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االستعامر باملُخ ّيلة

القدس يف الصورة الفوتوغرافية املُبك َرة

Colonialism in the Imaginary
Jerusalem in the Early Photograph

أول :القدس :املدينة واملكان
ً
ً
ومأهول قبل قرون من ظهور األديان اإلبراهيمية الثالثة ،وفيها
للقدس تاريخ تليد ،يعود إىل آالف السنني ،كان موقعها مسكو ًنا

قامت مجتمعات وعاشت شعوب ،نطقت بلغات وطقوس اجتماعية ودينية مختلفة .لكن ترتبط مركزية املدينة /املوقع ،إىل درجة كربى،
ِ
بصلتها باألديان الثالثة؛ اليهودية ً
ٌ
سابقة
أيضا،
ثقافيا
اجتماعيا
وفضاء
أول ،ثم املسيحية ،ثم اإلسالم .لكنها ،بوصفها مدينة
واقتصاديا ً
ً
ً
ً
ً
مدينة ً
ً
تغي اسمها عرب األزمان.
عىل عالقتها بهذه األديان التي ارتبطت املدينة بها كونها موجودة
دينيا ،حتى إن ّ
أول ،قبل أن تكون ً
موقعا ً

َ
املماليك منها يف العقد الثاين من القرن السادس عرش .وتواىل عىل حكمها
دخلت املدينة العرص الحديث حني طرد العثمانيون

ً
وصول إىل املسلمني األمويني
بدءا من التاريخ ما قبل الروماين ،فالروماين والبيزنطي،
سالالت وسلطنات حاكمة سابقة عىل املماليكً ،

لحق بسلطنة املماليك يف مرص والشام حتى مجيء السلطنة العثمانية .ويف هذا التاريخ
والعباسيني والفاطميني ،ويف فرتة الصليبيني ،ل ُت َ
املديد ،تبقى املسألة الرئيسة هي أن القدس ،باعتبارها مدينة ،هي ً
وأخريا مكان مأهول ذو مجتمع وسكان وثقافة وعادات وتقاليد،
أول
ً
مر العصور.
وكانت القدس كذلك ،وستبقى ً
أيضا ،ما دامت مأهولة بسكانها؛ أحفاد من سبقهم عىل ّ

لكن املدينة ارتبطت ،بالنسبة إىل املناطق األخرى من العالم ،بمفهوم القداسة الذي طغى حتى عىل اسمها ،سواء القدس أم بيت
ّ

املقدس أم غريهما ،والذي هو تعبري عن عالقة ما بدين ما؛ إذ حج إىل القدس ،عىل مر القرون ،أفراد وجماعات تنتمي إىل األديان

الثالثة ،جاءت من قريب ومن بعيد لزيارتها وتأدية طقوس دينية خاصة مرتبطة بجماعة ما .فهي لليهودية عاصمة امللك داود،
فالحجاج ،ويف العرص الحديث السياح ،قدموا إىل
وصلب ،وللمسلمني مدينة اإلرساء واملعراجُ .
وللمسيحية مدينة عاش فيها املسيح ُ
ٍ
معان خاصة بهم ،ترتبط بتقاليدهم ورموزهم ومعتقداتهم .لكن الحج إىل موقع مقدس ليس مرهو ًنا باعتبار املوقع
املدينة بح ًثا عن
ً
مرتبطا برسدية ما ،ترتبط بكتب مقدسة خاصة بكل تقليد.
مدينة ،بل باعتباره

املقصود مما سبق هو تأكيد أن ما جعل القدس مدينة ليس أهميتها الدينية ،حتى إن ساهمت الرمزية الدينية عىل نحو ما يف ذلك،

بلدا يعيش فيه شعب يمارس حياته االجتماعية واالقتصادية ً
أول وقبل كل يشء .وبناء عليه ،ويف عرصنا الحديث ،عرص
إنما لكونها ً
1

مؤرخ وأستاذ التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة والية الينوي ،متخصص يف تاريخ التصوير الفوتوغرايف يف الرشق األوسط.

A historian of the Middle East and Photography and a Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies and
Illinois State University.
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اإلمرباطوريات  -العثمانية أو الربيطانية  -وعرص القوميات ،فإن ا ّدعاء ملكية املدينة عىل ُأسس دينية ليس له أساس يف العالم املادي
الواقعي ،بقدر ما له عالقة بانتماء سكانها وحقوقهم وملكيتهم وانتمائهم إىل املدينة والقومية التي ينتمون إليها.

وبطبيعة الحال ،يستند الخطاب الصهيوين نحو القدس إىل ادعاء ديني رصف ،عىل األقل بقدر ما يرتبط بالشعارات املستخدمة،

أيضا
وليس بالرغبة االستعمارية تجاه عموم فلسطني ،وهي الصفة الجوهرية التي يستند إليها اال ّدعاء الصهيوين .وإىل درجة ما ،يمكن ً

جزءا من الخطاب العريب تجاه القدس ال يختلف يف جوهره عندما ُتختزل قضية املدينة واحتاللها بالقول إنها وقف إسالمي ،أو
القول إن ً

بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
مسيحي ،ال يجوز التخيل عنها .املدينة هي مدينة أبنائها ،أحفاد أولئك الذين َقطنوها عرب التاريخّ ،

تدعي الحق يف استعمار املدينة
واإلشكالية الكربى هي أن دولة مستعمرين أوروبيني،
أساسا ،تحتكرها استنا ًدا إىل غيبيات دينية ورمزية ّ
ً

ربانيا .وبناء عليه ،فإن تربير سيطرة دولة االحتالل عىل القدس يستخدم النص املقدس الذي
وعموم فلسطني ،استنا ًدا إىل حق ُمعطى ً

ال يأخذ يف الحسبان الحق القومي أو التاريخي أو السيايس ،ويك ُي ّ
وطد مثل هذا املفهوم ،بات تشكيل مخيلة تاريخية استعمارية وتعميمها
رضور ًة لتربير السيطرة عىل األرض يف ذاتها .بمعنى آخر ،أوجد معرفة سائدة تربر للسلطة املستعمرة استعمارها .ويف هذا السياق ،لم ِ
يأت
ّ
الخطاب التاريخي الصهيوين من فراغ ،بقدر ما استند إىل معارف سابقة مهيمنة ومعروفة حتى قبل ّ
تشكل الفكرة الصهيونية ذاتها يف النصف

