.666من املرسوم رقم    5املادة    46

 بق.ال�ي تقوم ��ا األحزاب السياسية املشاركة �� االنتخابات العامة وا�جزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب، مرجع سا
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وتنص املادة الثالثة من هذا املرسوم ع�� أن األحزاب السياسية ال�ي تلقت املساهمة املالية لتمو�ل حمال��ا 

االنتخابية أن تثبت استعمالها للغايات ال�ي منحت من أجلها، وذلك �� ش�ل فاتورات أو اتفاقيات أو أ�عاب أو أي  

ات اإلثبات املماثلة مشفوعة با�خالصات ومؤرخة وموقعة من قبل املوردين ومقدمي مستندات أخرى من مستند

 . 47ا�خدمات ومشهود ب�ح��ا من لدن ممث�� األحزاب السياسية املعين�ن لهذا الغرض 

رقم   - ��    2.16.668مرسوم  القعدة    6صادر  يحدد  2016أغسطس    10(  1437ذي   (

بمناسبة ا�حمالت االنتخابية برسم االنتخابات   بموجبھ سقف املصار�ف االنتخابية للم���ح�ن

 العامة وا�جزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب: 

االنتخابية املصار�ف  يحدد سقف  املرسوم  األو�� من هذا  للمادة  وامل���حات   48طبقا  للم���ح�ن  بالنسبة 

درهم    500000س النواب ��  ا�خاصة با�حملة االنتخابية برسم االنتخابات العامة وا�جزئية النتخاب أعضاء مجل

ل�ل م���ح أو م���حة. كما يتع�ن ع�� وكيل �ل الئحة ترشيح حسب ا�حالة، أن يضع بيانا مفصال ملصادر تمو�ل  

اليوم   من  ابتداء  االنتخابية  ا�حملة  بمناسبة  صرفها  ال�ي  للمبالغ  وجردا  االنتخابية  السابق  30(الثالث�ن  حملتھ   (

اليوم ا�خامس   إ�� غاية  ال�ي تثبت صرف 15(عشر  لتار�خ االق��اع  الوثائق  للتار�خ املذ�ور و�رفقھ بجميع  ) املوا�� 

 .49املبالغ املذ�ورة

)  2016أغسطس  10( 1437ذي القعدة    6صادر ��    3.191.16قرار لرئيس ا�حكومة رقم   -

ا�ح تمو�ل   �� الدولة  ملساهمة  الك��  املبلغ  األحزاب بتحديد  ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابية  مالت 

  �� إجرا��ا  تم  ال�ي  النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب  العامة  االنتخابات   �� املشاركة    7السياسية 

 : 2016أكتو�ر 

مليون درهم املبلغ الك�� ملساهمة الدولة �� تمو�ل ا�حمالت   200فقد حدد هذا القرار سقف املصار�ف ��   

ا األحزاب السياسية املشاركة �� االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب ال�ي تم  االنتخابية ال�ي تقوم ��

 
) بتحديد اآلجال والش�ليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة 2016أغسطس    10(  1437ذي القعدة    6صادر ��    2.16.667رسوم رقم  من امل  3املادة    47

النواب،   مجلس  أعضاء  النتخاب  وا�جزئية  العامة  االنتخابات   �� املشاركة  السياسية  األحزاب  ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل  ا�جر�دة  �� 

 .2016أغسطس   11/ 1437ذو القعدة  7-6490عدد الرسمية
ئية النتخاب يقصد باملصار�ف االنتخابية النفقات ال�ي ينجزها امل���حون وامل���حات واملتعلقة بحمال��م االنتخابية برسم االنتخابات العامة وا�جز   48

الثانية من املرسوم رقم   املادة  النواب. للمز�د، انظر،  ��  صاد  2.16.668أعضاء مجلس  ) يحدد بموجبھ 2016أغسطس    10(  1437ذي القعدة    6ر 

ا�جر�  النواب،  مجلس  أعضاء  النتخاب  وا�جزئية  العامة  االنتخابات  برسم  االنتخابية  ا�حمالت  بمناسبة  للم���ح�ن  االنتخابية  املصار�ف  دة  سقف 

 .2016أغسطس   11/ 1437ذو القعدة  7-6490الرسمية عدد
 من نفس املرسوم.  3املادة  49
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 .201650أكتو�ر 7إجرا��ا يوم 

 أش�ال الدعم املقدم لألحزاب السياسية  ثانيا:

م��انية  يتخذ الدعم املقدم لألحزاب السياسية املغر�ية أر�عة أش�ال، تتمثل �� مبلغ ما�� سنوي يحول من  

الدولة  تمو�ل  بدوره عدة أش�ال، فضال عن  يتخذ  ا�حز�ية  ال�حافة  لدعم  آخر يخصص  الدولة، ومبلغا سنو�ا 

ملصار�ف ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم ��ا األحزاب السياسية، وتقديم دعم آخر يرتبط هو كذلك باالنتخابات ما 

ال��ملان، وهنا  �� املمثلة  ال��ملانية  للفرق  للدعم �ستفيد منھ بطر�قة غ�� مباشرة األحزاب دام يوجھ  ك ش�ل آخر 

باألحزاب  أخرى  أو  بطر�قة  مرتبطة  النقابات  هده  �ل  أن  ا��  بالنظر  للنقابات  ا�خول  الدعم  وهو  السياسية 

 السياسية، بل إن �عضها �عد جزءا ال يتجزأ من �عض األحزاب. 

