انذًذ هلل ٔدذِ،

انًًهكح انًغشتٛح
انًذكًح انذعرٕسٚح
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قزار رقم 133/21 :و.د

باسم جاللت الملك وطبقا للقاوىن
المحكمت الذستىريت،
تؼذ اؽالػٓا ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانماػ ٙترغٛٛش ٔذرًٛى انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى 44.14

ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسعح انذك ف ٙذمذٚى انؼشائغ إنٗ انغهطاخ انؼًٕيٛح ،انًذال
إنٓٛا تًمرؼٗ سعانح انغٛذ سئٛظ انذكٕيح ،انًغجهح تاألياَح انؼايح نٓزِ انًذكًح فٙ
ٕٚ 26نٔ ،2021 ٕٛرنك يٍ أجم انثد ف ٙيطاتمرّ نهذعرٕس؛
ٔتؼذ االؽالع ػهٗ يزكشج انًالدظاخ انر ٙأدنٗ تٓا انغٛذ سئٛظ انذكٕيح ،انًغجهح تاألياَح
انؼايح انًزكٕسج ف 5 ٙأغغطظ 2021؛
ٔتؼذ اؽالػٓا ػهٗ تال ٙانٕثائك انًذسجح ف ٙانًهف؛
ٔتُاء ػهٗ انذعرٕس ،انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1.11.91تراسٚخ  27يٍ
شؼثاٌ ٕٚ 29( 1432ن)2011 ٕٛ؛
ٔتُاء ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  066.13انًرؼهك تانًذكًح انذعرٕسٚح ،انظادس ترُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  1.14.139تراسٚخ  16يٍ شٕال  13( 1435أغغطظ )2014؛
ٔتُاء ػهٗ لشاس انًجهظ انذعرٕس٘ ػذد  1010/16و.د ،انظادس تراسٚخ ٕٚ 12نٕٛ
2016؛
ٔتؼذ االعرًاع إنٗ ذمشٚش انؼؼٕ انًمشس ٔانًذأنح ؽثك انمإٌَ؛
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أوال -فيما يتعلق باالختصاص
دٛث إٌ انفظم  132يٍ انذعرٕسُٚ ،ض ف ٙفمشذّ انثاَٛح ػهٗ أٌ انمٕاٍَٛ
انرُظًٛٛح ،لثم إطذاس األيش ترُفٛزْا ،ذذال إنٗ انًذكًح انذعرٕسٚح نهثد ف ٙيطاتمرٓا
نهذعرٕس ،يًا ذكٌٕ يؼّ ْزِ ا نًذكًح يخرظح نهثد ف ٙيطاتمح انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًذال
إنٓٛا نهذعرٕس؛
ثاويا -فيما يتعلق باإلجزاءاث المتبعت إلقزار القاوىن التىظيمي
دٛث إَّ ٚث ٍٛيٍ االؽالع ػهٗ انٕثائك انًذسجح تانًهف ،أٌ انمإٌَ انرُظًٙٛ
انماػ ٙترغٛٛش ٔذرًٛى انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  44.14ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسعح انذك
ف ٙذمذٚى انؼشائغ إنٗ انغهطاخ انؼًٕيٛح ،انًذال إنٗ انًذكًح انذعرٕسٚح ،ذى إٚذاػّ
تاألعثمٛح نذٖ يكرة يجهظ انُٕاب ف ٙفاذخ ٕٚن ،2021 ٕٛف ٙشكم يمرشح لإٌَ ذُظ،ًٙٛ
ذمذو تّ تؼغ أػؼاء انًجهظ انًزكٕسٔ ،أٌ ْزا انًجهظ نى ٚششع ف ٙانرذأل ف ّٛإال تؼذ
يؼ ٙػششج أٚاو ػهٗ ٔػؼّ نذٖ يكرثّٔٔ ،افك ػه ّٛتاإلجًاع ف ٙجهغرّ انؼايح انًُؼمذج
فٕٚ 12 ٙن ،2021 ٕٛكًا ذذأل ف ٙشؤَّ يجهظ انًغرشاسٔ ،ٍٚطادق ػه ّٛتاإلجًاع فٙ
جهغرّ انؼايح انًُؼمذج فٕٚ 15 ٙنٔ ،2021 ٕٛانكم ٔفما ألدكاو انفظه 85ٔ 84 ٍٛيٍ