الثاين من القرن التاسع عرش؛ إذ سبق أن استخدم آخرون الخطاب الديني لتربير اال ّدعاء املتم ّثل بحرص ملكية القدس من قبل .ويف القرن

تماما مع
مخيلة تربط اليهود بالقدس ،وإن كان مثل هذا الربط ال يتوافق ً
التاسع عرش ،نشطت الحركات املسيحانية اإلنجيلية يف تشكيل ّ

للمخيلة الدينية عىل التوراة وكتب األنبياء اليهودية دون غريها(((.
النمط الصهيوين اليهودي املعارص الذي قرص استخدامه ُ

ثان ًيا :امل ُخ ّيلة التاريخية والذاكرة الجامعية
تستند هذه الدراسة ،التي تبحث يف تمثيل القدس يف الصور الفوتوغرافية املبكرة ،إىل مفهومي املخيلة التاريخية الذي ناقشه عدد من

مفهوما ،عالم االجتماع
قدمها لنا باعتبارها
املؤرخني النقديني ،ربما أهمهم هايدن وايت ( ،((()2018-1928وإىل فكرة الذاكرة الجمعية التي ّ
ً
الفرنيس موريس هلبواخس ( ،((()1945-1877الذي أشار إىل وجود ُأطر جماعية تشكلت عرب األزمنة للنظر إىل التاريخ الخاص بمجتمع ما أو

وتتعداها إىل مفاهيم املخيال العام الذي تتداخل فيه الذاكرات الفردية مع األساطري
بجماعة ما ،يف سياق املجتمع ،تتجاوز الذاكرة الفردية
ّ

والكتب الدينية املقدسة والتجارب التاريخية لعموم الجماعة ،وتؤثر يف صياغة الذاكرة الفردية ألعضاء الجماعة املحددة .ومثل هذه الذاكرة

اخرتاعا ً
كامل ،بقدر ما هي طريقة لرؤية العالم و َت َخ ُّيل املجموعة لذاتها ،كأن نتحدث عن الذاكرة اليهودية
تاريخا باملعنى البحثي ،وليست
ليست ً
ً

الجمعية ً
مثل ،أو الذاكرة املسيحية أو اإلسالمية ،أو حتى الذاكرة الجمعية الفلسطينية أو األوروبية أو العربية .وال ُتساهم الذاكرة الجمعية يف

أيضا ل ُت ّ
تاريخيا يعتمد عنارص من الذاكرة باعتبارها محطات أساسية يف الرسد
شكل تزمي ًنا
تتعداها ً
تشكيل مفاهيم عامة بشأن املايض فحسب ،بل ّ
ً

أيضا عرب الطقوس الخاصة بالجماعة
التاريخي للجماعة .وال تحفظ الذاكرة الجمعية رسديتها عرب التداول بني األفراد والجماعات فحسب ،بل ً

وسنزود هذه الدراسة بأمثلة بشأن هذا املوضوع ،لكن بعد تفسري املقصود باملفهوم األول املشار إليه :املخيلة التاريخية.
املحددة.
ّ
2

للتوسع بشأن القدس يف الخطاب املسيحاين اإلنجييل ،ينظر:

Issam Nassar, European Portrayals of Jerusalem: Religious Fascinations and Colonial Imaginations (New York: Edwin Mellen Press, 2006),
pp. 72-79.
3 Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe (Baltimore/ London: The Johns Hopkins University
Press, 1973).
Maurice Halbwachs, On Collective Memory, Lewis A. Coser (ed. & trans.) (Chicago/ London: University of Chicago Press, 1992).
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ظهر مفهوم املخيلة التاريخية ً The Historical Imagination
أول ملا استخدمه روبن جورج كولنغوود Robin George

نقيا أو
بدهيا  A prioriمن طرائق تفكري داريس
 )1943-1889( Collingwoodيف ثالثينيات القرن العرشين ،إذ فرسه باعتباره ً
ً
جزءا ً

مستخدما كل ما
يتخيل املايض بتفصيالت غري متوافرة أمامه،
التاريخ يف محاوالتهم تشكيل دراساتهم عن املايض؛ َفعىل املؤرخ أن
ً
ّ

يمكن استخدامه من نصوص وقطع أثرية أو غريها من مواد الثقافة املادية لتشكيل وعي تاريخي محدد بزمن ما مىض ،قبل أن يدرس
حدثًا
أيضا هايدن وايت لإلشارة إىل كيفية دراسة التاريخ عند مؤرخي القرن التاسع عرش وفالسفته؛ إذ اعترب
ماضيا بعينه((( .واستخدمه ً
ً

طرائق تفكريهم يف املايض تستند إىل مخيال بحثي لديهم َّ
تشكل عىل نحو تراكمي عرب الزمن .فاملخيلة التاريخية يف نظر وايت هي
التخيل تتداخل فيها األساطري مع العقل .ويف هذا املجال ،يمكن
عملية جمع ما بني التفكري والحلم؛ كون الحلم يتيح حرية للباحث يف
ّ

املتخيل ،حني أشار إىل أنه "ال يتشكل عرب معارضة الواقع أو كإنكار له ،إنما ينمو
استحضار ما كتبه ميشيل فوكو ( )1984-1926عن
َّ
عرب العالمات  -أو الرموز  -الواردة يف الكتب املختلفة ،يف فواصل التكرار والتعليقات فيها"(((.

فيا
تسعى هذه الدراسة ً
أيضا ،عرب استخدامها املخيلة الجمعية ونقد إدوارد سعيد ( )2003-1935لالسترشاق ،باعتباره ً
نظاما َمع ِر ً

ً
ومخي ً
لة
أوروبية للمرشق يف كتابه املعروف االسترشاق((( ،للنظر إىل صور القدس املبكرة التي َص ّورها أوروبيون أتوا إىل الرشق يف املرحلة
ّ

قبل نشأة الصهيونية باعتبارها حركة سياسية يف أواخر القرن التاسع عرش ،يف محاولة ليس للبحث عن الخطاب الصهيوين فيها ،بل
قبل الخطاب الصهيوين
لرؤيتها بوصفها ً
مخيلة أوروبية ساهمت ،عن قصد أو من دونه ،يف َت ّ
نوعا من املقدمات التي ساعدت يف تشكيل ّ

مخيلة عن القدس تستثني الفلسطيني منها وتقتلعه من تاريخ مدينته
ً
أوروبيا ،أو حتى استخدمت من الحركة الصهيونية ذاتها لتقديم ّ
عىل مستوى الوعي ،قبل اقتالعه منها عىل نحو مادي وبعده.