 إ�� نوع�ن: و�مكن تقسيم الدعم العمومي لألحزاب السياسية املغر�ية

 الدعم املباشر  -أ 

نفقات   و��م  السياسية،  األحزاب  تتلقاه  سنوي  دعم   �� يتمثل  األول  ش�ل�ن،  الدعم  من  النوع  هذا  يتخذ 

 التسي��، والثا�ي يتمثل �� الدعم الذي تحصل عليھ بمناسبة �ل استحقاق انتخا�ي.

 الدعم السنوي: -

ما�� لألحزاب السياسية، بحيث أصبح القانون   ع�� تخصيص دعم  1986لقد نصت الرسالة امللكية لسنة  

 مليون درهم لدعم األحزاب السياسة والنقابات املهنية وال�حف الوطنية. 20املا�� يرصد �ل سنة مبلغ 

ولتحديد كيفية توزيع هذا الدعم جرى اعتماد املشاركة �� االنتخابات كشرط أو�� البد أن يتوفر �� ا�حزب  

م، وتم �عز�ز هذا الشرط �شرط آخر تج�� �� ضرورة توفر ا�حزب املستفيد ع�� الذي سيستفيد من ذلك الدع 

 أعضاء برملاني�ن، بمع�ى أن عدد ال��ملاني�ن �عد معيارا حاسما �� تحديد ا�حصة املالية ال�ي سيتلقاها �ل حزب. 

الكتلة   ع��  يطرأ  قد  ملا  بالنظر  انتخا�ي  استحقاق  �ل  عند  للتغي��  قابلة  ا�حصة  هذه  ال�ي و�عد  ال��ملانية 

عند   أنفسهم  سي�جلون  الذين  (النواب)  ال��ملاني�ن  لعدد  و�النظر  النتائج،  فرز  �عد  حزب  �ل  عل��ا  سيحصل 

 انطالق �ل سنة �شريعية �� قائمة الفر�ق. 

 
) بتحديد املبلغ الك�� ملساهمة الدولة �� تمو�ل  2016أغسطس  10(1437ذي القعدة  6صادر ��    3.191.16قرار لرئيس ا�ح�ومة رقم  من قرار    2املادة   50

،  2016أكتو�ر  7ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم ��ا األحزاب السياسية املشاركة �� االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب ال�ي تم إجرا��ا ��  

 . 2016أغسطس  11/ 1437ذو القعدة  7-6490ا�جر�دة الرسمية عدد
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مالية  خسارة  حزب  أك�� من  تكبد  املغر�ية، فقد  ال��ملانية  ا�حياة  تم��  ال�ي  ال��ملا�ي  ال��حال  و�حكم ظاهرة 

��م، و�ما اللتحاقهم   لت�و�ن فر�ق خاص  أو  ال��ملان  �عد مغادرة �عض أعضائھ، ليصبحوا مستقل�ن داخل  ك��ى 

بفر�ق برملا�ي آخر، وت�ون هذه النتيجة ممكنة أيضا من جراء إلغاء دائرة انتخابية وعدم تمكن ا�حزب الذي �ان  

 بحكم هذه الظاهرة.  فائزا ��ا من استعاد��ا، كما أن أك�� من حزب اغتنت م��انيتھ

رقم القانون  جاء  القانون   36.04وهنا  جاء  ثم  املسألة،  هذه  تأط��  محاوال  السياسية  باألحزاب  ا�خاص 

رقم   التنظي�ي    11.29التنظي�ي  بالقانون  عدل  ظاهرة   21.16والذي  منع  والذي  السياسية،  باألحزاب  املتعلق 

املادة    �� صراحة  ذلك  ع��  ونص  السيا�ىي  حي20ال��حال  مجالس ،   �� أو  ال��ملان  مجل�ىي   �� عضو  �ل  يجرد  ث 

باسمھ  تر�ح  الذي  السيا�ىي  ل�حزب  االنتماء  عن  تخ��  إذا  عضو�تھ  من  املهنية  الغرف   �� أو  ال��ابية  ا�جماعات 

 لالنتخابات. 

الدولة قدمت لألحزاب   العمومي يظهر أن  الدعم  أك�� من عقدين ونصف من  و�استعراض حصيلة تجر�ة 

والنقا األحزاب السياسية  نصيب  من  نصفها  �ان  الدراهم  من  مهمة  مبالغ  املدة  هذه  طيلة  وال�حف  بات 

 . 51السياسية 

 كما جاء القانون ا�جديد ليب�ن بوضوح �سب الدعم املقدمة لألحزاب السياسية وفق ما ي��:

 الدعم السنوي: •

ة قانونية دعما سنو�ا )، املؤسسة بصف11.29من القانون    32تمنح الدولة لألحزاب السياسية (حسب املادة  

 للمساهمة �� �غطية مصار�ف تدب��ها، وذلك وفق القواعد اآلتية: 

تخصص حصة جزافية �جميع األحزاب السياسية املشاركة �� االنتخابات العامة التشريعية وال�ي غطت   -

ع�� األقل من عدد الدوائر االنتخابية ا�حلية ا�خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، توزع بالتساوي   10%�سبة  

 فيما بي��ا.

