


 Following Arabic’s reading direction, the 

English text is numbered to help follow the sequence.



3

G
oo

gl
e 

Sa
te

lli
te

 Im
ag

e 
Sc

re
en

 S
ho

t 2
01

8-
09

-1
8 

at
 11

.0
0.

35
 A

M



5

الشــائعات بــدأت تنتــر يف املدينــة حــول اختفاء بعض   
األعمــال الفنيــة، الــي خرجــت مــن البالد بهــدف عرضها، ومنذ 

ذلــك الوقــت انقطعــت أخبارهــا وُفقــدت آثارها. أحاديــث املهتمني 
تداولــت مصــر تلــك اللوحــات، وأماكــن وجودها ورحالتها 

والقوانــني الــي حالــت دون رجوعهــا. بقيــت األخبــار تتنقل من اذن 
إىل أخــرى حــى اختلطــت الشــائعات باحلقيقــة، ومل يعــد أحــد يعلم 

أيــن تكمــن احلقيقــة يف كل الشــائعات الــي ُتروى. 
 

1 Rumours began to spread around the city 
that a number of artworks had disappeared. They 
had been taken out of the country to be exhibited, 
and nothing had been heard of them since. People 
keenly discussed the whereabouts of the works 
and the laws which prevented their return, and as 
reports spread by word of mouth, truth and rumour 
became indistinguishable; soon, no-one was sure 
which of the rumours concealed the true story.

»ســبعة عــر معرضــاً فقــودا!« هو عنــوان املقال الذي   
نــره املتحــف الفلســطيين الــذي فتــح أبوابــه للجمهور بجدران 
بيضــاء عــام 2016. ســمعت العديــد مــن القصــص الي تروي 
لهــا مــن بلــد إىل آخــر ومن مخزن إىل  رحلــة تلــك اللوحــات، وتنقُّ

آخــر، حديــث النــاس جعلــين أشــعر كمــا لو أن تلــك اللوحات 
يخ وذاكرة،  أشــخاص قد هاجرت البالد، أشــخاص هلا أســـماء وتار

أصبحــُت أنــا ايضــاً أكــر ألفــة مــع تلك اللوحات، أذكــر مالمحها، 
يــخ إنتاجهــا. بــدت يل هجرتهــا وكأنهــا هجرة  وأســماءها، وتار

أشــخاص يبحثــون عــن مــكان مؤقــت آمن، كأنهم طالبو جلـــوء 
ينتظــرون عودتهــم إىل بالدهـــم. 

2 “Seventeen missing exhibitions!”, ran the 
headline of an article published by the Palestinian 
Museum, a white-walled space which opened its 
doors in 2016. I heard many stories about the jour-
ney which had taken these artworks from country to 
country and storeroom to storeroom; they made the 
works sound like people who’d decided to leave the 
country, people with names and pasts and memo-
ries. As I became familiar with the works, and came 
to know their features, names and birth dates, it 
seemed more and more like they’d emigrated—like 
they’d gone in search of a temporary place of safety 
while waiting for the day they could return home.
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األعمال املفقودة بدأت تشــغلين أكرث، ليس فقط الســبعة عرش معرضاً،   
ولكــن هنــاك أعمــال فنيــة أخــرى وآثار وصور وأرشــيفات ُفقدت، اختفاؤها كان 

يــق مصادرتهــا، أو دفنهــا، أو حــى حرقها. ما أدهشــين هو كيف لتلك  إمــا عــن طر
العنــارص املفقــودة أن تعلــق بذاكرتنــا أكــرث مــن تلــك العنارص اليت ال تزال ماديتها 
موجــودة أمامنــا، كأن الذاكــرة تتحــول إىل مخــزن جلميــع تلك املفقودات. بدأُت 

بمالحقة مســار األشــياء املفقودة، أتتبع غيابها، أبحث يف الصور واألرشــيفات 
واألشــياء املدفونة يف باطن األرض، واملعارض واألعمال اليت تجوب األرض ومل 
يارته، كانت تتكّشــف يل رسدية مختلفة عن تلك  تُعد؛ ومع كل أرشــيف أقوم بز

اليت سبقتها.

يارتها كان أرشــيف املتحف احلريب يف  مــن ضمــن األماكــن الــيت قمــت بز  
يخيــاً عن األعمال املفقودة، خاصة يف  لنــدن، ذلــك األرشــيف خلــق رسداً أطــول تار
مدينــة القــدس، حيــث تنّقلــت اآلثــار من القدس إىل اســطنبول ولندن، بالزتامن 

يع املتاحف اليت شــهدتها القدس وعمليات احلفر والتنقيب. ذلك  مع مشــار
يخ شــائعة املتحف األول تعود إىل أكرث من مئة  األرشــيف أظهر يل ايضاً بأن تار

عام مضت. 

3 The missing works preoccupied me 
more and more—not only the seventeen 
exhibitions, but other artworks, antiquities, 
pictures and archives which had also been 
lost, whether they’d been confiscated, 
buried, or even burned. It was remarkable 
how these missing things implanted them-
selves in our memory more firmly than those 
still in physical existence; they managed to 
transform our memories into a storeroom for 
lost property. I began to pursue the miss-
ing items, tracing their absence, searching 
amongst photos and archives and things 
buried under the ground, and exhibitions 
and artworks which had gone underground 
never to return. With every archive I visited, 
a new narrative supplanted the last.

One of the places I visited was the archive 
of the Imperial War Museum in London. It 
proposed a lengthier historical narrative 
about the missing works, one that centred 
around Jerusalem, from where archaeolog-
ical artefacts had been removed to Istanbul 
and London at the same time as numerous 
museum-building projects and archaeolog-
ical excavations got underway in the city. 
The archive also revealed that the rumour 
about the Jerusalem’s first museum dated 
back over a hundred years.
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يف املتحــف احلــريب؛ لفتــت إحــدى الصــور انتبايه، ويه صورة ملعرض   
تحوي من بني عنارصها الفتة خشــبية صغرية، بدا وكأن اســم القدس مكتوب 
عليهــا، مل يكــن هنــاك نــص مرفــق بالصــورة. قمــت بأخذ موعد مع أحد العاملني 
يف قســم األرشــفة، وأخربين أن العديد من الصور التابعة للمتحف مل تعد تتوافر 

يــق حــدث يف املتحــف أدى اىل فقدان العديد من  معلومــات عنهــا، بســبب حر
الوثائق اليت تســاعدنا عىل معرفة ســياقات الصور. 

4 One photo from the Imperial War Muse-
um caught my attention. It showed an exhibition, 
including a small wooden sign which looked like it 
read ‘Jerusalem.’ There was no caption, so I made 
an appointment with one of the archivists, who 
explained that many accompanying documents had 
been destroyed by a fire at the museum, leaving 
much of the museum’s photo collection devoid of 
any contextual information.
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قمــت بنســخ الصــورة، ثم مســحها ضوئيــًا ألتمكن من   
تكبريهــا، حينهــا بــدأت تظهــر بعــض العنــارص بالرغم من رداءة 

الصــورة. بــدا واضحــًا أنهــا صورة ملعــرض يتعلق بالقدس.

5 I copied and enlarged the photo. 
Despite the poor quality, some details began 
to emerge: it was clearly a photo of an 
exhibition about Jerusalem.

©
 IW

M
 Q

 6
29

49



15

ظهــرت بالصــورة مفاتيــح، والفتات تشــري إىل اتجاهات   
شــوارع ومــدن فلســطينية، وصــورة ملنظر طبيــي، وصورة لضابط، 

وأداة تســتخدم يف الزراعــة، وبندقيــة، وصــور، ونســخ خرائط، 
ووثائــق، وطاولــة، وماكينة إطفاء.  