ثالثًا :التصوير الفوتوغرايف وفلسطني
التصوير الفوتوغرايف ،أو الشميس ،هو أحد االخرتاعات الحديثة التي رأت النور يف النصف األول من القرن التاسع عرش .و َت َصادف

تقريبا يف الوقت
توصلوا إىل نتيجة واحدة ،وهي القدرة عىل حفظ الصورة عىل صفيح محدد ،لكن بطرائق مختلفة
أن مخرتعني عدة ّ
ً

نفسه ،ويف مناطق مختلفة؛ فرنسا ،وبريطانيا ،والربازيل (كان املُ َ ِ
فرنسيا يقيم هناك)(((.
ختع
ً

تراكميا لعلماء وفنانني مختلفني ومن ثقافات مختلفة عرب العصور ،كان
نتاجا
أذكر ذلك ألشري إىل أن االخرتاع ،حتى إن كان ً
ً

التحوالت األوروبية املرتبطة بالثورة العلمية والصناعية التي سادت غرب أوروبا يف القرن التاسع عرش .ويف هذا السياق ،كان
جزءا من
ً
ّ

5 Reba N. Soffer, "The Conservative Historical Imagination in the Twentieth Century," Albion: A Quarterly Journal Concerned with British
Studies, vol. 28, no. 1 (Spring 1996), p. 1.

6

ترجمة بترصف من كتاب:

Donald F. Bouchard (ed.), Michel Foucault, Language Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews (Ithaca, NY: Cornell
University Press, 1977), p. 91.
Edward Said, Orientalism (London/ New York: Vintage Books, 1979).

7

صاحب االخرتاع ،وكان قد استند إىل عمل زميله نيسيفور نيابس الذي أنتج أول صورة
ُ 8أعلن عن اخرتاع التصوير الفوتوغرايف يف باريس يف عام  ،1839واع ُترب لويس داغري
َ
فوتوغرافية عىل صفيح نُحايس قبل ذلك بأعوام ،لكنه تويف قبل اإلعالن عن االخرتاع ،لذلك ُع ِزي االخرتاع إىل داغري .ويف الوقت نفسه ،بعد سماع الخرب ،سارع املخرتع
تماماّ ،
ً
تمكن الفرنيس املقيم يف الربازيل هركول فلورنس من إنتاج
اإلنكليزي هرني تالبوت فوكس إىل اإلعالن عن اخرتاعه
طريقة أخرى يف إنتاج الصور .وعىل نحو منفصل ً
صورة فوتوغرافية قبل أعوام من اإلعالن عن االخرتاع ،لكنه لم َ
يحظ بالشهرة التي حظي بها املخرتعان اآلخران .للتوسع يف املوضوع ،ينظر:

John Bankston, Louis Daguerre and the Story of the Daguerreotype (London: Mitchell Lane Publishers Inc., 2004); William Henry Fox
Talbout, Photographs from the J. Paul Getty Museum (Los Angeles: Getty Publications, 2002); Boris Kossoy, The Pioneering Photographic
Work of Hercule Florence (New York: Routledge, 2018).
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وس ِّخر الستخدامات أوروبية ،ال شك يف ذلك ،وارتبط بالوضع األورويب يف عرص رواج الفكر
ً
أيضا ضمن سياق نظام املعرفة األورويبُ ،

االستعماري تجاه باقي أنحاء العالم خارج غرب القارة.

كانت القدس من أوائل املناطق يف الرشق التي ّأمها املصورون األوروبيون ،حيث ال ُتقطت أول صور لها يف عام  ،1839أي يف العام
نفسه الذي ُأعلن يف باريس عن أول اخرتاع للتصوير الفوتوغرايف ،أو ما ُعرف آنذاك بـ "الداغريوتايب"  ،Daguerreotypeوهو النوع
الذي اس ُتخدم يف أوىل صور القدس .وبحسب إحصائية غري شاملة أصدرها َق ّيم متحف إرسائيل يف القدس املحتلة يف عام  ،1988زار

القدس نحو ثالثمئة مصور أورويب قبل نهاية العقد التاسع من القرن التاسع عرش(((.

عامليا باعتباره معجز ًة كربى مهمة يف توثيق الواقع كما هو ،فوصف عضو املحكمة العليا األمريكية،
اس ُتقبل االخرتاع الفوتوغرايف ً

أوليفر ويندال هوملز  ،)1894-1809( Oliver Wendell Holmesالصورة الفوتوغرافية بأنها "مرآة ذات ذاكرة"( .((1ووصفتها مجلة

الفن  The Art Journalالصادرة يف لندن ( )1860بأنها وثيقة غري قابلة للخداعُ ،مضيفة أننا "ندرك أن ما نراه ينبغي أن يكون هو
(((1
آلياّ ،
مكنت
الحقيقة .لذا ،حني ننقاد إليها ،نستطيع السفر إىل كل بلدان العالم من دون التحرك من مكاننا"  .فالصورة باعتبارها ً
إنتاجا ً

البرش من االحتفاظ باملايضّ ،
البرشية يف نقلها
بكل ما يحمله ذلك املايض من تفصيالت لحظية لم تنجح اللوحات الزيتية ،وال الذاكرة
ّ

من قبل .وكان للتصوير القدرة عىل حفظ املايض ،سواء أكان املايض الفردي أم الجماعي التاريخي العام ،ومن ثم ،منح الوجود املستمر
لحظات مضت ،مثب ًتا بذلك حوادث تستطيع أجيال الحقة عدة رؤيتها.