ع��    - حصلت  ال�ي  السياسية  األحزاب  الذكر  السالفة  ا�جزافية  ا�حصة  �عادل  إضا��  مبلغ  من  �ستفيد 

�سبة   ع��  �سبة  3%األقل  إ��  أن تصل  التشريعية،   5%دون  العامة  االنتخابات   �� ع��ا  املع��  األصوات  من عدد 

 برسم مجموع نفس الدوائر االنتخابية املشار إل��ا �� البند أعاله.

ال�ي حصلت ع�� �سبةيخص   - السياسية  املع��   5%ص دعم سنوي لألحزاب  ع�� األقل من عدد األصوات 

 
 51مرجع سابق، ص: "املال والسياسة �� مالية األحزاب السياسية"، ، أحمد بوز  51
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ع��ا �� االنتخابات املشار إل��ا أعاله، و�وزع هذا املبلغ ع�� أساس عدد املقاعد وعدد األصوات ال�ي حصل عل��ا �ل 

 حزب سيا�ىي خالل نفس االنتخابات. 

تحتسب  املادة،  لهذه  ملقتضيات  حصلت  وتطبيقا  ال�ي  واملقاعد  من   األصوات  املقدمة  ال��شيح  لوائح  عل��ا 

 طرف اتحادات األحزاب السياسية املشار إل��ا �عده لفائدة ا�حزب الذي ينت�ي إليھ م���حو اللوائح املعنية. 

التشريعية وال�ي غطت �سبة  العامة  �� االنتخابات  السياسية املشاركة  ع��   10%و�ستفيد جميع األحزاب 

ل من عدد الدوائر االنتخابية ا�حلية ا�خاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، مرة واحدة �ل أر�ع سنوات، األق

 من مبلغ ما�� للمساهمة �� �غطية مصار�ف تنظيم مؤتمرا��ا الوطنية العادية. 

�سبة  �� املساهمة  هذه  مبلغ  من    50%و�حدد  األو��  الفقرة   �� إليھ  املشار  السنوي  الدعم  مبلغ  هذه  من 

 املادة، الراجع ل�حزب السيا�ىي برسم السنة السابقة لعقد مؤتمره الوط�ي.

 من نفس القانون أن املبالغ االجمالية للدعم تقيد سنو�ا �� قانون املالية.  33وحسب املادة  

وتحدد بمرسوم يتخذ باق��اح من السلطة ا�ح�ومية امل�لفة بالداخلية كيفيات توزيع الدعم املذ�ور وطرق  

ل�ل صرف منحت  ال�ي  باملبالغ  بيانا  ل�حسابات  األع��  ا�جلس  إ��  بالداخلية  امل�لفة  ا�ح�ومية  السلطة  وتوجھ  ھ، 

 حزب سيا�ىي. 

 مساهمة الدولة �� تمو�ل ا�حمالت االنتخابية لألحزاب السياسية  •

يتحول   حيث  "ا�حرام"،  املال  استعمال  فيھ  �ستشري  مجال  أبرز  االنتخابية  ا�حمالت  االستحقاق �عت�� 

الكسب  حسابات  وتطبعھ  تدفعھ  انتخا�ي  سوق  إ��  الديمقراطية  القيم  لتكريس  موعدا  باعتباره  االنتخا�ي 

وا�خسارة، تتوارى ضمنھ �ل اعتبارات القيم األخالقية واملبدئية، وترهن فعلھ قيم العرض والطلب وتحضر مبادئ 

ال التعامالت  التجار�ة، و��  �� مواسم السوق واالقتصاد والتعامالت  سياسية اإلقبال والطلب يزداد و�ش�ل كب�� 

العقال�ي  املنطق  يحكمھ  املغر�ي،  واملر�ح  الناخب  سلوك  أصبح  حيث  االق��اع،  صناديق   �� األصوات  قطف 

 .52للسوق، فال ينظر الناخب مثال للصناديق االنتخابية إال بما تقدمھ لھ من خدمات وفق لعبة الر�ح وا�خسارة 

فا�ح  شك  دون  والقيام ومن  ال��امج  و�شر  الدعاية  �جهة  ماديا  م�لفة  سياسية  عملية  االنتخابية  مالت 

هذه  مواجهة  السياسية  األحزاب  ع��  الصعب  من  أصبح  ا�ختلفة  والنشاطات  والتنقالت  ا�خطابية  باملهرجانات 

و�حماية األحزاب   النفقات مما اضطر هذه األخ��ة إ�� البحث عن موارد خارجية لسد ال�جز ا�حاصل �� م��اني��ا،