6 There were keys, signposts pointing 
to streets and other Palestinian towns, a 
photo of a landscape, a photo of an army 
officer, an agricultural implement, a rifle, 
some maps, documents, a table, and a fire 
extinguisher.
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أكــر مــا لفــت نظــري كان ماكينــة اإلطفاء، يه العنرص   
يق  الوحيــد املرتبــط بمــا قالــه العامل يف قســم األرشــفة عن احلر

يــخ تلــك املاكينة ووجدت أنها  الــذي اندلــع يف املتحــف، بحثــت عــن تار
يطانيــا، وبأنــه مل يتــم تصديرهــا للخــارج، معرفــة ذلك أبان  صنــع بر
أن مــكان التقــاط الصــورة كان يف لنــدن، وأن الفــرة الزمنيــة الي 
التقطــت فيهــا الصــورة بــني عاَمــي 1917 – 1919. قمــت بالبحث 

عــن صــور تعــود إىل عــام 1919 والــي يظهــر فيها التقســيم الداخيل 
للمتحــف احلــريب، وجــدت أن اهلندســة الداخليــة للمتحــف تتطابق 

مــع الصــورة الــي يظهــر فيهــا مــكان حدوث املعــرض، مما يعين أن 
املعــرض أقيــم داخل جــدران املتحف احلريب.

7 It was the fire extinguisher which caught my 
eye, being the only link to what the archivist had 
told me about the fire at the museum. Attempting 
to date the fire extinguisher, I found that it was 
British-made and never exported, meaning the 
photograph must have been taken in London at 
some point between 1917 and 1919. I looked for 
photos dating back to 1919 which showed the 
internal layout of the museum, and what I found did 
indeed match the photograph. The exhibition must 
therefore have taken place at the Imperial War 
Museum itself.

©
 IW

M
 Q

 6
29

49



19

حاولــت البحــث عــن عنارص الصورة   
ألتمكــن مــن فهــم ســياقها، ومعرفة ما 

الــذي تحويــه تلــك الغرف اليت مل تتســع هلا 
الصــورة. وعــى الرغم من ظهــور محتويات 

الصــورة مبكســلة، إال أنهــا ســهلت عملية 
التعــرف عــى املحتويــات عند محاولة 

مطابقتهــا بصــور أخــرى وجدتها يف أرشــيفات 
مختلفــة، هــذه املرة اســتخدمت كلمات 

أخــرى للبحــث يف األرشــيفات اإللكرتونية، 
مثــل »فلســطني يف لنــدن«، »لندن يف 

القــدس« وهكــذا. هنا بــدأت تظهر بعض 
العنــارص املوجــودة يف الصورة بشــكل منفرد، 

هــذه العنارص موجودة يف مؤسســات 
أرشــيفية مختلفــة، إاّل أّن أيــا منهــا ليس 

موجودًا يف أي أرشــيف فلســطيين.  

8 I turned to other items in the photo, hoping to 
understand more of the context, and perhaps get some 
idea of what else was contained in those rooms but not 
captured in the frame. Although enlargement had made the 
photo pixellated, it was nevertheless possible to identify 
certain items by cross-referencing with other photos I 
found in a number of different locations. This time, I used 
different search terms, like ‘Palestine in London’ and ‘Lon-
don in Jerusalem’ and so on. The items displayed in the 
photo were scattered across different archives and institu-
tions, but none were to be found in any Palestinian archive.
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أول العنــارص الــيت ظهــرت كانــت املفاتيح. ترمــز املفاتيح يف   
الســياق الفلســطيين إىل حــق العــودة بعــد النكبــة عام 1948، لكن 
هــذه الصــورة التقطــت عــام 1919، وقــد ُكتب أســفل الصورة بأنها 

يطانيا عى  يــة لبوابــة القــدس، تشــري إىل ســيطرة بر مفاتيــح رمز
القــدس وأخذهــا من يــد العثمانيني.

  

9 The first items I was able to identify 
were the keys. In the Palestinian context, 
keys symbolise the right to return home 
after the Nakba of 1948, but this photograph 
was taken in 1919. A caption at the bottom of 
the picture said that these were symbolic 
keys to the gates of Jerusalem, referencing 
British control of Jerusalem and the takeover 
from the Ottomans.
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ظهــرت الفتــات شــوارع ومدن يف فلســطني، جميعها   
مصنوعــة يدويــًا، هنــاك الفتــة حلارة النصــارى، ومدينة القدس، 

يتــون، ومدينــة يافا، وشــارع يافا، ومدينة  ومنطقــة جبــل الز
يان، واللطرون، وأســماء مدن وشــوارع أخرى.   اخلليل، ودير الرس

 

10 Hand-painted signs could 
also be distinguished, bearing the 
names of streets and towns in 
Palestine: Harat al-Nasara, Jerusa-
lem, the Mount of Olives, Jaffa, Jaffa 
Street, Hebron, Dayr al-Suryan, 
Latrun, and others.
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أمــا بالنســبة للصليــب، وجــدت وثيقــة توضح أن هذا   
الصليــب محفــور عــى حجــر تــم اكتشــافه عام 1867 يف باب 

يطانية  يــات اليت قامــت بها املجموعــة الرب العامــود، خــال احلفر
صنــدوق استكشــاف فلســطني، ويه مجموعــة متخصصة 

يــات والتنقيــب عــن اآلثــار يف املنطقة. باحلفر
  

11 I could also make out a cross in the photo. A 
document I found explained that it was a cross 
carved in stone that had been discovered in 1867 at 
Damascus Gate in Jerusalem, during excavations by 
the Palestine Exploration Fund (PEF), a British 
organisation specialised in the study of the region’s 
archaeology and history.
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يف منتصــف الصــورة، هنــاك صــورة معلقة لضابط، بحثت عن أهم   
الشــخصيات مــن الضبــاط الذيــن أقامــوا يف القدس يف بداية االنتداب الربيطاين، 

وجدت صورة كانت مطابقة بشــكل كبر لصورة الضابط املبكســلة، يحمل 
الضابط اســم رونالد ســتورز، وهو أول حاكم عســكري يف مدينة القدس تحت 

االنتداب الربيطاين عام 1917. يف فرة رئاســته قام ســتورز بتأســيس رابطة
»برو جروســامل سوســاييي« الي تعىن باملتاحف واحلرف اليدوية وإنشــاء 

املعــارض الفنيــة يف القــدس، كمــا قامت املجموعــة بعدة تخطيطات للمدينة.
  

أمــا أداة الزراعــة، فهــي أملانية الصنع اســخدمت   
يف فلســطني خال الســنوات األخرية من الدولة 

العثــــمانية.

12 The agricultural implement was 
German-made and was used in Palestine in 
the late Ottoman period.

13 On the wall in the centre of the pho-
tograph hung a picture of an army officer. I 
researched the major military figures sta-
tioned in Jerusalem during the early years 
of the Mandate and found one that closely 
resembled the pixellated image before me. 
It was Sir Ronald Storrs, who in 1917 became 
Jerusalem’s first military governor under the 
British mandate. During his tenure, Storrs 
founded the Pro-Jerusalem Society, which 
supported museums, local crafts, and art ex-
hibitions in Jerusalem, as well as producing 
numerous maps of the city.
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يــارة اجلرنال أللنــي ملدينة القدس.  الصــور األخــرى توثــق ز  
بــدا واضحــاً أن صــورة املعــرض تقــع بني مرحلتــني زمنيتني، أواخر 
عهــد الدولــة العثمانيــة، وبدايــة االنتــداب الربيطاين يف فلســطني، 

مرحلتــني تختلــف معهمــا صــورة ورسدية القدس. 

