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اأماكن العي�ش والفعل الثقافي

واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�ش  قرر  وت�صييره،  بتنظيمه  المتعلق  القانون  من  ال�صاد�صة  للمادة  طبقا 

والبيئي تنفيذا لقرار الجمعية العامة في دورتها العا�صرة المنعقدة في �صهر دجنبر 2012، اإبداء راأي في 

اإطار اإحالة ذاتية حول »اأماكن العي�ش والفعل الثقافي«.

وقد اأ�صرفت »اللجنة الدائمة المكلفة بالق�صايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة« على اإنجاز هذا التقرير، 

الذي �صادقت عليه الجمعية العامة للمجل�ش االقت�صادي واالجتماعي خالل دورتها الثالثة والع�صرين 

العادية.
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بيان الأ�سباب

وعيا من المجل�ش االقت�صادي واالجتماعي والبيئي باأن �صوؤال اأماكن العي�ش في المجال الح�صري كما في العالم القروي، 

بذل  العمومية  ال�صلطات  من  وي�صتدعي  ببالدنا،  والثقافيين  واالجتماعيين  ال�صيا�صيين  الفاعلين  جميع  على  مطروح  �صوؤال 

مجهودات دائمة لتهيئة المجال الترابي المنا�صب، وتدبير عي�ش النا�ش في االأماكن التي من المفتر�ش اأن ت�صتجيب للحقوق 

االإن�صانية الدنيا كما ين�ش عليها د�صتور المملكة؛

منها  يتعلق  ما  العمومية، وال�صيما  ال�صيا�صات  م�صتويات  مع مختلف  الثقافي«  والفعل  العي�ش  »اأماكن  مو�صوع  لتداخل  ا 
ً
نظر

عات القروية؛  بتهيئة المجال الترابي، واإعداد ف�صاءات عي�ش المواطنين، وطرق تدبير المدن، و�صواحيها، والتجمُّ

ة ُتبيِّن الخ�صا�ش الكبير في »اأن�صنة« اأحوا�ش عي�ش ال�صاكنة المغربية، واالإهمال الذي تتعر�ش له مختلف  والأن المعطيات كافَّ

الف�صاءات التي يرتادها المغاربة - مع التفاوتات الموجودة في النق�ش والمعاناة ح�صب الفئات والجهات- فاإن اأع�صاء المجل�ش 

االقت�صادي واالجتماعي والبيئي مقتنعون ب�صرورة االهتمام بواقع اأماكن عي�ش ال�صاكنة، وتح�صي�ش اأ�صحاب القرار بمختلف 

م�صتوياتهم، ل�صد هذا العجز، واإ�صالح الف�صاءات العمومية التي يرتادها المغاربة، وتحويلها اإلى اأماكن ُت�صجع على المبادرة، 

واالإبداع، والم�صاركة الجديرة بتعميق ال�صلوك الديمقراطي، وتو�صيع دائرة الفعل الثقافي.

المغرب،  العي�ش في  الثقافية واالجتماعية الأماكن  بالوظائف  والبيئي  االقت�صادي واالجتماعي  المجل�ش  اأع�صاء  واإيمانا من 

وتاأثيرها الكبير على الوعي الجمعي، وعلى اأنماط ال�ضلوك والقيم والذوق، والتوا�ضل، التي تنتجها مختلف الف�ضاءات التي 

يتفاعل معها المغاربة، �صلًبا واإيجابًا، فاإنهم ارتاأوا المبادرة اإلى ت�صخي�ش اأو�صاع بع�ش هذه االأماكن واإبراز حقائقها، واأ�صكال 

العجز التي تتخبط فيها، وتداعياتها على العالقات االجتماعية، وعلى طرق ح�صور وتعامل المغاربة مع الف�صاء العمومي، وعلى 

التعبيرات الثقافية المختلفة. 

