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منال عطايا
المقدمة

مـنـــال
عـطـايــا
مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف

الـمـقـدمـــــــة
حرصاً علـى اسـتمرار التواصـل مـع الجمهـور وتلبيـة احتياجاتهـم ،لجـأت هيئـة الشـارقة للمتاحـف إلـى
االبتـكار وتسـريع وتيـرة العمـل لمواجهـة التحديـات الناجمـة عـن الوبـاء العالمـي ،الذي تسـبب في وقوع
كافـة القطاعـات ،بمـا فيهـا القطـاع الثقافـي والفنـي ،تحـت ضغـط شـديد لتعيـد التفكيـر فـي طريقـة
تفاعلهـا مـع الجمهـور.
وفـي مـوازاة تحقيقهـا لمسـاعيها تلـك ،فقـد نجحـت الهيئـة فـي اسـتقطاب زوار جـدد ،وزيـادة بصمتهـا
الرقمية من خالل االسـتفادة من منصاتها اإللكترونية الحالية وتطويرها إلطالق جوالت افتراضية ،ورفع
باقـة مـن مقتنياتهـا عبـر اإلنترنـت ،وتنظيـم العديـد مـن ورش العمـل والنـدوات واألنشـطة االفتراضيـة
لجميـع الفئـات العمرية.
ومـن خلال الحضـور الرقمـي الالفـت للهيئـة ،فقد أسـهمنا في إطلاق مقتنياتنا ومعارضنـا القائمة مثل
“مسـيرة قـرن” التابـع لمؤسسـة بارجيـل ،ومعـرض “العـودة للوطـن :رحلـة فـي التصويـر الفوتوغرافـي”
للفنانـة اإلثيوبيـة عايـدة مولونـي ،وبرامجنـا العائليـة ،لتشـق طريقهـا إلـى منـازل جماهيرنـا علـى
الصعيديـن المحلـي والدولـي.
وفـي ضـوء مـا تحقـق ،ال يسـعني إال اإلشـادة بقـدرة الهيئـة والمتاحـف المنضويـة تحـت مظلتهـا ،علـى
االسـتجابة السـريعة والتك ّيـف مـع الظـروف المتغيـرة التـي شـهدها العالـم ،والتوصل بنجـاح إلى حلول
مواتيـة أسـهمت فـي مواصلـة تقديـم محتويـات ترفـد المجتمعـات بالمعرفـة.
ومـع ذلـك ،ال يـزال أمامنـا الكثيـر لنتعلمـه حيث أننا ال نملك كافة اإلجابات ،األمر الذي دفعنا إلى مشـاركة
اآلخريـن قصصهـم مـن خلال هـذه المجلة ،باعتبار مشـاركة قصـص اآلخرين وتجاربهم ،أمـر بالغ األهمية
الكتسـاب البصيـرة ومعرفـة الطـرق التـي قـد نتغلـب بهـا علـى التحديـات التـي تواجهنـا وتلـك التـي
واجههـا اآلخرون.
وفـي هـذا اإلصـدار الثالـث مـن مجلـة المتاحـف فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا ،نلقـي الضـوء علـى
بعـض التدابيـر والممارسـات التـي اتخذتهـا هيئة الشـارقة للمتاحف والمتاحف األخـرى من مختلف أنحاء
المنطقـة ،للمسـاعدة فـي التخفيـف مـن وطـأة الوبـاء والبقـاء علـى تواصل مـع مجتمعاتهم.
ونأمـل أن تعمـل هـذه المجلـة علـى إلهامكـم وتسـهم فـي إقامـة روابـط تشـجع التفكيـر القائـم علـى
الحلـول لمنظومـة المتاحـف فـي العالـم العربـي.
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كلمة
© بواسطة حارث يوسف

نـبـذة عـــنــي
كاتبـة وأكاديميـة ومديـرة ثقافيـة تشـغل منصـب مديـر
عـام المتحـف الفلسـطيني منـذ عـام  .2018طـورت
الدكتـورة العايـدي – هنيـة االسـتراتيجية البرامجيـة
الخمسـية األولـى للمتحـف والتي تشـمل اإلنتـاج المعرفي
والبحـث العلمـي ،والتعليـم متعـدد األجيـال ،وتثميـن
قيمـة المقتنيـات ،والمنصـات رقميـة ،وبرامـج المعـارض.
لدى الدكتورة العايدي – هنية العديد من الكتب والمقاالت
التــي نشــرتها منهــا الســيرة الذاتية للفنانة “فخر النســاء
زيد :رسامة العوالم الباطنية” ،و“فلسطين :ال ينقصنا شيء
هنا” ،والذي يحتفي بالمنظورات المعاصرة لفلسطين.
أمـــا عملهـــا األكاديمـــي فيركـــز علـــى النظريـــة النقديـــة
وعل ــم الجم ــال ونظري ــة األيديولوجي ــا .حصل ــت الدكت ــورة
العاي ــدي  -هني ــة عل ــى درج ــة الدكت ــوراه ف ــي الدراس ــات
الثقافي ــة م ــن جامع ــة ج ــورج ميس ــون .كم ــا عمل ــت ف ــي
مج ــال التدري ــس ف ــي جامع ــة بيرزي ــت.

د .عادلة
العايدي  -هنية
المدير العام للمتحف الفلسطيني

المتحـــف الفلســـطيني العابـــر
للحـــدود :مـــن حتميـــة محليـــة
إلـــى ضـــرورة متحفيـــة عالميـــة
مؤسسـة ثقاف ّية ُمسـتق ّلةُ ،مك ّرسـة لتعزيز ثقافة فلسـطين ّية منفتحة وحيو ّية
المتحف الفلسـطيني
ّ
مح ّلياً ودولياً .تتم ّثـل رسـالة المتحـف فـي إنتـاج تجـارب معرف ّيـة َتح ّرر ّيـة عـن فلسـطين ،شـع ًبًا وثقافـة
مؤسسـة تعمـل تحـت
برامـج ُمبتكـرة .وبسـبب وضـع المتحـف ،بصفتـه
وتاريخاً ،ونشـرها مـن خلال
َ
ّ
االحتلال – مؤسسـة منقطعـة جغراف ّياً وسياسـ ّيًا عـن أعـداد كبيـرة مـن جمهورها من الفلسـطينيين
َّ
قنـي
عملـي ِت
هيـن لعملـه :توجـه
توج
فـي قطـاع غـزّة
ّ
ّ
والشـتات – قـام المتحـف منـذ افتتاحـه بتطويـر ّ
ِ
فكـري.
وآخـر
ّ
سـة عابـرة للحـدود ،مـن خلال
التقنـي ليكـون
العملـي
التوجـه
تـم تطويـر ُبنيـة المتحـف ضمـن
مؤس ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
اسـتغالل تقن ّيات التواصل اإللكتروني لنقل الرواية الفلسـطين ّية التاريخ ّية وتجارب اإلنسـان والمجتمع
عـدة مواقـع إلكترون ّيـة ،ونشـر مشـاريع األرشـفة ال َّرقم ّيـة ،ومعـارض
الفلسـطيني إلـى العالـم مـن خلال ّ
االجتماعـي للتوعيـة.
منصـات التواصـل
الواقـع االفتراضـي ومعـارض  360درجـة ،والبرامـج واسـتغالل
ّ
ّ
مؤسسـة احتفـاء
مؤسسـة لغـرس اإللهـام واألمـل ،أكثـر مـن كونـه
أمـا ِفكر ًّيـا ،فـإن المتحـف بمثابـة
ّ
ّ
ّ
ُّ
اسـترجاعي ،وذلـك لتعزيـز الفضـول والرغبـة بالتعلـم واالكتشـاف .أصبحـت تجربـة المتحـف كمؤسسـة
ّ
والـذي يعيـش جمهورهـا األساسـي بعيـدًا ،تجربـة عامـة لكافـة متاحـف العالـم التـي واجهـت اإلغلاق
أثنـاء الجائحـة .فأمـام حالـة تشـتت جمهـوره ،ابتكـر المتحـف الفلسـطيني برامـج حفـظ التـراث المعرفي
عدديـة ومنفتحـة و َتشـارك ّية.
والثقافـي الفلسـطيني وتوثيقـه ونشـره
ّ
بتوجهـات َت ّ
فمـن مشـاريعه األولـى كان إطلاق منصـة “رحلات فلسـطينية” ( ،)Palquest.orgحيـث كان المشـروع
بمثابـه متحـف شـامل عـن تاريـخ فلسـطين الحديـث .والمنصـة مفتوحـة طـوال اليـوم خلال أيـام
األسـبوع كافـة ،تقـدم محتـوى تـم التحقـق منـه أكاديمياً فـي شـكل موسـوعة مجانيـة ورقميـة حـول
قضيـة فلسـطين ضمـن مقـاالت ،ومسـارد زمنيـة ،ووثائـق ،وصـور ،ليصبـح هـذا الموقـع الشـامل الركيزة
المعرفيـة والروائيـة الحاضنـة أليـة تجربـة متحفيـة يمكـن تقديمهـا وتطويرهـا الحقاً عبـر معـارض
ونشـاطات مختلفـة.
كمـا راهـن المتحـف علـى تكويـن أرشـيف رقمـي للمجتمـع الفلسـطيني ليوثـق إنجـازات اإلنسـان العـادي
وصموده من خالل مقاربة “التاريخ من أسفل” والذي يضم حاليًا مئات اآلالف من المواد الورقية والسمعية
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والبصريـة مثـل الصـور والمراسلات والصحـف والمنشـورات والتسـجيالت ،تعتبـر
كل واحـدة منهـا مـادة خـام آلالف المعـارض المسـتقبلية ،ومـواد يمكـن لزائـر
المنصة الرقمية أن يشـكلها ويجمعها ويقيمها بنفسـه ويخزنها على حسـاب
خـاص ،لتكـون مثـل المتحـف الخـاص .مـع اجتيـاح جائحـة كوفيـد 19 -العالـم
وحـدوث إغالقـات ،تمكـن المتحـف بفضـل بنيتـه التقنيـة كمتحـف عابـر للحـدود،
مـن التغلـب علـى الصعـاب مـن خالل إطلاق حملة ووسـمي #متحفك_في_بيتك
و#فلسطين_مسـتمرة ،وأنشـأ برنامـج تربـوي وترفيهي غنـي ومتنوع لجمهوره
ً
فضلا عـن
مـن اليافعيـن والعائلات ،تـم نشـره علـى منصـات المتحـف المختلفـة.
إطلاق عـدة جـوالت مصـورة بالفيديـو مـع قيمـي معـرض “طبـع فـي القـدس”،
الـذي أقيـم آنـذاك فـي المتحـف لتمكيـن الجمهـور فـي الحجـر المنزلي مـن زيارته،
ً
فعلا فـي الوصـول إلـى جمهـور واسـع .وبفضـل نجـاح هـذه التجربـة،
وقـد نجـح
يخطـط المتحـف اآلن إلـى التعميـم مـن خالل إطالق منصـة تعليمية دائمة ،تنقل
كل المحتـوى المعرفـي والجمالـي الـذي ينتجـه المتحـف لألطفـال واليافعيـن
والعامليـن فـي المجـاالت التربويـة فـي فلسـطين والعالـم.
هذه الخصوصية الفلسطينية بالرهان على التعددية وجاذبية المحتوى
والقوالب الروائية أصبحت اآلن حتمية المتاحف خالل الجائحة وما بعدها ،إذ
تجد كافة متاحف العالم نفسها في منافسة مع المواقع الترفيهية ومواقع
التواصل المجتمعي لالستحواذ على وقت وانتباه الزوار من شباب ويافعين
وعائالت .وهي منافسة تفرض عليهم إيصال مجموعاتهم ومقتنياتهم إلى
جمهور ال يمكنه مشاهداتها في قاعات عرض متحفية ،وابتكار برامج ترفيهية
وتعليمية حيوية وتجارب جمالية تفاعلية مؤثرة خارج إطار الغرفة المكعبة
البيضاء واألروقة الواسعة ،وتفتح المجال للزيارة من خالل الوجدان والخيال
والتفاعل الالمحدود بدالً من الطواف في غرف مكتظة خالل ساعات معدودات.
لقـد تحولـت تجربـة المتحـف الفلسـطيني وهويته ،وهو المتحـف العابر للحدود،
فـي ظـل الجائحـة إلـى حتميـة لكافة المتاحف في العالـم للتواصل مع جمهورها
الطبيعـي ،ووجـدت نفسـها أمـام تحدي الوصول اختيارياً إلى جمهور عالمي.

المراجع
المعاصرة في فلسـطين.
المتحف الفلسـطيني مؤسسـة غير حكوم ّية مقره بلدة بيرزيت ،وهو أحد أهم المشـاريع الثقاف ّية ُ
فتـح أبوابـه عـام  2016وحصـل علـى جائـزة اآلغـا خـان للعمـارة عـام  ،2019وحصل على الشـهادة الذهبية للريـادة في تصميمات
مؤسسـة أهل ّيـة
مؤسسـة التعـاون ،وهـي
الطاقـة والبيئـة للمبانـي الخضـراء عـام  .2017ويعـد المتحـف أحـد أهـم مشـاريع
ّ
ّ
فلسـطين ّية غيـر ربح ّيـة ،تَهـدف إلـى توفيـر المسـاعدة التنمو ّيـة واإلنسـان ّية للفلسـطين ّيين فـي الضفّ ـة الغرب ّيـة بمـا فيهـا
التجمعـات الفلسـطين ّية فـي لبنـان.
القـدس وقطـاع غـزّة ومناطـق
ّ
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د .سليم
أبو ظاهر
مدير مشروع األرشيف الرقمي بالمتحف الفلسطيني

نـبـذة عـــنــي
د.ســـليم أبـــو ظاهـــر باحـــث وأكاديمـــي فلســـطيني
يعم ــل مدي ــرًا لمش ــروع األرش ــيف الرقم ــي ف ــي المتح ــف
الفلس ــطيني .التح ــق أب ــو ظاه ــر بجامع ــة بيرزي ــت حي ــث
حصـــل علـــى شـــهادة البكالوريـــوس فـــي الهندســـة
المدنيـــة ،ثـــم تابـــع دراســـته فـــي نفـــس الجامعـــة
ليحصـــل علـــى درجتـــي الماجســـتير فـــي هندســـة
التخطيـــط والتصميـــم العمرانـــي ،والدكتـــوراه فـــي
العلـــوم االجتماعيـــة .عمـــل أبـــو ظاهـــر محاضـــرًا فـــي
جامعـــة بيرزيـــت وفـــي كليـــة العلـــوم التربويـــة التابعـــة
لوكال ــة غ ــوث وتش ــغيل الالجئي ــن (األون ــروا) ،إضاف ــة إل ــى
عملـــه مديـــرًا ألحـــد المكاتـــب الهندســـية ومستشـــارًا
بحثيـــً فـــي مجـــاالت الحكـــم المحلـــي ودراســـات التاريـــخ
والن ــوع االجتماع ــي والتح ــوالت الحضري ــة والمعرفي ــة ف ــي
الجنـــوب العالمـــي .تتركـــز اهتماماتـــه البحثيـــة الحاليـــة
ح ــول دراس ــات الس ــكان األصليي ــن ،والتاري ــخ االجتماع ــي
واالقتصـــاد السياســـي الحضـــري لفلســـطين ومنطقـــة
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا.

المشـهد الثقافي الفلسطيني
فـي ظـل جائحـة كورونـا :نبـش
فـي أوراق الذاكـرة والنخبويـة
ملخص
تنطلـق الورقـة مـن مجادلـة مركزيـة مفادهـا أن جائحـة كورونـا اخترقـت الحـدود االجتماعيـة واالقتصادية
والثقافيـة وسـاهمت فـي إعـادة تشـكيل البنـى الطبقيـة وهياكلهـا ،إضافـة إلـى الممارسـات
والسـلوكيات التـي تكـرس مسـاعي االنزيـاح والتشـظي ،في ضوء اعتبارات المكانـة والوضع االجتماعي
والمؤشـرات والنزعـات االسـتهالكية المختلفـة المرتبطـة بهـا .حيـث أتاحـت الجائحـة للعديـد من منتمي
الطبقـات األدنـى -خاصـة فـي ظـل التهافـت علـى تـدارك مـا تسـببت به اإلغالقات المشـددة حـول العالم
مـن تعطيـل مناحـي الحيـاة  -الوصـول “افتراضياً” إلـى العديـد مـن النطاقـات العلميـة والمشـاهد
ً
بديلا وموا ٍزيًا للحيـز الفيزيائي الذي
الثقافيـة التـي وجـدت ضالتهـا فـي الفضـاء الرقمـي المفتـوح ميداناً
لطالمـا احتكرتـه فئـات اجتماعيـة محـددة .وتنظـر الورقـة إلـى مشـروع أرشـيف المتحـف الفلسـطيني
الرقمـي باعتبـاره خطـوة اسـتباقية فـي االتجـاه الصحيـح ،ذلـك أن المشـروع كان سـباقًا فـي طرحـه
ومبادرتـه ،مـن حيـث نوعـه وحجمـه ونطـاق حفظـه ،لتأسـيس أول منصـة أرشـيف رقمـي مفتـوح ومتـاح
للباحثين والجمهور الذي سـاهم في رقمنة تاريخ فلسـطين وتقديمه من خالل األرشـيفات الشـخصية
والمؤسسـية إلـى الفلسـطينيين والمهتميـن بتاريخهـم وثقافتهـم .كمـا أتـاح فرصـة لملمـة شـتات
األرشـيف المتشـظي وتغطيـة أكبـر قـدر ممكـن مـن التجـارب الذاتيـة وأنمـاط السـلوك والممارسـة التـي
ترسـخ الهويـة الوطنيـة الجامعـة.
1

كورونا :جائحة وممارسات ثقافية مستجدة

قـد يكـون السـؤال المتعلـق بمنطـق مسـار التاريـخ اإلنسـاني وحركتـه الكليـة ،أحد أكثر األسـئلة جدلية
وإلحاحاً علـى العقـل البشـري ،وقـد يشـكل نبـش األرشـيفات مفتاحاً لمعالجـة التصـورات الحاليـة
المتعلقـة بالتغيـرات المعرفيـة والتحـوالت السـلوكية التـي شـهدها العالـم فـي ظـل جائحـة كورونـا،
مرتين
ذلـك فـي ضـوء مقاربـة هيغـل التاريخيـة وقولـه إن األحداث الكبرى والشـخصيات التاريخيـة تتك َّرر َّ
ورؤيـة كارل ماركـس النقديـة لهـذه المقاربـة وتعقيبـه أنهـا تظهـر فـي المـ َّرة األولـى كمأسـاة قبـل أن
تأتـي فـي المـ َّرة الثانيـة علـى صـورة مهزلـة .فاألرشـيف يتيـح اسـتذكار األحـداث واالنعطافـات البنيويـة
والقيميـة واألطروحـات المنهجيـة والنقديـة الراديكاليـة التـي حدثـت فـي سـتينيات وسـبعينيات القـرن
8
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العشـرين ،بالتزامـن مـع تفشـي وبـاء الكوليـرا السـابع ،والتـي اتسـمت بنزعـات
فلسـفية وفكريـة دعـت إلى التخلص مـن القيـود المرجعية والتاريخيـة ،وهتفت
لميلاد اآلخـر المغايـر ،وكان لهـا أثـر كبيـر فـي إعـادة صياغـة الخطـاب النقـدي
المعاصـر وتشـكيله (سـتروك1996 ،؛ صفـدي ،)1990 ،وفـي نقـد البنـى الحضرية
التـي تكـرس الالمسـاواة االجتماعيـة (أبـو لغـد.)1965 ،

الوصـول إلـى المـوارد الماديـة التـي قـد يتطلبهـا حضـور هـذه الفعاليـات.

