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مقــدمة :

ي�صكل العمل الفني اأحد جمالت عمل حركة التوحيد والإ�صالح 

جمال  هو  اأو�صع  جمال  يف  يندرج  وهو  ميثاقها  عليها  ن�ص  التي 

العمل الثقايف والفكري، الذي »يعترب من بني اأهم املداخل التي 

   والذي »ل نح�رصه يف العمل الفكري 
1
تعتمدها حركتنا يف الإ�صالح«

اأو العلمي الذي قد تتجاوب معه نخبة من النا�ص« كما »اأنه ل يهتم 

فقط باجلانب العقلي اأو املعريف من ال�صخ�صية الإ�صالمية، بل اإنه 

اإعادة  على  ويعمل  املختلفة  اأبعادها  يف  ال�صخ�صية  هذه  ي�صمل 

�صعة  ثم  ومن  وال�صلوكية  والوجدانية  املعرفية  قيمها  �صياغة 

املجالت التي ي�صملها العمل الثقايف ومنها مثال: العمل الريا�صي 

للطفولة  الرتبوية  الأن�صطة  وخمتلف  والأدبي  الفني  والعمل 

وال�صبيبة وغريها«.

اأ�صكال  من  �صكال  الع�صور  اأقدم  منذ  ميثل  الفني  العمل  اإن 

التح�رص والرتقي، واأداة للتعبري عن اجلوانب اجلمالية واملواهب 

الفني يف  اأن املجال  الإن�صانية. كما  الفطرة  الكامنة يف  الإبداعية 

الثقايف  التدافع  �صاحات  اأهم  بني  من  اأ�صبح  قد  املعا�رص  عاملنا 

بامل�صاألة  العناية  اإىل  احلاجة  يوؤكد  مما  القيم،  غر�ص  وجمالت 

1  امليثاق، الطبعة الأوىل، �ص 76.
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الفنية اإبداعا واإنتاجا، وتكوينا للطاقات ودعما للمواهب واإبرازها، 

وانفتاحا على الأعمال الفنية البانية، خا�صة اأن تلك العناية جتد 

اأ�صيلة  جتارب  على  وترتكز  الإ�صالمية  مرجعيتنا  يف  اأ�صولها 

اإبداعاته  ي�صتلهم  كان  الذي  واحل�صاري  التاريخي  ر�صيدنا  يف 

من  اأي  املرجعية  هذه  م�صادر  من  والأدبية  الفنية  وتعبرياته 

الكتاب وال�صنة.

وبالنظر اإىل ذلك وا�صتح�صارا ملا ت�صهده �صاحتنا الوطنية من 

تطورات يف هذا املجال فقد اأ�صبح من الالزم خالل هذه املرحلة 

اأن تكون للحركة روؤيتها ملنطلقات هذا العمل واأهدافه واأولوياته 

هذه  خالل  من  �صياغته  اإىل  ن�صعى  ما  وهو  فيه  العمل  وو�صائل 

الورقة.
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اأول : اأهمية الفنون يف العقيدة واحل�سارة الإ�سالميني :

تكوين  الأ�صا�صية يف  الأبعاد  اأحد  اجلمايل  الفني  البعد  يعترب 

واجلمالية حاجات  والفنية  الذوقية  الإن�صان. فاحلاجات  �صخ�صية 

اأ�صيلة يف فطرته وتكوينه. وما ي�صفي على حاجاته الأولية مثل 

هو  الإن�صاين  طابعها  الآخر  اجلن�ص  مع  والعالقة  وال�رصاب  الطعام 

طريقة التعاطي معها واقرتانها بال�صتجابة حلاجة ذوقية وفنية 

وجمالية.

باأية  وال�رصاب  الطعام  يتناول  اأو  الثياب  يلب�ص  ل  فالإن�صان 

اأنه  كما  ثقايف  قالب  �صمن  ذلك  يفعل  اإنه  بل  كانت،  طريقة 

والأمر  جمايل.  �صمن قالب  ذلك  كل  من  حاجته  لتحقيق  ي�صعى 

عند  تقف  ل  اإنها  حيث  اجلن�صية  الفطرية  للحاجة  بالن�صبة  نف�صه 

اإنها ل تكتمل ول حتقق ا�صتمتاعا  املبا�رصة اجل�صدية ال�رصفة بل 

واإ�صباعا حقيقيني اإل اإذا ا�صتجيب لها �صمن قالب جمايل متمثل 

يف رقة الكلمة واإرهاف العاطفة وتزين ج�صدي وخلقي، ف�صال عن 

املتعة  يتجاوز  الذي  الفعل  هذا  من  والغاية  الق�صد  ا�صتح�صار 

والتنا�صل والتكاثر  والإح�صان  العفاف  حتقيق  اإىل  اجل�صمية 

وا�صتدامة النوع الإن�صاين.