 
 .136مرجع سابق، ص:  ، " ح�امة تمو�ل األحزاب السياسية باملغرب"،سعيد ش�اك 52
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 �� املشاركة  األحزاب  إلعانة  املغر�ية  الدولة  تدخلت  املشبوه  الدعم  أو  التمو�ل  من  النوع  هذا  ع��  االعتماد  من 

اللعبة السياسية �� تمو�ل ا�حمالت االنتخابية ا�جماعية أو ا�جهو�ة أو التشريعية، إضافة إ�� قطع الطر�ق ع��  

ووضع املشبوهة،  ا�خارجية  وسقف التمو�الت  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل  معاي��  يحدد  قانونيا  إطارا  الدولة  ت 

با�جلس   يتعلق  األمر  املر�ح�ن  ونفقات  مصار�ف  مختلف  بجرد  تت�لف  رقابية  آلية  وضع  مع  االنتخا�ي  اإلنفاق 

 األع�� ل�حسابات. 

الس  األحزاب  ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل   �� �ساهم  فالدولة  ��  و�التا��  املشاركة  ياسية 

 .53االنتخابات العامة ا�جماعية وا�جهو�ة والتشريعية 

املادة    �� إل��ا  املشار  للمساهمة  الك��  املبلغ  القانون    34و�حدد  ا�ح�ومة   11.29من  رئيس  يصدره  بقرار 

ا�ح�ومي والسلطة  بالعدل  امل�لفة  ا�ح�ومية  والسلطة  بالداخلية  امل�لفة  ا�ح�ومية  السلطة  امل�لفة باق��اح من  ة 

 .54باملالية بمناسبة �ل انتخابات عامة جماعية أو جهو�ة أو �شريعية 

املادة   أح�ام  إ��  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل   �� الدولة  مساهمة  صرف  طر�قة  القانون    36و�ستند  من 

��    50ا  ، ع�� أن يوزع مبلغ املساهمة ع�� شطر�ن متساو��ن، �عادل �ل م��م11.27التنظي�ي �جلس النواب رقم  

ع��   حزب  �ل  نالها  ال�ي  األصوات  عدد  أساس  ع��  األول  الشطر  توزيع  سيتم  حيث  اإلجما��،  املبلغ  من  املائة 

الصعيد الوط�ي برسم �ل من الدوائر االنتخابية ا�حلية والدائرة االنتخابية الوطنية، و�صرف الشطر الثا�ي ع��  

الصع ع��  حزب  �ل  عل��ا  حصل  ال�ي  املقاعد  عدد  ال  أساس  �سبيق  صرف  كذلك  املرسوم  يج��  كما  نفسھ،  يد 

، مع خصم مبلغ التسبيق 55�� املائة من مبلغ املساهمة لفائدة األحزاب السياسية ال�ي قدمت طلبا لذلك   30يفوق  

التسبيق  مبلغ  غ�� �اف الس��جاع  ل�حزب  العائد  املبلغ  �ان  إذا  و  لھ،  العائد  املبلغ  حزب سيا�ىي من  ل�ل  املمنوح 

 د املرسوم ا�جديد، وجب ع�� ا�حزب املع�ي إرجاع املبلغ غ�� املستحق ل�خز�نة. حسب بنو 

اتجاه   ل�ج��ا  الصغ��ة من  أو جهو�ة تصعد األحزاب  أو جماعية  انتخابات سواء �انت �شريعية  وعقب �ل 

ما يو�� بأ��ا ست�ون ا�ح�ومة �� مسألة تمو�ل حمال��ا االنتخابية اعتبارا للضائقة املالية الكب��ة ال�ي �عا�ي م��ا، م

ا�حمالت  م��انية  من  كب��  بجزء  التكفل  إ��  املر�ح�ن  �جوء   �� املتمثلة  العتيقة  األساليب  إ��  ل�جوء  مضطرة 

 
لألحزاب    34املادة    53 التنظي�ي  القانون  رقم  من  عدد  11.29السياسية  الرسمية  ا�جر�دة  بتار�خ    5989،  القعدة    26الصادرة  ل    1432ذو   24املوافق 

 . 2011أكتو�ر 
 من نفس القانون. 35املادة  54
رقم    55 املرسوم  انظر،  ��    2.16.666للمز�د،  القعدة    6صادر  ا�حمالت 2016أغسطس    10(  1437ذي  الدولة  تمو�ل   �� الدولة  مساهمة  شأن   ��  (

 النتخابية ال�ي تقوم ��ا األحزاب السياسية املشاركة �� االنتخابات العامة وا�جزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب، مرجع سابق.ا
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 االنتخابية. 