تماما ،ويف اإلمكان التشكيك فيه ،ليس عرب التالعب بالصور من خالل عملية الطباعة
لكن افرتاض موضوعية الصورة ليس دقيقًا ً

املصور موضوع الصورة ،وما يظهر
أيضا عرب اختيار
أو القص واإلضافة وهو ما عرف بـ "الفوتوماج" ،أي مونتاج الصورة ،فحسب ،بل ً
ّ

فيها وما ال يظهرً .
غالبا ما ظهرت مرتبطة بأوصاف تفسريية تعكس رؤية املصور أو املستخدم ،سواء كان النارش أم
فضل عن أن الصور ً
املشاهد ،تضع الصورة يف العادة يف سياق رسد محدد .وكذلك األمر ،فإن للصورة حياتها الخاصة بعد إنتاجها وتوزيعها ،وبذلك تكتسب
غالبا ما تعتمد عىل معرفة املشاهدين ،سابقًا ،بموضوعها وردة فعلهم تجاهه .بعبارة أخرى ،رسعان ما تكتسب الصورة
معا َ
ين ّ
منوعةً ،

التي تبدأ ،عادة ،من خالل عالقة ثنائية ،طرفاها املصور واملوضوع ،أبعا ًدا جديدة ترتبط بعالقة ثالثية األبعاد ،تربط الصورة وموضوعها

ً
ونياته خارج إطار املعادلة ك ّل ًيا.
تاركة
باملُشاهد،
ّ
املصور ّ

أن ُّ
تشكل عدد من املعاين والدالالت
يف هذا السياق ،تظهر لنا مراجعة الكم الهائل لصور القدس املن َتجة يف القرن التاسع عرش ّ

أيضا عن استخداماتها عرب توزيعها باعتبارها سلعة أو ً
فنيا .وبعد االطالع عىل كم
الناجمة ليس فقط عن عمل املصور بذاته ،بل ً
عمل ً

صور من ناحية املوضوع
وجدت أن هناك
كبري من الصور التي التقطتها عدسات املصورين األوروبيني،
ُ
تجانسا ً
كبريا يف طرائق اختيار ما ُي ّ
ً

ً
وتماثل يف وصف الصور املتماثلة لدى مصورين مختلفني جاؤوا إىل املدينة من أماكن وخلفيات وعقود مختلفة .ويرتبط التماثل
واملوقع،
يف هذه الحالة بحاالت نمطية من ناحية املوضوع واملِخيال وأشكال التقاط الصور .ولعجزي عن إيجاد الكلمة العربية املالئمة ملا أعنيه
9
10

املصورين ،ويف الغالب أن العدد أكرب من ذلك .ينظر:
دراسة نيسان برييز املوثقة أدناه ليست شاملة ،حيث اكتشف باحثون آخرون ،الحقًا ،عد ًدا أكرب من
ّ

Nissan Perez, Focus East: Early Photography in the Near East, 1839-1885 (New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1988).

استخدم هذا الوصف أوليفر ويندال هوملز يف مقالة له بعنوان " ،"The Stereoscope and the Stereographو ُترجم االقتباس من كتاب:

Alan Tachtenberg, Classic Essays on Photography (New Haven, CT: Leete's Island Books, 1990), p. 71.

11 Joan M. Schwartz, "The Geography Lesson: Photographs and the Construction of Imaginative Geographies," Journal of Historical
Geography, vol. 22, no. 1 (January 1996), p. 16.
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هنا بالحاالت النمطية ،فسأصفها بأنها طرائق تمثيل املكان يف الصورة .ويف ما ييل سننظر إىل عدد من الصور املختارة للقدس ،أعتربها
نماذج ملثل هذه األنماط التمثيلية للمدينة.

عا :أمناط متثيل القدس يف الصور امل ُبك َرة
راب ً

لنبدأ بالنمط األول ،وهو يتعلق بتمثيل املدينة ومواقعها ،حيث نجد أن الكثري من الصور ،وخصوصا املُ ِ
تحديدا ،عىل
بكرة ،كان ُم َّرك ًزا،
ً
ً

هذا الجانب؛ إذ كانت أوىل الصور التي التقطت للقدس محصور ًة يف هذا املوضوع فحسب ،وكانت الصورة للمصور فريدريك غوبل فيسكه

ويع َتقَد أن الصورة ذاتها
 ،)1878-1817( Frederic Goupil Fesquetوهي مفقودةّ ،
فنيا يستند إليها موجود ويعود إىل عام ُ ،1842
لكن ً
حفرا ً
صورت يف عام  1839ملا زار هذا الفنان فلسطني واملرشق .و ُتظهر الصورة القدس من الرشق ،وتظهر فيها قبة الصخرة بوضوح .وتالها
قد ّ

بضع صور للمهندس املعماري الفرنيس جوزيف دو برانغاي  )1892-1804( Joseph-Philibert Girault de Prangeyيف عام  ،1844وهي صور

وصور املواقع نفسها ،بعد أعوام عدة يف عام  ،1849املصور الفرنيس ماكسيم دو كامب Maxime Du Camp
للمسجد األقىص وكنيسة القيامةّ .

صوروا
وصور كل املصورين الالحقني ،يف العقود الالحقة ،املواقع نفسها،
(.)1894-1822
ً
وخصوصا قبة الصخرة ،وإن كان الالحقون قد ّ
ّ
أيضا ،إضافة إىل ذلك ،أسوار القدس وأسواقها.
ً

تحديدا،
لعل الرتكيز عىل صورة قبة الصخرة لفت االنتباه؛ كون أولئك املصورين لم يكونوا مسلمني ،أو حتى مهتمني بالرتاث اإلسالمي
ً

يتوجه املصورون إىل مرص وفلسطني ،وأحيا ًنا إىل إسطنبول خالل
صورا ملواقع أثرية غري دينية عند زيارتها مرص ،إذ عاد ًة ما كان ّ
فغالبيتهم التقطت ً

الزيارة نفسها ،وأظهرت صور مرص األهرامات والقلعة ،ولم تكن عاد ًة ملواقع دينية ،مثل األزهر أو املساجد الكثرية ،مثل مسجد ابن طولون يف

املصورين ،وقد يكون اختيار
تاريخيا ،يتعلق بالرتاث األثري يف املنطقة ،وهذا بالتأكيد سبب عند بعض
القاهرة .وقد يكون سبب اختيار املواقع
ّ
ً

