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مقاالت

في 
خريف �شنة 2009 �أن�ش�أت مجموعة 

من �لمثقفين و�لن��شطين لجنة 

ع�لمية للدف�ع عن تر�ث مدينة �لخليل 

�لقديمة، ف�أطلقت حملة �إعالمية و��شعة، 

ونظمت عدة لق�ء�ت وموؤتمر�ت ب�لتن�شيق مع

منظم�ت غير حكومية وموؤ�ش�ش�ت ج�معية 

ومج�ل�س بلدي�ت و�شخ�شي�ت ثق�فية و�جتم�عية. 

وبين �لذين �ش�ركو� في هذه �لحملة �لفن�ن 

 Ernest Pignon( لفرن�شي �إرن�شت بينيون �إرن�شت�

Ernest(، وهو فن�ن معروف ��شتهر منذ 
�شبعيني�ت �لقرن �لع�شرين ب�لجد�ري�ت �لتي 

�د 
ّ
ير�شمه� في �شو�رع �لمدن، كم� �أنه �أحد �أهم رو

عتبر �لأب �لموؤ�ش�س لمثل 
ُ
�لفن �لمديني، بل �إنه ي

هذ� �لفن.

منذ �أكثر من 50 ع�مً�، يقوم هذ� �لفن�ن 

�لمولود في مدينة ني�س �لفرن�شية، و�لمنحدر من 

 �إيط�لي مه�جر، بر�شم �أج�ش�م على �أور�ق 
ّ
جد

ت�شبه �أور�ق �لجر�ئد، ثم يل�شقه� على جدر�ن مدن 

�لع�لم لإع�دة �شحن ط�قته� �لرمزية، فيخرج �لفن 

من �لمحترف و�لمتحف ليحتل �شو�رع �لمدن 

وجدر�نه�، وتتغير �لر�شوم�ت بفعل �ل�شم�س 

و�لمطر لتزول ب�لتدريج على غر�ر �لأج�ش�م 

�لحية.

يتد�خل في هذه �لر�شوم �لم��شي و�لح��شر؛ 

�لفن و�ل�شي��شة و�لحي�ة و�لموت. لوح�ت تذّكر 

ب�أحد�ث ت�ريخية، و�شخ�شي�ت موؤثرة ير�شمه� 

ب�أحج�مه� �لطبيعية فتندرج تلق�ئيً� في �لم�شهد 

جاد ثابت *

 مدينة اخلليل القدمية:

اأبجدية االحتالل والرتاث املقاوم**

ي�سكل تر�سيح الخليل لدخول الئحة التراث العالمي لليون�سكو هذه ال�سنة )2017(، حدثًا 

ثقافيًا و�سيا�سيا يهدف اإلى الم�ساهمة في اإنقاذ الخليل من براثن االأ�سولية اال�ستيطانية 

االإ�سرائيلية التي تعبث بالمدينة القديمة، وتجعل من حياة �سكانها جحيمًا يوميًا.

وتعالج هذه المقالة االأهمية اال�ستثنائية لعمارة المدينة القديمة، فتحلل طابعها 

المملوكي الفريد، مركزة على المقاومة اليومية التي �سارت عنوان المدينة حيث ي�سترك 

ال�سكان مع العمارة في حماية الحا�سر والتراث، وحيث تنت�سر الحياة الفل�سطينية على 

�سناعة الموت االإ�سرائيلية.

* نقيب المهندسين في لبنان.
** محاضرة للنقيب جاد ثابت، نظمتها مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع معهد عصام 

فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في 15 

أيار/مايو في بيروت، بعنوان: ''الخليل على الئحة 

التراث العالمي في اليونسكو: أبجدية االحتالل 

والتراث المقاوم''.
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�أبد�ه� في �لبد�ية، �أج�بني بلهجة بد� عليه� توتر 

�شديد: ''لم �أتمكن! لقد �أُ�شبت ب�لخر�س. هذه 

�لمدينة ت�شيبن� ب�لبكم.''

� ك�ن يق�شده �لفن�ن 
ّ
ت�ش�ءلت مر�ر�ً عم

بكالمه هذ�. فعلى �لعك�س من ذلك، بد� لي �أن ظلم 

�لحتالل وتف�ّشي �لم�شتعمر�ت �لتي تنت�شر 

ك�ل�شرط�ن في قلب �لمدينة �لفل�شطينية و�لتمييز 

�لعن�شري �لذي يع�نيه �أبن�ء �لخليل، �أمور من 

�ش�أنه� �أن تنتج ردة فعل تنطلق من عمق وجد�ن 

 في وجه 
ّ
�أي �إن�ش�ن لتتحول �إلى تعبير مدو

�لتع�شف و�لوح�شية �لإ�شر�ئيلية.

