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 تقديم:

لـتشريعيات     االنتخا�ي  باليوم  ا�خاصة  االنتخابية  املعطيات  ملراكز    2016اكتو�ر    07أفرزت  مث��ا  توزيعا 

 �� املف��ض  السيا��ي  التوازن  االنتخابية  بالسوسيولوجيا  املهتم�ن  من  عدد  بحسب  �عاكس  االنتخا�ي،  النفوذ 

من    ز�د مللكية واألحزاب السياسية منذ أاملشهد االنتخا�ي الذي �ان محط توافقات سياسية ك��ى ب�ن املؤسسة ا 

ري نحو مأسسة ثنائية قطبية بقيادة �ل سوذلك، بالتوازي مع خر�طة تمثيلية جديدة تتجھ �ش�ل ق  1عقود،   ةثالث

) ع��  حصل  الذي  والتنمية  العدالة  حزب  ( 125من  ع��  حصل  الذي  واملعاصرة  األصالة  وحزب  مقعدا   (102  (

 مقعدا.  

منطق    ره�ن  بات  باملغرب  االنتخا�ي  املشهد  بأن  تفيد  ا�جديدة،  والتمثيلية  االنتخابية  ا�خر�طة  تفاصيل 

انتخابية  انتخا�ي جديد ومؤثرات سياسي لعبة  تكريس  اتجاه   �� توجھ حركيتھ ومساراتھ،  تقليدية أصبحت  غ��  ة 

العتبة  تأث��ات  من  ومتحررة  االستقالل،  منذ  القوى  مواز�ن  استقرار  حمت  ال�ي  السياسية  للتقاليد  مقاومة 

و�عززت روافدها   2011نون��    25االنتخابية وغ��ها من آليات الضبط والتوجيھ االنتخا�ي، برزت معاملها مع اق��اع  

   .2016أكتو�ر  07لتبوح ب�امل تفاصيلها مع اق��اع  2015شتن��   04مع اق��اع 

سينطلق تحليلنا لتفاصيل تحرر اللعبة االنتخابية من تأث��ات العتبة االنتخابية �� ضوء نتائج االنتخابات   

لعقيدة االنتخابية القائمة ع�� أساس ، من اف��اض أسا��ي يحيل إ�� بداية ا��يار ا2016أكتو�ر    07التشريعية لـ  

أدوات الضبط والتوجيھ أمام إرادة سلطة الناخب�ن، األمر الذي جعل االنتقال من عتبة إ�� أخرى، مجردا من �ل 

 تأث�� سواء �� �عده السيا��ي أو االنتخا�ي. كيف ذلك؟ هذا ما سنعا�جھ من خالل العناصر التالية:  
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 %03ة لضبط اللعبة االنتخابية ع�� عتبة انتخابيو   أوال: ا�خرجات السوسي

، أن ضبط اللعبة االنتخابية  2016أكتو�ر    07انتخابية ملعطيات اليوم االنتخا�ي لـ    تفيد القراءة السوسيو 

% أفرز خر�طة سياسية وتمثيلية بمعدالت انتخابية متفاوتة، تفاعال مع متغ�� معدالت إدراك لوائح 03ع�� عتبة  

 .01تخابية، كما يو�ح ذلك، الرسم املبيا�ي رقم ال��شيح للعتبة االن

) الئحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر االنتخابية ا�حلية خالل االنتخابات التشريعية لـ  1385فمن أصل ( 

العتبة االنتخابية، �� ح�ن فشلت (576، تمكنت (2016أكتو�ر    07 ) الئحة  808) الئحة ترشيح من إدراك معدل 

حيث توزع املشهد االنتخا�ي وفق مخرجات هذا االق��اع   2% من األصوات،03ل العتبة ا�حدد ��  ترشيح بلوغ معد

 إ�� أر�ع مجموعات حز�ية بمثابة دوائر منفصلة بثقل سيا��ي ومراكز نفوذ متفاوتة.  

ل يمثلها �ل من حزب العدالة والتنمية وحزب األصالة واملعاصرة، حيث تمكن ا�حزب األو   الدائرة األو��: -

عتبة   تخطي  (03من  مستوى  ع��  أصل%91  من  دائرة،  بنسبة 92(  )  وذلك،  ا�حز�ية،  التغطية  شمل��ا  دائرة   (

مستوى  98.91 ع��  االنتخابية  العتبة  تخطي  من  الثا�ي  ا�حزب  تمكن  ح�ن   �� أصل    %90،  من  دائرة    91دائرة 

بنسبة   ع�98.90انتخابية،  العتبة  إ��  الوصول   �� معا  فشلهما  مقابل   �� من  %،  واحدة  انتخابية  دائرة  مستوى   �

 3مجموع الدوائر ال�ي شمل��ا التغطية؛ 

% 03بلوغ عتبة    تمكنت لوائح ترشيحها من  4) أحزاب سياسية مختلفة،05تضم خمسة (  الدائرة الثانية:  -

من   أز�د  مستوى  ع��  األصوات  ترشيح 50من  لوائح  تمكنت  حيث  ا�حز�ية،  التغطية  شمل��ا  ال�ي  الدوائر  من   %

) مستوى  ع��  االنتخابية  العتبة  تجاوز  من  االستقالل  أصل(  77حزب  من  دائرة  شمل��ا 92)  انتخابية  دائرة   (

تل��ا لوائح ترشيح حزب  83.69التغطية، وذلك، بنسبة   العتبة %،  ال�ي تمكنت من إدراك  التجمع الوط�ي لألحرار 

 ) التغطية، وذلك، بنسبة  84) دائرة من أصل (70ع�� مستوى  انتخابية شمل��ا  %، �� ح�ن تمكنت 83.33) دائرة 

 ) مستوى  ع��  االنتخابية  العتبة  تجاوز  من  الشعبية  ا�حركة  حزب  ترشيح  (52لوائح  أصل  من  دائرة  دائرة 78)   (

 
 واملعاصرة من املنافسة بدائرة وادي الذهب قبل يوم االق��اع. األصالةإ�� ا��حاب الئحة حزب  اإلطارا�� �� هذا  اإلشارة_ تجدر  2
الدر�وش، حيث حصل فقط ع��   3 بدائرة  العتبة  ا�حصول ع��   �� والتنمية  العدالة  �� ح�ن فشل حزب  2.59_ فشل حزب    األصالة % من األصوات، 