اجلمايل  باجلانب  الهتمام  احتل  وغريها  العتبارات  لهذه 

وال�صتجابة للحاجات الذوقية مكانة معتربة يف الت�صور الإ�صالمي 
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جمالت  اأحد  �صكل  كما  وال�صنة  الكتاب  الأ�صا�صني  مب�صدريه 

معاملها  تزال  ل  التي  الإ�صالمية  احل�صارة  يف  والتفوق  الإبداع 

واآثارها �صاهدة على ذلك اإىل اليوم.

اأ-  عناية القراآن باملدخل اجلمايل يف بناء �صخ�صية الإن�صان:

جعل  احلق �صبحانه الدليل اجلمايل من اأهم الدلئل املعتمدة 

يف بناء العقيدة. وبيان ذلك اأنه اإذا كان اهلل عز وجل قد جعل الآيات 

اأي ما خلق يف ال�صموات والأر�ص واختالف الليل والنهار  الكونية، 

واأبعاد الكون ومواقع النجوم وغري ذلك من اآيات خلقه، اآيات كونية 

دالة عليه، فاإنه �صبحانه وتعاىل قد لفت نظرنا اإىل اأن مناط النظر 

والتاأمل يف اآيات اجلمال اعتبارها اآيات دالة عليه دللة اآيات اجلالل.

وهكذا ففي ال�صماء واأبعادها للناظرين زينة، وللنجوم زينة، 

وللقمر زينة، ولل�صبح اإذا تنف�ص زينة، ولليل اإذا ع�صع�ص زينة، 

يخرج  الذي  الع�صل  ويف  ذات بهجة،  وحدائق  جنان  الأر�ص  ويف 

خمتلف  )�رشاب  لأنه  زينة  اأي�صا  وفيه  �صفاء  النحل  بطون  من 

األوانه(، )النحل الآية 96( )والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 

ومنها تاكلون  ولكم فيها جمال حني تريحون وحني ت�رسحون  

وحتمل اأثقالكم اإىل بلد مل تكونوا بالغيه اإل ب�شق الأنف�س  اإن ربكم 

لروؤوف رحيم واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة ويخلق ما 
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ل تعلمون( )النحل الآية 5 -6-7-8(.  ويف �صورة النحل والرحمن 

بيان �صاف وممتع ملظاهر اجلمال واملتعة يف هذا الكون.

ب- عناية ال�صنة النبوية بالرتبية اجلمالية:

وقد ح�رص هذا البعد يف التوجيه النبوي حيث كان النبي �صلى 

الفني واجلمايل. فقد  الذوق  امل�صلمني  يربي يف  و�صلم  اهلل عليه 

على  احلر�ص  عن  ي�صاأل  جاء  للذي  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  قال 

امللب�ص اجلميل والنعل اجلميل هل يدخل ذلك يف الكرب: »اإن اهلل 

امللب�ص وجمال املظهر،  جميل يحب اجلمال«، مبا يف ذلك جمال 

ففي احلديث ال�رصيف عن عبد اهلل بن م�صعود ر�صي اهلل عنه، عن 

النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( قال »ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه 

ثوبه  اأن يكون  الرجل يحب  اإن  مثقال ذرة من كرب« فقال رجل: 

ح�صناً، ونعله ح�صنة، فقال النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم(: »اإن اهلل 

جميل يحب اجلمال، الكرب بطر احلق وغمط النا�ص« )رواه م�صلم 

والرتمذي(.

وكان  �صلى اهلل  عليه و�صلم يوجه اإىل مراعاة اجلمالية يف اختيار 

الأ�صماء اأي�صا، حيث كان �صلى اهلل عليه و�صلم يعجبه ال�صم احل�صن 

وكان يبدل ال�صم القبيح باحل�صن وكان يقول: )ت�صموا باأ�صماء الأنبياء. 

