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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: اإلقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واإلقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها االلكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1٩٩5 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 
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في محاولة الستكشاف تطور المشهد الفني والثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفهم تعقيدات هذين المجالين، أطلق 

مركز الدراسات الدولية و اإلقليمية في جامعة جورجتاون مبادرة بحثية على مدار سنتين، بعنوان “اإلنتاج الفني والثقافي في 

إلى  للحضور  الثقافيين والقيمين والنقاد واألكاديميين  للفنانين والمدراء  الدعوات  ُوّجهت  الخليجي”. وقد  التعاون  دول مجلس 

الخليجي. وتوج  التعاون  الثقافي في دول مجلس  بالقطاع  فيهما مواضيع ذات صلة  بحثوا  منفصلين،  اجتماعين  الدوحة لحضور 

البحث بإصدار دراسات أصلية في عدد خاص Journal of Arabian Studies )عدد أغسطس 2017(. يستند هذا المشروع إلى 

الخليج. في  الثقافي  واإلنتاج  الفن  السائدة حول  بالقضايا  المعرفة  تعزيز  المتاحة من خالل  األدبيات 

االستحواذ  و  بسرعة،  المتنامية  المتاحف  ثقافة  على  التركيز  إلى  المجال  لهذا  تتطرق  التي  البحوث  من  كثيراً  تميل 

بتغيرات  الخليج  دول  ُغمرت  األخيرة،  العقود  وفي  النفطية.  لإليرادات  الخليج  دول  استخدام  على  كدليل  األجنبي  الفن  على 

على  أثره  السريع  التطور  ترك  وقد  تقليدية.  األكثر  والقيم  العادات  تتحدى  زالت  ما  كبيرة  واجتماعية  واقتصادية  ديمغرافية 

وتعهداتها.  والثقافية  الفنية  المؤسسات  عن  فضاًل  الخليج،  مجتمعات  دعامة  تمّثل  التي  والسياسية  االجتماعية  المؤسسات 

تستثمر  فنراها  والثقافة.  الفن  قطاع  تنمية  على  المتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  في  تحديداً  الغنية  الدول  حكومات  وركزت 

اللوفر وغوغنهايم في أبوظبي، وتستضيف مهرجانات فنية  الفن اإلسالمي في الدوحة، ومتحف  في متاحف حديثة مثل متحف 

دفع  الثقافي  بالمجال  المتزايد  االهتمام  فإن  المنطقة،  في  الناشئة  الفن  أسوق  تنامي  على  داللة  وفي  وإقليمية.  دولية  سنوية 

والشرق-أوسطية،  األجنبية  الفنية  األعمال  لبيع  سنوية  دولية  مزادات  وعقد  المنطقة،  في  مكاتب  لفتح  الدولية  المزادات  دور 

الخليج. في  المحتملين  للمشترين 

هذا  أنحاء  جميع  في  رئيسي  موضوع  وهو  الخليج،  في  الثقافي  المشهد  تتناول  التي  األدبيات  تدارس  خالل  ومن 

ثّمة مجموعة  والدولية.  المحلية  والثقافية  الفنية  المؤسسات  بين  القائمة  التوتر  حالة  يتمحور حول   الرأي،  أن  نجد  المشروع، 

متنوعة من التوترات المعرفية الناشئة عن استثمار دول الخليج في ما يعّد مؤسسات ثقافية “عالمية”، ولكنها توترات موجودة 

اإلعالم،  وفي  الفنون  في  الغرب،  على  المتمركز  الخطاب  سيادة  إن  التنوير.  بعد  ما  مرحلة  في  غربية  وممارسات  لمبادئ  وفقاً 

لتقاليد  راسخة  معايير  ضد،  ورّبما  مع،  مقبولة  غير  تغدو  الثقافية،  للممارسات  البديلة  والتفاهمات  التواريخ  أن  يعني  ما  غالباً 

الخليجي،  الثقافي  المشهد  في  عليه  المتنازع  “األصالة”  موضوع  تتناول  المشروع  هذا  أوراق  فإن  وهكذا،  الغربية.  المعرفة 

منطقة  تتصور  ما  وغالباً  آراء صحفية،  اآلراء  غالبية هذه  والدولي.  المحلي  الجمهور  إلى  “أصيل”  ما هو  نقاش  نقل  يتم  وكيف 

الخليج بوصفها لوح أبيض أو أرضاً خاوية ومكاناً خالياً من الثقافة والتاريخ، لم تتحقق فيه الصناعات الثقافية إال بتشّكل الدولة 

القومية، أو بشكل أكثر وضوحاً، مع دخول المؤسسات الغربية. عليه فأن مفهوم “األصالة” هو المؤشر المثمر، بوصفه متشابكاً 

المال. السلطة واالمتياز ورأس  سياسياً في عالقته مع 

مع  جنب  إلى  جنباً  فإنها،  األجنبي،  الفن  على  االستحواذ  إلى  البداية  في  وقطر  اإلمارات  استثمارات  توجهت  حين  في 

المحلي  الفن  ترشيد  على  تركز  بدأت  ُعمان،  وسلطنة  والسعودية  والكويت  البحرين  مثل:  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بقية 

على  انصّب  األساسي  االهتمام  ولكن  مختلفة،  الدول مسارات  في هذه  والثقافي  الفني  اإلنتاج  تطور  عملية  اتخذت  والمعاصر. 

الخليجية. الثقافة  وُمدركات  اليومية  الحياة  تجارب  وتعكس،  تعرض،  التي  المحلية،  المعاصرة  الفنية  الحركات 
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 مقدمة: اإلنتاج الفني والثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي
سوزي ميرغني

بذلت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقود القليلة الماضية جهوداً استراتيجية للعمل على تنويع اقتصاداتها، وذلك من 

خالل ترجمة  الموارد الطبيعية في مجاالت أخرى لالستثمار والبنية التحتية المؤسسية. وقد صاغت حكومات هذه البلدان خططها 

أصبحت  و  المحروقات.  صناعات  من  المتحققة  الثروة  وهبوط  وصعود  والغاز،  النفط  أسعار  لتضرب  وفقاً  الدولة  لبناء  الرئيسية 

حالة عدم االستدامة التي تهدد على األمد الطويل المستقبل االقتصادي القائم على الهايدروكربون مصدر قلق كبير لدول مجلس 

للتنمية االقتصادية، مثل تلك  البحث عن طرق بديلة  التي يستند عليها  الرئيسية  الدافعة  القوى  الخليجي، وشّكلت إحدى  التعاون 

التي تحاول خلق، ثم االستفادة من، ما يسمى “رأس المال البشري” وفق المصطلحات الدخيلة على ثقافتنا، والمتمحورة  الطرق 

حول السوق. ولبلوغ هذه الغاية، سّجلت دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات قياسية في مجاالت التمويل والرعاية الصحية 

والتعليم والرياضة، وكذلك في الفّن والثقافة اللذان يتمحور عليهما اهتمام هذا العدد بشكل خاص.