 . األصوات% من 2.03واملعاصرة �� ا�حصول ع�� العتبة بدائرة �لميم، حيث حصل فقط ع�� 
االتح 4 وحزب  الشعبية  للقوات  االش��ا�ي  االتحاد  حزب  الشعبية،  ا�حركة  حزب  لألحرار،  الوط�ي  التجمع  حزب  االستقالل،  بحزب  األمر:  يتعلق  اد  _ 

 الدستوري. 
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%، ثم لوائح ترشيح حزب االتحاد االش��ا�ي للقوات الشعبية ال�ي 66.66�ا التغطية، وذلك، بنسبة  انتخابية شمل�

) دائرة انتخابية شمل��ا التغطية، 91) دائرة من أصل (54تمكنت من إدراك معدل العتبة االنتخابية ع�� مستوى (

تل��ا لوائح ترشيح حزب االتحاد الدستوري ال�ي تم59.34وذلك، بنسبة   كنت من إدراك العتبة االنتخابية ع��  % 

 %؛ 51.38) دائرة انتخابية شمل��ا التغطية، وذلك، بنسبة 72) دائرة من أصل( 37مستوى (

) حز�ا سياسيا تمكنت لوائح ترشيحها من ا�حصول ع�� العتبة االنتخابية ع��  14تضم (  الدائرة الثالثة: -

من   أقل  التقدم 50مستوى  حزب  ترشيح  لوائح  تمكنت  حيث  ا�حز�ية،  التغطية  شمل��ا  ال�ي  الدوائر  من   %

العتبة االنتخابية ع�� مستوى (  انتخابية ش90) دائرة من أصل (40واالش��اكية من إدراك  التغطية، ) دائرة  مل��ا 

% تل��ا لوائح ترشيح تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي ال�ي تمكنت من تجاوز العتبة 44.44وذلك بنسبة،  

(25االنتخابية ع�� مستوى ( دائرة من أصل  بنسبة  90)  التغطية، وذلك،  انتخابية شمل��ا  دائرة  تل��ا  27.77)   ،%

) دوائر من  07% ع�� مستوى (03ال�ي تمكنت من تخطى حاجز عتبة  لوائح ترشيح حزب تحالف العهد والتجديد،  

%، تل��ا لوائح ترشيح حزب ا�حركة الديمقراطية 14.28) دائرة انتخابية شمل��ا التغطية، وذلك بنسبة  49أصل(  

عتبة   تجاوز  من  تمكنت  ال�ي  (03االجتماعية  مستوى  ع��   %09) أصل  من  دوائر  شمل��ا 66)  انتخابية  دائرة   (

ج��ة القوى الديمقراطية ال�ي تمكنت من تجاوز العتبة   %، تل��ا لوائح ترشيح حزب13.63طية، وذلك، بنسبة  التغ

%، �� ح�ن  11.59) دائرة انتخابية شمل��ا التغطية، وذلك، بنسبة  69) دوائر من أصل (08االنتخابية ع�� مستوى (

العت معدل  املستدامة  والتنمية  البيئة  حزب  ترشيح  لوائح  (أدركت  أر�ع  مستوى  ع��  االنتخابية  دوائر 04بة   (

%، تل��ا لوائح ترشيح حز��ن سياسي�ن  10) دائرة انتخابية شمل��ا التغطية، وذلك بنسبة  40انتخابية من مجموع (

فقط، انتخابيت�ن  بدائرت�ن  العتبة  ع��  ا�حصول  من  معا  (  5تمكنا  ستة  تتموقع  األخ��  سياسية 06و��  أحزاب   (

 6. حها من ا�حصول العتبة ع�� مستوى دائرة انتخابية واحدة تمكنت لوائح ترشي

الرا�عة  - (الدائرة  من  تت�ون  عتبة  06:  ع��  ا�حصول   �� ترشيحها  لوائح  جميع  فشلت  سياسية  أحزاب   (

وحزب  03 األمل،  �حزب  بالنسبة  ا�حال  هو  كما  ا�حز�ية،  التغطية  شمل��ا  ال�ي  الدوائر  بمجموع  األصوات  من   %

االجتما��،   االتحاد  الوسط  وحزب  العمل،  وحزب  الديمقراطي،  ا�جتمع  وحزب  الديمقراطي،  الوط�ي  وا�حزب 

   7املغر�ي للديمقراطية.

 
 والتنمية وحزب الوحدة والديمقراطية. اإلصالح_ يتعلق األمر: بحزب  5
ا�حر�ة  6 وحزب  املغر�ي،  األخضر  اليسار  وحزب  واالستقالل،  الشورى  وحزب  والفضيلة،  ال��ضة  وحزب  ا�جدد،  الديمقراطي�ن  بحزب  األمر:  يتعلق   _  

 والعدالة االجتماعية وحزب ال��ضة.
 الئحت�ن المنتميت�ن من تجاوز العتبة االنتخابية.  إ�� تمكن  اإلشارةكما تجدر  - 7
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 //:www.elections.mahttpاملصدر: انجاز �خ��ي بناء ع�� املعطيات االنتخابية الواردة �� املوقع االلك��و�ي: 

كما تفيد التحليالت املنصبة ع�� املعطيات االنتخابية ا�خاصة بالالئحة الوطنية للنساء والالئحة الوطنية   

) حز�ا سياسيا تنافس ع�� مقاعد الالئحة الوطنية 24) حز�ا سياسيا من أصل (16للشباب، فشل لوائح ترشيح (

�� ا�حصول ع  % من األصوات، حيث �جز تحالف أحزاب فدرالية 03�� عتبة  للنساء والالئحة الوطنية للشباب 

% من األصوات، وكذلك ا�حال بالنسبة 2.83اليسار الديمقراطي عن إدراك العتبة االنتخابية بحصولھ فقط ع��  

معدل   أصواتھ  تتجاوز  لم  الذي  واالجتماعية  الديمقراطية  ا�حركة  لتحالف 1.34�حزب  بالنسبة  ال��يء  نفس   .%

% من األصوات، وحصل كذلك حزب ج��ة القوى الديمقراطية ع��  0.89ديد الذي حصل فقط ع��  العهد والتج

ع��  0.85 حصل  الذي  املستدامة  والتنمية  البيئة  �حزب  بالنسبة  األمر  وكذلك  األصوات،  من  من %0.61   %