الشكل :2
مشــهد مــن العــرض األدائــي الــذي قدمتــه فرقــة دبكــة بلديــة رام اهلل علــى مســرح مدرســة بنــات
رام اهلل الثانويــة ضمــن فعاليــات مهرجــان رام اهلل األول الــذي انطلــق عــام  ،1961بمبــادرة مــن
رئيــس بلديــة رام اهلل نديــم الــزرو ،وكانــت تشــرف علــى تنظيمــه البلديــة ووزارة الســياحة األردنيــة.
المصدر :مجموعة جانيت ميخائيل ،أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي.

وممــا ال شــك فيــه ،أن هــذا الســلوك ظــل ولفتــرة طويلــة مؤشــرًا أو دلي ـ ً
ا علــى
مقــدار مــا يملكــه الفــرد مــن رأس المــال الرمــزي الــذي تتــم بلورتــه فــي ضــوء
تركيبــة الرســاميل الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة المختلفــة ،والتــي يمكــن
إدراج تجلياتهــا ضمــن فلســفة اقتصــاد الممارســات االجتماعيــة .فرغــم أن
االســتهالك ُيعتبــر محــركًا للمجتمعــات مــا بعــد الحداثيــة ،وظاهــرة ذات طابــع
اقتصــادي فــي األســاس ،إال أنــه هنــاك مصفوفــة مــن عالقــات القــوة واألبعــاد
االجتماعيــة التــي تتعلــق بهــذه الظاهــرة ،وترتبــط بالترويــج “لهابيتــوس” محــدد
وألنمــاط معينــة مــن العيــش تتمحــور حــول قــدرة الطبقــات المختلفــة علــى
االســتهالك والتنافــس ،والتــي يصــار إلــى إعــادة إنتاجهــا مــن قبــل األفــراد دون
وعــي وبغيــر ســعي متعمــد .ويــؤدي هــذا إلــى تشــكيل مؤشــر علــى فــرادة
األســلوب الشــخصي ،والتجــارب الفرديــة ،والرغبــة فــي التميــز ثقافيــً واجتماعيــً
َ
ومنط َلقــً ألنمــاط الســلوك وعــادات االســتهالك فــي الحيــاة اليوميــة،
ورمزيــً،
والتــي يتــم إدراكاهــا أو تصورهــا كمؤشــر يــدل علــى المكانــة االجتماعيــة ،والــذي
ال يتضمــن إحساســً متعلقــً بمكانــة الشــخص فحســب ،بــل يحمــل فــي طياتــه
إحساســً متصــ ً
ا بمكانــة اآلخريــن.3

الشكل :1

شهادة دولية للتطعيم ضد الكوليرا لجمال عبد العزيز حواري1966 ،
المصدر :مجموعة جواد حواري ،أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي

وبالنظـر إلـى ضـرورة التأكيـد علـى البنيـة الزمنيـة لألفعـال واألحـداث ،يبـدو أن
آثـار جائحـة كورونـا وتداعياتهـا المتعلقـة بمنطـق إدارة األزمـة ،ومـا رافـق ذلـك
مـن تقييـد للحركـة ،قـد اخترقـت الحـدود االجتماعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة في
ظـل تبايـن السياسـات الحيويـة لألنظمـة المختلفـة وغيـاب العدالـة أو التفـاوت
فـي توزيـع اللقاحـات ،وشـكلت حلقـة جديـدة فـي سلسـلة االنقطاعـات واألحـداث
الحاسـمة ،التـي أخـذت تسـاهم فـي إعـادة تشـكيل الهيـاكل الطبقيـة ،وفـي
صياغـة مشـاهد جديـدة لمنظومـة السـلطة والسـلوكيات والممارسـات الفرديـة
المرتكـزة إليهـا .كمـا فتحـت البـاب علـى مصراعيه لمناقشـة العديد مـن القضايا
المتعلقـة بإنتـاج وإعـادة إنتـاج عـدم المسـاواة االجتماعية االقتصاديـة والتفاعالت
الدقيقـة ألنمـاط الحيـاة ،والقـدرة علـى اسـتهالك الخدمـات ،خاصـة فـي ظـل
التهافـت العالمـي الظاهـري علـى إغاثـة المتضرريـن والمهمشـين األكثـر عرضـة
لالنكشـاف ،وعلـى تضميـد جـراح التعليـم والثقافـة والتوجه إلـى الفضاء الرقمي
المفتـوح كمنصـة بديلـة ومتاحـة لجمهـور الباحثين والطلبـة والزائرين .جاء هذا
بعـد أن كان ُينظـر إلـى ارتيـاد المسـارح والمتاحـف وغيرهـا مـن ركائـز المشـهد
الثقافـي علـى أنـه سـلوك نخبـوي مرتبـط بمكانـة األفـراد ووضعهـم االجتماعـي،
سـواء الفعلـي أو المتخيـل ،2وبتطلعاتهـم وطموحاتهـم وقدرتهـم علـى

ويمكـن القـول إنـه فـي ظـل تبلـور هـذا النـوع مـن االسـتعدادات الذهنيـة التـي
يتشـاركها أفـراد الطبقـة الوسـطى والنخـب المحليـة ،التـي تمـت عولمتهـا ،مـع
نظرائهـم مـن منتمـي هـذه الفئـات حـول العالـم (روبنسـون2004 ،؛ سـكلير،
 ،)2000فقـد اختبـر النسـيج الحضـري الفلسـطيني ،الـذي كان قـد شـهد
خلال العقـود الثالثـة الماضيـة بلـورة بعـض مالمـح النظـام “النيوليبرالـي” ،رؤى
وتوجهـات عديـدة متعلقـة بإعـادة تعريـف الفضـاء فـي بدايـات األزمـة بمـا يتيـح
احتضـان فعاليـات ثقافيـة واجتماعيـة واقتصاديـة جديـدة .فقـد سـعى عـدد مـن
الفاعليـن االجتماعييـن الجـدد الذيـن تبنـوا القيـم الفردانيـة والمعولمـة لهـذا
النظـام إلـى تلقـف االسـتهالك والتسـوق عبـر المنصـات الرقميـة كمجـال حيـوي
للتميـز ،وذلـك فـي ظـل إغلاق العديـد مـن فضـاءات االقتصـاد الخدميـة واألماكن
النخبويـة التـي اعتـادوا ارتيادهـا فـي سـياق محاولتهـم لالنزيـاح وإعـادة اإلنتـاج
االجتماعـي للفضـاء (أبـو ظاهـر 2020 ،ب).

 1هذا العنوان الفرعي مستوحى من عنوان مدونة منشورة للكاتب( ،أبو ظاهر 2020 ،أ).
 2أنظر جانبا من تحليل “المخيال” أو المتخيل االجتماعي الجديد في تراكي ( ،)2014وأبو ظاهر ( 2020ب).
 3راجـع فـي هـذا السـياق مـا ذهـب إليـه بييـر بورديـو ( )Bourdieu, 2018; 1989; 1985; 1984مـن القـول
بارتبـاط موقـع الفـرد فـي الفضـاء االجتماعـي -متعدد األبعـاد -بما يملكـه الفاعلون االجتماعيـون من رأس مال
ثقافـي واجتماعـي ورمـزي.
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د .سليم أبو ظاهر
المشهد الثقافي الفلسطيني في ظل جائحة
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ورغم المجال الذي أتاحته هذه الطريقة الستمرار مساعي التفرد وإظهار الثروة
والمكانة والهيبة االجتماعية ،فض ً
ال عن إثبات واقع انتماء حقيقي أو متخيل
لمجموعة معينة ،إال أن ضبابية المنطق المتعلق بإدارة األزمة وتسارع تحوالتها
وغيبية موعد نهايتها دفعت دائرة الهموم لالتساع وإلى اختراق الحدود
الطبقية .فقد ظهرت بعض السلوكيات المشتركة بين منتمي مختلف
الشرائح مثل بعض مبادرات المؤازرة المجتمعية ،كما برزت ثقافة التضامن
وبدأت العديد من المواد الثقافية والعلمية واألنشطة الرقمية تصبح متاحة
للجميع الستهالكها ،من منازلهم ،في مشهد يرى البعض أنه يفتح آفاقًا
جديدة لمعالجة واقع التكوين الطبقي ومحدداته ويستوجب القيام بتنظير
جديد متعلق بسلوك منتمي مختلف الشرائح الطبقية ،كما يتطلب البحث في
طبيعة الوعي الذي ترتكز إليه هذه الممارسات التي يبدو أنها تؤسس لطيف
جديد من الوعي الجمعي الذي يساهم في تقليل الفجوة بين الفرد والمجتمع
(أبو ظاهر 2020 ،ب) .وفي الوقت الذي جاءت فيه هذه التوجهات الرقمية في
الربع الثاني من العام  2020بشكل عام ،كان المتحف الفلسطيني قد عمل
منذ نشأته في عام  ،2016بصفته مؤسسة ثقافية عابرة للحدود السياسية
والجغرافية ،على إنتاج المعرفة حول فلسطين وثقافتها ومجتمعها ونقلها
من خالل العديد من المنابر والمنصات الرقمية التي تلقي الضوء على السردية
األصالنية للتاريخ الفلسطيني وتستعرض جوانبها المتعددة.

أرشيــــف المـتـحــــف الـفـلـسـطـيـنـــــي الـرقـمــــي :تـاريــــخ
الـفـلـسـطـيـنـيـيــــن الـقـاعــــدي
كثيــرًا مــا يثــار الجــدل فــي اآلونــة األخيــرة حــول مفاهيــم البنــى التاريخيــة
الكالســيكية والمنظومــات المعرفيــة االســتعمارية المهيمنــة والنخبويــة،
وضــرورة نقــد األنســاق والبنــى الكليــة التــي تســتثني حضــور األفــراد وتقصيهــم
مــن مشــهدية الروايــة وســط هيمنــة الســرد النخبــوي والســلطوي ،وذلــك
فــي ســياق البحــث عــن الكيفيــة التــي قــد يصــار مــن خاللهــا إلــى الخــاص مــن
هــذه البنــى .وأجــد مــن الضــروري هنــا أن أشــير إلــى مقاربــة بورديــو ()1989
لصــراع الفاعليــن الفــردي والجماعــي ،وتفســيره للعالقــة الجدليــة بيــن “اللحظــة
الموضوعانيــة” ،التــي تهتــم بمراقبــة الســلوك المتعلق بفعــل البنى أو الهياكل
الكليــة بينمــا تتجاهــل تمثــات الفاعليــن ،و”اللحظــة الذاتويــة” ،التــي تختــزل
المالحظــة السوســيولوجية بالفعــل الفــردي وترفــض التعميمــات المتعلقــة
بإمكانيــة اســتنتاج أن بنيــة معينــة تنتــج ســلوكًا فرديــً مــا .وأرى أن البنــى
الموضوعيــة والســرديات الكالســيكية الكليــة والنخبويــة ومصفوفــة عالقــات
القــوة التــي يبنيهــا أو يرســمها المؤرخــون وعلمــاء االجتمــاع فــي “اللحظــة
الموضوعانيــة” ،بمــا تتضمنــه مــن اجتــزاء أو تجاهــل لتمثــات الفاعليــن غيــر
النخبوييــن واختــزال انتقائــي لمشــاهد مســرح التاريــخ العالمــي ،تشــكل فــي
ـاء ممنهجــً
واقــع األمــر أساســً فرزيــً لشــكل الروايــة التاريخيــة المهيمنــة وإقصـ ً
لتجليــات حيــوات النــاس العادييــن وللعالقــات بيــن الفاعليــن أنفســهم.
وإذ يتطـرق بورديـو ( )1994إلـى قـدرة الفاعليـن المسـيطرين والشـرائح الثقافيـة
واالجتماعيـة المهيمنـة علـى فـرض منتجاتهـم وأذواقهـم الثقافيـة أو الرمزيـة
بوصفها عنفًا رمزيًا ،تنظر الورقة إلى المقاربة الكالسيكية لدراسة التاريخ ،والتي
تركز على شخصيات وأحداث مفصلية في حين تقصي تجارب الناس “العاديين”
من السـردية التاريخية ،فض ً
ال عما نتج عنها من نزعات معرفية وتوجهات ثقافية
ميثولوجيـة تحـول دون احتـرام الماضـي أو حفـظ االسـتمرار والتواصـل التاريخـي،
باعتبارهـا عنفاً رمزياً مناظـرًا لهـذا المفهـوم .ويمكـن القـول إن أروقـة الكتابـة
التاريخ َّيـة قـد شـهدت انعطافاً واضحاً وأخـذت أبعـادًا سوسـيولوج َّية وجغراف َّيـة
االقتصاد َّيـة االجتماع َّية والفكر َّية التي شـهدتها
وديمغراف َّيـة فـي ضـوء
التحـوالت ِ
ُّ
فرنسـا عـام  ،1968والتـي سـاهمت بإحـداث قطيعـة إبسـتمولوج َّية وبنيويـة
مـع االتِّجاهـات السـابقة فـي البحـث التاريخـي .وقـد طـرح ميشـيل فوكـو ()1987
تسـاؤالت عديـدة حـول منظومـة العالقـات التاريخيـة وإمكانيـة دراسـة مجمـوع
وتقصـي وإبراز
األحـداث ،حيـث اعتبـر أن اهتمـام المؤرخيـن أخـذ يتحول إلى دراسـة
ّ
مظاهـر االنفصـال التـي كان يغفلهـا التاريـخ الكالسـيكي ،موضحاً أن االنفصـال
أصبـح أحـد العناصـر األساسـية للتاريـخ بعـد أن كان يحـذف مـن صفحاتـه ،فانتقـل
مـن كونـه عائقاً ليصبـح ممارسـةً تحررنـا مـن فلسـفة المفـروض رغماً عنـا.
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ويشـار فـي هـذا السـياق إلـى أن فتـرة سـتينيات وسـبعينيات القـرن العشـرين،
قـد شـهدت ازدهـارًا واضحـ َا لمفهـوم التاريـخ االجتماعـي الـذي بـرز كـرد فعـل
واع علـى تركـز الدراسـات التاريخيـة فـي سـياقات هيمنـة نخبويـة وسـلطوية.
ٍ
ورغـم أن التاريـخ االجتماعـي يشـكل مجـاالً للدراسـة التاريخيـة التـي تعالـج تطـور
البنـى االجتماعيـة وتشـكلها فـي مجتمـع مـا (كاتـز1987 ،؛ غـون ،)2006 ،إال أنـه
صـار منـذ ذلـك الوقـت مرادفاً للفلسـفة التاريخيـة التـي تهـدف إلـى التعبيـر عـن
صـوت المهمشـين والنـاس العادييـن ،والتـي غالباً مـا يشـار إليهـا بعبـارات مثـل
“التاريـخ القاعـدي” أو “التاريـخ مـن األسـفل” .وقـد بـرزت فـي دول الجنـوب العالمـي
توجهـات عديـدة تدعـو إلـى تحليـل الخطابـات والبنـى المعرفيـة المركزيـة
والسـرديات التاريخيـة الكبـرى وتفكيكهـا ،وترنـو إلـى تحدي السـننية والسـلطة
ومسـاءلة األيديولوجيـا المتعلقـة بطبيعـة التاريـخ المكتـوب وإلـى مقاربـة
وتمثيـل المجتنـب والمفقـود والمجتـزأ فـي السـردية التاريخيـة المهيمنـة .كمـا
تعنـى بدراسـة الهيـاكل والبنى االجتماعية واالقتصادية والسياسـية والثقافية،
وبإعـادة قـراءة عالقـات القـوة والسـيطرة بيـن السـلطة والمجتمـع ومنظومـة
القيـم والتصـورات وشـبكات العالقـات غيـر السـلطوية والنخبويـة والتفاعل بين
فئـات المجتمـع المختلفـة .وهـي تهـدف إلـى إعطـاء النـاس العادييـن الفرصـة
للمسـاهمة فـي إنتـاج التاريـخ خـارج سـرد السـلطة الرسـمية وخـارج أطـر الفوقيـة
والتميـز السياسـي واالقتصـادي (سـعيد1979 ،؛ أميـن1995 ،؛ غوهـا1999 ،؛
تشـاكرابارتي.)2000 ،
وتسـعى هـذه التوجهـات محلياً إلـى إنتـاج روايـة تاريخيـة تحرريـة موازيـة ال تنكـر
تجـارب فئـات محـددة وال تقصـي الـذات الفلسـطينية مـن السـياق التاريخـي ،بـل
تولـي عنايـة لمـا جـرى تعميتـه مـن حقائـق تاريخيـة ولمجمـل شـهادات النـاس
وأصواتهـم الغائبـة مـن السـرد التقليـدي واالسـتعماري والسـلطوي والنخبـوي.
وممـا ال شـك فيـه ،أن المسـائل المتعلقـة بدراسـة األرشـيف وإدارة مصـادره وثيقة
الصلـة بالكتابـة التاريخيـة ،فهـذه األخيـرة تـكاد تكـون مسـتحيلة فـي ظـل غيـاب
األرشـيف الـذي يعطـي للروايـة أبعـادًا أصالنيـة وإقليميـة وعالميـة .ورغـم وجـود
العديـد مـن الجهـود لكشـف أسـرار الوثائـق األرشـيفية الفلسـطينية وسـبر
أغوارهـا ،إال أن األرشـيف ال يـزال يعانـي مـن غيـاب األطـر التشـريعية الناظمـة
والضابطـة للعمـل األرشـيفي .وعلـى غـرار العديـد مـن األرشـيفات الوطنيـة
المسـتلبة ،فقـد تعـرض األرشـيف الفلسـطيني للكثيـر مـن الضيـاع والسـرقة،
وشـهد طمـس وتدميـر ونهـب مكونـات إرث الفلسـطينيين الثقافـي والكثيـر
مـن محتويـات المكتبـات الشـخصية والوثائق الخاصة التي تـم إيداع بعضها في
“المكتبـة الوطنيـة اإلسـرائيلية”.
المستعم َرة من قبل
ومما ال شك فيه أن واقع عدم احترام ثقافة الشعوب
َ
المستعمِ رين واستبعاد ذاكرتها األصالنية من سياق الكتابة التاريخية،
قد سبب شرخًا أخالقيًا بين سلطة الهيمنة وبين اإلنتاج المعرفي ،وساهم
في دفع القوى االستعمارية المختلفة إلى االستحواذ على أرشيفات البلدان
المستعم َرة ونهبها في إطار المحو الممنهج لكل تفاصيل الذاكرة وترسيخ
َ
السيطرة االستعمارية وطمس الهوية والرواية التاريخية للسكان األصليين.
وفي ظل االرتباطات العديدة والمتشعبة لعالقة األرشيف المعقدة بالتاريخ
وآليات الهيمنة االستعمارية ،إضافة إلى شح المصادر األرشيفية الفلسطينية
وتشرذمها وتعذر استخدامها بشكل فاعل في عملية المقاومة الثقافية
والسياسية والحفاظ على هوية السردية األصالنية ،فقد تزايد التفات المؤسسات
والباحثين والمثقفين والناس العاديين عمومًا ،منذ منعطف القرن الحالي ،إلى
األرشيف الفلسطيني في محاولة لحفظ التاريخ وحماية الذاكرة الجمعية وإنقاذ
ما تبقى منها ونقلها إلى األجيال القادمة بشكل علمي ومنهجي بعيدًا عن
التالعب والتزوير .وبرزت األرشفة اإللكترونية كأحد استراتيجيات الحفظ طويل
األمد الذي يساهم في الحيلولة دون ضياع وثائق األرشيفات الورقية التقليدية
وتلفها .ويعد إعالن المتحف الفلسطيني في بداية العام  2018عن بدء العمل
على تأسيس منصة األرشيف الرقمي األضخم من نوعها في البالد امتدادًا
طبيعيًا لهذه المساعي والتوجهات ،حيث ترنو منصة األرشيف الرقمي إلى
تقديم تاريخ فلسطين من خالل األرشيفات الشخصية والعائلية والمؤسسية
في فلسطين واألردن ولبنان .ذلك في مبادرة استراتيجية تتقاطع مع رؤية
المتحف الفلسطيني وبرامجه المختلفة وتتكامل معها ،إذ تهدف إلى تكوين
أرشيف رقمي مفتوح ومتاح لجمهور الباحثين والمهتمين من الفلسطينيين
وغيرهم باللغتين العربية واإلنجليزية.
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الشكل :3
جانــب مــن مراحــل العمــل علــى أرشــفة مــواد مجموعــة الشــاعر خليــل تومــا ( )2019-945ضمــن
أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي ،وتتنوع المجموعة ما بين مسودات ونسخ خطية لقصائده
باإلضافة إلى العديد من الصور العائلية والمذكرات والوثائق التي تؤرخ لعمله السياسي والنقابي.
المصدر :مجموعة خليل توما ،أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي.

