بسم هللا الرحمن الرحيم
وزارة التربية والتعليم العالي
مجلس البحث العلمي
مديرية التربية والتعليم /شمال غزة
مدرسة أسامة بن زيد الثانوية للبنين

حبث بعنوان

(االنتهاكات اإلسرائيلية للمشهد الثقايف فى القدس)
مقدم لليوم الدراسي األول ضمن مشروع نشر ثقافة البحث العلمي فى التعليم العام المنعقد بتاريخ 6116/4/11

إعداد الطالب

عبد الرحمن محمد يونس ياغى
رأفت أحمد عبد العزيز ياغى

اشراف  /د .محمود عبد المجيد عساف

الملخص:
هدفت الدراسة التعرف إلى مكونات المشهدد القاهافو والارهاري فهو الاهد
مدينههة الاههد

ومظهاهر اسهتدداف المؤسسهات القاافيهة فهو

ولتاايهها ااهههداف اتاعههت الد ارسههة المههندي الووههكو التههاريعو و ل ه مههع ع ه

ا

تمههاد مههى م ار عههة

اادايات ات الع قة اموروع الدراسة وتوومت النتائي إلهى نع الكتهر مها اهيع ها  )0202-0222شهددت اشهتداد
وتير التدويهد ل ميهم م مهد مدينهة الاهد

إس مية المدينة .ونع سهمطات ا اهت
الوههديونية الدا مههة و له كقسهها

وماهاو ت اقيقهة لماهو الم مهد القاافيهة امسه مية والمسهياية لطمه

مارهية فهو معططدها لتدويهد الاهد

شهر ية

والمسه د ااقوهى االتعهاوع مهم المنظمهات

اائههدي مهرتاط ايدوديهة الدولههة المكههاع والتههاري ) .ونع مهها ترتكاههإ إسهرائي ) ااهها

الم هواطنيع المادسههيع يعههد ريمههة اههره ايههح تاههرمد ندنههى ااههوا المواطنههة وتدمههيل العههدمات فيدهها وت ههاو ت ك ه
الاوانيع الدولية فو تعاممدا مم نه المدينة  .ونووت الدراسة اد و نوااه الارار لتام مسؤولياتد لتوفير ك سا

الد

الكعمو لماكاظ مى التراح الاراري وتشكي مر عية لممشدد القاافو مع ع

د

الماادرات الشاااية.

مقدمة :
تشك القاافة امكوناتدا المعتمكة ناد نه عووويات مدينة الاد

فالاعد التاريعو والدينو ساهما فو ااتكاظ

المدينة اإرح نقري و مرانو وقاافو ومع مكتاهات اارشهيف ومتهااف وم اركه قاافيهة شهكمت اوهناً منيعهاً لماكهاظ مهى
رواة المدينة واس ميتدا .
تمقه الاههد

ههوهر القاافههة الكمسههطينية وروادهها وهويتدهها اندهها الاارههنة الرئيسههة لمتهراح والتههاري والديانههة اتههى

نواد ك شار فيدا يام تاريعاً ولإ قوة ونراى لك ا ر وش ر فيدا معنى قاافو وقد تكد العال العوهر
الاديح الاعد القاافو لمدينة الاد

فس مت اليونسكو ا  0890الاد

اقسوارها مى ئاة التهراح العهالمو المدهدد

االعطر ق نودرت دداً كاي اًر مع الا اررات المتعماة االاكاظ مى المدينة المادسة ونظمت دداً مع المااءات لمعاهراء
الدولييع يددف الووو إلى إ راءات ممية لوقوف التعديات الوديونية مى مدينة الاد  .ال عاة )73 0200
فو القالح مع كانوع ااو

وقد نشرت ريد الاد

 )0202تاري اًر قوي اًر يهر نع ار ا تتاهو تهدري ياً ونكقهر مهع

ني وقهت مرهى إلهى اوههمة لكمسهطيع ونشهارت التاههارير إلهى مها هاء مههى لسهاع داموماسهو مه فهو دولهة ا اههت
ايح قا

اظ ا

التغير ال ي ادح فو ارم سنوات

الشهرقية ههو المكهاع اله ي تسهكنإ

هاد مها كانهت الاهد

النعاهة الكمسهطينية قطهاع اا مها واموهدارات الككريهة الرفيعهة لكهند اوع انتامهوا إلهى ار ا

هنها االهة مهع المهوت

وهو نمر ما ع لمغاية ) .وفو اديح ه ا الداموماسو إشار واراة إلى الواقم ال ي تعيشإ مدينة الاد
والى واقم القاافة فو المدينة اشك عاص يترمع تا ي اًر مع مستاا معت ينتظرها .الغو

فاتههى نواعههر الاههرع المارههو كانههت الاههد

تتمركه اههإ المؤسسههات والم اركه القاافيههة وام

تشههك

)043 0202

اوههمة فعميههة لمشههعه الكمسههطينو وتعتاههر الموقههم المتاههد اله ي

ميههة المعاههر ههع الارنههامي الههوطنو لمنظمههة التاريههر الكمسههطينية اقشههكا

قاافية واادا ية متنو ة ونفرت إلى ديناميكية الية وممي
فو معركة الاااء الكمسطينو.
لاههد تعررههت مدينههة الاههد

اشك

ا

من ه الماظههة ااولههى ا اههت

 0893لعد ه مات وا راءات شرسة هدفت طم

عمهت مدينهة الاهد

نر

الاااهة السياسهية واايديولو يهة

ءههها الغراههو سههنة  0849وااههت

ءههها الش هرقو سههنة

الدوية العراية والقاافهة امسه مية لممدينهة فااولهت الارهاء مهى

ك ه معم ه إس ه مو فيدهها وتغييههر المشههدد القاههافو والارههاري والههديمغرافو فيدهها لتتوافهها مههم الرؤيههة الوههديونية كمدينههة
مواد ويدودية فو ااسا

تات السياد امسرائيمية .يون

)48 0202

مشكمة الدراسة -:
من نع وادقت دولة ا ات

لدا ع ااقو المدع الكمسطينية

واعد ام

مى معطط اناء ال دار العا

وال ي يمف مدينة الاد

ا 0220

والسيطر مى نكار مسااة ممكنة مع اارارو ونق

ع ع المعطط ا ستيطانو

 )0202ا 0202

يد العره وتد ير سكاندا ظدرت ممارسات ا ات

.

ويددف إلى

دد مع السكاع العره

ال ي يددف لمسيطر مى ما تااى مع اارارو فو

اشك وارد الدادفة إلى طم

مظاهر العراية امس مية فيدا

و ميإ تتادد مشكمة الدراسة فو ام ااة ع ااسئمة التالية -

 -1ما مكونات المشهد الثقافي والحضاري في القدس ؟

 -6ما مظاهر استهداف المؤسسات الثقافية في مدينة القدس ؟
 -3ما أبرز مالمح التهويد الثقافي لمدينة القدس ؟

أهداف الدراسة :

تددف الدراسة إلى -

.

 التعرف إلى مكونات المشدد القاافو والاراري فو الاد يورد مظاهر استدداف المؤسسات القاافية فو مدينة الاد -تاديد نار م مد التدويد القاافو لمدينة الاد

.

.

أهمية الدراسة:
 تههقتو ه ه د الد ارسههة فههو الوقههت ال ه ي تتعهرض فيههإ إلههى سياسههات تدويديههإ له تتكههرر مههع قا هتاريعدا.

 -تظدههر نهميههة الد ارسههة فههو تناولدهها العوووههية القاافيههة لمدينههة الاههد

و له ادههدف إلغههاء

فههو الوقههت اله ي يدههت اههإ ن مههه الاههااقيع

االشقع السياسو .

 -يمكع نع يستكيد مع ه د الدراسة طماة العم والاااقيع فو الشقع الكمسطينو نو الماد .

 تاوههير العههره والمسههمميع اا ه ا نتداكههات امسهرائيمية لم مههد التهراح العراههو امسه مو والمشههدد القاههافو فههومدينة الاد

منهج الدراسة -:

مما يسا د فو تقوي

ممية مااراتإ ومااومة انتداكاتإ .

تعتمههد الد ارسههة المههندي الووههكو التههاريعو و له مههع عه

ا

تمههاد مههى م ار عههة اادايههات ات الع قههة امورههوع

الدراسة والااح فو الاارر وتديئة الايانات لإل ااة ع نسئمة الدراسة وتتاهم ا اهداح التاريعيهة التهى مرتهت ادها

ا نتداكات ا سرائيمية

الدراسات السابقة -:
تعددت الدراسات التو تناولهت مورهوع الد ارسهة الااليهة وكه ل التهو تناولهت د ارسهة مدينهة الاهد

المعتمكة اشك

وفيما يمو رض لهاعض هه د الد ارسهات كقسها

ا

ل

مهع كافهة النهوااو

تمهاد ميدها فهو تقوهي مشهكمة الد ارسهة

وام ااة ع نسئمتدا -

 -0دراسة صالح الدين ( )6115والتو هدفت التعرف إلهى إ هراءات الوهديونية فهو تدويهد المشهدد القاهافو الماهد
والتو عموت إلهى نع سهمطات ا اهت
مع ع

تسهعى إلهى تدويهد ااسهماء والمواقهم ال غرافيهة وت ويهر التعمهي والااهائا

الاكريات مقاات ما ورد فو كتهاه الااعامهات اليدوديهة) .ونووهت الد ارسهة ارهرور موا دهة سياسهة

التدويد مع ع

إاياء نسماء المواقم والمسميات العراية ااويمة.