 2011نون��  25مليار سنتيم لتمو�ل ا�حمالت االنتخابية ليوم ا�جمعة    220فقد خصصت ا�ح�ومة حوا��  

 .2007بات شتن�� مليار سنتيم ال�ي خصصت النتخا 20عوض 

فالسيد  انتقادات،  من  �سلم  لم  السياسية،  األحزاب  لدعم  ا�ح�ومة  اعتمد��ا  ال�ي  ا�جديدة  فالصيغة 

ال��امي ا�خياري األم�ن العام �حزب ج��ة القوى الديمقراطية، أكد أنھ " ع�� الرغم من صدور هذا املرسوم ا�حدد 

فإن االنتخابية،  ا�حمالت  لتمو�ل  الك��ى  جدا   للتوجهات  قليلة  االنتخابية  ا�حمالت  لتمو�ل  ا�خصصة  امل��انية 

من   العديد  يدفع  الذي  ال�ىيء  االنتخابية،  ا�حمالت  أثناء  األحزاب  تتكبدها  ال�ي  املالية  ا�خسائر  مع  باملقارنة 

 .56املر�ح�ن إ�� االستعانة بأموالهم ا�خاصة لتغطية مصار�ف ا�حملة الكب��ة"

ا�خياري أن "هناك أحزابا تجد صعو�ات بالغة �� دفع املستحقات املتعلقة ب�ل مراحل وأبرز السيد ال��امي  

الذي �ستن�ف م��انيات كب��ة"، وأكد كذلك أن "املش�ل املطروح حاليا  بالطبع  يتعلق  ا�حملة االنتخابية سيما ما 

��    يتصل باملقام األول بالتسبيق الذي تخصصھ ا�ح�ومة قبل االنتخابات، ألن الكث�� من  األحزاب ستجد نفسها 

ال��امي  السيد  نظر   �� الديمقراطية  وتبدوا  مطلوب"،  بالش�ل  با�حملة  القيام  من  تتمكن  لن  و�التا��  ما��،  مأزق 

توفر   أن  ا�ح�ومة  ع��  ا�حت�ي  من  صار  فقد  ثمة  ومن  الوقت،  نفس   �� وم�لفا  اس��اتيجيا  "خيارا  ا�خياري 

 .57نجح هذا ا�خيار" اإلم�انيات األساسية ال�ي من شأ��ا أن ت

املادة     �� إل��ا  املشار  الدولة  مساهمة  مبلغ  توزيع   �� رقم    34و�را��  التنظي�ي  القانون  عدد   11.29من 

 األصوات ال�ي يحصل عل��ا �ل حزب ع�� الصعيد الوط�ي وعدد املقاعد ال�ي يفوز ��ا �ل حزب ع�� الصعيد نفسھ. 

ل غالف ما�� يحدد ل�ل استحقاق انتخا�ي إن الدعم االنتخا�ي املقدم لألحزاب يتم �� أغلب ا�حاالت �� ش�

��ا �ل حزب ع��   ال�ي يفوز  ال�ي يحصل عل��ا �ل حزب ع�� الصعيد الوط�ي وعدد املقاعد  حسب عدد األصوات 

اتحادات   طرف  من  املقدمة  ال��شيح  لوائح  عل��ا  حصلت  ال�ي  واملقاعد  األصوات  تحتسب  كما  نفسھ.  الصعيد 

 .58األحزاب السياسية

وم يتخذ باق��اح من السلطة ا�ح�ومية امل�لفة بالداخلية والسلطة ا�ح�ومية امل�لفة بالعدل  و�حدد بمرس  

إل��ا �� املادة    11.29من القانون رقم    34والسلطة ا�ح�ومية امل�لفة باملالية كيفيات توزيع مبلغ املساهمة املشار 

 
 .2011نون��  04ليوم ا�جمعة  1591املساء العدد  يومية 56
 ، مرجع سابق.1596جر�دة املساء، العدد  57
 ، مرجع سابق. 11.29السياسية من القانون التنظي�ي لألحزاب  36املادة  58
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األع�� ل�حسابات بيانا باملبالغ ال�ي منحت   وطر�قة صرفھ، وتوجھ السلطة ا�ح�ومية امل�لفة بالداخلية إ�� ا�جلس

 .59ل�ل حزب سيا�ىي

وأمام تنامي تجارب التمو�ل العمومي السياسية، وأيضا تزايد ت�اليف ا�حمالت االنتخابية تب�ى املغرب هو  

 اآلخر نظام التمو�ل االنتخا�ي، وهكذا فضال عن الدعم العمومي الدائم الذي تقدمھ الدولة لألحزاب السياسية، 

إما �� ش�ل دعم ما�� سنوي أو �� ش�ل دعم ل�حاف��ا، فإن األحزاب السياسية تحصل من الدولة ع�� نوع آخر 

 من الدعم يتخذ طا�عا مؤقتا ومناسباتيا و�تم بصفة خاصة بمناسبة إجراء االنتخابات. 