مع كونها دوالً شابة نسبياً على الساحة العالمية، استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجياً في السمات المميزة 

منهم، وخاصة في كاًل من في قطر  القومية الحديثة، وراحت تعرف نفسها وفقاً لرؤى ومهام قياداتها، والذين يولي كثيراً  للدولة 

واإلمارات العربية المتحدة، أهمية غير مسبوقة للقطاع الثقافي. وعلى غرار العديد من القطاعات األخرى في اقتصاداتها الريعية، 

تنشأ المؤسسات الفنية والثقافية، وتترعرع، كقّطاعات تحركها الدولة، ووفقاً ألهداف محددة لبناء األمة، ولغايات ترويجية جرى 

الثقافة كمشروع وطني، وتعي  للفنون تعطي أهمية مؤسسية لصناعة  الدول  التي تقّدمها هذه  الرعاية  إّن  إنشائها.  تحديدها منذ 

دورها كقوة متكاملة ذات فوائد محلية ودولية سوا في الجانب المادي أوالمعنوي. وفي مقابل هذه الجهود،  أطلقت اليونسكو 

على الدوحة لقب “عاصمة الثقافة العربية” في عام 2010، كما نالت الشارقة لقب “عاصمة الثقافة للعالم العربي” في العام 1٩٩8 

و“عاصمة عالمية للكتاب” للعام 201٩ من قبل اليونسكو أيضاً. وتستخدم كل من قطر واإلمارات، على وجه الخصوص، ميادين الفن 

والثقافة كوسيلة للتعبير عن طموحاتها العالمية عن طريق  التأثير والتأّثر، بالتوجهات السائدة في أسواق الفن والثقافة إقليمياً وعالمياً.

التعاون  المتتالية، تستخدم دول مجلس  االقتصادية والسياسية  النكسات  العربي جّراء  العالم  العديد من دول  ومع ضعف 

دول  استغلت  فقد  وخارجها.  المنطقة  في  والمهيمنة  الرمزية  القيادية  ألدوارها  مساحة  لتخصيص  مفيد  بشكل  ثروتها  الخليجي 

الخليج التاريخ العربي الغني باإلنجازات الثقافية لملء فراغ السلطة الثقافية اإلقليمية عبر إعادة تعريف معنى الهوية العربية، من 

خالل إحياء االنتاجات والممارسات الثقافية التي تركز على العرب. ويكمن نجاح “القوة الناعمة” لدول مجلس التعاون الخليجي 

في قدرتها على اجتذاب واستيعاب وتمويل وامتالك بعض المؤسسات الثقافية األكثر احتراماً في العالم. كما تلفت كّل من اإلمارات 

الدولية.  التعليمية والرياضية والثقافية  المؤسسات  التي تضّم مجموعة من  التنافسية  بـ“مقتنياتها”  األنظار  المتحدة وقطر  العربية 

العالم شهرة، ومع  أكثر جامعات  أو جزئياً، وشراكات مع بعض من  إنشاء فروع خليجية ممولة كاماًل  بين  المشاريع  تتراوح هذه 

مهرجانات سينمائية ومؤسسات فنية دولية شهيرة، ومع بطوالت رياضية شهيرة، ومع متاحف دولية وبيوت مزاد تتعامل مع القطع 

األثرية واألعمال الفنية باهظة الثمن األكثر تميزاً في العالم. وإذا ما اعُتبر التأثير الثقافي عنصراً قوياً من عناصر القوة االقتصادية، 

فإن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة اإلمارات وقطر، تميزت بتضخيم استثنائي ألصواتها، من خالل المشاريع التي ترعاها.

سوزي ميرغني تشغل حالياً منصب مديرة تحرير مطبوعات مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر. حصلت على 

درجة الدكتوراه في االتصال والدراسات اإلعالمية من جامعة شرق المتوسط. كما أّنها مخرجة سينمائية مستقلة تعمل على تسليط الضوء على 

قصص من الخليج. وقد تم اختيار فيلمها “حلم هند” ضمن فئة األفالم القصيرة في مهرجان كان السينمائي 2015.  تشمل مؤلفات ميرغني:

Bullets and Bulletins: Media and Politics in the Wake of the Arab Uprisings )Oxford University Press/Hurst, 

2016(; Target Markets: International Terrorism Meets Global Capitalism in the Mall )Transcript Press, 2017(; 

Food Security in the Middle East )Oxford University Press/Hurst, 2014(. 
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ناطحات سحاب  فيها  والتاريخ، ظهرت  الثقافة  أرض خواء خالية من  األبيض،  لوح  أنها  العربي على  الخليج  منطقة  ُتصّور  ما  كثيراً 

والطرق سريعة بين عشية وضحاها، إثر تأميم العديد من دول الخليج لصناعاِتها النفطية، في حدود عام 1٩70. وجاء إعالن العام 

الدولة،  أبوظبي، عاصمة  المتاحف في  لبناء  اللوفر وغوغنهايم  المتحدة مع متحف  العربية  اإلمارات  2007 عن تعاقد حكام دولة 

ليواجه عدداً من الشكوك واالتهامات اإلعالمية بخصوص شراء أو استيراد ما يسمى ثقافة “رفيعة”، ُنظر إليها على أنها سلعة أخرى 

في خط الواردات الطويل من الواليات المتحدة وأوروبا.