 -0دراسةةة يةةونس ( )6115التههو هههدفت التعههرف مههى ق هوانيع وق ه اررات ا اههت
لمدينة الاد

فهو طمه

وعموت إلى نع إ ه ا المؤسسهات الكمسهطينية فهو مدينهة الاهد

يهقتو رهمع سياسهة ا اهت

الدويههة العرايههة نظه اًر لههدورها فههو تقايههت امنسههاع المادسههو و هوداً وتاريعهاً .ونووههت الد ارسههة ارههرور

الايا اام ت داموماسية وا

-7

الااليههة المتعماههة االتدويههد القاههافو

الوديونية لماد .

التاريعيهة

مية وقاافية مى المستوييع الرسمو و يهر الرسهمو فهو موا دهة المه ا

دراسة أبو خضير ( )6116والتو هدفت التعرف إلهى مكدهو امستشهراا امسهرائيمو ت هاد مدينهة الاهد

يعد د ماً لمقواات المارر فو نكو
ماههاو ت لطمه

المستشرا ومندا نع اوقار امس مية فهو مدينهة الاهد

واله ي

وسهائر فمسهطيع مها ههو إ

المارههو وماههو ااايهها انههو إسهرائي و قههار اارض التههو وهادهها الههره لانههو إسهرائي ونقاتههت الد ارسههة نع

المستش هرقيع اليدههود يعتاههروع و ههود قاههة الوههعر والمس ه د ااقوههى ت ههاه ً لمتههاري اليدههودي ممهها يسههتو ه اسههتمرار

السياد امسرائيمية مى مايط الار المادسو وتغيير م ماإ إلى اليدودية .

 -4دراسة عمقم (  )6111والتو ااقت سا الاكاظ مى التراح العاص امدينهة الاهد
لمعرفة العطر ال ي يددد التراح المادسو وفد منطا ا ات

مهع عه

انهاء اسهتراتي يات

ونسالياإ الرامية إلهى تدويهد المدينهة اشهتى الطهرا .وقهد

نورد الاااح ممة مع اافكار يمكع الايا ادا لماكاظ مى تراح المدينة وقاافتدا ومندا
 كتااة التاري الكنعانو من اداية نشقتدا اتى وقتنا الاارر .– إنشاء نرشيف الكترونو يتر الدراسات المياً .

 -اميعا لممؤسسات العراية ك اسه اعتواودا االايا اق ما إادا ية ات

قة اقاافة الاد

.

 -2دراسةة عبةةد الكةريم ( )6111هههدفت تاديهد م مههد التو دهات امسهرائيمية إ اء التهراح القاهافو والارههاري فهو مدينههة
الاهد

والتهو تظدهر فهو العديهد مههع المكهردات والوهيي التهو يهت توظيكدها فههو طمه

وتاههديمدا كمدينههة يدوديههة) مههع عه

مميههة التدويههد الماههرمي اله ي يمه

كه العههال والرمههو المعتمكههة المتعماههة اههالتراح

القاههافو لممدينههة  .وتنههاو الاااههح ام هراءات امس هرائيمية ناههو تاايهها هههدفدا مق ه
هوية الاد

مع ع

م ا مد فو الديك .

 -9دراسة أبو الخير ( )6113هدفت التعرف إلهى دور ام ه
تدويد ال تعمي

تدويد النظا الارائو والشر و مع ع

الدويهة العرايهة وامسه مية لماههد
تشههكي التههاري اليدههودي وطم ه

امسهرائيمو والعراهو فهو تدويهد الاهد

قاافيهاً مهع عه

ت اه ق اررات الماكمة الشر ية ودوائر ااوقاف امس مية .

كمهها نظدههرت الد ارسههة مههد مااوههر المؤسسههات القاافيههة ومنعدهها مههع نداء مدامدهها امهها فههو ل ه المعدههد العراههو وايههت
الشرا وك ل

ارنة ااسماء وتشويإ التاري ونووهت الد ارسهة ارهرور تاايها المعطوطهات والتهاري ونووهت الد ارسهة

اررور تاايا المعطوطات و راء الدراسات العممية او التراح القاافو المادسو .

المبحث األول  /مكونات المشهد الثقافي الحضاري في مدينة القدس :
 -0مكتبات الوقف اإلسالمي والمكتبات العامة
انتشههرت ظههاهر وقههف المكتاههات العامههة وال ريههة والتههو شههكمت مر ع هاً هام هاً لتههاري المدينههة ع ه
واستناداً إلى س

ت الماكمة الشر ية فإع دد المكتاات الوقكية كاع ي يد\  )32مكتاة تعررت لمندهه والتهدمير

من نكاة  0849ول يتااى مندا سو

 )00مكتاة إس مية

 )00مكتاة مسياية  .السماوت )47 0202

وال دو التالو يورد نه المكتاات امس مية والمسياية فو مدينة الاد
مكتبات إسالمية
مكتاة المس د ااقوى -س

ت الماكمة الشر ية .

مكتاة المتاف امس مو -المكتاة العالدية.
معية الدراسات العراية -مكتاة فدمو اانواري .
المكتاة الاديرية -مكتاة إاياء التراح امس مو.

.

مكتبات مسيحية
مكتاة دير اارمع – مكتاة الاعقة الاااوية
مكتاة الاديسة ع -مكتاة الاطريكة اوتيع .
مكتاة الاطريركية الرو اورقو ك
مكتاة الاطريركية الرو الكاقولي

مكتاة ال اوية اا اكية -مكتاة العكيكو .

مكتاة الاد

مكتاة العطيه -مكتاة امعة الاد

مكتاة ساع ورج -مكتاة هو و ماريا يوع

يادر ا

الاك ه امس ه مو

ماتنياتدا

يادر ا

لممعموة دير امفرني )

ماتنياتدا

 022222كتاه  9222معطوطة

 92222كتاه فو دير اارمع فاط

 922س ً لمماكمة الشر ية

والااية  722222معطوطة

 0222222وقياة تاريعية

 4222معطوطة مندا  0922االمغة العراية

 022نواناً لواف ودوريات تاريعية
 2222وور تاريعية
لكههع تعررههت ه ه د المكتاههات إلههى التمههف ال ئههو نو الكمههو نتي ههة ا نتداكههات امس هرائيمية مههع دههة وامهمهها وسههوء
الظروف التع يع وتدنو الو و اايمتدا مع دة نعر .

 - 0مكتبات مدارس البحث األثري -
وتعود ممكية ه د المدار إلى الغره ااستقناء المتاف الكمسطينو ال ي سيطر ميإ ا اهت
الش هرقو مههع الاههد

0893

ال ه ء

منه ااهت

وال ه ي ياتههوي اامرههافة إلههى الم هواد ااقريههة مكتاههة هامههة ياههدر اا هوالو 72222

كتههاه إلههى انههه وههور مههع وقههائا المدينههة نمهها اايههة المههدار فاههد تقسسههت منه ندايههة الاههرع التاسههم شههر وادايههة
العشهريع لد ارسههة تههاري فمسههطيع اشههك عههاص وتههاري اه د الشهها اشههك
اامرافة  7222نواع م مة دورية ومع ه د المكتاات

هها

تاتههوي مهها ياههاره  722222كتههاه

ناو السعود )94 0202

ن -مكتاة مدرسة اوقار الاريطانية اامريكية والكرنسية واالمانية .
ه -مكتاة المتاف الكمسطينو .
 - 3المتاحف :
تاتههوي الاههد

الشهرقية مههى متههااف ديههد

نيههة اقروههدتدا التاريعيههة وااقريههة المتنو ههة التههو تغطههو تههاري المدينههة

اشك عاص وتاري فمسطيع موماً إ نع الايهة المتهااف تكتاهر إلهى ا اتيا هات ااساسهية ااسهتقناء المتاهف
الكمسطينو ال ي وادرد ا ات

ا  0893ومتاف الامعة ومع ه د المتااف

الغنو )009 0202

 المتاف امس مو .

 متاف الكنيسة الاديسة انا سانت ع) .
 متاف الاطريركية الرو اارقو ك
 المتاف الكمسطينو .
 متاف دار الطك

 متاف الكرنسيسكاع.

.

يام فو قا ة عاوة فو مؤسسة دار الطك العراو ).

 متاف الامعة .

 متاف اارمع .

 متاف التراح الشعاو .
 - 4المسارح والفنون -:
تاترههع مدينههة الاههد

العديههد مههع الم ارك ه القاافيههة مههع مؤسسههات المسههرا والكنههوع والموسههياى نهمدهها

المسههرا

ال ههوطنو ) اله ه ي لع ههه منه ه تقسيس ههإ هها  0890دو اًر فع هها ً ف ههو ان ههاء الارك ههة المس ههراية ف ههو المدين ههة وت ههري في ههإ

نشاطات قاافية اشك يومو تتراوا ايع إنتاج وتاهدي
الساام ااساو ية مساء ك عمي

من

هروض مسهراية نو استرهافة فهرا مسهراية ويعاهد فهو نهدو

ار  0887واتى اوع  .ناو

وقههد وههدر ههع النههدو نراعههة كتههه توقيايههة لمهها ي ههري فههو النههدو وهههو
ااطكا

لة )020 0202
ياههو

إيميهها ق هراءات فههو نمهها ج اده

فو نده ااطكا ).

