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الىيهوالترفالثقافةإحصاءاتتهدف:الثقافيةاإلحصاءاتعنمقدمة
يالوعورفعاإلحصاء،مجالفيالمتداولةاالحصائيةالمفاهيمتوضيح

راتوالمؤشوالمعلوماتالبياناتومستخدميمنتجيكافةلدىاإلحصائي
ياناتبلمستخدميوالمستقبليةاآلنيةاالحتياجاتوتلبيةاإلحصائية
يةالثقافالخصائصإحصاءاتإعدادخاللمنوالثقافةالتعليمإحصاءات

خاللمنأومتخصصةمسوحإجراءطريقعنسواءالمجتمعألفراد
إحصاءاتتشملوالتيمختلفة،أسريةمسوحفيإرفاقهايتممالحق

.ةالثقافيالمؤسساتوإحصاءاتالمجتمعألفرادالثقافيةالخصائص

المساكن،إحصاءاتمنهااألسري،والترفيهالثقافةبياناتمسح
ومفاهيموالثقافة،التعليموإحصاءاتالحكومية،الخدماتوإحصاءات
األسعار،وإحصاءاتالخارجية،والتجارةالقومية،الحساباتإحصاءات

اهيموالمفالتعريفاتدليلتناولهاالتيالمهمةاإلحصائيةالمفاهيمومن
منوغيرها..واألعمالالصناعةإحصاءاتاإلحصائيةوالمصطلحات

مةالعاالهيئةفيالمستخدمةاألخرىاإلحصائيةوالمصطلحاتالمفاهيم
.لإلحصاء



5

بشكلفيهوالترالثقافةبياناتمسحيهدف:الثقافيةلإلحصاءاتالعاماإلطار
مينوالمهتوالباحثينالسياسات،وراسميالقرار،متخذيدعمإلىأساسي
بأهميةلوعياورفعوالترفيه،الثقافةبإحصاءاتتتعلقُمَحدَّثةببيانات
مالىعتحتويوالتيواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةفياإلحصاءودور
.إحصائيًّامؤشًرا120الـيقارب

ــةالفرعيالثقافــاتعــنمعلومــاتتؤمــنالتــيالبيانــاتتوفيــرإن
والتـراثةالثقافــإحصــاءاتتطويــرويتــم،كبيــربتقديــرتحظــىمســألة
ـا،وتقييمهومراقبتهـاالبرامـجمختلـففـيالسياسـاتواضعـيلدعـم
:تقييـمعلـىرئيسـيبشـكلتركـزحيـث

وإمكانيتها،وتوافرهاوالمتاحفوالمعارضالمكتباتإلىالوصولقدرة.1

وأوضاعها،التاريخيةاألهميةذاتوالمواقعالتراثيةالمواقعأعداد.2

والثقافية،الرياضيةالفعالياتوحضورالمواقعزيارات.3

والنساء،الرجاليمارسهاالتياالحترافيةالنشاطاتعنإحصائيات.4

المعماريةوالهندسةبالتصميمالمرتبطةالنشاطات.5
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يفتصنأداةهواإلطارهذا:الثقافيةلإلحصاءاتاليونسكوإطار
حصيلةهووحالياً،القائمةالدوليةالتصنيفنظماستخدامتتضمن
وهومي،العالالصعيدعلىتمتومكثّفة،واسعةاستشاريةعملية
،من1986لعامالثقافيةلإلحصاءاتاليونسكوإطارإلىيستند
ارآثاالعتبارفياألخذمعالثقافي،اإلبداعيالحوارإدخالخالل

مارساتالميعكسكماالثقافيةالمنتجاتونشرإنتاجعلىالعولمة
.الفكريةالملكيةوقضاياالحالية

لدولياالمستويينعلىلتستخدمصّممتومنهجيةأداةفهيبهذا
ً باعتبارهاوالوطني، يةالثقافاإلحصاءاتجمعلتنظيمأساسا
األنشطةمنممكنةمجموعةأوسعتعكسأنوتحاولونشرها،
.واستخدامهاوتوزيعهاالثقافةبإنتاجالمتصلة
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نظيمتفيتساهمأداةيمثلالثقافيةلإلحصاءاتاليونسكوإطارفانوبهذا
إلىاإلطاريستندوالدولي،الوطنيالصعيدينعلىالثقافيةاإلحصاءات