واأحب الأ�صماء اإىل اهلل عز وجل : عبد اهلل، وعبد الرحمن، واأ�صدقها : 

حارث وهمام، واأقبحها : حرب ومرة .
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ج - احل�صن واجلمال ُثلُث ال�رصيعة:

ومما اأطبقت عليه كلمة علماء الإ�صالم اأن ال�رصيعة كلها تدور 

والتح�صينيات  والتح�صينيات.  واحلاجيات  ال�رصوريات  حفظ  حول 

جمال  وحلياتهم  للنا�ص  يحقق  معنوي،  اأو  مادي  �صيء  كل  هي 

وح�صنا وبهاء ورونقا. فالتح�صينيات رغم اأنها لي�صت من �رصورات 

احلياة ول من حاجاتها الالزمة، فلها يف ال�رصيعة �صاأن ومكانة وجلب 

و�صيانة. وهي الدائرة الثالثة من دوائر ال�رصيعة ومقا�صدها...

د- عناية احل�صارة  الإ�صالمية  بالبعد اجلمايل:

الإ�صالمية  احل�صارة  وو�صم  اجلمايل  الطابع  هذا  ظهر  ولقد 

العمارة  هو  لذلك  الوا�صح  واملثال  مبي�صمه.  جوانبها  جميع  يف 

اأفرغوه على  الفنانون امل�صلمون فيها، وما  اأبدعه  الإ�صالمية وما 

البيوت  جتد  حيث  رفيع،  وذوق  اإح�صا�ص مرهف  من  منتجاتها 

واجلوامع وال�صوارع واخلطوط واحلدائق يف الف�صاء الإ�صالمي حتفا 

فنية ت�رص الناظرين، ول زالت اآثار عدد كبري منها �صاهدة على ذلك 

الإبداع الفني واجلمايل رغم مرور الأزمان والع�صور.
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ثانيا :  واقع املمار�سة الفنية يف املجتمعات الإ�سالمية املعا�سرة :

يف  اجلمالية  والقيم  للفن  امل�صيئة  ال�صورة  تلك  بني 

الفنون  واقع   الإ�صالمية، وبني  واحل�صارة  الت�صورالإ�صالمي 

التي تروج لها يوجد بون  اليوم والقيم  وطريقة ممار�صتها 

حتولت  امل�صلمني  لدى  بالفن  العالقة  جند  ولذلك  �صا�صع. 

لدى العديد منهم لأ�صباب تاريخية ومعا�رصة اإىل عالقة توتر 

وتوج�ص، وهو التوج�ص الذي جتاوز يف موقفه من الفن اأحيانا  

والتحرمي  الرف�ص  دائرة  اإىل  واحلذر  احليطة  دائرة  كثرية 

واملنع.

اأ�صبح حكرا على  الفني  اأن املجال  وكان من نتائج ذلك 

والقيم،  لالأخالق  هدم  اأداة  ا�صتخدمته  واجتاهات  مدار�ص 

يف  الفاعلني  بني  النكد  الف�صام  وتعمق  ال�صقة  فتزايدت 

هذا املجال وما ينتجونه من جهة وبني قيم اجلمال والأخالق 

والفن  الر�صايل  الفن  فرتاجع  ثانية،  جهة  من  واخلري  واحلق 

فنون  فيها  ُي�صيعون  ملن  خالية  ال�صاحة  وظلت  اجلمايل، 

امليوعة والنحالل والتخدير.
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 وميكن اأن نرجع  هذا الو�صع اإىل عدة عوامل منها:

خمتلف  يف  بالفن  ارتبطت  التي  امل�صينة  1-  ال�صورة 
واملجون  للهو  و�صيلة  منه  جعلت  والتي  منا�صطه، 

عند بع�ص الفئات الهابطة املتحللة من قيم الإ�صالم 

على  باحلرمة،  احلكم  تعميم  اإىل  دفع  مما  واآدابه، 

ببع�ص  ممار�صتها  لرتباط  نظرا  كثرية  فنية  اأنواع 

املمار�صات غري ال�رصعية.