وقد نن ت الندو اتى  0202/3/70اه
مناقشة  )23كتاااً

 00نطكا

 42كاار)

 04رواية –  9م مو ات قووية –  4م مو هات شهعرية3 -

كته معتمكة -مسرايتاع ).
 ومع رمع مؤسسات الكنوع فو الاد

والتو تاي مدر اناً موسياياً سهنوياً منه

مؤسسة ياو

ها 0889

واتههى اوع ايههح تسترههيف فرقهاً موسههياية و نائيههة ماميههة و رايههة ون نايههة تعمه االيهاً مههى إ ههاد تههرمي وت ديه

مار سينما الاد
 مرك الاد

تمديداً

فتتااإ كمرك قاافو فو الاد

.

لمموسياى /يشرف ميإ الكناع المادسو موطكى الكرد) ياو اتدريه اله ار ايع فهو تعمهي او ت

الموسياية .

 فرقة وااريع /فرقة نائية مادسية متادمة تاي اك ت فو الاد
 مسرا سناا  /يشرف ميإ نامد ناو سمعو ) عاص اتادي

وعار دا .

روض مسراية لألطكا .

 مادى الكتهاه القاهافو  /افتهتد فهو  0228 /00 /00فهو مهار هورداع فهو شهارع وه ا الهديع يدهدف إلهى نع
يكوع ممتاى تعارف لمكتاه والمقاكيع وترويي وتسويا الكته ومناقشة الارايا الكمسطينية و رض ااف
ات الاعد السياسو .

 نادي الواافة /تقس
نشاطاتإ

الاوهير

ه ا النادي نواعر  )0222ويددف إلى تااد المعمومات والتوقيها اهيع الوهاكييع ومهع

 -0لقاء األربعاء نشاط نساو و ملااء الروء مى ااشعاص الممي يع قاافياً .

 -0الطاولة المستديرة فعالية شدرية يت فيدا استرافة شعوية فمسطينية نو ن ناية واااة قرار .
 -7منبر المقاءات الصحفية ياو ااسترافة شعويات ا تاارية مهؤقر فهو الاهد

و له رهمع اها ال مدهور فهو

معرفة الااياة .

المؤسسات الثقافية في القدس وأهدافها-:
طكاً مى ما ساا ن مم الاااقوع مى تونيف المؤسسات القاافية العاممة فو الاد

إلى -

 المؤسسةةات النقابيةةة وا تحةةادات والةةروابط المهنيةةة  /وتره العمهها والط ه ه والمدنيههيع والا هرفييع والوههاافييعوالكتههاه وقههد لعههه م مههم الناااههات دو اًر مدني هاً مدم هاً اههقفا وطنههو فههو مدينههة الاههد

والرههكة الغرايههة ومههع تم ه

المؤسسات
اتااد الكتاه رااطة الواكييع م مم الناااات ااطااء -المدندسيع) تشكي ت المه نر واتااداتدها ) وههو
تعم امو ه تراعيص إسرائيمية  .ناو رفة )07 0200
 المؤسسةةةات اإلعالميةةةة واألهميةةةة  /ه ههو مؤسس ههات مس ههتامة تره ه الو ههاف اليومي ههة وااس ههاو ية والم ه ه ت عمية وناااة الواكييع والمؤسسات الكنية مق المسرا الوطنو والكرا المسراية المت ولة وهو

والمكاته ام

تعم ه امو ههه ت هراعيص إ هها ات م ه
-

و ياهها لمسههمطة امس هرائيمية نع تسههاه إ ا تدهها دوع سههاه و يههإ .

ود )70 0202

المؤسسات الخدماتية  /وهو تاد عدمات طاية وانسانية مااشر لمكمسطينييع فو الاد

ال يع امي دده

ا

 0202ا هوالو  772نلك هاً وتاههد تم ه المؤسسههات عههدماتدا فههو م هها الوههاة وال ار ههة وامرشههاد ناههو رفههة
)04 0200

وتت سد نهداف ه د المؤسسات فو -
 -0التقكيد مى رواة الاد

اا تاارها اومة فمسطيع .

 -0استنداض الاركة الشعاية لموا دة ام راءات والمعططات امسرائيمية .
 -7تادي الد

ام اقو لتقميع ماومات الومود .

 -4استنداض الايا القاافية لتقايت الايا ا
 -2إتااة الكروة لمواطنيع الاد

تما ية فو الاد

.

لممشاركة فو قرايا الوطع والمشاركة فو الايا السياسية .

المبحث الثاني  :مظاهر استهداف المؤسسات الثقافية .

إع مشههروع رههره العم ه المؤسسههو الكمسههطينو مشههروع ادنتههإ اريطانيهها ع ه
سههمطة ا اههت

انتههداادا مههى فمسههطيع ونكممههت المسههير

و ممههت امكههر وعههداع ودهههاء لسههمه نه ه فمسههطيع مههع المؤسسههات والديئههات وال معيههات ومهها ا

مسمس ه إ ه ا المؤسسههات العيريههة والقاافيههة والعمميههة و يرههها مسههتم اًر فم ه تتوقههف اههره ا اههت
وال معيههات اتههى اعههد قيهها السههمطة الكمسههطينية هها 0884

له

اههر الا ه اررات العسههكرية اإ

مههى المؤسسههات
قدهها نو موههادرتدا نو

ارماندا مع الرعص وا تاارها عار ة ع الاانوع  .الادومو )0 0200
وقهد ههاء ا سههتدداف لممؤسسههات المادسههية كعطهوات ااايههة وسياسههية وههديونية لمتوههنيف مههى و ههود تمه المؤسسههات
و دودها فهو تقايهت امنسهاع المادسهو ادويتهإ وكينونتهإ فاه اررات ام ه ا لده د المؤسسهات تعكه
رؤيههة مؤسسههات فمسههطينية تاههد عههدمات لمم هواطع الكمسههطينو المادسههو فههو مدينههة الاههد

ر اهة وهديونية اعهد

ويااههى ا اههت

هههو ال دههة

الوايد التو تتاك اك شوء .
والمؤسسههات التههو له يوههمدا ام ه ا نسههد ال ههدار العهها

فههو إع ار دهها مههع الاههد

قسه اًر ونامههت ماراتدهها مههع الاههد

ورهواايدا لتسههتطيم تاايهها ولههو ه ءاً يسههي اًر مههع نهههدافدا التهو ننشههئت مههع ن مدهها اعههد نع منههم ن رههاؤها مههع الووههو
لماههد

ممههع

يام ه هويههة مادسههية وفههو الوقههت نكسههإ نسههد الممههوليع الغرايههوع لعههدد مههع المؤسسههات والم ارك ه ااهميههة

الماامههة فههو الاههد

اتاههدي ام هراءات لنا ه الما هرات والعم ه مههدع الرههكة اا ههة نع ال مدههور المسههتكيد مو ههود فيدهها

ووعواة و ود اا راء إليدا و له ادهدف ت كيهف مهوارد ال معيهات والمؤسسهات المادسهية و انهت تمه المؤسسهات
م ههع م اا ههة اا ده ه العس ههكرية امسه هرائيمية) لمع ههامميع فيد هها وا تا ههالد ومداهم ههة من هها لد ولك ههرض اال ههة م ههع الر ههه
والتعويف وم اظة التموي الشعاو لتم المؤسسات ومااور ننشطتدا العار ية .
موسى )7 0229

أشكال ا عتداءات التي تتعرض لها المؤسسات الثقافية :
إع إ

ا المؤسسات القاافية وا

ني مؤسسة فو الاد

تما ية الكمسطينية فو الاد

مع ا نتداكات امسرائيمية مع عه

وا تاا العامميع ومنم الايا

يمق ق ار اًر سياسياً نورياً ولي

ا قتاها والمداهمهة والتكتهيل وموهادر الماتويهات والوقهائا

ومنم الايا االكعاليات واانشطة الشعاية إرافة إلى ام

اساه ترعيوهدا و له تاهت ارئهم معتمكهة مقه
اقندا تعم لوالد منظمة إرهااية  .ناو

قانونياً فم تهني

ع الندائو لاعض المؤسسات

امايهة ال مدهور نو نع هه د المؤسسهة تمولدها .ت.ف) نو اتدامدها

لة )092 0202

وتعيل المراك والمؤسسات القاافية فو الاهد

االهة مهع الرهعف والهناص فهو الكهوادر الكنيهة والتانيهة وامداريهة اعهد
تاههاد الكتههاه الكمسههطينييع واتاههاد الوههاكييع

نع نقههاموا فيدهها وههور متعاقاههة ايههح كههاع فيدهها الماههر ال هرئي

الكمسطينييع الم اع انتا إلى ار ا اعد قيا السمطة كمها نع مركه الوسهطى لمكهع التشهكيمو ن مها ناهواه ماهرد
وانتاه ه مس ههرا الاو ههاة إل ههى ار ا نيره هاً وله ه تع ههد اع ههض الم ه ه ت تو ههدر مقه ه م م ههة الكات ههه)
ووايكة الك ر الندار المنار الشعه) ول يعد يودر فو الاد

سو وايكة الاد

الع ههود )

.
الغو

)043 0202

أبرز المؤسسات التي تعرضت لالعتداءات اإلسرائيمية -:
يههت اسههتدداف المؤسسههات المادسههية التههو تاههد عههدمتدا اانههاء مدينههة الاههد
اروت سمطات ا ات

مدمهها كانههت طايعههة العههدمات ايههح

مى تريا العناا مى منظمات الم تمم المدنو ومؤسسات ااوا امنساع مى و هإ

العو ههوص وتايي ههد ممد هها ومن ههم نش ههاطاتدا وس ههع الاه هوانيع العنوه هرية كمش ههروع الا ههانوع يس ههمى اا ههانوع ت كي ههف
ال معيههات وفههرض العديههد مههع العااههات نمهها