انذعرٕس؛
ثالثا -فيما يتعلق بالمىضىع
دٛث إٌ انذعرٕسٚ ،غُذ ف ٙانفمشج األخٛشج يٍ انفظم  15يُّ ،إنٗ لإٌَ ذُظًٙٛ
ذذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسعح انذك ف ٙذمذٚى ػشائغ إنٗ انغهطاخ انؼًٕيٛح؛
ٔدٛث إٌ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًؼشٔع ػهٗ َظش انًذكًح انذعرٕسٚح ،انماػٙ
ترغٛٛش ٔذرًٛى انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  44.14ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسعح انذك ف ٙذمذٚى
انؼشائغ إنٗ انغهطاخ انؼًٕيٛحٚ ،ركٌٕ يٍ يادذ ٍٛاثُر:ٍٛ
 األٔنٗ ذغٛش ٔذرًى أدكاو انًٕاد  13ٔ 9ٔ 7ٔ 6ٔ 3ٔ 2يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى 44.14انًزكٕس،
 انثاَٛح ذرًى أدكاو انمإٌَ انرُظ ًٙٛانغانف ركشِ ،تانًادذ 15ٔ 12 ٍٛانًكشسذٍٛ؛ٔدٛث إَّٚ ،ث ٍٛيٍ فذض ْزِ انرؼذٚالخ انٕاسدج ف ٙانًادذ ٍٛانًزكٕسذ ،ٍٛأَٓا
ذكرغ ٙطثغح لإٌَ ذُظٔ ،ًٙٛفما ألدكاو انفمشج األخٛشج يٍ انفظم  15يٍ انذعرٕس؛
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ٔدٛث إٌ انذعرٕس ،ف ٙانفمشج األٔنٗ يٍ ذظذٚشِ ،انز٘ ٚشكم جضءا ال ٚرجضأ يُّ،
ألش انًشاسكح يشذكضا ل"يؤعغاخ دٔنح دذٚثح"ٔ ،جؼم ،تًمرؼٗ أدكاو انفمشج انثاَٛح يٍ
انفظم األٔل "انذًٚمشاؽٛح انًٕاؽُح ٔانرشاسكٛح" ،أعاعا يٍ أعظ انُظاو انذعرٕس٘
نهًًهكحٔ ،أنضو ف ٙانفمشج انثاَٛح يٍ انفظم انغادط يُّ انغهطاخ انؼًٕيٛح تانؼًم ػهٗ
ذٕفٛش انظشٔف انر ٙذًكٍ يٍ يشاسكح انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽُ" ٍٛف ٙانذٛاج انغٛاعٛح
ٔااللرظادٚح ٔانثمافٛح ٔاالجرًاػٛح" َٔض ف ٙانفظم  15ػهٗ أٌ "نهًٕاؽُاخ
ٔانًٕاؽُ ٍٛانذك ف ٙذمذٚى ػشائغ إنٗ انغهطاخ انؼًٕيٛحٚٔ .ذذد لإٌَ ذُظ ًٙٛششٔؽ
ٔكٛفٛاخ يًاسعح ْزا انذكٔ ،".أَّ ؽثما نزنكَ ،ظد انًادج  17يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى
 44.14انًشاس إن ،ّٛػهٗ أَّٚ" :رؼ ٍٛػهٗ انغهطاخ انؼًٕيٛح اذخار جًٛغ اإلجشاءاخ
انًُاعثح ٔانرذاتٛش انالصيح نرٛغٛش يًاسعح انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽُ ٍٛنذمٓى ف ٙذمذٚى
انؼشائغ"؛
وحٌث إن مؤدى هذه األحكام مجتمعةٌ ،تمثل فً:
ـ أن ممارسة الدٌممراطٌة المواطنة والتشاركٌة ،وفك اآللٌات واألوضاع الممررة
فً الدستور ،تتحمك ،من الناحٌة اإلجرائٌة ،بواسطة الموانٌن التنظٌمٌة كما هو الشأن
بالنسبة للنص المعروض ،وبواسطة نصوص تشرٌعٌة وتنظٌمٌة فً حاالت أخرى،
ـ أن نطاق االلتزام اإلٌجابً للسلطات العمومٌة تانؼًم ػهٗ ذٕفٛش انظشٔف انرٙ
ذًكٍ يٍ يشاسكح انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽُ" ٍٛف ٙانذٛاج انغٛاعٛح ٔااللرظادٚح ٔانثمافٛح