عمرانيا عىل نحو كبري خارج األسوار
معلما بار ًزا يظهر للعيان يف القدس من عدد من االتجاهات .ولم تكن املدينة قد امتدت
قبة الصخرة باعتبارها ً
ً
ِ
باملخيلة التاريخية والذاكرة الجمعية األوروبية ،حيث ُوصفَت
سببا آخر ،أعتقد أنه مركزي ،يتعلق
بعد .لكن يضيف الوصف الذي ّ
قدمه املصورون ً
ّ
قبة الصخرة بأنها مسجد عمر ،وهذا ُي ّ
العمرية وقراره بعدم
ذكر العالم املسيحي بفتح القدس إبان حكم الخليفة عمر بن الخطاب وتوقيعه العهدة ُ
مسجدا حمل اسمه وهو للمناسبة ليس موقع قبة الصخرة ،إنما قرب كنيسة
أسس عليه
ً
قريبا للصالةّ ،
الصالة يف كنيسة القيامة واختياره ً
موقعا ً

موضوعا
خصوصا يف حالتنا هذه ،السبب يف اختيار قبة الصخرة
عموما ،واألورويب
القيامة .وقد يكون هذا الحدث املعروف يف العالم املسيحي
ً
ً
ً
للصور األوىل؛ كونها تتميز بعمارتها البديعة وسيطرتها عىل بانورامية القدسً ،
بدل من تصوير مسجد عمر البسيط يف عمارته ،مقارنة بها .وقد يكون
نظرا إىل اعتقادهم بأهمية مسجد عمر ،مستنتجني أن أجمل
ً
أيضا العتقاد املصورين الخاطئ أن ما هو أمامهم ال بد من أن يكون مسجد عمرً ،
تاريخيا بالنسبة إىل الرسدية املسيحية بشأن تسليم املدينة إىل عمر بن الخطاب.
مسجد يف املدينة ال بد من أن يكون املسجد الشهري
ً

ولعل الوصف اآلخر لقبة الصخرة وباحة الحرم القديس الذي ظهر يف صور عدة الحقة (ينظر ً
مثل :الصورة  ،)1باعتبار املكان موقع

هيكل سليمان ،هو األكرث داللة عىل مخيال املصورين أو توقّعاتهم لرغبات زبائنهم .فالقدرة عىل رؤية موقع ُس ّمي هيكل سليمان لعمارة

مرا يف العالم،
ُيعتقد أنها كانت يف القدس قبل ما يقارب ثالثة آالف عام ،وعدم القدرة عىل رؤية ما هو ماثل أمامهم ،وهو املسجد األكرب ُع ً
ويعاد بناؤها كما حصل مع الكعبة ً
مثل ،دليل عىل عماء معريف
أي قبة الصخرة التي يعود بناؤها إىل نهاية القرن السابع امليالدي ،ولم ُتهدم ُ

وفشل يف ّ
تخطي املخيلة التاريخية األوروبية للنظر يف ما هو غري متعلق بها؛ أي املخيلة التاريخية اإلسالمية أو املقدسية .حتى كنيسة

القيامة ،التي هي أهم موقع مسيحي يف العالم قاطبة من ناحية تاريخية ،ال يبدو أنها حظيت بمكانة قبة الصخرة من ناحية عدد الصور التي

ألتقطت لها .ويف هذا السياق ال بد من أن نتذكر أن املرشوع الصهيوين يف تهويد القدس يف أيامنا هذه يتب ّنى اسم جبل الهيكل يف وصف قبة
نسبيا إذا ما قورنت بالتسمية الواردة يف تعريف الصور املُبكرة.
الصخرة واملسجد األقىص ،وهي تسمية حديثة ً
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الصورة ()1
رسم يستند إىل صورة من تصوير فيسكه ،يعود إىل عام  ،1842وتعود صورة الداغريوتايب األصلية إىل عام 1839
*

املصدر :متحف غيتي يف لوس أنجلوس.

* الصور املستخدمة يف هذه الدراسة هي من املصادر التالية :مجموعة املؤلف الخاصة؛ مكتبة الكونغرس؛ متحف غيتي يف الواليات املتحدة ،ويرد مصدر كل
صورة عىل حدة يف الوصف.

املصورون،
وبطبيعة الحال ،هناك أهمية كربى لنا بصفتنا باحثني يف تاريخ القدس وفلسطينيني ،يف صور قبة الصخرة ،حتى لو تجاهل
ّ

وخصوصا يف تشكيل مخيلتنا التاريخية الخاصة بنا لطوبوغرافية القدس يف القرن التاسع عرش.
تماما ،حقيقة أنها جزء من الحرم القديس،
ً
ً
فتصحيح الوصف جزء من وضع رسديتنا التاريخية يف قلب أي رسدية عن املدينة.

املواقع موضوعات لها،
النمط التمثييل الثاين الذي الحظته يف الصور املبكرة ،ومرتبط بالنمط األول ،هو أن الصور املبكرة اتخذت
َ

تقريبا ،خالية من السكان ،بما يف ذلك قبة الصخرة وباحات األقىص وكنيسة القيامة
من دون السكان؛ فتظهر القدس يف الصور املبكرة،
ً
واألسواق والبيوت وبوابات املدينة .فغالبية املواقع املهمة يف املدينة التي ال بد من أنها كانت مكتظة بالسكان ،سواء كانوا بائعني أم مص ّلني

أم عابري سبيل ،ظهرت ُمقفرة من دون أناس فيها أو يف محيطها .فكيف ال نرى ُمص ّلني يف محيط املسجد األقىص ،وكما هو معروف أن
يوميا ،وكذلك األمر بالنسبة إىل األسواق والبيوت واألماكن الدينية األخرى؟
الشعائر اإلسالمية تتضمن خمسة مواقيت صالة ً
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الصورة ()2
صورة قبة الصخرة من تصوير مكسيم دو كامب عىل ورق النيغاتيف مطبوعة عىل ورق مطيل بامللح يف عام 1849
*

*

يالحظ أنه ال يوجد أي شخص يف الصورة.

املصدر :مؤسسة ومتحف بول جيتي.