لقد م�شى وقت طويل قبل �أن �أتمكن من فهم 

م� ك�ن يق�شده �شديقي �لفن�ن بكالمه هذ�. �إذ 

ك�ن من �ل�شروري �أوًل �أن �أم�شي �للي�لي في 

در��شة �لخر�ئط �لت�ريخية و�ل�شور و�لوث�ئق �لتي 

 �أ�شدق�ئي �لفل�شطينيين كي 
ّ
ك�ن ير�شله� �إلي

ف �إلى هذه �لمدينة و�أ�شتعيد ذ�كرته�، 
ّ
�أتعر

�لع�م وتت�ش�وى وم�ش�هديه�: بي�ر ب�ولو 

ب�زوليني، وك�ر� ف�تجو في ن�بولي؛ �لمه�جرون 

في ب�ري�س؛ �ل�ش�عر �أرثور ر�مبو في مدن �لأزد�ن 

�لفرن�شية؛ �شح�ي� �لتمييز �لعن�شري في جنوب 

�أفريقي�؛ ب�بلو نيرود� في �ش�نتي�غو دي ت�شيلي؛ 

�شخ�شي�ت ج�ن جينيه في مرف�أ بر�شت؛ محمود 

دروي�س في ن�بل�س ور�م �للـه.

�أبدى �إرن�شت بينيون حم��شة �شديدة للم�ش�ركة 

في حملة �لخليل، و�قترح �أن يل�شق ر�شوم�ته 

على جدر�ن �لمدينة �لقديمة متحديً� جنود 

�لحتالل. ف�ش�فر �إلى �لخليل عدة مر�ت، وتجول 

في �شو�رعه� وح�ن�ته�، ثم ع�د �إلى ب�ري�س 

� تمثله هذه �لمدينة في 
ّ
ر عم

ّ
ل�شوغ م�شروع يعب

وجد�ن �ل�شعب �لفل�شطيني.

�نتظرن� هذ� �لم�شروع طوياًل ولم ي�أِت. 

وعندم� �ش�ألت �إرن�شت بينيون عن �شبب عدوله عن 

م�شروعه على �لرغم من �لحم��شة �ل�شديدة �لتي 

�سورة مرّكبة لبع�ض ر�سومات بينيون.
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�لملك د�ود �أعلنه� ع��شمة مملكته. وقد ُهجرت 

�لمدينة �لكنع�نية في �لع�شر �لف�ر�شي، ثم �أعيد 

مرت 
ُ
ت�أهيله� في �لع�شر �ليون�ني، وبعد ذلك د

مرتين خالل حمالت �لجي�س �لروم�ني لقمع 

�لنتف��ش�ت �ليهودية قبل �أن ُتهجر نه�ئيً� في 

�لقرن �لر�بع بعد �لم�شيح.

�أعيد ت�أ�شي�س مدينة �لخليل في �أو�ئل �لعهد 

�لإ�شالمي على مقربة من �لحرم �لإبر�هيمي، 

و�أ�شبحت ُتعتبر مدينة مقد�شة على غر�ر �لقد�س 

ومكة �لمكرمة و�لمدينة �لمنورة، يق�شده� 

جر�ت �لتي ت�شكل �لقبور 
ُ
�لحج�ج ليزورو� �لح

�لرمزية لالأنبي�ء �إبر�هيم و�إ�شح�ق ويعقوب 

وزوج�تهم �لتي �ش�ده� �لأموريون د�خل �لحرم.

تبلغ م�ش�حة �لحرم 2040 متر�ً مربعً�، 

ى �لحير �أو 
ّ
ويحيط به من �لخ�رج �شور عظيم ي�شم

ني من دون �شقف ويبلغ 
ُ
�ل�شور �ل�شليم�ني، وقد ب

�رتف�عه 10 �أمت�ر من �لأر�شية �لد�خلية، ويعود 

 �إلى عهد هيرودو�س �لكبير، �أي بين �شنَتي 37 

و4 ق. م. ويت�شكل �ل�شور من كتل حجرية �شخمة 

يزيد طول بع�شه� على 7 �أمت�ر م�شقولة على 

�شكل مد�ميك.

�شقطت مدينة �لخليل في يد �ل�شليبيين في 

 �
َ
�شنة 1099، و��شتولى عليه� �لأمير غودفرو

�ه�
ّ
�لبويوني )Godefroy de Bouillon( ف�شم

له� �إلى 
ّ
Castellum Saint Abraham، وحو

�إقط�عية �إفرنجية ومطر�نية. وقد ُطرد �لم�شلمون 

و�ليهود من �لمدينة، و��شُتبدل �لج�مع �لذي ك�ن 

ميت 
ُ

ني في �لعهد �لأموي بكني�شة ك�ثدر�ئية �ش
ُ
ب

م�ر �إبر�هيم.

��شتع�د �شالح �لدين �لأيوبي مدينة �لخليل 

في �إثر موقعة حطين في �شنة 1187، فح�فظ 

زه 
ّ
له �إلى ج�مع وجه

ّ
على مبنى �لكني�شة وحو

بمنبر خ�شبي �أتى به من ع�شقالن )غزة(. وي�شكل 

هذ� �لمنبر تحفة فنية ن�درة، ول يز�ل موجود�ً 

حتى �ليوم في �لم�شجد.

و�شهدت �لمدينة تطور�ً ملحوظً� في �لع�شر 

�لأيوبي ب�شبب عالقته� مع �لقد�س قبل �أن تعرف 

ع�شره� �لذهبي في �لعهد �لمملوكي، حين دخل 

ولأكت�شف �أنه� ت�شكل رمز�ً �أ�ش��شيً� لن�ش�ل �ل�شعب 

�لفل�شطيني �شد ظلم �لحتالل، ل بل لفكرة 

فل�شطين ب�شفته� ق�شية كلية تخت�شر معنى 

�لإن�ش�نية في ع�لمن� �ليوم.

