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جاد ثابت

*

مدينة اخلليل القدمية:

�أبجدية االحتالل والرتاث املقاوم**
ي�شكل تر�شيح الخليل لدخول الئحة التراث العالمي لليون�سكو هذه ال�سنة ( ،)2017حدث ًا
ثقافي ًا و�سيا�سيا يهدف �إلى الم�ساهمة في �إنقاذ الخليل من براثن الأ�صولية اال�ستيطانية
الإ�سرائيلية التي تعبث بالمدينة القديمة ،وتجعل من حياة �سكانها جحيم ًا يومياً.
وتعالج هذه المقالة الأهمية اال�ستثنائية لعمارة المدينة القديمة ،فتحلل طابعها
المملوكي الفريد ،مركزة على المقاومة اليومية التي �صارت عنوان المدينة حيث ي�شترك
ال�سكان مع العمارة في حماية الحا�ضر والتراث ،وحيث تنت�صر الحياة الفل�سطينية على
�صناعة الموت الإ�سرائيلية.

في

خريف �سنة � 2009أن�ش�أت مجموعة
من المثقفين والنا�شطين لجنة
عالمية للدفاع عن تراث مدينة الخليل
القديمة ،ف�أطلقت حملة �إعالمية وا�سعة،
ونظمت عدة لقاءات وم�ؤتمرات بالتن�سيق مع
منظمات غير حكومية وم�ؤ�س�سات جامعية
ومجال�س بلديات و�شخ�صيات ثقافية واجتماعية.
وبين الذين �شاركوا في هذه الحملة الفنان
الفرن�سي �إرن�ست بينيون �إرن�ست (Ernest Pignon
 ،)Ernestوهو فنان معروف ا�شتهر منذ
�سبعينيات القرن الع�شرين بالجداريات التي
رواد
ير�سمها في �شوارع المدن ،كما �أنه �أحد �أهم ّ
الفن المديني ،بل �إنه ُيعتبر الأب الم�ؤ�س�س لمثل
هذا الفن.
منذ �أكثر من  50عام ًا ،يقوم هذا الفنان
المولود في مدينة ني�س الفرن�سية ،والمنحدر من
جد �إيطالي مهاجر ،بر�سم �أج�سام على �أوراق
ّ

ت�شبه �أوراق الجرائد ،ثم يل�صقها على جدران مدن
العالم لإعادة �شحن طاقتها الرمزية ،فيخرج الفن
من المحترف والمتحف ليحتل �شوارع المدن
وجدرانها ،وتتغير الر�سومات بفعل ال�شم�س
والمطر لتزول بالتدريج على غرار الأج�سام
الحية.
يتداخل في هذه الر�سوم الما�ضي والحا�ضر؛
تذكر
الفن وال�سيا�سة والحياة والموت .لوحات ّ
ب�أحداث تاريخية ،و�شخ�صيات م�ؤثرة ير�سمها
ب�أحجامها الطبيعية فتندرج تلقائي ًا في الم�شهد
* 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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�صورة مركّبة لبع�ض ر�سومات بينيون.
العام وتت�ساوى وم�شاهديها :بيار باولو
بازوليني ،وكارا فاتجو في نابولي؛ المهاجرون
في باري�س؛ ال�شاعر �أرثور رامبو في مدن الأزدان
الفرن�سية؛ �ضحايا التمييز العن�صري في جنوب
�أفريقيا؛ بابلو نيرودا في �سانتياغو دي ت�شيلي؛
�شخ�صيات جان جينيه في مرف�أ بر�ست؛ محمود
دروي�ش في نابل�س ورام اللـه.
�أبدى �إرن�ست بينيون حما�سة �شديدة للم�شاركة
في حملة الخليل ،واقترح �أن يل�صق ر�سوماته
على جدران المدينة القديمة متحدي ًا جنود
االحتالل .ف�سافر �إلى الخليل عدة مرات ،وتجول
في �شوارعها وحاناتها ،ثم عاد �إلى باري�س
عما تمثله هذه المدينة في
ل�صوغ م�شروع ّ
يعبر ّ
وجدان ال�شعب الفل�سطيني.
ال ولم ي� ِأت.
انتظرنا هذا الم�شروع طوي ً
وعندما �س�ألت �إرن�ست بينيون عن �سبب عدوله عن
م�شروعه على الرغم من الحما�سة ال�شديدة التي