ٔاالجرًاػٛح" ،والذي ٌعتبر التشرٌع إحدى صور إنفاذه ،ال ٌنحصر فً آلٌات
الدٌممراطٌة التمثٌلٌة ،وإنما ٌمتد إلى آلٌات الدٌممراطٌة التشاركٌة التً ٌعتبر تمدٌم
العرائض إلى السلطات العمومٌة إحداها،
ـ أن تمدٌم العرائض إلى السلطات العمومٌة حك مخول بممتضى الفصل  15من
الدستور ،للمواطنات والمواطنٌن ،مما ٌتعٌن معه أن تؤدي مباشرة المشرع الختصاصه
فً تحدٌد طبٌعة ومدى شروط وكٌفٌات ممارسة هذا الحك ،إلى تٌسٌر ممارسة الحك
المذكور ،بكٌفٌة مطردة ،وإلى عدم المساس بأصله أو جوهر وجوده؛
وحٌث إنه تبعا لذلن ،إن رلابة المحكمة الدستورٌة على جوهر المانون التنظٌمً
التعدٌلً المعروض ،ال تنحصر فمط فً التحمك من اندراج األحكام المعروضة فً مجال
المانون التنظٌمً المنصوص علٌه فً الفمرة األخٌرة من الفصل  15من الدستور ،وإنما
تطال أٌضا طبٌعة ومدى الشروط والكٌفٌات التً ألرها المشرع لممارسة الحك السالف
ذكره؛
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في شأن المادة األولً
فيما يخص المىاد الثاويت (البىىد األول والخامس واألخيز) والسادست (الفقزة األخيزة)
والسابعت (الفقزة األخيزة المضافت)
دٛث إٌ ْزِ انًٕاد أذد يغٛشج ٔيرًًح نثؼغ أدكاو انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى ،44.14
إر َظد تانرراتغ ػهٗ أٌ "انؼشٚؼح كم ؽهة يكرٕب ػهٗ دػايح ٔسلٛح أٔ إنكرشَٔٛح"،
ٔػهٗ أَّ "ًٚ..كٍ أٌ ٚرى انرٕلٛغ ػهٗ الئذح دػى انؼشٚؼح إيا يادٚا ػهٗ انٕسق أٔ ػثش
انثٕاتح اإلنكرشَٔٛح انًؼذج نٓزا انغشع"ٔ ،ػهٗ أٌ نجُح ذمذٚى انؼشٚؼح "يكَٕح يٍ خًغح
أػؼاء ػهٗ األلم"ٔ ،ػهٗ أَّ "ٚجة أٌ ذكٌٕ الئذح دػى انؼشٚؼح يٕلؼح ػهٗ األلم يٍ
لثم  4000يٍ يذػً ٙانؼشٚؼحٔ ،ذرؼًٍ أسلاو تطائمٓى انٕؽُٛح نهرؼشٚف ٔذاسٚخ اَرٓاء
طالدٛرٓا"ٔ ،ػهٗ أَّ "ًٚ...كٍ ذمذٚى انؼشٚؼح ػثش انثٕاتح اإلنكرشَٔٛح انًذذثح نٓزا
انغشع نذٖ انغهطح انؼًٕيٛح انًؼُٛح"؛
وحٌث إن هذه التعدٌالت ،من جهة أولى ،أتاحت لكل من أصحاب العرٌضة
تمدٌمها ولمدعمً العرٌضة تولٌع الئحة دعمها مادٌا أو إلكترونٌا ،على سبٌل التخٌٌر،
مع إمكانٌة تمدٌم العرٌضة عبر بوابة إلكترونٌة خاصة ،ومن جهة ثانية ،خفضت
النصاب المتطلب لتكوٌن لجنة تمدٌم العرٌضة ،وكذا العدد األدنى لمولعً الئحة دعم
العرٌضة ،ومن جهة ثالثة ،أحدثت شرطا جدٌدا ٌمتصر على تضمٌن مدعمً العرٌضة
ألرلام بطائمهم الوطنٌة للتعرٌف وتارٌخ انتهاء صالحٌتها ،مستبدلة بذلن ما كان ٌشترط
من إرفاق مدعمً العرٌضة لالئحة الدعم ،بنسخ من بطائمهم الوطنٌة للتعرٌف؛
وحٌث إن هذه األحكام تروم ،فً جوهرها ،تمكٌن المواطنات والمواطنٌن من
ممارسة الحك فً تمدٌم العرائض إلى السلطات العمومٌة ،وتٌسٌر الشروط والكٌفٌات
المتعلمة به ،إنفاذا ألحكام الدستور السابك بٌانها ،ولم تضع لٌدا غٌر متناسب ٌصٌب