وفي سياق الرفض القاطع لكل المحاوالت المتعلقة بتزييف وإعادة تشكيل
مشهدية الرواية من خالل إقصاء الهوية الفلسطينية وتغييرها وطمسها،
يلقي مشروع األرشيف الرقمي للمتحف الفلسطيني الضوء على جوانب عديدة
من تاريخ الفلسطينيين االجتماعي وإرثهم العائلي منذ عام  1800وحتى
وقتنا الحاضر .وتنظر الورقة إلى المشروع ،بما يقدمه من إمكانية الوصول
المجاني إلى كافة الوثائق التي تتم أرشفتها ،على أنه خطوة استباقية تخترق
حدود الثقافة والطبقة والجغرافيا وتتيح للجميع تشارك نفس المعلومة .فقد
أسس المشروع ،من حيث نوعه وحجمه ،ألول منصة أرشيف رقمية طويلة األمد
في فلسطين ،واكتسب أهمية فريدة واستثنائية نظرًا لمواجهته المستمرة
لواقع التهديد والضياع المتواصل الذي يشهده التراث الفلسطيني ج ّراء
الممارسات االستعمارية المختلفة .كما يتيح المشروع توثيق ما شهدته
فلسطين من أحداث وانقطاعات تاريخية ونقاط مفصلية هامة كأحداث نكبة
 1948ونكسة  ،1967والحقًا االنتفاضات الفلسطينية المختلفة ،وما رافق ذلك
من تحوالت اجتماعية اقتصادية أو انعطافات في الموقف النضالي والحراك
السياسي والبحث األكاديمي .وبالتالي فهو يشارك في تكريس حضور العمل
األرشيفي عم ً
ال مجتمعيًا مستدامًا يتيح المساهمة في كتابة برهان الوجود
األصالني ودرء كل مبررات المحو والغياب فيما يكتبه اآلخرون.

قـراءة العالـم بعيـون كونيـة بعـد أن جـاءت بداياتـه فـي سـياقات محليـة خاصـة
ومجـزأة .فقـد فتـح المشـروع مجـاالً للدراسـة التاريخيـة التـي تعالـج تطـور البنـى
االجتماعيـة وتشـكلها فـي مجتمـع مـا بعيـدًا عـن المقاربـة الكالسـيكية التـي
تقصـي تجـارب النـاس “العادييـن” ،وأتـاح لألفـراد وللمجموعـات المشـاركة فـي
إنتـاج التاريـخ خارج سـرد أطر السـلطة الرسـمية والنخبويـة وهياكلها ،ومكنهم
مـن شـرح هويتهـم وسـرد تاريخهـم المغيـب والمنسـي بلسـان حالهـم.
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ّ
شـكل ،منـذ نشـأته،
وتنتهـي هـذه الورقـة إلـى أن مشـروع األرشـيف الرقمـي
مبـادرة للعمـل علـى إعـادة االعتبار للرؤى والروايـات الموازية ،والمناداة بالتعددية
الثقافيـة ،ورفـض هيمنـة الثقافـة الواحـدة ،والظلـم المعرفـي ،واإلكـراه النظـري
الذي مارسـه الخطاب الفوقي وأدوات السـردية المهيمنة .ويبدو أن هذا التوجه،
والـذي يهتـم بمعالجـة االتجاهـات واألطـر المفاهيميـة التـي ركـزت علـى كتابـة
التاريـخ مـن زاويـة النخـب السياسـية ،أخـذ منذ بدايـة الجائحة بعدًا آخـر ودفع نحو
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عــلــيــــاء
الــــمــــــال
أمين متحف الشارقة للفنون

نـبـذة عـــنــا
عامـــا مـــن الخبـــرة العمليـــة فـــي متحـــف
ألكثـــر مـــن ً 15
الش ــارقة للفن ــون ،يتم ّث ــل دور علي ــاء الم ــا ف ــي اإلش ــراف
علـــى إدارة المتحـــف ،ومقتنياتـــه ،وتنظيـــم المعـــارض
والفعاليـــات ،وتطويـــر التعـــاون الوطنـــي والدولـــي،
ّ
حصلـــت المـــا
وإدارة التشـــغيل اليومـــي للمتحـــف.
ْ
علـــى شـــهادة البكالوريـــوس فـــي تصميـــم الوســـائط
المتعـــددة مـــن الجامعـــة األمريك ّيـــة فـــي الشـــارقة فـــي
ـت عل ــى درج ــة الماجس ــتير ف ــي
ع ــام  ،2003كم ــا حصل ـ ْ
تاريـــخ الفـــن ودراســـات المتاحـــف مـــن جامعـــة باريـــس-
الس ــوربون أبوظب ــي ف ــي ع ــام  .2012وتش ــمل خبرته ــا
تدريـــب لمـــدة ثالثـــة أشـــهر فـــي متحـــف
العمل ّيـــة فتـــرة
ٍ
“غيميـــه” للفنـــون اآلســـيو ّية فـــي العاصمـــة الفرنســـية
شـــاركت المـــا فـــي تنظيـــم
باريـــس فـــي عـــام .2012
ْ
العديــد مــن المعــارض وإطالقهــا ،بمــا فــي ذلــك معــرض
عالمـــات فارقـــة :بايـــة محـــي الديـــن ( ،)2021و المعـــارض
االســتعاد ّية للفنانيــن ومنهــم إبراهيــم الصلحــي ،وعبــد
القـــادر الريـــس ،ونجـــاة مكـــي.
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منـى الحــمادي
أخصائي تعليم أول للبرامج المدرسية والعائلية
في متحف الشارقة للفنون -إدارة التعلم
بـدأت العمـل فـي عـام  2010كمرشـدة فـي متحـف
الشـارقة للفنـون ،ومـن ثـم كأخصائـي تعليـم للبرامـج
المدرسـية والعائليـة ،حيـث أقـوم بإعـداد وتقديـم ورش
تابعـة للمعـارض الدائمـة والمؤقتـة التـي يسـتضيفها
متحـف الشـارقة للفنـون علـى مـدار العـام .تعتمـد هـذه
الـورش علـى طبيعـة األعمـال الفنيـة التـي عـادة مـا تكـون
متنوعـة ومختلفـة ،فنقوم بإعـداد وتقديم ورش مختلفة
مثـل الرسـم ،والتلويـن ،والطباعـة ،والنحـت ،والخـط،
والتصويـر ،والوسـائط المختلفـة والمجسـمات الفنيـة.
تختلـف المقتنيـات المعروضـة فـي موضوعاتهـا ،وكان
يتحتـم علينـا أن نبحـث عـن رابـط وصلـة بيـن عـدد منهـا،
فيتـم تحديـد ثالثـة أعمال فنية على سـبيل المثال ترتبط
بموضـوع واحـد كالطبيعـة .وعلى أسـاس ذلـك يتم وضع
المخطـط وإعـداد األسـئلة النقاشـية التـي تسـتهدف فئة
عمريـة معينـة ،فالنقـاش مـع األطفـال األصغر سـنًا يختلف
بطبيعتـه مـع الفئـات العمريـة األكبـر سـنًا وهكـذا.
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متحف الشارقة للفنون:
التخطيط للعصر الرقمي
تطــورت الممارســات المســتمرة والقائمــة علــى أدوار المتاحــف وبرمجــة الجمهــور
علــى مــر الزمــن ،ومــع ذلــك ،ال أعتقــد أن أي شــخص كان مســتعدًا عندمــا ضربــت
جائحــة كوفيــد 19 -العالــم فــي الربــع األول مــن عــام  2020وفاجأتنــا جميعــً.
عندمــا بــدأت المتاحــف فــي اإلغــاق واحــدًا تلــو اآلخــر فــي الدولــة وفــي المنطقــة،
افترضنــا جميعــً أن مــا كان يحــدث هــو مجــرد إجــراء احتــرازي ،وأن العــودة لفتــح
أبوابنــا كان مســألة وقــت ليــس إال ،وأن األمــور ســتعود إلــى طبيعتهــا .إال أن هــذا
الوضــع غيــر االعتيــادي اســتمر لفتــرة طويلــة ،وأصبــح جليــً فــي نهايــة المطــاف
أن إيجــاد طــرق مبتكــرة أخــرى للتفاعــل مــع جماهيرنــا صــارت مــن أولــى أولوياتنــا.
ومثلمــا حصــل فــي العديــد مــن المتاحــف األخــرى فــي المنطقــة وحــول العالــم،
كانــت األولويــة هــي إبقــاء المتحــف ذا صلــة ومرئيــً ومتاحــً للجميــع .شــكل اجتيــاز
الجائحــة تجربــة عالميــة جماعيــة كان لهــا ،بــل وال يــزال ،تأثيــر عميــق علــى الجميــع
وبكافــة المســتويات ،بمــا فــي ذلــك جمهــور المتاحــف والتركيبــة الســكانية التــي
تغيــرت بشــكل كبيــر فــي الماضــي القريــب .وأصبــح التركيــز منصبــً أكثــر علــى
المجتمــع وجعــل المتحــف فــي متنــاول الجميــع بشــكل أكبــر.
وســرعان مــا أصبحــت “المشــاركة عبــر اإلنترنــت” هــي المصطلــح الطنــان الجديــد.
ولقــد شــكل التنقــل فــي هــذا المجــال الرقمــي والتعــرف علــى ديناميكيتــه
وأفضــل الســبل للوصــول إلــى جمهورنــا تحديــً فع ـ ً
ا.
كان لدينــا فــي متحــف الشــارقة للفنــون أربعــة معــارض مختلفــة عندمــا حصــل
اإلغــاق .وبصــرف النظــر عــن المجموعــة الدائمــة للمتحــف ،كانــت المعــارض الثالثــة
األخــرى نتــاج تعــاون وشــراكات مختلفــة مــع مؤسســات فنيــة أخــرى ،وكان مــن
المفتــرض أن يفتتــح أحــد هــذه المعــارض أبوابــه فــي نفــس األســبوع الــذي دخلــت
فيــه القوانيــن الجديــدة واإلجــراءات االحترازيــة حيــز التنفيــذ.
نظرنـا فـي خيـارات تقديـم حلول رقمية ،حيث لم تقتصر المسـؤولية على توفير
تجربـة بصريـة فحسـب ،بـل القـدرة علـى إدمـاج المعرفـة أيضاً .فـكان أول شـيء
قمنـا بـه هـو تحويـل هـذه المعـارض إلـى تجـارب افتراضية.
ومـن قبيـل الصدفـة ،كان أحـد المعـارض ،والـذي كان تحـت عنـوان “مسـيرة قـرن:
إضـاءات مـن مؤسسـة بارجيـل للفنـون” متاحاً بالفعـل عبـر اإلنترنـت علـى صـورة
جولـة افتراضيـة منـذ العـام السـابق .كان هـذا بفضـل فريـق المؤسسـة الـذي
عمـل بلا كلـل إلتاحـة مجموعتهـم للجمهـور .وهكـذا أصبـح هـذا المعـرض مـن
أوائـل المعـارض التـي تـم إطالقهـا عبر اإلنترنت  -مرة أخرى – ولكن ضمن سـياق
متغيـر .كانـت التكنولوجيـا بسـيطة جـدًا وسـهلة االسـتخدام للغايـة ،وهـو مـا
أعتقـد أنـه أساسـي إذا مـا أردنـا التفكيـر فـي تقديـم أي نـوع مـن الحلـول الرقمية.
وهنــا يحضرنــي تعبيــر يقــول “الوســيلة هــي الرســالة” ،وهــي عبــارة اشــتهر بهــا
عالــم نظريــات االتصــال الكنــدي ،مارشــال ماكلوهــان فــي عــام  ،1964والتــي
أعتقــد أنهــا تلقــى صــدى اليــوم بيننــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى .إال إن النقطــة
التــي يجــدر بنــا التركيــز عليهــا فــي هــذه النظريــة المعقــدة هــي “هنــاك تغييــر
ملحــوظ فــي فهمنــا العــام لألشــياء  ...مــن حيــث الطــرق التــي غيــرت بهــا اآللــة
عالقاتنــا ببعضنــا البعــض وبأنفســنا”.
كانـت الفكـرة بالنسـبة لنـا فـي المتحـف هـي جعـل رابـط الجولـة االفتراضيـة
متوفـر ألي شـخص وكل شـخص ،حتـى يتمكنـوا بسـهولة مـن الوصـول إلـى
المعـرض ومشـاهدته علـى أجهزتهـم ومـن منازلهـم المريحـة .وتوفـر الجولـة
عـددًا مـن خيـارات المشـاهدة ،تضمنـت خيار المنظور العام مـن األعلى للمعرض
مـع مخطـط أرضـي ،ونسـخة ثالثيـة األبعاد مـن قاعات العرض الفعليـة والتي يتم
عـرض األعمـال فيهـا .كانـت الفكـرة منـح المشـاهد نفـس اإلحسـاس بالمسـاحة