�أبداها في البداية� ،أجابني بلهجة بدا عليها توتر
�شديد'' :لم �أتمكن! لقد �أُ�صبت بالخر�س .هذه
المدينة ت�صيبنا بالبكم''.
عما كان يق�صده الفنان
ت�ساءلت مراراً ّ
بكالمه هذا .فعلى العك�س من ذلك ،بدا لي �أن ظلم
وتف�شي الم�ستعمرات التي تنت�شر
االحتالل
ّ
كال�سرطان في قلب المدينة الفل�سطينية والتمييز
العن�صري الذي يعانيه �أبناء الخليل� ،أمور من
�ش�أنها �أن تنتج ردة فعل تنطلق من عمق وجدان
مدو في وجه
�أي �إن�سان لتتحول �إلى تعبير ّ
التع�سف والوح�شية الإ�سرائيلية.
لقد م�ضى وقت طويل قبل �أن �أتمكن من فهم
ما كان يق�صده �صديقي الفنان بكالمه هذا� .إذ
كان من ال�ضروري �أو ًال �أن �أم�ضي الليالي في
درا�سة الخرائط التاريخية وال�صور والوثائق التي
إلي �أ�صدقائي الفل�سطينيين كي
كان ير�سلها � ّ
أتعرف �إلى هذه المدينة و�أ�ستعيد ذاكرتها،
� ّ
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ولأكت�شف �أنها ت�شكل رمزاً �أ�سا�سي ًا لن�ضال ال�شعب
الفل�سطيني �ضد ظلم االحتالل ،ال بل لفكرة
فل�سطين ب�صفتها ق�ضية كلية تخت�صر معنى
الإن�سانية في عالمنا اليوم.

