الوضع القانوين ملدينة القدس وسكاهنا العرب
املقدمة:
منذ أن خضعت القدس للحكم االسالمي يف عام ()636م بعد دخول املسلمني صلحا وحىت ظهور
اخلالفة العثمانية عام( )1517خضعت فسطني للحكم العثماين شاهنا شان سائر البالد العربية وابلرغم
من التغريات االدارية اليت طرأت على املنطقة اال اهنم مل حياولوا استعمارها بل بقية حمافظة على مكانتها
حىت االحتالل الربطاين عام  1917هلا بعد اهنزام الدولة العثمانية ابحلرب العاملية االوىل ,ويف عام
 1876يف الربملان العثماين االول الذي مت عقده يف القسطنطينية ,مت انتخاب نواب فلسطينيني عن
القدس ,وكذلك وضع سنجق خاص هلا وبقي متصل مباشرة مع القسطنطينية ومل تعمل احلكومة العثمانية
على احداث أي تغري من شانه التاثري على طابع املدينة وسكاهنا ,بل دأبت على التطوير العمراين
للمدينة فقد قام السلطان العثماين مثال سليمان االول ابعادة بناء سور املدينة وتشيده حلمايتها من اي
اعتداء خارجي وبذلك بقيت القدس خاضعة للدولة العثمانية كسائر الدول العربية االخرى ومل يكن هلا
وضع قانوين خاص مستقل ومع تفكك االمرباطورية العثمانية واهنيارها اثر احلرب العاملة االوىل قامت
الدول املنتصرة ابالجتماع سرا لالتفاق على تقسيم" اهلالل اخلصيب " من االراضي العثمانية بني فرنسا
وبرطانيا مبصادقة روسيا وذلك ما بني( ,)1916/1915وبقيت هذا االتفاق سرية حىت اعالن الدولة
الشيوعية بروسيا عام 1917م ,الذي رافق وعد بلفور املشهور املوصي ابقامة وطن قومي لليهود يف
فلسطني ,فتم الكشف عن هذه املعاهدة املعروفة انذاك مبعاهدة "سايكس بيكو" ولكن سرعان ما ادى
االعالن عن املعاهده ااثرة الغضب بني الشعوب العربية مما ادى الحراج الدولتني الغربيتني فرنسا وبرطانيا
وتفاداي لالزمات املتوقعة عملت الدول املوقعة على املعاهدة املذكورة ابالجتماع مرة اخرى وتقرير
االنتداب على جزء من االقاليم العربية اليت كانت خاضعة لالمرباطورية العثمانية ومسيت املعاهدة مبعاهدة
"سان رميو"لعام 1920م مع االعلم ان االنتداب ال يكسب اي حق يف السيادة على االراضي اليت
تديرها  .ويعين _االنتداب _حسب ما جاء مبيثاق االمم املتحدة هو" مساعدة الدول الضعيفة التأخرة

على النهوض وتدريبها على احلكم حىت تستطيع حكم نفسها بنفسها وتصل لدرجة االعرتاف هبا كدولة
مستقله " ,ووفق ملا نصت عليه املادة  22من ميثاق عصبة االمم "ميكن وضع هذه االقاليم حتت
االنتداب حىت ميكنها ان تصبح مستقلة اذا وصلت لقدر من التقدم" وعليه مت فرض االنتداب على
سوراي ولبنان من قبل فرنسا وفلسطني والعراق وشرق االردن خضعت لالنتداب الربطاين مع االلتزام بتنفيذ
وعد بلفور يف اقامة وطن قومي لليهود بفلسطني  ,وعليه خضعت فلسطني وعاصمتها القدس لالنتداب
الربطاين الذي استمر من  1922حىت عام  1947م.
من االنتداب اىل االحتالل:
وخالل فرتة االنتداب زادت التصادمات بني العرب واليهود يف املدينة فكان اول صراع بني اجلاليتني
العربية واليهودية عام  1929وتبعتها ثورة  1936مما جعل القدس بؤرة للصراع العريب اليهودي ومع تزايد
هجرة اليهود لفلسطني زادت وترية التوترات بينهم مما دفع برطانيا لتشكيل جلنة ملكية لفلسطني لبحث
وضع االنتداب فيها ورأت ان االنتداب على فلسطني فشل ووجوب انسحاب القوات العسكرية الربطانية
منها وعلى ذلك صدر قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم () 181عام  1947/11/29القاضي
بتقسيم فلسطني اىل دولتني عربية ويهودية وجعل القدس "منطقة دولية خاصة " ختضع للوصاية الدولية
وهلا جملس ودستور خاص فيها يسري تطبيقة  10سنوات_دون ان يعطيها احلق ابلسيادة فيها_امنا منح
جملس الوصاية لالمم املتحدة بعض السلطات االداريةابسم االمم املتحدة مث يعطى سكان املدينة حرية
التعبري عن رغباهتم من خالل استفتاء عام  ,وقد مت رفض قرار التقسيم من قبل الطرف العريب بشكل
واضح.
قانونية قرار التقسيم :
ومبا ان القرار صادر عن اجلمعية العامة لالمم املتحدة _,واليت تعترب قراراهتا مبثابة توصيات غري ملزمة
لالطراف كما يرى البعض_ ,ووجوب االخذ ابرائها كوهنا متثل راي اجملتمع الدويل كما يراها البعض
االخر ,هذا من انحية  ,ومن انحية اخرى يعترب قرارا التقسيم خمالفا الهم مبادئ القانون الدويل اليت تعترب

