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ثقافة وناس

ثقافة وناس

تاريخ العين

في التسعينيات ،سافر مصورون وفنانون إلى بلدان عالمية للبحث عن صور فوتوغرافية ومجموعات حيث تقيم الجاليات العربية
ّ
«المؤسسة ّ
العربية للصورة» الذي وصل إلى « 500غرض صوري» .اليوم ،تطلق
واللبنانية تحديدًا .كانت تلك المرحلة األولى في بناء أرشيف
ّ
ّ
األرشيف البصري في العالم العربي منصتها اإللكترونية بالتزامن مع عيدها الثاني والعشرين .ليست المنصة وحدها
إحدى أكبر مؤسسات ّ
الحدث بذاته .يتجاوز المنظمون فكرة عرض المجموعات لديهم ،إلى إعادة التفكير في مفهوم األرشيف ،وأدوات الحفظ ،وكيفية
خلق نقاشات سياسية وفنية وتاريخية معاصرة حول الصور وممارسات األرشفة ،أمام ّ
التحوالت الرقمية السريعة .أسئلة كثيرة تثيرها هذه
التجربة الجديدة للمؤسسة :ماذا يعني أن تملك مؤسسة ما اليوم مجموعات فوتوغرافية للمنطقة منذ ستينيات القرن الثامن عشر إلى
اليوم؟ كيف يمكن تفعيلها عبر الفضاء الرقمي؟ وكيف يمكن قراءة هذه الوثائق بوصفها مواد حية ال قطعًا من الماضي؟

ّ
«المؤسسة العربية للصورة»:
ّ
ّ
منصة رقمية تبتكر المستقبل
روان عز الدين

حفلة عشاء،
سوريا ،حوالى
،١٩٦٠-١٩٥٠
طبعة تظهير
بالجيالتين.
مجموعة هيفا
كوكاش

فريد األطرش في
منزله ،فان ليو،
القاهرة ،مصر،
 .١٩٥٩مجموعة
فان ليو

ت ـحــوي «املــؤس ـســة الـعــربـيــة لـلـصــورة»
 500ألـ ــف وث ـي ـق ــة ب ـص ــري ــة م ــن ص ــور،
وفـ ـي ــدي ــوه ــات ،ون ـي ـغــات ـي ـفــات ،وأفـ ــام
وأغــراض من استديوهات فوتوغرافية
ووث ــائ ــق أخ ـ ــرى .ج ـغ ــراف ـي ــا ،ت ـج ــاوزت
املجموعة حدود لبنان ،لتشمل املنطقة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وش ـ ـمـ ــال أف ــري ـق ـي ــا وبـ ـل ــدان
الشتات العربي منذ ستينيات القرن
الثامن عشر إلى اليوم .مع ذلك ،ال يمكن
فصل هذه التجربة عن مرحلة ما بعد
ال ـحــرب .إذ إنـهــا لــم تبصر الـنــور ّربما
إال بـفـضــل أسـئـلــة تـلــك املــرح ـلــة ،ضمن
ّ
التوجه ّ
امللح للفنانني والباحثني نحو
الـ ــذاكـ ــرة .ذاك ـ ــرة ال ـح ــرب ت ـح ــدي ـدًا .لعل
ال ـص ــورة الـفــوتــوغــرافـيــة كــانــت املـجــال
األم ـث ــل ل ـل ـعــودة إل ــى ال ـت ــاري ــخ وفـهـمــه،
ب ـص ـف ـت ـه ــا وثـ ـيـ ـق ــة م ـ ـنـ ــه ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
قدرتها على توالد املعلومات واملعاني
إلـ ـ ــى مـ ــا ال نـ ـه ــاي ــة مـ ــع مـ ـ ـ ــرور ال ــزم ــن.
أدى األرش ـ ـيـ ــف ال ـب ـص ــري وامل ـك ـت ــوب،
بـمــا يـحــويــه مــن أحـ ــداث تــاريـخـيــة بني
الـ ــواقـ ــع وامل ـت ـخ ـيــل دورًا أس ــاس ـي ــا في
هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارب ال ـف ـن ـي ــة ،ال ـت ــي أق ــام ــت
قطيعتها مــع تـجــارب املــاضــي ،لتعود
إليه بطريقتها .املؤسسة كانت واحدة