أضع في هذه المقالة تأريخاً موجزاً لتطّور المبادرات الفنية وممارسة الفنون في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ثم أرّكز 

على مزاعم اللوح األبيض والسطو الثقافي التي هي، في جوهرها، نزاع حول أصالة هذه المبادرات. وبهذه الطريقة، أتحدى نماذج 

ظاهرية عاّمة لألصالة مشتقة من التنوير، من خالل زعمي بأن المفهوم السائد لألصالة )كعناصر أو ممارسات تبدو نتاجاً “محلياً”عن 

األصالة أو التفرد( هو مفهوم مستمد إلى حد كبير من مدرسة فرانكفورت، التي رأت في رأس المال تلويثاً ألصالة الفن. وباإلضافة 

إلى ذلك، فإنني أناقش دور المكان، وأجادل بأن استخدام مفهوم “السطو الثقافي” في هذا السياق هو شكل آخر من أشكال زعم 

بكونها آتية من مصدر  وثيقاً  الثقافية هي ممارسات أصيلة، ارتباطاً  القائلة بأن بعض الممارسات  األصالة. وغالباً ما ترتبط الفكرة 

كانت  إذا  ما  نقاشات حول  المطاف، سوى  نهاية  ما هي، في  الثقافي  السطو  أسئلة  فإن  وبالتالي،  إلى مكان معين.  وتنتمي  معين 

أن  وأبّين كيف  الممارسات.  أو  العناصر  يمتلك هذه  بأن  له  الذي يسمح  “تنتمي”، ومن  أين  أصيلًة، وإلى  الممارسات  أو  العناصر 

مزاعم األصالة أو الال أصالة هذه، القائمة على المكان، أصبحت وسيلة لتشويه سمعة المشهد الفني الخليجي، وإعادة تأكيد تفوق 

وهيمنة المنظومات األمريكية واألوروبية للمعرفة والخبرة. وأركز أيضاً على حالة اإللغاء الناجمة عن هذه المزاعم، والتي تستعيد 

التراث البدوي، وتعّزز التصور اإلثنوقومي للدولة.

النقاش  أربط  البحثي األول، ولكنني  المتحدة، ميداني  العربية  اإلمارات  المناقشة بعد ذلك على دولة  يركز جزء كبير من 

أيضاً بقطر والخليج كمنطقة ذات صلة. فباإلضافة إلى حواراتي مع مواطنين إماراتيين يعملون كفنانين ورسامين وقيمين فنيين، 

والروسية  الفلبينية واإلنجليزية  الجنسيات  لفترة طويلة، يحملون  أو  الحياة  اإلمارات مدى  أبحاثاً مع وافدين مقيمين في  أجريت 

واألسترالية والهندية والباكستانية واألمريكية واإليرانية والسورية والكندية واللبنانية والفرنسية والعراقية والفلسطينية، ويعملون 

في المشهد الفني. وبدالً من مجرد افتراض أن تناول األصالة يمثل تحلياًل مهماً و/ أو خالياً من القيمة، تساءلت: في خدمة من هي 

مزاعم أصالة )أو ال أصالة( في المشهد الفني الخليجي، ولمن تمنح السطوة والسلطة؟ وبعد دراسة مزاعم اللوح األبيض والسطو 

المزاعم على حياة وعمل من  الذي تفرضه هذه  الخطاب  أدرس  اإلماراتي،  الفني  المشهد  أصالة  تقويض  إلى  التي تهدف  الثقافي 

تحاورت معهم.

إليزابيث دردريان حازت على شهادة الدكتوراه في قسم األنثروبولوجيا الثقافية في جامعة نورث وسترن. تعمل على دبلوماسية 

التمثيل والعولمة والنيوليبرالية. تلقت منحة فولبرايت إلجراء أبحاث أطروحتها، والتي تركز على تطوير جزيرة السعديات، مركز 

الثقافية  المشاريع  من  وغيرها  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  وغوغنهايم  اللوفر  متحف  يضم  الذي  والثقافة  الفنون  تجّمع 

المماثلة في أنحاء شبه الجزيرة العربية.

أصالة الفن اإلماراتي: مزاعم “اللوح األبيض” والسطو الثقافي في دولة اإلمارات   .1
  إليزابيث دردريان
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والتناقض،  الغموض  من  مساحات  هناك  أن  وبما  شفافة.  عمليات  أو  قرارات  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الرقابة  ليست 

فمن األهمية التزام الحذر حيال التعميم في التصريحات؛ وبدالً من ذلك، ينبغي التعامل مع حاالت الرقابة كاًل على حدى، نظراً 

النسوية  الكاتبة  تسميه  ما  يشبه  الثقافي. هذا  اإلبداع  أنواع  في  السياسي  التسامح  في مستويات  حالياً  تتفاوت  الخليج  دول  ألن 

عن  ينجم  مباشر  غير  قمع  كأسلوب  المصري،  النظام  يضعها  التي  الرمادية”  “القائمة  باسم  السعداوي  نوال  الشهيرة  المصرية 

الخطاب  أشكال  والفنانين وحظرهم من جميع  الكتاب  استئصال  االستبدادية في  األنظمة  تستخدمها  التي  االستبعادية  التكتيكات 

العام )مثل دور النشر والتلفزيون واإلذاعة والمجالت والصحف، وما إلى ذلك(. تحتل هذه المنطقة الرمادية ذلك الفضاء المعتم، 

حيث الفنانون والكتاب والمثقفون ال يقبعون في سجن حقيقي ولكنهم ليسوا أحراراً تماماً لتعميم عملهم. غير أن استراتيجيات 

وجذرية  قوية  جماليات  يولد  ما  مثيل،  له  يسبق  لم  مستوى  على  موجودة  الرقابة،  أجهزة  تقويض  وبالتالي  والتحايل،  المواربة 

للمقاومة من خالل اعتناق الفنانين ظاهرياً حالًة من االزدواجية والتناقض. وفي هذه الحاالت غالباً ما تصبح “القوائم الرمادية” 

منتجة. مساحات 

مع  عالقاتها  في  الحال  هو  وكما  بعضاً،  بعضها  يعزز  والثقافية  الدينية  واألطر  االستبدادية  لألنظمة  السياسي  فالهيكل 

الحرية الفنية، فهي هياكل متكاملة أساساً. وما تسعى هذه المقالة لفحصه على وجه التحديد هي المناطق الرمادية، أو “القوائم 

الرمادية”. المساحات التي تضيع فيها مالمح المخالفات، وتتحّول فيها الخطابات. الرقابة الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي 

مجموعة  )من خالل  تقّدم  ورفضها،  بها  التمحيص  أو  الفنية،  لألعمال  وقبول  تأييد  آليات  لكّن  وبيضاء.  سوداء  مساحات  ترسم  ال 

المؤسسات  إلى  وتمتد  الدولة  جهاز  تتجاوز  الفاعلة  الجهات  من  معقداً  نسيجاً  الجمهور(  أو  الداعمين  أو  الخاصين  الرعاة  من 

)الجماهير(.  الجمهور  توّخي  يتم  والمحاورين،  الفاعلة  الجهات  من  الشبكة  هذه  داخل  كيان  لكل  بالنسبة  لكن  والمنظمات. 