ً
َتحة عدسة الكامريا اللتقاط الصورة ،وكان
أيضا أن طرائق التصوير املبكرة كانت تتطلب وق ًتا
ويجدر بنا ّأل ننىس هنا ً
نسبيا لف َ
طويل ً

تعرض املادة الكيماوية يف داخل الكامريا إىل ست دقائق يف بداية االخرتاع ،لكن هذا الوقت اخ ُترص بفضل التطورات العلمية ،وبات
يحتاج ّ

يحتاج ،يف نحو منتصف القرن التاسع عرش ،إىل ما يقل عن ست ٍ
ثوان .ومع هذا ،نجد أن بعض املصورين الذين زاروا الرشق والتقطوا

أشخاصا يف صور أهرامات الجيزة أو يف مواقع أثرية أخرى يف املنطقة .وخري
صورا يف أماكن مختلفة ،أظهروا القدس خالية ،بينما وضعوا
ً
ً

ً
تعرض ورق
مثال عىل ذلك هو املصور الفرنيس مكسيم دو كامب الذي عىل الرغم من استخدامه طريقة ُمبكرة ،تتط ّلب وق ًتا
نسبيا يف ّ
طويل ً

"النيغاتيف" للمشهد املاثل أمام الكامريا ،ما ّ
شخصا يف صوره يف مرص أمام
أص عىل أن يضع
ً
اضطره إىل عدم تصوير مشاهد متحركة ،فإنه ّ
قياسا عىل حجم الشخص الظاهر يف الصورة.
املعالم األثرية إلظهار عظمة أحجامها ً
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الصورة ()3
صورة أبو سمبل من تصوير ماكسيم دو كامب عىل ورق النيغاتيف مطبوعة عىل ورق مطيل بامللح يف عام 1850
*

*

املصدر :متحف املرتوبولينت يف نيويورك.

يالحظ الشخص الجالس عىل رأس أبو سمبل بهدف إظهار حجم التمثال ذاته.

وخصوصا أن طرائق التصوير
وحيزه االجتماعي إىل أسباب تقنية فحسب،
ً
إ ًذا ،ال يمكن أن نعزو غياب الفلسطيني عن صور بلده ّ

الفوتوغرايف الالحقة كانت ُت ّ
خيلة
مكن املصور من التقاط ما يريده؛ وهذا األمر ليس مؤامرة سياسية باملعنى
الضيق للكلمة ،بل تعبري عن ُم ّ
ّ

صور فلسطني
املصورين األوروبيني التاريخية ،وهي الفكرة املشار إليها أعاله .ولعل قول
املصور األمرييك إدوارد ويلسون ( )1903-1838الذي ّ
ّ
ّ

(((1
زودنا
يف ثمانينيات القرن التاسع عرش ،إن الفالحني الذين صادفهم خالل زيارته ُمنفّرون وغري متالئمني "مع طبيعة األرض واملنطقة" ُ ،ي ّ

خيلة األوروبية  -الدينية يف هذه الحال.
بمثال مبارش عن طبيعة املُ ّ

Edwards L. Wilson, In Scripture Lands: New Views of Sacred Places (London: Forgotten Books, 2018), p. 265.
ً
نقل عن.John Davis, The Landscape of Belief (Princeton: Princeton University Press, 1996), p. 87 :
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الصورة ()4
ملصور غري معروف)
الرجل
وصورة
لدوماس،
رجل وامرأة ُوصفا بالعرب يف القدس (صورة املرأة
ّ

املصدر :مجموعة عصام نصار الخاصة.

غيابا عن الصور الفوتوغرافية غري البانورامية ،حيث هناك عدد من
تاما،
عموماً ،
لكن ،ال يعني غياب الفلسطيني عن صور وطنه ً
ً
غيابا ً

األمثلة عن صور ظهر فيها أناس يف القدس ،لكن ليسوا بوصفهم ممثلني لحياة مجتمعهم االجتماعية والثقافية ،بل نماذج ألنماط البرش

يف املدينة املقدسة .فهناك أمثلة عدة من صور البورتريه  -صور أشخاص يف اإلستوديو  -وصور االحتفاالت الدينية املسيحية التي يظهر فيها

برشً ،
خصوصا لتوضيح فكرة توراتية أو إنجيلية ما ،وهذا ما سنعرضه أدناه.
فضل عن الصور املصممة
ً

عبين عن الجماعة
هناك عدد من الصور التي ُص ّور فيها رجال دين مسيحيون أو يهود ،ويف درجة أقل مسلمون ،يف صو ِر إستوديوُ ،م ّ
ِ
نسبيا ،بعد أن فتح مصورون
التي يمثلونها ،سواء أكانت الجماعة دينية أم طائفة َّ
محددة نُسبوا إليها .وراجت هذه الصور يف زمن متأخر ً
أوروبيون أقاموا يف الرشق محرتفات تصوير يف املنطقة .ومن املصورين األوروبيني املقيمني يف الرشق الذين التقطوا صور بورتريه ألشخاص

ُوصفوا بأنهم من القدس ،الفرنسيان فيليكس بونفيس  )1885-1831( Félix Bonfilsوتانكراد دوماس ،)1905-1830( Tancrède Dumas

مصوران أقاما يف بريوت وافتتحا فيها محرتفني للتصوير ،يف العقد السابع من القرن التاسع عرش.
وهما ّ
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الصورة ()5
بطريرك القدس املاروين (تصوير دوماس يف نحو عام )1880

املصدر :املرجع نفسه.

لدى املصور بونفيس ،عىل سبيل املثال ،عدد من الصور لرجال ُوصفوا بأنهم القادة الدينيون يف القدس ،ومنهم بطريركيا الروم

األرثوذكس واملوارنة وحاخام املدينة األكرب .لكن من غري املؤكد أن األشخاص املاثلني أمام عدسة املصور هم بالفعل أصحاب املناصب التي

ُوصفوا بها يف النص املثبت عىل صورهم؛ إذ يظهر الشخص نفسه الذي ُوصف بأنه حاخام القدس األكرب يف صورة بونفيس ،يف صورة أخرى

وباللباس نفسه ،ويف اإلستوديو نفسه ،بصفته ّ
حلج قطن يف القدس ،ويظهر من رقم التصنيف املتسلسل الذي استخدمه املصور للصورة،
أن الصورتني ُأخذتا يف الوقت نفسه ،حيث تحمل الصورة األوىل رقم  ،632والثانية  .635أما منصب بطريرك القدس املاروين الذي يظهر يف

أصل يف املدينة ،كون أتباع الطائفة املارونية قلييل العدد يف فلسطني ً
صور دوماس ،فمنصب غري موجود ً
أصل.