اخلليل عرب التاريخ

تقع مدينة �لخليل على بعد 35 كيلومتر�ً 

تقريبً� جنوبي مدينة �لقد�س وُتعتبر من �أقدم 

�لمدن �لم�شكونة في �لع�لم، �إذ يعود ت�ريخه� �إلى 

5500 ع�م.

وقد �شكلت خالل �لت�ريخ ملتقى لعدة طرق 

تربط بين م�شر وجنوب بالد �ل�ش�م و�شبه 

�لجزيرة �لعربية، كم� �أنه� �أدت دور�ً مهمً� كمركز 

�قت�ش�دي وثق�في، ومركز للحج ب�لن�شبة �إلى 

�لأدي�ن �ل�شم�وية �لثالثة.

عتقد �أن �لمدينة من �أ�شل كنع�ني، وقد 
ُ
وي

جدت فيه� �آث�ر ت�شير �إلى تطور مديني في 
ُ
و

�لع�شر �لبرونزي �لأول، �أي خالل �لألف �لث�لثة 

قبل �لميالد.

وبح�شب �لرو�ية �لتور�تية، ف�إن �لنبي �إبر�هيم 

�أبو �لأنبي�ء، �نتقل �إليه� بعد هجرته من مدينة 

�أور �ل�شومرية، ف��شتقر في منطقة قمر� �لو�قعة 

على م�ش�فة 3 كيلومتر�ت �شم�لي و�شط �لمدينة 

�شل وح�ور �للـه.
ُ
�لح�لي حيث ��شتقبل ثالثة ر

ووفق �لم�ش�در �لتور�تية و�لإ�شالمية، ف�إن 

ني في عهد هيرودو�س 
ُ
�لحرم �لإبر�هيمي �لذي ب

يحيط بمغ�رة ت�شمى )في �لتور�ة( مغ�رة مكفيال، 

وقد ��شتر�ه� �لنبي �إبر�هيم من �لملك عفرون 

فن فيه� برفقة 
ُ
�لكنع�ني ب�أربعة �شو�كل، ود

زوجته �ش�رة و�بنهم� �إ�شح�ق وحفيدهم� يعقوب 

فن فيه� �أي�شً� �لنبي 
ُ
وزوجتيهم� رفقة وليئة. ود

يو�شف �بن يعقوب.

ميت �لمدينة عند �لعرب ن�شبة �إلى نبي 
ُ

و�ش

�للـه �إبر�هيم �لخليل، كم� �أن ��شمه� �لعبر�ني 

Hebron يعني �أي�شً� خليل �للـه.
ت�أ�ش�شت �لمدينة �لكنع�نية جنوبي �لمدينة 

�لح�لية في منطقة تل �لرميدة �لتي يق�ل �إن 
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و��شتهرت �لمدينة ب�زده�ر �لعلوم �لدينية 

و�للغوية و�لفقه و�لحديث وتحولت �إلى مركز 

�شوفي مميز يق�شده� �لحج�ج من مختلف �أنح�ء 

�لع�لم �لإ�شالمي، و�أ�شبحت مركز�ً للبريد بين 

دم�شق و�لق�هرة. وقد �زد�دت �لهجرة �إلى �لمدينة 

من طرف مجموع�ت عرقية ودينية مختلفة 

ك�لأكر�د و�ل�شرك�س �لذين �أن�ش�أو� ح�ر�ت خ��شة 

بهم ��شتقرت فيه� ع�ئالت عديدة ك�لتميمي 

و�لجعبري و�لتدمري و�لقو��شمي، كم� ��شتقرت 

فيه� مجموع�ت من �ليهود �لفقر�ء �لذي �عت��شو� 

من هب�ت �لمح�شنين �ليهود �لذين ك�نو� يزورون 

�لمدينة.

وتعود جميع �لح�ر�ت �لتي م� ز�لت ق�ئمة 

حتى �لآن �إلى �لفترة �لمملوكية، ويمكن �لت�أكيد، 

ر 
ْ
م

ُ
�لة ودر��شة ع

ّ
من خالل قر�ءة كت�ب�ت �لرح

�لأبنية، �أن ن�شيج �لمدينة �لقديمة كم� هو عليه 

�لآن، ت�شكل في عهد �لمم�ليك، في حين �كتفى 

�لعثم�نيون بمجرد تكثيف ��شتعم�ل �لم�ش�ح�ت، 

وزي�دة طبق�ت �لمب�ني �لقديمة، و�لتو�شع في 

�أطر�ف �لمدينة �لت�ريخية.

�لمم�ليك مدينة �لخليل في �شنة 1250؛ فقد �شهد 

�لحرم �لإبر�هيمي تحولت كبرى، �إذ ق�م �لظ�هر 

د 
ّ
ة �لم�شجد �لرئي�شية، وجد

ّ
بيبر�س بتجديد قب

جر�ت �لتي تحتوي على �لقبور �لرمزية 
ُ
�لح

ني لحقً� م�شجد جديد خ�رج �لجد�ر 
ُ
لالأنبي�ء، وب

عرف ب��شم 
ُ
في عهد �لن��شر بن قالوون �ش�ر ي

م�شجد �لج�ولية، كم� �أُ�شيفت م�آذن على ز�ويَتي 

�لمبنى.