اخلليل عرب التاريخ
تقع مدينة الخليل على بعد  35كيلومتراً
تقريب ًا جنوبي مدينة القد�س و ُتعتبر من �أقدم
المدن الم�سكونة في العالم� ،إذ يعود تاريخها �إلى
 5500عام.
وقد �شكلت خالل التاريخ ملتقى لعدة طرق
تربط بين م�صر وجنوب بالد ال�شام و�شبه
الجزيرة العربية ،كما �أنها �أدت دوراً مهم ًا كمركز
اقت�صادي وثقافي ،ومركز للحج بالن�سبة �إلى
الأديان ال�سماوية الثالثة.
ويعتقد �أن المدينة من �أ�صل كنعاني ،وقد
ُ
ُوجدت فيها �آثار ت�شير �إلى تطور مديني في
الع�صر البرونزي الأول� ،أي خالل الألف الثالثة
قبل الميالد.
وبح�سب الرواية التوراتية ،ف�إن النبي �إبراهيم
�أبو الأنبياء ،انتقل �إليها بعد هجرته من مدينة
�أور ال�سومرية ،فا�ستقر في منطقة قمرا الواقعة
على م�سافة  3كيلومترات �شمالي و�سط المدينة
الحالي حيث ا�ستقبل ثالثة ُر�سل وحاور اللـه.
ووفق الم�صادر التوراتية والإ�سالمية ،ف�إن
الحرم الإبراهيمي الذي ُبني في عهد هيرودو�س
يحيط بمغارة ت�سمى (في التوراة) مغارة مكفيال،
وقد ا�شتراها النبي �إبراهيم من الملك عفرون
ودفن فيها برفقة
الكنعاني ب�أربعة �شواكلُ ،
زوجته �سارة وابنهما �إ�سحاق وحفيدهما يعقوب
ودفن فيها �أي� ًضا النبي
وزوجتيهما رفقة وليئةُ .
يو�سف ابن يعقوب.
و�سميت المدينة عند العرب ن�سبة �إلى نبي
ُ
اللـه �إبراهيم الخليل ،كما �أن ا�سمها العبراني
 Hebronيعني �أي� ًضا خليل اللـه.
ت�أ�س�ست المدينة الكنعانية جنوبي المدينة
الحالية في منطقة تل الرميدة التي يقال �إن
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الملك داود �أعلنها عا�صمة مملكته .وقد ُهجرت
المدينة الكنعانية في الع�صر الفار�سي ،ثم �أعيد
ت�أهيلها في الع�صر اليوناني ،وبعد ذلك ُدمرت
مرتين خالل حمالت الجي�ش الروماني لقمع
االنتفا�ضات اليهودية قبل �أن ُتهجر نهائي ًا في
القرن الرابع بعد الم�سيح.
�أعيد ت�أ�سي�س مدينة الخليل في �أوائل العهد
الإ�سالمي على مقربة من الحرم الإبراهيمي،
و�أ�صبحت ُتعتبر مدينة مقد�سة على غرار القد�س
ومكة المكرمة والمدينة المنورة ،يق�صدها
الحجرات التي ت�شكل القبور
الحجاج ليزوروا ُ
الرمزية للأنبياء �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب
وزوجاتهم التي �شادها الأموريون داخل الحرم.
تبلغ م�ساحة الحرم  2040متراً مربع ًا،
ي�سمى الحير �أو
ويحيط به من الخارج �سور عظيم ّ
ال�سور ال�سليماني ،وقد ُبني من دون �سقف ويبلغ
ارتفاعه � 10أمتار من الأر�ضية الداخلية ،ويعود
�إلى عهد هيرودو�س الكبير� ،أي بين �سن َتي 37
و 4ق .م .ويت�شكل ال�سور من كتل حجرية �ضخمة
يزيد طول بع�ضها على � 7أمتار م�صقولة على
�شكل مداميك.
�سقطت مدينة الخليل في يد ال�صليبيين في
غودفروا
�سنة  ،1099وا�ستولى عليها الأمير
َ
ف�سماها
البويوني (ّ )Godefroy de Bouillon
وحولها �إلى
ّ ،Castellum Saint Abraham
�إقطاعية �إفرنجية ومطرانية .وقد ُطرد الم�سلمون
واليهود من المدينة ،وا�س ُتبدل الجامع الذي كان
ُبني في العهد الأموي بكني�سة كاثدرائية ُ�سميت
مار �إبراهيم.
ا�ستعاد �صالح الدين الأيوبي مدينة الخليل
في �إثر موقعة حطين في �سنة  ،1187فحافظ
وجهزه
وحوله �إلى جامع ّ
على مبنى الكني�سة ّ
بمنبر خ�شبي �أتى به من ع�سقالن (غزة) .وي�شكل
هذا المنبر تحفة فنية نادرة ،وال يزال موجوداً
حتى اليوم في الم�سجد.
و�شهدت المدينة تطوراً ملحوظ ًا في الع�صر
الأيوبي ب�سبب عالقتها مع القد�س قبل �أن تعرف
ع�صرها الذهبي في العهد المملوكي ،حين دخل
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المماليك مدينة الخليل في �سنة 1250؛ فقد �شهد
الحرم الإبراهيمي تحوالت كبرى� ،إذ قام الظاهر
وجدد
قبة الم�سجد الرئي�سيةّ ،
بيبر�س بتجديد ّ
الحجرات التي تحتوي على القبور الرمزية
ُ
وبني الحق ًا م�سجد جديد خارج الجدار
أنبياء،
لل
ُ
في عهد النا�صر بن قالوون �صار ُيعرف با�سم
م�سجد الجاولية ،كما �أُ�ضيفت م�آذن على زاوي َتي
المبنى.

فرادة معمارية

ِ
يكتف المماليك بتطوير الحرم ا إلبراهيمي،
لم
بل بنوا �أي� ًضا الجوامع والمدار�س والمزارات
والتكايا والحمامات ،ف�شهدت المدينة نه�ضة
عمرانية ،و ُز ّودت بنظام متطور لتوزيع المياه،
وبنيت بركة ال�سلطان في عهد ال�سلطان المن�صور
ُ
قالوون على الموقع الذي �شنق فيه الملك داود
قات َلي ابن �شا�ؤول ،كما جاء في التوراة.
وتميزت الفترة المملوكية بالرخاء
االقت�صادي فتطورت الزراعة وال�صناعة،

احلارات القدمية ..مملوكية الطابع.