ممارسات األرشفة

نزهة ،المغرب ،غير مؤرخة ،طبعة تظهير بالجيالتين .مجموعة مامي برغاش

واملهمات .لم تعد املؤسسة قــادرة على
استقبال مجموعات أخرى ،لذلك تطمح
إلــى العمل على التحكم باملجموعات
التي تريدها ،باالعتماد على املواضيع
التي
واألج ــزاء والحقبات واملجتمعات ّ
تغيب عنها .أما الخطوة األبرز ،فتتمثل
بــاملـنـصــة الــرقـمـيــة ال ـتــي تـطـلــق ال ـيــوم،
ب ــدع ــم م ــن «آف ـ ــاق» و«م ــؤس ـس ــة ف ــورد»
والسفارة النرويجية في لبنان.

تحتوي على  25ألف
صورة لم ّتعرض من
قبل ،وتشكل  %5من
مجموعات المؤسسة

م ــع ال ــوق ــت يـكـتـســب األرش ـي ــف معاني
جديدة من املكان أو الفضاء الذي يحويه.
يـعــود هــذا إلــى أول أشـكــال األرشيفات
في املــدن اإلغريقية التي كانت تفرض
عزل األرشيف العام في أماكن خاصة،
بعيدًا عن أعني الناس .إشكالية ّبددها
العصر الرقمي الذي جعل الحدود بني
الـخــاص وال ـعــام أكـثــر ضبابية ،بينما
ع ـبــث ب ـ ــدور األرش ـ ـيـ ــف وم ـف ـهــومــه في
وقت لم يعد يمكن فيه اللحاق بسرعة
ت ــراك ـم ــه ب ــوت ـي ــرة ت ـج ـعــل م ــن ح ـي ــوات
الـنــاس الـخـ ّ
ـاصــة ،الــوثــائــق املستقبلية
الـعــامــة .بعد إغ ــاق املــؤسـســة لحوالى
ث ــاث س ـن ــوات ،تــأتــي املـنـصــة الرقمية
لتشريع هذه الصور أمام الناس مجددًا
«ع ـل ــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس وض ـع ـن ــا ب ــرام ــج
متعددة وأدوات جديدة بهدف الوصول
إل ــى جمهور أوس ــع ،وب ـهــدف فهم دور
ّ
التوجه الذي ينبغي
املؤسسة» .لكن ما
للمؤسسات األرشيفية اتباعه لرقمنة
وث ــائ ـق ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا إذا ك ــان ــت ذات
ً
طبيعة مادية كالصور مثال؟ الخطوة
األولــى لرقمنة أرشيف املؤسسة بدأت
عــام  .1997تبعتها رقمنة مجموعات
كبيرة من الصور بني  2009حتى ،2016
لـكــن ذل ــك ت ـ ّـم بطريقة كالسيكية ،وفــق
معركش ،من خالل ّ
قص الصورة حسب
إطــارهــا ،أي االكتفاء بما كانت تظهره
ّ
املصورين .كان على املؤسسة
عدسات
أن تبحث عن أساليب جديدة لالنتقال