فرادة معمارية

لم يكتِف �لمم�ليك بتطوير �لحرم �لإبر�هيمي، 

بل بنو� �أي�شً� �لجو�مع و�لمد�ر�س و�لمز�ر�ت 

و�لتك�ي� و�لحم�م�ت، ف�شهدت �لمدينة نه�شة 

دت بنظ�م متطور لتوزيع �لمي�ه، 
ّ
عمر�نية، وُزو

نيت بركة �ل�شلط�ن في عهد �ل�شلط�ن �لمن�شور 
ُ
وب

قالوون على �لموقع �لذي �شنق فيه �لملك د�ود 

ق�تَلي �بن �ش�وؤول، كم� ج�ء في �لتور�ة.

وتميزت �لفترة �لمملوكية ب�لرخ�ء 

�لقت�ش�دي فتطورت �لزر�عة و�ل�شن�عة، 

احلارات القدمية.. مملوكية الطابع.
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مجرى مي�ه عين ق�شلة، وحي �لم�ش�رقة جنوبي 

 �لقتون �أ�شفل �لو�دي، 
ّ
�لحرم �لإبر�هيمي، وحي

من دون �إدخ�ل تحولت جذرية على �لن�شيج 

�لت�ريخي �لمملوكي.

وتميزت هذه �لأحي�ء بطر�ز معم�ري جديد 

يختلف عن �أحو��س �لمدينة �لمملوكية مع �إدخ�ل 

نموذج �لبيوت �لمنظمة حول �شحن د�خلي، كم� 

تطورت وفق نظ�م مديني �أقل تر��شً� تنتظم فيه 

ي �شو�رع عري�شة.
َ
�لأبنية على ج�نب

وقد �ُشّق �ش�رع �ل�شهد�ء جنوبي �لمدينة 

�لقديمة، و�أُن�شىء فيه �شوق تج�رية جديدة 

�ش�رت تعر�س ب�ش�عة م�شتوردة من م�شر وبالد 

�ل�ش�م تن�ف�س �لمنتوج�ت �لتقليدية �لتي ك�نت 

تب�ع في �ل�شوق �لقديمة في و�شط �لمدينة.

االحتالل الربيطاين

�نتقلت مدينة �لخليل بعد �لحرب �لع�لمية 

�لأولى �إلى �شلطة �لنتد�ب �لبريط�ني �ش�أنه� �ش�أن 

�لأر��شي �لفل�شطينية ك�فة. وبنتيجة �زدي�د 

�لهجرة �ليهودية �إلى فل�شطين، ونمو �لفكرة 

�ل�شهيونية، ز�دت حدة �لتوتر بين �لعرب و�ليهود 

�لذين ع��شو� تحت �لنتد�ب، فوقعت عدة 

�شد�م�ت �أدت �إلى ن�شوب مو�جه�ت عنيفة في 

مدينة �لخليل ك�ن بنتيجته� �أن غ�در �ل�شك�ن 

�ليهود �لمدينة في �شنة 1929.

مع بد�ية �شنة 1929 ك�نت �أحو�ل �ل�شعب 

�لعربي �لفل�شطيني قد �زد�دت �شوء�ً، وخ�شو�شً� 

بعد �أن تعر�س �لبلد لكو�رث �لجر�د و�لزلز�ل 

و�لوب�ء �لتي �جت�حته في �شنة 1927، ف�شاًل عن 

بد�ية �لأزمة �لقت�ش�دية �لع�لمية )1929–

1932(، و�شدور ت�شريع�ت حكومة �لنتد�ب �لتي 

�شهلت تدفق مزيد من �لمه�جرين �ليهود �إلى 

فل�شطين، منتزعة مزيد�ً من �لأر��شي من 

�لفالحين �لعرب وطردهم منه�، و�حتك�ر 

�لموؤ�ش�ش�ت �ل�شهيونية �لق�شم �لأعظم من جو�نب 

�لن�ش�ط �ل�شن�عي و�لتج�ري.

و�شط هذ� �لمن�خ �لمتوتر، �ندلعت �ل�شر�رة 

وت�شكل �ل�شتمر�رية �لت�ريخية للن�شيج 

�لمملوكي في مدينة �لخليل ظ�هرة فريدة في 

ين �لعربي و�لإ�شالمي، �إذ على �لرغم من �أن 
َ
�لع�لم

هذه �لمدينة �لقديمة ل يمكن مق�رنته� بمدن 

مملوكية �أُخرى ك�لق�هرة �أو دم�شق، �إن من حيث 

�لحجم �أو من حيث �لأهمية، �إّل �إنه� تمت�ز عن 

تلك �لمدن ب�أنه� ح�فظت على �ل�شكل �لمديني 

�لذي ن�ش�أ في عهد �لمم�ليك، في �لوقت �لذي 

�شهدت �لمدن �لأُخرى خالل �لفترة �لعثم�نية 

تحولت جذرية غيرت في مع�لمه� وط�بعه� 

�لمديني.

ويظهر ذلك ب�شورة خ��شة في ت�شكيل 

�لأحو��س �لخليلية �لتي تمثل نموذجً� معم�ريً� 

مميز�ً، ن�در�ً م� يوجد في ب�قي �لمدن �لعربية: 

عة �لم�شقوفة بعقود 
ّ
مجموعة من �لغرف �لمرب

تنتظم على �شورة ت�شكيالت عنقودية، وتتركب 

ن و�شول �لنور و�لتهوئة لكل 
ّ
بح�شب نظ�م يوؤم

غرفة.