واألصعب.  الصعب  بين  أنفسهم  الفنانون  يجد  والنفوذ،  الوزن  ذات  والمؤسسات  األفراد  على  الهش  المالي  اعتمادهم  وبسبب 

والتكنولوجيا-  التواصل  وآليات  السياسية،  واألجندات  األيديولوجيات،  أي  للرقابة-  التأديبية  واآلليات  الفعلي  القانوني  فالهيكل 

ليس موضوع هذه المقالة بقدر ما هو المناورات والتحايالت التي يلجأ إليها الفنانون، ضد صالحيات هذه السلطات، ومن خاللها.

الفنانين و تواطؤهم مع هكذا تكتيكات وجداالت، أو تقويضهم إياها، فإنها تحلل  وبقدر ما تبحث هذه الورقة في قمع 

أيضاً المنافذ التي تنشأ من خاللها البدائل الجمالية. وهي تسعى إلى إلقاء الضوء على منظور أكثر دقة للحرية الفنية والخيارات 

الجمالية فيما يتعلق بالفضاءات الثقافية، والمؤسسات، والمهرجانات الدورية في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من 

أن هذا ال يشكل بأي حال من األحوال حزمة أسئلة شاملة، فإن خطوط التحقيق التالية توجه هذه الدراسة، كما يمكن تطويرها 

في البحث المستقبلي: ما هي الطرق التي تمّكن المرء من أن يعّرف الحرية الفنية عموماً داخل دول الخليج؟ كيف يتناول فنانو 

الفنانون بذكاء، مما يؤدي  التي يمارسها هؤالء  الذاتية  الرقابة  المنطقة؟ ما طرق  اليومية في  الدينية والسياسية  العادات  الخليج 

العالم  الفن في  الفنان؟ إذا كان  الرقابة اإلبداع؟ كيف يؤثر الجمهور المستهدف على نتاج  إلى عدم تسييس أعمالهم؟ هل تعّزز 

العربي، في السنوات األخيرة )بعد ما يسمى الربيع العربي(، قد أصبح على نحو متزايد محّدداً مكانياً، أو معّرفاً في خانة أنه فّن 

“حركي” أو “سياسي” أو “ثوري”، فما هو موقع هذه األنماط الفنية في دول الخليج العربي؟ أو ربما كان السؤال األفضل هو: 

التي ال يمكنها  الفنية  “المخالف”؟ وما هي جماليات األشكال  أو  المستقر  المحتوى غير  التفاعل مع  يتخذه هذا  الذي  الشكل  ما 

أن تنشق علناً، أو تمارس هدماً صريحاً في هذه البلدان؟

مجلس  دول  في  والمواربة  )الذاتية(  الرقابة  جماليات  البيضاء:  والبراءة  الرمادية”  “القوائم  عن    .2
التعاون الخليجي

نانسي دمرداش  
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نانسي دمرداش تشغل حالياً منصب أستاذة مساعدة زائرة في تاريخ الفن في قسم الفنون البصرية في كلية ويلز. عملت في السابق 

كأستاذة في كلية معهد شيكاغو للفنون وجامعة ديبول. تحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة برنستون عن أطروحة بعنوان:

“Tunisia, 1940-1970: The Spatial Politics of Reconstruction, Decolonization, and Development” 
تعمل كمحرره في أحد المجالت األكاديمية ولها العديد من المنشورات المتعلقة بالفن الحديث والمعاصر والهندسة المعمارية أهمها في: 

International Journal of Islamic Architecture, New Middle Eastern Studies, Journal of North African Studies, 
and Perspective: actualité en histoire de l ’art.
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3.   المثل الطوباوية، اآلفاق المجهولة، ومتاحف الفنون في شبه الجزيرة العربية
كارين إكسل  

بين  حدودية  منطقة  سكانها  يحتل  التي  الغنية،  الخليج  دول  في  المعاصرة  العيش  تجربة  يلّف  الخيال  أو  بالوهم  إحساس  ثمة 

الفنیة  المتاحف  تحتل  جداً.  مختلف  نوع  من  )مثالية(  طوباوية  يمثالن  وكالهما  له،  المخطط  والمستقبل  التقليدي  الماضي 

لإلنتاج  الثقافات، ووسائل  بین  أدوات حوار  بوصفها  وأبوظبي،  قطر  مثل  لدول  القریب  للمستقبل  بالنسبة  مركزياً  المميزة وضعاً 

الثقافي، وترويجاً ثقافیاً لهاتين اإلمارتين على الصعيدين اإلقلیمي والعالمي. وما االستثمارات التي تخصصها دول مجلس التعاون 

الخليجي للمتاحف الفنية إال جزء من المساهمة االنتقائية، إقليمياً ومحلياً، في الحداثة الرأسمالية الغربية، بهدف تحقيق أجندات 

فمن  تجارية.  كعالمات  الدول  لهذه  بالترويج  مرتبطة  وثقافية  اقتصادية  أجندات  عن  فضاًل  الدولي،  باألمن  تتعلق  جيوسياسية 

حيث الجمهور المتلّقي، كانت األولوية اإلقليمية حتى وقت قريب هي الجمهور العالمي )أي: الغربي( بدالً من اجتذاب الجمهور 

المحلي، في حين ُبذلت محاوالت لتبرير النفقات الضخمة المطلوبة لبناء وتشغيل هذه المتاحف من خالل الحديث عن منافعها 

االجتماعية والتعليمية، وعن خلق تاريخ جديد للفن تعيد معايرة النطاق الجغرافي للفنون التاريخية الراسخة في المنطقة؛ وهذه 

شواغل قد جرى بحثها بعمق في أماكن أخرى.