قواعده امره يرتتب عقوبة دولية على خمالفتها وهو " عدم جواز االستيالء على اراضي الغري ابلقوة "
وكذلك مبدأ القانون الدويل وميثاق االمم املتحدة القاضي" حبق الشعوب بتقرير مصريها "حسب ماجاء
ابملادة االوىل من ميثاق االمم املتحدة وهو من املبادئ العامة ابلقانون الدويل اليت ال جيوز خمالفتها او
االتفاق على خمالفتها طبقا للمادة(  ) 34من اتفاقية فينا من قانون املعاهدات لعام  1969كما خالف
القرار املادة(  ) 10من ميثاق االمم املتحدة الذي خيوهلا حق تقدمي توصيات وليس قرارات  ,واالهم انه
مل يصدر ابلشكل القاطع النهائي حيث اصدر جملس االمن قرار رقم(  ,) 27افاد فيه انه ليس لديه
االستعداد لتنفيذ قرار التقسيم رقم(  ,)181واوصى ابعادة القضية الفلسطينية للجمعية العامة كما
خالف القرار أحد مقاصد االمم املتحدة املنصوص عليها ابملادة االوىل الفقرة الثانية اليت تتمثل ابلعمل
على تنمية الشعوب وتطويرها السياسي واالقتصادي لتصل الستقالهلا وتوطيد احرتام حقوق االنسان فيها
وفق ما جاء واملواد(  ) 80.77. 76من ميثاق االمم املتحدة بعد انسحاب القوات الربطانية من
االراضي الفلسطينية اتركتا وراءها حالة من الفوضى اليت اندلعت نتيجة االنسحاب واعمال العنف والقتل
مما اسفرت على احتالل جزء كبري من االراضي الفلسطينية من قبل القوات الصهيونية املسلحة وتقسيم
القدس اىل غربية بيد القوات الصهيوينة وشرقية بيد العرب الذين تدخلوا حلماية املدينة والدفاع عنها بعد
حالة الفوضى اليت خلفتها برطانيا من انسحاهبا .
املركز القانوين للقدس بعد :1947
بعد قرار التقسيم وضعت القدس حتت "نظام دويل خاص" واليت مل يكن هلا اي مركز مستقل من قبل
ذلك فهي كانت ختضع لالنتداب الربطاين حىت عام  ,1948ولكن قبل انسحاب القوات الربطانية من
فلسطني والذي كان من املفرتض ان يكون ب 1948/5/15اعلنت اسرائيل اقامة دولتها بتاريخ
 1948/5/14وبعد اندالع اعمال العنف نتيجة النسحاب الربطاين من املنطقة وتدخل القوات العربية
للحماية والدفاع استغلت القوات الصهيونية اعمال العنف هذه لالستيالء على جزء كبريمن االراضي
الفلسطينية مبا فيها غريب القدس"كان يضم ما يقارب  12حي" واعلنتها عاصمة لدولتها  ,صادق

