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  تصوير القدس يف احلرب:
 1948صُوَر من سنة 

 نصار عصام

، مدينة عصــــــــرية ذات دور مهم يف حياة 1948كانت القدس، قبل تقســــــــيمها ســــــــنة 
فلســــــطين الســــــياســــــية واالجتماعية واالقتصــــــادية. ويعود هذا ال إىل كون عملية احلداثة 
التي كانت بدأت يف القرن التاســع عشــر قد أثمرت يف حينها فحســب، بل أيضــاً إىل واقع 

رين. وتقــدمــاً كبيأن االنتقــال من احلكم العثمــاين إىل احلكم البريطــاين وفّر للمــدينــة نمواً 
إذ تطور وضـــــــــــع القــــدس يف عهــــد االنتــــداب البريطــــاين، فلم تعــــد مــــدينــــة ثــــانويــــة داخــــل 
إمبراطوريــة متراميــة األطراف كمــا كــان عليــه احلــال يف زمن الــدولــة العثمــانيــة، وإنمــا 
أصــبحت املدينة الرئيســية يف إقليم اكتســب أهمية خاصــة يف نظر القوى العظمى آنذاك، 

ه أصـــــــــــغر كثيراً من اإلمبراطوريــــة التي كــــان جزءاً منهــــا. وقــــد بــــدأ على الرغم من كونــــ
املواطن يشـاهد نمو طرقات وأبنية حديثة، باإلضـافة إىل معامل احلداثة األُخرى، ومنها 

إىل اجلنوب من القدس، واملطار الذي أنشــأه  1882حمطة ســكة احلديد التي شــيّدت ســنة 
 من املدينة. البريطانيون يف إبان فترة حكمهم إىل الشمال

كـــانـــت املنطقـــة املمتـــدة بين بـــاب اخلليـــل (وهو إحـــدى البوابـــات الرئيســـــــــــيـــة للبلـــدة 
القديمة) من اخلارج وبين املســـــــــــتشـــــــــــفى الفرنســـــــــــي على اجلانب اآلخر من الباب اجلديد 

يف عهد الســــــــــلطان عبد  1887(وهو أحدث بوابات البلدة القديمة، وقد افتُتح فقط ســــــــــنة 
لدة القديمة باألحياء اجلديدة التي نشــــــــــأت خارج األســــــــــوار من احلميد الثاين ليصــــــــــل الب

اجلهة الشـــمالية)، أحد األســـواق اجلديدة النشـــيطة التي كانت تنشـــأ يف أنحاء متعددة من 
املدينة. يف هذا املكان بالذات، أسس املصورون الفوتوغرافيون املقدسيون األوائل أول 

ت املنطقة، إىل حد ما، ســـوق القدس األســـتوديوهات الفوتوغرافية يف فلســـطين. وأصـــبح
الفوتوغرايف. وكمــا كــان للمــدينــة أســـــــــــواق للتوابــل واللحم واجللود، فــإن االمتــداد خــارج 
الســــــور بين باب اخلليل والباب اجلديد للبلدة القديمة، أصــــــبح مقصــــــداً لألهايل الراغبين 
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 يف شراء الصور الفوتوغرافية، أو يف التقاط صور لهم.

ارتبطت بداية "الســـــــــوق الفوتوغرايف" هذا باســـــــــم املصـــــــــور األرمني الشـــــــــاب كرابيد 
، أول ســــــــتوديو فوتوغرايف يف شــــــــارع يافا يف 1885كريكوريان الذي افتتح، يف ســــــــنة 

القــدس خــارج بــاب اخلليــل مبــاشـــــــــــرة، وذلــك بعــد تعلّمــه احلرفــة اجلــديــدة يف املشـــــــــــغــل 
ان داخل احلي األرمني. ويف الوقت الفوتوغرايف الذي أســــــســــــه البطريرك ياســــــاي غرابدي

الــذي افتتح كريكوريــان حمترفــه، كــانــت ســـــــــــــاحــة بــاب اخلليــل بمثــابــة "حمطــة القــدس 
املركزية"، إن جاز التعبير؛ فهي مل تكن فقط موقعاً يكتظ بالعربات التي جترها اجلياد، 