وا�شتهرت المدينة بازدهار العلوم الدينية
واللغوية والفقه والحديث وتحولت �إلى مركز
�صوفي مميز يق�صدها الحجاج من مختلف �أنحاء
العالم الإ�سالمي ،و�أ�صبحت مركزاً للبريد بين
دم�شق والقاهرة .وقد ازدادت الهجرة �إلى المدينة
من طرف مجموعات عرقية ودينية مختلفة
كالأكراد وال�شرك�س الذين �أن�ش�أوا حارات خا�صة
بهم ا�ستقرت فيها عائالت عديدة كالتميمي
والجعبري والتدمري والقوا�سمي ،كما ا�ستقرت
فيها مجموعات من اليهود الفقراء الذي اعتا�شوا
من هبات المح�سنين اليهود الذين كانوا يزورون
المدينة.
وتعود جميع الحارات التي ما زالت قائمة
حتى الآن �إلى الفترة المملوكية ،ويمكن الت�أكيد،
الرحالة ودرا�سة ُع ْمر
من خالل قراءة كتابات ّ
الأبنية� ،أن ن�سيج المدينة القديمة كما هو عليه
الآن ،ت�شكل في عهد المماليك ،في حين اكتفى
العثمانيون بمجرد تكثيف ا�ستعمال الم�ساحات،
وزيادة طبقات المباني القديمة ،والتو�سع في
�أطراف المدينة التاريخية.
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وت�شكل اال�ستمرارية التاريخية للن�سيج
المملوكي في مدينة الخليل ظاهرة فريدة في
العالمين العربي والإ�سالمي� ،إذ على الرغم من �أن
َ
هذه المدينة القديمة ال يمكن مقارنتها بمدن
مملوكية �أُخرى كالقاهرة �أو دم�شق� ،إن من حيث
الحجم �أو من حيث الأهمية� ،إ ّال �إنها تمتاز عن
تلك المدن ب�أنها حافظت على ال�شكل المديني
الذي ن�ش�أ في عهد المماليك ،في الوقت الذي
�شهدت المدن الأُخرى خالل الفترة العثمانية
تحوالت جذرية غيرت في معالمها وطابعها
المديني.
ويظهر ذلك ب�صورة خا�صة في ت�شكيل
الأحوا�ش الخليلية التي تمثل نموذج ًا معماري ًا
مميزاً ،نادراً ما يوجد في باقي المدن العربية:
المربعة الم�سقوفة بعقود
مجموعة من الغرف
ّ
تنتظم على �صورة ت�شكيالت عنقودية ،وتتركب
بح�سب نظام ي� ّؤمن و�صول النور والتهوئة لكل
غرفة.
�إنها مجموعة خاليا تتفاعل لت�شكل تركيبة
مترا�صة ترتفع على ثالث �أو �أربع طبقات.
وي�شكل الحو�ش الخليلي نموذج ًا معماري ًا
ع�ضوي ًا فريداً من نوعه يتمايز عن ال�شكل ال�شائع
في المدن العربية والإ�سالمية حيث تنتظم الغرف
عادة حول �صحن داخلي �أكان م�سقوف ًا �أو في
الهواء الطلق ،ي� ّؤمن لها النور والتهوئة .ويتميز
النموذج الخليلي بقدرته على النمو المتوا�صل
عبر �إ�ضافة خلية جديدة كلما دعت الحاجة من
دون �أن ي�ؤثر ذلك في تنا�سق النظام وتكامله.
وبينما نجد نظام ًا م�شابه ًا لذلك في بع�ض
�أنحاء مدينة طرابل�س القديمة� ،إ ّال �إن التحوالت
الكبرى التي �شهدتها تلك المدينة خالل العهد
العثماني وفي فترة االنتداب الفرن�سي ،بدلت في
الم�شهد المديني ،الأمر الذي �أفقده تما�سكه ،و�أدى
�إلى تفكيك الن�سيج المملوكي.
� ّأما مدينة الخليل القديمة فبقيت ُنواتها
المملوكية �شبه متكاملة حتى الآن� ،إذ �إن العهد
العثماني �شهد ن�شوء �أحياء جديدة على �أطراف
كحي ال�شيخ علي البكا على
المدينة المملوكية
ّ
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مجرى مياه عين ق�شلة ،وحي الم�شارقة جنوبي
وحي القتون �أ�سفل الوادي،
الحرم الإبراهيمي،
ّ
من دون �إدخال تحوالت جذرية على الن�سيج
التاريخي المملوكي.
وتميزت هذه الأحياء بطراز معماري جديد
يختلف عن �أحوا�ش المدينة المملوكية مع �إدخال
نموذج البيوت المنظمة حول �صحن داخلي ،كما
تطورت وفق نظام مديني �أقل ترا� ًصا تنتظم فيه
جانبي �شوارع عري�ضة.
الأبنية على
َ
وقد ُ�ش ّق �شارع ال�شهداء جنوبي المدينة
القديمة ،و�أُن�شىء فيه �سوق تجارية جديدة
�صارت تعر�ض ب�ضاعة م�ستوردة من م�صر وبالد
ال�شام تناف�س المنتوجات التقليدية التي كانت
تباع في ال�سوق القديمة في و�سط المدينة.