14 The other photos displayed in the picture 
were documents of General Allenby’s visit to 
Jerusalem. It was clear that the exhibition spanned 
the final years of the Ottoman period and the 
beginning of the British Mandate. The image and 
narrative of Jerusalem differed greatly between 
these two periods.
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إحــدى تلــك الرسديــات تقــول إنــه يف الفــرة األخرية من الدولة العثمانية، تم 
ية مــن باطن األرض. تعاون العثمانيون مع  إخــراج العديــد مــن القطــع األثر
املجموعة الربيطانية صندوق استكشــاف فلســطني، حيث ســّهلت احلكومة 

القوانــني اخلاصــة بالتنقيــب للمجموعــة بــرشط أن تكون الدولة العثمانية يه 
املســؤول عــن تلــك اآلثــار وتــويّل عملية حفظها واختيــار كيفية عرضها للجمهور.

يف عهد الســلطان عبد احلميد كانت الدولة العثمانية غارقة يف الديون وتشــهد 
ضعفــاً يف قوتهــا، أدى ذلــك إىل انعقــاد مؤتمــر برلــني الــذي ُلقبت الدولة العثمانية 

يــض«، وتم التخطيط لتقســيم الدولة العثمانية عىل  بعــده بــــ »رجــل أوروبــا املر
أربعــة دول أوروبيــة. دفعــت نتائــج املؤتمــر الدولــة العثمانية إىل إثبات قوتها 

وفــرض ســيطرتها، حيــث ركــزت عــىل أهم املــدن يف الدولة والعمل عىل تحديثها. 
ية بعد إســطنبول. وكان الركزي  ُصنفــت القــدس كثــاين أهــم مدينــة يف اإلمرباطور
عليهــا ملكانتهــا الدينيــة يف األديــان الثــالث، ممــا جعلها تضج بالزائرين احلجاج من 
مختلف الديانات عىل مدار الســنة، والســبب اآلخر هو اهتمام الدول األوروبية 

وروســيا بالقدس، حيث انشــأوا مؤسســات مختلفة داخل وخارج أســوارها. 
كل تلك األمور جعلت الســلطان عبد احلميد يأخذ خطوات عديدة للتشــديد 

عــىل فــرض ســيطرته مــن ناحيــة، ومن ناحيــة اخرى العمل عىل تحديث املدينة. 
قام بإنشــاء عدة مؤسســات يف القدس، لتكون رصوًحا تظهر من خالهلا قوة 

الدولــة العثمانيــة، وقدرتهــا عــىل مواكبــة احلداثة األوروبية. بنيت العديد من 
األســواق لتشــجع احلرف اليدوية اليت أنهكتها الثورة الصناعية، حيث كانت الدولة 

العثمانيــة ســوًقا لتلــك املنتجــات الــيت كانت أرخص مــن املنتجات احلرفية املحلية.

يارته يتخللها املرور  يــارة القــدس، وكانت ز يف عــام 1898 قــام القيــر األملــاين بز
مــن منطقــة بــاب اخلليــل. أراد الســلطان توطيــد العالقة بينه وبني الدولة األملانية؛ 

أمال يف احلصول عىل منحة من األملان تســاعده يف بناء خط احلجاز، الذي يربط 
بني دمشــق ومكة واملدينة، لتســهيل رحلة احلجاج املســلمني. لذلك عمل عىل 

تغيــريات رئيســية يف منطقــة بــاب اخلليل للرحيب بالقير. 

عندمــا انتقــل املهنــدس املعمــاري وخبري اآلثار األملاين كونراد تشــيك للعيش 
بالقدس عام 1846، وجد أن يح باب حطة غري مســتغل و منعزل عن بايق 

البلــدة القديمــة، بيــوت ودكاكــني صغــرية وشــارع واحد رئييس، أما بايق املنطقة 
فقد اعتربها مســاحات ضائعة غري مســتغلة، جزء منها اســتخدمته إحدى 

العائــالت ككســارة حجــار، ممــا أدى اىل تراكــم احلطــام يف اليح. قام كونراد بتقديم 
يــر يختــص بإعــادة إعمــار بــاب حطة، إال أن اقراحه مل يأخذ باحلســبان، قام  تقر

يره الثاين يف عهد الســلطان عبد احلميد حيث تمت املوافقة عىل  بإرســال تقر
ترميــم الــيح، قــام كونــراد بتخطيط شــامل لكل تلــك املنطقة وتغريها بالكامل، 
وبناء رصف صيح وإنشــاء شــوارع فرعية، بالقرب من منطقة باب حطة تم 

إنشــاء مدرســتني، أحدهم داخل البلدة القديمة والثانية خارج البلدة القديمة.
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A Herod’s Gate
B Rashidiyya Elementary School
C Ma’muniyya – I’dadiyya
 (High School Museum)
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15 One of those narratives recounts that in the late Ottoman 
period, numerous archaeological artefacts were excavated thanks 
to co-operation between the Ottomans and the Palestine Explora-
tion Fund. The Ottoman government relaxed laws regarding 
excavation on condition that the state would retain ownership of 
any finds and take on responsibility for their preservation and 
display.

Under the reign of Sultan Abdülhamid II, the Ottoman Empire was 
weak and saddled with debt, leading to the Berlin Conference. The 
empire was nicknamed ‘the sick man of Europe’ and plans were 
made to divide its territory between four European states, pushing 
the Ottomans to respond with a display of grandeur and power 
which saw the empire’s most important cities modernised and 
revived. 

The Ottomans considered Jerusalem the empire’s second city after 
Istanbul, mindful of its significance to the three Abrahamic reli-
gions, which brought in masses of pilgrims throughout the year, 
and of European and Russian interest in the city, which had led to 
the establishment of numerous institutions in and around the Old 
City. Sultan Abdülhamid II founded many of his own institutions in 
Jerusalem, intended as monuments to Ottoman power and proof of 
the empire’s ability to keep pace with European development. 
Markets were built to encourage local crafts which had dwindled 
under competition from industrially-produced and imported goods.

In 1897 Kaiser Wilhelm II visited Jerusalem. The Sultan was hoping 
to strengthen Ottoman-German relations, with a view to obtaining 
German assistance in building the Hejaz railway which would link 
Damascus to Mecca and Medina and facilitate the journey of 
Muslim pilgrims. The Kaiser’s visit was to pass through traffic in the 
environs of Jaffa Gate, so impressive projects were undertaken in 
the area.

When German architect and archaeologist Conrad Shick settled in 
Jerusalem in 1846, he found the Bab Hatta area under-utilised and 
isolated from the rest of the Old City. One part of the neighbour-
hood contained houses, small shops, and a single main street, 
whilst the rest was largely abandoned, with one section being used 
by a local family for rock-breaking, which had led to a buildup of 
debris. Shick proposed a scheme to rebuild Bab Hatta but was 
ignored; his second proposal, under Sultan Abdülhamid II, was 
accepted, and he began to draw up plans for a full-scale redevel-
opment of the neighbourhood, including introduction of a sewage 
system and new secondary streets. Near Bab Hatta two schools 
were founded, one inside the city walls and the other outside.
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مــن أهــم املــدارس الــي بنيت لتكــون رصحاً، يه الي خطط   
هلا كونراد؛ مدرســة للبنات أنشــئت عام 1891 تلقب باملدرســة 

االعداديــة، ولكــن اختلفــت الروايــات فيما يتعلق باســمها الرســمي، 
بعــض الوثائــق تشــر إىل أنهــا املأمونيــة، ووثائــق أخرى تشــر إىل أنها 

املالويــة، لكــن مــن املؤكــد أن موقعهــا كان داخل أســوار القدس؛ 
والبناية األخرى يه مدرســة الرشــيدية لألوالد خارج ســور القدس 

مــن ناحية باب الســاهرة.