مو�سوع الراأي

اأطلقها المجل�ش االقت�صادي واالجتماعي والبيئي وجل�صات االإن�صات التي نظمها مع  بناءا على المناق�صات الداخلية التي 

الم�ضوؤولين المعنيين بالمو�ضوع، ومع فاعلين ثقافيين، واعتمادا على الم�ضح الوا�ضع لأماكن العي�ش ذات الطابع الثقافي عبر 

مجموعة من جهات المملكة، وعلى المعطيات التي تم جمعها يرى المجل�ش:

• اأن »اأماكن العي�ش« ال تعني، بال�صرورة، اأماكن ال�صكن واال�صتقرار فقط، بقدر ما هي، عملًيا، ف�صاءات لال�صتقبال، �صواء 	

بدوافع التزود بالعرو�ش الثقافية المتنوعة، مثل قاعات العر�ش ال�صينمائي والم�صرحي، ومختلف االأن�صطة الفنية والثقافية 

في ال�صاحات العمومية، اأو بدوافع اجتماعية، حيث تلتجئ اإليها مختلف ال�صرائح والفئات، لتلبية جملة من الحاجيات 

االجتماعية، والفكرية، والوجدانية؛

• ع اأماكن عي�ش المغاربة، وتباين اأو�صاطها الح�صرية، الناتج عن التطور التاريخي، اأو عن الهجرة القروية، يبرز، بطرق 	 اأن تنوُّ

مختلفة، تعدد المرجعيات التاريخية والرمزية، التي ي�صتمد منها المجتمع قيمه ومعاييره التاأ�صي�صية، وعلى راأ�صها الدين 

ومغريات  الليبرالية،  به  اأتت  وما  الجمعية،  والُمثل  والجبال،  القرى  من  االآتية  العميقة  والثقافة  ال�صعبية،  واالعتقادات 

مجتمع ال�ضتهالك، وتاأثير المنتجات ال�ضمعية والب�ضرية، الأر�ضية، والف�ضائية، والرقمية، وتقنيات التوا�ضل الحديثة، من 

طرق جديدة للتبادل والتعبير والتذوق والتعامل؛

• اأنه اإذا كان الواقع المتنافر والمتناق�ش للمجال الح�صري والأماكن عي�ش المغاربة، يطرح م�صاكل اجتماعية واقت�صادية و�صيا�صية، 	

فاإنه يطرح، اأي�ضا، م�ضكلة ثقافية من حيث الجوهر، تتعلق بالمعنى الذي تريد ال�ضيا�ضة العمومية ومختلف الفاعلين الآخرين،  

اإعطاءه للتح�صر والتمدن، بل ولل�صلوك المدني داخل المدينة، بكل ما يفتر�صه ذلك من �صبط مجالي، ومرجعية توا�صلية؛
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• اأن المجال الح�ضري هو ف�ضاء الم�ضاركة بامتياز، ومن ثم، فاإن البحث عن �ضبل الرتقاء به، ومن خالل ذلك تاأهيل اأماكن 	

عي�ش ال�ضاكنة في كل المناطق، يمثل رهانًا �ضيا�ضًيا واختياًرا مجتمعًيا وثقافًيا. لأن الأمر يتعلق بقدرة ال�ضلطات العمومية 

على اال�صتجابة للحقوق االأ�صا�صية لالإن�صان المغربي، ومنها الحق في العي�ش الكريم، والترفيه المنا�صب، والحق في الولوج 

للخدمات الثقافية واالجتماعية الوظيفية، وفي الم�صاركة المواِطنة. فالتنظيم المجالي للمجتمع ي�صكل ُمكونًا حا�صًما للعدالة.

• والأن المعطيات تبين اأن اأماكن العي�ش في مدننا وقرانا ال ُتوفر �صروًطا فعلية لم�صاركة المواطن في ال�صاأن العام، وف�صاءات 	

عمومية ت�صمح بتفتحه وتحرره من اإكراهات الحياة اليومية، وبالتزود بمكت�صبات الثقافة وعطاءات الفن؛

• وبحكم م�صار انتقال المغرب اإلى الزمن الديمقراطي، بممكناته و�صعوباته، فاإن الفاعلين ال�صيا�صيين واالجتماعيين من 	

فيها، وفي  العي�ش  واأماكن  المدينة  المواطن في قلب  اإلى جعل  �صلطات عمومية، ومنتخبين وجمعيات مدنية مدعوون 

طليعتها تلك التي توؤدي وظائف ثقافية، بقدر ما يتعين عليهم اإيجاد ال�ضبل الممكنة لو�ضع المدينة، ومختلف الف�ضاءات 

التي يرتادها المواطنون، في �صلب اهتمامات النا�ش؛

• والأن المواطن يواجه، في اأماكن العي�ش التي يتواجد فيها اأو يرتادها، مفارقة كبيرة تتمثل في البون الكبير بين ما تمنحه له 	

ا من خ�ضا�ش ثقافي واإن�ضاني  القوانين وما تن�ش عليه منظومة الحقوق والواجبات من �ضفات المواطنة، وبين ما يعي�ضه حقًّ

ينزع عنه هذه ال�صفات، ويجعله عر�صة للخواء الثقافي و�صرا�صة العالقات.