االحتالل الربيطاين
انتقلت مدينة الخليل بعد الحرب العالمية
الأولى �إلى �سلطة االنتداب البريطاني �ش�أنها �ش�أن
الأرا�ضي الفل�سطينية كافة .وبنتيجة ازدياد
الهجرة اليهودية �إلى فل�سطين ،ونمو الفكرة
ال�صهيونية ،زادت حدة التوتر بين العرب واليهود
الذين عا�شوا تحت االنتداب ،فوقعت عدة
�صدامات �أدت �إلى ن�شوب مواجهات عنيفة في
مدينة الخليل كان بنتيجتها �أن غادر ال�سكان
اليهود المدينة في �سنة .1929
مع بداية �سنة  1929كانت �أحوال ال�شعب
العربي الفل�سطيني قد ازدادت �سوءاً ،وخ�صو� ًصا
بعد �أن تعر�ض البلد لكوارث الجراد والزلزال
ال عن
والوباء التي اجتاحته في �سنة  ،1927ف�ض ً
بداية الأزمة االقت�صادية العالمية (–1929
 ،)1932و�صدور ت�شريعات حكومة االنتداب التي
�سهلت تدفق مزيد من المهاجرين اليهود �إلى
فل�سطين ،منتزعة مزيداً من الأرا�ضي من
الفالحين العرب وطردهم منها ،واحتكار
الم�ؤ�س�سات ال�صهيونية الق�سم الأعظم من جوانب
الن�شاط ال�صناعي والتجاري.
و�سط هذا المناخ المتوتر ،اندلعت ال�شرارة
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الأولى في ثورة ( 1929ثورة البراق) ،في �إثر
تنظيم ال�صهيونيين تظاهرة �ضخمة في � 14آب/
�أغ�سط�س  1929في تل �أبيب بمنا�سبة ذكرى
''تدمير هيكل �سليمان''� ،أتبعوها ،في اليوم
التالي ،بتظاهرة كبيرة في �شوارع القد�س لم
ي�سبق لها مثيل ،حتى و�صلوا �إلى قرب حائط
البراق (حائط المبكى) ،حيث رفعوا العلم
ال�صهيوني ،و�أخذوا ين�شدون الن�شيد القومي
ال�صهيوني (الهاتكفا) ،ثم �شتموا الم�سلمين،
و�أطلقوا �صيحات التحدي واال�ستقرار ،مطالبين
با�ستعادة حائط المبكى بزعم �أنه الجدار الباقي
من هيكل �سليمان.
وكان اليوم التالي� ،أي � 16آب�/أغ�سط�س ،هو
يوم جمعة ،وكان في الوقت ذاته ذكرى المولد
النبوي ال�شريف ( 12ربيع الأول 1348هـ) التي
جرت العادة فيها �أن يتوجه �أهالي القد�س
والقرى المحيطة بها �إلى الم�سجد الأق�صى ل�صالة
الظهر .وقد خرج الم�صلون بعد �أداء ال�صالة في
تظاهرة �ضمت الآالف من �أهالي القد�س والقرى،
واتجهوا نحو حائط البراق حيث حطموا من�ضدة
لليهود كانت مو�ضوعة فوق الر�صيف ،و�أحرقوا
بع�ض الأوراق التي تحتوي على ن�صو�ص
ال�صلوات اليهودية والمو�ضوعة في ثقوب حائط
المبكى .وفي اليوم التالي دارت ا�شتباكات بين
مجموعة من العرب و�أُخرى من ال�صهيونيين �أدت
�إلى جرح � 11شخ� ًصا من الجانبين ووفاة رجل
واحد من ال�صهيونيين ،ف�سارعت �سلطات االنتداب
�إلى اعتقال عدد كبير من ال�شبان العرب مع زمرة
قليلة من اليهود.
عندما و�صلت �أنباء �أحداث القد�س �إلى نابل�س
والخليل والمدن الأُخرى ،انطلقت الجماهير
تتظاهر ،وقام العرب في الخليل بهجوم على
وجرح
الحي اليهودي ف ُقتل �أكثر من  60يهودي ًاُ ،
�أكثر من � 50آخرين.
كانت ح�صيلة �أحداث ثورة  1929وقوع
ال من اليهود ،وجرح  239منهم ،بينهم
 133قتي ً
فقدموا 116
� 198إ�صابتهم بالغةّ � .أما العرب ّ
�شهيداً ،وبلغ عدد جرحاهم � 232شخ� ًصا.