�إنه� مجموعة خالي� تتف�عل لت�شكل تركيبة 

متر��شة ترتفع على ثالث �أو �أربع طبق�ت.

وي�شكل �لحو�س �لخليلي نموذجً� معم�ريً� 

ع�شويً� فريد�ً من نوعه يتم�يز عن �ل�شكل �ل�ش�ئع 

في �لمدن �لعربية و�لإ�شالمية حيث تنتظم �لغرف 

ع�دة حول �شحن د�خلي �أك�ن م�شقوفً� �أو في 

ن له� �لنور و�لتهوئة. ويتميز 
ّ
�لهو�ء �لطلق، يوؤم

�لنموذج �لخليلي بقدرته على �لنمو �لمتو��شل 

عبر �إ�ش�فة خلية جديدة كلم� دعت �لح�جة من 

دون �أن يوؤثر ذلك في تن��شق �لنظ�م وتك�مله.

وبينم� نجد نظ�مً� م�ش�بهً� لذلك في بع�س 

�أنح�ء مدينة طر�بل�س �لقديمة، �إّل �إن �لتحولت 

�لكبرى �لتي �شهدته� تلك �لمدينة خالل �لعهد 

�لعثم�ني وفي فترة �لنتد�ب �لفرن�شي، بدلت في 

�لم�شهد �لمديني، �لأمر �لذي �أفقده تم��شكه، و�أدى 

�إلى تفكيك �لن�شيج �لمملوكي.

� مدينة �لخليل �لقديمة فبقيت ُنو�ته� 
ّ
�أم

�لمملوكية �شبه متك�ملة حتى �لآن، �إذ �إن �لعهد 

�لعثم�ني �شهد ن�شوء �أحي�ء جديدة على �أطر�ف 

 �ل�شيخ علي �لبك� على 
ّ
�لمدينة �لمملوكية كحي
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قدمت �ل�شلط�ت �لبريط�نية �إلى �لمح�كمة م� 

يزيد على �ألف �شخ�س، �أكثر من 900 منهم من 

�لعرب، و�شدر �لحكم ب�إعد�م 26 �شخ�شً� هم 25 

عربيً� ويهودي و�حد ك�ن �شرطيً� دخل على �أ�شرة 

عربية موؤلفة من �شبعة �أفر�د وقتلهم جميعً�. وقد 

�أ�شرت �ل�شلط�ت �لبريط�نية، فيم� بعد، على �إعد�م 

ثالثة من �لعرب هم عط� �لزير، ومحمد جمجوم، 

وفوؤ�د حج�زي، وُنفذ �لحكم فيهم يوم �لثالث�ء 

�لمو�فق فيه 1930/6/17 في �شجن عك�. 

وطبقت �ل�شلط�ت �لبريط�نية �أحك�م ق�نون 

�لعقوب�ت �لم�شتركة على �شك�ن �لمدن و�لقرى 

�لتي دينت ''ب�ل�شتر�ك في �لهجوم �لمنظم على 

�ليهود في �لخليل، وموتز�، وعرتوف''، وفر�شت 

عليهم غر�م�ت كبيرة.

وبعد تق�شيم فل�شطين في �إثر �لنكبة �أُدخلت 

�لمدينة مع ب�قي �ل�شفة �لغربية في �تح�د مع 

�لمملكة �لأردنية �له��شمية، و�أ�شبحت في �شنة 

1964 مركز�ً لمح�فظة �لخليل.

االحتالل االإ�رسائيلي واأو�سلو

بعد هزيمة حزير�ن/يونيو رزحت �لخليل 

تحت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي، ف�شرع �لم�شتوطنون 

�ليهود يحتلون �لمو�قع على م�ش�رف �لمدينة 

وفي د�خله�. ومنذ �شنة 1968 ت�أ�ش�شت على 

�لحدود �ل�شرقية للمدينة م�شتعمرة كري�ت �أربع 

�لتي ت�شكل �ليوم �أكبر م�شتعمرة �إ�شر�ئيلية في 

�ل�شفة �لغربية، ثم �أقيم في �شنة 1979 �أربعة 

مو�قع ��شتيط�نية د�خل �لمدينة �لقديمة ت�شكل 

�لمو�قع �ل�شتيط�نية �لوحيدة �لتي �أُن�شئت في 

قلب مدينة فل�شطينية.