من اأجل اأماكن عي�ش اإدماجية

اأطراف  مختلف  يجتهد  اأن  من  بالدنا  تتبناها  التي  المبادرات  مختلف  فاعلية  ول�صمان  االعتبارات،  هذه  كل  اإلى  وا�صتنادا 

المجتمع اعتمادا على مقاربة ت�صاركية لبلورة اأ�ص�ش م�صروع مجتمعي؛ ت�صكل حّدا اأدنى مجمع عليه، ت�صتخل�ش منه مختلف 

حاجيات المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها الحاجيات الثقافية والترفيهية، والحاجيات المت�صلة بكرامة العي�ش، لتهيئة 

ظروفها وم�صتلزماتها، فاإن المجل�ش االقت�صادي واالجتماعي والبيئي يدعو اإلى اعتماد ت�صورات الأماكن عي�ش اإدماجية يكون 

فيها للثقافة موقًعا طالئعًيا. 

 وتتمحور رافعات التغيير التي يقترحها المجل�ش من اأجل النهو�ش باأماكن العي�ش في بلدنا وتنميتها، حول �صتة محاور:

المحور الموؤ�س�سي: عر�ش ُمهيكل لأماكن العي�ش

يهم باالأ�صا�ش توفير ف�صاءات واأماكن مهيكلة، ق�صد التاأطير ال�صليم لمختلف فئات المجتمع، وذلك من خالل:

اإعادة تفعيل دور الم�صاجد، باعتبارها اأماكن عي�ش م�صتركة اأ�صيلة، للتزود الروحي والثقافي والقيمي، ُتمكن االإفادة من   .1

ف�صاءاتها، للتاأطير ال�صليم متعدد االأبعاد والوظائف، لمختلف فئات المجتمع، وفق برامج متنوعة توؤ�صر عليها كافة الجهات 

ذات ال�صلة؛

اإعادة العتبار لدور »دار ال�ضباب« واإتاحة ال�ضروط الأ�ضا�ضية الالزمة لال�ضطالع بهذا الدور. مع تحديد جهة الإ�ضراف   .2

لكل  ال�صرورية  الميزانيات  واإتاحة  لت�صييرها،  الالزمة  الب�صرية  الموارد  وتكوين  ا�صتراتيجياتها،  و�صع  على  والم�صوؤولية 

ذلك؛

اإن�ضاء ف�ضاءات ثقافية وم�ضارح ومكتبات للقرب في المدن المتو�ضطة وال�ضغيرة والقرى وفي الأحياء ال�ضعبية، وتكوين   .3

اأطر تمتلك ما يلزم من المهنية، واالإقتدار لتقريب ال�صاأن الثقافي والفني اإلى اأو�صع قدر ممكن من المواطنين؛

اإن�صاء قطب تن�صيقي بين القطاعات والوزارات والوكاالت ذات ال�صلة، بخ�صو�ش اإعداد وتنمية اأماكن العي�ش، والحفاظ عليها   .4

و�صيانتها؛ 
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االأخد بعين االعتبار مفاهيم »التهيئة المعقولة« و»التخطيط الكوني« في ت�صور واإعادة االعتبار الأماكن العي�ش الإدماج   .5

االأ�صخا�ش في و�صعية اإعاقة؛ 

ت�صجيع ودعم االأندية ال�صينمائية؛   .6

واإنجاز  وتنميته،  العي�ش  اأماكن  من  الموجود  على  الحفاظ  ي�صمن  بما  ومق�صديا،  وماليا،  تنظيميا،  الثقافة،  وزارة  هيكلة   .7

المن�صود وتبيئته.