الحك المذكور فً جوهره ،كما أن اشتراط تولٌع الئحة دعم العرٌضة من لبل 4000
من مدعمٌها ٌظل منسجما مع طبٌعة العرٌضة وهدفها ،باعتبارها تتضمن "مطالب
أو ممترحات أو توصٌات ممدمة إلى السلطات العمومٌة" ،ولٌس فً هذا الشرط ،يا ٚذذ
يٍ يًاسعح انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽُ ٍٛنهذك انًشاس إنّٛ؛
ٔدٛث إَّ ،ذثؼا نزنك ،نٛظ ف ٙأدكاو انًٕاد انثاَٛح (انثُٕد األٔل ٔانخايظ
ٔاألخٛش) ٔانغادعح (انفمشج األخٛشج) ٔانغاتؼح (انفمشج األخٛشج انًؼافح) يا ٚخانف
انذعرٕس؛
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فيما يخص المادة الثالثة (البند األخير)
دٛث إٌ انثُذ األخٛش انًؼشٔع ،أذٗ يرًًا نهًادج انثانثح يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى
 ، 44.14إر أػاف ششؽا جذٚذا نمثٕل انؼشٚؼح ٚرًثم ف ٙأٌ "ال ذكٌٕ يمذيح ألكثش يٍ
عهطح ػًٕيٛح"؛
ٔدٛث إٌ انغاٚح انًرٕخاج يٍ كفانح انذعرٕس نهذك ف ٙذمذٚى انؼشائغ إنٗ انغهطاخ
انؼًٕيٛح ،ذرًثم ف ٙػًاٌ ذمذٚى رٔ٘ انًطانة انًششٔػح يٍ انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽٍُٛ
ؽهثاذٓى أٔ يمرشداذٓى أٔ ذٕطٛاذٓى إنٗ انغهطاخ انؼًٕيٛح ،تٓذف انًظهذح انؼايح ،ػثش
آنٛح ذشاسكٛحٔ ،فك ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يذذدج ف ٙلإٌَ ذُظ ،ًٙٛذشٔو ف ٙيآنٓا إػًال
انغهطاخ انؼًٕيٛح انًؼُٛح نهًمرشداخ ٔانرٕطٛاخ أٔ االعرجاتح نهطهثاخ انًمذيح ،دغة
انذانح؛
ٔدٛث إٌ انذعرٕس ،مه جهت ،دذد نكم عهطح ػًٕيٛح ٔظائفٓا ٔاخرظاطاذٓا،
يًا ٚكٌٕ يؼّ َشاؽٓا يُذظشا فًٛا ُٚذسج ف ٙؽثٛؼح يا دذدِ نٓا انذعرٕس يٍ ٔظائف
ٔاخرظاطاخ ،ؽثما نًثذإ فظم انغهطاخ انز٘ ٚؼرثش يٍ يمٕياخ انُظاو انذعرٕس٘
نهًًهكح (انفمشج انثاَٛح يٍ انفظم األٔل)؛
ٔدٛث إٌ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًرؼهك ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسعح انذك ف ٙذمذٚى
انؼشائغ إنٗ انغهطاخ انؼًٕيٛح ،مه جهت أخزي ،أنضو سئٛظ انذكٕيح أٔ سئٛظ انًجهظ
ا نًؼُ ،ٙدغة انذانح ،تئخثاس ٔكٛم نجُح ذمذٚى انؼشٚؼح ،تؼذو لثٕنٓا تمشاس يؼهم ،ؽثما
نهفمشج األخٛشج يٍ انًادج ٔ 10انفمشج األخٛشج يٍ انًادج  14يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًشاس
إن ،ّٛيًا ال ٚمف يؼّ ششؽ ػذو ذمذٚى انؼشٚؼح ألكثش يٍ عهطح ػًٕيٛح دائال دٌٔ
يًاسعح ْزا انذك انًكفٕل تًمرؼٗ انفظم  15يٍ انذعرٕس؛
ٔدٛث إَّ ،ذثؼا نزنك ،نٛظ ف ٙانثُذ األخٛش يٍ انًادج انثانثح يا ٚخانف انذعرٕس؛
فيما يخص المادتين التاسعة (الفقزة الثاويت) و( 13الفقرة الثانية)
دٛث إٌ انًادذ ٍٛانًؼشٔػر ٍٛذغٛشاٌ تؼغ أدكاو انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى 44.14