ع��   والديمقراطية  الوحدة  حزب  حصل  كما  ا�جد0.41األصوات،  الديمقراطي�ن  وحزب  األصوات،  من  ع�� %  د 

% من األصوات، وحزب ا�حر�ة والعدالة االجتماعية ع��  0.26% من األصوات، وحزب ال��ضة والفضيلة ع��  0.33

ع��  0.25 االستقالل  الشورى  وحزب  األصوات،  من  ع��  %0.23  ال��ضة  وحزب  األصوات،  من  من  %0.22   %

ع��   األمل  وحزب  االجت0.16األصوات،  والوسط  العمل  وحز�ا  األصوات،  من  ع��  %  األصوات، 0.12ما��  من   %

% من  0.09% من األصوات، وأخ��ا حزب ا�جتمع الديمقراطي ع��  0.11وحزب االتحاد املغر�ي للديمقراطية ع��  

 األصوات. 

http://www.elections.ma/
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عتبة    من  االنتقال  لعملية  السوسيوانتخابية  التعب��ات  توزيع  خر�طة  من  عتبة  06انطالقا  إ��   %03  ،%

   يمكن تقديم ثالث مالحظات رئيسة:

 األحزاب% لم �ساهم �� حل عقدة عدد من 03% إ�� عتبة 06تفيد بأن االنتقال من عتبة  املالحظة األو��:  -

% 03) حز�ا سياسيا عن تحقيق عتبة  20السياسية �� إدراك معدل العتبة االنتخابية، حيث �جزت لوائح ترشيح (

)  05مقابل تمكن لوائح ترشيح (  8طية ا�حز�ية،% من الدوائر االنتخابية ال�ي شمل��ا التغ50ع�� مستوى أز�د من  

% من الدوائر االنتخابية ال�ي شمل��ا التغطية 50% ع�� مستوى أز�د من  03تنظيمات حز�ية فقط من بلوغ عتبة  

% من  100واق��اب حز�ا العدالة والتنمية واألصالة واملعاصرة من تحقيق العتبة االنتخابية ع�� مستوى    9ا�حز�ية،

 10ل�ي شمل��ا التغطية؛ الدوائر ا

% فإن نتائج �عض األحزاب السياسية خالل  03بالرغم من تقليص العتبة االنتخابية إ��    املالحظة الثانية: -

لـ   التشريعية  مقارنة    2016أكتو�ر    07االنتخابات  االنتخابية  العتبة  إدراك  مستوى  ع��  انتخابيا  تراجعا  عرفت 

انتخابات   الديمقراطية2011نون��    25بنتائج  القوى  ج��ة  �حزب  بالنسبة  حدث  كما  والتنمية   11،  البيئة  وحزب 

، مع اإلشارة إ�� فشل لوائح ترشيح �عض 14وحزب اليسار األخضر املغر�ي  13وحزب ال��ضة والفضيلة  12املستدامة 

 
وتحالف   8 واالش��اكية  التقدم  بحزب  األمر  يتعلق  العهد    أحزاب_  وتحالف  االجتماعية،  الديمقراطية  ا�حركة  وحزب  الديمقراطي  اليسار  فيدرالية 

ة والديمقراطية وحزب الديمقراطي�ن ا�جدد وحزب ا�حر�ة  والتجديد وحزب ج��ة القوى الديمقراطية وحزب البيئة والتنمية املستدامة وحزب الوحد

وحزب   ال��ضة  وحزب  االستقالل  و  الشورى  وحزب  االجتماعية  املغر�ي   األملوالعدالة  االتحاد  وحزب  االجتما��  الوسط  وحزب  العمل  وحزب 

 والتنمية وحزب ال��ضة والفضيلة.  اإلصالحوحزب  املغر�ي وحزب الديمقراطي الوط�ي األخضرللديمقراطية وحزب ا�جتمع الديمقراطي وحزب اليسار 
االتحا 9 وحزب  الشعبية  للقوات  االش��ا�ي  االتحاد  وحزب  الشعبية  ا�حركة  وحزب  لألحرار  الوط�ي  التجمع  وحزب  االستقالل  بحزب  األمر  يتعلق  د _ 

 الدستوري. 
دوائر انتخابية و�تعلق األمر   09% ع�� مستوى  06نمية �� تجاوز عتبة  فشل حزب العدالة والت  2011نون��    25_ خالل هذه االنتخابات التشريعية لـ   10

الص دائرة  الرحامنة،  دائرة  الدر�وش،  دائرة  دائرة طرفاية،  واوزيغت،  بزو  دائرة  ا�حسيمة،  دائرة  دائرة سيدي سليمان،  التالية:  دائرة بالدوائر  و�رة، 

دائرة انتخابية و�تعلق األمر بـ: دائرة تاونات تيسة، دائرة الفقيھ   19% ع�� مستوى  06عتبة    واملعاصرة �� تخطي  األصالةميدلت. �� مقابل فشل حزب  

دا ادوتنان،  ا�ادير  دائرة  ملول،  ايت  انو�ان  دائرة  الصو�رة،  دائرة  سطات،  دائرة  الناضور،  دائرة  شفشاون،  دائرة  العيون،  دائرة  ع�ن بنصا�ح،  ئرة 

البيض الدار  دائرة  ا�حمدي،  ال��  دائرة ميدلت، أنفااء  السبع  الراشدية،  دائرة  دائرة مكناس،  الشمالية،  دائرة فاس  دائرة طانطان،  دائرة طاطا،   ،

 دائرة ا�حاجبـ دائرة واد الدهب.
األمر بـ" دائرة انتخابية و�تعلق    11% ع�� مستوى  06تمكن ا�حزب من ا�حصول ع�� العتبة ا�حددة ��    2011نون��    25_خالل االنتخابات التشريعية لـ   11

ا�حزب    تاونات تيسة، القر�ة غفساي، بر�ان، املنارة، شيشاوة، ورزازات، انز�ان ايت ملول، سيدي بنور، فكيك، خنيفرة و�وملان" �� ح�ن لم يتمكن 

لـ   بـ: " دوائر انتخابية، و   08% سوى ع�� مستوى  03من ا�حصول ع�� العتبة ا�حددة ��    2016أكتو�ر    07خالل االنتخابات التشريعية  �تعلق األمر 

 شفشاون، جرادة، بر�ان، فكيك، تازة، صفرو، اسا الزاك، طرفاية".
دوائر انتخابية و�تعلق األمر   08% ع�� مستوى  06تمكن ا�حزب من ا�حصول ع�� العتبة ا�حددة ��    2011نون��    25_ خالل االنتخابات التشريعية لـ   12