الكنيست على قرارالقدس "جزأ ال يتجزا من اسرائيل" يف  1950/1/23لكن االمم املتحدة واجملتمع
الدويل اعتربت اختاذ اسرائيل مثل هذه القرارات واالجراءات خمالف للقانون الدويل الذي حيرم االستيالء
على اراضي الغري ابلقوة ,اما اسرائيل فهي تستند لضم غريب القدس الىعدة تربيرات منها ان الضم عمل
من اعمال الدفاع عن النفس واملربر الثاين فهو جتسيدا للوعد التلمودي واملربر الثالث هو ملئ الفراغ
القانوين الذي ساد بعد قرار التقسيم  ,وهي بذلك ال متلك اي سيادة قانونية على هذه االراضي امنا
سيادة فعلية حسب املادة(  ) 43من اتفاقية الهاي للمحافظة على النظام العام ومحاية حقوق املواطنني
وهي سيادة مؤقته تزول بزوال االحتالل ,وال جيوز هلا كذلك تغري القوانني السائدة يف هذه االراضي او
االعتداء على حقوق االهايل املدنية  ,وال يسمح هلا ايضا ان تسن اي تشريع او متارس اي اختصاص
تشريعي اال يف نطاق حمدود مبا يراعي مصاحل السكان واحلفاظ على االمن والنظام العام حسب ما ورد
يف اتفاقية الهاي الرابعة املادة(  ) 43كما ال جيوز تغري جنسية السكان وال اجبارهم على حلف ميني
الوالء ,وشددت اتفاقية الهاي مبوادها (  )42.43على ضرورة احرتام االحتالل القوانني السائدة يف
ذلك االقليم ,وال يبيح له اجراء اي تغريات يف القوانني والتشريعات او االوضاع االقتصادية او االجتماعية
 ,واتفقت على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة يف املادة(  ,) 64منها اليت اعتربت ان التشريعات اجلزائية
تبقى سارية املفعول ما مل تلغها سلطات االحتالل " وطبعا تكون حبدود مصلحة السكان وعليه فان
انطباق قواعد القانون احلريب على االحتالل الذي شهدته اجزاء من فلسطني مبا فيها القدس الغربية بعد
حرب  1948جيعلها منطقة حمتلة جيب ان يطبق فيها القانون الدويل االنساين مبا فيه اتفاقية الهاي
وجنيف الرابعة اخلاصة حبماية املدنني وقت احلرب  ,وان ما قامت فيه اسرائيل عقب احتالهلا لالراضي مبا
فيها القدس من اجراءات تشريعية كفرض اجلنسية االسرائيلية على سكان املناطق احملتلة  , 1948ونقل
العاصمة اىل القدس الغربية  ,فرض قانون امالك الغائبني  1950الذي اعترب ان االراضي واملمتلكات
ليس هلا مالك وغريها من االجراءات اليت مت اختاذها ضد االرض والسكان كلها شكل انتهاكا جسيما
للقانون الدويل االنساين وكذلك القانون الدويل حلقوق االنسان .

وابلرغم من االعرتاضات املتتالية للجمعية العامة لالمم املتحدة على االجراءات االسرائيلية ومنها قرار رقم
 214لسنة  1949بسبب نقل مكاتب الكنيست اىل غريب القدس اىل ان اسرائيل مل تكرتث هلذه
االعرتاضات ابلرغم من تعهدها ابحرتام ما جاء بقرار التقسيم .ان اجملتمع الدويل واالمم املتحدة اعتربت
اسرائيل دولة حمتله حسب التعريف الوارد يف قواعد قانون االحتالل احلريب املادة ( ) 42.43من اتفاقية
الهاي الرابعة لعام  ,1907و جيب عليها ان تطبق قواعد االحتالل احلريب على االراضي الفلسطينية اليت
احتلتها ابلقوة مبا فيها القدس الغربية
مل يتجدد البحث بقضية القدس بني  1952-1948اىل ان مت احتالهلا كليا سنة.1967
أمـا ابلنســبة للقســم الش ـرقي مــن املدينــة ,فقـد خضــع للســيطرة األردنيــة بعــد توقيــع األردن التفاقيـة اهلدنـة
مـع إسـرائيل فـي جزيـرة رودوس بتـاريخ 3/4/1949م وذلـك لوضـع حـد لألعمـال ,وكانت قد عقدت يف
أواخر عام 1948م سلسـلة مـن االجتماعـات الشـعبية ,وتـم فـي هـذه املـؤمترات اإلعـالن عن الوحـدة بـني
الضـفة الغربيـة والقـدس مـع األردن ولـذلك أعلنـت احلكومـة األردنيـة رسـميا بتـاريخ24/10/ 1950م عن
ضمها للضفة الغربية ,والقدس الشرقية ,بقيــت القــدس ,حتــت احلكــم األردنــي وذلــك لغايــة
7/6/1967م وهــو تــاريخ نشــوءحرب . 1967م.