إر َظرا تانرراتغ ػهٗ أَّ" :ذٕجّ نجُح انؼشائغ سأٓٚا ٔالرشاداذٓا إنٗ سئٛظ انذكٕيح
داخم أجم عرٕٚ )60( ٍٛيا اترذاء يٍ ذاسٚخ إدانح انؼشٚؼح إنٓٛا" ٔ ،ػهٗ أَّ "ذٕجّ
نجُح انؼشائغ سأٓٚا ٔالرشاداذٓا إنٗ يكرة انًجهظ انًؼُ ٙداخم أجم عرٕٚ )60( ٍٛيا
اترذاء يٍ ذاسٚخ إدانح انؼشٚؼح إنٓٛا"؛
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ٔدٛث إٌ ذذذٚذ عرٕٚ ٍٛيا أجال ألظٗ نرٕج ّٛنجُح انؼشائغ سأٓٚا ٔالرشاداذٓا
إنٗ سئٛظ انذكٕيح أٔ إنٗ يكرة انًجهظ انًؼُ ٙدغة انذانحٔ ،كزا يُاؽ عشٚاٌ األجم
انًزكٕسٚ ،ؼذ ،مه جهتٔ ،ػؼٛح إجشائٛح ُٚرظى تٓا انثد ف ٙانؼشائغ انًمذيحٚٔ ،ؼذ ،مه
جهت أخزي ،يُغجًا يغ يا ْٕ يُاؽ تهجاٌ انؼشائغ يٍ يٓاو ،تًمرؼٗ انفمشذٍٛ
األٔن ٍٛٛيٍ انًادذ ٍٛانراعؼح ٔ 13يٍ انمإٌَ انرُظًٙٛ؛
ٔدٛث إَّ ،ذثؼا نزنك ،نٛظ ف ٙانًادذ ٍٛانراعؼح (انفمشج انثاَٛح) ٔ( 13انفمشج انثاَٛح)
يا ٚخانف انذعرٕس؛
في شأن المادة الثاويت
فيما يخص المادة  11المكزرة
دٛث إٌ انًادج انًؼشٔػح ،ذُض ػهٗ أَّٚ" :رٕنٗ سئٛظ انًجهظ انًؼُ ،ٙإشؼاس
سئٛظ انذكٕيح يٍ أجم انرذمك يٍ ششؽ انرغجٛم ف ٙانهٕائخ االَرخاتٛح انؼايح ٔانرًرغ
تانذمٕق انًذَٛح ٔانغٛاعٛح.
ٕٚجّ سئٛظ انذكٕيح داخم أجم ػششٕٚ )20( ٍٚيا يٍ ذاسٚخ ذٕطهّ تاإلشؼاس ،إفادج
تزنك ،إنٗ سئٛظ انًجهظ انًؼُ"ٙ؛
ٔدٛث إٌ ْزِ انًادج ،ذشي ٙف ٙطٛغرٓا انًؼشٔػح ،إنٗ ذٛغٛش انرذمك يٍ اعرٛفاء
أطذاب انؼشٚؼح ٔيذػًٓٛا ألدذ انششٔؽ األعاعٛح نمثٕنٓا ،إر أعُذخ نشئٛظ انذكٕيح
إجشاء انرذمك انًزكٕس ف ٙأجم يؼمٕل ،يًا ُٚذسج ف ٙإؽاس انرؼأٌ ت ٍٛانغهؾ انز٘
ٚؼرثش يٍ يمٕياخ انُظاو انذعرٕس٘ نهًًهكح ؽثما نهفمشج انثاَٛح يٍ انفظم األٔل يٍ