الماديـة والحركـة ،حيـث يمكـن لـه التنقـل عبـر الغـرف االفتراضيـة تماماً كمـا لـو
كان فـي المتحـف .وإذا قـام المشـاهد أثنـاء تجوالـه فـي الفضـاء الرقمـي بتحريـك
المؤشـر فـوق عمـل فنـي معيـن ،سـتظهر حينهـا نسـخة عاليـة الجـودة والدقـة
جنباً إلـى جنـب مـع التسـميات التوضيحيـة باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة .ولقـد
أثبـت هـذا الحـل الرقمـي نجاحـه خاصـة بالنسـبة للكثيريـن ممـن لـم يشـاهدوا
المعـرض عندمـا تـم افتتاحـه فـي عـام .2018
تبــع ذلــك معــرض المجموعــة الدائمــة لمتحفنــا تحــت عنــوان “الفــن العربــي
الحديــث والمعاصــر” ،حيــث قمنــا باتبــاع األســلوب ذاتــه .ولكــن بمــا أنــه لــم يتــم
تصويــر المعــرض رقميــً مــن قبــل ،كان البــد لنــا مــن إنجــاز هــذا الجــزء مــن
العمــل أوالً ،وبمــا أن المتحــف كان ال يــزال مغلقــً فــي ذلــك الوقــت ،وكانــت لدينــا
بروتوكــوالت وإجــراءات صارمــة بالنســبة لدخــول المبنــى أو القيــام بــأي نــوع مــن
األعمــال فيــه ،تــم الســماح فقــط لموظفــي األمــن والعمليــات بالدخــول .وتــم
منــح طاقــم التصويــر إذنــً خاصــً لدخــول المعــرض وتصويــره ،كمــا قــام الفريــق
نفســه بتصويــر المعرضيــن اآلخريــن وهمــا “العــودة للوطــن :رحلــة فــي التصويــر
الفوتوغرافــي” للفنانــة اإلثيوبيــة عايــدة مولونــي ،ومعــرض “وأصبــح الخيــال
حقيقــة :عوالــم مــن خيــال هانــس كريســتيان أندرســن”.
أمـا المعـرض األول مـن المعرضيـن المذكوريـن سـابقًا ،فـكان مـن تنظيم معهد
إفريقيـا فـي الشـارقة بالتعـاون مـع هيئـة الشـارقة للمتاحـف ومؤسسـة الشـارقة
للفنـون .وكمـا ذكـرت سـابقًا ،كان هـذا هـو المعـرض الـذي مـن المفتـرض أن
يفتـح أبوابـه خلال الوقـت الـذي اضطـر فيـه متحفنـا إلـى اإلغلاق .ونتيجـة لذلـك،
قـرر معهـد إفريقيـا التك ّيـف مـع الوضـع الجديـد وإطالقـه رسـميًا للجمهـور عبـر
اإلنترنـت .ولقـد كان بالفعـل تعاوناً رائعاً حيـث اسـتهدف جمهـورًا متخصصاً،
ونتيجـة لذلـك تـم تعريـف العديـد مـن الـزوار الجـدد بالمتحـف .وبمجـرد إعـادة
افتتـاح المتحـف مـرة أخـرى بعـد بضعـة أشـهر ،حقـق المعـرض نجاحًا كبيـرًا حيث
كان الجمهـور حريصاً علـى رؤيـة الصـور النابضـة بالحيـاة بشـكل شـخصي.
أمـا المعـرض الثانـي ،والـذي جـاء تحـت عنـوان “وأصبـح الخيـال حقيقـة :عوالـم
مـن خيـال هانـس كريسـتيان أندرسـن” ،والـذي نظمـه المجلـس اإلماراتـي لكتـب
اليافعيـن ،فقـد كان معرضاً موجهاً بشـكل خـاص للجمهـور األصغـر سـنًا ،حيث
ضـم الكثيـر مـن اللمسـات التفاعليـة والشاشـات والعـروض التكتيكيـة .شـكل
تحويـل هـذا المعـرض الحيـوي والديناميكـي إلـى بديـل رقمـي تحدياً كبيـرًا.
وتـم اسـتلهام العـروض فـي قاعـات العـرض مـن القصـص الخياليـة للكاتـب
ً
فضلا عـن
الدنماركـي وتصميمهـا بألـوان زاهيـة وأصـوات ونمـاذج ثالثيـة األبعـاد،
مناطـق ألخـذ صـور “السـلفي” .وتولـى فريـق المجلـس اإلماراتـي لكتـب اليافعيـن
مسـؤولية العمـل وتوصـل إلـى تصميمـات رقميـة رائعـة لـه .كمـا تضمنـت الجولـة
ً
فضلا عـن التعليقـات والمعلومـات النصيـة لألعمـال التـي
االفتراضيـة نفسـها
ظهـرت ،ملفـات صوتيـة لالسـتماع إلـى شـرح تفصيلـي عـن األعمـال ومقاطـع
فيديـو قصيـرة لـكل عـرض .لذلـك ،كان يظهـر للمشـاهد إذا وضـع المؤشـر علـى
عمـل معيـن مربـع صغيـر مـع مقطـع فيديـو مسـجل مسـبقًا يمكـن مـن خاللـه
رؤيـة طفـل يتفاعـل مـع هـذا الجـزء مـن العمـل .وصحيـح أنـه ال يمكـن ألي مـن
هـذا أن يحـل محـل التجربـة الفعليـة تماماً ،إال أنـه قـدم ً
حلا إبداعياً مؤقتاً .كمـا
قـام فريـق المجلـس اإلماراتـي لكتـب اليافعين بتصوير مقاطـع فيديو لراوي يقرأ
مقتطفـات مـن بعـض القصـص الخياليـة ،حيـث تـم تصويـر هـذه الفيديوهـات
بداخـل قاعـات عـرض المتحـف ثـم تحميلهـا الحقاً وبشـكل دوري علـى وسـائل
التواصـل االجتماعـي طـوال مـدة المعـرض.
ومـا أن أعيـد افتتـاح المتحـف ،تمـت إضافـة رموز االسـتجابة السـريعة “كيو آر ”QR
لتقديـم تجربـة آمنـة وبـدون لمـس .لذلـك ،وبـدالً مـن االضطـرار إلـى لمـس أي
شاشـة أو المعروضـات ،يمكـن للزائـر مسـح رمـز االسـتجابة السـريعة وفتح الملف
ً
مفصلا عـن العمـل ،ممـا يجعـل الوصـول إلـى المعـارض
صوتياً ليسـمع شـرحًا
أكثـر سـهولة رقمياً مـع تفاعـل مـادي أقـل.
ومـع مـرور الوقـت ،بدأنـا فـي تلقـي مكالمـات مـن بعـض المراكـز التعليميـة التـي
أرادت منـا منحهـم جـوالت إرشـادية في هذه المعـارض االفتراضية .ونتيجة لذلك،
بدأنـا برنامجاً تدريبياً داخلياً لمرشـدي المتاحـف للتأكـد مـن أنهـم مجهزيـن
وقادريـن علـى تقديـم هـذه الجـوالت عبـر اإلنترنـت ،وتقديـم ورش عمـل يمكـن
لألشـخاص المشـاركة فيهـا مـن المنـزل.
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لقـد كانـت هـذه تجربـة جديـدة لنـا جميعاً ،وجعلتنـا ننظـر لهـذه المقتنيـات
بطريقـة جديـدة ونتسـاءل :مـا هـي أفضل وسـيلة لنشـر المعرفة مـن خالل هذه
المنصـات عبـر اإلنترنـت؟ وكيـف نعـزز التعلـم المتحفـي وال نتحـول إلـى مجـرد
معـرض مرئـي عبـر اإلنترنـت؟
إن التحـول المفاجـئ للبرامـج إلـى العالـم االفتراضـي الرقمـي صاحبـه تحديـات
كثيرة ،فال يخفى على الجميع أن زيارة المتاحف تتضمن وجود وسـائل تعليمية
ترفيهيـة تثـري خبـرة الزائـر وتجعلهـا تجربـة ال تنسـى ،فبعـض المقتنيات دقيقة
الصنـع فيحتـاج الزائـر النظـر مباشـرة إلى دقة تفاصيلها ومشـاهدتها من جميع
الجوانـب والزوايـا .كمـا أن البعـض من الزوار يحبـون التأمل والتمعن في اللوحات
وقـراءة المعلومـات المختلفـة المصاحبـة لألعمـال الفنيـة ،وقـد يقضـي البعـض
منهـم وقتاً أطـول فـي التأنـي والقـراءة والمالحظـة .وبالطبع ال ننسـى زوارنا من
األطفـال ،حيـث أن الوسـيلة األكثـر أهميـة بالنسـبة لهـم هـي التطبيـق العملـي

الماضـي والحاضـر لديهـا رحلات عائلية لتلك األماكن المختلفة .لذلك قمنا بطرح
األسـئلة علـى الـزوار :هـل تذكـرك هـذه اللوحـة بذكريـات قـد تكون مـررت بها في
طفولتـك أو فـي مرحلـة مـا مـن حياتـك؟ كانـت اإلجابـات تأتـي بنعـم ،يذكرنـا هـذا
المـكان بالتحديـد بالرحلات العائليـة وسـط الطبيعـة ،حيـث كنـا نطهـو وجباتنـا
فـي الطبيعـة ونلعـب مـع األطفـال األلعـاب المتنوعـة ومـن ضمنهـا األلعـاب
التراثيـة .وبهـذا األسـلوب ارتبطـت بعض النقاشـات بذكريـات التجمعات العائلية
التـي أصبحـت مفقـودة بشـكل واضـح وجلـي فـي فتـرة الجائحـة.
كان توفيـر المـواد التعليميـة وتحويلهـا إلـى رقمية من التحديـات التي واجهتنا،
فالمتاحـف كانـت توفـر جميـع المـواد واألدوات للـزوار ومـن ضمنهـم طلاب
المـدارس والجامعـات .تـم إغلاق المتاحـف خلال فتـرة ذروة الجائحـة ،ثـم فتحـت
أبوابهـا مـرة أخـرى وسـط إجـراءات احترازيـة مشـددة وإجـراءات مشـروطة بعـدم
لمـس المقتنيـات والتعقيـم المسـتمر والتأكـد مـن مسـافة التباعـد االجتماعـي
المناسـبة والتـي بدورهـا تحـد مـن حركـة الـزوار .فكيـف يسـتطيع جميـع حضـور
البرامـج االفتراضيـة توفيـر تلـك المـواد؟ وهـل لـدى الجميـع تلـك اإلمكانيـة؟ كان
السـبيل لتحقيـق ذلـك الهـدف هـو إعـداد قائمـة بالمـواد التـي حرصنـا علـى أن
تكـون متوفـرة فـي كل منـزل بسـهولة ويسـر وتحـت أيـة ظـروف ،وهـي فـي
أغلبهـا مـواد معـاد اسـتخدامها ،مثـل العلـب الورقيـة والبالسـتكية ،والمحـارم
الورقيـة ،واأللـوان المتوفـرة لديهـم (لـم يتـم تحديـد نـوع معيـن مـن األلـوان)،
وغيرهـا مـن المـواد السـهلة التواجـد في كل منزل ،وتـم بالفعل تحقيق الهدف
واسـتفاد الجميـع .فـكان الناتـج النهائـي لألعمـال الفنية والتي نختـم بها جولتنا
عـادة هـي األعمـال الفنيـة المختلفـة للمشـاركين ،حيث اختلفت من شـخص آلخر
بسـبب اختلاف المـواد المتوفـرة فـي منازلهـم.
عندمـا يقـوم األخصائـي بإعـداد البرامـج الرقميـة المختلفـة ،يكـون التحـدي األكبر
هـو تقديـم ورشـة فنيـة تعليمية ترفيهية للجمهور مـن مختلف الفئات العمرية
بأسـلوب جـذاب ومـرح ،مـن خلال الشاشـة التـي غالباً مـا تكـون صغيـرة مقارنـة
بالمـكان الـذي تقـام فيـه الـورش عـادة ،والتـي غالباً تكـون واسـعة مـن حيـث
المسـاحة ومريحـة فـي الحركـة والتنقـل.

والتجربة الفردية ،وحرية الحركة والبحث والتقصي عن بعض القطع الفنية في
قاعـات المتحـف المختلفـة .وكان يصاحـب معظـم الجـوالت المخطـط لها مسـبقًا
بعـض الـورش الفنيـة التـي تطلق العنـان لألطفال لتجربة تطبيـق بعض الفنون
بحريـة باسـتخدام األدوات الفنيـة التـي يوفرهـا المتحـف لهـم .كل هـذه التجـارب
كانـت متوفـرة علـى أرض الواقـع ،معتمـدة على أسـلوب األخذ والعطاء والسـؤال
والجـواب المباشـر بيـن الموظـف المختـص والزائـر الفضولـي .والجديـر بالذكـر أن
مـدة الجـوالت الواقعيـة كانـت سـاعة أو سـاعة ونصـف لكـي تكـون شـاملة لجميع
النواحـي ومناسـبة لطـرح األسـئلة وإبـداء الرأي وسـماع وجهات النظـر المختلفة.
وبعـد أن تقـرر تحويـل الجوالت اإلرشـادية والورش التعليميـة إلى ورش افتراضية،
كان من الصعب أن نجعل الطفل أو الطالب أو الزائر الذي ال يسـتطيع أن يشـبع
فضولـه بالحركـة والبحـث واللمـس والتقصـي ،أن يجلـس علـى كرسـي فـي
منزلـه وخلـف شاشـة إلكترونيـة ويكـون فـي موقـع المسـتمع فقـط ،حيـث نقـوم
بأخـذه فـي جولـة افتراضيـة داخـل قاعـات المتحـف .ومـن هنـا جاءت فكـرة تحديد
ً
فضلا عـن إدخـال
الموضـوع الـذي قـد يجـذب االنتبـاه خلـف الشاشـة الرقميـة،
أسـلوب النقـاش الفعـال والـذي ق ّلـص مـدة الزيـارة لتكـون بمعـدل  30دقيقـة
كحـد أدنـى و 40دقيقـة كحـد أقصـى.
كان البـد كذلـك مـن تركيـز النقاشـات حـول حقيقـة الجائحـة وأثرهـا علـى صحـة
الفـرد النفسـية واالجتماعيـة ،بغـض النظـر عـن الفئـة العمريـة ،فجميعنـا كنـا
فـي مركـب واحـد ومررنـا بنفـس الظـروف ولـو كانـت هنـاك بعـض االختالفـات
البسـيطة .وكان دوري بصفتـي أخصائـي تعليـم هـو إيجاد رابط وصلة بين الزائر
والعمـل الفنـي .علـى سـبيل المثـال ،خلـت لوحـة الفنـان اإلماراتـي عبـد القـادر
الريـس بعنـوان “ذكريـات” مـن أي عنصـر بشـري فيهـا ،وامتلأت بأجمـل تفاصيـل
الطبيعـة الجبليـة الصحراويـة ،وكان التحدي هو جذب الزائر خلف الشاشـة لهذه
اللوحـة الكبيـرة الحجـم وتبسـيطها لكـي تصبـح واضحـة وجليـة .نحـن نفضـل
فـي مجتمـع دولـة اإلمـارات زيـارة الطبيعـة فـي فتـرة الشـتاء وفـي فتـرات اعتـدال
درجـات الحـرارة ،فنهـرب مـن المدينـة إلـى كنـف الطبيعـة ،ومعظـم العائلات في
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ـاء علــى تجربتنــا الشــخصية فــي تقديــم أول ورشــة
لقــد طورنــا
ً
نهجــا جديـ ً
ـدا بنـ ً
عامــا .كانت الخطوة
عمــل رقميــة لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  6إلــى ً 13
األولــى هــي مراجعــة وحفــظ خطــة وتسلســل ورشــة العمــل قبــل عرضهــا علــى
وضوحــا هــي
زمــاء العمــل للتقييــم وإبــداء المالحظــات؛ كانــت المالحظــة األكثــر
ً
التوتــر .تــم االتفــاق علــى التعريــف بأنفســنا فــي بدايــة الورشــة ،واالبتعــاد عــن
أســلوب الســرد ،وإشــراك الجمهــور ،وتشــجيع تفاعلهــم ومشــاركتهم فــي
الحــوار مــن خــال ســؤالهم عــن آرائهــم الشــخصية أو مــا ســيفعلونه فــي مــكان
الفنــان .نتيجــة لتفاعــل الجمهــور عبــر الشاشــة ،تبــدل شــعورنا بالقلــق والتوتــر
بالســام والراحــة.
ومــن الطــرق الناجحــة التــي اســتخدمناها فــي تقديــم البرامــج الرقميــة هــي
االعتمــاد علــى موظــف آخــر خفــي يكــون مســؤوالً عــن األمــور التقنيــة ،ويقــوم
بمشــاركة مــواد العــرض بالتزامــن والتوافــق مــع المعلومــات التــي نتطــرق إليهــا،
فــا يســتعجل فــي عــرض األفــكار الالحقــة عندمــا نتحــدث عــن موضــوع معيــن ،أي
أن نكــون جــزءًا واحــدًا علــى توافــق وتفاهــم عنــد تقديــم المــادة وعرضهــا.

علياء المال و منى الحمادي
متحف الشارقة للفنون :التخطيط للعصر الرقمي

وال ننسـى ترتيـب األفـكار والمالحظـات فـي بطاقـة صغيـرة خفيـة تحتـوي علـى
رؤوس أقلام لكـي تكـون األفـكار متسلسـلة.
ومـن األمـور المهمـة فـي إعـداد البرامـج الرقميـة هـو البـدء بمقدمـة قويـة تعتمد
علـى الصـوت الواضـح والجلسـة المسـتقيمة واإلضـاءة المناسـبة ،واالنتهـاء
بتلخيـص مـا تـم تقديمـه وفتـح بـاب المجـال أمـام الجمهـور لطـرح األسـئلة
المختلفـة وشـكرهم علـى تواجدهـم.

لقـد نجحـت هـذه البرامـج عبـر اإلنترنـت فـي جـذب الكثيـر مـن أفـراد الجمهـور،
خاصـة أولئـك الذيـن كانـوا يشـعرون بالخـوف بسـبب الجائحـة مـن الدخـول إلـى
مبنى المتحف واستكشـاف المزيد .ويمكن للجمهور اآلن االسـتمتاع بمشـاهدة
هـذه المعـارض والمشـاركة كذلـك فـي البرامـج التعليميـة بالسـرعة التـي
تناسـبهم دون الشـعور القلـق.
يمكننا استخدام هذه اإلمكانيات الرقمية لصالحنا ،خاصة بالنسبة لنا في هذا
الجزء من العالم والذي تم التغاضي عن الكثير من تاريخه الفني العربي .واآلن،
وبفضل هذه الحلول الجديدة ،يمكننا الوصول إلى جمهور أوسع وإعطاء أبعاد
جديدة للسرد الفني إذا ما قمنا باستخدام هذه الحلول بشكل صحيح.
ومـع ذلـك ،ال ينبغـي أن يقتصـر التواصـل مـع الجماهيـر علـى المنصـات الرقميـة،
فعلـى الرغـم مـن أنهـا تحتـوي علـى إمكانيـات مشـاركة ال حصـر لهـا ،يجـب لنـا أال
ننسـى أنـه علـى الرغـم مـن هـذه الخيـارات المتنوعـة والفـرص الرقميـة الهائلـة
التـي بيـن أيدينـا ،ال يمكنهـا أبـدًا اسـتبدال المتحـف كمسـاحة ماديـة فعليـة.
وكمـا قالـت منـال عطايـا ،المديـر العـام لهيئـة الشـارقة للمتاحـف ،فـإن المتحـف
دائماً سـيكون مكاناً “تجـري فيـه المحادثـات حـول مـا شـاهدتموه أو مـا قمتـم به
معاً فـي ورشـة عمـل – وهـو مـا يقـوي الروابـط ويخلـق الذكريـات”.