صورا أخرى يظهر فيها أناس ،لكن ليسوا بوصفهم أبناء املدينة ،بل نماذج للشخصيات اإلنجيلية أو التوراتية .فهناك
وأحيا ًنا ،نجد ً

تقريباُ ،تظهر أفرا ًدا يف القدس ويف بيت لحم والنارصة ،إما بصفتهم نماذج مبارش ًة لقصص دينية ،وإما أن الصور
صور من الفرتة نفسها
ً

تجاريا عرب رشكات أمريكية ،تستخدم تقنية "اإلسترييوسكوب" ،Steroscope
تستحرض الرسد اإلنجييل .فهناك عدد من الصور التي ُو ّزعت
ً
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الصورة ()6
البطريرك األرمني هاراتيون فاهابيديان (تصوير األمرييك كولوين يف نحو عام )1900

املصدر :مكتبة الكونغرس.

أي التقنية التي تستخدم الصورة نفسها مع فوارق بسيطة ،ينظر إليها عرب عدسات مثبتة عىل نوع من املنظار ،يك تظهر للمشاهد ثالثية

األبعاد ،تظهر فيها امرأة ،أو اثنتان جالستان ،أمام مغارة ،تستحرض مشهد املريمتني  -العذراء واملجدلية  -أمام قرب املسيح الفارغ .ويظهر
عادة يف خلف الصور التي من هذا النوع وصف للمشهد وإشارة إىل النص اإلنجييل الذي تستحرضه الصورة.

حجاج يف مناسبات دينية ،يف مواقع إنجيلية أو توراتية ،باعتبارها ً
مثل عن عدد الحجاج الكبري
أيضا ،يظهر فيها
وهناك مشاهد أخرى ً
ٌ

أمام كنيسة القيامة يف أسبوع عيد الفصح ،أو عن املصلني اليهود أمام "حائط املبىك" ،كما تصفه التفسريات الظاهرة عىل سطح الصور.

تذكريا بالنص اإلنجييل الذي وصف قدرة املسيح
البص
ً
وكذلك األمر ،فإن أغلب املصورين يف القرن التاسع عرش حرصوا عىل تصوير مرىض َ َ
عىل شفاء هذا املرض.
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الصورة ()7
الحاخام األكرب للقدس (تصوير بونفيس يف نحو عام )1880

املصدر :مجموعة عصام نصار الخاصة.

وريًّا
خامتة :استعامر فلسطني ُ
ص َ
ليست الصور املشار إليها هنا ّإل نماذج قليلة العدد ،لكنها تتكرر عىل نحو الفت عند غالبية مصوري تلك الفرتة .وليس غرض هذه
خيلة األوروبية للقدس ،التي َم َحت الفلسطيني املقديس
الدراسة إجراء مسح شامل لكل الصور ،لكننا اكتفينا بأمثلة ُم ّ
حددة ،تشري إىل طبيعة املُ ّ

جزءا من الطوبوغرافيا االجتماعية للمدينة ،بل استدعاء لذاكرة جماعية دينية.
من مدينته .وحتى عندما ظهر يف الصور ،فإنه لم يظهر بصفته ً
ً
شديد االرتباط بالتاريخ والذاكرة
دينيا
خيلة املنتجة للصور والسوق املستقبل لها لم يريا يف القدس
َ
حي ًة ،بل ً
موقعا ً
مدينة ّ
بمعنى آخر ،فإن املُ ّ

أرضا بال شعب ،حتى قبل أن
خيلة استعمارية ترى فلسطني ً
الجمعية األوروبية .والنتيجة أن الصور ربما تكون قد أ ّدت ً
دورا يف تشكيل ُم ّ

املصورين كانوا صهاينة باملعنى الحديث للمصطلح ،بقدر ما يشري
ُتطلق الحركة الصهيونية هذا الشعار بعقود .وبالطبع ليس املقصود بذلك أن
ّ

إىل غياب الوعي األورويب حول سكان األرض املقدسة ،بصفتهم جماعة تنتمي إىل البلد ولها مجتمع ،األمر الذي ربما يكون قد ساهم عىل
نحو غري مبارش يف عملية تنايس الوجود الفلسطيني باعتباره ً
عامل كان يجدر ّ
تذكره يف سياق املرشوعات السياسية والوعود بإنشاء وطن قومي
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الصورة ()8
ّ
حلج قطن يف القدس (تصوير بونفيس يف نحو عام )1880

املصدر :املرجع نفسه.

لليهود يف فلسطني ،كما هي الحال مع وثيقة آرثر بلفور (ترشين الثاين /نوفمرب  )1917املعروفة بالوعد الذي تحدث عن الحق القومي لليهود

والحقوق الدينية لغري اليهود ،من دون ذكرهم باالسم ،أو اإلشارة إليهم بأنهم ّ
جزءا من شعب أصيل يف املنطقة.
شعبا أو ً
يشكلون ً

وعىل الرغم من أن هذه الدراسة تتحدث عن تمثيل القدس يف الصور املُ ِ
بكرة ،فإننا نجد الصور نفسها ُتستخدم حتى يومنا هذا

وخصوصا يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأحد األمثلة نجده يف استخدام الصورة ( )11لفالح
يف سياق النشاط الصهيوين املسيحي،
ً

فلسطيني يحرث األرض ،وهي للمصور دوماس املشار إليه سابقًا ،باعتبارها للقايض شمغار الذي ،بحسب الرواية الدينية اليهودية
الواردة يف سفر القضاة ،استخدم عصاه لقتل ستمئة فلستي ،وكأن التصوير الفوتوغرايف كان موجو ًدا آنذاك(.((1

13

ينظر استخدام الصورة يف:

"Reuben's Sin Caused A Great Loss," Preachbrotherbob, 25/8/2013, accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/399pCDO
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الصورة ()9
صورتان "إسترييوسكوب" لنساء أمام قرب املسيح من رشكة أندروود وأندروود إصدار عام 1900

املصدر :مجموعة السرتيوسكوب املسماة "عىل خطى املسيح" من مجموعة عصام نصار الخاصة.