الصادر   2.92.721وقد أش�� ا�� هذا النوع من الدعم ألول مرة �� املغرب من خالل مقتضيات املرسوم رقم

بمناسبة   1992شتن��    28بتار�خ   السياسية  األحزاب  ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابات  تمو�ل   �� الدولة  شأن مساهمة   ��

عل��ا،  التأكيد  االنتخابات  مدونة  أعادت  ال�ي  املقتضيات  نفس  و��  والتشريعية،  ا�جماعية  العامة  االنتخابات 

ا� تمو�ل   �� الدولة  "�ساهم  أنھ:  ع��  �� بنصها  املشاركة  السياسية  األحزاب  ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابية  حمالت 

 . 60االنتخابات العامة ا�جماعية والتشريعية"

وحسب املرسوم التطبيقي ملدونة االنتخابات، فإن هذه املساهمة "يجب أن تخصص لتغطية مصار�ف طبع  

الك��  املبلغ  االنتخابية، وعقد االجتماعات، و�حدد  والوثائق  الوز�ر األول   امللصقات  بقرار يصدره  املساهمة  لهذه 

(رئيس ا�ح�ومة حاليا) باق��اح من وز�ر الداخلية ووز�ر العدل ووز�ر املالية بمناسبة �ل انتخابات عامة جماعية 

 .61أو �شريعية 

الظه�� ا�حدث  السياق �ش��  الدعم، و�� هذا  �� تحديد مبلغ  ولكن هناك جهات أخرى ي�ون رأ��ا حاضرا 

منھ ع�� أنھ: "تبدي ال�جنة الوطنية رأ��ا �� املشروع الذي �عده ا�ح�ومة   134�� املادة    62الوطنية لالنتخابات ل�جنة  

�� شأن مساهمة الدولة �� تمو�ل ا�حمالت االنتخابية ال�ي تقوم ��ا األحزاب السياسية بمناسبة االنتخابات العامة  

ا�خص  املا��  الغالف  وتوزيع  والتشريعية  مدونة ا�جماعية   �� عل��ا  املنصوص  لألح�ام  طبقا  الغاية  لهذه  ص 

 االنتخابات".  

القول، املشاركة    وحاصل  تقو�ة   �� املؤكدة  األهمية  السياسية  لألحزاب  العمومي  التمو�ل  دراسة  أبرزت 

الواقع، فرغم مرور أز�د من عقدين من الزمن ع�� مبادرة الدولة  ال�ي ظلت بدون تجسيد ع�� أرض  السياسية، 

 
 ، مرجع سابق. 11.29من القانون التنظي�ي لألحزاب السياسية  37املادة  59
 املتعلق بمدونة االنتخابات. 1997أبر�ل   2صادر بتار�خ  1.97.83ظه�� رقم  9.97من القانون رقم  285املادة  60
 من نفس القانون.  286املادة  61
 ، ا�حدث ل�جنة الوطنية لالنتخابات. 1997لصادر سنة ا 1.97.97ظه�� للمز�د انظر، ال  62
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�عد أخرى،  تتسع سنة  والشارع  ب�ن األحزاب  الهوة  النقابات، ظلت  السياسية و�حاف��ا وكذلك  بتمو�ل األحزاب 

التشريعية  االنتخابات  مع  أك��  ضعفها  وظهر  مستمر،  تقلص   �� أصبحت  االنتخابات   �� املشاركة  �سب  أن  كما 

 ئة كما ذكرنا ذلك سابقا. �� املا 43، حيث بلغت النسبة حوا�� 2016نون�� 07األخ��ة انتخابات 

التجر�ة  يقيم  الذي  وهو  فعالية  األك��  التمو�ل  هو  اعتقادنا   �� السياسية  لألحزاب  العمومي  فالتمو�ل 

ا�حز�ية، السيما إذا �ان هذا التمو�ل مؤسسا ع�� أسس موضوعية، و�التا�� يقي األحزاب من الوقوع والسقوط ��  

املشبوه الداخلية  أو  ا�خارجية  مجرد  التمو�الت  السياسية  األحزاب  معھ  وتصبح  ا�حز�ية  التجر�ة  يز�ف  بما  ة 

واجهات لقوى حقيقية دوليا ومحليا، وهو ما يؤدي إ�� عكس الغاية من تواجد األحزاب السياسية، خصوصا وأن 

ا�حذر  إ�� حصن محكم اإلغالق حيث  الدخول  بمثابة  املغر�ية هو  السياسية  املا�� لألحزاب  التدب��  ا�حديث عن 

املعطيات و  ع��  وا�حصول  هذا  الصمت  جدار  الخ��اق  محاولة  وأي  بامتياز،  املستعملة  اللغة  هما  الكتمان 

عمال  يبقى  مالي��ا،  السياسية  األحزاب  ��ا  تدير  ال�ي  للكيفية  وا�حة  صورة  رسم  ع��  �ساعد  ال�ي  واملعلومات 

تفتقد غالبي��ا   �� السياسية  األحزاب  أن  هو  أسا�ىي  لسبب  ناقصا  و  للممارسة   مضنيا  الرا�خة  التقاليد  إ�� 

 الديمقراطية ال�ي أحاطت م��انيا��ا وعائدا��ا بالسر�ة التامة. 