الوضع القانوين للقدس بعد حىت يومنا هذا:1967
بعد حرب  1967قامت اسرائيل بضم القدس لشرقية اليت كانت حتت احلكم االردين انذاك حبجة الفراغ
القانوين بعد ان ختلت برطانيا عن سيادهتا ومل يتمكن االردن من سد الثغرة من وجهة نظرها .
تعاملت اسرائيل مع االراضي اليت احتلتها يف حرب  1967بشكل منفصل فعتربت الصفة الغربية مناطق
تقع حتت االحتالل اما شرقي القدس فطبقت عليه القانون السرائيلي واتكيدا هلذا الضم عمدت اسرائيل
اىل عمل الكثري من االجراءات اليت من شأهنا ان تقوم ابضفاء صفة املشروعية على الضم منها :
.1اصدار قرار الكنيست يف  1967/6/27الذي اصدرته" لتوحيد املدينة"حسب تعبريهم و الذي عدل
على قانون االنظمة والقضاء لسنة 1948
.2قانون رقم () 6لسنة  1967الذي أقره الكنيست تعديال على قانون البلدايت اإلسرائيلي ,ويهدف
هذا التعديل إىل منح وزير الداخلية اإلسرائيلي صالحيةاإلعالن عن توسيع نطاق بلدية القدس,بضم
مناطق جديدة إليها.
 .3وكما قامت بتاريخ  1967/6/26بعمل احصاء لسكان مدينة القدس وفق"قانون الدخول اىل
اسرائيل " واعتربت سكان القدس االصلني مهاجرين وقامت مبنحهم هوية اسرائيلية "اقامة " وهذه االقامة
ال تعطيهم احلق ابالنتخاب والرتشيح وال حق املواطن العادي حىت اما الذين مل يشملهم االحصاء بسبب
وجودهم خارج حدود البلدية اجلديدة السباب كثرية فقد حرموا من احلق يف االقامة بوطنهم او العودة
اليه ,اي ان حق الوالدة ابلقدس مل مينح مواطنيها احلق يف االقامة كذلك ال متنع ابعاده عنها ومبوجب هذا
القانون ايضا فان اي شخص يعيش خارج فلسطني ملدة  7سنوات او حيص على اقامة من دولة اخرى
او جنسية دولة اخرى فان حقة ابالقامة ابلقدس يصبح مهدد وكذلك هو عرضة لسحب هويته ,مل يقف
االمر هلذا احلد ففي عام  2006وكتجديد للقانون مت وقف قانون مل مشل العائالت الذي مينح من خالله
احلق ابحلصول على اهلوية االسرائيلية من احد افراد العائلة احلامل هلا ولكن هذا التجديد منع االزواج من
سكان الضفة الغربية والقطاع من التقدم للحصول على مل مشل لعائالهتم للحصول على اهلوية ,ويف عام