فـي خضـم التغييـرات المسـتمرة خلال الجائحـة ،واصلـت جميـع المؤسسـات
والشـركات عملهـا عـن بعـد ،وأصبح الموظفون يباشـرون أعمالهم مـن المنازل،
ممـا حتـم عليهـم إيجـاد مـكان بديـل مناسـب في المنـزل ألداء المهـام واألعمال،
وقـد أدت تلـك التغييـرات الطارئـة إلـى بعض المواقف الطريفـة ،كظهور مفاجئ
ألفـراد األسـرة وخصوصاً األطفـال أثنـاء اجتمـاع العمـل أو إلقـاء محاضـرة أو تقديم
ً
فضلا عن اإلزعاج
برنامـج عـن بعـد ،وتـرك الكاميـرا مفتوحـة بعد انتهـاء اإلجتماع،
المسـتمر لجرس الباب الذي يشـتت الذهن والتركيز .كما حول الكثيرون طاولة
الطعـام إلـى مكتـب ألداء وإنجـاز العمـل .إال أن جميـع تلـك المواقـف لـم تقـف فـي
وجـه العمـل وإنجـازه علـى أكمـل وجـه .كنـت حريصـة علـى أال أدع تلـك المواقـف
تعكـر صفـو البرنامـج أو أن تـؤدي إلـى عـدم التركيـز علـى قـدر مـا أسـتطيع.

المراجع
ماكلوهان ،مارشال .فهم وسائل اإلعالم :امتدادات اإلنسان .لندن أباكس في عام .1964
عطايـا ،منـال“ .تحـد ثقافـي للعـام الجديـد يشـمل جميـع أفراد األسـرة” .فـي صحيفة “ذا ناشـيونال” في تاريـخ  16نوفمبر ،2020
www.thenationalnews.com/opinion/comment/a-cultural-challenge-for-the-new-year-that-involves( .the-whole-family-1.957370تـم الدخـول إلـى المقـال فـي تاريـخ  14يونيـو .)2021

ال يخفــى علــى الكثيريــن أن التحــول اإللكترونــي الرقمــي أوجــد فرصــً للتواصــل
علــى نطــاق أوســع وأكبــر .وعلــى الرغــم مــن أن زوار المتاحــف يحبــون التفاعــل
المباشــر أثنــاء زيارتهــم ،إال أن الظهــور الرقمــي للبرامــج اإللكترونيــة االفتراضيــة
لــم يمنــع مــن إدخــال بعــض الوســائل الجاذبــة والمفيــدة والفعالــة لشــريحة
كبيــرة مــن الــزوار.
إن مـن إيجابيـات التحـول الرقمـي للمتاحـف ،توفيـر منصـة للمتحـف ولمعارضـه
االفتراضيـة وللـورش التعليميـة لشـريحة كبيـرة مـن المجتمـع ،سـواء كان داخـل
حـدود اإلمـارة أو الدولـة أو خارجهـا ،أي أن أبـواب المتاحـف مفتوحـة علـى مـدار
ً
فضلا عـن توفـر المصـادر التعليميـة وصـور القطـع
السـاعة واأليـام لجميـع الـزوار،
الفنيـة ألي محـب ومستكشـف للفنـون.
كانـت هـذه بعـض الحلـول المؤقتـة التي قدمناها لجمهورنـا في ذلك الوقت .لم
تكـن الفكـرة مجـرد معـرض افتراضـي ثابـت يحـدث لمـرة واحـدة ،بـل كان الهـدف
األساسي وال يزال إشراك الجماهير وتوفير وسيلة مستدامة تزدهر بمرور الوقت.
ال تـزال جميـع هـذه الجـوالت االفتراضيـة متاحـة عبـر اإلنترنـت .وعلـى الرغـم مـن
اإلحبـاط والتحـدي الـذي شـعرنا بهمـا فـي البدايـة ،إال أنـه ال يمكـن إنـكار أن أبواباً
فتحـت علـى فـرص جديـدة ،وأننـا لـم نكـن لنكتشـف هـذه الخيـارات لـوال الوبـاء
الـذي أجبرنـا علـى تخطـي الحـدود واستكشـافها.
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ســـــامــح
كـعــوش
أخصائي لغة عربية بوزارة الثقافة والشباب

نـبـذة عـــنــي
ناقـد أدبـي وشـاعر وإعالمـي فلسـطيني مـن مواليـد
لبنـان عـام  .1969عمـل فـي لبنـان محـررًا ثقافياً فـي
صحيفـة الكفـاح العربـي ،وتعـاون مـع صحـف نـداء الوطـن
والنهـار وغيرهـا .انتقـل كعـوش إلـى دولـة االمـارات حيـث
عمـل منـذ عـام  2007محـررًا ثقافياً فـي صحيفـة الخليـج،
ومستشـارًا للثقافـة والفنـون فـي مجموعـة أبـو ظبـي
للثقافـة والفنـون ،ثـم أخصائياً للغـة العربيـة فـي وزارة
الثقافـة والشـباب.
لـه فـي النقـد األدبي تسـع إصدارات منها“ :سـؤال المفردة
والداللـة” لعـام “ ،2008رؤى وردة المعنـى” لعـام ،2009
“تحـوالت الرمـل :قـراءة فـي التجربـة الروائيـة لعلـي أبـو
الريـش” لعـام “ ،2010مفتـاح الريبـة :قـراءة فـي التجربـة
الشـعرية ألحمـد العسـم” لعـام “ ،2011جماليـات األنـا
الشـاعرة :مالمـح الثقافـة الشـعبية فـي اإلمـارات” لعـام
 ،2011وغيرهـا.

رقمنة المتاحف:
رؤية إماراتية طموحة
ملخص البحث:
يتنـاول البحـث الرقمنـة بشـكل عـام فـي المجـال المتحفـي وضرورتهـا وآليـات تنفيذهـا اسـتنادًا إلـى
مخرجـات الثـورة الرابعـة ،إلكترونياً ورقمياً وأنمـاط الـذكاء الصناعـي المسـتخدمة فـي تحقيقهـا،
السـتنتاج أهميتهـا فـي حفـظ المقتنيـات المتحفيـة وتوسـيع قاعـدة االسـتفادة منهـا جماهيرياً
ومجتمعياً عبـر الحـدود والجغرافيـا فـي إطـار التجربـة العالمية التبادلية والشـراكات الدوليـة التفاعلية.
ويسـلط البحـث الضـوء علـى العديـد مـن النظريـات العلميـة فـي اسـتقراء وضـع المتاحـف والتجربـة
الرقميـة مـن خلال أهـم الممارسـات العالميـة علـى مسـتوى األفـراد والمؤسسـات ،مسـتعينًا بالكثيـر
مـن مفـردات البحـث العلمـي والتجريـب المحتـرف فـي مجـال توثيـق وتنظيـم المقتنيـات وابتـكار أنجـح
الحلـول والتجـارب فـي آليـات وأنمـاط عرضهـا للجمهـور ،وبنـاء شـبكات عالقـات تبادليـة خالقـة ذات قيمة
فنيـة وجماليـة واقتصاديـة واجتماعيـة معاً.
ويعكـس البحـث عبـر التتبـع واالسـتدالل باألرقـام والحقائـق والمعلومـات مسـيرة ورؤيـة دولـة اإلمـارات
العربيـة المتحـدة فـي مجـال رقمنـة المحتـوى المعرفـي بشـكل عـام فـي كل مـا لـه صلـة بالمتاحـف
ومقتنياتهـا الماديـة والمعنويـة ،تأكيـدًا لريـادة الدولـة فـي هـذا المجـال منـذ بدايـات التحـول الرقمـي
الذكـي ورقمنـة الخدمـات وصـوالً إلـى جائحـة كوفيـد 19 -ومـا فرضتـه من اسـتنفار حكومـي ومجتمعي
لالنتقـال إلـى الحفـظ الرقمـي للمقتنيـات الماديـة وغيـر الماديـة ،حفاظاً عليهـا واسـتخدامًا لهـا فـي
تمكيـن البنيـة التحتيـة المعرفيـة التـي تواجـه الجائحـة لالنتصـار عليهـا بـإرادة االسـتمرار واإلصـرار علـى
التعافـي مـن آثارهـا ونتائجهـا .كمـا يركـز البحـث علـى اسـتطالع تجـارب خاصـة بـوزارة الثقافـة والشـباب
مثل متحف زايد الرقمي ،وإسـهام الوزارة في استشـراف مسـتقبل التحول الرقمي في مجال المتاحف
اسـتنادًا إلـى مقتنيـات الـوزارة مـن مقتنيـات ولقـى أثريـة ومقتنيـات أعمـال فنيـة وغيرهـا.
وينتهـي البحـث بالتركيـز علـى مبـادرات إماراتيـة رائـدة في مجـال رقمنة المحتوى المتحفي ،مستشـرفًا
مسـتقبل الرقمنـة المتحفيـة فـي اإلمـارات عبـر اسـتكمال هـذا التوجـه الرقمـي مـن خلال طـرح وجهـات
نظـر ورؤى تسـهم فـي تعزيـز التوجـه نحـو تقديـم المنصـات الرقميـة ذات الصلـة بالعـرض المتحفـي
والتجـارب المتحفيـة التفاعليـة مـن جـوالت وزيـارات واستكشـاف واسـتقراء المقتنيـات واإلمكانـات.
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تجربة الرقمنة المتحفية
كـون
الواقـع االفتراضـيَ ،وهـو ُمصطلـح ُم ّ
المتحـف االفتراضـي ِب َ
يرتبـط مفهـوم ُ
َ
(الواقـع) و ُيقصـد ِبـه َحالـة األشـياء أو األحـداث كَ مـا ِهـي
ِمـن كَ لمتيـن ُهمـا؛ كَ لمـة َ
خيلـي أو ال َتقريبـيَ ،و ِبذلـك َيكـون
ت
ال
عناهـا
وم
(االفتراضـي)
َموجـودةَ ،وكَ لمـة
َ
ُّ
َ
َ
لواقـع أو
المحـاكاة ِل َ
ُمصطلـح َ
الواقـع االفتراضـي هـو نُـوع ِمـن أنـواع ال َتقليـد أو ُ
َ
ُ
َ
فاعلي
كل َت ُ
ِل َلحقيقة ِباستخدام َبيانات افتراضية ثالثية األبعاد َيتم إعدادها ِبش ٍ
المتوافقـة ِل ِتلـك التكنولوجيـا .وتُعتبـر ِتقنيـة
َعـن َطريـق َعـدد ِمـن األَجهـزة ُ
الحديثـة والتـي تُسـتخدم
الواقـع االفتراضـي َمـن أَهـم َتطبيقـات التكنولوجيـا َ
َ
المجـاالت .وتم ّثـل
ّى
ت
شـ
ـي
ف
عـة
تنو
الم
نسـانية
إل
ا
ب
ر
جـا
ت
وال
الخبـرات
حـاكاة
م
فـي
َ
ِ
ُ
ُ ّ
ِ
ِ
َ
ال َنمـاذج ُ
العنصـر األَساسـي ِلتلـك التكنولوجيـاَ ،فهـي َتجعـل
الثالثيـة األَبعـاد ُ
تكون لَديه خبرات
الفَ ـرد يتفاعـل َمـع َهـذه ِ
البيئـة االفتراضية ال َت ُّ
خيليةَ ،و ِمن ث ّ
َـم َت ّ
َ
الموضوعات.
َو َمفاهيم َجديدة تُسـهم في َتحقيق َفهم أكثر ُعمقً ا في ُمختلف َ
يـرى الدكتـور أحمـد محمـد عبـد الرحمـن عنـب ،أسـتاذ اآلثـار والعمـارة اإلسلامية
المتحـف االفتراضـي ُهـو ِب َمثابـة ِرحلـة
المسـاعد بكليـة اآلثـار بجامعـة الفيـومّ ،
أن ُ
المتاحـف
ـذه
ه
حتويـه
ت
ـا
م
لـى
ع
ف
لتعـر
َتفاعليـة ِإبداعيـة َعلـى َشـبكة ا ِإلنترنـت ِل
َ َ
ُّ َ
َ
َ
َ
القطع األثرية
على ال َربط بيـن ِ
ِمـن ِق ٍ
طـع َو ُمقتنيـات َفنيـة ُمختلفـة .ويعتمـد ذلـك ِ
َ
تعددة
الم ِّ
َ
الحقيقيـةَ ،وال َتوثيـق ال َرقمـي لَهـاِ ،باسـتخدام أحدث ِتقنيات َ
الوسـائط ُ
المرئيـةَ َ .يتـم ِإيصـال
و
ـمعية
الس
التكنولوجيـة
لـى
ع
عتمـد
ت
ليـة
فاع
ت
يئـة
ب
فـي
َ
َ
ِ
ُ
َ
َ
َ َ
المعلومـات ِب َ
طريقـة َسـهلة ِمـن ِخلال َجولـة افتراضيـة فـي أَرجـاء َفضـاء ُثالثـي
َ
التعرف
المعلومات َو
الواقعي َمع إمكانية ُ
ُّ
لمتحف َ
األَبعاد ُمشابه ِل ُ
الحصول َعلى َ
الدراسات
المتاحف ِمن ِخالل َقاعدة َبيانات َت
البحوث َو ِ
تضمن ُ
ّ
َعلى ُمقتنيات ِتلك َ
تنوعة ،مشـيرًا
المقتنيـاتَ ،وغير َذلك ِمن ِ
الم ِّ
المتحفية ُ
الخدمات ُ
المرتبطـة ِبتلـك ُ
ُ
المتاحـف ال َرقميـة التـي
كـرة
ف
ل
ا
ر
طـو
ت
ُعتبـر
ت
االفتراضيـة
تاحـف
الم
كـرة
ف
أن
إلـى
َ
ً ِِ
ّ ِ
َ
َ
العشـرين ،والتـي هـي عبـارة عـن منصـات َتنشـر
َظهـرت فـي ِتسـعينات القَ ـرن ِ
الصغيـرة َمعلومـات َعـن أَغراضهـا.
المتاحـف َ
الكبيـرة َو َ
ِبهـا َ
ويعـ ّرف المجلـس الدولـي للمتاحـف المتحـف الرقمـي علـى أنـه “مؤسسـة دائمـة
فـي خدمـة المجتمـع وتطـوره ،مفتـوح للجمهـور ،يكتسـب تـراث اإلنسـانية
الملمـوس وغيـر الملمـوس وبيئتـه ألغـراض التعليـم والدراسـة ويحافـظ عليهـا
ويبحـث فيهـا ويتواصـل معهـا ويعرضهـا” .وهنـا يتحقـق فـي التعريـف شـروط
االسـتدامة والفاعليـة حيـث ينتـج المتحـف االفتراضـي الرقمـي قواعـد بيانـات،
ويؤسـس بشـكل مسـتدام لتحديـث هـذه القواعـد وضمـان كونهـا مفتوحـة
للجمهـور ،كمـا يؤكـد فاعليتـه فـي االكتسـاب والحفـاظ والبحـث والعـرض للتراث
اإلنسـاني بشـقيه المـادي وغيـر المـادي.
كمـا ترتبـط رقمنـة المتاحـف بعمليـة رقمنـة التـراث اإلنسـاني نفسـه ،إذ أشـار
مشـروع ميثـاق اليونيسـكو حـول صـون التـراث الرقمـي إلـى أن اندثـار التـراث
فـي أي شـكل مـن أشـكاله يم ّثـل إفقـارًا يلحـق بتـراث جميـع األمـم ،معتبـرًا أن
التـراث الرقمـي يتكـون من الموارد الفريدة للمعرفة اإلنسـانية وألشـكال التعبير
اإلنسـاني ،وهـو يشـمل المـوارد الثقافيـة والتربويـة والعلميـة واإلدارية ،ويتضمن

البيانـات التقنيـة والقانونيـة والطبيـة وغيـر ذلك من المعلومات التي تسـتحدث
تحـول إلـى شـكل رقمـي انطالقـا مـن المـوارد التناظريـة.
بوسـائل رقميـة أو
ّ
اعتبـاره كياناً رقمياً يعتمـد
ويأتـي فـي تعريـف ويكيبيديـا للمتحـف االفتراضـي
ُ
على خصائص المتحف ،من أجل اسـتكمال أو تحسـين أو تطوير تجربة المتحف
مـن خلال التخصيـص والتفاعـل وثـراء المحتـوى ،مـع اشـتراط أن تـؤدي المتاحـف
االفتراضيـة دور البصمـة الرقميـة لمتحـف مـادي ،أو التصرف بشـكل مسـتقل ،مع
الحفـاظ علـى الوضـع الرسـمي كمـا يمنحـه المجلـس الدولـي للمتاحـف ()ICOM
فـي تعريفـه للمتحـف .بالتـوازي مـع مهمـة المجلـس الدولـي للمتاحـف للمتحـف
المـادي ،إذ يلتـزم المتحـف االفتراضـي أيضاً بالوصـول العـام إلـى كل مـن أنظمـة
المعرفـة المضمنـة فـي المقتنيـات ومعارضهـا ،باإلضافـة إلـى الحفـاظ عليهـا
علـى المـدى الطويـل.
وتعتبـر الثقافـة الرقميـة جـزءًا ال يتجزأ مـن المجتمعات الحديثـة ،فالتكنولوجيات
الرقميـة “يسـرت االنتفـاع بمختلـف مصـادر المعلومـات فـي شـتى أنحـاء العالـم،
ّ
شـكلها التطـور التكنولوجـي والرقمنـة فـي إنتـاج
نظـرًا لألهميـة البالغـة التـي
البيانـات والمعرفـة وحفـظ الوثائـق ورقمنـة التـراث إلتاحتـه وضمان الحفـاظ عليه”
وقـد عـرف الكتـاب الصـادر عـن مركـز هـردو الرقمنـة علـى أنهـا “عمليـة تحويـل
مصـادر المعلومـات علـى اختلاف أشـكالها من (الكتـب ،والدوريات ،والتسـجيالت
الصوتيـة ،والصـور ،والصـور المتحركـة )....إلـى شـكل مقـروء بواسـطة تقنيـات
الحاسـبات اآلليـة”.
ويقـدم دوغ هـودج مفهوماً أخـ ًرا تبنتـه المكتبـة الوطنيـة الكنديـة ،ويعتبر فيه
الرقمنـة عمليـة أو إجـراء لتحويـل المحتـوى الفكـري المتـاح علـى وسـيط تخزيـن
فيزيائـي تقليـدي ،مثـل (مقـاالت الدوريـات ،والكتـب ،والمخطوطـات ،والخرائط)....
إلـى شـكل رقمـي ،وبهـذا عملية الرقمنـة ال تعني فقط الحصول على مجموعات
مـن النصـوص اإللكترونيـة وإدارتهـا ،ولكـن تتعلـق فـي األسـاس بتحويـل مصـدر
المعلومـات المتـاح فـي شـكل ورقـي أو علـى وسـيط تخزيـن تقليـدي إلـى شـكل
نصـا مرقمنًـا يمكـن االطلاع عليـه
إلكترونـي ،وبالتالـي يصبـح النـص التقليـدي ً
مـن خلال تقنيـات الحاسـبات اآللية.
وتسـتند مناهـل ثابـت إلـى التعريـف الدقيـق للتحـول الرقمـي فـي التجربـة
أن المتحـف الرقمـي هـو “منصـة تنشـر بهـا المتاحـف الكبيـرة
المتحفيـة يعتبـر ّ
والصغيـرة معلومـات عـن أغراضهـا ،مشـير ًة إلـى أنـه قبـل عـام  2000تـم إنشـاء
عـدد مـن المتاحـف الرقميـة باسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة ،وقـد أتـاح هـذا
فرصـة التوزيـع فـي جميـع أنحـاء العالـم ،مثلا ،متصفحـات الويـب ،والوصلات
السـريعة ،واسـتخدام شـبكة اإلنترنـت فـي كل مـكان.
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نظريات علمية وممارسات عالمية
يحدد بيير إيف دوشـومان مجموعة األهــداف األساســية المنشـود تحقيقها من
وراء الرقمنة ،والتي يمكن تلخيصها فــي أنهــا تتــيح الفرصــة أمام التالي:
-

حماية المجموعات األصلية والنادرة.
التشارك في المصادر والمجموعات.
االطالع على النصوص.
زيادة قيمة النصوص.