وفي �إثر �تف�ق �أو�شلو �أُبرم بروتوكول �لخليل 

في �شنة 1997 بين منظمة �لتحرير �لفل�شطينية 

و�لحكومة �لإ�شر�ئيلية �أدى �إلى تق�شيم مدينة 

�لخليل �إلى ق�شمين: �لمنطقة H1 �لتي ت�شم 

�لمدينة �لحديثة وهي تخ�شع لل�شيطرة 

�لفل�شطينية، و�لمنطقة H2 �لتي �حتفظت �إ�شر�ئيل 

فيه� بك�مل �ل�شيطرة �لأمنية، في حين ُنقلت 

�لأولى في ثورة 1929 )ثورة �لبر�ق(، في �إثر 

تنظيم �ل�شهيونيين تظ�هرة �شخمة في 14 �آب/

�أغ�شط�س 1929 في تل �أبيب بمن��شبة ذكرى 

''تدمير هيكل �شليم�ن''، �أتبعوه�، في �ليوم 

�لت�لي، بتظ�هرة كبيرة في �شو�رع �لقد�س لم 

ي�شبق له� مثيل، حتى و�شلو� �إلى قرب ح�ئط 

�لبر�ق )ح�ئط �لمبكى(، حيث رفعو� �لعلم 

�ل�شهيوني، و�أخذو� ين�شدون �لن�شيد �لقومي 

�ل�شهيوني )�له�تكف�(، ثم �شتمو� �لم�شلمين، 

و�أطلقو� �شيح�ت �لتحدي و�ل�شتقر�ر، مط�لبين 

ب��شتع�دة ح�ئط �لمبكى بزعم �أنه �لجد�ر �لب�قي 

من هيكل �شليم�ن.

وك�ن �ليوم �لت�لي، �أي 16 �آب/�أغ�شط�س، هو 

يوم جمعة، وك�ن في �لوقت ذ�ته ذكرى �لمولد 

�لنبوي �ل�شريف )12 ربيع �لأول 1348هـ( �لتي 

جرت �لع�دة فيه� �أن يتوجه �أه�لي �لقد�س 

و�لقرى �لمحيطة به� �إلى �لم�شجد �لأق�شى ل�شالة 

�لظهر. وقد خرج �لم�شلون بعد �أد�ء �ل�شالة في 

تظ�هرة �شمت �لآلف من �أه�لي �لقد�س و�لقرى، 

و�تجهو� نحو ح�ئط �لبر�ق حيث حطمو� من�شدة 

لليهود ك�نت مو�شوعة فوق �لر�شيف، و�أحرقو� 

بع�س �لأور�ق �لتي تحتوي على ن�شو�س 

�ل�شلو�ت �ليهودية و�لمو�شوعة في ثقوب ح�ئط 

�لمبكى. وفي �ليوم �لت�لي د�رت ��شتب�ك�ت بين 

مجموعة من �لعرب و�أُخرى من �ل�شهيونيين �أدت 

�إلى جرح 11 �شخ�شً� من �لج�نبين ووف�ة رجل 

و�حد من �ل�شهيونيين، ف�ش�رعت �شلط�ت �لنتد�ب 

�إلى �عتق�ل عدد كبير من �ل�شب�ن �لعرب مع زمرة 

قليلة من �ليهود.

عندم� و�شلت �أنب�ء �أحد�ث �لقد�س �إلى ن�بل�س 

و�لخليل و�لمدن �لأُخرى، �نطلقت �لجم�هير 

تتظ�هر، وق�م �لعرب في �لخليل بهجوم على 

رح 
ُ

�لحي �ليهودي فُقتل �أكثر من 60 يهوديً�، وج

�أكثر من 50 �آخرين.

ك�نت ح�شيلة �أحد�ث ثورة 1929 وقوع 

133 قتياًل من �ليهود، وجرح 239 منهم، بينهم 

مو� 116 
ّ
� �لعرب فقد

ّ
198 �إ�ش�بتهم ب�لغة. �أم

�شهيد�ً، وبلغ عدد جرح�هم 232 �شخ�شً�.
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�لتج�رية فيه، كم� جرى تحويل محطة �لح�فالت 

�إلى ق�عدة للجي�س �لإ�شر�ئيلي، و�أُغلقت �أبو�ب 

م�ش�كن �لفل�شطينيين ونو�فذهم �لمطلة على 

�ل�ش�رع ب�شت�ئر حديدية، �لأمر �لذي ب�ت يجبر 

�ل�شك�ن على ت�شلق �شطوح من�زل جير�نهم 

ل �ش�رع 
ّ
للو�شول �إلى بيوتهم. وبنتيجة ذلك، تحو

�ل�شهد�ء و�لجزء �لجنوبي من �لمدينة �لقديمة �إلى 

مدينة �أ�شب�ح.

وخالل �شهر رم�ش�ن في �شنة 1994 دخل 

م�شتوطن يهودي يدعى ب�روخ غولد�شت�ين 

�لم�شجد �لإبر�هيمي، و�أطلق �لن�ر على �لم�شّلين 

في �أثن�ء �أد�ئهم �شالة �لجمعة، فقتل 29 م�شليً� 

وجرح 150 �آخرين.

وعند تنفيذ �لمذبحه ق�م جنود �لحتالل 

�لإ�شر�ئيلي �لموجودون في �لحرم ب�إغالق �أبو�ب 

�لم�شجد لمنع �لم�شلين من �لهرب، كم� منعو� 

�لق�دمين من خ�رج �لحرم من �لو�شول �إلى 

�ش�حته لإنق�ذ �لجرحى. وفي وقت لحق ��شت�شهد 

�آخرون بر�ش��س جنود �لحتالل خ�رج �لم�شجد 

في �أثن�ء ت�شييع �ل�شهد�ء، فبلغ مجموع �ل�شح�ي� 

�ل�شالحي�ت �لمدنية فيه� �إلى �ل�شلطة �لفل�شطينية. 

ويقع ك�مل �لبلدة �لقديمة، بم� في ذلك �لحرم 

نيت في 
ُ
�لإبر�هيمي �ل�شريف و�لأحي�ء �لتي ب

�لعهد �لعثم�ني، جنوبي �لمدينة �شمن �لمنطقة 

H2، �أي �أنه� تخ�شع لل�شيطرة �لع�شكرية 
�لإ�شر�ئيلية.