تركز هذه الورقة على األطر المثالية العليا التي تدّعي هذه المتاحف تمثيلها، واالستجابة اإلقليمية المعاصرة لترجمة مثل 

هذه األيديولوجية إلى شبه الجزيرة العربية، وذلك باستخدام عمل عالم األنثروبولوجيا مارك أوجي لتأطير نقاش العمارة والزمن، 

وكذلك الجانب المظلم من الحداثة الرأسمالية التي تجسدها هذه المؤسسات أيضاً. إن انتقال ما أسميته “متاحف الفن العالمي”، 

أي المتاحف الفنية التي شيدت وفقاً للمبادئ التاريخية المهيمنة للفن الغربي والممارسات المتحفية مثل متحف الفن اإلسالمي 

في الدوحة واللوفر وغوغنهايم المزمع إنشاؤهما في أبوظبي، إلى شبه الجزيرة العربية، جلب معها خطاباً من المثالية اإلنسانية 

بعد التنويرية، خطاباً غير مسيس، ُتعاد صياغته على أنه يمثل خيراً “عاّماً”. هذا الموقف البالغي يدافع عن قدرة هذه المتاحف 

مع  الوجدانية  الشراكة  خالل  من  الفردي  المستوى  على  العزاء  وتقديم  كأدوات،  الدوليين  والتفاهم  السالم  من  االستفادة  على 

له  لزوم  ال  ربما  ولكن  العلمانية،  المجتمعات  في  فيه  مرغوب  أمر  وهو  ومتسامية،  متسامحة  تجربة  إلى  يفضي  ما  فنية،  أعمال 

في المجتمعات المسلمة، حيث اإليمان يؤّطر الخبرة الفردية. وفي هذا الصدد، أتفحص مفاهيم مختلفة للزمن، كالزمن الدوري 

ترشيداً  األمام، وبوصفها  إلى  انحرافاً، وليس خطوة طبيعية  بوصفها  الراهنة  اللحظة  فكرة  ذلك، وأعرض  إلى  وما  الخطي  والزمن 

التنويرية. بعد  ما  لمفاهيم 

من ثّم أدرس التباين بين المثل الطوباوية التنويرية العليا وشكل من أشكال الخيال الطوباوي اإلسالمي المتعلق بمؤسسات 

اليوتوبيا  من  إن طرح شكلين  فيه.  مرغوب  غير  مخيف  تباين  أنها  على  الفنية،  المتاحف  كهذه  سواء(  على حد  وغربية  )علمانية 

التنويرية  االجتماعية  الطوباوية  فقط:  اثنين  مع  يتفاعل  النقاش  فإن  ذلك،  ومع  بكثير؛  أكثر  أشكال  طرح  إمكانية  على  ينطوي 

الحجج  و  العربية.  الجزيرة  شبه  منطقة  في  مهّمة  طوباوية  بوصفها  السلفية  والطوباوية  الغربي،  الفن  متاحف  تتبناه  كموقف 

المبينة هنا تطرح أسئلة معرفية نظرية، لكن يمكن القول إنها ضرورية، حين تتفحص االفتراضات المطروحة حول دور المتاحف 

مساءلة  إلى  لتصل  المثال،  سبيل  على  المتحف،  ومقتنيات  المتلّقي  الجمهور  حول  المناقشات  وتتجاوز  الخليج،  في  الجديدة 

الفنية  المتاحف  التي طرحت لمستقبل  المناقشة بعرض وتقييم االقتراحات  أيديولوجي. وتختتم  الجديدة على مستوى  المتاحف 

العربية. الجزيرة  في شبه 

ماجستير  قسم  أدارت  قطر.  متاحف  في  ومستشارة  قطر،  في  الجامعية  لندن  كلية  في  فخرية  شرف  زميلة  هي  إكسل  كارين 

علوم ممارسات المتاحف والمعارض في كلية لندن الجامعية في قطر في الفترة من 2011 إلى 2015، بعد أن دّرست الدراسات 

اهتماماتها  تشمل  سنوات.  لعدة  المتحدة  المملكة  في  الجامعية  المتاحف  في  القيادية  المناصب  من  العديد  وتبّوأت  المتحفية 
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البحثية تدريس علوم المتاحف في قطر واستكشاف مفهوم الهوية الوطنية فيما يتعلق بالمتحف الوطني الجديد المزمع إنشاؤه 

األخيرة:  منشوراتها  وتشمل  العلمي  البحث  لرعاية  القطري  الصندوق  يمولهما  بحثيين  مشروعين  في  كارين  تشارك  قطر.  في 

Cultural Heritage in the Arabian Peninsula: Debates, Discourses and Practices (Ashgate, 2014); Museums in 
Arabia: Transnational Practices and Regional Processes (Ashgate, 2016) and Modernity and the Museum in the 

Arabian Peninsula (Routledge, 2016).
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الفن المعاصر والهوية العالمية في شبه الجزيرة العربية وأذربيجان  .4 
لزلي غراي  

تغيير  إلى  الحالي  القرن  األول من  العقد  أوائل  النفط في  المطرد ألسعار  االرتفاع  أدى  الخليجيتين،   في دولتي قطر واإلمارات 

المشهد السياسي والثقافي للمنطقة. وعلى الرغم من أن هذين البلدين كانا أقل حضوراً في كثير من األحيان من جارتهما القوية، 

اختارتا  التي  الطريقة  من  يتضح  وهذا  ذاتهما،  حد  في  عالمية  وحتى  إقليمية  كأطراف  برزتا  فإنهما  السعودية،  العربية  المملكة 

العالمي. وتتميز كاًل من قطر واإلمارات  النطاق  بناء حضور مؤّثر لهما على  باتجاه  الوفيرة  الطبيعية  بها استثمار دخل مواردهما 

بوجود نخب حاكمة نفذت خططاً تنموية تركز على التوسع الحضري السريع، بما في ذلك التركيز بشكل كبير على تطوير الفنون 

والمتاحف وتعزيزها. وأدى هذا التطور بدوره إلى إلهام بلدان إقليمية أخرى على أن تحذو حذوها، وأهمها أذربيجان، الواقعة 

على بحر قزوين، والتي يتدفق فيها البترودوالر،  تعتزم األسرة الحاكمة فيها على تعزيز حضور دولتهم على الساحة العالمية.