م ه المؤسسههات القاافيههة ونتعمهها اتدديههد شههر ية و ههود ننشههطة تم ه

المؤسسات .
ت ه إ ه ا نكقههر مههع  )99منظمههة فمسههطينية فههو الاههد

من ه الع ه  0893فيمهها ن اههرت  )77مؤسسههة نعههر نا ه

نشههاطاتدا إلههى الرههكة الغرايههة وت ه إ ه ا ا هوالو  )07مؤسسههة نهميههة رههمنت ريههاض ااطكهها و معيههات عيريههة
ومراك شاااية مع الكتر . )0207 -0220
> 70 -0200 <www.alquds.com/News/article/view/id/329879يناير )
وفيما يمو رض لاعض المؤسسات التو تعررت ل

تداء وام

ا-

-0

بيةةت الشةةرا ( األورينةةت هةةاوس ) وهههو الماههر يههر الرسههمو لمنظمههة التاريههر فههو الاههد

فيو ه الاسههينو) هها 0884

ونوههاد ما ه اًر لموفههد الكمسههطينو لماادقههات الس ه

متعههدد ااطهراف ويتكههوع ايههت الشههرا مههع ههدد مههع الههدوائر وااقسهها تعم ه

نسسههإ ال ارا ه

إرههافة إلههى طههاق المكاورههات

مههى مسهها د الم هواطنيع المادسههيع

مههى

إاااا ااوقد ومتااعة العديد مع المؤسسات العاممة فو الاد  .تعررت ايت الشرا لمعديد مهع ا نتداكهات وا

تهداء

نكقر مع مر ايح اقتامت قوات ا اهت
ا اتى ا 0880

ام

امسهرائيمو فهو ها  0899المانهو ون ماهت ناوااهإ اسهااه نمنيهة واسهتمرار

وفو ا  0220اد المات اشك

ير قانونو ون ما ايت الشرا اعد نع وادرت كافة

ن د الااسوه والممكات والايانات ومعمومهات سهرية اهو قرهايا الاهد

ت ديدد  02مر مى التوالو .رميري )7 0207

و ا قهرار ام ه ا يت هدد يوميهاً ايهح ته
هها 0892

 -0جمعيةةةة الدراسةةةات العربيةةةة  :وه ههو منظم ههة نهمي ههة ي ههر رااي ههة تقسس ههت ف ههو الا ههد

وتعن ههو

االدراسات واااااح والتوقيا والمعمومات وهو متعووة فو قرية فمسطيع نررهاً وشهعاا ،وفهو شهؤوع الوهراع
العراو – امسرائيمو .
وقد تعررت ال معية
من

ايح ت موهادر ن ه اء مهع قرهيتدا ووقائادها وته إ

تداءات د

قدها لمهد  4ن هوا

ا  0899اتى نداية ا  0880ق ن مات اارار سكري اتهاري  0220 /9/02و ا الاهرار اتهى اليهو
اهه توقيهم اتكاقيهة نوسهمو

ايح ي دد الارار ك سهتة نشهدر اسهتناداً إلهى قهانوع اله ي نوهدرتإ سهمطات ا اهت

وال ي يارو اعد السماا لممؤسسات المادسية االعم إ ا كانت تتام السمطة الوطنية الكمسطينية .
الم نة الوطنية العميا )0228
الم نة الوطنية العميا ل اتكاء االاد

)0228

معية الدراسات العراية فو الاد

.

>)<www.emaratalyoum.com.>( 16.4.2009

 -7نةةادي األسةةير الفمسةةطيني  :معيههة إنسههانية ا تما يههة مسههتامة تعنههو اشههؤوع ااسههر الكمسههطينييع والعههره فههو
الس وع والمعهتا ت وم اركه التاايها امسهرائيمية تقسسهت فهو 0887
وقد ت إ
ههود
.)9

وقهد تامهورت فكهر إنشهائإ داعه السه وع

قإ اتاري . 0220 /9 /02
يعاههوه  )0202إ ه ا مؤسسههات الاههد

تطديههر رقههو لمدينههة الاههد

العرايههة اوليههات الاههد

العههدد

 -4المركز الفمسطيني لتطوير المشةاري الصةريرة /مؤسسهة نهميهة يهر راايهة تقسسهت ها  0882اتمويه مهع
ا تاههاد ااورواههو لههد

وقههد ت ه إ

المنظمههات يههر الاكوميههة فههو الرههكة الغرايههة وقطههاع ه

قههإ فههو /0 /9

. 0220
 -2الررفةةة التجاريةةة الصةةناعية العربيةةة  /مؤسسههة نهميههة تقسسههت هها 0878
اامههع الههداعمو امس هرائيمو اتههاري 0220/9 /02
مكاتههه مؤقتههة فههو رههااية الاريههد فههو الاههد
الكمسطينية اتاري  . 0220 /9/2ناو

ونوههاد الا هرار يتاههدد ك ه

قدهها اا هرار مههع و يههر

وقههد ت ه إ

 )9شههدور فارههطرت ل نتاهها إلههى

وقههد لاهها ل ه إ ه ا اتاههاد الغههرف الت اريههة الوههنا ية ال ار يههة
لة )094 0202

 -9جمعيةةةة المنتةةةدا الثقةةةافي – صةةةور بةةةاهر  /مؤسسههة نهميههة يههر راايههة قاافيههة تقسسههت هها 0222

تعنههو

اال وانههه القاافيههة والتراوي ههة فههو الم تم ههم المامههو ون ماههت نكق ههر واتههاري  0229/7/72اقتام ههت ق هوات ا ا ههت
ال معيههة ووههادرت ماتنياتدهها واتههاري  0229/2/07داهمتدهها ق هوات ا اههت

نقنههاء إقامههة معرر هاً لمكتههاه وطههردت

اله وار اعههد موههادر ماتويههات المعهرض وفههو تههاري  0229 /0 /4اقتامههت قهوات ا اههت
وتسههميمد نمه اًر اههإ

منهها

المسههئوليع ندهها

ا ال معيههة اتههى إشههعار عههر اا ههة نندهها معيههة عار ههة ههع الاههانوع و يه ا قهرار ام ه ا

يت دد اتى اليو .
>www.arab.net/Article/3442805 (22-11-2010).
 -9مركةةةز صةةةامد لمتثقيةةةف المجتمعةةةي منعههت ق هوات ا اههت

اتههاري  0229/2/0افتتههاا مرك ه

الم تمعو التاام لمديئة الوطنية اارار مع و ير اامهع الهداعمو فهو دعتهر) اهد و نع افتتهاا المركه
وموافاة السمطة الكمسطينية دوع الاوو

 -3وقد اقتامت قوات ا ات

هاء اتهرعيص

مى ترعيص مع السمطات امسرائيمية .

فو  0228 /7 /00ناد

الاد

اد و نع ا اتكا معوص اتكالية إ

ع الاد

دوري كوهيع) فو  0202 /9 /02نم اًر اإ

ا معية إي ف لد

ا ريعة د مدا لإلرهاه وانتمائدا لاركة اما

فو ااه الساهر ونوقكت ااتكا ً عاواً ايو اا

اومة لمقاافة العراية .كما نودر المكتل العا لمشرطة
التعمي فو الاد

كما ن مات قوات ا ات

 0228/3لمد  7سنوات اا ة نندا تمق عط اًر نمنياً مى امسرائيمييع .ناو
مما ساا نماظ نع سمطات ا ات

وههامد) لمتقايههف

تنتدي سياسة

مرك

المس مة قانونياً فو الاد
نرا

لة )099 0202

) القاافو فو شدر

المدينة المادسة ومؤسساتدا ومايطدا ال غرافو وتااو

دائماً تدويدها اقشكا متنو ة .
المبحث الثالث  /أبرز مالمح التهويد الثقافي لمدينة القدس :

اتع ت اكومة ا ات

امسرائيمو سمسمة مع ام راءات

الظاهر والعكية) لتغير م مد الاد

القاافية والتاريعية
ل

وه د ام راءات فيدا ما هو مرتاط االشا المادي لممدينة ومندا ما هو مرتاط االشا المعنوي وفيما يمو تكوي
أو  /ترويج القدس كمركز سكني يهودي :
ه السكاع اليدود إلى مدينة الاد

شك

امعكاا ااكار لماائميع مى مشروع التدويد مى مد

المارية إ كانت ماومة الد ر الداعمية اليدودية مع الاد

العاود ااراعة

واليدا سماية فاد ادر المدينة اوالو 022

ف

اليدود فو الكتر  )0223-0892ولاد شعص المعطط الديكمو  0202ه د اا مة ل ا سعت اكومة ا ات

إلى

اناء مساكع منعكرة السعر لأل واج اليدودية الشااة االمرك السكانو اليدودي راو المدينة والعم
مؤسسات الشعه اليدودي) إلى الاد

يسمى

ويشم

ل

الو ارات والدوائر الاكومية ومارات ال يل وقيادتإ

إرافة إلى المراك ااساسية لممنظمات الدولية والمنظمات المدنية والسكارات والانوميات
الاد

لد

ال ي اليدودي الناشئ

مى نا ما

و ياد الرا ت وال و ت فيدا وارافة مراك

إلى انه ترسي مكانة
ه سيااو فيدا  .يون

)90 0202
والى انه ل ورعت اكومة ا ات

معططاً

ار اديمتدا فو الاد

منشاء قطار هوائو

تمكري ) يراط ايع

ا ال يتوع مع الناطة ا ستيطانية إلى السكد ال نواو الشرقو ل ا الناو داوود وقد تواومت امدية ا ات