شكالأمنواسعةطائفةقياسيسمحللثقافةمشتركوفهممفاهيميأساس
عيواالجتمااالقتصاديالشكلمدىعنالنظربصرفالثقافي،التعبير
.إنتاجهابطريقةالخاص

ً يتيحكما ً مقارنةللقابلةبياناتإنتاجالمعياريةتعاريفهخاللمنأيضا .دوليا
ً القائمةالدوليةالتصنيفنظمعنالمعروفةاألمثلةبينمن طاريفحاليا

:الثقافيةلإلحصاءاتاليونسكو

الثقافي،اإلنتاجألنشطةISICالموحدالدوليالصناعيالتصنيف.1

الثقافية،والخدماتللسلعCPCللمنتجاتالمركزيالتصنيف.2

،HSالمنسقالسلعوترميزتوصيفونظامالثقافية،للعمالةISCOللمهنالموحدالدوليالتصنيف.3

.الثقافيةللمشارآةICATUSالوقتاستخدامبإحصاءاتالمتعلقةلألنشطةالدوليالتصنيف.4
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:للثقافةاليونسكوتعريف

منمتنوعةمجموعةأنهاعلىالثقافةاليونسكوتعّرف
ميّزتالتيوالعاطفيةوالفكريةوالماديةالدينيةالخصوصيات

 ً ً مجتمعا بلط،فقواألدبالفنتشملالمعينة،مجموعةأومعينا
والتقاليدالقيمونظمالمشترك،العيشوطرقالحياةأنماط

الممكنغيرمنأنهحينفي.(2001اليونسكو،)والمعتقدات
 ً فييمكنمباشرة،بصورةوالقيمالمعتقداتتلكقياسدائما

.بهاالمرتبطةوالممارساتالتصرفاتقياسالمقابل

ةالثقافيلإلحصاءاتاليونسكوإطاريعّرفالمنطلق،هذامن
تجةعنالناوالممارساتالتصرفاتوقياستحديدخاللمنالثقافة

.معينةمجموعةأومعيّنمجتمعوقيممعتقدات
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يةأساسالثالثةأبعادثالثعلىاإلحصاءاتإطارويرتكز
منعهاهاجمويتمالثقافي،للتعبيرالكاملالنطاققياسفي

:اآلتيةالقطاعيةالمجاالتمنالمنبثقةالمؤشراتخالل

والتدريب،والتعليمالتربية-1

المادي،غيرالثقافيالتراث-2

.واألرشفة،والتراثاالثارمواقع-3

اليونسكوإطارفيتعريفهاتمالتيالثقافيةالمجاالتتمثّل
األنشطةمنمشتركةمجموعةالثقافيةلإلحصاءات
ةواالجتماعي،(والخدماتالسلعإنتاجمثل)االقتصادية

علىدةالعاجرتالتي(الثقافيةاألنشطةفيالمشاركةمثل)
.«ثقافية»اعتبارها
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منالصلةذاتالمجاالتتتكونذلك،إلىباإلضافة
النظريمكنالتياألخرىواالجتماعيةاالقتصاديةاألنشطة
ً ثقافية»كنشاطاتإليها أغلبيفتعتبرالتيأو،«جزئيا

ثقافية»وليست«للتسليةأوترفيهية»أنهاعلىاألحيان
.المجالبهذاالمتعلقةالنواحيكلعلىيشتمل.«محض
فييأخذمثالً "الفنياألداء"قياستعريففإنلذلك،

أوالهواةمنالمؤدونكانسواءً األداء،وجوهاالعتبار
رسميةقاعةفيتأديتهاتمتأوالمحترفين،من

.ريفيةقريةفيالطلقالهواءفيأوللموسيقى
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ائياإلحصالتصنيفنظمجميعتشمل:الثقافةقياسمنهجية
ابليةقزيادةأجلمنالصلةذاتالحاليةالدوليةوالمعاييرالدولي
اسلقيالحاليةالمسوحاستخداموإمكانيةللمقارنة،البيانات
بطريقةاليونسكوعملإطارمنهجيةصممتوقدالثقافة،
علىدولةايمنهجيةمعومالءمتهاتكيفهايسهلواضحة
.وواقعيسلسبشكلالوطنيالصعيد