امل�صلمني، بني  من  فيه طوائف  الذي وقعت  2-  اخللط 
كما  الفنية،  التعبريات  وبع�ص  التعبدية  ال�صعائر 

وبع�ص  الذكر  وجمال�ص  الت�صوف  بني  مثال  ح�صل 

من  كثري  اعتربه  ما  وهو  والرق�ص،  الإن�صاد  اأ�صكال 

للعبادة  والتحريف  البتداع  اأ�صكال  العلماء �صكال من 

على  قائمة  فالعبادات  وخ�صائ�صها.  ومقا�صدها 

الفنية  التعبريات  بينما  والتباع،  والتوقيف  النقل 

التي  العادات والتعبريات الجتماعية،  داخلة يف باب 

ت�صري على اأ�صل الإباحة والتو�صيع. فالعبادات ل ي�رصع 

منها ول يدخل فيها اإل ما جاء به الن�ص. واأما العادات 

جاء  ما  اإل  منها  مينع  ول  الإباحة،  اأ�صل  على  فهي 
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الن�ص بتحرميه. وخلط هذه بتلك يوؤدي اإىل اللتبا�ص 

والبتداع يف الدين.

3- ا ملبالغة يف اللجوء اإىل فقه �صد الذرائع لدى كثري من 
الفقهاء، خا�صة اإبان النحطاط العام الذي عرفته الأمة 

كان  والذي  تاريخها،  مراحل  من  مرحلة  يف  الإ�صالمية 

وراء �صيوع نف�صية التقليد واملحافظة على القدمي يف 

مقابل ال�صعف يف الجتهاد والتحوط مما هو جديد.

من�صئها  بحكم  املعا�رصة  الفنون  من  كثري  4-  التبا�ص 
بفل�صفة الغرب ونظرته للحياة خا�صة،  فجاءت حمملة 

على  الرتكيز  مثل  الغربية  احل�صارية  القيم  ببع�ص 

الإقبال،  وجلب  لالإثارة  وتوظيفه  وتعريته  اجل�صد 

اأنها  الغرب، كما  الدينية يف  مع املعاداة للمرجعيات 

جاءت باأغرا�ص فنية واأ�صكال اإبداعية مل تكن معروفة 

مثل التمثيل وامل�رصح والفنون الت�صكيلية وغريها .

م�صالح  خلدمة  �صواء  للفنون  ال�صيا�صي  5-  التوظيف  
بالن�صبة  ال�صاأن  هو  كما  �صابقة  ا�صتعمارية  دول 

ل�صيا�صات الدعم التي تعتمدها بع�ص الدول الأجنبية 

والتي ت�صعى من خاللها اإىل ت�صجيع ثقافتها ولغتها 
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وم�صاحلها من خالل الفن، اأو كما هو ال�صاأن يف توظيف 

ال�صيا�صية   التوازنات  �صبط  عملية  خلدمة  الفن 

الداخلية والإلهاء والتنفي�ص عن الهموم والحتقانات 

للبع�ص ل�صتعمالها من  املجال  واإف�صاح  الجتماعية، 

للحركة  وال�صيا�صي  الثقايف  المتداد  من  احلد  اأجل 

الإ�صالمية ، مما اأدى اإىل تزايد الرتكيز على ا�صتغالل 

القيم  ت�صتهدف  التي  الثقافية  املعركة  يف  الفنون 

الجتماعية املنبثقة من املرجعية الإ�صالمية.

من  اليوم  نالحظه  ما  هو  ذلك  لكل  الطبيعية  والنتيجة 

من  كثري  وابتعاد  الفن،  عن  املتدينني  من  كثري  ابتعاد 

الفنانني عن الدين، وهو ما زاد من التمكني للفن املفتون 

على  اأو  والفن،  الدين  بني  الهوة  ات�صاع  ومن  ال�صاحة،  يف 

الأ�صح بني املتدينني والفنانني.

وكانت النتيجة اأي�صا قيام �صناعة ثقافية وفنية  ت�صتهدف 

اإباحيا ملفهوم  ت�صورا  يتبنى  اأخالقي جديد  نظام  بناء  اإعادة 

احلرية، ف�صار �صدم الذوق العام والأخالق العامة املحمية يف 

كل ال�رصائع ال�صماوية واملواثيق الدولية والأعراف الجتماعية 

من  واملال  ال�صهرة  عن  الباحثني  الفنانني  من  فئة  ديدن 
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عن  معينة  ل�صورة  يروجون  الذين  الفنون  وجتار  الإعالميني 

حتت  �صورة  الواقعية،  بدعوى  وثقافته  وجمتمعه  املغرب 

الطلب ت�صجعها اجلوائز والأو�صكارات والدعم املايل ال�صخي.