بمجموعاتها إلى الفضاء الرقمي ،مع
اتـبــاعـهــا تسمية «ال ـغ ــرض ال ـصــوري»
ال ـت ــي ّ
وسـ ـع ــت م ــن م ـح ـتــوى الـ ـص ــورة.
ه ـكــذا ص ــارت تتسع لــدالئــل وعــامــات
أخـ ـ ـ ــرى ،م ـث ــل امل ـع ـل ــوم ــات والـ ـعـ ـب ــارات
الـ ـت ــي ي ـك ـت ـب ـهــا أصـ ـح ــاب امل ـج ـمــوعــات
ً
على الــوجــه الخلفي مـثــا ،والتحوالت
امل ــادي ــة وال ـت ـفــاعــات الكيميائية التي
تصيب هيكلها مــع ال ــوق ــت ...يخبرنا
م ـعــركــش أن الـ ـص ــورة تــؤخــذ ك ـمــا هي
اآلن ب ـك ــاف ــة أوج ـه ـه ــا وج ــوانـ ـبـ ـه ــا .إذ
ي ـتــم ت ـصــويــر الـنـيـغــاتـيــف ن ـف ـســه ،قبل
تظهيره ،باإلضافة إلى تركيز األضرار
والـ ـت ــدخ ــات ال ـب ـش ــري ــة ف ـي ـه ــا ،ب ـهــدف
استخراج الكمية األكبر من املعلومات.
ك ـ ــل ه ـ ــذا سـ ـيـ ـض ــاف إل ـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات
الـتــوثـيـقـيــة ع ــن امل ـج ـم ــوعــات وطــريـقــة
وصــول ـهــا إل ــى املــؤس ـســة ،وتــواريـخـهــا
وم ـمــارســات مـصــوريـهــا ال ـتــي سترفق
مــع امل ـعــروضــات باللغتني اإلنكليزية
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة .أس ـ ـل ـ ــوب جـ ــديـ ــد ي ـح ـيــي
الجانب امل ـ ّـادي للصورة داخــل الفضاء
الرقمي الــذي كــان أول ما فعله التخلي
ع ــن جـسـمـهــا امل ـل ـم ــوس .ف ــي مرحلتها
األول ـ ــى ،سـتـحــوي املـنـصــة الــرقـمـيــة 25
ألفًا من هذه الصور لم تعرض من قبل،
ّ
وتـشــكــل  %5مــن مـجـمــوعــات املؤسسة

ّ
ّ
الرقمية
المنصة

راقصة ،مصر ،حوالى ،١٩٥٠-١٩٤٠
طبعة تظهير بالجيالتين .مجموعة
ُ المؤسسة العربية للصورة .صور الملف
تنشر بإذن من المؤسسة العربية للصورة