شركة إنشاءات فرنسية تد ى ) ) SAFEGEاد ا العووص

مم

وقد ادنت ادورها اكاص عط سير الاطار وتكاليكإ

و دواد ايح سيمر ه ا الاطار فو نراعة ماطات هامة وااسة نو ً منطاة الاطموع نوه ره الامد الاديمة

وقانياً مدع وادي الامو اماا ا ااه المغاراة فو سور الامد الاديمة وقالقاً سيمر مع فوا منا

ق ن الو ا الطور وا انه منطاة فندا ااقوا

الساعة

مع منطاة ماار ااه الرامة وسيام فو نامإ وااد ناو 2

نهالو امد سمواع

والماطة الرااعة سيمر مع الكنيسة ال قمانية االاره
ف مسافر

اتكمكة تادر ااوالو  )72مميوع دو ر ولد ا المعطط د معاطر تنعك

مسافر
اايح تام ك سمة )02
اً

سمااً مى المس د ااقوى وسكاع امد

سمواع وتتمق فو ننإ سيت ا ستي ء مى دد مع اارارو الكمسطينية انوه اا مد العم قة وس ت الاطار

الدوائو وه ا ما يشك مشرو اً استيطانياً مادياً ومشرو اً تدويدياً قاافياً معنوياً .

ثانيا /تهويد األسماء والمعالم الفمسطينية :

ال عاة )00 0202

لاد تناإ الوداينة إلى موروع نسماء المعال الكمسطينية من وقت ماكر وتووموا إلى نع ه ا الموروع يرتاط ادوية
الدولة وطايعتدا ل ا سعوا اعد تقسي

إسرائي ) إلى معال ة المسقلة كاالة تطاياية فو ممية تدويد الا د وت

التشديد مى ل الراط ايع الدولة ككياع سياسية منظ وايع ما يسمى الاومية العارانية التوراتية) اسه نظرية اع
وريوع

مينا استاعاد ااسماء العراية اسااه سياسية واما نننا

نعترف سياسياً لمعره ااا امت

www.alqudslana.com/ index.php?action-article

الا د) .

ويرة )0200

و ميإ رك المسئولوع فو وسائ الد اية الوديونية الماروء والمسمو ة والمرئية مى استعدا ااسماء العارية ال ديد

لممواقم وااماكع فو الا د وفو الركة الغراية و د استعدا ااسماء العراية .

ولاد تو ت التسميات امسهرائيمية) لممعهال الكمسهطينية وفها ننمهاط هد تنتمهو إلهى كه مندها مئهات ااسهماء فمندها

تسميات استعر ت مع كتاد التاريعية والدينية الاديمة المارفة مق التو ار والتممود ونعر كانت نساة إلى الااعامات

وندا ههاء وتس ههميات لما ههارايع و ههداينة نو مس ههتوطنات ونع ههر مارف ههة ههع العراي ههة وتس ههميات متر م ههة إل ههى العاري ههة
تسميات اسه طايعة المكاع ونعي اًر تسميات ل ماء وداينة) نو ن انه  .الرويرو )94 0200
فو  0888/00/8ت اقتراا شطه كممة الاد

االمغة العراية مع وقائا ونوراا الامدية اايح تااى ماتور مى لكظ

الامديهة فهو ايندها إيدهود نولمهرت) .وفهو

نورشمي ) وقد اء ه ا ا قتراا مع قا ا ه المكدا ) اليمينو إلهى رئهي

 0228/3/04نمههر و يههر المواو ه ت ااسههاا يس هرائي كههات ) فههو اكومههة انيههاميع نتنيههاهو) القانيههة اتدويههد نسههماء
الامديات والمدع المكتواة مى امشارات وال فتات المنشور مى الشوارع والطرقات الرئيسة فهو كامه اا اررهو الماتمهة

سههنة 0849

وكههاع مههع ناههر ااسههماء التههو يههرت اس ه الاههد

ااس ه

يورشهها ي ) مههى ميههم فتههات الطههرا فههو

فمسههطيع الماتمههة ع وتغيههر اسه شههارع وادي الامههو نههوه المسه د ااقوههى إلههى اسه شههارع معاليههإ دافيههد) وتغيههر اسه
شارع وادي الراااة نوه المس د إلى
ون هادت امديهة الاهد

س ههمطات ا ا ههت

اي هينو ) .

التارير ا ستراتي و الكمسطينو ) 727 0228

امسهرائيمية ) مههؤع اًر ت ديهد اليافطهات الوهغير الاديمهة إلههى يافطهات كايهر تامه نسهماء اعتارتدهها

لشه هوارع المدين ههة ونايائد هها وناوااد هها وامه ه اع ههض تمه ه اليافط ههات نس ههماء اري ههة لمشه هوارع واااي ههاء

واااواه وام اعردا اوعر نسماء مشتركة ارية و راية ومع ااسماء المشهتركة ال فتهة التهو ورهعت مهى ميهم

ناهواه المسه د ااقوههى وكتههه ميدهها

اه الديكه  -الاههر الشهريف ) وورههم مههى تمه المواههات تمعيوهاً لتههاري

تم ه الماههانو مههع و دههة نظههر إس هرائيمية ) فالمعمومههات التعريكيههة التههو ورههعت مههى تم ه الماههانو تكههر الرؤيههة
امسرائيمية ) لماد

ناو

اقندا مدينة يدودية  .وتستقنو مندا ني معمومات تشير إلى التاري امسه مو والمسهياو لممدينهة .

لة )080 0202

ونسههماء الش هوارع تغيههرت إلههى نسههماء اريههة وك ه ل نسههماء ااايههاء والانايههات التاريعيههة إرههافة إلههى نسههماء اا اررههو
والت

.

وال اا التو تاو

ميدا مدينة الاد

وهك ا نواد المت و فو الاد

يا نر نسماء

قة لمدا امدينهة الاهد

وال دو التالو يورد نمقمة اماكع التو ت

ارنة نسمائدا

 -1األحياء
ا سم العربي

ا سم العبري

ا سم العربي

او الساهر

هيرودو

نر

سمواع

ككاهشموا

او الورفندي

مشعو هتسيد

او الووانة

معموات دافيد

او وادي الامو

يردافيد

العامود

ا سم العبري

او الشي

معاليإ يتي

راا

او الاستاع

ادياة المم

او المورار

مورانيت

او اليمع

ككار هتمني

ااكور المسكوه

او الكاروا

نوف تسيوع

او قمنديا

ااة العالدية

قرية الوديا شمعوع
الاشمونائي
اايي كرموع
طروت

 -0الجبال والوديان
ا ناو ني

هار هاوما

ا المكار

نوف تسيوع

ا الطور

مستاور نسوري

ا المشدد

هيراتسوفي

وادي سمواع

يدوشافاط

يع سمواع

ا كياهو

ائر الوكافو

التيميت

وادي ال و
وادي لرااه

ناا ه و
اي اع هائو

وادي قدروع

ناا كدروع

ك ما ساا

تاعإ نيراً إودار لامدية ا ات

الاد

ق ار اًر فو  0202/0/08يم

ااستعدا المغة العارية فو فتات ما تد الت ارية

ال فتة .وايكة اايا )0202-2-09

نوااه الما ت الت ارية فو شرقو

اايح تشك الكتااة االعارية نكقر مع نوف مسااة

كما يرت نسماء الايوت والعاارات والشوارع الرياة ومعال المس د ااقوى وناوااإ وال دو التالو يورهد نمقمهة له

 -1البيوت والعقارات
ا س العراو

ا س العاري

ا س العراو

ا س العاري

دار الترهو

اايت الاناع

ايت ال ور والس يمة

اايت ديسكيع

دير مار يوانا

نؤوه دافيد

ايت ال واا

اايت رنوع

 -6الشوارع
ا س العراو

ا س العاري

ا س العراو

ا س العاري

شارع الواد

راوف ه اي

شارع عاع ال يت

اااد

وادي امو

معموت دافيد

شارع ايروع

معالو نرئي

 -3معالم المسجد األقصى
ااه العمود

شعار شعي

ااه المغاراة

شعار نشتاوت

ااه ااسااط

مردعاي ور

ااه الساهر

شعار ناراعي

ااه الاديد

الاائط الغراو

اائط الاراا

اائط الماكى

الامدية الاديمة

ير تيكا

ثالثا /بناء الكنس والمتاحف التهويدية :
ننشقت دولة ا ات

نوقاف إس مية نو نم

من اات لدا لماس الشرقو لمدينة الاد
فمسطينية عاوة و امة .