قدمت ال�سلطات البريطانية �إلى المحاكمة ما
يزيد على �ألف �شخ�ص� ،أكثر من  900منهم من
العرب ،و�صدر الحكم ب�إعدام � 26شخ� ًصا هم 25
عربي ًا ويهودي واحد كان �شرطي ًا دخل على �أ�سرة
عربية م�ؤلفة من �سبعة �أفراد وقتلهم جميع ًا .وقد
�أ�صرت ال�سلطات البريطانية ،فيما بعد ،على �إعدام
ثالثة من العرب هم عطا الزير ،ومحمد جمجوم،
وف�ؤاد حجازي ،و ُنفذ الحكم فيهم يوم الثالثاء
الموافق فيه  1930/6/17في �سجن عكا.
وطبقت ال�سلطات البريطانية �أحكام قانون
العقوبات الم�شتركة على �سكان المدن والقرى
التي دينت ''باال�شتراك في الهجوم المنظم على
اليهود في الخليل ،وموتزا ،وعرتوف'' ،وفر�ضت
عليهم غرامات كبيرة.
وبعد تق�سيم فل�سطين في �إثر النكبة �أُدخلت
المدينة مع باقي ال�ضفة الغربية في اتحاد مع
المملكة الأردنية الها�شمية ،و�أ�صبحت في �سنة
 1964مركزاً لمحافظة الخليل.

االحتالل الإ�رسائيلي و�أو�سلو
بعد هزيمة حزيران/يونيو رزحت الخليل
تحت االحتالل الإ�سرائيلي ،ف�شرع الم�ستوطنون
اليهود يحتلون المواقع على م�شارف المدينة
وفي داخلها .ومنذ �سنة  1968ت�أ�س�ست على
الحدود ال�شرقية للمدينة م�ستعمرة كريات �أربع
التي ت�شكل اليوم �أكبر م�ستعمرة �إ�سرائيلية في
ال�ضفة الغربية ،ثم �أقيم في �سنة � 1979أربعة
مواقع ا�ستيطانية داخل المدينة القديمة ت�شكل
المواقع اال�ستيطانية الوحيدة التي �أُن�شئت في
قلب مدينة فل�سطينية.
وفي �إثر اتفاق �أو�سلو �أُبرم بروتوكول الخليل
في �سنة  1997بين منظمة التحرير الفل�سطينية
والحكومة الإ�سرائيلية �أدى �إلى تق�سيم مدينة
الخليل �إلى ق�سمين :المنطقة  H1التي ت�ضم
المدينة الحديثة وهي تخ�ضع لل�سيطرة
الفل�سطينية ،والمنطقة  H2التي احتفظت �إ�سرائيل
فيها بكامل ال�سيطرة الأمنية ،في حين ُنقلت
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ال�صالحيات المدنية فيها �إلى ال�سلطة الفل�سطينية.
ويقع كامل البلدة القديمة ،بما في ذلك الحرم
ا إلبراهيمي ال�شريف والأحياء التي ُبنيت في
العهد العثماني ،جنوبي المدينة �ضمن المنطقة
� ،H2أي �أنها تخ�ضع لل�سيطرة الع�سكرية
الإ�سرائيلية.
ومع �أن عدد الم�ستوطنين الذين �أقاموا مواقع
ا�ستيطانية في المدينة القديمة ال يتعدى 500
م�ستوطن� ،إ ّال �إن الجي�ش الإ�سرائيلي يفر�ض في
منطقة �سيطرته الأمنية حالة ح�صار على ال�سكان
الفل�سطينيين ،فيحظر عليهم التجول في المناطق
الجنوبية وال�شرقية التي تحيط بالمدينة القديمة،
والتي ت�ؤدي �إلى م�ستعمر َتي كريات �أربع وتل
رميدة ،كما يقوم ب�إقفال طرق حيوية داخل
المدينة ،ويمنع الفل�سطينيين من التنقل عليها.
ومنذ �سنة  1994فر�ض الجي�ش الإ�سرائيلي
�إقفال �شارع ال�شهداء الذي كان ي�شكل �شريان ًا
حيوي ًا �أ�سا�سي ًا لل�سكان الفل�سطينيين ي�ؤدي �إلى
الحرم الإبراهيمي و�سوق الخ�ضروات المركزية
ومحطة الحافالت ،فتم �إغالق جميع المحالت