نت اوباحلافالت، وباملســـــــــــافرين الوافدين من القرى القريبة ومن يافا وبيت حلم، بل ك
وهو "أوتيــل  -  إن مل يكن الوحيـــد يف القـــدس آنـــذاك -  أيضـــــــــــــاً موقع الفنـــدق الرئيســـــــــــي

فاســـت"، إضـــافة إىل مكتب ســـفريات توماس كوك (وكانت مكاتب كوك آنذاك تشـــكل أهم 
وســــائل النقل الســــياحي يف العامل). وعلى الرغم من عدم تيقننا من األســــباب التي دعت 

ه، فإنه يمكن االفتراض أنها ارتبطت بكون املوقع كريكوريان إىل اختيار موقع حمترف
احملطة الســـــــياحية الرئيســـــــية يف املدينة، وبالتايل فإن بيع صـــــــور األراضـــــــي املقدســـــــة 
املطلوبــة دومــاً يف الغرب ســـــــــــيكون أكثر جــداً يف هــذا املوقع منــه يف أي موقع آخر يف 

املوقع، كــان املــدينــة. مع ذلــك، وبصـــــــــــرف النظر عن أســـــــــــبــاب اختيــار كريكوريــان لهــذا 
حمترفه األول بين عدد من حمترفات التصـــوير الفوتوغرايف التي افتُتحت يف ذلك احلي 
. وقد تبع كريكوريان يف ذلك خليل رعد، تلميذه ومســـــــــاعده، الذي افتتح مشـــــــــغله  حتديداً

 ، مباشرة عبر الطريق من ستوديو معلمه.1890اخلاص سنة 

ناك عدة ســـــــــــتوديوهات يف القدس بحلول األربعينات من القرن العشـــــــــــرين كان ه
وكثيرون من املصـــورين الفوتوغرافيين الذين عملوا فيها، أو نصـــبوا آالتهم التصـــويرية 
يف املنطقــة أو يف األســـــــــــواق الكثيرة يف املــدينــة. ومن أهم املصـــــــــــورين الفوتوغرافيين 
املعروفين آنـــذاك، كـــان أوهـــانس كريكوريـــان (وهو ابن املصـــــــــــور كرابيـــد كريكوريـــان)، 

ليل رعد، وحنا صـافية، وعلي زعرور، وسـمعان السـحار، وسـتوديوهات إيليا وديانا، وخ
الكولونية األميركية. كذلك عمل عدد من املصــــــــورين اليهود يف القدس وقدم  وومصــــــــور

 خدماته إىل اجلاليتين العربية واليهودية يف املدينة.

وهــذا أقــل مــا  - يف ضـــــــــــوء ازدهــار احلركــة الفوتوغرافيــة يف املــدينــة، يبــدو مــذهالً
أن املصـــورين العرب واألرمن أغفلوا ضـــرورة التقاط صـــور لألحداث التي كانت  -  يقال

. ويكمن وراء هذا النقص يف توثيق النكبة، كما نعتقد، 1948تتمخض من حولهم ســــنة 
عدد من العوامل املتصـلة بخسـارة الضـواحي العربية بعد سـقوطها وتقسـيم املدينة. فقد 

فوتوغرافية يف املدينة، والتي أشـــــــــرنا إليها، إىل خط حدودي فاصـــــــــل. حتولت املنطقة ال
ومل يعد ممكناً لرعد والســـــــــحار الوصـــــــــول إىل مشـــــــــغليهما، إذ اضـــــــــطرا إىل االنكفاء داخل 
البلدة القديمة حفاظاً على ســـــالمتهما. كذلك األمر بالنســـــبة إىل مشـــــغل حنا صـــــافية يف 
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إذ مل يستطع صافية نفسه جلب جمموعته شارع يافا الواقع حتت السيطرة اإلسرائيلية، 
إىل القســـــــــــم العربي من املدينة. يف املقابل، فإن املراكز التجارية اليهودية يف املدينة، 
والتي كــانــت أغلبيتهــا يف اجلزء الغربي، حيــث يقع معظم املؤســـــــــــســـــــــــــات الفوتوغرافيــة 