ومع �أن عدد �لم�شتوطنين �لذين �أق�مو� مو�قع 

��شتيط�نية في �لمدينة �لقديمة ل يتعدى 500 

م�شتوطن، �إّل �إن �لجي�س �لإ�شر�ئيلي يفر�س في 

منطقة �شيطرته �لأمنية ح�لة ح�ش�ر على �ل�شك�ن 

�لفل�شطينيين، فيحظر عليهم �لتجول في �لمن�طق 

�لجنوبية و�ل�شرقية �لتي تحيط ب�لمدينة �لقديمة، 

و�لتي توؤدي �إلى م�شتعمرَتي كري�ت �أربع وتل 

رميدة، كم� يقوم ب�إقف�ل طرق حيوية د�خل 

�لمدينة، ويمنع �لفل�شطينيين من �لتنقل عليه�.

ومنذ �شنة 1994 فر�س �لجي�س �لإ�شر�ئيلي 

�إقف�ل �ش�رع �ل�شهد�ء �لذي ك�ن ي�شكل �شري�نً� 

حيويً� �أ�ش��شيً� لل�شك�ن �لفل�شطينيين يوؤدي �إلى 

�لحرم �لإبر�هيمي و�شوق �لخ�شرو�ت �لمركزية 

ومحطة �لح�فالت، فتم �إغالق جميع �لمحالت 

م�ستوطنون وجنود وقمع للفل�سطينيني.
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�لر�حل ي��شر عرف�ت في �شنة 1996 قر�ر�ً 

ب�إن�ش�ء لجنة �إعم�ر �لخليل �لتي ب��شرت عمله� 

من �أجل �لحف�ظ على �لتر�ث �لثق�في، و�إع�دة 

�إحي�ء �لبلدة �لقديمة، وت�أمين عودة �ل�شك�ن �إليه�.

وقد عمدت �للجنة �إلى �إعد�د در��ش�ت مف�شلة 

ن�ه� �لتحتية 
ُ
ب�ش�أن تر�ث �لمدينة �لقديمة وب

و�لأو�ش�ع �لقت�ش�دية و�لجتم�عية ل�شك�نه� 

وذلك بغية ترميم �لمب�ني و�لطرق و�لم�ش�ح�ت 

�لع�مة، و�إع�دة ��شتخد�م �لمب�ني �لمهجورة، 

و�لحف�ظ على �لوحدة �لتكوينية و�لن�شيج �لعمر�ني.

لب �أهد�فه� تح�شين 
ُ

كم� و�شعت �للجنة من �ش

�لظروف �لمعي�شية لل�شك�ن، وتقديم �لخدم�ت 

�لتي ت�ش�هم في تنمية �شروط �ل�شكن، وتن�شيط 

�لحركة �لتج�رية و�لقت�ش�دية، وتوفير م�ش�ريع 

حيوية لت�أمين �لعمل لل�شك�ن.

وقد �شعت لجنة �لإعم�ر لترميم ح�ر�ت 

ب�أكمله� تمهيد�ً لإع�دة �لحي�ة �إليه�، كم� تع�ونت 

مع ''مركز �لمعم�ر �ل�شعبي ــ رو�ق'' من �أجل 

�إنج�ز م�شروع مخطط متك�مل لإع�دة �إحي�ء 

50 �شهيد�ً �شقط 29 منهم د�خل �لم�شجد.

وفي �أعق�ب �لمجزرة، ق�م �لجي�س �لإ�شر�ئيلي 

بتق�شيم �لم�شجد وتحويل جزء منه �إلى كني�س 

 �لح�شرة �ليعقوبية و�ليو�شفية، بينم� 
ّ
يهودي �شم

بقيت �لح�شرة �لإ�شح�قية للم�شلمين.

قت �شي��شة �لف�شل و�لإق�ش�ء و�لتمييز 
ّ
وُطب

�لعن�شري تج�ه �ل�شك�ن �لفل�شطينيين �لذين ب�تو� 

يعي�شون ح�ش�ر�ً د�خل �لح�ش�ر، �لأمر �لذي �أدى 

�إلى نزوح و��شع لهوؤلء �ل�شك�ن من من�زلهم في 

�لمدينة �لقديمة، و�إلى �إقف�ل �لمت�جر و�شّل 

�لحركة �لقت�ش�دية.

� غولد�شت�ين �لذي �نق�ّس عليه �لم�شلون 
ّ
�أم

فن في مك�ن قريب من م�شتعمرة 
ُ
وقتلوه، فد

كري�ت �أربع مثل قدي�س يزور قبره �لم�شتوطنون.

جلنة اخلليل

�أم�م هذ� �لو�قع �لذي ب�ت يهدد بتهويد 

�لمدينة �لقديمة ومحو هويته�، �أ�شدر �لرئي�س 

طرق مقفلة واأ�سواق بال مت�سوقني.
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مدينة ك�أنه� ولدت من جديد، وعندم� ل يعود 

�لتر�ث �أ�شير�ً للم��شي ومن��شبة للبك�ء على 

�لأطالل، و�إنم� ممر �إلى �لح��شر و�شالحً� في 

معركة �لبق�ء، عنده� ينتفي دور �لفن في�شمت 

�لفن�ن.