والمتااف نقي معظمدا مى نناهاض

العديد مع الكن

أ /بناء الكنس في مدينة القدس :
تطوا الكن

المس د ااقوى مع داتإ ااراعة وداع الامد الاديمة عووواً فو اهو الشهرف التهو نقهي فيهإ الاهو

اليدههودي إلههى انههه ش هرات الكههن

امقااههة سمسههمة دائريههة اههو ااقوههى مههع

تاههت المسه د ايههح ااتههت ه ه د الكههن

ميم ال دات لكرض واقم استيطانو وتدويدي وتغيير معال المكاع ايح يو هد المسه د ااقوهى و هدد مهع المسها د

وااوقاف امس مية  .يون

)99 0202

وياو عاير العرائط وا ستيطاع االاد

عمي تكك و إع ناو ااراعيع كنيساً رئيسياً مسااتدا

مراههم) ويرههاف إليدهها نكقههر مههع نلههف كنههي
مههى ن اررههيدا .إع ه ءاً مههع الكههن

وههغير ينتشههر فههو الاههد

نقههي فههو نمه

ع 922متر

تا

اشههايدا الشهرقو والغراههو والمسههتوطنات الماامههة

رايههة مشههي اًر إلههى نع إقامههة الكههن

فههو ااايههاء العرايههة وتع ي ههها

اإ راءات نمنية تددد و ود السكاع فو ه د اااياء ومع ل ما ادح فو او سمواع اله ي نقهي فيهإ كنيسهاع يدوديهاع
داع نانيتإ ته ا سهتي ء ميدها مهع نوهااادا و عهر فهو اهو نر

العهامود واولهت نمهاكع دينيهة إسه مية إلهى كهن

مندهها مس ه د الناههو وههموئي وداود واعههض ااايههاء مق ه اههو سههمواع ال ه ي يغمهها فههو المناسههاات الدينيههة اليدوديههة

اا ة توا د الكن
ووادا مس

فيدا.

ال معيات فو دولة ا ات

 www.aljazera.net/news/eports/2014كني

مى ال معية اليدودية ياشو) مقامة كني

المؤلكة مع مر عيات دينية يدودية وكاار الااعامات

وكني

التو تددف اااسا

امدع المس د المر وانو اال دة ال نواية لألقوى ليشك الكني

ومرك اً لمو ود اليدودي الدائ امسااات ااقوى .

لألقوى)

وتشههك ه ه د الكههن

إلى امسراع ااناء الديك الم و

نمو اً لسيطر ا ات

مى ااقوى

تدديههداً لممس ه د ااقوههى ولممدينههة وسههكاندا ومندهها المدرسههة التنك يههة الواقعههة مههى سههور المس ه د

ليكههوع كنيسهاً يدوديهاً وورههعت اكومههة ا اههت
"هاوراا" الماا

مى

ال نوه الغراو مع ااقوى .
وكني

مى "ال ا الماد "

 www.aljazera.net/news/eports/2013/9تدمير

ااقوى الغراو الممتواة مااشر ااائط الاراا وطااادها السهكمو كنهي

وكني

االاد )

كايهر نمها العمهوي فدنها مسه د اسهتولى ميهإ

معططهاً مقامههة نكاههر كنههي

فههو العههال تاههت اسه " نههور يورشه ي " .

ء مع المس د العمري الكاير " مس د اد ا اع مر" فو او الشرف الموادر إلى

" نوه يتسااا" ني عيمة إسااا الماا

مى نرض وقهف امها العهيع فهو اهو الهوادي راهو ااقوهى .كمها

نع اانكاا التو تو د تات المس د ااقوى وفو مناطا معتمكة اولإ مع الامد الاديمة تاتوي وانادها مهى كهن

وههغير اداء الطاههو

إرافة إلى الكن

كمهها هههو موههور وموقهها والدههدف إ طههاء انطاههاع اههقع الاههد

مدينههة نقريههة يدوديههة من ه اا

هنا المدار الدينية التممودية الماامة او المسه د ااقوهى واإااطهة المسه د ااقوهى اهالكن

اليدودية والمدار الدينية اليدودية يواد المس د ااقوى نشاإ ا ير فو اار مع المؤسسات اليدودية .

ب  /المتاحف التهويدية :
ءاً مع مميهة التدويهد وسهط تغييهه العنوهر العراهو والكمسهطينو

تشك المتااف امعتمف ننوا دا فو دولة ا ات

ه ماههاطم ومكاوه تاريعيهة وو وديههة تتعمهها اكمسهطيع تاريعيهاً و غرافيهاً و شهعااً .والههى انههه متاهف التسههامد اله ي

تسههااا دولههة ا اههت

فيههإ ال ه مع منشههائإ فههوا مااههر مههقمع ا امس ه مية كانههت اكومههة ا اههت

يدوديهاً ق هره المس ه د ااقوههى الماههار فههو  /09ه –إاري ه
المادس ههة ول ههد

إد ههاءات دول ههة ا ا ههت

هها 0220

قههد نقامههت متاك هاً

فههو مااولههة ديههد لتاريههر ااههت

المدينههة

او ههود ه ههيكمد الم ههو اي ههح يو ههد المسه ه د ااقو ههى .ويع ههرض ف ههو هه ه ا

المتاف م س توويري لمديك مكاع المس د ااقوى .
وع

فتر اكومة انياميع نتنياهو القانية تسار ت وتير إنشاء المتااف فاد افتتد متاف الديك القالح الم هو فهو

نقوى ره سااة الاراا قاالة المس د ااقوى مع ال دة الغراية وير المتاف قا ات و رفهاً ومعهارض تتركه فهو
وفا هاً لروايههة دولههة ا اههت

مكههاهي انههاء الديك ه الم ههو وهههو ههرض تههاريعو اههري موهههو وااط ه فههو مدينههة الاههد

الم ومة .

وقد نود ت ما تسمى ل نة التنظي والتعطيط الموائية التااعة لامدية ا ات

معطط هاً تدويههدياً يام ه رق ه  )00227لتاههدي ا

فو الاد

فو شااط /فاراير ا 0200

ت هراض ميههإ يتعمهها اانههاء رههع سههياا فههو نقوههى ال دههة الشههمالية

الغراية مع سااة الاراا راو المس د ااقوى ويترهمع انهاء متاهف تدويهدي ووها ت ماارهرات ونعهر لمعهرض

ومكتاة ونرشيف ومرك معمومات )www.nedaalquds.com/arabic/?p=3352 .

وسههياا المانههى مههى نناههاض ماههانو ونقههار إسه مية رايههة فههو الموقههم ايههح ن ههررت سههمطة اوقههار فههو دولههة ا اههت

اكريههات واسههعة مههى مههدار ناههو  2سههنيع هههدمت ع لدهها ماههانو إس ه مية و رايههة مههع وههور شههتى ودمههرت قهها اًر

إس مية و راية رياة.

ويشك ه ا المانى عط اًر مااشر مى اناء المس د ااقوى ومايطإ عاوة اائط الاراا و وارد كما سيت مهع عه
ه ا المعطط طم

معال إس مية و راية وت ييف وتاريف لمتاري

وسيشم المعطهط انهاء  )7طوااها فهوا اارض

وطااا ونوف تات اارض وسهتكوع مسهااة الانهاء 7300متهر مراهم ويدهدف المعطهط إلهى يهاد

اليدههود والسههياا ال انههه إلههى سههااة الاهراا والامههد الاديمههة االاههد

اائط الاراا .

وادقت اكومة ا ات

فهو ا يهراع /يونيهو 0200/

وتاههدي الشههروا لده

ههع تههاري

هدد الوافهديع مهع

اههري م ههو لمنطاههة

مهى مي انيهة قهدرها نراعهة م يهيع شهيا مقامهة مركه تدويهدي "

متاههف رههوئو سههمعو" ياههم تاههت اارض امع ه وادي اههو الامههو وياعههد الموقههم الم هراد م ه المتاههف اههإ

اامتار ع نواو المس د ااقوى الماار
الكتر الياوسية

ش هرات

وهو اار ع ائر مائو تاريعو وت ويف تات اارض ير د ننإ مع

مادا ساعة نمتار و رردا  02مت اًر .

وسيت راط ه ا المتاف اشاكة اانكاا التهو ياكرهها ا اهت

نسهك المسه د ااقوهى ومايطهإ ويهقتو هه ا المعطهط

رههمع معطههط إقامههة سههاعة نانيههة تدويديههة تمموديههة اههو المس ه د ااقوههى تاههت مسههمى " م ارفهها الديك ه " وي ههري
ا اههت

اكريههات واسههعة فههو الموقههم المه كور و هوارد ك ه ء مههع التديئههة لانههاء المتاههف التدويههدي وكه ل فههو المنطاههة

المااامهة التهو سههيرتاط ادها افتتاههت اكومهة ا اهت

مار 0207

" معدههد المتاهف القالههح" اهالاره مهع المسه د ااقوهى فههو ار /

وقد اء افتتااإ ت امناً مم اداية يد الكود اليدودي  .يون

وتانت اكومة ا ات

)98 0202

الاالية مشروع ما يسمى امتاهف " الديكه التهوراتو – مركه كيهدي " وههو نرهع مشهروع

تدويدي سياا االاره مع المس د ااقوى مى اعد  02مت اًر نوه السور التاريعو ال نواو لماد

اناء  3طوااا  2مندها فهوا سهطد اارض و 0متهر تاتدها
إلههى ناههو  03222متههر مراههم واسههه المركه ام

الاديمة ويترمع

مهى مسهااة  9دونمهات و مهى مسهااة انائيهة توه

مههو لشههؤوع الاههد

مههى قطعههة

وااقوههى فههإع المانههى اله ي سههياا

نرض اكرتدها مها تسههمى " سهمطة اوقهار امسهرائيمية " االتعهاوع مهم معيههة " إلعهاد" ا سهتيطانية منه سهنوات طويمهة ومهها
الت مستمر فهو مميهات الاكهر سيشهك اعنوانهإ ااسها

اا انه منطاة مايط المس د ااقوى والاد

مركه اسهتااا لكه الوافهديع و ال ائهريع مهع المسهتوطنيع و

الاديمهة ومنطاهة سهمواع ومنطاهة الاهراا والتهو يطمها ميدها ا اهت

منطاة ادياة وطنية امة نو اااار ادياة توراتية امعنى نندا ستكوع مرك ت ميهم وتو يهم مهى كه الم ارفها التهو