أكتو�ر    07ا�حوز، الصو�رة، خنيفرة ومديونة" �� ح�ن لم يتمكن ا�حزب خالل االنتخابات التشريعية لـ  بـ" القنيطرة، الغرب، از�الل دمنات، خر�بكة،  

2016    �� العتبة ا�حددة  " دائرة سيدي قاسم، دائرة بزو واوزيغت،   04% سوى ع�� مستوى  03من ا�حصول ع��  بـ:  انتخابية، و�تعلق األمر  دوائر 

 دائرة خنيفرة، دائرة اسفي". 
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سواء  ا�حز�ية  التغطية  شمل��ا  ال�ي  الدوائر  مجموع   �� االنتخابية  العتبة  حاجز  إدراك   �� السياسية  األحزاب 

 % كما هو ا�حال بالنسبة �حزب ا�جتمع الديمقراطي. 03% أو باعتماد مستوى 06باعتماد مستوى 

الثالثة: - الوط�ي،   املالحظة  ا�خاصة بنسب األصوات ا�حصل عل��ا ع�� املستوى  البيانات  يكشف تحليل 

وجود خر�طة سياسية غ�� متوازنة، ومنافسة انتخابية مختلة لفائدة حز�ا العدالة والتنمية واألصالة واملعاصرة، 

ا أظهرت  لـ  حيث  التشريعية  لالنتخابات  العامة  ( 2016  أكتو�ر  07لنتائج  �جز  املستوى 14،  ع��  سياسيا  حز�ا   (

) أحزاب سياسية من تجاوز هذا ا�حاجز، حيث 10% من األصوات، �� مقابل تمكن (01الوط�ي عن تخطي عتبة  

صول حزب العدالة  % من األصوات كحد أد�ى مقابل ح 1.34حقق حزب ا�حركة الديمقراطية االجتماعية �سبة  

 % من األصوات كحد أق��ى.  27.88والتنمية ع�� �سبة 

 ثانيا: حصيلة تخفيض العتبة االنتخابية ع�� مستوى منظومة اإلدماج االنتخا�ي  

% يجد أبرز 03% إ�� عتبة  06ينطلق التحليل ع�� هذا املستوى من أطروحة، مفادها أن االنتقال من عتبة   

إ�� دائرة �عب��اتھ   وتأث��اتھ االنتخابية ع�� مستوى منظومة اإلدماج االنتخا�ي، من خالل تحس�ن منسوب الولوج 

فهل   15املنافسة ع�� توزيع املقاعد، سواء �علق األمر بالنسبة لألحزاب السياسية الك��ى أو املتوسطة أو الصغ��ة،

� هذا املستوى؟ لإلجابة ع�� هذا السؤال، ستعتمد ساهم فعال هذا االنتقال �� تحقيق غايات املشرع ورهاناتھ ع�

مكرر) ملعاينة حصيلة ومستو�ات تأث��    02) و(02الدراسة ع�� املعطيات االنتخابية الواردة �� الرسم املبيا�ي رقم (

  االنتخا�ي. اإلدماجعملية االنتقال من عتبة إ�� أخرى ع�� آليات اشتغال منظومة 

 
دوائر انتخابية و�تعلق األمر   03% ع�� مستوى  06تمكن ا�حزب من ا�حصول ع�� العتبة ا�حددة ��    2011نون��    25ل االنتخابات التشريعية لـ  _ خال 13

ل ع��  من ا�حصو   2016أكتو�ر    07دمنات، دائرة الرحامنة، دائرة ا�حاجب" �� ح�ن لم يتمكن ا�حزب خالل االنتخابات التشريعية لـ    أز�اللبـ" دائرة  

 % من ا�حصول ع�� العتبة �� أي دائرة خاض منافسا��ا االنتخابية".03العتبة ا�حددة �� 
% ع�� مستوى دائرت�ن انتخابيت�ن و�تعلق األمر 06تمكن ا�حزب من ا�حصول ع�� العتبة ا�حددة ��    2011نون��    25_ خالل االنتخابات التشريعية لـ   14

أكتو�ر    07الدار البيضاء �� مقابل حصولھ ع�� العتبة ع�� مستوى دائرة واحدة خالل االنتخابات التشريعية لـ  بـدائرة شفشاون ودائرة ع�ن الشق ب

 و�تعلق االمر بدائرة الرشيدية.  2016

�حالة ال�ي يكرسها _ ينعكس تخفيض العتبة االنتخابية ع�� معدل االصوات املع�� ع��ا ومعدل القاسم االنتخا�ي من خالل دفعهما إ�� االرتفاع بدل ا 15

االنتخا� الدمج  مستو�ات   �� يؤثر  ما  وهو  االنتخا�ي،  القاسم  ومعدل  ع��ا  املع��  األصوات  معدل  يتقلص  حيث  مرتفعة،  انتخابية  �عتبة  ي  العمل 

 ومنسوب الولوج إ�� دائرة املنافسة ع�� توزيع املقاعد. 
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 http://www.elections.ma�� املعطيات االنتخابية الواردة �� املوقع االلك��و�ي: املصدر: انجاز �خ��ي بناء ع

 

 s.mahttp://www.electionاملصدر: انجاز �خ��ي بناء ع�� املعطيات االنتخابية الواردة �� املوقع االلك��و�ي: 

 ) رقم  املبياني�ن  الرسم�ن   �� الواردة  االنتخابية  املعطيات  من  (  02انطالقا  ورقم  تقدم    02)  مكرر)، 

 : 2016  أكتو�ر 07سوسيولوجيا االنتخابات ثالث مستو�ات، لنسب األصوات ا�حصل عل��ا خالل اق��اع 

% وال�ي �ان معموال ��ا خالل االنتخابات التشريعية  06��م �سب األصوات ما يفوق �سبة  املستوى األول:  _ 

، تمكن 2016أكتو�ر    07، حيث تؤكد املعطيات الرقمية امل�جلة خالل االنتخابات التشريعية لـ  2011نون��    25لـ  

واملعاصرة   األصالة�حزب  %، وفق خارطة سوسيوسياسية تمنح االمتياز  06) الئحة ترشيح من تجاوز عتبة  450(