المحور التكويني: كفاءات من اأجل اأماكن العي�ش

يرتكز على التكوين الم�صتمر، وبناء الكفايات الممكنة من الموارد الب�صرية القادرة على تدبير اأماكن العي�ش بنف�ش ا�صتراتيجي 

م�صتدام، وذلك عبر:

دورها  وتفعيل  التراثية  ف�ضاءاتنا  �ضيانة  عملية  لتي�ضير  والموؤرخين،  التراث،  ومدبري  والمرممين،  المحافظين،  تكوين   .8

باعتبارها اأماكن للعي�ش ذات قيمة خا�صة، و�صمان ا�صتمرارية وظيفية لقيامها بدورها. مع تحديد وا�صح لجهة االإ�صراف 

وم�صوؤولياتها؛ 

والم�صتح�صر  االأ�صيل،  المغربي  الجمالي  بالح�ش  المت�صبع  للمجال،  التنظيمي  للبعد  منهجية،  بطريقة  االإدخال   .9

لخ�صو�صيتنا الثقافية ولمتطلباتنا المتعددة التي بات يفر�صها ال�صياق الكوني المفتوح، في التكوينات المتاحة بالمدار�ش 

العليا للهند�صة بمختلف تجلياتها؛

الب�صتنة، وتدبير الحدائق العمومية، واإطالق جوائز تقديرية في هذا ال�صدد،  الب�صرية الكافية، في مجال  تقويم الموارد   .10

لتذكية روح المناف�صة؛

المزاوجة بوظيفية، بين كفايات الديكور المجالي، والتزيين النباتي في هذه التكوينات؛  .11

وبناء  الخ�صا�ش،  اأ�صرب  لمختلف  االإدراك  لتنمية  المدينة،  مرافق  �صيا�صة  تدبير  عن  للم�صوؤولين  الم�صتمر  التكوين   .12

الكفايات الممّكنة من اال�صتجابة لها، وتلبيتها بنف�ش ا�صتراتيجي م�صتدام؛ مع اإتاحة الموارد المالية ال�صرورية؛

بناء تكوينات )اإجازات متخ�ص�صة( اأو �صمن التكوين المهني، لتخريج موارد ب�صرية قادرة على التن�صيط الثقافي الم�صتدام   .13

الأماكن العي�ش، وعلى الحكامة الجيدة لها؛ 

النهو�ش بقطاعي ال�صينما والم�صرح، عبر تكوين كتاب ال�صيناريوهات، وممثالت وممثلين اأكفاء؛  .14

الحر�ش على و�ضع اأطر لتكوين وتخريج نخب محلية تكر�ش ثقافة الخدمة العمومية، وت�ضجع على الفعل الثقافي في اأماكن   .15

العي�ش المختلفة، �ضواء في اأو�ضاط ممثلي ال�ضلطة والمنتخبين اأو نا�ضطي الجمعيات المدنية، في تمايز عن الح�ضابات 

ت�ضجيع  الم�ضتدام على  الحر�ش  العمومي، مع  الجماعي في حركية متجددة لاللتزام  والزبونية، والنخراط  ال�ضيا�ضوية 

الكفاءات القادرة على ابتداع الأفكار وقيادة الم�ضاريع الثقافية واإنجازها، و�ضيانتها و�ضمان �ضروط التقويم والمحا�ضبة.

المحور القانوني: دفاتر تحمالت لأماكن العي�ش

وي�صتهدف و�صع اإطار ت�صريعي �صمولي، وفق دفاتر تحمالت محددة، ويعزز بالمواكبة القانونية والتنظيمية الم�صتمرة، وذلك 

من خالل:

بناء ت�صور وطني ُمبتَكر للمجاالت الح�صرية والتجمعات ال�صكنية القروية، يتما�صى مع مقت�صيات االنتقال الديمقراطي   .16

ف بدقة المجالت الترابية، من مدينة واأماكن عي�ش  الذي انخرط فيه المغرب، وذلك بو�ضع اإطار ت�ضريعي �ضمولي ُيعرِّ

مختلفة، ونهج �صيا�صة جديدة تمنح للمواطن �صروطاً جماعية لتقا�صم قيم الحرية، والم�صاواة، والت�صامن واالإبداع؛
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و�ضع ميثاق بين الجماعات المحلية وال�ضلطات العمومية، وبين الهياآت الثقافية في اإطار دفاتر تحمالت توفر �ضروط اإنتاج   .17