ثالثا : موقع امل�ساألة الفنية يف �سلم اأولويات احلركة الإ�سالمية :

واحلركة  حركتنا   فاإن   والظروف،  ال�صياقات  هذه  يف 

التاريخية  باملالب�صات  التاأثر  من  ت�صلم  مل  عموما  الإ�صالمية 

يف  الفنون  مع  التعامل  حكمت  التي  الواقعية  اأو  الفقهية 

اهتمام  �صعف  يف  ظهر  ما  وهو  عامة،  املتدينني  اأو�صاط 

حركتنا لفرتة طويلة  بهذا اجلانب والكتفاء يف ذلك بالإن�صاد 

مع حتفظ اأو ورع يف التعاطي معه يف اأح�صن الأحوال  وكان من 

نتائج ذلك ما يلي :

•���صعف يف الهتمام باملدخل اجلمايل والفني يف املناهج 
الثقافية والربامج الرتبوية .

الفن،  عدد من جمالت  اأوغيابها يف  الفاعلة  الأطر  •��قلة 
توجيهها  اأو  الأطر  هذه  بتكوين  الهتمام  وغياب 

ل�صتكمال التكوين املهني اأو العلمي باملجالت الفنية 

الأكرث تاأثريا.
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وترويجا  ودعما  وتعريفا  اإنتاجا  بالفن  الهتمام  •���صعف 
وا�صتهالكا، واقت�صار ذلك كله على املبادرات الفردية.

•���صعف الت�صجيع اأو التبني لبع�ص املبادرات اجلادة  يف 
الو�صط الفني.

اأ- اأهداف العمل الفني عند حركة التوحيد والإ�صالح:

يف  اعتربت  قد  والإ�صالح  التوحيد  حركة  اأن  على  بناء 

اأهم  بني  من  الفني  الإنتاج  جمال  ال�صرتاتيجي  خمططها 

جمالت عملها، فاإنه ميكن حتديد اأهداف هذا العمل بالن�صبة 

للحركة فيما يلي: 

•��الإ�صهام من خالل الأعمال الفنية يف تعميق الإميان من 
زاوية املدخل اجلمايل والوجداين، �صريا على نهج القراآن 

والرتقاء  الكون  يف  اجلمال  اآيات  اإىل  الأنظار  لفت  يف 

باملدارك الذوقية واجلمالية من خالل تدبر تلك الآيات.

للفن  والثقافية  الرتبوية  الوظيفة  تعزيز  يف  •��الإ�صهام 
ر�صالة  له  تكون  اأن  اأجل  من  البتذال،  من  وتخلي�صه 

بنائية وليكون جمال من جمالت اإ�صاعة القيم الإيجابية 
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التي  القيم  معركة  يف  التدافع  و�صائل  من  وو�صيلة 

ت�صهدها ال�صاحة الوطنية وتعرفها عدة بلدان اإ�صالمية. 

•��ت�صحيح النظرة اإىل الفن بكل متظهراته لدى املجتمع، 
وتخلي�صه من ال�صور ال�صلبية التى حلقت به يف التاريخ 

الو�صطية  الفقهية  الآراء  اإبراز  خالل  من  الإ�صالمي 

واملعتدلة يف النظر اإليه .

فنية،  اأعمال  خالل  من  املجتمع  مع  التوا�صل  •��حتقيق 
القيم  وغر�ص  التخاطب  و�صائل  اإحدى  الفن  وجعل 

والأخالق احل�صنة وذلك نظرا ملا ي�صهده الواقع املعا�رص 

من انت�صار للفن واإقبال متزايد على ا�صتهالكه خا�صة 

مع تطور تكنولوجيا الت�صال الرقمية  التي غريت منط 

ا�صتهالك املعلومة، كما اأن  �صناعة الذوق وغر�ص القيم 

الأثر غري  اأكرث فاأكرث على  اأ�صبحت تعتمد  والجتاهات 

املبا�رص والتوجيه الال�صعوري والوجداين، وهو ما يتوفر 

تلك  اأو  النظرية  املعارف  من  غريه  من  اأكرث  الفن  يف 

التي تعتمد التلقني اأو اخلطابة اأو غريها من الو�صائل 

املبا�رصة.
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الفن  بر�صالية  املوؤمنة  الفنية  الأطراف  مع  •��التعاون 
و�صمو اأدواره والتعريف بالإنتاج الفني الأ�صيل واجلاد.