�سبة   تجاوز  من  تمكن  (06الذي  مستوى  ع��  األصوات  من   %89 ) أصل  من  انتخابية  دائرة  وذلك، 91)  دائرة،   (

ع��    األصوات % من  06%، يليھ حزب العدالة والتنمية الذي تمكنت لوائح ترشيحھ من تجاوز �سبة  97.80بنسبة  

http://www.elections.ma/
http://www.elections.ma/
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) (88مستوى  أصل  من  دائرة  انتخابي92)  دائرة  بنسبة  )  لوائح  95.65ة  تمكنت  الذي  االستقالل  حزب  يليھ   ،%

يليھ 68.47) دائرة بنسبة  92) دائرة من أصل (63% من األصوات ع�� مستوى (06ترشيحھ من تجاوز �سبة    ،%

التجمع الوط�ي لألحرار الذي تمكنت لوائح ترشيحھ من تجاوز �سبة   (06حزب  )  55% من األصوات ع�� مستوى 

) أصل  من  بنسبة  84دائرة  وذلك  انتخابية  دائرة  لوائح 65.47)  تمكنت  الذي  الشعبية  ا�حركة  حزب  يليھ   ،%

(06ترشيحھ من تجاوز �سبة   دائرة من أصل  42% من األصوات ع�� مستوى  بنسبة   78)  انتخابية، وذلك  دائرة 

�س53.84 تجاوز  من  ترشيحھ  لوائح  تمكنت  الذي  الشعبية  للقوات  االش��ا�ي  االتحاد  حزب  يليھ  من  06بة  %،   %

) ع�� مستوى  (35األصوات  دائرة من أصل  بنسبة  91)  انتخابية  دائرة  الدستوري 38.46)  االتحاد  حزب  يليھ   ،%

�سبة   تجاوز  من  ترشيحھ  لوائح  تمكنت  (06الذي  مستوى  ع��  األصوات  من  أصل  %24  من  دائرة  دائرة   72) 

بنسبة   وذلك  الذ33.33انتخابية،  واالش��اكية  التقدم  حزب  يليھ  �سبة %،  تخطي  من  ترشيحھ  لوائح  تمكنت  ي 

06) مستوى  ع��  األصوات  من   %28) أصل  من  دائرة  بنسبة  90)  وذلك  انتخابية  دائرة  تحالف 31.11)  يليھ   ،%

�سبة    أحزاب تخطي  من  ترشيحھ  لوائح  تمكنت  الذي  الديمقراطي  (06اليسار  مستوى  ع��  األصوات  من   %05  (

%، يليھ عدد من األحزاب السياسية الصغ��ة ال�ي تمكنت لوائح 5.55  ) دائرة انتخابية بنسبة90دوائر من أصل (

) دوائر 05% من األصوات ع�� مستوى (06ترشيحها كما هو مب�ن �� الرسم�ن املبياني�ن املذ�ور�ن من تخطي �سبة  

   كحد أق��ى ودائرة واحدة كحد أد�ى.

تفيد املعطيات االنتخابية ا�خاصة %، حيث  06% وأقل من  03��م �سب التصو�ت ب�ن    املستوى الثا�ي:_   

لـ   االنتخا�ي  (2016  أكتو�ر  07باليوم  تمكن  ب�ن  126،  األصوات  �سب  تحقيق  من  ترشيح  الئحة  كعتبة 03)   %

%، وقد حقق حزب االتحاد االش��ا�ي أقوى املعدالت ع�� هذا املستوى، حيث تمكنت لوائح 06انتخابية وأقل من  

ب�ن األصوات  �سب  تحقيق  من  وأقل  03  ترشيحھ   %06) صعيد  ع��   %19) أصل  من  انتخابية  دائرة  دائرة 91)   (

%، يليھ تحالف أحزاب اليسار الديمقراطي الذي تمكنت لوائح ترشيحھ من إدراك هذا املستوى من  20.87بنسبة  

%، يليھ حزب التجمع الوط�ي 22.22) دائرة انتخابية وذلك بنسبة  90) دائرة من أصل (20األصوات ع�� صعيد (

(ل ع�� صعيد  املستوى من األصوات  تحقيق هذا  ترشيحھ من  لوائح  تمكنت  الذي  دائرة من أصل  15ألحرار   (84 

%، يليھ حزب االستقالل الذي تمكنت لوائح ترشيحھ من تحقيق هذا املستوى من  17.85دائرة انتخابية، بنسبة  

) صعيد  ع��  (14األصوات  أصل  من  دائرة  بنسبة  92)  دائرة،  يليھ  15.21)  الذي %،  الدستوري  االتحاد  حزب 

) دائرة بنسبة 72) دائرة من أصل(  13تمكنت لوائح ترشيحھ من تحقيق هذا املستوى من األصوات ع�� صعيد (

%، يليھ حزب التقدم واالش��اكية الذي تمكنت لوائح ترشيحھ من تحقيق هذا املستوى من األصوات ع��  18.05

%، �� ح�ن حقق حزب األصالة واملعاصرة هذا املستوى من  13.33ة  ) دائرة بنسب  90) دائرة من أصل (12صعيد (
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%، وحقق حزب العدالة والتنمية هذا 1.08) دائرة بنسبة  92األصوات ع�� صعيد دائرة انتخابية واحدة من أصل (

 %؛ 3.26) دائرة انتخابية بنسبة  92املستوى من األصوات ع�� صعيد ثالث دوائر من أصل( 

الثالث:_    عتبة  �  املستوى  تحت  ما  األصوات  �سب  تفيد03�م  حيث   ،%  ) أن  املعطيات  الئحة 808ذات   (

ع�� مستوى الدوائر ا�حلية لم تتمكن    2016أكتو�ر    07) الئحة ترشيح شاركت �� اق��اع  1385ترشيح من أصل (

 % كما تمت اإلشارة إ�� ذلك �� ا�حور األول.  03من الوصول إ�� عتبة 

لـ  ومن خالل هذه املستو�ات    ، قراءت�ن  2016أكتو�ر    07تقدم األرقام االنتخابية ا�خاصة باليوم االنتخا�ي 

  باالرتباط بقنوات اإلدماج �� دائرة التنافس ع�� املقاعد:

%، حيث �ش�� معدالت املستوى الثا�ي إ�� أن  03لها ارتباط بتقليص العتبة االنتخابية إ��    _ القراءة األو��: 

العتبة من   إ�� 06تقليص   %  03) دمج  االنتخا�ي من  املستوى  ع��  ب�ن 126% مكن  أساسا  ترشيح موزعة  ) الئحة 

) حز�ا، أبرزها تحالف أحزاب اليسار الديمقراطي وحزب االتحاد االش��ا�ي للقوات الشعبية. كما مكن االنتقال 16(

عتبة   إ��  06من   %03  ) بـ  تقدر  الناخب�ن  أصوات  من  كتلة  دمج  من  العم%392693   �� صوتا  ا�حسابية )  ليات 

 16الستخراج القاسم االنتخا�ي.