متاحًا لهم تقديم معلومات عن الصور،
إن أرادوا ،عبر نوافذ محددة ال تتبناها
املؤسسة قبل التأكد منها.
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مــن ه ــذه ال ـت ـجــارب الجماعية الـفــرديــة
لــدى تأسيسها عــام  .1997تبلغ إحدى
أك ـبــر مــؤس ـســات األرش ـي ــف ف ــي الـعــالــم
العربي واملنطقة  22عامًا هــذه السنة.
ل ـكــن اآلن ل ــم ي ـعــد األرشـ ـي ــف مـحـكــومــا
باملاضي تمامًا ،وال بالحرب ،بل صار
وثيقة ّ
حية ومفتوحة أم ـ ّـام احتماالت
ونقاشات جديدة .لم تتوقف املؤسسة
عن مساءلة مفاهيم األرشيف والوثائق
وال ـص ــور ،مــن خ ــال دراس ـت ـهــا« .الـيــوم
ال تقتصر ّ
مهمة ال ـصــورة على تاريخ
م ـعــن ،ب ــل عـلــى م ـمــارســات تصويرية
مختلفة ،وبلدان وجماعات ،»...يخبرنا
م ــدي ــر امل ــؤس ـس ــة م ـ ــارك م ـعــركــش وهــو
يصف ّ
مهمتها الـجــديــدة الـتــي أعيدت
صياغتها أخـيـرًا .سـنــوات طويلة منذ
أطـلــق امل ـصــور الـلـبـنــانــي ف ــؤاد خ ــوري،
والـفـنــان أكــرم زعـتــري ،واملـصــور سامر
معضاد املؤسسة للحفاظ على الصور
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وف ـه ــم م ـمــارســات
الـتـصــويــر ف ـيــه .إل ــى جــانــب الفنانتني
امل ـص ــري ــة الرا ب ـل ــدي وامل ـغ ــرب ـي ــة إيـتــو
برادة ،سافر هؤالء إلى الشرق األوسط،
وإلــى بلدان أفريقيا وأميركا الالتينية
مثل مصر واملكسيك والسنغال واملغرب
وال ـعــراق وم ــدن اإلسـكـنــدريــة والـقــاهــرة
ودمـشــق وح ـلــب ...السنوات األول ــى من
ع ـمــر امل ــؤسـ ـس ــة ،اق ـت ـص ــرت ع ـلــى بـنــاء
األرشـ ـي ــف ومــراك ـم ـتــه وح ـف ـظــه .وج ــوه
وأمكنة وأساليب فوتوغرافية مختلفة
ك ــان ــت تـ ـتـ ـك ـ ّـدس فـ ــي م ــرك ــز امل ــؤس ـس ــة
ف ــي األش ــرفـ ـي ــة ال ـ ــذي ل ــم ي ـك ــن مـجـهـزًا
حينها ،أبــرزهــا املـمــارســات املخضرمة
ملـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــن صـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــن وف ـ ـنـ ــانـ ــن
استديوهات ،باإلضافة إلى
وأصحاب
ّ
ص ــور ه ــاوي ــة تـتـمــثــل ف ــي املـجـمــوعــات
الـخــاصــة واألل ـبــومــات العائلية .بقيت
في صناديق ولــم تخرج منها إال لدى
انتقال املبنى إلى ستاركو حيث ّ
جهزت
ّأول غرفة ّ
مبردة ،باإلضافة إلى استقدام
مـ ـ ـ ــواد أرش ـ ـفـ ــة ب ـ ـهـ ــدف الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
املـجـمــوعــات وحمايتها« .ه ــذه الغرفة
كانت األولى عربيًا ،مع العلم أنها كانت
تـفـتـقــر إل ــى الـتـكـنــولــوجـيــا األص ـل ـيــة».
إذ إن امل ــؤس ـس ــة ت ـع ــاون ــت م ــع شــركــة
ّ
تكييف لتركيب نـظــام خــاص (يتحكم
بالحرارة والرطوبة) ال يــزال يستخدم
ّ
حتى اليوم .محطات كثيرة مـ ّـرت فيها
ّ
املؤسسة التي تخلت منذ الـبــدايــة عن
حـصــر مـهــامـهــا بـمــركــز أرش ـيــف بحت،
م ـق ــاب ــل ت ـف ـع ـي ـلــه ومـ ـ ـ ّـد س ـي ــاق ــات فـنـيــة
ل ــه ،ع ـبــر م ـع ــارض ولـ ـق ــاءات وأب ـح ــاث،
أبــرزهــا م ـعــارض أك ــرم زع ـتــري ،وولـيــد
رع ــد ،وك ـتــابــات ج ــال ت ــوف ـي ــق ...بقيت
املجموعات تصل حتى عام  ،2011إلى
حني انتقالها إلــى الجميزة ،أي ّ
مقرها
الـ ـح ــال ــي ،ال ـ ــذي يـ ـح ــوي ق ـس ــم الـحـفــظ
والقسم الرقمي ،باإلضافة إلــى مكتبة
ّ
تضم أكثر مــن  2400كتاب متخصص
ب ــال ـت ـص ــوي ــر ومـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات األرشـ ـ ـف ـ ــة،
وأبحاث عن املنطقة .ماذا عن مستقبل
هـ ــذا األرش ـ ـيـ ــف؟ ي ـخ ـبــرنــا م ـعــركــش أن
املؤسسة التي انضمت إليها كليمانس
كـ ــوتـ ــار هـ ــاشـ ــم ع ـ ــام  ،2016ك ـم ــدي ــرة
مـســاعــدة ،شـهــدت تجديد فــي األه ــداف