مواردهما  تطوير  في  المتحدة  العربية  واإلمارات  قطر  من  كاًل  استخدمتها حكومة  التي  الطريقة  في  الورقة  هذه  تبحث 

الثقافية، بغية خلق صورة عالمية مشرقة للبلدين في األوساط الفنية والثقافية الدولية، ومدى أثر هذا التطوير في تعزيز الحداثة 

تحلل  ثم  العالمي،  للشمول  الليبرالية كعامل  المعاصر وقيم  الفن  استخدام  إلى  الورقة بشكل خاص  العالمي. وتنظر  النطاق  على 

هذه االستراتيجية من خالل دراسة حالة أذربيجان، وهي جار إقليمي اعتمد نهجاً مماثاًل للتطوير الثقافي. لطالما كانت المتاحف 

عناصر فاعلة في القوة الناعمة، ومازالت أهميتها تتزايد مع تحول المدن إلى مدناً أكثر عالمية تسعى لجذب جمهور دولي. تتمّيز 

المتاحف خصوصاً متاحف ومؤسسات الفن المعاصربكونها تمتلك القدرة على إيصال الهوية الخاصة واالنتماء العالمي في وقت 

واحد. إن االندماج في حركة فنية عالمية، مثل الفن المعاصر، ينقل الحداثة بطريقة خفية ولكن بارعة؛ فأن تكون جزءاً من عالم 

الفن العالمي المعاصر، هو أن تكون جزءاً من النخبة العالمية. وبالنسبة للبلدان الخارجة من بقايا النفوذ اإلمبراطوري في القرن 

العشرين، فإن االستثمار في الفن والمتاحف هو أحد أكثر الطرق المباشرة التي يمكن من خاللها إيصال فكرة الترابط واالندماج 

للجمهور العالمي. إذا كانت الحداثة بنمطها الغربي تشمل التقدم التكنولوجي، وحقوق اإلنسان )اإلنسانية(، والمشاركة العالمية 

الوسيطة، فإلى أي مدى يمكن لقطر واإلمارات وأذربيجان أن تقبل الحداثة الغربية فيها؟ أم أنها ستعكس إطاراً مختلفاً؟

يعبر  كما  “الغربية”،  الحداثة  فكرة  أن  وكيف  عالمي،  سياق  في  والحداثة  المعاصر  الفن  نقاشات  على  الورقة  تركز  كما 

الناشئة إلى االندماج من خالل تطوير  المعاصر، هي جزء من حوار عالمي طموح مشترك تسعى فيه االقتصادات  الفن  عنها في 

المؤسسات الفنية والثقافية. وهي تتناول كيفية بناء وتطوير هذه المؤسسات في أذربيجان وفي شبه الجزيرة العربية، وخصوصاً 

لتحديد  الخطاب اإلعالمي،  التطور من خالل تحليل  الورقة في نجاح هذا  تنظر  الحوار لصالحها. ثم  قطر، كوسيلة الستخدام هذا 

التي تطال هذه األماكن، والتي تنتشر غالباً في وسائل اإلعالم  ما إذا كان الفن والثقافة يوفران سردية مهيمنة بديلة لالنتقادات 

معاصرًة  لتعكس  صياغة،  إعادة  إلى  تحتاج  المعاصر  الفن  عنها  يعّبر  كما  الحداثة  كانت  إذا  ما  الورقة  تبحث  وأخيراً،  الغربية. 

تعددية غير محدودة، وخاصة الغربية.

في  مقيمة  المتحفية  بالدراسات  وباحثة  قطر،  في  الجامعية  لندن  كلية  من  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مرشحة  طالبة  غراي  لزلي 

الفن  العربية وبحر قزوين، في سياق  الجزيرة  المعاصر في شبه  الفن  البحثية على تطّور مشهد  الدوحة. تركز ليسلي اهتماماتها 

والفني  الثقافي  التطّور  أثر  عن  بحوثاً  حالياً  ليسلي  تجري  الغربية.  غير  الفنية  المراكز  ونمو  االجتماعية  العلوم  ونظرية  الحالي 

بوصفه عاماًل للحوار الثقافي في المنطقتين. باإلضافة إلى عملها الجامعي وما بعد الجامعي في األنثروبولوجيا وتاريخ الفن، فهي 

حاصلة على درجة الماجستير في ممارسات المتاحف والمعارض في كلية لندن الجامعية في قطر.
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التي  والتحضر  التحديث  أنماط  سياق  وفي  العربية،  الخليج  لدول  العام  الفضاء  في  الفنّية  األعمال  نشوء  في  الورقة  هذه  تبحث 

التصنيف  حدود  المنطقة  في  العام  الفضاء  في  الفنّية  األعمال  صعود  ويتجاوز  النفط.  اكتشاف  بعد  العربية  الخليج  دول  شهدتها 

وأنماط  الفنية  األعمال  بين  العالقة  على  مبنياً  تصنيفاً  بوصفه  المحلي،  “النفساني”  بالعلم  يرتبط  قد  إذ  األعمال،  لهذه  التقليدي 

التطورات  في  التوسع  مع  إلى جنب  جنباً  العام،  الفضاء  في  الفنّية  األعمال  فكرة  توسعت  فقد  الواقع،  وفي  الخليج.  في  التحضر 

الطريق  التحضر  سريعة  المدن  مّهدت  فيما  الشعبية،  للعمارة  مرادفاً  يوم  ذات  الخليجية  العام  الفضاء  فنون  كانت  إذ  الحضرية. 

لمفهوم جديد من الفضاء العام، أدى بدوره إلى إمكانية ظهور األعمال الفنّية في الفضاء العام، بطريقة تماثل تجلياتها المعاصرة. 

بالمكان سمة  المرتبطة  الفنية  واألعمال  والتركيبات  والمنحوتات  األعمال  باتت  الخليجية،  الحضرية  التطورات  تزايد  ومع  واليوم، 

من سمات األماكن العامة في مدن الخليج. بداً من األعمال الفنية “البرية” التي تسعى إلى ترسيم المكان في مساحات صحراوية 

شاسعة، مروراً باألعمال الفنية في قلب مدن الخليج، وصوالً إلى فن “الترانزيت”، فإّن الفّن الخليجي المعاصر يتسّيد الطوبوغرافيا 

المحلية، من الصحاري إلى الكورنيش والشواطئ، ومن البنى التحتية إلى المطارات ومحطات المترو ومراكز التسوق.