ومما ال شك فيھ فإن التمو�ل العمومي لألحزاب السياسية ال يجب أن يؤدي إ�� املساس بمبدأ املساواة ال�ي  

�� ال��ملان من عدمھ، أو �سبب مواقفها يجب أن �سود ب�ن األحزاب السياسية أو التمي�� بي��ا ع�� أساس التواجد  

من   و�نقص  األحزاب  ب�ن  تفاوتا  يخلق  أن  شأنھ  من  دستوري  أو  قانو�ي  أساس  ع��  �ستند  ال  ال�ي  السياسية، 

يجب كما  السياسية.  يبقى    فاعلي��ا  ال  �ي  ا�جال،  هذا   �� ل�حسابات  األع��  ا�جلس  بھ  يقوم  الذي  الدور  تفعيل 

حزاب واملر�ح�ن خالل الف��ة ال�ي �عقب االنتخابات، و�نما دراس��ا والتحري من مدى منحصرا �� تلقي تقار�ر األ 

مطابق��ا للواقع وفرض ا�جزاءات املالئمة �� حالة تجاوز السقف ا�حدد للمصار�ف، وكذلك �شر تلك التقار�ر �� 

 ا�جر�دة الرسمية م�حو�ة بمالحظات ا�جلس عل��ا.

مسألة   إ��  اإلشارة  نود  املسؤولة وختاما  املواطنة  وقيم  واإلخالص  باإلرادة  األمر  و�تعلق  األهمية،   �� غاية 

األزمة   ألن  املواطن�ن،  وت�و�ن  تأط��  طر�ق  عن  التنمية  خدمة   �� والرغبة  العامة  املص�حة  تحقيق  نحو  والس�� 

 ا�حقيقية لألحزاب السياسية ع�� املستوى ا�ح��

 زمة قانونية ومالية. أو الوط�ي �� أزمة قيم وأخالق أك�� م��ا أ  
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وجهة  التجر�ة ا�حز�ية �� املغرب غموض التصور و�عاقة املمارسة"، ،"ادريس جنداري  -

 مطبعة النجاح ا�جديدة.  السنة السادسة عشرة،-2012شتاء  51العدد  نظر،

 .1958نون��  15بتار�خ  1.58.376ظه�� ا�حر�ات العامة رقم   -

 5989ا�جر�دة الرسمية عدد   املتعلق باألحزاب السياسية،  29.11القانون التنظي�ي رقم   -

 ).2011أكتو�ر24(1432ذو القعدة 26الصادرة بتار�خ 

قهوي  - األحزاب  نورالدين  (تمو�ل  باملغرب  السياسية  وا�حياة  العامة  "املالية   ،

العام، جالسياسية)"،   القانون   �� الدكتوراه  لنيل  الدار أطروحة  الشق،  الثا�ي، ع�ن  ا�حسن  امعة 

 .2004-2003البيضاء سنة  

بوليف - نجيب  السياسية"،محمد  األحزاب  تمو�ل   �� "قراءة  عدد   ،  طنجيس،  مجلة 

 .2005خاص، يونيو 

الديمقراطي - الوط�ي  ل�حزب  العام  األم�ن  القادري  هللا  لل�حافة عبد  "تصر�حاتھ   ،

اقف وثوابت"،  .2005غرب الطبعة األو�� مطبعة ر�انيت امل الوطنية: مو

دفاتر الشمال، العدد   ، "شروط االنتقال الديمقراطي �� املغرب"،عبد العز�ز النو��ىي -

 . 1997ر�يع  2

ر�يع    2دفاتر الشمال، العدد  ، "التحول الديمقراطي �� املغرب"،  محمد العر�ي املساري  -

1997. 

قرنفل  - آفاق  حسن  و الديمقراطية  املسألة  حول  "مالحظات   ،  �� الديمقراطي  التحول 

 .2000مجلة نوافذ، العدد السا�ع، مطبعة النجاح ا�جديدة الدار البيضاء، أبر�ل  املغرب"،

قاس�ي - وا�حصيلة"،املصطفى  التطورات  املغرب،   �� القانون  "دولة  النجاح   ،  مطبعة 
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 .2004-1425ا�جديدة، الطبعة األو�� 

نبيلة - الصروخ  لألحزابالواثة  العمومي  "التمو�ل  ��    السياسية"،  ،  املاس��  لنيل  رسالة 

 .2008-2007القانون العام املعمق، جامعة عبد املالك السعدي، طنجة السنة الدراسية 

العلوم   ، "إش�الية تطور الدولة باملغرب"،محمد شق�� -  �� أطروحة لنيل دكتوراه الدولة 

 .1998-1997السياسية،

ش�اك،   - السعيد  لألحزاب  العمومي  التمو�ل  ح�امة  باملغرب"،"  لنيل    سياسية  رسالة 

 .2011/2012شهادة املاس��، �لية ا�حقوق �سطات، املوسم ا�جام�� 

مطبعة    قراءة ونصوص"،  04-36"قانون االحزاب السياسية القانون رقم  محمد األزهر  -

 .2006دار النشر املغر�ية، طبعة 

  29.11ظي�ي رقم  الذي يق��ي بتغي�� وتتميم القانون التن  21.16القانون التنظي�ي رقم   -

بتار�خ  6490ا�جر�دة الرسمية عدد    املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية"، ذو القعدة    7، الصادرة 