•��الإ�صهام يف تر�صيد الإنتاج الفني من خالل تطوير خطاب 
يف  متخ�ص�صة  كفاءات  وتكوين  واأدبياته  الفني  النقد 

النقد  يف  املعتربة  العلمية  القواعد  وفق  الإطار  هذا 

الفني.

املجتمع  مكونات  خمتلف  حاجيات  تلبية  يف  •��الإ�صهام 
ل  حيث  املباح   واللهو  النظيف  الرتفيه  اإىل  عموما 

حرم  من  قل   « املباح:  والرتفيه  الدين  بني  تعار�ص 

الرزق«   من  والطيبات  لعباده  اأخرج  التي  اهلل  زينة 

)الأعراف، الآية 30( )ر�صم، خط، ت�صوير، متثيل، غناء، 

فن ت�صكيلي...(.

•��ت�صجيع  الإبداع الفني من خالل خمتلف الآليات وو�صائط 
التعريف املتعددة واملتنوعة.

•��الإ�صهام يف الرقي بالذوق الفني للمجتمع باعتباره اأحد 
الرتقاء  خالل  من  وذلك  الفني  الإنتاج  تر�صيد  مداخل 

باملعايري اجلمالية لدى امل�صتهلك.
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ب -  جمالت العمل الفني واأولوياته :

تتعدد جمالت العمل الفني وتتوزع على خمتلف الفنون 

اإطار  يف  متار�ص  دامت  ما  الب�رصية،  اأبدعتها  التي  اجلميلة 

احلق  قيم  خدمة  يف  وتندرج  ال�رصعية  واملقا�صد  ال�صوابط 

واخلري واجلمال.

الفني  العمل  واأولويات  اأن نق�صم جمالت  اأنه ميكن  غري 

ح�صب ما يلي :

لالإنتاج  مبادرات  تبني  خالل  من  الفني  الإنتاج  •��جمال 
اأ�صحابها  مع  التعاون  منها من خالل  القائم  ت�صجيع  اأو 

يوؤمنون  فنانون  بها  يقوم  التي  املبادرات  واحت�صان 

بالطابع الر�صايل والدور الإيجابي للفن.

•��جمال التكوين الفني من خالل اإعداد اأطر متخ�ص�صة يف 
خمتلف الفنون ذات الأولوية يف املرحلة الراهنة وخا�صة 

امل�رصح وال�صينما واملهن املرتبطة بهما.

•��جمال النقد الفني كاآلية للتعريف بالإنتاج اجلاد والرقي 
وا�صع  لدى جمهور  الفنية  الأعمال  مبعايري احلكم على 

باعتبار ذلك مدخال لرت�صيد املمار�صة الفنية.
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الأولوية  ذات  الفنية  والأ�صكال  املجالت  حيث  من  اأما 

خالل هذه املرحلة فيمكن  تلخي�صها يف ما يلي :

	 .جمال الكتابة الق�ص�صية وامل�رصحية وال�صعرية

	.جمال اأدب الطفولة

	.جمال الأغنية والإن�صاد

	. جمال الر�صم واخلط

	.)جمال التمثيل )امل�رصح وال�صينما 

	.جمال النقد الأدبي وامل�رصحي وال�صينمائي 

	.)جمال الفنون الريا�صية )اأو الريا�صات الفنية

ج- اآليات العمل الفني وو�صائله :

اأما اأهم اآليات العمل الفني التي ميكن اأن تعتمد فكثرية 

ينا�صب   منها  مما  نذكر  اأن  لها. و ميكن  ومتجددة ول ح�رص 

هذه املرحلة :

	.امل�صابقات الفنية

	 ،الهجرة )املولد،  الإ�صالمية  باملنا�صبات  الحتفال 

العيدان،...(
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