16 The schools designed by Conrad were 
amongst the most important of the schools built as 
monuments during the period. The first, a school for 
girls referred to as the “I’dadiyya School” (middle or 
preparatory school), was established in 1891.
Accounts vary as to its official name; some docu-
ments refer to it as the Ma’muniyya School, others 
as the Malawiyya School. What is certain, however, 
is that it was located within the walls of Jerusalem. 
The other, the Rashidiyya School for Boys, was locat-
ed outside the walls of Jerusalem, close to Bab 
al-Sahira.
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تقــول العديــد مــن الروايات أن الســلطان عبــد احلميد كان مولعاً   
ين ليقومــوا بتوثيق احلياة داخل الدولة  بالتصويــر، وأنــه َعــنَي العديــد مــن املصور

العثمانيــة، وتوثيــق الــرصوح البنائيــة الي شــيدها. وقد اســُتخدمت تلك الصور 
كوســائل دعائيــة لقــوة الدولــة العثمانيــة، حيث قام الســلطان بإعداد ألبومات 
مــن الصــور ليهديهــا إىل رؤســاء الــدول األوروبيــة بني عام 1880 – 1903. كما 

ُنــرت تلــك الصــور يف مجلــة ثــروة الفنــون الي تعــىن بالثقافة واحلداثة األوروبية 
والعثمانيــة. يف القــدس كانــت أوائــل اســتوديوهات التصويــر لألرمن تعود إيل 

يان.  يكور يســاي جرابيديــان وغارابيد كر

17 Sultan Abdülhamid II was notorious-
ly passionate about photography. He 
appointed official photographers to docu-
ment life throughout the Empire and the 
monumental public works he had built, 
using their work as promotional material to 
showcase Ottoman power. Between 1880 
and 1903, the Sultan would prepare albums 
displaying those photographs and gift them 
to presidents of European states.
 The photographs were also pub-
lished in the magazine Servet-i Fünun, 
which was interested in European and 
Ottoman culture and modernity. In Jerusa-
lem, photography was pioneered by two 
Armenians, Yesayi Garabedian and Garabed 
Krikorian.
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عرض عنارص تعود إىل أزمنة ســابقة فعل يدل   
عــىل قــوة النظــام احلاكــم اجلديد، كأن املتاحف مقربٌة للنظام 
 حاكم حايل أكرث قوة من ســلفه، 

ٍ
الســابق، وإعالن عن نظام

كما أن اســتخراج اآلثار من باطن األرض وعرضها باملتاحف 
ية وفخرها باحلضارات اليت ســبقتها،  يرمز إىل قوة اإلمرباطور
ويشــري إىل انتهاء مرحلة دينية وســيطرة دين آخر، حيث كان 

الســلطان عبد احلميد معنياً بالرواية اإلســالمية.
 

18 The act of exhibiting historical artefacts 
says just as much about the power of the current 
ruling regime as it does about earlier periods in 
time. One might think of museums as cemeteries of 
past regimes, as an announcement that the current 
ruling regime is more powerful than the previous 
one. Excavating artefacts from within the earth and 
placing them on display in museums symbolised 
the strength of the empire and the pride it took in 
preceding civilisations, while simultaneously 
highlighting the end of one religious era and the 
ascendance of another religion. In Sultan Abdülha-
mid II’s case, this narrative centred around Islam.
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اول متحــف يف املدينــة 1#  
Müze-i Hümayun

)The Imperial Museum(
1901

ابتدأت شــائعة املتحف منذ أن قرر الســلطان عبد احلميد إنشــاء   
أول متحــف لآلثــار يف القــدس، وهــو املتحــف الثــاين مــن نوعه يف جميع أرجاء 

يــة العثمانيــة بعــد اســطنبول. تــم التخطيط بــأن يكون موقع املتحف  اإلمرباطور
يف مدرســة اإلعدادية، وبالتايل قامت مجموعة صندوق استكشــاف فلســطني 

ينها يف مدرســة  يــك جونــز بليــس بالتنقيب عن اآلثار، وتخز يدر الــي يرأســها فر
اإلعداديــة مؤقتــاً، إىل أن يتــم جمــع عــدد من اآلثار يســمح بافتتاح املتحف. 

بليس كان مســؤواًل عن أرشــفة اآلثار وتســجيلها وترقيمها واحلفاظ عىل 
صيانتهــا وســالمتها، ليتــم وضــع جــزء منهــا يف متحف القدس، فيما يتم إرســال 

املتبقي إىل املتحف يف اســطنبول. وألن عملية إرســال اآلثار كانت تســتغرق وقتاً 
طويــاًل تبقــى فيــه اآلثــار مخزنــة، قــام بليس بإنشــاء ورش للحرف اليدوية تقوم 

ية، يك يتم إرســال هذه النســخ إىل مقر  بعمل نســخ مكررة عن القطع األثر
مؤسســة صندوق استكشــاف فلســطني يف لندن. أشــاد بليس بأهمية موقع 

يــق اآلالم. وكان إعمار باب حطة  يــن من طر املتحــف، وذلــك جللــب الســياح املار
وإنشــاء أســواق مختلفة فيه ســببا إضافيا ملرور الســياح من تلك املنطقة.

19
Jerusalem’s first museum #1
Müze-i Hümayun
(The Imperial Museum)
1901

 Rumours began when 
Sultan Abdülhamid II announced 
plans to build the first museum of 
archaeology in Jerusalem, which 
would be the second museum of its 
kind in the Ottoman Empire after 
Istanbul. The museum was to be 
located at the I’dadiyya School, and 
so the Palestine Exploration Fund, 
headed by Frederick Jones Bliss, 
began to temporarily store artefacts 
they had unearthed at the school 
until a sufficient number had been 
collected to allow the museum to 
be opened. Bliss was in charge of 
recording, cataloguing, and pre-
serving artefacts; some were to be 
displayed in the Jerusalem museum, 
while others were sent to the 
museum in Istanbul. 

Because the transfer of artefacts 
took such a long time, during which 
they remained in storage and could 
not be displayed, Bliss built artisanal 
workshops specialised in creating 
replicas which were sent to the PEF 
headquarters in London. Bliss 
lauded the museum’s location in 
Jerusalem, which was designed to 
draw in tourists passing through the 
Via Dolorosa, whilst the regenera-
tion of Bab Hatta and the establish-
ment of markets there further 
attracted tourists to the area.
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حصــل خــالف بــني املجموعــة والدولــة العثمانية عىل الرواية الي   
يخ مدينة  ســرويها املتحــف، حيــث رأي العثمانيــون أن املتحــف ســوف يروي تار

القدس الذي يتمثل يف إظهار آثار الشــعوب الي عاشــت يف املدينة عرب 
يــخ، أمــا املجموعــة الــي عارضهــا بليس رأت بأن مشــاركتهم مع الدولة  التار

العثمانيــة يف عمليــة اإلنشــاء تقتــي أن يقــوم املتحــف بتبــين الرواية التوراتية. 
رفضــت احلكومــة العثمانيــة طلــب املجموعــة ممــا أدى إىل فك التعاون بني 
الطرفــني، أّمــا بليــس اختــار االســتمرار بعملــه كحافظ لتلــك اآلثار؛ مما جعله 

يقــدم اســتقالته مــن املجموعــة عــام 1900، لكــن قبل فــك ذلك التعاون كانت 
اآلثــار تراكــم داخــل جدران مدرســة اإلعدادية، وجميعهــا مخزنة يف صناديق 