 .اليهودية، بقيت ساملة وأصبحت حتت سيطرة الدولة اليهودية حديثة النشأة

وهكـــــذا، وبمـــــا أن املصـــــــــــورين الفوتوغرافيين العرب واألرمن فقـــــدوا القـــــدرة على 
الوصول إىل مراكز رزقهم وعملهم، فقد بقي التسجيل لألحداث احمليطة بسقوط املدينة 
حمصــــوراً بيد املصــــورين اإلســــرائيليين. لذا فإن إعادة تمثيل األحداث احمليطة بســــقوط 

ة نظر فلســـــــطينية، باالســـــــتناد إىل احملفوظات من وجه 1948الضـــــــواحي العربية ســـــــنة 
الفوتوغرافيــة اإلســـــــــــرائيليــة، هي أمر يف غــايــة الصـــــــــــعوبــة. فبــاإلضـــــــــــــافــة إىل عــدد من 
اإلشـــــــكاليات األُخرى، جند أن معظم ما صـــــــوره املصـــــــورون اإلســـــــرائيليون كان صـــــــوراً 

، بملواقع مفرغة من ســـكانها األصـــليين. أي أن الصـــور التقطت بعد تهجير الســـكان العر
أو فرارهم. واملشـــــكلة األُخرى تكمن يف طبيعة التمثيل التصـــــويري ذاته. فالصـــــور عامة 
وبالضــــــــــرورة تلتقط ما تراه عدســــــــــة الكاميرا، وما تراه هذه العدســــــــــة يعكس ما يراه من 
يقف خلفها. فاملصـــــــور اإلســـــــرائيلي رأى األمور وصـــــــوّر األحداث من زاوية واحدة فقط؛ 

وهي زاوية احملارب الصــهيوين ال زاوية الفلســطيني املشــرد. الزاوية التي كان هو فيها، 
فهو رأى األمور بعين املراقب اخلارجي للمشــــــــــهد الفلســــــــــطيني الذي كان أمام عينيه، ال 
بعين املشـــــارك الداخلي فيه؛ وهو بذلك قد عكس ما يراه طرف واحد يف الصـــــراع بشـــــأن 

 املدينة آنذاك.

املنشــــورة هنا، ال عرض مشــــاهد من احلرب نهدف من عرض الصــــور الفوتوغرافية 
فقط، بل أيضـــــاً توضـــــيح اخلســـــارة التي تكبدها الفلســـــطينيون يف القدس. وبما أن العدد 
الكثير منها التقطه مصـــــــــــورون إســـــــــــرائيليون للمواقع "بعد احلدث"، كما هو احلال، فقد 

ن أ بقيت جتربة التشــــــرد الفلســــــطينية خارج إطار الصــــــورة. ومع ذلك، يمكن اســــــتخالص
هذه الصـــــــــور تمثل شـــــــــهادة درامية على جتربة التشـــــــــرد. فمجرد رؤية احمليط أو "العامل" 
الفلســـــــــطيني بشـــــــــوارعه وأبنيته التي يف بعض األحيان ذات عمر يعد بالقرون، واألثاث 
املتروك، من دون رؤية الســـــــــكان، هي التعبير الدقيق عن عملية اســـــــــتعمار اجلزء الغربي 

تمثالن هـــذا احلـــدث  -  الواردتـــان يف هـــذا املقـــال -  ممن القـــدس. وصـــــــــــورتـــا عين كـــار
بطريقة صـــــــــــارخة. فنجد، يف إحداهما، نبع القرية  ومهاجرين يهوداً من ذوي الســـــــــــحنة 
الشرقية يمألون دالءهم ماء. لقد وصل املهاجرون إىل القرية للتو، والدالء اجلديدة التي 