للقطاع"الثقافةدورة"نموذجعلىالثقافةقياسمنهجيةترتكز
/قبالاالست/العرضالنشراالنتاجاالبداع)دولةأليالثقافي
تربطالتيالعالقاتيوضحوالي،(المشاركة/االستهالكالنقل
لعسإلىاألفكارتحولالتيالثقافيةالعملياتمختلفبين

نأوالمشاركيالمستهلكينإلىبدورهاتصلثقافيةوخدمات
.أوالمستخدمين
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الخدماتووالسلعاألنشطةلقياساسترشاديكدليلمنهايستفاد
ةسياستعكسالتياإلحصاءاتاستخدامخاللمنالثقافية

:مثلالثقافةيخصبمالديهااألولويات

القياسية،االقتصاديةاالحصاءات-1

المعيشية،األسرمسوحاحصاءات-2

العاملة،للقوىاالستقصائيةالدراساتاحصاءات-3

.السكانيةالتعداداتاحصاءات-4
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فييفترضألنهمفيدمصطلحهو"الثقافيةالدورة":الثقافيةالدورة
عملياتذلكفيبمااألنشطة،هذهمختلفبينترابطوجودمضمونه

عإبدا(االستهالكأنشطةأي)األنشطةخاللهامنتلهمالتيالفعلردود
مساعدةالنموذجهذايشكل.جديدةحرفيةوصناعاتثقافيةمنتجات
إلىاعتبارهيوينبغونشره،الثقافي،اإلنتاجفيللتفكيرملخصةتحليلية

ً ماحد ّ  .التوعيةعلىيحث  نموذجا
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طارإفيالمعتمدالثقافةمفهومإن:إحصائيةألغراضالثقافةتعريف
ناإلعاليعطيهالذيالتعريفمنمستمدّ المنقحالثقافيةاإلحصاءات

الثقافةعريفت"ينبغيأنهوالقائلالثقافي،التنوعبشأنلليونسكوالعالمي
والفكريةوالماديةالروحيةالخصوصياتمنمتنوعةمجموعةأنهاعلى

شملتالوهي.جماعةأومجموعةأومعينا ،مجتمعا ّتمي زالتيوالعاطفية
نظموالمشتركالعيشوطرقالحياةأنماطأيضا ّبلفحسب،واألدبالفن
التعريفهذايرتبط).2001اليونسكو،)“والمعتقداتوالتقاليدالقيم

.هويتهااتوالجماعالمجتمعاتخاللهامنتُحد دالتيبالطرقوثيقا ّارتباطا ّ

منعددّ خاللمنثقافيمجالأيتعريفيمكن:"الثقافيالمجال"مفهوم
كنيمالتي،(باإلجماعالثقافيةبالصناعاتعموما ّتُعرف)الصناعات
.ف رةالمتوالدوليةالتصنيفاتاستخدامخاللمنرسميةبصورةتحديدها
فيهمابالمالئم،البندتحتالثقافيةاألنشطةجميعالمجاليشملأنيمكن

.المنظمةغيراالجتماعيةالنشاطات
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ادعددالسينماإحصاءاتتتضمنأنيمكن:توضيحيمثال وردفيالرو 
ضمنتتأنيمكنآماالطويلة،الروائيةاألفالموإنتاجالتجارية،السينما
مناسيأسعنصرّ أنهمنبالرغم،.مشاهدتهاونسبةالمنزليةاألفالمأيضا ّ

المنظمغيراالجتماعيالنشاطمنالنوعهذاتحديديصعبالثقافي،النشاط
منضأخرىمنهجيةتطويرفيتطلبالحاليةاإلحصائيةاألدواتباستخدام

اتالنشاطكافةالمجاليشملاإلطار،منظورمن.الثقافيةاإلحصاءاتإطار
.اجتماعيةأواقتصاديةأكانتسواءالصلةذات

اعاتالصنتعريفإن:إحصائيةألغراضاإلبداعيةالصناعاتتعريف
ّ يشك النوقياسهااإلبداعية لصناعاتاتمتد.نقاشموضوعذاتهمابحد 
.ةالتقليديالفنيةالمجاالتنطاقمنأوسعنطاقعلىعادةاإلبداعية

أواالت،االتصوتكنولوجيااإلنترنت،آلصناعاتعلىمثال ّتشتملفهي
خاللمنالمسألةهذهالجديداإلطاريعالج.والتطويرالبحثأعمال
ناعةوصالتصميممثل)المعينةاإلبداعيةالصناعاتبعضإدراجإتاحة