مـن التجـارب المتحفيـة األولـى فـي مجـال الرقمنـة تجربـة بدأهـا متحـف “أبـل”
للكمبيوتـر علـى شـكل قـرص مضغـوط فـي عـام  1992تـم توزيعـه مجاناً علـى
 1000مدرسـة وجامعـة ومتحـف .كانـت المعروضـات فـي المتحـف تعليميـة،
وتشـمل موضوعـات مثـل الطـب وعالـم النباتـات والبيئـة .تـم بعـد ذلـك تطويـر
طريقـة جديـدة للتنقـل عبـر مسـاحة ثالثيـة األبعـاد مسـبقة لتسـهيل التفاعـل
مـع المتحـف والكائنـات الموجـودة فـي هـذا الفضـاء ،والتـي باتـت تعـرف باسـم
“المالحـة االفتراضيـة”.
والمتحـف
المتاحـف االفتراضيـة ُمتحـف اللوفـر ِبباريـس،
ُ
إن ِمـن أَشـهر أَمثلـة َ
ومتحـف المِ تروبوليتان للفنون بنيويـورك وغيرها الكثير.
ِ
البريطانـي فـي لنـدنُ ،
المعـروف باسـم “اكتشـف الفـن اإلسلامي” الـذي
االفتراضـي
تحـف
الم
عتبـر
ي
وُ
ُ
َ
تُنظمـه ُمؤسسـة متحـف بلا حـدود فـي ُبروكسـل أكبـر ُمتحـف افتراضـي فـي
العالـم ،ومتحـف بلا حـدود هـو أحـد أهم التجـارب الرقمية التي وفـرت الكثير من
َ
تكاليـف النقـل والعـرض المتحفـي التقليـدي.
تبـرز أيضاً تجربـة يابانيـة رائـدة فـي مجـال رقمنـة محتـوى المقتنيـات الفنيـة
يجسـدها متحـف “تيملاب” بجزيـرة أودايبـا فـي اليابـان ،كمـا جذبـت التجربـة
المتحفيـة الملهمـة فـي متحـف رقمـي فـي مقاطعـة “شنشـي” شـمال غربـي
الصيـن ،يضـم محاربـي التراكوتـا الشـهير ،أكثـر مـن مليونـي زائـر افتراضـي مـن
أكثـر مـن  120دولـة عبـر موقعـه اإللكترونـي منـذ تشـغيله فـي عـام .2012
ومـن بيـن التجـارب الملهمـة أيضاً فـي المجـال المتحفـي متحـف “شـتاديل”
الفرانكفورتـي الـذي فـاز بجائـزة “غريـم أوناليـن” فـي عـام  ،2015وذلـك عـن
مشـروعه “ديجيتوريـال” أو الدليـل الرقمـي المخصـص لمعـرض “مونيـت وميلاد
المدرسـة االنطباعية” .وقد أشـارت شـانتال إيشـينفيلدير ،مديرة قسـم التعليم
واالتصـال فـي متحـف “شـتاديل” ،الرقـم قياسـي مـن الـزوار وأسـاليب التعليـم
الرقمـي وتعليـم الفـن فـي القـرن الواحـد والعشـرين.
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كمـا ال بـد لنـا مـن اسـتعراض تجربـة سـعودية فريـدة فـي مجـال الرقمنـة بشـكل
عـام ،ورقمنـة الوثائـق التاريخيـة والمقتنيـات المتحفيـة بشـكل خـاص ،وهـي
تجربـة دارة الملـك عبـد العزيـز .لقـد سـعت الـدارة إلـى خدمـة تاريـخ وجغرافيـة
وآداب وتـراث المملكـة العربيـة السـعودية بصفـة خاصـة ،والبلاد العربيـة
واإلسلامية بصفـة عامـة ،فـي العديـد مـن المحـاور والمجـاالت .وقـد دأبـت الـدارة
منـذ أكثـر مـن  40عاماً علـى مواصلـة مسـيرتها فـي حفـظ وتوثيـق ودراسـة
التاريـخ السـعودي ،والـذي أثمـر ذلـك إنشـاء العديـد مـن قواعـد المعلومـات فـي
الـدارة منهـا قاعـدة المخطوطـات الوطنيـة ،وقاعـدة معلومـات التاريـخ الشـفوي،
وقاعـدة معلومـات الصـور التاريخية ،وقاعدة معلومات الوثائق التاريخية ،وقاعدة
الملـك عبـد العزيـز فـي الوثائـق األجنبيـة ،وقاعـدة المعلومات المتحفيـة ،وقاعدة
معلومـات السـير الذاتيـة ،وغيرهـا العديـد من قواعد المعلومـات التي تضم في
جنباتهـا آالف الوثائـق والمراجـع والمصـادر النـادرة والتاريخيـة .كمـا عمـدت الـدارة
إلـى تأسـيس “مركـز التاريـخ السـعودي الرقمـي” ليؤصـل ويؤسـس لمرجعيـة
علميـة ومهنيـة فـي حفـظ وإتاحـة تلـك المصـادر والمراجـع العلميـة ،بدعـم مـن
وزارة التعليـم والتزاماً بالمحافظـة علـى هـذه المصـادر القيمـة وحفظها لألجيال
فـي المسـتقبل لتكـون مصـدرًا مهماً ورئيساً عـن المملكة العربية السـعودية.
وأتاحـت سـهولة الوصـول إليهـا للباحثيـن والمهتميـن مـن خلال الوسـائط
يقـدم المركـز للمؤسسـات والجهـات واألفـراد
والوسـائل التقنيـة الحديثـة  ،حيـث ّ
خدمـة التحويـل الرقمـي لمختلـف أنـواع الوسـائط والمـواد (المقـروءة ،المرئيـة،
المسـموعة ،الملموسـة) ،هادفًا إلى تحويل كافة الوسـائط التقليدية إلى رقمية
بمـا يتفـق مـع المعاييـر العالميـة.
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الرقمنة في التجربة اإلماراتية :ريادة وقيادة
العربيـة التـي اهتمـت ِبتقنيـات
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أَمثلتهـاُ :متحـف الشـارقة ِللفنـون ،والـذي ُيعتبـر أهـم ُمتحـف َخـاص ِبالفنون في
ً
الكثيـر.
ا ِإلمـارات،
فضلا عـن ُمتحـف اللوفـر فـي أبوظبـي وغيرهـا َ
وتؤكد معالي نورة بنت محمد الكعبي ،وزيرة الثقافة والشباب ،أن التكنولوجيا
تلعب دورًا أساسيًا في تغيير الممارسات الثقافية والفنية في دولة اإلمارات
والعالم بفضل توظيف التقنيات الحديثة في إعداد العروض الفنية ضمن
تجربة متكاملة تستخدم المنصات الرقمية ومجموعة متنوعة من االبتكارات
المستقبلية بما في ذلك الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي والواقع
المعزز وغيرها ،مضيفةً “ :لدينا أمثلة كثيرة في تاريخنا الحديث عن توظيف
التكنولوجيا في قطاع الفنون مثل أعمال آندي وارهول الشهيرة الذي اشتهر
باستخدام تقنية مبتكرة مستوحاة من الفنون الرسومية ،والبحرينية نجالء آل
خليفة التي تعتبر أول فنانة عربية تستخدم تكنولوجيا الواقع االفتراضي في
رسم اللوحات الفنية التي تركز على تاريخ الفن وعلم اآلثار”.
وتشـير معاليهـا إلـى وجـود مجـاالت واسـعة لتوظيـف التكنولوجيـا فـي تطويـر
سـواء فـي
الفنـون وإلهـام المبدعيـن البتـكار تقنيـات جديـدة للتعبيـر الفنـي،
ً
السـينما أو األدب أو الموسـيقى ،بهدف إيصالها إلى جمهور أوسـع والمسـاهمة
فـي تعزيـز تكامـل الفنـون اإلبداعيـة والتكنولوجية وإزالة الحواجز اللغوية ونشـر
الثقافـة والمعرفـة .واعتبـرت أن التكنولوجيـا سـاهمت بتغييـر تجربـة المعـارض
سـواء على المسـتوى االفتراضي أو المسـتوى
والمتاحف والمؤسسـات الثقافية،
ً
الشـخصي ،ليمكـن ألي شـخص رؤيـة قطعـة تاريخيـة مـن الهندسـة المعماريـة
علـى سـبيل المثـال دون الحاجـة إلـى مغـادرة المنـزل .كمـا يمكـن توظيـف
التكنولوجيـا أيضاً فـي الحفـاظ علـى الفنـون والعمـارة باسـتخدام مجموعـة
متنوعـة مـن التقنيـات إلجـراء تشـخيص كامـل للمبانـي التاريخيـة واألرشـيف،
وتقييـم أي مشـاكل تقنيـة إلجـراء التجديـدات الالزمـة.
ومــن بيــن المؤسســات المتحفيــة العريقــة التــي أرســت فــي اإلمــارات تجربــة
رقمنــة المتاحــف وبنائهــا افتراضيــً متحــف االتحــاد بدبــي ،بجانــب دار االتحــاد،
المــكان الــذي شــهد توقيــع وثيقــة قيــام اتحــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
تقــدر بنحــو  26ألــف متــر مربــع،
عــام  .1971ويشــكل المــكان بمســاحته التــي
ّ
معلمــً بــارزًا ومنــارة تحكــي القصــة الكاملــة لتشــكيل االتحــاد عــام  .1971يســلط
المتحــف الضــوء علــى األحــداث التــي وقعــت بيــن عامــي  1974-1968مــع طــرح
للســياق السياســي واالجتماعــي الــذي مــ ّر فيــه االتحــاد مــن مرحلــة اإلمــارات
المنفــردة حتــى مرحلــة االتحــاد وازدهــار الدولــة ،مــع اشــتماله علــى العديــد مــن
تقنيــات العــرض التفاعليــة واآلليــات التكنولوجيــة لعــرض المحتــوى الرقمــي مــن
الشاشــات والصــور واألفــام ،حتــى العمــات والتــي تــم تخصيــص عــرض رقمــي
خــاص بهــا يظهــر العمــات التــي تــم تداولهــا فــي المنطقــة منــذ عــام 1780م
وحتــى عــام 1973م.
كمـا جـاء متحـف المسـتقبل فـي دبي ليعكـس الوعي اإلماراتـي العميق بأهمية
رقمنة التجارب المتحفية والفنية والعمل على االنتقال بها إلى الواقع االفتراضي
بمـا يحملـه مـن إمكانـات فائقـة غيـر محـدودة ،حيـث يتميـز المتحـف عـن المتاحف
التقليديـة فـي مختلـف أنحـاء العالـم ،على عكـس المفهوم االعتيـادي للمتاحف
التـي تعـرض خلـف نوافـذ مغلقـة حقـب الماضـي وتحفـه ولقاه ،بكونـه األول الذي
يوفـر حاضنـة لألفـكار المبتكـرة والتكنولوجيـا والمشـاريع المسـتقبلية .فهـو
يمثـل وجهـة عالميـة للمخترعيـن ورواد األعمـال .كمـا توظـف طوابـق المتحـف
السـبع فـي فضائهـا الداخلـي أحـدث تقنيات الواقـع االفتراضي والمعـزز ،وتحليل
البيانـات الضخمـة ،والـذكاء االصطناعـي والتفاعـل اآللـي البشـري ،لتضـع فـي
متنـاول الـزوار تجـارب تجيـب عـن كثيـر مـن األسـئلة الملحـة المتعلقـة بمسـتقبل
اإلنسـان والمـدن والمجتمعـات البشـرية ،والحيـاة علـى كوكـب األرض ،وصـوالً إلـى
الفضـاء الخارجي.

بـأن مسـتقبل الثقافـة فـي دولـة اإلمـارات
وتؤمـن وزارة الثقافـة والشـباب
ّ
والعالـم يعتمـد علـى التقنيـات الجديـدة إلنشـاء أرشـيف ثقافـي لحمايـة تاريخنـا
وتراثنـا لألجيـال القادمـة ،وقـد عملـت الـوزارة فـي فتـرة مبكـرة جـدًا ،قبـل جائحـة
كوفيـد ،19-علـى االنطلاق بتجربتها الثقافية والمتحفية إلى الفضاء االفتراضي
قدمـت للجمهـور العديـد مـن المنصـات الرقميـة المختلفـة .كمـا
الرقمـي ،حيـث ّ
نظمـت الـوزارة مطلـع العـام  2019متحـف “زايـد غانـدي” الرقمـي فـي منـارة
احتفـاء
السـعديات بالتعـاون مـع متحـف غانـدي الرقمـي فـي نيودلهـي وذلـك
ً
بالقيـم اإلنسـانية للقائـد المؤسـس المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل
نهيـان ،وبمناسـبة ذكـرى مـرور  150عاماً علـى ميلاد مهاتمـا غانـدي.
احتفـاء بقائديـن عالمييـن شـهد العالـم أجمـع علـى
وقـد جـاء تنظيـم المتحـف
ً
صـدق قيمهمـا اإلنسـانية النبيلـة التـي أسـهمت في بـث روح التسـامح والتالحم
والوئـام بيـن الشـعوب .وقـد ّ
وظـف المتحـف تقنيات الوسـائط المتعـددة بصورة
إبداعيـة عبـر محتـوى تفاعلـي مـن صور ومقاطـع فيديو ممث ً
ال حيـاة القائدين وما
قدمـاه مـن إنجازات.
وقـد تـم تصميـم المتحـف بأسـلوب يتجـاوز مفهـوم المعـارض المعتـاد – الـذي
يركز على السيرة الذاتية والجوانب التوثيقية – ليجعله ملتقى حضاري يحتفي
بالتبـادل الثقافـي والحـوار ،ويدعـو زواره إلـى رحلـة عنوانهـا المحبـة ،والوطـن
تعمه الحروب
والقيـادة الحكيمـة ،محطاتها؛ السلام ،والتسـامح واإلخاء فـي زمن ّ
والنزاعـات ،كمـا تـم توسـيع حـدود المتحـف بالمعنـى المجـازي؛ وذلـك عبـر رفـد
تجسـد مفهـوم المتحـف اإلبداعـي القائـم
مجرياتـه بتكنولوجيـا وأعمـال فنيـة،
ّ
علـى القواسـم المشـتركة بيـن الشـيخ زايـد والمهاتما غاندي ،وتكـ ّرس المعاني
ً
فضلا عـن التصاميـم الداعمـة األخـرى ،عبـر
المطروحـة فـي كل ركـن مـن أركانـه.
والحكمـة ،سـلطة العطـاء،
الحكـم
ِ
تقسـيمه إلـى سـت مناطـق افتراضيـة هـيُ :
قـوة الكلمـة ،وصـون الطبيعـة.
دعـاة سلامّ ،