 ).2016أغسطس  11(1437

 .1997وزارة االتصال، نون��    ، "عدد خاص بال�حافة املغر�ية"،دفاتر التوثيق املغر�ي -

معتصم  - املغر�ية:محمد  السياسية  "ا�حياة  للنشر، مؤس  "،1962-1992،  إيزيس  سة 

 .1992الدار البيضاء، مارس 

املدخلة بالقانون رقم    2009لفرو�� مدونة االنتخابات وفق آخر التعديالت لسنة    امحمد -

املادة  36.08 العدد  285،  محينة،  قانونية  نصوص  ا�جديدة6،  النجاح  مطبعة  البيضاء،  -،  الدار 

 .2009الطبعة االو�� 

) بتحديد سقف  2015(فاتح يوليو    1436من رمضان    14بتار�خ    2.15.452املرسوم رقم   -

وأعضاء  املص  ا�جهات  مجالس  وأعضاء  املستشار�ن  مجلس  أعضاء  انتخاب  برسم  االنتخابية  ار�ف 

عدد   الرسمية  ا�جر�دة  واملقاطعات،  ا�جماعات  ومجالس  واألقاليم  العماالت  بتار�خ   6374مجالس 

 ). 2015يوليو 2( 1436من رمضان  15

موجبھ سقف ) يحدد ب2008دجن��    30(1430محرم    2صادر ��    2.08.744املرسوم رقم   -

 املصار�ف االنتخابية للمر�ح�ن بمناسبة ا�حمالت االنتخابية برسم االنتخابات العامة ا�جماعية.
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التنظي�ي رقم   - التنظي�ي رقم    21.16القانون  القانون  بتغي�� وتتميم   29.11الذي يق�ىي 

عدد   الرسمية  ا�جر�دة  السياسية،  األحزاب  بتنظيم  بتار�خ    6490املتعلق  ا  7الصادرة  لقعدة  دو 

 ).2016أغسطس 11(1437

رقم   - ��    2.16.666املرسوم  القعدة    6صادر  شأن 2016أغسطس    10(  1437ذي   ��  ،(

  �� املشاركة  السياسية  ��ا األحزاب  تقوم  ال�ي  االنتخابية  ا�حمالت  الدولة  تمو�ل   �� الدولة  مساهمة 

، الصادرة  6490ة رقم  االنتخابات العامة وا�جزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب، ا�جر�دة الرسمي

 .2016أغسطس  11ذو القعدة /  7بتار�خ 

رقم  امل - ��    2.16.667رسوم  القعدة    6صادر  بتحديد  2016أغسطس    10(  1437ذي   (

��ا   تقوم  ال�ي  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل   �� الدولة  باستعمال مساهمة  املتعلقة  والش�ليات  اآلجال 

االنتخابات    �� املشاركة  السياسية  النواب، األحزاب  مجلس  أعضاء  النتخاب  وا�جزئية  العامة 

 .2016أغسطس  11/ 1437ذو القعدة  7-6490ا�جر�دة الرسمية عدد

رقم    - ��    2.16.668املرسوم  القعدة    6صادر  يحدد 2016أغسطس    10(  1437ذي   (

االنتخابات  برسم  االنتخابية  ا�حمالت  بمناسبة  للم���ح�ن  االنتخابية  املصار�ف  سقف  بموجبھ 

/  1437ذو القعدة    7-6490مة وا�جزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب، ا�جر�دة الرسمية عددالعا

 .2016أغسطس  11

رقم  قرار   - ا�ح�ومة  لرئيس  ��    3.191.16قرار  القعدة    6صادر  أغسطس  10(1437ذي 

األحزاب 2016 ��ا  تقوم  ال�ي  االنتخابية  ا�حمالت  تمو�ل   �� الدولة  ملساهمة  الك��  املبلغ  بتحديد   ( 

  �� إجرا��ا  تم  ال�ي  النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب  العامة  االنتخابات   �� املشاركة    7السياسية 

 .2016أغسطس  11/ 1437ذو القعدة  7-6490، ا�جر�دة الرسمية عدد2016أكتو�ر

الصادرة    5989، ا�جر�دة الرسمية عدد  11.29القانون التنظي�ي لألحزاب السياسية رقم   -

 .2011أكتو�ر   24املوافق ل  1432ذو القعدة  26بتار�خ 

 . 2011نون��  04ليوم ا�جمعة  1591املساء العدد  يومية -

رقم   - رقم    9.97القانون  بتار�خ    1.97.83ظه��  بمدونة   1997أبر�ل    2صادر  املتعلق 
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 ).1997أبر�ل  3( 1417ذي القعدة  24بتار�خ  4470ا�جر�دة الرسمية عدد  االنتخابات،

- FROWEIN(H.C.J.A), "Etude comparative du financement des partis 

politiques", http://stars,coe.fr/doc/doco1/fdoc9077. 

- Mr.abdellah kadiri,"déclaration à la presse nationale :  Positions et 

constantes" ,Parti Nationale démocrate, 1 ère édition riba nite , 2005 Maroc . 
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