.منفصلمجالأنهاعلى(اإلعالنات
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:والشروحاتالتعليق

صداربإإحصائيةألغراضالثقافيةالدورةخاللمناالحصائياليسعى
األهمبل.“ثقافي”بطابعجوانبهامنجانبأياتساممدىحولأحكام
كاراألفلتحويلالضروريةوالموارداألنشطةكافةورصدفهمهوذلكمن
نوالمشاركيالمستهلكينإلىبدورهاتصلثقافيةوخدماتسلعإلى

أوةالفنياللوحاتسواء)مثالَ الحرفيةفالصناعات.أوالمستخدمين
قيم،نظامبغيابمعنىأيعلىتنضويال،(الفنياألداءوجوهأوالحرف
.ومعنىقيمةيمنحهاإنتاجونظام

كتراثمعينموقعوبتصنيفباالعترافمادولةتطالب:توضيحيمثال
والحفاظنقلوالالسياحةأصولكافةبتعبئةوتقوممتميّز،أووطنيثقافي

.المستهلكينللزوارمدفوعاتقيمةلرصدوالفنادق

ً الثقافةتتمتع .مكانيببعدأيضا
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وأواحدةمنطقةفيأوواحدمكانفياألنشطةبعضتنحصرقد
ال.عالميةروابطلهيكونفقداآلخر،بعضهاأماواحدة،دولة
قد،تجريبيتحقيقخاللمنإالالروابطهذهطبيعةتحديديمكن
مرحلةالوعلىالثقافيالقطاعتنظيمعلىمهمةانعكاساتلهيكون
.(واالجتماعيةاالقتصادية)األرباحخاللهاتتراكمالتي

لسابق،اعنأهميةيقلّ الللثقافةالمكانيللبعدآخرمكّونوهنالك
منليةاألصالثقافيةبيئتهمعناألشخاصيفصلالذيالتفككهو

ومنالتفكك،هذااحتمالمنالعولمةزادتوقد.الهجرةخالل
ضاربوتالثقافي،االندماجمشكلةمثلعنهتنتجقدالتيالمشاكل
."أجنبي"أو"غريب"مصطلحومعنىاآلراء،
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خدامهااستيمكنالتي(والنوعيةالكمية)التجريبيةالبياناتإن
ً يستخلصكما)الدورةلتحريك اإلحصاءاتإطارمنجزئيا
ً ليست،(الثقافية لتلكةبالنسبالدوللكلبسهولةمتاحةدائما
.المعلوماتجمعفيساهمتالتيالدول

ً أصبحالثقافيةالمساهمةحجمأنعنالنموذجهذاكشف .مهما
كازاالرتيمكنمعطياتوكونهاالحقيقية،قيمتهامنالرغمعلى
توافربعدإالقياسهايمكنالالمالئمة،السياساتلتطويرعليها

منطقةوبينأخرى،ودولةدولةبينللمقارنةقابلةمعطيات
ةثقافيسياسةتطبقأنالضروريغيرمنوأخرى،ومنطقة
.بكاملهاالثقافيةالدورةعلىمعينة

أيأنبعلمعلىيكونواأنالسياساتصانعيعلىينبغيلكن،
ً نطأوسعانعكاساتلهيكونأنيمكنمحدودأوبسيط،تدخل اقا
.بكاملهاالدورةعلى
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لقطاعياسساأادمتدتحديدالايشكل:تمجااللثقافةا"تحديد
لتياتلكوايشملهيشملهاالتيتلفئااتحديدوللمجااسلقياو،لثقافيا

قعيًاوانهجًايّتبعيلذارإلطااهذاادعدإفبهدو.المجاليتضمنهاال
،للثقافةعمليتعريفتقدمالتيتالبياناتصستخالال

علىلثقافيةاءاتإلحصاارطاإفيملمستخداقعيالوالثقافةاتعريفيرتكز
سقياهولكذمنضلغراإن.تلمجاالامندعدعبرلثقافةاتقديم