إن استخدام صور أفراد عاديني ،يف حياتهم العادية ،وتصويرهم كأنهم شخصيات توراتية ،هي عملية تشييء أو تصنيم للفلسطيني

خيلة الفلسطيني ،ولربما األهم أن هذه
عرب نزع صفته الشخصية عنه بوصفه
ً
موضوعا للصورة وتحويله إىل آخر يرتبط ُ
خيلة ليست ُم ّ
بم ّ

جزءا من املشهد االجتماعي للبلد
تحول الفلسطيني إىل جزء من املشهد املكاينً ،
تماما مثل األشجار أو الحجارة ،وليس ً
العملية تتضمن ّ
تجسيدا ملوضوع آخر.
أو املدينة .واملقصود بالصنمية هنا النظر إىل يشء ما أو موضوع ما باعتباره
ً

257

 ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

الصورة ()10
صورة "إسترييوسكوب" ملرىض برص يف القدس ،من مجموعة عىل ُخطى املسيح من رشكة أندروود وأندروود ،إصدار
عام 1900

املصدر :املرجع نفسه.

ويف زمننا هذا ،عىل الرغم من استخدامات الصور الواسعة وانتشارها عرب وسائل االتصال والصحافة والشبكة العنكبوتية ،فإنها

ما زالت ُتستخدم يف الدعاية الصهيونية عن القدس بطريقة تشبه ما برز يف املعاين املبكرة للصورة ،وليس عرب إعادة تعريف الصور القديمة

أيضا عرب عرض بلدية االحتالل بعض الصور عىل أسوار القدس ً
مثل،
 -وهو شائع يف املتاحف اإلرسائيلية ومواقع اإلنرتنت  -فحسب ،بل ً

ويسمونها ذكرى توحيد املدينة  -أو يف مناسبات دينية يهودية
يف مناسبات سياسية إرسائيلية ،مثل ذكرى احتالل املدينة يف عام - 1967
ّ
ترتبط باملدينة أو ما يسمى احتفال أضواء القدس( .((1وبالطبع تحتفي الصور املستخدمة يف هذه الحالة كلها ،ومن دون استثناء بالرتاث
اليهودي للمدينة ،تاركة تراث األديان األخرى والوجود الفلسطيني بذاته خارج الصور.

لب موضوع هذه الدراسة ،لكن ما أرشنا إليه سابقًا ُيعاد إنتاجه
تمثيل القدس يف وقتنا الراهن يف سياق الخطاب الصهيوين ليس يف ّ

خيلة االستعمارية األوروبية يف القرن التاسع
بصورة أقبح يف الرسد البرصي الصهيوين املتخفي .وبناء عليه ،فإن اال ّدعاء املتم ّثل بأن املُ ّ
خيلة الصهيونية الحالية ،وأن القدس التي ُأعلن عنها أنها عاصمة إرسائيل والشعب اليهودي
عرش وجدت استمراريتها عرب تب ّنيها من املُ ّ
خيلة والنص ً
ستعمر يف الواقع .وإن كانت
أول ،واآلن ُت
َ
األبدية من دولة االحتالل ،واعرتفت الواليات املتحدة بذلك حدي ًثا ،اس ُتعمرت باملُ ّ

صور القرن التاسع عرش قد أشارت إىل األمكنة املختلفة بأسمائها التوراتية ،مثل املسجد األقىص بأنه موقع الهيكل ،فإن االسم املعتمد
عامليا يف أيامنا هذه هو جبل الهيكل ،أو يف أحسن األحوال جبل الهيكل  -املسجد األقىص.
إرسائيليا وحتى ً
ً

14

يمكن رؤية الصور عىل شبكة اإلنرتنت يف مواقع إرسائيلية عدة ،منها:

Lights In Jerusalem, accessed on 15/7/2020, at: https://bit.ly/3jt3c5k
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الصورة ()11
(املصور غري معروف)
القايض شمغار  -بحسب الوصف
ّ

املصدر :عىل شبكة اإلنرتنت يفhttps://bit.ly/2ZSyT07 :

يف الختام ،يمكننا أن نستنتج أن صور القدس املُ ِ
بكرة أظهرت اهتمام األوروبيني باملدينة عىل نحو كبري ،لكن ليس بسكانها بما هم

أساسا بالتاريخ األورويب وليس بتاريخ املنطقة .فهي مدينة التوراة واإلنجيل ،وليست
خيلة للمدينة تربطها ً
عليه؛ وبذلك ساهمت يف تشكيل ُم ّ
خيلة األوروبية ،عابرون عىل املدينة ليسوا أكرث من بدو
مدينة من فيها الذين وإن ظهروا يف الصور ،فظهورهم عابر ،مثلما هم بالنسبة إىل املُ ّ

مروا باملدينة .وهذا
ُر ّحل استقروا يف مدينة ليست لهم ،أو محتلني أتراك  -باعتبار أن القدس كانت تحت حكم الدولة العثمانية  -أو حجاج ّ

ربما يعكس ما أشار إليه بشارة دوماين أنه كلما ازداد االهتمام بفلسطني ،قل االهتمام بالفلسطينيني ،وكأن املوضوعني منفصالن ،ال عالقة

ألحدهما باآلخر .ولعل الشعار الصهيوين املبكر الذي يقول إن فلسطني أرض بال شعب ،كان قد ّ
خيلة األوروبيني،
تشكل إىل درجة ما يف ُم ّ
وربما بمساهمة ،ولو ضئيلة ،من الصور الفوتوغرافية .وبكلمات دوماين ،فإن "القدرة الخارقة عىل اكتشاف األرض من دون اكتشاف الشعب

قد تطابقت عىل نحو مثايل مع الرؤية الصهيونية املبكرة ،ففلسطني  -والقدس يف حالتنا هذه  -كانت األرض املقدسة التي تنتظر استعادتها"(.((1
15

االقتباسات من بشارة دوماين ترجمت بترصف من الصفحتني  6و 7من دراسته املنشورة يف مجلة الدراسات الفلسطينية باإلنكليزية:

Beshara B. Doumani, "Rediscovering Ottoman Palestine: Writing Palestinians into History," Journal of Palestine Studies, vol. 21, no. 2 (Winter,
1992), pp. 5-28.
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