انذعرٕسٔ ،ذكٌٕ يؼّ انًادج انًؼشٔػح غٛش يخانفح ألدكايّ؛
فيما يخص المادة  11المكزرة
دٛث إٌ ْزِ انًادج ذُض ػهٗ أَّ" :ذذرغة اٜجال انًُظٕص ػهٓٛا فْ ٙزا
انمإٌَ انرُظ ،ًٙ ٛدغة انذانح ،يٍ ذاسٚخ ذُظٛة انذكٕيح انجذٚذج يٍ لثم يجهظ
انُٕاب ،أٔ ذشكٛم األجٓضج انًخرظح تكم يٍ يجهظ انُٕاب ٔيجهظ انًغرشاس".ٍٚ؛
ٔدٛث إَٓا  ،دذدخ ف ٙطٛغرٓا انًؼشٔػح يُاؽ عشٚاٌ اٜجال انٕاسدج ف ٙانمإٌَ
انرُظ ،ًٙٛيًا ٚرٛخ ألطذاب انؼشٚؼح ٔيذػًٓٛا ،أٌ ٚرٕلؼٕا ،يآنٓا ػهٗ أعاط يٍ
انمإًٌَٚٔ ،ثم ػًاَح ،ذكفم تًٕجثٓا يًاسعح انذك انًُظٕص ػه ّٛف ٙانفظم  15يٍ
انذعرٕس ،يًا ذكٌٕ يؼّ انًادج انًؼشٔػح غٛش يخانفح ألدكايّ؛
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لهذي األسباب:
أوال -ذظشح تؤٌ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانماػ ٙترغٛٛش ٔذرًٛى انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى 44.14

ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسعح انذك ف ٙذمذٚى انؼشائغ إنٗ انغهطاخ انؼًٕيٛح ،نٛظ ف ّٛيا
ٚخانف انذعرٕس؛
ثانيا -تأمر بتبلٌغ نسخة من لرارها هذا إلى السٌد رئٌس الحكومة ،وبنشره فً الجرٌدة
الرسمٌة.

ٔطذس تًمش انًذكًح انذعرٕسٚح تانشتاؽ فٕٚ ٙو انثالثاء  15يٍ يذشو 1443
( 24أغغطظ )2021

اإلمضــاءاث

اعؼٛذ إْشا٘

ػثذ األدذ انذلاق

انذغٍ تٕلُطاس أدًذ انغانً ٙاإلدسٚغٙ

يٕال٘ ػثذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انذافظٙ

انذغ ٍٛاػثٕشٙ

دمحم األَظاس٘

دمحم ػهًٙ

دمحم تٍ ػثذ انظادق

َذٚش انًٕيُٙ

خانذ تشجأ٘
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