ف�إذ� ك�ن �لن�شي�ن هو تدريب �لخي�ل على 

�حتر�م �لو�قع كم� ق�ل محمود دروي�س، ف�إن 

�لذ�كرة �لحية هي تدريب �لو�قع على مخ�طبة 

�لخي�ل.

اخلليل على الئحة الرتاث العاملي

ج مدينة �لخليل في 
َ
�أخير�ً م�ذ� يعني �أن ُتدر

لئحة �لتر�ث �لع�لمي لليون�شكو �شمن ق�ئمة 

دولة فل�شطين؟

�إنه �أوًل تقدير للعمل �لجب�ر �لذي ق�م به 

�لفل�شطينيون ل�شترج�ع ذ�كرتهم �لمفقودة 

و�إع�دة بّث �لحي�ة في �أحج�ر ميتة.

�إنه ث�نيً� �عتر�ف من �لمجموعة �لدولية ب�أن 

مدينة �لخليل �لقديمة، بم� في ذلك �لحرم 

�لإبر�هيمي، ي�شكالن جزء�ً مكونً� من �لتر�ث 

�لفل�شطيني، �لأمر �لذي يعني نزع �ل�شرعية عن 

�دع�ء�ت �إ�شر�ئيل ب�أن �لحرم �ل�شريف ينتمي �إلى 

تر�ث �لدولة �لعبرية.

�إنه �أي�شً� �إقر�ر ب�أن تر�ث فل�شطين هو تر�ث 

مرّكب يحتوي على عدة عن��شر يعود �لبع�س 

منه� �إلى �لدي�ن�ت �ل�شم�وية �لثالث، وهو م� 

يدح�س �دع�ء�ت �ل�شهيونيين ب�حتك�ر تمثيل 

�لتر�ث �ليهودي.

 �إنه �أخير�ً �شه�دة ب�أن ق�شية فل�شطين ل

 عالقة له� ب�لتع�شب �لديني �أو �لعرقي �أو

�لقومي، بل �إنه� في �لأ�ش��س ق�شية له� �أبع�د 

 �أخالقية و�شي��شية وفكرية كبرى تخ�طب

�شمير �لإن�ش�نية. 

�لبلدة �لقديمة، وذلك على �لرغم من �لعر�قيل 

�لمتعددة �لتي ت�شعه� �شلط�ت �لحتالل، 

و�لم�ش�يق�ت �لم�شتمرة من ج�نب �لم�شتوطنين 

و�لجي�س �لإ�شر�ئيلي.

وبنتيجة عمل �للجنة، �رتفع عدد �شك�ن 

�لمدينة �لقديمة �إلى 6000 ن�شمة في �لوقت �لذي 

لم يكن يتج�وز 400 ن�شمة في �شنة 1996، �لأمر 

�لذي �شمح ب�إف�ش�ل مخطط�ت �شلط�ت �لحتالل 

�له�دفة �إلى �إفر�غ �لمدينة من �شك�نه� بغية 

�ل�شتيالء عليه� ومحو هويته�.

�إنه في �لحقيقة �شر�ع بين مفهوم �لمدينة 

ومفهوم �لم�شتعمرة؛ �شر�ع يلخ�س كف�ح �ل�شعب 

�لفل�شطيني في وجه مح�ولت تفتيته و�شرذمته 

زر معزولة �شبيهة 
ُ

وتحويل مد�ه �إلى مجموعة ج

ب�لم�شتعمر�ت �ل�شتيط�نية �لتي يقيمه� �لحتالل 

على �أر�شه.

و�شّكل فوز لجنة �إعم�ر �لخليل بكل من ج�ئزة 

�لأغ�خ�ن للعم�رة لدورة �شنة 1988، وج�ئزة 

�لإ�شك�ن �لع�لمية ]برن�مج �لأمم �لمتحدة 

للم�شتوطن�ت �لب�شرية/UN-HABITAT[ ل�شنة 

2013، تتويجً� لإنج�ز�ته�، وتقدير�ً لم� حققته 

من �إع�دة �إحي�ء بلدة �لخليل �لقديمة و�لحف�ظ 

على تر�ثه� �لثق�في وهويته� �لت�ريخية.

و�لآن يمكن �أن نفهم لم�ذ� ��شطر �شديقي 

�لفن�ن �لفرن�شي �إلى �أن يلزم �ل�شمت، لي�س لأن 

عتبر محرمً� في �لدي�نتين 
ُ
تمثيل �لأنبي�ء ي

�لإ�شالمية و�ليهودية، ولي�س لأنه لم يجد �أبط�ًل 

ل�شق �شورهم على �لجدر�ن كم� فعل 
ُ
في �لخليل ي

مع نل�شن م�نديال وب�بلو نيرود�، بل لأن �لفن 

ر عن معنى �لحي�ة، وليعك�س 
ّ
جد كي يعب

ُ
�لملتزم و

جدلية �لعالقة بين �لم��شي و�لح��شر، من �أجل 

��شتع�دة �لذ�كرة عبر ��شتنب�ط �لرموز.

لكن عندم� ت�شبح �لذ�كرة جزء�ً من �لحي�ة، 

ع�د �إحي�ء 
ُ
م�شح �لغب�ر عن �لحج�رة في

ُ
وعندم� ي