% حيث �ش�� املعطيات االنتخابية للمستوى األول 06لها ارتباط بفرضية االحتفاظ �عتبة  القراءة الثانية:_ 

% من األصوات ال�ي �ان معمول ��ا 06إ�� أن أغلب اللوائح االنتخابية ال�ي تمكنت من تجاوز �سبة    األصواتمن  

انتخابي األحزاب  كعتبة  من  لعدد  القوي  االنتخا�ي  األداء  يؤكد  ما  وهو  السابقة،  االنتخابية  العمليات  خالل  ة 

التنافس  استعداداهما �خوض  يظهران  اللذان  واملعاصرة  واألصالة  والتنمية  العدالة  م��ا حز�ا  خاصة  السياسية 

  االنتخا�ي وفق أي عتبة انتخابية.

 

 

 
انتخا�ي �شري�� �� ظل دستور   16 لثا�ي يوم  العمليات ا�حسابية  (  2011_ تكشف  العتبة �� دمج  ) صوت ع�� مستوى 35913، تدخل منطق اشتغال 

) صوت ع�� مستوى دوائر جهة فاس مكناس،  47391) صوت ع�� مستوى دوائر ا�جهة الشرقية، و(13827دوائر جهة طنجة تطوان ا�حسيمة، و(

و() صوت ع��  9505و( تافياللت،  و( 83518مستوى دوائر جهة درعة  البيضاء سطات،  الدار  ) صوت ع�� 30978) صوت ع�� مستوى دوائر جهة 

و( مالل خنيفرة،  ب�ي  دوائر جهة  و(69319مستوى  أسفي،  مراكش  دوائر جهة  مستوى  ع��  صوت  سوس 27781)  دوائر جهة  مستوى  ع��  صوت   (

) صوت ع�� 1232) صوت ع�� مستوى جهة العيون الساقية ا�حمراء، و(  2258لميم واد نون، و() صوت ع�� مستوى دوائر جهة �  7575ماسة، و(

 مستوى دوائر جهة واد الذهب ال�و�رة. 
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 % �� نتائج االنتخابات التشريعية 03ابية إ�� ثالثا: حدود تأث�� تخفيض العتبة االنتخ

أكتو�ر    07% خالل اق��اع  03% إ��  06سبق أن أشرنا �� هذه الدراسة إ�� أن تخفيض العتبة االنتخابية من   

صوتا، ما �ان   392693الئحة ترشيح �� دائرة التنافس ع�� املقاعد، بمعدل ولوج حوا��    126، مكن من دمج  2016

% خالل هذه االنتخابات، لكن السؤال 06صوات أن تدمج �� هذه الدائرة لو تم االحتفاظ �عتبة  لهذه اللوائح واأل 

املطروح �� هذا اإلطار، هل ساهم إدراك لوائح ال��شيح ملستو�ات العتبة االنتخابية �� تيس�� فرص الولوج لدائرة 

 �� دائرة توزيع املقاعد؟  الفائز�ن باملقاعد؟ ما �� ا�حصيلة التمثيلية لعملية الدمج االنتخا�ي

 قبل اإلجابة ع�� هذه األسئلة، وجب بداية تقديم عدد من املالحظات األساسية: 

األو��:  ال   _ املالحظة  االنتخابات  �� سوسيولوجيا  االنتخا�ي كقاعدة عامة  املقعد  ا�حصول ع��  بأن  تفيد 

مستوى   �ان  إذا  خاصة  االنتخابية،  العتبة  ع��  ا�حصول  �شرط  املقاعد  يرتبط  عدد  و�ان  مقلصا  األخ��ة  هذه 

أن   يمكن  املقاعد  وتحصيل  االنتخابية  العتبة  ب�ن  التفاعل  أن  إ��  هنا،  اإلشارة  و�جب  محدودا،  حولها  املتنافس 

 يتحقق إذا �ان مستوى العتبة االنتخابية مرتفعا. 

تفيد بأن ترجمة أثر إدراك العتبة االنتخابية تمثيليا، يتطلب حصول لوائح ال��شيح ع��   _ املالحظة الثانية: 

هذا  تحقيق   �� فشلت  ترشيح  الئحة  و�ل  بقليل،  دونھ  أو  االنتخا�ي  القاسم  معدل  توازي  أو  تفوق  أصوات  �سبة 

العتبة تجاوزت  أو  أدركت  و�ن  ح�ى  باملقاعد  الفائز�ن  دائرة  خارج  نفسها  ستجد  األصوات،   املس��،  من  املطلو�ة 

باستثناء ا�حالة ال�ي ت�ون ف��ا معدالت األصوات ا�حصل عل��ا متقار�ة ب�ن لوائح ال��شيح املتنافسة وقر�بة جدا 

 17من مستوى العتبة االنتخابية. 

لة  تفيد بأن العتبة االنتخابية املقلصة يمكن أن تف��ي إ�� الفوز بمقاعد نيابية �� حا   _ املالحظة الثالثة: 

) العشرة  يتجاوز  املقاعد  من  كب��  عدد  ع��  االنتخابية  الدوائر  ال��شيح 10توفر  للوائح  يمكن  بحيث  مقاعد،   (

% من األصوات أن ت��جم اندماجها �� دائرة التنافس ع�� املقاعد تمثيليا سواء ع�� بوابة 03ا�حاصلة ع�� عتبة  

غ�� متوفرة ع�� مستوى الدوائر االنتخابية ا�حلية باملغرب    القاسم االنتخا�ي أو ع�� بوابة أك�� البقايا، و�� حالة 

  18) مقاعد.06ال�ي ال يتجاوز عدد املقاعد املتنافس حولها حاجز الستة (

 

 
هنا إ�� أن تخفيض العتبة االنتخابية، �ساهم �� رفع مستوى القاسم االنتخا�ي و�قوي فرص االنتقال ع�� صعيد العمليات ا�حسابية   اإلشارة_ و�جب   17