 1998سن الكنيست قانون "مركز احلياة" واعترب فيه ان املقدسي الذي ال تكون القدس مركز حياته
ابلعيش والعمل فهو ذو اقامة الغية ,مث تبعه جتديد اخر لقانون الدخول لعام  2003حيرم تسجيل اي
مولود مقدسي ولد يف الضفة الغربية .
.4الغاء سراين القانون االردين واغالق احملاكم االردنية واحلاقها ابحملاكم االسرائيلية والغاء البنوك العربية
ابملدينة وفرض الضرائب على سكاهنا ومن امهها "ضريبة االرنوان وهي ضريبة السكن " كما صادرت كل
ممتلكات احلكومة االردنية
.5اصدار قانون اساس لعام  1980/7/30يقضي جبعل القدس كاملة عاصمة السرائيل مرتكبتا بذلك
انتهاكا جسيما للقانون الدويل االنساين الواجب تطبيقة على االراضي احملتلة مبا فيها القدس النه كما
اسلفنا الذكر فان اسرائيل تعترب دولة حمتله وفقا ملا جاء به التعريف الوارد بقواعد القانون احلريب اليت جيب
أن ختضع هلا ,الن االراضي اليت مت احتالهلا عام  1967مبا فيها شرقي القدس وعليه جاء رد جملس
االمن على اعالن القدس عاصمة السرائيل بتاريخ  1980/8/20بقرار رقم( ) 478الذي اعترب ان
االجراء االسرائيلي ابطل وخمالف للقانون الدويل ودعى الدول بسحب بعثاهتا الدبلوماسية املوجودة
ابلقدس.
 .6قانون امالك الغائبني لعام 1950اليت استهدفت فيه دولة االحتالل امالك الفلسطينني الذين هجروا
من اراضيهم بسبب عمليات العنف بعد حرب  1948مبا فيها غريب القدس واعتربهتم غائبني وبذلك
استولت ععلى امالكهم وعند احتالهلا وضمها للقسم الشرقي من املدينة طبقت القانون املذكور على
امالم الفلسطينني الذين انتقلوا ىل العيش خارج شرقي القدس عندما كانت حتت احلكم االردين .
 .7قانون القومية الذي سنه الكنيست االسرائيلي  2018والذي يعطي احلق يف تقرير املصري لليهود فقط
كما حيرم االقليات املوجودة يف اسرائيل حقها ابلعيش مبساواة ودميقراطية.

يف عام  1991قررت االمم املتحدة ارسال جلنة تقصي حقائق اىل االراضي احملتلة لكناسرائيل رفضت
هذا االقرتاح مؤكدة اهنا بيست اراضي حمتلة كما ترى االمم املتحدة وامنا هي حتت السيادة االسرائيلية
وهي عاصمة السرائيل .

حلق االجراءات اإلسرائيلية ابملنطقة القاضية بتغري طابعها القانوين واجلغرايف والدميغرايف العديد من القرارات
الصادرة من االمم املتجدة واليت ادانت اسرائيل هبذه االجراءات التعسفية واملخالفة للقانون الدويل ومنها
قرار( )2254(, )2253لعام .1967

بعد عملية الضم اليت قامت فيها اسرائيل الراضي الضفة الغربية اعتربت نفسها السلطة القائمة ابدارهتا
واطلقت عليها اسم "املناطق احملررة "او "مناطق احلكم الذايت" وقامت ابصدار املنشورات واالوامر
العسكرية اليت مبوجبها تقلد صالحيات (التشريع والتعني واالدارة) حسب املادة( /3أ ) رقم( , )2اليت
مجعت من خالله السلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذ وهذا يعترب اصال انتهاكا للقانون الذي
يوجب الفصل بني السلطات ومع ان القانون احلريب مينعها من سن التشريعات او تغريها او عدم العمل
هبا ,اال يف ظروف ضيقة جدا للحفاظ على االمن اال ان اسرائيل وحسب رأي بعض فقهاء القانون فيها
مثل "يهودا شلوم" وغريه مما سار على دربه ان اسرائيل حبرب  1967كانت حبالة_ دفاع شرعي _وهذا
خيالف ما جاء حسب قواعد القانون الدويل فانه ( ال دفاع شرعي ضد دفاع شرعي) الن للفلسطينني
وحدهم حق الدفاع الشرعي على ارضهم و وهذا يعطيها احلق ابلسيادة الشرعية عليها ومل يعترب ان هذه
االراضي اخذت ابلقوة بل ذهب البعد من ذلك حني اعترب ان اسرائيل جاءت لتملئ "فراغ السيادة
"املوجود يف االراضي اليت احتلها بعام 1967حني اعتربت ان االردن ومصر ليس هلما سيادة شرعية
قانونية على االرض ابلرغم من ان اتفاق الوحدة للضفتني بني االردن وفلسطني جاء ابرادة شعبية حبته ,مما
يعين اهنا اخرتقت احد اهم املبادئ اليت يقوم عليها ميثاق االمم املتحدة والقانون الدويل وهو حق