يسعى ا ات

إلى تدويدها ويمرر مع ع لدا الروايهات التمموديهة ومندها شهاكة اانكهاا التهو اكرهها وياكرهها نسهك

سهمواع المسه د ااقوههى و مايطههإ كمها يدههدف هه ا المعطههط إلهى السههيطر مههى ماههيط المنطاهة وتقسههي
توسههيعدا إلههى داع ه اههو وادي امههو وه ه ا يعنههو تراي ه

اههؤر يمكههع

ف المادسههييع كمهها سيشههك نسسهها لد ههو واقتاهها

مهها و

واسم واستدداف مااشر لممس د ااقوى موراا نع ساف الاناء سيشك ناطة مراقاة ورود لمامهد الاديمهة و المسه د

ااقوههى وي ه كر نع ه ه ا الموقههم ت ههري فيههإ اكريههات من ه

هها  0227_0220واتههى هها  0223اشههك متاطههم

وتوومت اعدها الاكريات لغاية اوع امشاركة مات الاكاريع و المستوطنيع

ا ستراتي و )099 0228

مى م مه المسهااة المه كور  .التاريهر

رابعا /تسويا القدس كعاصمة يهودية :
وعدت دولة ا ات
ام

ارادا الشاممة ل ع مدينة الاد

مو الداموماسو ال ي يعتار الاد

تشع دولة ا ات

مدينة مواد

لد كعاومة ناديهة و له

اومة "إسهرائي " إلهى اااهد والقهانو مهى اارض المادسهية إ

ام ت تدويدية قوية مى اارض والسكاع والتراح ل يساا لدا مقي

تعسكرها فو إطار تو إ ديد وتتكام ك الام ت السياسية وام

نمر واقم مى نرض الاد
ولتسويا الاد

مهى مسهتوييع ااو السياسهو –
مهى مها ياهدو

كما نعه ت

مية والداموماسية والتدويدية االنساة لد لكرض

ر عة نإ تات ني ظرف سياسو فو المستاا .

كعاومة نادية لمكياع الوديونو المات

اام راءات التالية -

قامت اكومة ا ات

 -0إنشاء القواعد العسكرية في مدينة القدس فكو معطيات المشدد المادسو واسه وايكة "هآرت " فهإع امديهة
ا ات

تعطط لاناء قا د

اه المكاههر امدينههة الاههد

سكرية ل يل ا اهت

وستشههم

سههكرية قائمههة االيهاً فههو قا ههد

تره كميهة سهكرية ل هيل ا اهت

تره كميهة سهكرية فهو

مههى مدرسههة لمايههاد والرههااط ومدرسههة لألمههع الاههومو اامرههافة إلههى نكاديميههة

سههكرية فههو " ميههوت" ور ه نع هنهها عططهاً لناه

الايههة الواههدات فههو ميههوت إلههى

ال نوه ك ء مع عطة ل يهاد الو هود العسهكري " امسهرائيمو" فهو الناهه \ فهإع هنها اتكاقهاً اهيع هيل ا اهت
فو الاد

امدية ا ات

وما تسهمى اهو ار الهدفاع مهى ناه الكميهة إلهى الاهد

التنكي و ر تكميف المدند

المعماري إيمو إي ع م داد الطاعات ااولية .

وكشههكت الديئ هة امس ه مية المسههياية فههو مدينههة الاههد
وههديونو كامه

ممقمههة ارئيسههدا " نيههر اركههات"

مهى مسهتو سهيااو دولهو نوسهم ومهع منظهور

واههيع اامههيع العهها لمديئههة الههدكتور اسههع عههاطر نع رئههي

السياا اتقميع هو ت م انيهة فهو الامهد الاديمهة

 .وقهد اوشهر فهو ورهم العطهط مورهم

الناههاه ههع نع امديههة ا اههت

و دا التنكي ي قد ورهعوا عطهة شهاممة تدهدف إلهى تهرويي الاهد

واهيع

الامديههة افتههتد موقعهاً الكترونيهاً ادههدف إ هراء

اهر تانيهة الواقهم ا فت اررهو اله ي يسها د ا اهت

كقيه اًر فهو ت ويهر

ااياة المادسات وتددف إلى رفم دد السياا مع ق قة م ييع سائد ا  0222إلى شر م ييع فو ا 0202
ويسعى ا ات

مقهار العهوف والامها فهو نوسهاط اركهة السهيااة العالميهة هراء اااهداح ال اريهة فهو العهال العراهو

وماالة تو يددا ناو الاد

الماتمة

مى ا تاار نع دولة ا ات

عقد المؤتمرات الدولية في مدينةة القةدس ل هقت دولهة ا اهت
تعكيف ا نتاادات الدولية المتعماة االمسا
تسويا الاد

الاههد

اورم مدينة الاد

هو الوااة اومنة والمستار فو المنطاة .

إلهى اهد مهؤتمرات الدوليهة فهو مدينهة الاهد
اامر ال ي يعك

اغهرض

يمة واورار دولة ا ات

فو

كعاومة لدا وفرض هه د السياسهة التدويديهة مهى الهدو المشهاركة فهو المهؤتمرات التهو تعاهد فهو مدينهة

اسههتناداً إلههى سياسههة اامههر الواقههم اله ي ار ههت فيههإ سههمطات ا اههت

إرادتدهها فههو اههد مههؤتمر ههالمو لمسههيااة فههو مدينههة الاههد

 00 -02تش هريع ااو  /نكتههوار نظ ه ار ايههة منظمههة

التعههاوع ا قتوههادي والتنميههة ) (OECDمههم العمه له يكههد يمههر هها
و يههر السههيااة ااسههاا إع إقامههة ه ه ا المههؤتمر فههو الاههد

اامههيع العهها لمنظمههة التعههاوع والتنميههة ا قتوههادية " نن ههي

مههى انرههمامدا إلههى هه د المنظمههة ايههح وههرا

امقااههة ا ت هراف دولههو ادهها كعاوههمة " مس هرائي " وتاههدمت
وريهها" مههع المكسههي اعطههاه إلههى رئههي

انيههاميع نتنيههاهو تههوا فيههإ اعتيههار و يههر السههيااة الوههديونو مدينههة الاههد
عطاادا مى ررور الكو ايع ا

 .فمههق ً ن اههت دولههة ا اههت

فههو فههرض

دولههة ا اههت

لعاههد مههؤتمر السههيااو العههالمو وشههددت فههو

تاارات السياسية وايع مؤتمر السيااة  .ال عاة )42-40 0200

و مههى الههر مههع ههد قاههو نط هراف ههد فههو الم تمههم الههدولو سياسههة دولههة ا اههت

فههو تدويههد مدينههة الاههد

مقممهها

رفرت اعض الدو اا راء فو منظمة التعهاوع ا قتوهادي والتنميهة اهد المهؤتمر إ ننهإ اهد اامهر اله ي يعكه
هشاشههة وتههردد الم تمههم الههدولو فههو تامي ه دولههة ا اههت

مدينة الاد

.

و ادت سمطات ا ات
ار ايههة مكتههه رئههي

مسههؤوليتدا ت ههاد سههمه وندههه الدويههة الارههارية اههر تدويههد

مهؤتم اًر دوليهاً عهر اهو السهيااة فهو مدينهة الاهد

الههو راء " امس هرائيمو " " وامديههة الاههد

الماتمهة مها اهيع  70-08مهار 0200

" و" و ار السههيااة" و" سههمطة تنميههة الاههد " سههاا ه ه ا

المؤتمر د مؤتمرات كهاع عرهها مهؤتمر السهيااة السهالف اله كر و عهر ل قتوهاد وقالهح لمكن هر اليدهودي و عرهها
وامنتههاج السههينمائو ال ه ي ررههت فيههإ نف ه

مههؤتمر عههاص اههااف

ااقوى ومع دوع م مادا العراية المعروفة .

عياليههة تظدههر وههور الاههد

إقامةةةة المهرجانةةةةات وا حتفاليةةةات فةةةةي مدينةةةة القةةةةدس نقام ههت امدي ههة ا ا ههت
وااتكاليات ومندا ااتكا اانوار التدويدي فاد ممت امدية ا ات

مى د

مههع دوع المس ه د

ف ههو مدين ههة الا ههد

وتش يم فعاليهات المدر هاع وسهعرت

كافة الهدوائر الاكوميهة مهع ن ه ا سهتمرار فهو إقامتهإ مهم العمه نع المدر هاع انطمها ها 0228
الاههد

ههد مدر ان ههات
كهرد مهى ا تمهاد

اوههمة القاافههة العرايههة وتمكنههت الامديههة مههع تنظههي ه ه ا المدر ههاع اشههك سههنوي اعرورههات معتمكههة ومتنو ههة

وارور نوسم وامشاركة المية سها ية مهع عه

المدينة المادسة وقد افتهتد رئهي
ال ه ي يعك ه

تنظيمهإ سهنوياً إلهى إلغهاء الو هود الكمسهطينو والارهار العرايهة فهو

انيهاميع نتنيهاهو المدر هاع فهو قمعهة " الناهو داود" التاريعيهة اامهر

اكومهة ا اهت

الد لههة السياسههية لد ه ا المدر ههاع وو ههت امديههة ا اههت

نسماء المواقم ومعال الاد

عه

المدر ههاع منشههورات تترههمع اسههتادا

ااقريهة مهع نسهمائدا العرايهة إلهى نسهمائدا العاريهة مندها سهااة " اهائط الماكهى" اهد سهااة

الاراا وااه وديوع اد ااه الناو داود و"مغار ودقياهو" اد مغار الكتاع وااه الاديد اد " شها ر هاهدال"

و" مامي " اد مقمع ا

وطريا الااه ال ديد اد النعي اد " شهارع هتسهناي "  .ونظمهت مدينهة ا اهت

نطماههت ميههإ اس ه " وينههر نورش همي الههدولو " فههو ش هوارع المدينههة اشههايدا الش هرقو والغراههو لمعهها العههام
اد

مع شركات فو دولة ا ات

وقامت امدية ا ات

ونعر

المية .