23

التي تتعدى  300مجموعة .هناك أيضًا
ّ
ستحمل على مراحل
 35ألــف ص ــورة،
الحقة ،فيما يسعى القائمون إلى رقمنة
 15أل ــف غ ــرض س ـنــويــا ،ب ـهــدف إتــاحــة
كل املجموعات للجمهور .هكذا حرص
القائمون على تمثيل كل مجموعة من
خـ ــال  3أغ ـ ــراض ص ــوري ــة ،سـتـعــرض
ّ
تتنوع
ضمن قسم «املجموعات» التي
ب ـ ــن أس ــالـ ـي ــب الـ ـتـ ـص ــوي ــر امل ـخ ـت ـل ـف ــة،
وم ــواده ــا مـثــل النيغاتيف ،والــزجــاج،
واملطبوعات ...أمام كل هذه التمايزات،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى امل ـن ــاط ــق وامل ــواض ـي ــع
والــوجــوه التي تحويها الـصــور ،كيف
ستتم أرشفتها؟ يشرح مارك أن تقسيم
املـ ـجـ ـم ــوع ــات عـ ـل ــى املـ ـن ـ ّـص ــة يـخـضــع
للتقسيم املــادي للصور ،والــذي يعتمد
وف ـ ــق ع ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــة ،ع ـل ــى ال ـطــري ـقــة
التي وصلت فيها إليها .إال أن أدوات
البحث على اإلنـتــرنــت ستتيح للزائر
الــوصــول إلــى الـصــور مــن خــال كلمات
مفتاحية أيضًا (تواريخ ،مواد ،مناطق،
م ــواضـ ـي ــع…) .ض ـمــن ن ـظ ــرة املــؤسـســة
إلى مفهوم األرشفة ،وضــرورة إحيائه،
تـحــوي املـنـ ّـصــة قـســم «املـخـتـبــر» ،الــذي
يــدعــو ال ـف ـنــانــن وال ـبــاح ـثــن وال ـك ـتــاب
وطـ ــاب ال ـجــام ـعــات إل ــى إق ــام ــات عبر
اإلنـ ـت ــرن ــت ،م ــن خـ ــال اخ ـت ـي ــار ص ــورة
أو مـجـمــوعــة منها كــركـيــزة بحثية أو
فنية أو كتابية« .نسعى إلى استخراج
األرش ـ ـيـ ــف إل ـ ــى ن ـق ــاش ــات م ـع ــاص ــرة»،
يـ ـق ــول م ـع ــرك ــش ،ح ـي ــث س ـت ـت ـيــح ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ك ـتــابــة س ـيــر ل ـل ـصــور مبنية
على استخدامات ال ـ ّ
ـزوار االفتراضيني
وتفاعلهم معها .أما القسمان األخيران،
فهما «اكـتـشــف» املخصص لنشاطات
املــؤس ـســة وإص ــداراتـ ـه ــا وم ـعــارض ـهــا،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى  engageحـ ــول كيفية
التواصل مع املؤسسة ،والــوصــول إلى
املحفوظات واملـجـمــوعــات أو تقديمها
ل ـه ــا .األه ـ ــم م ــن هـ ــذا ك ـلــه أن امل ـشــاركــة
مـفـتــوحــة أم ــام ك ــل ال ـن ــاس .إذ سيكون