تلعمليااعنلمنبثقةاتلخدماوالسلعواالنشاطاتوكل،لثقافيةامؤشرات
.لصناعيةاغير

،مزيةورجماليةوفنيةحيةوروقيملثقافيةاتلخدماوالسلعاتحمل
،لكوذتلمنتجاامنهاغيرعنلثقافيةاتلخدماوالسلعااتممّيزتختلفو
جةربدمرتبطخ،الستنساامعدخاصيةيتضمنيلذوا،تقييمهامنظانأل
.(يسباوثر2001)بالمتعةأوبهابإلعجاا
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سلقياساسًاألقطاعياادالمتداتحديديشكل:"تمجااللثقافةا"تحديد
ادعدإفبهداليشملهالتياتلكو،يشملهالتياتلفئااتحديدو،لثقافياللمجاا

.للمجااتعريفتم،للثقافةعمليصستخالاقعيًاوانهجًابعيّتيلذارإلطااهذا

تقديمعلىلثقافيةاءاتإلحصاارطاإفيملمستخداقعيالوالثقافةاتعريفيرتكز
لسلعواتنشاطاسقياهولكذمنضلغراإن.تلمجاالامندعدعبرلثقافةا
تحملو،لصناعيةاغيرولصناعيةاتلعمليااعنلمنبثقةالثقافيةاتلخدماوا
.مزيةورجماليةوفنيةحيةورولثقافيةاقيمتلخدماوالسلعا

نأل،لكوذتلمنتجاامناهغيرعنلثقافيةاتلخدماوالسلعااتممّيزتختلف
بإلعجااجةربدلمرتبطواخ،الستنساامعدخاصيةيتضمنيلذوا،تقييمهامنظا
لبعضواقطروزلرمووارألفكاالثقافيةالسلعوا،لمؤلفالعيشاتحملوبها

.(يسباوثر2001)منها

تسّهلو،تهاذابحِّديعهازتوويةدلماالثقافيةالسلعالثقافيةاتلخدمااتمّثلال
خيصالترامنحنشطةوأ،لمؤلفالمثًلثقافيةاتلخدمااتتضمن.نتاجهاإ
لسمعيةالوسائلايعزتونشطةوأ،لبصريةاقلحقوابمتعّلقةىخرأتخدماو
تخدمالىإباإلضافةن،لفنواوأداءلثقافيةااترهلتظاوا،لثقافيةايجوترو
فيلمتاحفوا،(لحرفيةاتلصناعاواتلتسجيالوا،لكتباحفظوت،لمعلوماا
.(لمؤلفاقلحقوتلخدماوالسلعاهذهمعظمتخضع)لتوثيقااكزمروتلمكتباا
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لنظرابغضبتوصيلهامتقوقدأولثقافيالتعبيرالشكاألثقافيةاألنشطةاتجّسد
،لثقافيةانهائيًامنتجًاتهاذاألنشطةاهذهنتكوأنيمكن.يةرلتجااقيمتهاعن
ءلإلحصا-ليونسكوا)ىألخراتلخدماوالسلعاجنتاإفيهمتساأنيمكنكمابحد

.(2005،ليونسكوامعهد

تلمجااللثقافيةاءاتحصااالتعريفيرتكز1986ملعاليونسكوارإلطاخالفًا
لثقافيةاتلمجاالامنالمؤلفبمنتجاتلصلةاذاتميهرذجنموعلىلثقافيةا
لثقافيةاتلمجاالاتشملو،لسلعواألنشطةاكلتتمثل.بهاالصلةذاتتلمجاالوا
.لثقافيةاالدورةذجلنمولمختلفةاحلالمرافيتدخللتيالثقافيةاتلخدماوا،

،لترفيهيةواللثقافةسعأوبتعريفمرتبطةفهيلصلةاذاتتلمجاالاماأ
لذلكوالتعريف،نمكافيتعريفهايمكنالوالتيالجتماعيةاألنشطةاتشملو
التعريففيالواردلإلطارخالفًاوالثقافة،فئةفيةحدوامثًاللموسيقىاضعتو
منوعارضة،لمتارإلطاافيلحالياديلمااغيرلثقافيااثلترايعتبرو،لسابقا
.(1986،رطاإ)"لجماعيةاتلخدماا"فئةتحتمنهءجزيندرجالتيدألبعاا
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مشتركةمجموعةلثقافيةاءاتإلحصاارطاإفيدةلمحّدالثقافيةاتلمجاالاتمّثل
تحتجمعهايمكنلتيالثقافيةاتسارلمماواألنشطةوالصناعيةاتلمنتجاامن
:لتاليةادلبنوا