وتنظيم وتن�ضيط اأماكن عي�ش ثقافية، ق�ضد تطوير الخدمات الثقافية للمواطنين؛

المواكبة القانونية والتنظيمية لتح�صين و�صع اأماكن العي�ش؛  .18

الحد من مركزية القرارات المت�ضلة بالتعمير، والنخراط في الجهوية المو�ضعة التي ن�ش عليها د�ضتور 2011؛  .19

تحديد اأ�صباب التاآكل واالنهيارات الح�صرية والمعمارية، وت�صجيع هند�صة وطنية اإدماجية.  .20

المحور التنظيمي والتدبيري: اأنظمة تدبير من�سجمة

ويتمثل في التتبع الم�صتمر، وتبني »براديغم تدبيري« وظيفي ومرن، مع توظيف الخبرات الالزمة في هذا االإطار، وذلك من 

خالل: 

القطع مع ال�صيا�صات الفوقية، الهرمية، الحاملة لعقليات تنتج الو�صاية و»الرعاية ال�صهلة«، وتبّني »براديغم تدبيري« ينطلق   .21

االأطراف  جانب  اإلى   - يتحملون  وتجعلهم  الثقافية،  لحاجياتهم  ت�صتجيب  عي�ش  اأماكن  تهيئة  في  ال�صكان  اإ�صراك  من 

المعينة بذلك - م�صوؤولية تطويرها، و�صيانتها، وزرع عنا�صر الحياة والتجدد فيها؛

الحر�ش على تحديد الم�صوؤوليات في تهيئة وت�صيير اأماكن العي�ش الثقافية، وتوظيف الخبرات المنا�صبة القادرة على اإعطاء   .22

الم�صامين  مع  التفاعل  عموما،  والمواطنين  وال�صباب  لالأطفال  يت�صنى  وااللتزام، حتى  واالبتكار  االجتهاد  في  المثال 

واالأن�صطة المعرو�صة عليهم، والتعود على الفعل الثقافي؛

الحر�ش في منهج تنظيم وتدبير الحدائق وال�صاحات، وكافة مرافق اأماكن عي�ش المواطنين والمواطنات، على ا�صتكمال   .23

كافة حلقات ال�صل�صلة التدبيرية، تالفيا للهدر وعدم اال�صتمرار؛

اأماكن العي�ش الثقافية بكل الو�صائل المتاحة، ومن بينها تعبئة المحيط  العمل على ا�صتمرارية الخدمات التي تقدمها   .24

مع  تعاون  واآليات  م�صتركة،  برامج  خالل  من  م�صتدامة  موؤ�ص�صية  روابط  بخلق  فيه،  توجد  الذي  واالإجتماعي  التربوي 

مختلف الفاعلين المعنيين بال�صاأن الثقافي، والعمل الجماعي من اأجل تجذير الثقافة في الحياة اليومية؛

تح�ضين النظام التوا�ضلي حول المنتجات ال�ضينمائية؛ مع تخ�ضي�ش اأثمنة تذاكر ت�ضجيعية للطلبة والتالميذ؛  .25

ر�صد ميزانيات التدبير والت�صيير وال�صيانة والترميم بطريقة م�صتدامة بعيدا عن المو�صمية.  .26

المحور التعميري: م�ساريع من�سقة ومتكاملة

ويهدف اإلى البناء والت�صييد، واإنجاز م�صاريع تنتظم �صمن مبادرات تكاملية ومن�صجمة، عبر:

ابتكار م�صاريع �صكنية موؤن�صنة، بتجنب اإن�صاء تجمعات معزولة تختزن عوامل اال�صتبعاد والعنف، والعمل على تح�صين   .27

ناجعة،  عمومية  وخدمات  خ�صراء،  ومناطق  �صرورية،  تحتية  وبنيات  مالئمة،  تجهيزات  وبناء  العامة،  االأماكن  وتجميل 

فنية  وم�صامين  عرو�ًصا  الخا�صة  االحتياجات  ذوي  واالأ�صخا�ش  والن�صاء  وال�صباب  لالأطفال  توفر  وترفيه  تثقيف  ومراكز 