وفـي زمـن جائحـة كوفيـد ،19 -والظـروف التـي فرضتهـا مـن تباعـد اجتماعـي
وحجـر منزلـي وحظـر تجـول ،اسـتطاعت العديـد مـن المؤسسـات اإلماراتيـة
تقدم تجارب خاصة اسـتثنائية في رقمنة المحتوى المتحفي والفني
العريقة أن ّ
وسـعت هيئة الشـارقة للمتاحف ،على سـبيل المثال
على وجه الخصوص ،فقد ّ
ال الحصـر ،حضورهـا الرقمـي ،حيـث اسـتعرضت الهيئـة  100قطعـة من مقتنيات
متحـف الشـارقة للحضـارة اإلسلامية علـى موقـع “متحـف بلا حـدود” اإللكترونـي،
كمـا أتاحـت الهيئـة جـوالت افتراضيـة لـكل مـن المجموعـة الدائمـة فـي معـرض
“مقتنيـات الفـن العربـي الحديـث والمعاصـر” فـي متحـف الشـارقة للفنـون،
ومعـرض “وأصبـح الخيـال حقيقـة” المسـتوحى مـن خيـال الكاتـب والشـاعر
الدنماركـي هانـز كريسـتيان أندرسـن ،والـذي ّ
ينظمـه المجلـس اإلماراتـي لكتـب
اليافعيـن ،بالتعـاون مـع هيئـة الشـارقة للمتاحـف؛ ومعـرض الفنانـة اإلثيوبيـة
عايـدة مولونـي ،الـذي أطلقـه معهـد إفريقيـا فـي الشـارقة بالتعـاون مـع هيئـة
الشـارقة للمتاحـف ومؤسسـة الشـارقة للفنـون ،تحـت عنـوان “العـودة للوطـن:
رحلـة فـي التصويـر الفوتوغرافـي” ،إلـى جانـب إطلاق باقـة جديـدة ومتنوعـة مـن
البرامـج الرقميـة والـورش فـي كل شـهر.
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وال يمكن حصر المبادرات العديدة التي قدمتها اإلمارات استشرافًا لرقمنة
المقتنيات المتحفية وتسهي ً
ال إلمكانية التعامل االفتراضي مع المقتنيات
اآلثارية والكنوز المعرفية للدولة من قبل الجمهور العالمي ال المحلي وحسب،
انطالقًا من أهمية اعتبار الرقمنة ركيزة من ركائز انطالق الدولة نحو الخمسين
عامًا القادمة بكثير من الطموح واإلنجاز الذي يصل إلى حد اإلعجاز في كثير من
األحيان ،وهنا ال بد من اإلشارة إلى أهم ما جاء من توصيات في مؤتمر المتحف
المتطور الذي انعقد في ديسمبر  2020بمبادرة من هيئة الشارقة للمتاحف،
مناقشًا سبل التواصل مع الجمهور افتراض ّيًا لمواجهة تحديات تفرضها
ظروف مشابهة لجائحة كورونا ،اعتمادًا على حضور الجانب االفتراضي في نقل
النشاطات الثقافية والعلم ّية والمعرف ّية على مستوى العالم ،ومنها الجانب
خاصة تزداد تحدياتها نظريًا في توفير
المتحفي الذي يستلزم تحضيرات
ّ
االندماج واالنسجام والتفاعل عن بعد مع مقتنيات هذه المتاحف ،بمشاركة
خمسة عشر باحثًا وخبيرًا متحف ّيًا لقراءة تجربة متحف ّية جاذبة وشاملة للشروع
بنقل مقتنيات المتاحف إلى العالم رقم ّيًا ،وذلك بعرض تجارب تجاوزت قيود
الجائحة واإلجراءات االحتراز ّية المفروضة على المتاحف بسبب جائحة كوفيد ،19-
حيث يستوقفنا رأي ليث كارلسون المدير التنفيذي لمتحف المستقبل بدبي،
أن من أهم تحديات العمل المتحفي الرقمي أو االفتراضي توفير
والذي يعتبر ّ
العرض الممتع الذي يضع الجمهور في سياق الموضوع ليتفاعلوا مع الجوانب
المتحف ّية التي يتنافذون من خاللها على المحتوى ،وكذلك تعزيز التواصل
العاطفي واالجتماعي في هذه الزيارات باستخدام األجهزة والتكنولوجيا
االفتراضية دون القدوم الفعلي ألرض هذه المتاحف.
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عنـب ،د .محمـد أحمـد عبـد الرحمـن ،المتاحـف االفتراضيـة :أفـكار إبداعية للمعرفـة والترفيه وقت األزمات ،مجلة الرافد ،الشـارقة،
عـدد أكتوبر .2020
مجموعة مؤلفين ،الرقمنة وحماية التراث الرقمي ،مركز هردو لدعم التعبير الرقمي ،القاهرة ،طبعة أولى .2016

سامح كعوش
رقمنة المتاحف :رؤية إماراتية طموحة
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الـمـهــدي
قــطــــبـي
رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب

نـبـذة عـــنــي
ت ــم إنش ــاء المؤسس ــة الوطني ــة للمتاح ــف ف ــي المغ ــرب
ف ــي ع ــام  ،2011والت ــي ُعه ــد إليه ــا ف ــي ش ــهر فبراي ــر
 2014بموج ــب القان ــون رق ــم  01.09ال ــذي يحك ــم عم ــل
المؤسســـة ،اإلشـــراف علـــى المتاحـــف الوطنيـــة التـــي
كانـــت تديرهـــا وزارة الثقافـــة ســـابقًا.
يتــرأس المؤسســة المهــدي قطبــي ،وهــي مؤسســة غيــر
ربحي ــة ذات ش ــخصية اعتباري ــة واس ــتقالل مال ــي ته ــدف
إل ــى تعزي ــز إدارة المتاح ــف الوطني ــة والت ــي تديره ــا نياب ــة
ع ــن الحكوم ــة .تتضم ــن األه ــداف الرئيس ــية للمؤسس ــة
الترويـــج عـــن الثقافـــة وتعزيـــز التـــراث الثقافـــي والفنـــي
المغرب ــي والحف ــاظ علي ــه.

المؤسسة الوطنية للمتاحف في
المغرب
إن مشـاركة الثقافـة هـو مـا نهـدف إليـه فـي المؤسسـة الوطنيـة للمتاحـف فـي المغـرب ،وهـو المحفـز
لعملنـا كل صبـاح.
أدت إجـراءات اإلغلاق التـي جـاءت نتيجة تفشـي جائحة كوفيـد 19-إلى إغالق جميع المتاحف تقريبًا حول
تدخـر ،خلال هـذا الوضـع غيـر المسـبوق،
العالـم .إال أن المؤسسـة الوطنيـة للمتاحـف فـي المغـرب لـم ّ
أي جهـد لإلبقـاء علـى عالقاتهـا وتواصلهـا مـع الجمهـور ،فقامـت بزيـادة أنشـطتها الرقميـة ،وهـو نهـج
مكننـا مـن تعزيـز دور المتاحـف بصفتهـا أصـوالً ثقافيـة وتعليميـة لـكل منـزل .فـكان مـن بيـن اإلجراءات
التـي قمنـا باتخاذهـا الحفـاظ علـى رابـط متميـز مـع الجمهـور عبـر شـبكاتنا االجتماعيـة ،وذلـك مـن خلال
نشـر محتـوى ثقافـي متنـوع علـى نطـاق واسـع يركـز علـى اللوحـات واأللعـاب التعليميـة والمسـابقات،
وكذلـك بـث األفلام المغربيـة الكالسـيكية فـي ظـل شـراكتنا مـع المركـز السـينمائي المغربـي.
كمـا قامـت المؤسسـة الوطنيـة للمتاحـف فـي المغـرب باتخـاذ إجـراءات لمشـاركة مجموعاتهـا الوطنيـة
مـع العالـم بعـد أن ُأجبـرت الجائحـة المتاحف المغربية على إغالق أبوابها ،فقامت بالتواصل مع الجمهور
عبر إصدار الوسوم في منصات التواصل االجتماعي ،وهو ما ساعدها على تحقيق أهدافها التعليمية
واإلعالميـة ،حيـث سـلط المحتـوى الرقمـي الضوء على بعض أكبر معارضهـا الوطنية والدولية.
إعادة تعريف دور الرقمنة واالتصال
ترتكز استراتيجية التواصل العالمي للمؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب على محورين رئيسيين،
هما الترويج لمجموعاتها وإثرائها الدائم ،والترويج للمعارض واألنشطة الثقافية القادمة ذات الصلة.
وصار استخدام منصات التواصل االجتماعي للمؤسسة في الغالب لضمان التواصل الواضح مع
الجمهور حول أنشطتها في الوقت المناسب ،وتشجيع مشاركة جمهور أوسع والترويج للمعارض.
لقــد غيــرت أزمــة كوفيــد 19-تصــور المتاحــف للعالــم الرقمــي إلــى األبــد مــن خــال تســليط الضــوء علــى
نقــص الحلــول التكنولوجيــة وتســريع التغييــرات التــي كانــت جاريــة بالفعــل .لقــد أعطــى أول إغــاق
مؤقــت للمتاحــف فــي المغــرب فــي شــهر مــارس  ،2020دفعــة كبيــرة لألمــام فــي عمليــة التواصــل
الرقمــي مــع الجمهــور.
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الرقمنة وأهمية تسريع عملية االنتقال إلى التحول
الرقمي .نحن نؤمن بشكل كبير أن تطوير التقنيات
الرقمية سيؤدي إلى تجربة أكثر قيمة ال يمكن
للزوار نسيانها .ولقد أدى تنوع طرق االتصال وزيادة
استخدامنا للوسائط عبر اإلنترنت إلى تغيير تكوين
جمهورنا تمامًا ،والذي جلب لنا جمهورًا أصغر سنًا.
والبد من القول إننا ننظر إلى ما حصل على أنه
وسيلة لخلق فرص أكبر لتغيير العالقة بين متاحفنا
ومستخدميها الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في
تشكيل مستقبل صناعة المتاحف.
االستعداد “للوضع الطبيعي الجديد”

وقد استخدمنا في المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب عملية الرقمنة
معظم الوقت لتعزيز التواصل حول التراث المغربي والفنانين الوطنيين ،لما
لذلك من إمكانات كبيرة للتأثير على مختلف جوانب استدامة المتاحف واألدوار
االجتماعية والفعالية.
وبما أننا كنا غير مستعدين تمامًا في المؤسسة للتعامل مع الجائحة
من خالل الدعم الرقمي ،قمنا باستحداث وسم “#متحف_في_المنزل”
( )#lemuséeàlamaisonلمشاركة أنشطتنا عبر اإلنترنت وعلى وسائل
التواصل االجتماعي الخاصة بنا للحفاظ على روابط قوية مع الجمهور .قمنا
بمشاركة العديد من الجوالت االفتراضية لمعارضنا السابقة في متحف محمد
السادس للفن الحديث والمعاصر ،مثل معارض ألعمال بيكاسو وجياكوميتي
وسيزار وبالداتشيني والرسامين االنطباعيين الفرنسيين (مثل سيزان ومونيه
ورينوار وسيسلي وغيرهم) ،فض ً
ال عن فنانين مثل حسن الكالوي وشعيبية
طالل وفاطمة حسن الفروج وراديا بنت الحسين وغيرهم.

أعادت المؤسسة بعد ثالثة أشهر من اإلغالق الكامل،
والذي استمر من مارس إلى يونيو  ،2020فتح أبواب
متاحفها بعد حصولها على موافقة السلطات .قمنا باإلعداد إلعادة االفتتاح من
خالل العمل على معارض جديدة تركز بشكل أساسي على الفن المغربي ،تم
تنسيقها في ظل قيود صارمة ومصاعب غير متوقعة .وإدراكً ا منا أن العالم
الرقمي لن يحل محل الزيارة الفعلية للمتحف ،قمنا بتكثيف جهودنا للسماح
للمغاربة بالعودة إلى متاحفنا ضمن أطر محددة للغاية .كانت مؤسستنا واحدة
من المؤسسات القليلة جدًا في جميع أنحاء العالم التي أعادت فتح متاحفها
بسرعة ،وجدولة أنشطة ومعارض.
“هل سيحضر الجمهور؟”
“كيف سيكون رد فعل الجمهور على المعارض الجديدة؟”

كما قمنا بتسليط الضوء على بعض القطع األثرية من مجموعاتنا الوطنية،
وبث الحياة فيها من خالل القصص والروايات عبر تطبيق “انستغرام” حتى
يتمكن جمهورنا من اكتشاف تاريخ تراثنا .وشاركنا خالل شهر رمضان قطع
إسالمية معروضة في متحف القصبة لثقافات البحر األبيض المتوسط (في
طنجة) ،والذي يعد أحد أقدم المؤسسات الثقافية في المغرب التي تعكس
ثراء منطقة البحر األبيض المتوسط وتنوعها .وشاركنا أيضًا مجموعات من
متحف التاريخ والحضارات (في الرباط) ،وهو متحف يقدم لزواره مجموعة أثرية
غنية بشكل استثنائي ،تضم أدلة مادية للحضارات المختلفة التي استقرت في
المغرب من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر اإلسالمي.
ظهـرت موضوعـات متكـررة جديـدة فـي وسـائطنا االجتماعيـة ،مثـل “يـوم واحـد،
فنـان واحـد” ( )Un jour, un artisteو”يـوم واحـد ،عمـل فنـي واحـد” (Un jour,
 )une oeuvreللترويـج للفنانيـن المغاربـة واألعمـال الفنيـة المعروضـة فـي
متاحفنـا ،ومشـاركتهم لقصصهـم ورسـائلهم ورؤاهـم .كمـا شـاركنا أيضاً
لمحـات سـريعة/لقطات لمـا وراء كواليـس معارضنـا حتـى يتمكـن الجمهـور مـن
رؤيـة عمليـة تنظيـم المعـارض.
وبما أن صناعة السينما المغربية تأثرت بشدة بالجائحة ،فاضطرت إلى وقف إنتاج
األفالم ونشرها ألن دور السينما اضطرت إلى إغالق أبوابها أيضًا ،دخلت المؤسسة
الوطنية للمتاحف في المغرب في شراكة مع المركز السينمائي المغربي لبث
أفالم مغربية كالسيكية مثل “روك ذا كاسباه” ( ،)Rock the Kasbahو”أبحث
عن زوج زوجتي” ( ،)A la recherche du mari de ma femmeو”وشمة”
( ،)Wachmaو”خوانيتا ابنة طنجة” ( ،)Juanita de Tangerو”سرير األسرار”
( )Secrets d'oreillersلتعريف األجيال الشابة بها من خالل مشاركة رابط مدة
صالحيته ثالثة أيام على وسائلنا للتواصل االجتماعي.
ولطالما كان التواصل من االستراتيجيات األساسية التي تركز عليها المؤسسة
الوطنية للمتاحف في المغرب ،إال أن تفشي الجائحة جعلنا ندرك ضرورة

كانت هذه بعض األسئلة التي طرحنا على أنفسنا ،والتي جعلتنا ندرك أنه من
غير الممكن العودة إلى “الوضع الطبيعي القديم” في مساحات متحفنا ،وأن
جميع المبادرات والتكيفات التي حدثت أثناء الجائحة باقية .وال بد من القول
إن استعداد قطاع المتاحف لتحقيق أقصى استفادة من “الوضع الطبيعي
الجديد” ،واإلبداع الذي أظهرته المتاحف أثناء الجائحة ،أمران ملهمان للغاية.
اخترنا خالل فترة الجائحة تسليط الضوء على الفنانين المغاربة المشهورين،
وإدامة المعارض التكريمية للرسامين المغاربة .بدأنا قبل عامين بتكريم أحمد
الشرقاوي وحسن الكالوي والشعيبية طالل وفاطمة حسن الفروج وراديا بنت
لحسين في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.
وعرضنــا مــن يوليــو  2020إلــى أبريــل  2021أعمــال اثنيــن مــن كبــار الرســامين
ـدا بعنوان
المغربييــن ،جياللــي غربــاوي وفــؤاد بالميــن ،وأنشــأنا معرضــً دائمــً واحـ ً
“الرســامون المغاربــة فــي المجموعــة الوطنيــة :مــن بــن علــي الرباطــي إلــى الوقــت
الحاضــر” (بفضــل األعمــال الفنيــة الضخمــة التي تبرعت بهــا وزارة الثقافة المغربية
واألكاديميــة الملكيــة) .وركــز المعــرض علــى تطــور الحداثــة الفنيــة الوطنيــة لدينــا
خــال المئــة عــام الماضيــة ،وعــرض العديــد مــن األعمــال الفنيــة لفنانيــن مغاربــة
كبــار مثــل الســرغيني واليعقوبــي والمليحــي وشــبعا وبلكاهيــة والقاســمي
وغيرهــم الكثيــر.
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يعرض متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر كل عام ،منذ افتتاحه
في عام  ،2014أعمال فنانين عالميين مشهورين تماشيًا مع سياسة االنفتاح
على الثقافات األخرى .وقد تم افتتاح معرض “ديالكروا ،ذكريات رحلة إلى
المغرب” ( ،)Delacroix, Memories of a trip to Moroccoفي المتحف
في شهر يوليو  ،2021والذي كان من المقرر افتتاحه أول األمر في شهر يونيو
 ، 2020حيث يعكس المعرض التأثير الذي تركته المغرب على أوجين ديالكروا.
يذكر أن هذه هي المرة األولى التي تُعرض فيها
أعمال الرسام الرومانسي الفرنسي في العالم
العربي وفي القارة األفريقية.
كما افتتحت المؤسسة في شهر مارس 2021
متحفًا جديدًا في شمال المغرب“ ،فيال هاريس
 متحف طنجة” ،في مبنى تاريخي بناه والتربيرتون هاريس ،مراسل صحيفة “التايمز”
البريطانية .ويتميز البناء بفن عمارة راقية تشهد
على العصر المدهش والرائع للمدينة في القرن
التاسع عشر.
يركز المعرض الدائم في المتحف ،والذي يضم
مجموعة من األعمال الفنية التي تبرعت بها
جهة راعية خاصة ،على انبهار الرسامين في
الغرب باألضواء واأللوان وكرم الضيافة الذي
توفره المناظر الطبيعية والحضرية واالجتماعية
للمغرب .وقد مشى العديد من الفنانين على
خطى ديالكروا ،والذين تأثروا بهذه الفترة ،مثل
جاك ماجوريل وإيدي ليغراند وكالوديو برافو وجاك فيراسات .وتغطي األعمال
فترات الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مؤكدة على
الحداثة الفنية المغربية وتنوع المقاربات البالستيكية التي تأتي مع التمكن
النظري والمفاهيمي للمناقشات التي دخلت المشهد الفني العالمي في
المغرب بعد االستقالل.
تم إطالق معرض “المغرب ،ثراء وتنوع تراث” في مدينة مراكش في دار الباشا
في شهر مارس  ،2021والذي يعطي لمحة عن التراث المغربي ،ويعكس أكثر
من  2000عام من تاريخنا ،بدءًا من العصر القديم واالستيطان الروماني في
المغرب وحتى أوائل القرن العشرين ،وذلك من خالل مجموعة تضم أكثر من
 150قطعة منظمة حسب األقسام.
وأخيـ ًرا ،أقمنـا معـرض “علـى مسـافة جيدة” ( )Abonne Distance (sبالشـراكة
مـع وكالـة األنبـاء الفرنسـية “فرانـس بـرس” والمعهـد الفرنسـي فـي الربـاط.
وكانـت وكالـة “فرانـس بـرس” المتواجـدة فـي  151دولـة حـول العالـم وتضـم
شـبكة مكونـة مـن أكثـر مـن  200مراسـل ،قـد غطـت الجائحـة عـن كثـب ،وكان
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مراسـلوها يتنقلون كل يوم لتغطية مشـاهدها وسـرد قصصها واالضطرابات
العظيمـة التـي سـببتها ،وإعطـاء وجـه للعدو غير المرئي .ويضـم المعرض أكثر
مـن  200صـورة تـم التقاطهـا مـن حـول العالـم توثق الحياة في ظـل الجائحة من
مدينـة نيويـورك إلـى مدينـة ووهـان مـرورًا بأماكـن مثـل تايالنـد وغابـات األمـازون
وسـاحة مدينـة مكـة المكرمـة.
خوف أكثر منه أذى
لقد جعلنا هذا العام ندرك أن تراثنا المغربي يجب
أن يكون في صميم سياسة المؤسسة والتزاماتها
أكثر من أي وقت مضى .ومن المهم بالنسبة إلينا
أن ندعم اإلبداع المغربي والتراث الفني الوطني من
أجل تخليده ،ففنانونا المغاربة هم الهوية الثقافية
للمغرب وحراس مخيلة مجتمع بأسره.
لذلك قمنا بإطالق دعوة في خضم الجائحة ،بدعم من
وزارة الثقافة ،للتنافس على اقتناء أعمال الفنانين
المغاربة ،والتي هي معروضة اليوم في متحف محمد
السادس للفن الحديث والمعاصر .إنه من الضروري أن
نظهر دعمنا لهؤالء الفنانين وأن نقدم لهم فرصة
للبروز والتميز وطنيًا وعالميًا.
نحن ممتنون جدًا لجميع الرعاة الذين ساعدونا في
التغلب على هذه الجائحة من خالل تبرعاتهم غير
المتوقعة ،حيث تشكل الرعاية الخاصة جزءًا كبيرًا
من موارد المؤسسة .وهذه التبرعات ليست إال دلي ً
ال على الثقة التي يضعها
المغاربة في المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب ،وعلى إيثار المواطنين
ووطنيتهم وكرمهم الذي ساعدنا في تنظيم المعارض بمجموعات قيمة ذات
صلة إلثراء المشهد الثقافي الوطني.
من المؤكد أن تأثير الجائحة واألضرار التي تسببت بها تفوق توقعاتنا بكثير.
ولكن البد من اإلشارة إلى ما جاء على لسان أودري أزوالي ،المدير العام لمنظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ،التي قالت“ :لقد ساعدتنا
الثقافة على الخروج من أزمة” .ولهذا السبب ،فإن المتاحف مدعوة إلى إعادة
التفكير في استراتيجياتها ،وتقديم حلول مبتكرة وخالقة في عصر التباعد
االجتماعي لضمان سالمة زوارها وموظفيها وراحتهم واستمرارهم بمهمتهم
وتقديم تجارب فريدة وغامرة.