تسعى المبادرات الفنية األخيرة في دول الخليج إلى اقتراح دور جديد لفن الفضاء العام، من خالل عروض وتجارب أجراها 

منطقة  إلى   200٩ لعام  الشارقة  بينالي  ونقل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  مواقع حضرية  في  شريف  المفاهيمي حسن  الفنان 

باإلضافة  الطلق،  الهواء  في  العامة  األماكن  تحتل  فنية  أعماالً  يتضمن  القديمة،  الشارقة  قلب  في  يقع  عام  فضاء  ،وهي  الشويهين 

توجد  المتحف.  حول  “جيوب” حضرية  عن  فضاًل  الشارقة،  في  الفنون  منطقة  تخزين، ضمن  ومرافق  سيارات  ومواقف  فناء  إلى 

العديد من فنون الفضاء العام األخرى التي يجري التكليف بها في اإلمارات العربية المتحدة، من المنحوتات حول جزيرة ياس إلى 

الحديقة التذكارية بالقرب من جامع الشيخ زايد في اإلمارات. فن الفضاء العام هو أيضاً برنامج مركزي من برامج متاحف قطر، 

يرمي إلى كسر حدود المتاحف التقليدية وصوالً إلى تقديم تجارب ثقافية في األماكن العامة. كما تعّد المنحوتات المركبة على 

طول كورنيش الدوحة ومطار حمد الدولي أمثلة تدعم هذا الهدف، مما يعكس رؤية قطر 2030 المتعلقة بالتعليم والمشاركة في 

القطري. المجتمع 

الفن  لتعزيز  فرصة  يعّد  العامة،  األماكن  في  الفنية  األعمال  وضع  على  ورعاتهم  والدوليين  المحليين  الفنانين  إقدام  إن 

الخليجي، فضاًل عن كونه وسيلًة لغرس “المعنى االجتماعي” والشعور  المثير للجدل منها، وترويجه لدى الجمهور  المعاصر، حتى 

للمناقشة  مساحة  يخلق  كونه  والجمهور،  المؤسسات  بين  كوسيط  الشعبي  الفن  يستخدم  ما  وكثيراً  باالنتماء.  واإلحساس  بالمكان 

لتعزيز  كآليات  الخليج  في  العام  الفضاء  في  الفنية  األعمال  اسُتخدمت  ما  وكثيراً  للسلطة.  صورة  لتعزيز  أو  االجتماعي،  والتفاعل 

الهوية الوطنية بوصفها شكاًل من أشكال القوة الناعمة، ومع ذلك فإن ثّمة أوقاٍت ينظر إليها أيضاً على أنها خطر يتهّدد القيم والنظام 

المحليين. وفي هذا السياق، يتأرجح فن الفضاء العام الخليجي ما بين السرديات الوطنية المحلية والنفوذ الغربي، مع الحصول على 

نصيبه العادل من الجدل. وقد أدى انتشار هذه األعمال إلى نشوء خالفات بسبب وضعها، أو معانيها.

وباالستناد إلى دور فن الفضاء العام الشعبي بوصفه “ساحة” تتالقى فيها شتى الفئات االجتماعية للمشاركة أو النقاش، فإن هذه 

الورقة تتأّمل في إمكانيات تحّول مدن الخليج إلى أن تصبح “أغورا”، حيث يمكن لألعمال الفنية في الفضاء العام أن تعمل كوسطاء 

تخلو من  “أغورا” ال  فإن رؤية  الثقافية”. ومع ذلك،  “الديمقراطية  لما أصبح يسمى  المحلية، وربما حتى كدعاة  المجتمعات  بين 

التحديات، ال سيما عند النظر في تنوع مكّونات المجتمعات الخليجية وطريقة المجتمع في الرؤية، فضاًل عن طبيعة الفضاء العام 

في مدن الخليج. إن المناظرات االنفعالية حول فنون الفضاء العام التي رصدتها هذه الورقة، والمناقشات المصاحبة لتزايد فنون 

الفضاء العام المعاصرة، تثير الكثير من التساؤالت حول مستقبل فنون الفضاء العام )والفضاء العام نفسه( في دول الخليج العربي.

5.  تأمالت في األعمال الفنّية في الفضاء العام في شبه الجزيرة العربية
نادية منجد  
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نادية منجد تشغل حالياً منصب أستاذة مساعدة في جامعة أبوظبي. عملت كزميلة زائرة في مركز الشرق األوسط في كلية لندن 

أبحاث  وكمستشارة  الشارقة،  في  األمريكية  الجامعة  في  والتصميم  المعمارية  الهندسة  في  مساعداً  أستاذاً  عملت  كما  لالقتصاد. 

لمؤسسة الشارقة للفنون. شاركت نادية  في إنتاج دراسة مع مؤسسة الشارقة للفنون عن األشكال األولى للتمثيل البصري في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. تتركز اهتمامات نادية منّجد البحثية على الهندسة المعمارية ونظرية الجسم، وسياسة الفضاء، والثقافة 

البصرية. وكما حصلت على درجة الماجستر من كلية لندن الجامعة والدكتوره في الهندسة المعمارية من جامعة شيلفيد وحررت كتاب:

Visual Culture(s) in the Gulf: An Anthology (Gulf Research Centre Cambridge, 2016)
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6.   الفن المعاصر و“بناء” هوية الوافدين في اإلمارات وقطر
  سارينا ويكفيلد

أو  المنطقة  داخل  سواء  والتراث،  المتاحف  ونشطاء  أكاديميين  باهتمام  الخليج  دول  في  التراثية  والمنشآت  المتاحف  حظيت 

والتراث.  المتاحف  بإنتاج وتقديم  يتعلق  فيما  األكاديمية، وال سيما  البحوث  تزايد  إلى  المتزايد  االهتمام  أدى هذا  خارجها. وقد 

وتقديمه،  الماضي،  مكانة  إبراز  في  التراثية  والمؤسسات  المتاحف  دور  على  الغالب  في  الخليجية  المتاحف  أدبيات  ركزت  وقد 

الهوية  الرسمية لصنع  البديلة أو غير  الوطنية. وقد حظيت األشكال  المحلية، والقومية، واإلقليمية، وعبر  النزعات  في عالقته مع 

بكثير. أقل  باهتمام  وتمثيلها 

الذين  الوافدين،  العمال  أن  كيف  وأدرُس  الخليج،  في  والهجرة  المعاصر  الفن  بين  العالقة  الورقة  هذه  في  أستكشُف 

ُيعرفون على نطاق واسع كعمال ذوي أجور منخفضة قادمين من جنوب آسيا، ممثلون في األعمال الفنية المعاصرة في اإلمارات 

الخطابات  من  عموماً  يستبعدون  وبالتالي  ثقافياً،  فقراء  أنهم  على  المهاجرين  العمال  هؤالء  إلى  ينظر  ما  كثيراً  حيث  وقطر. 