م�ستوطنون وجنود وقمع للفل�سطينيني.
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التجارية فيه ،كما جرى تحويل محطة الحافالت
�إلى قاعدة للجي�ش الإ�سرائيلي ،و�أُغلقت �أبواب
م�ساكن الفل�سطينيين ونوافذهم المطلة على
ال�شارع ب�ستائر حديدية ،الأمر الذي بات يجبر
ال�سكان على ت�سلق �سطوح منازل جيرانهم
تحول �شارع
للو�صول �إلى بيوتهم .وبنتيجة ذلكّ ،
ال�شهداء والجزء الجنوبي من المدينة القديمة �إلى
مدينة �أ�شباح.
وخالل �شهر رم�ضان في �سنة  1994دخل
م�ستوطن يهودي يدعى باروخ غولد�شتاين
الم�سجد الإبراهيمي ،و�أطلق النار على الم�ص ّلين
في �أثناء �أدائهم �صالة الجمعة ،فقتل  29م�صلي ًا
وجرح � 150آخرين.
وعند تنفيذ المذبحه قام جنود االحتالل
الإ�سرائيلي الموجودون في الحرم ب�إغالق �أبواب
الم�سجد لمنع الم�صلين من الهرب ،كما منعوا
القادمين من خارج الحرم من الو�صول �إلى
�ساحته لإنقاذ الجرحى .وفي وقت الحق ا�ست�شهد
�آخرون بر�صا�ص جنود االحتالل خارج الم�سجد
في �أثناء ت�شييع ال�شهداء ،فبلغ مجموع ال�ضحايا
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طرق مقفلة و�أ�سواق بال مت�سوقني.
� 50شهيداً �سقط  29منهم داخل الم�سجد.
وفي �أعقاب المجزرة ،قام الجي�ش الإ�سرائيلي
بتق�سيم الم�سجد وتحويل جزء منه �إلى كني�س
�ضم الح�ضرة اليعقوبية واليو�سفية ،بينما
يهودي ّ
بقيت الح�ضرة الإ�سحاقية للم�سلمين.
وط ّبقت �سيا�سة الف�صل والإق�صاء والتمييز
ُ
العن�صري تجاه ال�سكان الفل�سطينيين الذين باتوا
يعي�شون ح�صاراً داخل الح�صار ،الأمر الذي �أدى
�إلى نزوح وا�سع له�ؤالء ال�سكان من منازلهم في
و�شل
المدينة القديمة ،و�إلى �إقفال المتاجر ّ
الحركة االقت�صادية.
انق�ض عليه الم�صلون
� ّأما غولد�شتاين الذي
ّ
فدفن في مكان قريب من م�ستعمرة
وقتلوهُ ،
كريات �أربع مثل قدي�س يزور قبره الم�ستوطنون.

جلنة اخلليل
�أمام هذا الواقع الذي بات يهدد بتهويد
المدينة القديمة ومحو هويتها� ،أ�صدر الرئي�س