ية، ومل  خشــبية وصــل عددهــا إىل 120 صندوقــاً تحــوي عــىل 6000 قطعة أثر
ية، كما مل تعد تصلح ألن  يد من القطع األثر تعد مســاحة املدرســة تتســع للمز
تكــون متحفــاً، ممــا أدى إىل العــدول عــن فكــرة إنشــاء أول متحف يف املدينة يف 

مدرســة االعداديــة، والتفكــر يف مــكان آخر يتناســب حجمــه مع حجم املتحف 
اجلديــد، املتحــف األول يف املدينة.
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20 However, dispute arose 
between the PEF and the Ottoman 
government as to the narrative the 
museum would present. The Otto-
mans saw the museum as telling 
the history of the city of Jerusalem 
in a manner representative of the 
traces its different peoples had left 
throughout history, whereas the PEF 
insisted their co-operation was 
contingent upon the museum 
adopting a Biblical narrative—a 
stance which Bliss himself opposed. 
The Ottoman government refused 
the PEF’s demands, bringing to an 
end the collaboration between the 

two parties; Bliss, who wished to 
continue his preservation work, 
resigned from the group in 1900. 
However, by the time relations 
between the state and the PEF 
broke down, 120 wooden boxes, 
holding 6000 artefacts, had accu-
mulated within the walls of the 
I’dadiyya. The school, which 
couldn’t hold any further material, 
no longer seemed a fit home for a 
museum, so the idea was aban-
doned and the search began for 
another location large enough to 
house the city’s first museum.
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اول متحــف يف املدينــة #2   
Palestine Exploration Fund

1902
بعد اخلالف الذي حصل بني مجموعة صندوق استكشــاف فلســطني   

يق إنشــاء  والدولــة العثمانيــة حــول روايــة املتحــف، خطت املجموعة عىل طر
متحــف خــاص بهــا داخــل الغــرف الفارغة التابعة ملبــىن املجموعة. كانت مكاتب 

ية واخلرائط،  املجموعــة تقــع مقابــل قلعــة القــدس، حيث تضم بعــض القطع األثر
وهنــاك بعــض الكتــب املعروضــة للبيــع. قررت املجموعة افتتــاح متحفها اخلاص، 

لكــّن مزيانيتهــا مل تســمح، لذلــك تــم نقــل جميع اآلثار والوثائق إىل كلية ســانت 
جــورج، حيــث عرضــت تلــك اآلثار للمــرة األوىل للجمهور عام 1915.

21
Jerusalem’s first museum #2
Palestine Exploration Fund
1902

 Following the dispute between the PEF and the Ottoman 
state, the group considered establishing a museum of its own in 
unused rooms at its own offices, located opposite the Jerusalem 
Citadel, where a number of artefacts and maps, along with some 
books for sale, were already on display. However, the PEF budget 
did not allow for the plan, and the artefacts and documents were 
moved to the Saint George College, where, in 1915, they were 
publicly exhibited for the first time.

©
IA

A 
Ar

ch
iv

e



57

اول متحــف يف املدينــة #3   
Jerusalem Government Museum

 1911
قامــت الدولــة العثمانيــة بتخصيص مزيانيتها الســنوية إلنشــاء املتحف   

اجلديــد، متحــف أكــرب يســتطيع اســتيعاب جميــع تلك اآلثار الــي تم جمعها، تم 
تخصيــص مــكان املتحــف يف قلعــة القدس داخل أســوار البلــدة القديمة. اختيار 

موقــع املتحــف كان لقربــه مــن األماكــن الدينية وبالتايل االماكن الســياحية. 
بــدأت عمليــات إخــالء القلعــة و الرميــم والتنظيــف، كما بارش العّمال يف 

صيانــة أبــراج القلعــة، وترميــم الثكنــات الثــالث احلديثــة يك تلتحم مع طابع املبىن 
األصيل القديم. كان من الواضح أن عمليات الرميم ســتأخذ عدة ســنوات 

لتصبــح القلعــة جاهــزة مــن جميــع النوايح الفتتــاح املتحف األول يف املدينة. 
بــني عــام 1914 – 1918 توقفــت عمليــات التنظيــف والرميــم يف القلعة، وذلك 

بســبب انــدالع احلــرب العامليــة األوىل، إاّل أن عمليــات التنقيــب مل تتوقف خالل 
يــن جميــع اآلثار الي اســتخرجت خــالل احلرب وبعضها تم  احلــرب، وتــم تخز

دفنــه يف أماكــن مختلفــة مــن املدينــة حلفظهــا من الدمار الــذي يمكن أن يلحق 
بهــا جراء احلرب. 

انتهــت احلــرب بســقوط الدولــة العثمانيــة، وتجّمد املتحف األول يف   
املدينــة 3#، بقيــت مخلفــات البنــاء أمــام القلعة عدة ســنوات، وتراكمت فوقها 

قمامــات أخــرى. أصبحــت املنطقــة املجــاورة للقلعة مكاناً يســكنه الالجئون 
اهلاربــون مــن احلــرب، كمــا ازدادت نســبة األرمن الذيــن هاجروا إىل القدس منذ 

عام 1915. 
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22
Jerusalem’s first museum #3
Jerusalem Government Museum
1911 

 The Ottoman state allocated an annual budget for 
the construction of a new museum large enough to house 
all the artefacts collected. Next it was decided that the 
museum would be located within the Jerusalem Citadel, 
inside the walls of the Old City, a site chosen for its proximi-
ty to the main sites of religious and touristic interest. Work 
began on evacuating, renovating, and cleaning; the citadel’s 
towers were restored, and the three modern barracks were 
remodelled in order to infuse them with the original charac-
ter of the building. It was clear that it would be years until 
the citadel was ready and the city’s first museum could be 
opened. Delaying the process further, cleaning and resto-
ration ceased during the First World War (1914–1918), though 
excavation operations continued. Artefacts excavated 
during the war were placed into storage, and some were 
even buried in different parts of the city in order to preserve 
them from the ravages of war.
 

With the end of the war came the fall of the Ottoman Empire, 
and the third attempt at building the city’s first museum 
perished along with it. For years afterwards, the citadel 
languished behind piles of construction rubble and accu-
mulated garbage. The area around the citadel was settled 
by refugees displaced during the war, including Armenians 
who began to arrive in Jerusalem from 1915.
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يــارة مدينة القدس، وتم تعيني  يف عــام 1917 قــام اجلــرال أللنــي بز  
رونالد ســتورز كأول حاكم عســكري يف عهد االنتداب الربيطاين، اجلرال رونالد 
ســتورز الــذي طاملــا حلــم بــأن يأخــذ منصبــاً يف القدس، حيث رأى فيها مدينة هلا 
تقاليدهــا وحرفهــا وطابعهــا املعمــاري القديــم، رأى أن من واجبه أن يشــدد عىل 
هويــة املدينــة واحلــرص عــىل عــدم جعلها مدينة شــبيهه ألي من املدن األوروبية. 
لذلك فور توليه منصبه، قام بإنشــاء مجموعة أطلق عليها اســم برو جروســامل 
سوســاييي، وقام بتعيني املهندس املعماري روبرت اشــي ملســاعدته يف تخطيط 

املدينــة. كان أهــم أهــداف املجموعــة هــو إعــادة إحياء احلرف اليدوية القديمة اليت 
تأثــرت بظهــور الثــورة الصناعيــة الــيت جعلت احلرف اليدوية أقل طلباً يف الســوق. 
قام ســتورز بتشــجيع احلرفيني عىل صنع القطع ليتم عرضها يف املعارض الفنية 

اليت ســتقوم املجموعة بتنظيمها يف قلعة القدس، كما أقام أســواقاً لتلك احلرف 
ليتم بيعها للســائحني كقطع تمتاز بها املدينة أكرث من كونها ســلعاً للســكان 

املحليــني. اهتمــت املجموعــة أيضــاً بإنشــاء املتاحف واحلدائق يف املدينة، كما 
قامــت بمســح معــامل احلداثــة الــيت أضافتهــا الدولة العثمانية عىل القدس، إذ رأت 

املجموعة أن تلك احلداثة تشــوه هوية املدينة.