الرسمية المعتادة ومن التمثيالت الثقافية. ومع ذلك، فنادراً ما يغيب العمال المهاجرون أو تغيب تجربتهم عن مشهد الحياة في 

الخليج. ومن هنا، فإّن هذه الورقة تهدف إلى المساهمة في سد هذه الفجوة، من خالل توضيح كيف يمكن دراسة الممارسات 

تمثيل هوية  كيفية  باستكشاف  الخصوص  الوافدين. وأهتّم على وجه  الضوء على هوية  أجل تسليط  الثقافي من  والتمثيل  الفنية 

الخليج. الفنية في  المعاصرة وأنشطة جمع األعمال  الفنية  المعارض  المهاجرين في 

أستنُد في بحثي على حالتين دراسيتين من الدوحة ودبي، حيث أضع أوالً النقاشات المتعلقة بالهجرة في سياقها الظرفي، 

عن طريق تقديم خلفية موجزة لعمليات الهجرة، وآثارها وتبعاتها داخل دول الخليج. ثم ألّخُص كيف أّن هذه الهويات الوافدة 

وأستكشُف  المهاجرين،  العمال  مع  المتاحف  تعاملت  كيف  أدرُس  ثّم  الخليجية.  التراثية  الخطابات  من  كثيراً  اسُتبعدت  المعقدة 

في  الوافدين  هوية  ُأنتجت  كيف  أخيراً  وأحّلل  العروض.  ممارسات  وفي  المتاحف  مجموعات  في  الوافدة  العمالة  تمثلت  كيف 

المعارض الفنية المعاصرة، من خالل النظر في أمثلة محددة من الدوحة ودبي. تقترح هذه الورقة، في نهاية المطاف، أن الفن 

المتحدة وقطر. العربية  الوافدين في دولتي اإلمارات  المعاصر وسيلة مهّمة لتمثيل واستكشاف هوية 

في  متزايد  بشكل  الخليج  في  المعاصرون  الفنانون  ويتعامل  االجتماعية،  للتعليقات  مهّماً  مصدراً  الفنية  المعارض  توفر 

عملهم مع هويات وتمثيالت مهاجرة، فضاًل عن عمليات الهجرة االجتماعية والسياسية. ومع ذلك، وكما أشرت في هذه الورقة، 

فيها  يخلقون  التي  والسياسية  االجتماعية  الظروف  بفعل  تشّكلها  كيفية  فهم  أجل  من  الفنانين  تفسيرات  تحليل  أيضاً  المهم  فمن 

الفرد فيها.  المهيمنة للمهاجر- كعامل وعمالة- تحتاج إلى معالجة، وإلى توسيع نطاقها، وإلى مراعاة  أعمالهم. حيث أن الصورة 

لماضيها.  تمثياًل  بوصفها  األمم  قيمة  حول  رسائل  تنقل  الملموسة،  وغير  الملموسة  التراثية،  والمواقع  والمعارض  المتاحف  فيما 

نقدية  تحليالت  إجراء  خالل  من  وفقط  للمناقشة.  مساحات  وخلق  باالنتماء  الشعور  تعزيز  على  قادرة  المتاحف  أن  والالفت 

دول  في  الرسمي  غير  للتراث  أوسع  فهم  بتشكيل  سنبدأ  الخليج،  في  وتجميعها  الفنون  عرض  ممارسات  لمختلف  وانعكاسية 

الخليج من حيث كيفية تصوره وأساليب عمله. فالمعارض هي أماكن للتمثيل االجتماعي، وهي بذلك توفر فرصاً للحوار والتبادل 

على  التعّرف  فرصة  لنا  تتاح  الخليج،  دول  في  للهجرة  والسياسية  االجتماعية  العمليات  الفنانين  تناول  استمرار  ومع  الثقافي. 

الفنية  ثّمة مجاالً لمواصلة استكشاف كيف يمكن للممارسات  العمال في تمثيل هوياتهم وتجاربهم. باختصار، أرى أن  مشاركات 

في دول الخليج أن تغني فهمنا لهذا المجال كموضوع بحث.

 سارينا ويكفيلد تشغل حالياً منصب محاضرة مساعدة في كلية اآلداب والمؤسسات اإلبداعية في جامعة زايد )فرع دبي(. حاضرت

المتحدة والبحرين. تركز أبحاثها على المملكة  الجامعية في قطر، وعملت في مشاريع متحفية وتراثية في   ويكفيلد في كلية لندن 

 دراسات التراث النقدي وعلم المتاحف في الخليج. وهي مهتمة بالهوية عبر الوطنية، والعولمة، والمتاحف العالمية، ومتاحف االمتيازات،
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  وسوق الفن العالمي، والتراث المتنافر. حصلت على شهادة البكالوريوس في علم اآلثار ودرجة الماجستير في دراسات المتاحف من

 جامعة ليستر في المملكة المتحدة، كما حصلت على شهادة الدكتوراه من الجامعة المفتوحة .تعمل حالياً على دراسة خاصة بها، مبنّية

 على أربع سنوات من البحوث اإلثنوغرافية المفصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   كما شاركت في توجيه سلسلة  المؤتمرات

 الدولية “المتاحف في الجزيرة العربية”. نشرت أبحاثاً حول هذه المواضيع في المجالت المحكمة العالمية ،وشاركت في تحرير كتاب

 Museums in Arabia: Transnational Practices and Regional Processes (Routledge, 2016).
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