 اصة بتوزيع املقاعد من مستوى القاسم االنتخا�ي إ�� مستوى أك�� البقايا ا�خ 
 _ يمكن أن تتحقق هذه الفرضية فقط ع�� مستوى الدائرة الوطنية ا�خاصة بالنساء والدائرة الوطنية ا�خاصة بالشباب. 18
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الرا�عة: - ال��شيح    املالحظة  لالئحة  االنتخابية  املصا�ح  دائما  يخدم  االنتخابية  العتبة  رفع  بأن  تفيد 

�ن أن تقليصها يخدم لوائح ال��شيح ال�ي تل��ا �� ال��تيب من حيث عدد ا�حاصلة ع�� أك�� عدد من األصوات، �� ح

��    Dاألصوات، فإذا تمكنت الئحة ال��شيح   %، 03ع�� سبيل املثال من ا�حصول ع�� العتبة االنتخابية ا�حددة 

 19األصوات،ا�حتلة للرتبة األو�� من حيث عدد    Aفإن هذا الوضع سيؤثر ع�� ا�حصاد التمثي�� لالئحة ال��شيح  

ا�حتلت�ن للصف الثا�ي والثالث من حيث عدد األصوات، من خالل تدخل    Cو    Bو�صب �� صا�ح الئحتا ال��شيح  

العمليات  أساس  انتقال  فرص  و�عز�ز  االنتخا�ي  القاسم  مستوى  لرفع  املقاعد  توزيع  دائرة   �� الدمج  آليات 

 ا�ي إ�� مستوى أك�� البقايا.ا�حسابية ا�خاصة بتوزيع املقاعد من مستوى القاسم االنتخ

من خالل هذه املالحظات، تكشف املعطيات االنتخابية ا�خاصة �عملية التفاعل ب�ن �سبة األصوات وتوزيع  

  305املقاعد حقيقة دالة ومع��ة، تفيد بأن جميع املقاعد املتنافس حولها ع�� مستوى الدوائر االنتخابية ا�حلية (

االنتخابا لـ  مقعدا)، حسمت خالل  التشريعية  بتمثيلية مجلس   2016أكتو�ر    07ت  الفائزة  ال��شيح  لوائح  لفائدة 

ب�ن   تتوزع  انتخابية  بمعدالت  و��ن  6.19النواب  اسفي  بدائرة  م�جل  معدل  �أد�ى  معدل %63.32  �أق��ى   %

توزيع املقاعد   وهو ما �ع�ي، بأن مجموع لوائح ال��شيح ال�ي تم إدماجها �� عملية   20م�جل بدائرة انز�ان أيت ملول. 

خرجت خالية الوفاض تمثيليا من عملية اإلدماج االنتخا�ي �� دائرة توزيع املقاعد،   21ع�� مستوى الدوائر ا�حلية،

أي تأث�� يذكر   22صوتا)  392693بحيث لم يكن لألصوات املدمجة �� العمليات ا�حسابية ا�خاصة بتوزيع املقاعد (

املقاعد، حيث خدم هذ توزيع  اللوائح �� محصلة  دائرة  خارج  ترشيح أخرى من  لوائح  ا�حاالت  �� �عض  اإلدماج  ا 

وهو ما يؤكد فشل الرهانات السياسية واالنتخابية ال�ي تأسس عل��ا   23% من األصوات،03املدمجة بموجب عتبة  

%، بفعل التحرر املتصاعد لعناصر اللعبة االنتخابية من منطق الضبط  03مق��ح تخفيض العتبة االنتخابية إ��  

املقاع لتوزيع  ال��ائية  النتائج  الل��لة االنتخابية. وقد أكدت  التنامي مع منطق  النيابية خالل االنتخا�ي وتطبيعها  د 

لظاهرة   2016  أكتو�ر  07اق��اع   املتنامي  املد  بمحاصرة  ا�خاص  بالرهان  يتعلق  فيما  سواء  وعززتھ،  الفشل  هذا 

 
 _ من خالل تقليص فرصها �� ا�حصول ع�� أك�� من مقعد ع�� مستوى �ل دائرة انتخابية.  19
) لوائح ترشيح ع�� مستوى الدائرة الوطنية ا�خاصة بالنساء والدائرة الوطنية ا�خاصة بالشباب من ا�حصول ع�� مقاعد نيابية 08_ �� مقابل تمكن (  20

قابل % م  4.54) مقاعد كحد أد�ى بمعدل أصوات يصل إ��  04%، حيث حصل حزب االتحاد الدستوري ع�� (03بفضل العتبة االنتخابية ا�حددة بـ  

 %. 27.88) مقعدا كحد أق��ى بمعدل أصوات يصل إ�� 27حصول حزب العدالة والتنمية ع�� (
 الئحة ترشيح.  126_  21
 %.06% وأقل من 03_ معدل خاص بلوائح ال��شيح ا�حاصلة ع�� �سب االصوات ب�ن  22
% �� دائرة املنافسة ع�� مقاعد  03ال��شيح ا�حاصلة ع�� عتبة  _ للتدليل ع�� هذه الفرضية نأخذ نتائج دائرة فاس ا�جنو�ية، حيث أدى إدماج لوائح   23

 %. 06هذه الدائرة إ�� �عز�ز حظوظ حزب االستقالل للفوز باملقعد الرا�ع والذي ما �ان ليفوز بھ لو تم االحتفاظ �عتبة 
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أو فيما يتعلق بالرهان ا�خاص بتعز�ز تمثيلية األحزاب السياسية الصغرى بمجلس   24ا�حسم املضاعف للمقاعد،

 النواب، أو فيما يتعلق بالرهان ا�خاص بمحاصرة نتائج حزب العدالة والتنمية خالل هذا االق��اع. 