23 In 1917, General Allenby 
visited the city of Jerusalem and 
appointed the city’s first military 
governor under the British Mandate. 
General Ronald Storrs had always 
dreamt of a position in Jerusalem, 
which he viewed as a city with 
unique traditions and crafts and an 
ancient architectural character, and 
considered it his duty to strengthen 
the city’s identity and ensure it did 
not end up resembling a European 
city. Once in post, he founded the 
Pro-Jerusalem Society and appoint-
ed architect Robert Ashby to help 
him draw up a city plan. The group’s 
prime objective was to revive local 

crafts which had declined following 
the industrial revolution. Storrs 
encouraged artisans to create 
objects for display in exhibitions 
which were curated by the society 
and held at the Jerusalem Citadel, 
and founded markets where crafts 
would be sold to tourists as unique 
souvenirs of the city, rather than as 
merchandise aimed at local resi-
dents. The society also founded 
museums and public gardens 
across the city, but they simultane-
ously erased the modern landmarks 
the Ottomans had introduced, 
which they believed had tarnished 
the city’s authentic character.
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قــام روبــرت اشــي بإنشــاء تخطيط للمدينــة يكون الفنان   
العنــرص األســايس فيهــا، والــذي تدور حولــه العنارص األخرى، حيث 

أوضــح أهميــة دور الفنانــني يف التأثــر عــىل صورة املدينة، وشــدد 
عــىل مــا أســماه »مســؤولية الدولــة تجــاه الفنانني«، وذلك بأن 

تقــوم الدولــة بخلــق بيئــة تســاعد الفنانــني عىل اإلنتــاج، وتوفر بنية 
تحتيــة جيــدة تتضمــن إنشــاء احلدائــق، وإيصال املــاء والكهرباء إىل 
جميــع األحيــاء الســكنية، كمــا قــام بتخطيــط عدة أســواق يف مركز 
املدينــة ليتــم بيــع منتوجــات احلرفيــني فيها، وأربــع قاعات لعرض 

تلك احلرف.
  

24 Robert Ashby sketched out a plan in which artists would be 
the backbone of the city, setting great store by their role in shap-
ing its image, and insisting on “the state’s responsibility towards 
artists”. In his view, it was the state’s duty to create an environment 
that encouraged artistic production, as well as provide sound infra-
structure that included gardens, and residential neighbourhoods 
supplied with running water and electricity. Ashby established 
markets in the city centre for the sale of artisanal crafts, and four 
exhibition halls to display those crafts.
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ز الــذي كانــت احلرف اليدوية أهــم أولوياته، فقد  أمــا ســتور  
قام بدعوة فنان الســراميك األرمين الســيد ديفيد اوهانيســيان 

لرميــم قبــة الصخــرة، وصنــع الفتات من الســراميك تشــر اىل 
أســماء شــوارع البلدة القديمة. كان ذلك النوع من الســراميك 
هــو إضافــة للِحــرف يف مدينــة القــدس حيث مل يســتخدم احلرفيون 

ية.   املقدســيون مــادة التمليــس يف قطعهــم الفخار

25 Meanwhile, Storrs, whose 
main concern was handcrafts, 
invited the Armenian ceramicist 
David Ohanessian to restore the 
Dome of the Rock and create ceram-
ic street signs for the Old City. His 
work was an innovation for the city, 
since Jerusalemite artisans had not 
traditionally used glaze in their 
pottery works.
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اول متحــف يف املدينــة #4   
The Palestinian Museum of Antiquities

1921
عندمــا بــدأ التخطيــط إلنشــاء أول متحــف يف املدينــة يف عهد االنتداب   

الربيطاين، اقرح ســتورز أن يكون املتحف داخل غرفتني يتم إنشــاؤهما يف 
قلعــة القــدس، وكانــت عمليــات الرميم إلنشــاء املتحف مســتندة عىل دعم 

يــي. مل يلــزم ســتورز بالثكنــات الي بارش العثمانيــون برميمها إلقامة  مــادي أمر
املتحــف، بــل قــام بهدمهــا بالكامــل، معتــربًا أن هــذا االمتداد هو أحد معامل 

احلداثــة الــي تشــوه مبــىن القلعــة كمبــىن أثري تقليدي، وقــام بحملة لتنظيف 
القلعــة مــن احلطــام الــذي يحيــط بهــا، والذي نتج عــن عمليات الرميم الي 

قامــت بهــا الدولــة العثمانيــة. املهاجــرون اجلدد يف فلســطني، والذين كان 
غالبيتهــم مــن أرمينيــا واليونــان، ســاهموا كعمال يف إنشــاء ذلك املتحف، 

حيــث شــاركوا بالتنظيــم، واهلــدم و البنــاء؛ والن أغلبهــم كانوا حرفيني، خاصة 
القادمــني مــن ارمينــا، فقــد قامــوا ايضاً باملشــاركة يف إنتاج أعمال حرفية، 

أغلبهــا مــن اخلــزف، ليتــم عرضهــا داخل املعارض الي تنظمها املجموعة. إنشــاء 
املتحــف كان إحــدى أولويــات املجموعــة حيــث خصصت مزيانية عام 1921 

إلنشــائه، لكــّن عمليــات هــدم املبــاين الي قــام العثمانيني ببنائها اســتهلكت وقتاً 
أطــول مــن املتوقــع، ممــا أدى إىل إلغــاء فكرة إنشــاء املتحــف يف القلعة والبدء 

للتخطيــط ملــكان آخر للمتحف.
  

26
Jerusalem’s first museum #4
The Palestinian Museum of Antiquities
1921

 When plans for the establishment of the city’s first 
museum got underway during the British Mandate, Storrs 
suggested that the museum be housed in two rooms to be 
constructed within the Jerusalem Citadel, with restoration 
operations funded by American donations. Storrs de-
stroyed the Ottoman-era barracks on the grounds, on the 
basis that they were a modern addition that disfigured the 
citadel as a classical archaeological structure. He launched 
a campaign to clean up the rubble which had built up 
around the citadel following the Ottoman renovations, and 
the new immigrants in the area, most of whom hailed from 
Armenia and Greece, were hired as construction workers in 
the museum project. Since many of them, especially the 
Armenians, were artisans, they also contributed handicrafts, 
principally ceramics, to the exhibits organised by the 
Pro-Jerusalem Society. The establishment of the museum 
was one of the society’s priorities, and a budget was 
allocated in 1921 for its construction. However, the demoli-
tion of the Ottoman buildings took longer than expected, 
so the idea of locating the museum in the citadel was 
abandoned and a search began for an alternative location.
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اول متحــف يف املدينــة #5  
The Palestine Museum of Antiquities

1922
تــم التفكــر يف بنــاء متحــف مؤقــت ليتــم نقلــه بعد ذلك إىل قلعة   

القدس، بناية خارج أســوار القدس كانت اخليار األنســب، قام اجلرنال ســتورز 
ية املخزنة  بدعــوة صنــدوق إستكشــاف فلســطني لعــرض مجموعاتهم األثر