الراحل يا�سر عرفات في �سنة  1996قراراً
ب�إن�شاء لجنة �إعمار الخليل التي با�شرت عملها
من �أجل الحفاظ على التراث الثقافي ،و�إعادة
�إحياء البلدة القديمة ،وت�أمين عودة ال�سكان �إليها.
وقد عمدت اللجنة �إلى �إعداد درا�سات مف�صلة
وبناها التحتية
ب�ش�أن تراث المدينة القديمة ُ
والأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ل�سكانها
وذلك بغية ترميم المباني والطرق والم�ساحات
العامة ،و�إعادة ا�ستخدام المباني المهجورة،
والحفاظ على الوحدة التكوينية والن�سيج العمراني.
كما و�ضعت اللجنة من ُ�صلب �أهدافها تح�سين
الظروف المعي�شية لل�سكان ،وتقديم الخدمات
التي ت�ساهم في تنمية �شروط ال�سكن ،وتن�شيط
الحركة التجارية واالقت�صادية ،وتوفير م�شاريع
حيوية لت�أمين العمل لل�سكان.
وقد �سعت لجنة الإعمار لترميم حارات
ب�أكملها تمهيداً إلعادة الحياة �إليها ،كما تعاونت
مع ''مركز المعمار ال�شعبي ــ رواق'' من �أجل
�إنجاز م�شروع مخطط متكامل لإعادة �إحياء
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البلدة القديمة ،وذلك على الرغم من العراقيل
المتعددة التي ت�ضعها �سلطات االحتالل،
والم�ضايقات الم�ستمرة من جانب الم�ستوطنين
والجي�ش الإ�سرائيلي.
وبنتيجة عمل اللجنة ،ارتفع عدد �سكان
المدينة القديمة �إلى  6000ن�سمة في الوقت الذي
لم يكن يتجاوز  400ن�سمة في �سنة  ،1996الأمر
الذي �سمح ب�إف�شال مخططات �سلطات االحتالل
الهادفة �إلى �إفراغ المدينة من �سكانها بغية
اال�ستيالء عليها ومحو هويتها.
�إنه في الحقيقة �صراع بين مفهوم المدينة
ومفهوم الم�ستعمرة؛ �صراع يلخ�ص كفاح ال�شعب
الفل�سطيني في وجه محاوالت تفتيته و�شرذمته
وتحويل مداه �إلى مجموعة ُجزر معزولة �شبيهة
بالم�ستعمرات اال�ستيطانية التي يقيمها االحتالل
على �أر�ضه.
و�ش ّكل فوز لجنة �إعمار الخليل بكل من جائزة
الأغاخان للعمارة لدورة �سنة  ،1988وجائزة
الإ�سكان العالمية [برنامج الأمم المتحدة
للم�ستوطنات الب�شرية ]UN-HABITAT/ل�سنة
 ،2013تتويج ًا لإنجازاتها ،وتقديراً لما حققته
من �إعادة �إحياء بلدة الخليل القديمة والحفاظ
على تراثها الثقافي وهويتها التاريخية.
والآن يمكن �أن نفهم لماذا ا�ضطر �صديقي
الفنان الفرن�سي �إلى �أن يلزم ال�صمت ،لي�س لأن
تمثيل الأنبياء ُيعتبر محرم ًا في الديانتين
اال
الإ�سالمية واليهودية ،ولي�س لأنه لم يجد �أبط ً
في الخليل ُيل�صق �صورهم على الجدران كما فعل
مع نل�سن مانديال وبابلو نيرودا ،بل لأن الفن
يعبر عن معنى الحياة ،وليعك�س
الملتزم ُوجد كي ّ
جدلية العالقة بين الما�ضي والحا�ضر ،من �أجل
ا�ستعادة الذاكرة عبر ا�ستنباط الرموز.
لكن عندما ت�صبح الذاكرة جزءاً من الحياة،
فيعاد �إحياء
وعندما ُيم�سح الغبار عن الحجارة ُ
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مدينة ك�أنها ولدت من جديد ،وعندما ال يعود
التراث �أ�سيراً للما�ضي ومنا�سبة للبكاء على
الأطالل ،و�إنما ممر �إلى الحا�ضر و�سالح ًا في
معركة البقاء ،عندها ينتفي دور الفن في�صمت
الفنان.
ف�إذا كان الن�سيان هو تدريب الخيال على
احترام الواقع كما قال محمود دروي�ش ،ف�إن
الذاكرة الحية هي تدريب الواقع على مخاطبة
الخيال.

اخلليل على الئحة الرتاث العاملي
درج مدينة الخليل في
�أخيراً ماذا يعني �أن ُت َ
الئحة التراث العالمي لليون�سكو �ضمن قائمة
دولة فل�سطين؟
�إنه �أو ًال تقدير للعمل الجبار الذي قام به
الفل�سطينيون ال�سترجاع ذاكرتهم المفقودة
بث الحياة في �أحجار ميتة.
و�إعادة ّ
�إنه ثاني ًا اعتراف من المجموعة الدولية ب�أن
مدينة الخليل القديمة ،بما في ذلك الحرم
ا إلبراهيمي ،ي�شكالن جزءاً مكون ًا من التراث
الفل�سطيني ،الأمر الذي يعني نزع ال�شرعية عن
ادعاءات �إ�سرائيل ب�أن الحرم ال�شريف ينتمي �إلى
تراث الدولة العبرية.
�إنه �أي� ًضا �إقرار ب�أن تراث فل�سطين هو تراث
مركب يحتوي على عدة عنا�صر يعود البع�ض
ّ
منها �إلى الديانات ال�سماوية الثالث ،وهو ما
يدح�ض ادعاءات ال�صهيونيين باحتكار تمثيل
التراث اليهودي.
�إنه �أخيراً �شهادة ب�أن ق�ضية فل�سطين ال
عالقة لها بالتع�صب الديني �أو العرقي �أو
القومي ،بل �إنها في الأ�سا�س ق�ضية لها �أبعاد
�أخالقية و�سيا�سية وفكرية كبرى تخاطب
�ضمير الإن�سانية.