وثقافية منا�ضبة لنتظاراتهم؛ وحماية كل ذلك بما يلزم من القوانين؛

العمل على اإن�ضاء اأماكن عي�ش ذات وظائف تثقيفية، وتوفير ال�ضروط المالئمة لال�ضتفادة منها، من خالل اآليات تح�ض�ش   .28

المواطن بم�صوؤوليته في الحفاظ عليها، وجعلها ف�صاء للتعبير وتن�صيط الذاكرة واالإبداع والتربية على المواطنة؛

اإن�صاء وكالة م�صتقلة تعنى باإنقاذ، واإعادة تاأهيل المدن العتيقة؛  .29



راأي المجل�ش االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

10

العمل على تهيئة وبناء اأو ترميم اأماكن العي�ش الثقافية، بطرق تجعل المواطن متحفزاً اإلى تملُّكها بالنخراط في �ضوؤونها،   .30

والحفاظ على تجهيزاتها وبيئتها، وو�صع �صيا�صات م�صتدامة الأماكن العي�ش عو�ش االحتفاالت المو�صمية التي غالبا ما 

تقوم باإنجازات تتعر�ش للهدر وال�صياع؛

تكاملية  مبادرات  اإطار  والمقاوالت في  الخا�ش  القطاع  واإ�صراك  العمومي،  العمل  والمتدخلين في  الفاعلين  تعبئة كل   .31

لتهيئة وبناء اأو ترميم و�ضيانة اأماكن عي�ش ثقافية جديدة اأو تراثية بهدف تقوية مبادئ الم�ضاركة والمواطنة واللتزام؛

وو�صعيات  مواقع  ت�صخي�ش  العمومية  لل�صلطات  يت�صنى  الوطني، حتى  ال�صعيد  على  العي�ش  الأماكن  كارتوغرافيا  و�صع   .32

اأماكن العي�ش ذات الوظائف الثقافية، وتخطيط واإنجاز م�صاريع اأماكن عي�ش في الجهات والمناطق التي تعاني من نق�ش 

في الف�صاءات الثقافية؛

نهج �ضيا�ضة مبتكرة للحفاظ على ما تبقى من القاعات ال�ضينمائية، وبناء مركبات ثقافية ت�ضمل قاعات �ضينمائية، وتعميم   .33

مركبات القرب الثقافية في مختلف اأنواع التجمعات ال�صكنية، بما فيها االأحياء ال�صعبية والم�صاريع الحديثة البناء.

المحور الم�سموني: م�سامين ثقافية منتجة للت�سامن

وهو محور يتعلق بالبرامج باالأ�صا�ش، يرتكز على االأفكار والم�صامين في مختلف الو�صائط واالأماكن الثقافية، عبر: 

مراعاة التنوع الثقافي في برامج اأماكن العي�ش الثقافية المختلفة، وتفادي الت�صتت وانعدام االن�صجام في التنفيذ والعر�ش،   .34

اإنتاج قيم الت�صامن والعي�ش  ومحا�صرة التمايزات االجتماعية على �صعيد تهيئة المجال، واالأحياء، والتجهيزات ق�صد 

الم�صترك؛              

الثقافة والفن من خالل االأ�صرة، والمدر�صة واالإعالم وبكل الطرق المتاحة، ومنح ت�صجيعات  اإ�صاعة االهتمام ب�صوؤون   .35

وكنوز  التاريخية،  المعالم  على  والمحافظة  الثقافي،  للفعل  حا�صنة  عي�ش  الأماكن  والتخطيط  ذلك،  تي�صر  ومادية  رمزية 

التراث الماّدي والالمادي باإعادة اإحيائه وتطويره وتحديثه؛

تفعيل كافة المقترحات المت�ضمنة في التقرير الذي اأعده المجل�ش الأعلى للتعليم اإثر الإحالة الملكية عليه، في مو�ضوع   .36

»دور المدر�صة في تنمية ال�صلوك المدني«، �صنة 2007؛

ن�صر الثقافة ال�صينمائية من خالل برامج ومجالت اإذاعية وتلفزية؛  .37

اإعطاء اأهمية اأكبر للتربية البيئية، في المقررات الدرا�صية، والحمالت التح�صي�صية.  .38

تجهيز اأماكن العي�ش بتقنية ال"ويفي" wifi لت�صهيل الولوج اإلى االأنترنيت وخلق فر�ش اللقاء والعي�ش الم�صترك.  .39
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