داخــل 120 صنــدوق يف مدرســة اإلعداديــة. يف عــام 1921 تــم افتتاح املتحف 
املؤقت يف بناية اســمها Way House يف شــارع Lion Road ويســمى ايضاً 

Museum Road الــذي يتفــرع مــن شــارع نابلــس. كان معمــار البناية عثمانياً 
يتكــون مــن ثالثــة طوابــق. قبــل أن يمتلكهــا الربيطانيون كانت تلــك البناية تعود 

إىل عائلــة القطنيــة. يف أكتوبــر عــام 1921، املدرســة الربيطانيــة لآلثار أخذت 
موقعهــا يف الــدور األول مــن البنايــة، كمــا قــام ســتورز بالتواصل مع اجلامعة 

يكيــة لآلثــار إلنشــاء مكتبــة مشــركة يف نفــس البنايــة. أما املتحف فكان يف  األمر
الــدور الثــاين، يمكــن الدخــول اليــه مــن خالل ســلم خاريج. يف أكتوبر عام 1921، 
تــم تعيــني رئيــس املدرســة الربيطانيــة لآلثار ليكون مديــر املتحف، مهمته األوىل 

كانــت فتــح تلــك الصناديــق لعرضهــا يف املتحــف. قام املديــر بتصنيفها ثم عرضها 
داخــل علــب زجاجيــة يف املتحــف. إحــدى غرف الواي هــاوس افُتتحت كمكتبة 
ية الكبرة الي تتســم  يكية لآلثار، اّما القطع األثر مشــركة مع املدرســة األمر

يــة، فقــد تــم االتفــاق عــىل عرضها يف قلعة القدس. بخصائــص معمار
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27
Jerusalem’s first museum #5
The Palestine Museum
of Antiquities
1922

 A temporary museum 
outside the Jerusalem city walls, 
which could later be moved into 
the Citadel, was considered the 
most suitable choice. General 
Storrs invited the PEF to exhibit 
the archaeological collections 
which had hitherto been stored 
inside the 120 boxes at the 
I’dadiyya School. In 1921, the 
temporary museum was opened 
in a building called Way House 
on Lion Road—also referred to 
as Museum Road—off Nablus 
Street. The building was a 
three-storey Ottoman structure, 
and prior to British ownership, 
had belonged to the Qutniyya 
family. In October 1921, the 
British School of Archaeology 
took up residence on the first 

level of the building, while 
Storrs collaborated with the 
American School of Archaeolo-
gy to establish a joint library in 
the same building. The museum 
was located on the second floor 
and accessed through an 
external staircase. In October 
1921, the principal of the British 
School of Archaeology was 
appointed as museum director. 
His first task was to open the 
storage boxes; he categorised 
their contents and displayed 
them inside glass cases 
throughout the museum. Larger 
artefacts of an architectural 
nature were to be exhibited in 
the Jerusalem Citadel, as 
agreed.
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اول متحــف يف املدينــة #6   
The Palestine Museum of Antiquities

1924
بعــد افتتــاح املعــرض باملتحــف اجلديد، بدأت املناقشــات حول نقل   

املتحــف إىل موقــع آخــر. املوقــع األول املقــرح هو قلعة القــدس. تم التخطيط 
للمتحــف اجلديــد، وهــذه املــرة اشــتملت اخلطــة عىل تحويــل القلعة بأكملها اىل 
متحف، تشــمل الغرفة الي توصل الربجني بالقاعة الرئيســية واملســجد. لكن 
يف هــذه املــرة الىق املقــرح معارضــاٍت عــدة، أهمهــا أن أي إضافــة للقلعة من 

املمكــن أن تغــر مــن طابعهــا التقليــدي، وكونهــا مــن أهم املواقع يف القدس ويف 
مركزهــا؛ ســتضفي عــىل املدينــة طابعــاً حداثيــاً معاكســاً هلويتها، فيما أن اهلدف 

هــو اإلبقــاء عــىل صورة القــدس كمدينة تقليدية.

28 
Jerusalem’s first museum #6
The Palestine Museum of Antiquities
1924

 Following the opening of the exhibition at the new muse-
um, discussions began about moving the museum to a new site. 
The first location suggested was the Jerusalem Citadel. Plans were 
drawn up, this time entailing the transformation of the entire 
citadel into a museum, including the room that connected the two 
towers to the main hall and mosque. However, the suggestion was 
met with stronger opposition than before, with many arguing that 
any addition to the building would change its authentic character. 
Since the citadel was one of Jerusalem’s most important and 
central landmarks, any modernisation would be a visible mark on 
the city’s appearance and conflict with the objective of maintain-
ing its traditional identity.
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اول متحــف يف املدينــة #7   
The Palestine Archaeological Museum

1931
 اخلطــة إلقامــة متحف داخل مبىن مســتقل يف 

ِ
تلــك املعارضــات مل تلــغ   

القدس، لذلك تم رشاء أرض خارج باب الســاهرة عرفت بأرض كفر الشــيخ، 
بالقرب من مدرســة الرشــيدية، وتغر اســم املتحف ليصبح املتحف الفلســطيين 

يســون بعمل  لآلثار، قام املهندس املعماري اوســتني ســانت بارب هار
مخططــات لتصميــم املبــىن، وبــورشت أعمــال البناء عام 1930، وتم احلصول 

عــىل دعــم مــادي بمبلــغ مليــوين دوالر مــن قبل جون روكفلــر, ليفتتح املتحف 
عام 1938.

 

29
Jerusalem’s first museum #7
The Palestine Archaeological Museum
1931

 Such opposition did not rule out plans to establish a 
museum within an independent building in Jerusalem. Land was 
purchased just outside Bab al-Sahira, next to the Rashidiyya 
School, an area known then as Kafr al-Shaykh. The name of the 
museum was changed to the Palestine Archaeological Museum, 
and the building was designed by architect Austen St. Barbe 
Harrison. Construction work began in 1930, and with a donation of 
two million dollars by John D. Rockefeller, Jr., the museum was 
inaugurated in 1938.
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بعــد حــرب عــام 1967 فرضت إرسائيل ســيطرتها   
عــى املتحــف، وتــم تغيــري اســمه إىل متحف روكفلر. 

يعتــرب املتحــف تحــت اإلدارة اإلرسائيليــة ويحتوي عى 
يــة الــيت تــم التنقيــب عنها خال الفرتة  القطــع األثر

العثمانيــة.  
أمــا قلعــة القــدس صارت تســمى قلعة داوود   

ويه تحــت إدارة الســلطة اإلرسائيليــة، ومــن املصادفة 
أنــه يف يــوم صــدور هــذا الكتاب تقيــم قلعة القدس 

معــرض يســمى »لنــدن يف القــدس«، يحتوي املعرض 
عــى عنــارص ظهــرت بالصورة الــيت وجدت يف املتحف 

احلــريب يف لنــدن، والــيت قامــت بفتــح رسد كامل عن 
يــخ املتاحــف يف مدينــة القــدس، خال ثاث فرتات  تار

يقة  ية، كل منهــا يظهــر صــورة القــدس بالطر اســتعمار
اليت تتناســب مع مرشوعه االســتعماري. 
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30 After the 1967 war, Israel took control of the 
museum and renamed it the Rockefeller Museum. Today it 
remains under Israeli administration, and displays archaeo-
logical artefacts excavated during the Ottoman period. 