ليل على ذلك. لكن النبع تقدم الد -  وهي حتمل شـــــــــــعار الدولة احلديثة - يســـــــــــتعملونها
نفســــــــــــه الذي يتزودون املاء منه، وهو أقدم كثيراً من الدالء التي يحملونها ومن الدولة 
التي دمغت شـــــــــعارها عليها، يشـــــــــكل شـــــــــهادة على حياة وتاريخ ســـــــــابقين ملا يظهر يف 
الصــــــورة. إن ســــــكان عين كارم املطرودين واملغيبين من إطار الصــــــورة موجودون على 
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ك يف صلب احلدث يف الصورة، وهم باقون هكذا يف مركز موضوع الصورة الرغم من ذل
. إن املقــارنــة، ألي شـــــــــــخص مطّلع على تــاريخ املكــان، بين  مــا دام النبع نفســـــــــــــه قــائمــاً
املنــازل التي عمرهــا قرون، والشـــــــــــوارع، والنبع، وبســـــــــــــاتين الزيتون، وبين املهــاجرين 

بــــأنهم يهود شـــــــــــرقيون، هي أوًال اليهود الوافــــدين حــــديثــــاً ذوي الســـــــــــمــــات التي توحي 
وبصـــورة رئيســـية إشـــارة ضـــمنية صـــارخة إىل عملية حتويل امللكية وطرد الســـكان التي 
تعرضـــت لها املدينة. وبهذا املعنى فإن غياب الفلســـطينيين أنفســـهم من الصـــور هو بحد 

 ذاته إشارة ضمنية إىل إقامتهم الدائمة يف الصور كافة.

األحدب الصـــــغير يف األغنية الشـــــعبية األملانية  يشـــــبه أصـــــحاب املنازل يف الصـــــور
التي علّق ذات مرة عليها والتر بنيامين بقوله: "هذا الرجل الصـــــــــــغير موجود يف املنزل 
[لكن] بطريقة مموهة." وعندما يحاول القاطن يف املنزل احلايل اخللود إىل النوم، كما 

 )1(.ير املرئي حاضر فيهتقول األغنية، تواجهه احلقيقة اخمليفة أن هذا اإلنسان غ

 
  منزل عائلة جمال يف الطالبية، أوائل أربعينات القرن العشرين.

(املصور خليل رعد. إعادة تصوير من كتاب وليد اخلالدي، "قبل الشتات: التاريخ املصوَّر 
 ).1987". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1948 -  1876للشعب الفلسطيني 

 
 
 
 

                                                            
)1(  , edited with an introduction by Hannah Arendt IlluminationsWalter Benjamin, 

.(New York: Schunken Books, 1967), p. 134  
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. الطبقة األرضية اآلن هي ناد للمهاجرين 1998جمال يف الطالبية، سنة منزل عائلة 

اليهود اجلدد، والطبقة العلوية مع الساحة اخللفية مسكن خاص. الحظ أسفل بوابة 
 احلديد حيث تصميم "جمال" باللغة اإلنكليزية.

 ديفيس) روشيل (تصوير
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  .1948يف تالل القدس، تشرين األول/أكتوبر  خملاامدرعات تابعة للب

 (املصور غير معروف. مكتب الصحافة التابع للحكومة اإلسرائيلية)
 

  

  
ثوار من اجلهاد املقدس يتوسطهم عبد القادر احلسيني، مرتدياً السترة فاحتة اللون، سنة 

1948.  
 (املصور حنا صافية. جمموعة جمعية الدراسات العربية)
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 1مهاجرون يهود جدد يمألون دالءهم ماء من العين يف قرية عين كارم، 

  .1949حزيران/يونيو 
 (املصور غير معروف. مكتب الصحافة التابع للحكومة اإلسرائيلية)

 
 

 
أفراد من القوات اإلسرائيلية قرب قرية عين كارم، ينقلون على ما يبدو أنه أثاث، وذلك 

تشرين األول/أكتوبر  1القرية وطرد سكانها العرب، بعد ثالثة أشهر فقط من سقوط 
1948. 

 (املصور غير معروف. مكتب الصحافة التابع للحكومة اإلسرائيلية)



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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