 ) مقعدا متبارى حولها ع�� مستوى الدوائر االنتخابية ا�حلية فشلت األحزاب السياسية 305فمن أصل ( 

) مقاعد، بنسبة 07�� تحقيق نتائج مرضية �عزز تمثيلي��ا بمجلس النواب، بحصولها فقط ع�� سبعة (  25الصغرى 

 2011.27نون��  25مقارنة بالنتائج ا�حققة خالل االنتخابات التشريعية لـ  %26،2.29

% لم �ساهم �� 03�  ، أن تخفيض العتبة االنتخابية إ�2016أكتو�ر    07كما تكشف املعطيات االنتخابية لـ   

اعتماد  يفيد  حيث  محدودة،  بمستو�ات  إال  ا�جغرا��  املستوى  ع��  والتنمية  العدالة  �حزب  املتنامي  املد  تقو�ض 

عتبة   ع��  بناء  املقاعد  لتوزيع  معاكسة  حسابية  عملية  إجراء   �� املعطيات  إ��  06ذات  عتبة  من  االنتقال  أن   ،%

أر�عة العدالة والتنمية من  الدوائر االنتخابية ا�حلية (دائرة 04(  أخرى حرم حزب  ) مقاعد إضافية ع�� مستوى 

فاس الشمالية، دائرة فاس ا�جنو�ية، دائرة مكناس ودائرة بن امسيك)، وحرم حزب األصالة واملعاصرة من مقعد 

واملعاصرة  األصالة  حزب  من  �ل  تمثيلية  االنتقال  هذا  عزز  ذلك،  مقابل   �� آسفي،  بدائرة  واحد  حزب و   28إضا�� 

بمقعد إضا��    32وحزب االتحاد الدستوري   31وحزب ا�حركة الشعبية   30وحزب االستقالل   29التجمع الوط�ي لألحرار 

 واحد. 

أكتو�ر    07و�ناء ع�� ما سبق، تخلص هذه الدراسة إ�� نتيجة أساسية مفادها أن إعادة ضبط �شريعيات   

عتبة    2016 ا�حلية،06ع��  االنتخابية  الدوائر  صعيد  ع��  ومستو�ات   %33  الظروف  نفس  ظل   �� سيف��ي  �ان 

 
دائرة انتخابية وثالث مقاعد ع��    24ين ع�� مستوى  من الفوز بمقعد  2016أكتو�ر    07_ تمكن حزب العدالة والتنمية خالل االنتخابات التشريعية لـ   24

 دوائر انتخابية.  07واملعاصرة من الفوز بمقعدين ع�� مستوى  األصالةمستوى دائرة انتخابية واحدة. �� ح�ن تمكن حزب 
تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب ج��ة القوى الديمقراطية، حزب ا�حركة الديمقراطية االجتماعية، تحالف العهد    _ يتعلق األمر بـ : 25

حزب   الشورى   اإلصالحوالتجديد،  حزب  والفضيلة،  ال��ضة  حزب  املستدامة،  والتنمية  البيئة  حزب  ا�جدد،  الديمقراطي�ن  حزب  والتنمية، 

اليسا ر األخضر املغر�ي، حزب األمل، حزب الوسط االجتما��، ا�حزب الديمقراطي الوط�ي، حزب الوحدة والديمقراطية، حزب واالستقالل، حزب 

 ا�حر�ة والعدالة االجتماعية، حزب ا�جتمع الديمقراطي، حزب ال��ضة، حزب العمل، حزب االتحاد املغر�ي للديمقراطية.
ع� 26 االجتماعية  الديمقراطية  ا�حركة  (_ حصل حزب  تحالف  03�  وحصل  مقاعد  الوحدة    أحزاب)  وحصل حزب  مقعدين،  ع��  الديمقراطي  اليسار 

 املغر�ي ع�� مقعد.  األخضروالديمقراطية ع�� مقعد وحزب اليسار 
 %. 04.30مقعدا، بنسبة  17السياسية الصغرى خالل هذه االنتخابات ع��  األحزاب_ حصلت  27
 _ دائرة فاس الشمالية. 28
 يك._ دائرة بن امس 29
 _دائرة فاس ا�جنو�ية. 30
 _ دائرة آسفي. 31
 _ دائرة مكناس.  32
 % ع�� مستوى الدائرة الوطنية ا�خاصة بالنساء والدائرة الوطنية ا�خاصة بالشباب. 03_ مع اف��اض االحتفاظ �عتبة  33
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 ومعدالت األصوات ا�حصلة خالل هذا االق��اع إ�� فوز: 

 34مقعدا؛ 129حزب العدالة والتنمية بـ  -

 35مقعدا؛ 102واملعاصرة بـ   األصالةحزب  -

 36مقعدا؛ 45حزب االستقالل بـ  -

 37مقعدا؛ 36حزب التجمع الوط�ي لألحرار بـ  -

 38مقعدا؛ 26الشعبية بـ حزب ا�حركة  -

 مقعدا؛ 20حزب االتحاد االش��ا�ي للقوات الشعبية بـ  -

 39مقعدا؛ 18حزب االتحاد الدستوري بـ  -

 مقعدا؛ 12حزب التقدم واالش��اكية بـ   -

 مقاعد؛  03حزب ا�حركة الديمقراطية االجتماعية بـ  -

 اليسار الديمقراطي بمقعدين؛  أحزابحزب تحالف   -

 حزب الوحدة والديمقراطية بمقعد؛ -

 حزب اليسار األخضر املغر�ي بمقعد.  -

 

 

 

 

 
بـ  06_سيمكن اعتماد عتبة   34 الفوز  �ية ودائرة فاس الشمالية ودائرة مكناس بدل مقاعد ب�ل من دائرة فاس ا�جنو   03% حزب العدالة والتنمية من 

 % و�مقعدين بدائرة بن امسيك بالدار البيضاء بدل مقعد واحد.03مقعدين وفق عتبة 
% حزب االصالة واملعاصرة من الفوز بـمقعدين بدائرة أسفي بدل مقعد واحد وفقدان مقعد بدائرة فاس الشمالية لصا�ح 06_ سيمكن اعتماد عتبة   35

 ة والتنمية.حزب العدال
 % إ�� فقدان حزب االستقالل ملقعد بدائرة فاس ا�جنو�ية لصا�ح حزب العدالة والتنمية. 06_ سيؤدي اعتماد عتبة  36
 % إ�� فقدان حزب التجمع الوط�ي لألحرار ملقعد بدائرة بن امسيك لصا�ح حزب العدالة التنمية.06_ سيؤدي اعتماد عتبة  37
 فقدان حزب ا�حركة الشعبية ملقعد بدائرة أسفي لصا�ح حزب االصالة واملعاصرة.  % إ��06_ سيؤدي اعتماد عتبة  38
 % إ�� فقدان حزب االتحاد الدستوري ملقعد بدائرة مكناس لصا�ح حزب العدالة والتنمية. 06_ سيؤدي اعتماد عتبة  39