The Jerusalem Citadel is now referred to as the Tower of 
David, and by coincidence, is currently showing London in 
Jerusalem, an exhibition featuring many of the same items 
which appeared in the photo I found in the Imperial War 
Museum in London, and which originally prompted this 
investigation of the history of Jerusalem’s museums during 
three periods of its occupation, each one presenting the 
image of Jerusalem that best suits its colonial project.
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تعليــق ختامي  

اسُتضيفت نور أبوعرفه يف لندن ضمن برنامج اإلقامة الفّنّية خالل صيف 2018، 

االستثنايّئ بدرجة حرارته العالية. اختريت نور من ضمن العديد من الفّنانني وبتوصية 

من قّيمي وقّيمات معارض وفّنانني آخرين، فاستضافتها مؤّسسة »دلفينا«، ويه 

منّظمة تعمل من منطلق مفهوم »العائلة« والّشمولّية والّدعم املتبادل. ومن هنا، 

ُكّلفت نور باملهّمة: بتمويل من برنامج »أوروّبا املبدعة« لالّتحاد األورويّب وبدعم من 

كّلّية الفّن امللكّية – تطوير مرشوع بعنوان »من الّراع وإىل البهجة، إبداًعا وثقافًة 

»ضمن برنامج عمل استمّر مّدة ٤ سنوات. ُكّلَفت نور بالّتخاطب بعملها، بشكٍل أو 

بآخر، مع سريورة »الّتأّمل املبتكر حول دور أوروّبا يف أشكال الّراع الّناشئة« بهدف 

الّرويج لذلك الّتوّجه.

قد يعترب البعض األمَر سهاًل. نرى الّرابط بني املايض واحلارض بوضوح من خالل 

فلسطني واململكة املّتحدة من خالل الّراع القائم يف األوىل. فرتبط اثنتاهما 

ببعضهما رباًطا وثيًقا نتيجة لتداعيات وعد بلفور واالنتداب الربيطاين اّلذي تبعه. نرى 

يخّية بعمر الـ ١٠٠ عام تنبت اآلن بوضوح وبشكٍل مأساويّ  عواقب هذه القرارات الّتار

عىل أرض الواقع يف املنطقة، بطبيعّية مثرية للغثيان، لُتَبّث يف اإلعالم الربيطاين، عىل 

ُبعد ألَفي ميل.

كمنّسقة اإلقامة الفّنّية، افَرَضُت أّن نور، فوَر وصوهلا لندن، ستوّد الّتعّرف إىل 

يا أو أفغانستان أو العراق، أشخاص رّشدتهم  أشخاص غادروا فلسطني أو سور

رة  الّراعات. لكّن احلال مل تكن كتلك. فقد انطلقت نور ببحٍث دقيق بصفتها مصوِّ

فوتوغرافّية، ال الجئة. كما يه احلال يف فيلم »تكبري الّصورة« (Blowup) ملايكل أنجلو 

أنطونيوين، فإّن شيًئا مل يكن عىل ما بدا عليه للوهلة األوىل يف الّصورة. فمثاًل، َتَوّضَح 

الحًقا أّن الّصورة اّليت افرضها املؤرِشفون يف املتحف اإلمرباطوري يف لندن ُملَتَقطًة 

يف القدس، كانت قد الُتقطت يف لندن يف الواقع. األمر اّلذي أّدى إىل تطوير تصّورات 

مبتِكرة حول الّرواية املتوّقعة وحول استعارٍة تحّثنا، كمتلّقيها، عىل الّتفكري بالّترّشد 

واالختفاء وتخميناتنا حوهلما كما الّتأّمل يف أحد اهتمامات نور املستمّرة، ويه املتحف 

كبناء استعماري. ال يندرج عمل نور ضمن أعمال صور الّسّفن املكتّظة براكبيها 

وسرات الّنجاة امللفوظة عىل الّشاطئ. عملها يحّرر طريقة تلّقينا لألشياء ويكّبل نظرنا 

يف آٍن واحد بالّروابط بني فلسطني وأوروّبا.

أّما عملها فال عدائّية فيه وال أحكام وال حلول مقرحة. فتقّدم لنا نور قّصة غامضة 

لتناوهلا والّتفاعل معها، واعًدا بوجود خطوات ومراحل إضافّية ُمقِبلة، تنتظر 

استكماهلا والعمل ككّل.

ّيتها، لعدم تجّنبها  أنهي تدوينيت القصرية هذه بوجيهي تحّيًة لنور، تقديًرا لدّقتها وِشعر

الّتعقيدات، وإلعادة الكشف عن الفّن كأمرٍ ال يتجّسد يف املنتوج الّنهايئ وحسب، 

بل يف سريورة البحث عنه كذلك. عالوًة عىل ذلك، خالل مكوثها يف لندن مّدة 12 

 يطفح بالعدوانّية وترّبص الّتواصل 
ٍ
ين يف عامل أسبوع، شكّلت نور بكََرِمها وُلطفها، الّنادَر

 جلميع من قاَبلت.
ٍ
االجتمايع، مصدَر إهلام

ميكائيال كريمني، قارئة يف الفّن والّراع | مديرة فّنّية لـــ 4Cs (اململكة املّتحدة)،

كّلّية الفّن امللكّية، أيلول 2018

www.4cs-conflict-conviviality.eu



111

 EndnotE

Noor Abuarafeh was invited to London for a three-month residency in the unusually 

hot summer of 2018. Selected from artists recommended by international curators 

and other artists, Noor was hosted by Delfina Foundation, an organisation predicat-

ed on the notion of ‘family’, inclusivity and mutual support. From this base, Noor 

was handed a challenge. Funded by the Creative Europe Programme of the 

European Union, and supported by the Royal College of Art, she was given the title: 

‘From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture’ from an overarching 

4-year programme of work. Noor was asked to intersect in some way with an 

objective to promote “innovative reflection on the role of Europe in emerging forms 

of conflict”. 

Now you may say this was not so difficult. The connections between history and 

today in relation to conflict are evidenced by Palestine and the UK in that the two 

nations are irrevocably bound together by the fallout of the Balfour Declaration and 

the subsequent British Mandate. Nobody needs to have it pointed out that the 

repercussions of these historical decisions taken some 100 years ago, are now 

tragically evidenced on the ground in the region with sickening regularity, and 

featured in the UK media over two thousand miles away. 

As the curator of the residency, I assumed Noor on arrival in London would most 

probably want to be introduced to people who had left Palestine or Syria or 

Afghanistan or Iraq, displaced by conflict. I presumed she would continue her meth-

odology of recording oral histories. But no. Noor instead embarked on a rigorous 

inquiry that was instigated not by a refugee, but by a photograph. As in Michelan-

gelo Antonioni’s film ‘Blow Up’, nothing was quite as it first appeared in the image. 

For example the photograph that the archivists at the Imperial War Museum had 

presumed had been taken in Jerusalem, was in fact shot in London. The ensuing 

narrative has led to the imaginative articulation of a metaphor that prompts us, as 

her respondents, to conjecture on displacement and disappearance, and on one of 

Noor’s ongoing interests, the museum as a colonial structure. Rather than another 

image of crowded boats, and discarded lifejackets, Noor’s work is something of a 

liberation for our responses, as well as paradoxically binding us very closely to the 

connections between Palestine and Europe. 

There is no aggression, no judgements, no suggested resolution. Instead Noor 

hands us an enigmatic story with which to engage, and a promise that there will be 

further stages to this work. 

I end this short note with a salute to Noor for her rigour and for poetry, for not 

eschewing complexity, and for revealing afresh that art is not only manifest in an 

object, but is contained in the very process of inquiry. Furthermore, in a world that 

is currently rife with bellicose positioning, an abundance of social media trolls, as 

well as out-and-out conflict, Noor’s generosity and kindness to everyone she has 

encountered in her 12 weeks in London has been an inspiration.

 

Michaela Crimmin, Reader in Art and Conflict | 4Cs art director (UK),

Royal College of Art, September 2018 
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