لطبيعيوالثقافيااثلترا-أ

تالحتفاالواداءألانفنو-ب

تلصناعاوالبصريةالحرفيةانلفنوا-ت

لصحافةاولكتبا-ث

لتفاعليامإلعالاولمرئيواعلمسموامإلعالاسائطو-ج

لتصميموااعإلبداتخدما-ح

.(رضمتعالمجا)ديلمااغيرلثقافيااثلترا-خ

يةألساسالثقافيةاتلمجاالامننىدألالحداتشّكلمجموعةتلمجاالاذههتعتبر
تلبيانااجمعمنخاللهامنوللداتشّجعلتيواو،ليونسكامنظمةتعتمدهاالتي
يعطيو،لثقافياعلقطااادمتداتحديدلكذيتيحكما.بشأنهاللمقارنةلقابلةا

.الثقافيالمجاللبياناتلهيكليةامعنى
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لثقافيةافيملهاااورهلدورلداانظرًضةرمتعاتمجاالثالثةضافةإتمتكما
أنزيجوإذضةرمتعاتلمجاالاذههتعتبر.اهنشرولثقافةاجنتاإىمستوعلى

:يوهلصلةاذاتتلمجاالوا،لثقافيةاتاللمجااكافةعلىتدخل

يبرلتدوالتعليما•

عمةالدالمحافظةاشفةرألا•

اتلمعدوااتلتجهيزا•

ةمّرالإحدالواطلنشااحدوايتمتصنيفال،فيجيةزدواالاتلحسابااديفالت
ألنشطةابعض،تتشّعبتلحاالابعضفينهأمنلرغماعلىر،إلطااضمن

وسيقىنآلمارجتندأنمكنل،لمثااسبيلعلىي.منكثرألمجافيمنطقيًا
"،كونهعلمسمووا"داءألاجوهو"،وتالحتفاالوا"مجاليفيحدوافي
لموسيقىوالمباشرالموسيقياداءألاتتضمن،لمسجلةالمرئيامإلعالاسائطو
للشكلالنلمضمو،لثقافيالةلويوألايعطيلثقافيةارطاإءاتإلحصاالكن.
المعينتمكّونامعظملمجاأنفضًالعن.منخاللهيتجلىأنيمكنيلذا

إلحصائيةاتنيفاضمنلتصاداءألانشطةأباقيعنبالكامللفنيافصلهايمكن
.
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:يليكمالثقافيةاءاتإلحصاارطاإفيلثقافيةاتلمجاالافتعّر:لثقافةاتمجاال

لطبيعيوالثقافيااثلترا-أ

تاالالحتفواداءألانفنو-ب

لحرفيةاتلصناعاوالبصريةانلفنوا-ت

لصحافةوالكتبا-ث

لتفاعليامإلعالاسائطوولمسموعةوالمرئيةالوسائطا-ج

يملتصموااعإلبداتخدما-ح

لسياحةا-د

لترفيهوالرياضةا-ذ
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تمجاالتسّمىفهي،مستقّلةودةمنفرنتكوأنيمكن:ضةرلمتعااتلمجاالا
لثقافيااثلترالمجايعتبر.ىخرأثقافيةتمجاالعبرتطبيقهايمكنإذضةرمتعا
،"شفةرألوالمحافظةا"خاصةوىألخراضةرلمتعااتلمجاالاماأ،ثقافيًاديلماا
كونهاتمجاالجزئيبشكلفتعتبر،يبرلتدواللتربيةعمةالدااتلمعدوااتلتجهيزوا

.ثقافيةنشطةأعناصرتتضمن

ديلمااغيرلثقافيااثلترانبشأليونسكواتفاقيةافتعّر:ديلمااغيرلثقافيااثلترا
بهايرتبطماوراتلمهاوارفلمعاوالتعبيرالشكاوأراتلتصوواتسارلمماا"بأنه
بينديلمااغيرلثقافيااثلترايجمعو،ثقافيةوحرفيةتصناعاوقطعوأدواتمن
تسارلممااأولتعبيرالشكاأالتحملى،خرأرةبعباو.لحاليةالعيشاقطرولتقاليدا

ملموسةدةماتهاذابحد



ماعجزاكمّهللاّخيراّعلىّحسنّالمتابعةّواالست

.....هلّمنّأسئلة

ننتقلّللفصلّالثاني