مــن خ ــال م ـب ــادرة  MEPPIبــالـتـعــاون
مــع «معهد غيتي للحفظ» ،و«متحف
مـتــروبــولـيـتــان» ،وجــامـعــة ،Delaware
وح ــوال ــى  112مــن مــؤسـســات األرش ـفــة
فــي ال ـشــرق األوس ـ ــط ،ب ــدأت «املــؤسـســة
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـص ــورة» بـتــرجـمــة م ـصــادر
مـتـخـصـصــة ف ــي األرشـ ـي ــف وال ـص ــورة
من اإلنكليزية والفرنسية إلى العربية،
وخلق أدواتها في الحفظ ،وبناء حقل
م ـع ـج ـمــي ل ـل ـك ـل ـمــات ال ـت ـق ـن ـيــة بــالـلـغــة
العربية .في السنوات األخيرة ،أحدثت
املؤسسة تعديالت على املصطلحات،
وأعـ ـ ـ ـ ــادت ال ـن ـظ ــر فـ ــي ط ـ ــرق األرش ـ ـفـ ــة،
بالتزامن مع التغيرات الرقمية .تسمية
«الغرض الصوري» فرضت تغييرًا في
مفهوم الصورة ،من خالل نظرة شاملة
ال تقف عند الـظــاهــر منها .مــن ناحية
ثــانـيــة ،يخبرنا مـعــركــش ،أن املؤسسة
لن تكون مركزًا أرشيفيًا فحسب ،إنما
مكان يطرح أسئلة نقدية جديدة :ماذا
يـعـنــي أن تمتلك مــؤسـســة م ــا أرشـيـفــا
ً
هــائــا الـيــوم؟ كيف يمكن تفعيله؟ هل
عـلــى املــؤس ـســات اس ـت ـيــراد املـمــارســات
األرشـيـفـيــة مــن ال ـخــارج وف ــق مقاييس
م ـع ـتــرف ب ـهــا ع ــامل ـي ــا؟ ه ـك ــذا تـنـصــرف
املؤسسة إلــى البحث عــن أدوات حفظ
خــاصــة ،تـنــاســب املـنـطـقــة واملـعـلــومــات
التي يحويها األرش ـيــف .فــي طريقتها
لحفظ ال ـصــور ،ال تـجــري املــؤسـســة أي
تدخل أو تعديل على الـغــرض .تكتفي
ب ـت ـن ـظ ـي ـف ـهــا ،ق ـب ــل وض ـع ـه ــا ف ــي غ ــرف
م ـب ـ ّـردة وال يـتــم إخــراج ـهــا إال مــن أجــل
رقمنتها ،أو في حال مشاركتها ضمن
مـعــارض أو مناسبات .كــذلــك ،ستعلن
ّ
للعامة،
املـنـ ّـصــة عــن مــواعـيــد ال ــزي ــارات
ال ـت ــي س ـت ـك ــون م ـخ ـص ـصــة م ــرت ــن في
ّ
األسـبــوع بسبب قلة عــدد العاملني في
املؤسسة الذين يصل إلى ثمانية فقط.
«اخترنا هوية للمؤسسة تجمع ما بني
ممارسات األرشفة وتحليلها ونقدها
وما بني املمارسات الفنية الحالية التي
تسمح أن نستخرج حــواريــة معاصرة
وف ـهــم ال ـحــاضــر» .يــأخــذ الـقــائـمــون في
االع ـت ـبــار كــل م ــا يــأتــي مــن مجموعات
الـصــور خــال رحلتها ووصــولـهــا إلى
املــؤس ـســة« :ل ــم تـعــد أولــويـتـنــا تقتصر
على الحفاظ على ما ُيــرى من الغرض
ال ـ ـصـ ــوري .ق ــد تـخـتـلــف األولـ ــويـ ــة بني
غ ــرض وآخـ ــر .أح ـيــانــا ي ـكــون االهـتـمــام
بـمـمــارســة امل ـصــور ،وأحـيــانــا بالحقبة
الزمنية ...خصوصًا أن أحد أهم أهدافنا
هو فهم ممارسات التصوير في املنطقة
ّ
وتطورها منذ اكتشاف تقنيات
العربية
التصوير األول ــى حتى ال ـيــوم» .هنا ال
يمكن الحديث عن تاريخ واحد للمنطقة
العربية ،إذ أن املنصة «تدعو إلى قراءة
ّ
متنوعة للثقافات والتواريخ املتعددة
في املنطقة».
/http://www.arabimagefoundation.org

تركيب صوري ،زحلة ،لبنان،
 ،١٩٣٦طبعة تظهير بالجيالتين.
مجموعة ألين مانوكيان

بورتريه امرأة،
سليم أبو
عز الدين،
مصر ،القرن
العشرون،
تحويل رقمي
لنيغاتيف
على زجاج.
مجموعة
فيصل أبو عز
الدين

بورتريه امرأة مأخوذ داخل االستوديو،١٩٦٠-١٩٥٠ ،
نيغاتيف صبغي على أسيتات السليولوز .مجموعة أرغش

صورة دعائية
تظهر تعديالت
أرادها المصور،
ألفريدو يزبك،
المكسيك ،غير
مؤرخة .مجموعة
ألفريدو يزبك

طريق المنارة،
أوجين كوتار،
بيروت ،لبنان،
 ،١٩١٤صورة
مجسمة
زجاجية.
مجموعة
أوجين كوتار