الشعوب يف تقرير مصريها وردا على هذا قام جملس االمن ابصدار قرار رقم ( )242لسنة  1967الذي
طلب فيه من اسرائيل االنسحاب من ارضي  1967دون ان حيدد اي اراضي وترك التفسري فضفاضا
فيها ودرجت معظم القرارات اليت صدرت من اجلمعية العامة وجملس االمن بعد عملية الضم بشأن
االراضي اليت مت االستيالء عليها عام  1967مبا فيها القدس الشرقية منددات مبا تقوم فيه اسرائيل من يف
االراضي احملتله مطالبتا اايها وقف املستوطنات وذلك بقرار رقم(  )298و(  446و) 452لعام 1979
,وكذلك اعمال العنف يف احلرم الشريف وغريه من االماكن املقدسة ابلقدس بقرار رقم ( 478و  592و
,) 6058و ادانة جملس االمن ابعاد  12مدنيا فلسطينا بقرار رقم () 726الصادر بتاريخ
 ,1992/1/6واكد ابنطباق اتفاقية جنيف الرابعة على االراضي احملتلة عام  1967مبا فيها القدس
وابلرغم من ان قرارت جملس االمن قرارا ملزمة اال ان اسرائيل مل تتقيد فيها وبقيت هذه القرارات مرتوكة
للحل السياسي ولكن من الغريب ان قرارات جملس االمن واجلمعية العامة جاءت فقط بصيغة شرقي
القدس فهل يعين هذا اهنا اعطت اسرائيل الشرعية الضمنية يف القدس الغربية ؟؟وهذا ما يتناىف مع
قواعد القانون الدويل وميثاق االمم املتحدة حبق الشعب يف تقرير مصريه .
خامتة:
نلخص مما جاء ان القدس بشقيها الشرقي والغريب حمتلة من قبل قوات االحتالل االسرائيلي حسب قواعد
القانون احلريب وجيب ان يطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949والقانون الدويل االنساين والقانون
الدويل حلقوق االنسان وجيب على اسرائيل كقوة حمتلة ان تلتزم مبا جاء ابلقانون احلريب كدولة حمتلة وان
مجيع ما اصدرته احلكومة االسرائيلية من قوانني وتشريعات منذ حزيران عام  1967وحىت وقتنا احلاضر
لكي تطبقها على االراضي احملتلة مبا فيها القدس تتناقض والقراعد العامة لالحتالل احلريب تتجاوز يف
الوقت نفسه ما لسلطة االحتالل من صالحيات تشريعية يف االراضي احملتلة وعليه فان مجيع القوانني
والتشريعات اليت متس حبقوق مواطين القدس وعلى اخلصوص" قانون انظمة الدخول" اىل اسرائيل لعام
 1952وتعديالته لعام  1974والذي يعترب فيه اهايل القدس مقيم يف اسرائيل وليسو مواطنني ال

يتمتعون حبقوق سياسية كحق االنتخاب والرتشيح مثال والذي تستند اليه وزارة الداخلية ايضا يف
سحب بطاقات اهلوية من املواطنني حارمة اايهم من حق املواطنة داخل ارضهم واالقامة يف مدهنم وهذا
يعترب انتهاك جسيم للقانون الدويل االنساين وقانون حقوق االنسان فهذه السياسة اليت تتبعها اسرائيل
حبق اهايل القدس الشرقية واليت تعمل على هتجريهم من ارضهم ابلطرق القانونية .
تركت قضية القدس ملفاوضات احلل النهائي ومل تسفر حىت االن جبين مثارها ويف احملاداثت االخرية لوزير
اخلارجية جون كريي اكد ان امرييكا ستطر للتدخل حبال مل يتم حل هذه القضية مما يعطي خماوف اكرب
اجتاه قصية القدس لتبقى معلقة او حتال مرة اخرة لالمم املتحدة لتعمل على تسوية هنائية للقضية .
يف سياق ما مت احلديث عنه فقد يكون القانون الدويل ووسائله قد غيبو عن الساحة يف التطبيق والتنفيذ
فهل هذا النه ال يوجد وسائل ردع فعلية يف حالة انتتهاك قواعده متثل هلا الدول ام انه تواطئ من
القانونني اجتاه القضية يبقى السؤال ما دور اجملتمع الدويل يف قضية القدس؟؟؟؟؟؟