مههى الت هوالو

اإ راء الترتياهات والتارهيرات ال مهة "من هاا المهاراقوع التدويهدي" وقالهت الامديهة إنهإ المتوقهم

نع يشار فو المارقوع  02222نلف متسااا

الايتد مع امسرائيمييع وسط مشهاركة نكقهر مهع  0222شهعص مهع

 92دولة فو العال ير العديد مع العدائيع المشدوريع
العههالمو العههاه الاههو

مهاراقوع

تتعمههد امديههة ا اههت

كه

مماً اقنإ ت ا تماد السااا رهمع اا نهد السهنوية ل تاهاد

هها نع يشههم مسههار المههاراقوع التدويههدي ش هوارع فههو ش هرقو الاههد

اماهها ا سههور المدينههة وااراتدهها العتياههة مههرو اًر امعالمدهها العرايههة التاريعيههة وام ه ناههد مسههارات المههاراقوع " مسههارات

تاكو اكاية الاد

مى مد  7222ا

تههاري  7222سههنة مههع و ههود نورشههمي الاههد

وتاو امدية ا ات

" إع ناد نهداف الماراقوع هو تسميط الروء مى

اوههمة دولههة إس هرائي "  .كمهها ااولههت امديههة ا اههت

إرههكاء الطههاام

امنسههانو مههى المههاراقوع التدويههدي ايههح اد ههت نع ه ءاً مههع ريعههإ سيعوههص لمررههى السههرطاع وله وي ا اتيا ههات
العاو ههة وتعم ههدت امدي ههة ا ا ههت

ت وي ههر المس ههميات الكمس ههطينية لما ههر واااي ههاء والمادس ههات امسه ه مية والمس ههياية

االاههد

ما ه ار المدينههة امعالمدهها اقندهها يدوديههة كمهها تعمههدت تدمههيل الدويههة الكمسههطينية امس ه مية والمسههياية لممدينههة

المادسة .

)www.maanews.net/contect.aspx?id=781640

والى انه إقامة المؤتمرات والمدر انات وا اتكا ت فو ساي فرض اامر الواقم وه ا يد كما تادقنا مى هشاشهة

الم تمههم الههدولو ت ههاد ه ه د المسههقلة ايههح سههمد ا تاههاد ااورواههو لكههر الاههد فههو إقامههة ماهها ار كههر قههد اههيع منتعههه
ا ات

ا ات

وام يكا مى ممعه " تيدي" فو شرقو الاد

اامر ال ي ينعك

فو نده وسمه الو ود الكمسطينو فو المدينة .

رمنياً فيما اعهد مهى شهر ية سياسهة دولهة

النتائج -:
 -0شددت الكتر ما ايع ا  )0202-0222اشهتدت وتيهر التدويهد ل ميهم م مهد مدينهة الاهد
لماو الم مد القاافية امس مية والمسياية لطم

 -0سههمطات ا اههت

شر ية إس مية المدينة .

مارههية فههو معططدهها لتدويههد الاههد

الدا مة و ل كقسا

 -7تددف سمطات ا ات

وماهاو ت اقيقهة

والمس ه د ااقوههى االتعههاوع مههم المنظمههات الوههديونية

اائدي مرتاط ايدودية الدولة المكاع والتاري ).
إلى ترسي ا

يناغو نع يت او ااماكع المادسة فو الامد

تااد اقع مكدو الاد

الاديمة و ميإ ي ه نع تغما ني مؤسسة قاافية نو ا تما ية لدا

قة اتقوي الو ود العراو فو المدينة .

 -4نع مهها ترتكاههإ إس هرائي ) ااهها الم هواطنيع المادسههيع يعههد ريمههة اههره ايههح تاههرمد ندنههى ااههوا المواطنههة
وتدميل العدمات فيدا وت او ت ك الاوانيع الدولية فو تعاممدا مم نه المدينة .

الخاتمة والتوصيات -:
 -لع استغ

ا ات

اد كاير فو طم

االة الكورى وا ناسا الداعمو وانشغا الاو الدولية فو مااراة امرههاه يسها د إلهى

م مد الاد

القاافية وما ل ت نهد السهمطة الوطنيهة ام ه

القاافو فيدا فم يكع هنا يوماً مظد اًر قاافياً راياً داع

 -يعانو قطاع القاافة فو الاد

نسوار الاد

مماياً ل اتيا ات الوطنية ف اد مع ا

 -0د و نوااه الارار لتام مسؤولياتد لتوفير كه سها الهد
مر عية لممشدد القاافو مع ع

د

والقاافهة والتعمهي لهد

المشهدد

.

تماد مى

الكعمهو لماكهاظ مهى التهراح الارهاري وتشهكي

الماادرات الشاااية.

 -0مطالاهة اليونسهكو والمنظمهة العرايهة لمترايههة القاافيهة والعمهو فهو التهدع ال ههدي لامايهة ود ه الايها القاافيهة فههو
الاد

.

 -7إط ا الموقم ا لكترونو الرسمو يت مع ع لإ نشر دوريات او الايا فو الاد

واعد لغات .

قائمة المراج :

 -0ناو العير إيماع  )0207ليات التدويد القاافو لمدينة الاد
الوديونية فو الاد

 -0ناو السعود

التدويد وسا الموا دة) مؤسسة الاد

ا

الدولية

.

 )0202الحياة األدبية في القدس ،سمسمة نوراا الاد

الكمسطينية ار ا .

 -7ناو

مؤتمر القدس العممي الساب

لة نا

 )0202ا

ال امعة امس مية

.

تداءات امسرائيمية مى مدينة الاد

اد الرامع )0200

 -2ناو رفة

منظمة التارير

 )0202 -0884رسالة ماجستير

 -4ناو عرير ناور  )0200مواقف ا ستشراا امسرائيمو ت اد إس مية ايت الماد
 )04مؤسسة الدراسات المادسية الاد

)7

المعططات

حوليات القدس ع

.

ااعطار المادقة امؤسسات مدينة الاد  ،مجمة شؤون تنموية ،الم مد

 )8العدد  )0الممتاى الككر العراو الاد .
 -9التارير ا ستراتي و الكمسطينو  )0228تارير ماسع مامد والد
ايروت .

نظمو

 -3ال عاة

 )0200الاد

مع ديد

الدراسات الكمسطينية ايروت .

 -9ال عاة نظمو )0202

استيطاع الاد

مشاهد وتاديات )

 -8الرويرو نامد  )0200القدس بين المواجهة والتهويد
-02

دائر الاد

-00

السماوت

مي  )0202النشاط القاافو فو الاد

الكمسطينية دائر شؤوع الاد

 -00و ا الديع

ار ا .

ااد  )0202التدويد القاافو لمدينة الاد

وا جتماعي في القدس وسبل النهوض) مؤسسة الاد

 -07رمير

هدي

ام
الاد

مرك ال يتونة لمدراسات ايروت .

اد الكري
ما

ناي

مرك دراسات

سمسمة أوراا القدس( ، )3منظمة التارير
مؤتمر القدس العممي التاس ( الواق والثقافي

الدولية

.

 )0207مؤسسات فمسطينية مرمقة وأخرا مهددة ،الديئة امس مية المسياية دائر

.

-02

.ت.ف) سمسمة نوراا الاد

ناتو ننور  )0202محاو ت التهويد والتصدي لها من واق النصوص والوثائا

الواد العراية ايروت .

-04

حوليات القدس العدد )07

مؤسسة

تنكي عطط قديمة مجمة الدراسات الفمسطينية العدد )020

مؤسسة الدراسات الكمسطينية ايروت .
.)4

مرك ال يتونة لمدراسات ا ستشارية

إاراهي

 )0202التوجيهات والممارسات الصهيونية دراسات فو التراح القاافو لمدينة

 )0200الاكاظ مى تراح مدينة الاد

الثاني التراح الشعاو الكمسطينو فو الاد

موسو ة التراح الكمسطينو

الشريف – هوية وانتماء 0200 /00/ 08-09

مؤتمر التراث
ار ا .

موسى  )0229المؤسسات المادسية والس المكاود .
www.miflah.org/Arabic/Display.cfm?Docld=8763
سمسمة أوراا القدس ( )3منظمة التارير
عالد  )0202ه ر النشاط القاافو مع الاد

 -09قو
 -03الغو

الكمسطينية دائر شؤوع الاد

 -09الادومو

ار ا .

يسى  )0200المؤسسات العاممة مع ن

معية إاياء التراح امس مو .

 -08مؤسسة الاد
 -02يون

ااقوى فو قائمة امرهاه

الدولية  )0207عين عمى بيت المقدس العدد الراام

اسا  )0202سياسة اكومة دولة ا ات

القدس العممي التاس

مؤسسة الاد

الدولية

مجمة الفرقان،

.

فهو التدويهد القاهافو والهدينو لمدينهة الاهد

.

مةؤتمر