المهدي قطبي
المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب

شـكل عامـي  2020و 2021عامـان مـن اإلنجـازات المكثفـة والبحـوث والتجـارب،
ومهـدا الطريـق لمسـتقبل يتماشـى مـع عصرنـا المعاصـر وجميـع التغييـرات
التـي ترافقـه .سـتكثف المؤسسـة بالتأكيـد جهودها واسـتثماراتها فـي االبتكار
والبحـث لتحسـين الجوانـب الرقميـة والتحـول الرقمـي والحفـاظ علـى األعمـال
الفنيـة بمـا يتماشـى مـع المعاييـر الدوليـة.
أمـا مـن ناحيـة شـخصية ،فأنـا آمـل أن يخـدم العمـل الـذي قمنـا به ،بشـغف وإيثار،
األجيـال القادمـة ،ويسـمح لهـم بفهـم أبعـاد ثقافتهـم وتراثهـم ،وأن ينشـروها
بحـب واعتزاز.
غير ربحية تتمتع باالستقاللية
المؤسسة الوطنية للمتاحف هي مؤسسة عامة ُ
امها الرئيسة
الماليةُ ،أ ِ
مه ُ
نشئت عام  2011لتتولى تسيير المتاحف بدل الدولةَ .
إشعاع ِه
أجل
والمحافظة عليه
تثمين التراث
هي
ُ
ِ
ُ
وإغناؤه من ِ
َ
المتحفي المغربي ُ
ودولياِ .رهانُها هو َدمق َر ُ
طة الوصول إلى الثقافة وجعل كل المواطنين،
وطنيا ُ
َ
الشبان منهم ،مهتما بتراثه وتاريخه.
جيل
وبخاصة
ِ
تنهج المؤسسة مقاربة تجعل الثقافة دعامة التنمية االجتماعية  -االقتصادية
ُ
ستقبلة وجذّ ٌ
ابة
بتنزيل تدبير ثقافي يجعل من المتاحف فضاءات عامة ُم
ِ
ُساهم في معرفة التراث ،مع الحرص على أفضل حماية لثروته الوطنية.
ت
ُ
كامة أفضل للمتاحف،
من أجل القيام بمهامها تهدف المؤسسة إلى َح َ
استراتيجية من أجل رعايتها لتكون أفضل تنظيما واستدامة وتعزيزا
وتطوير
ٍ
بالكفاءات المغربية العاملة فيها.
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مــانــويــل
رابــاتــــيـه
مدير متحف اللوفر أبوظبي

نـبـذة عـــنــي
يشـــغل مانويـــل راباتيـــه منصـــب مديـــر متحـــف اللوفـــر
أبـــو ظبـــي منـــذ عـــام  2016وهـــو يشـــرف علـــى جميـــع
أعمالــه وأنشــطته منــذ إنشــائه .انضــم راباتيــه قبــل ذلــك
إل ــى وكال ــة المتاح ــف الفرنس ــية بع ــد ع ــام م ــن توقي ــع
االتفاقيـــة الحكوميـــة الدوليـــة بيـــن فرنســـا وأبوظبـــي،
حي ــث ب ــدأ مدي ــرًا مالي ــً ث ــم أمين ــً عام ــً ومدي ــرًا تنفيذي ــً
( .)2016- 2008كمــا شــغل منصــب نائــب مديــر التنميــة
الثقافيـــة ( )2008- 2005فـــي متحـــف كيـــه برانلـــي -
ج ــاك ش ــيراك عن ــد افتتاح ــه ،وأدار إط ــاق أول ــى معارض ــه
الدولي ــة .تخ ــرج راباتي ــه م ــن معه ــد الدراس ــات السياس ــية
بباريـــس فـــي عـــام  1998ومـــن الكليـــة العليـــا للتجـــارة
بباريـــس فـــي عـــام  ،2001وهـــو حاصـــل علـــى وســـام
فرنســـا لالســـتحقاق الوطنـــي.

الدائرة المغلقة :متحف اللوفر
أبوظبي والتجربة الرقمية منذ
اإلغالق حتى إعادة االفتتاح
لطالما كانت المعارض االفتراضية والمشاركات عبر االنترنت وزيارات المجموعات عن بعد وقنوات
التواصل االجتماعي مرغوبة للغاية ،على الرغم من أنها ليست من صميم عمل المتاحف قبل الجائحة،
إال أنها أصبحت اليوم معيارًا لنماذج األعمال المستدامة وامتحانًا أساسيًا لقدرة المتحف على الحفاظ
على الجمهور وتنمية أعدادهم.
تهدف هذه الورقة إلى تقصي تسريع متحف اللوفر أبوظبي لتجربته الرقمية ،واعتبارها ركيزة أساسية
الستراتيجية المتحف ،وتنفيذها في جميع اإلدارات بشكل كامل وفي جميع جوانب تجربة الزائر .كان
التحول الرقمي يجري بالفعل داخل المتاحف تمامًا مثلما هو الحال في كل مجال ،إال أن الجائحة غيرت
بشكل جذري وفجائي سرعة الحلول الرقمية وعمقها لتلبية االحتياجات الهيكلية والتشغيلية التي
طرأت ،فض ً
ال عن توفير تجارب جديدة للزوار.
يتمحور تقصي التجربة الرقمية لمتحف اللوفر أبوظبي ،أي أسلوب تنفيذ المبادرات الجديدة ووقت
تنفيذها ،حول ثالثة أهداف وثالثة مجاالت للتأثير .أوالً ،التنفيذ العملي واالعتماد السريع على األدوات
الرقمية خالل  100يوم من اإلغالق في ربيع  .2020ثانيًا ،تجربة الزائر وإدراج رسالة المتحف ومقتنياته
وبرامجه في الفضاء الرقمي .وأخيرًا ،استمرارية تطور هذا النموذج الرقمي-المادي الهجين المعتمد
في متحف اللوفر أبوظبي بعد إعادة فتح المتاحف مرة أخرى للجمهور.
التنفيذ العملي
في منتصف شهر مارس  2020ومع إعالن اإلغالق المؤقت واجهنا أنا وزمالئي في المتحف تحديًا كبيرًا
خال من جميع الموظفين .إال أن التكنولوجيا في متحف اللوفر أبوظبي
في إدارة سالمة وأمن متحف ٍ
ساهمت بشكل كبير في دعمنا ،تمامًا كما كان الحال بالنسبة لدائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي.
حيث منحنا الصالحية لتحويل العمل عن بعد لجميع الموظفين بين ليلة وضحاها .استمر التعاون
عن بعد وأصبحت تطبيقات مثل “زووم” و”مايكروسوفت تيمز” جزءًا من حياتنا اليومية.
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وبعدما تأكدنا أوالً من صحة موظفينا وسالمة األعمال الفنية في المتحف،
إتجهنا على الفور في التفكير بما يمكننا فعله لالستعداد إلعادة فتح المتحف
بأمان للزوار .أصبحت المساحات الصغيرة التي تتيح للزوار رؤية األعمال الفنية
بعمق من التحديات التي تحتاج إلى مواجهة ،وصار من الضروري إعادة تصميم
أدوات مساندة مثل شاشات اللمس الكبيرة والتذاكر المطبوعة وأجهزة الدليل
الصوتي .لذلك لجأنا إلى التكنولوجيا المدعمة بالذكاء االصطناعي للتعامل مع
هذه المسائل الفورية .سمح لنا ذلك بإجراء تحليل مفصل وعميق لكل ركن
من أركان المتحف لمعرفة مكان وجود التحديات .وقد أعطى استخدام هذه
التقنية نظرة عامة فورية خففت بشكل كبير واختصرت التحديات الشاقة التي
يواجها فريق العمليات لدينا.
أصبح تنفيذ نظام تذاكر رقمي في وقت مناسب هو التحدي الذي يواجه فريق
العمل بعد ذلك ،فض ً
ال عن توفير جميع أدوات الوساطة الخاصة بنا عبر اإلنترنت
على تطبيق متحف اللوفر أبوظبي للهاتف المحمول .ونجحنا في غضون شهر
وبضعة أيام بتحويل التطبيق والموقع اإللكتروني لمتحف اللوفر أبوظبي من
أداة وساطة بديلة إلى منصة مركزية ،ومجمعًا للوساطات المستخدمة في علم
المتاحف ،ومحتوى الوسائط المتعددة ،والبرامج الرقمية والمحتوى الذي تم تكليفه.
لجأ فريق التسويق لدينا إلى استخدام تطبيق “الواتساب” ،أحد أكثر البرامج
المستخدمة في اتصاالتنا اليومية ،حيث تم استخدامه في جعل اللوحات تتحدث
مع بعضها البعض .قمنا بإنتاج مقطع فيديو لإلعالن عن إعادة افتتاح المتحف في
 24يونيو ،والذي كان عبارة عن محادثة عبر تطبيق “الواتساب” بين لوحة إدوارد
مانيه من متحف اللوفر أبوظبي المعروفة باسم “البوهيمي” ،و”أميرة باختريا”،
ولوحة “أمير شاب أثناء الدراسة” لعثمان حمدي باي ،ولوحة “الموناليزا” من متحف
اللوفر ،ولوحة البورتريه الشخصية للفنان فينسنت فان غوخ من متحف أورسيه،
والتي أظهرت حماستهم جميعًا بخصوص إعادة افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.

قمنا على الفور ،من خالل التركيز على
األعمال في مقتنياتنا التي تمثل تحوالت
كبيرة في الموضوعات العالمية والتجربة
البشرية ،بتسريع رقمنة مقتنياتنا الفنّية
وجعلها متاحة على التطبيق وعلى
موقعنا .شكل تحويل تطبيقنا إلى نظام
أساسي يمكن الوصول من خالله إلى
المقتنيات من أي مكان وفي أي زمان نقلة
فورية من كونه أداة وساطة مكملة ودليل
صوتي لتجربة عمل فني يراه الزائر بصورة
شخصية .شكلت رقمنة مقتنياتنا مشروعًا
طويل األمد قبل ربيع  2020بوقت طويل،
إال أن فترة اإلغالق أدت إلى تسريع هذا
المشروع من بين العديد من المشاريع
األخرى .وفي مارس  ،2020ظهر معرضنا
الحالي “فن الفروسية :بين الشرق والغرب”
على اإلنترنت في جولة  360درجة ،مع إعادة
تصميم كل نص حائطي وأداة وساطة داخل المعرض للجولة االفتراضية
والكتالوج الرقمي .وقد شكلت هذه المبادرات جوهر قدرتنا على الوصول
واسع النطاق إلى الجماهير.
كان التحول الرقمي لبرامجنا التعليمية سريعًا ،حيث قدم فريقنا على الفور
برامج مؤثرة عبر اإلنترنت .ظهرت سلسلة “اصنع والعب” ألول مرة على وسائل
التواصل االجتماعي الخاصة بنا ،مع أنشطة فنية قابلة للتحميل لألطفال تعتمد
على األعمال الفنية والتحف الموجودة ضمن مقتنيات المتحف .تم ربط الفصول
الدراسية لتالميذ المدارس عن طريق رابط فيديو ،حيث تم ربط المدارس
المحلية بتلك الموجودة في الخارج من خالل برنامج “يوث سبيك” ،ودعوة فصول
دراسية بأكملها إلى جولة افتراضية في المتحف بقيادة قسم التعليم لدينا.
إلى جانب ،مشاركة فئات آخرى من المجتمع قد يكونون أكثر عرضة لإلنعزال
والوحدة ،مثل كبار المواطنين ،في سلسلة من محادثات فيديو خاضعة
لإلشراف ،حيث شكلت األعمال الفنية حافزًا للمشاركين لمشاركة قصصهم
وتجاربهم الحياتية .وأخيرًا ،من خالل مهمتنا المتمثلة في سرد قصص
الروابط الثقافية ،رأينا فرصًا لتجربة وسائط رقمية جديدة لرواية القصص .وقد
أصبح مركزيًا ما كان يومًا من األيام محتوى رقميًا تكميليًا وشك ً
ال من أشكال
التعاون المطلوب .دخل متحف اللوفر أبوظبي في شراكة مع منصة البث
المباشر “أنغامي” إلنشاء قوائم تشغيل ترافق الزيارات أو الزيارات االفتراضية
في قاعات العرض الخاصة بنا ،وقمنا بعمل تعاوني سمعي-بصري أصلي مع
مجموعة “ساوند ووك” تحت عنوان “نحن لسنا وحدنا” ،والذي ظهر ألول مرة
على موقع متحف اللوفر أبوظبي في شهر يونيو  2020بأصوات مجموعة من
أشهر الفنانيين مثل حسين الجسمي ،وويليم دافو ،وشارلوت غينسبورغ،
وزو دونغيو ،ونينا كرافيز ،ويم فيندرز ،وجان نوفيل (بمختلف لغاتهم العربية
واإلنجليزية والفرنسية والصينية والروسية واأللمانية).

لم يكن ضمان سالمة الموظفين والزوار على حد سواء ممكنًا لوال البيانات
المركزية وخدمات التتبع والفحص الخاصة بالتطبيق الرقمي للخدمات الصحية
في أبوظبي ،وقدرة حكومة أبوظبي على التأكد بسرعة من التدابير الالزمة
لضمان السالمة من خالل شهادة األمان “ ”Go Safeالتي تؤكد تطبيق معايير
النظافة العامة والتعقيم إلعادة فتح المتحف بأمان.
تجربة الزائر
كان متحف اللوفر أبوظبي بالكاد أنهى االحتفال بذكراه السنوية الثانية في
نوفمبر  2019ودخل عامه الثالث عندما بدأت الجائحة .ومن الصعب التعبير عن
التأثير الكبير لهذه الفترة على مهام المتحف ،كما ال يمكن القول إن الجائحة
وحدها كانت هي سبب كل عملية تحويل حصلت .وبصفتنا مؤسسة تعنى
بالمجتمع ،فإننا مسؤولون لتوصيل أصواتنا لجمهور أكبر وأكثر تنوعًا من أي
وقت مضى .ومع هذا التحول األساسي في الدور والمسؤولية ،قام متحف
اللوفر أبوظبي بتبني الحلول الرقمية إلعادة ابتكار تجربة الجماهير لمهمتنا.
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لم تعد تجربة الزائر مرتبطة بالزيارات الواقعية .كما نقلت المدونات الصوتية
“البودكاست” السينمائية ،والمستوحاة من الخيال العلمي ،والفيديوهات
والصوت المرئي الجماهير ،بغض النظر عن مكان تواجدهم ،إلى عالم ما بعد
اإلنسان المستقبلي تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي .وقد تم ترشيح العمل
“نحن لسنا وحدنا” في عام  2021لجائزة “أمبي” ألفضل أداء في الخيال الصوتي.
صادف شهر نوفمبر  2020الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس متحف اللوفر.
فقررنا بهذه المناسبة أن نغتنم الفرصة لجلب تجربة الزائر إلى عالم رقمي،
وأن نجعل المقتنيات الدائمة هذه المرة تنبض بالحياة من خالل فيلم قصير
تم طلبه .وتم عرض فيلم “نبض الزمان” ألول مرة على “اليوتيوب” في تاريخ
 11نوفمبر باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية ،شارك فيع رواة مثل سعود
الكعبي وتشارلز دانس وإيرين جاكوب .كما تم استكشاف الفصول االثني
عشر من المقتنيات الدائمة لمتحف اللوفر أبوظبي من خالل موضوعات عالمية
عبر قنوات تمثيل رقمي بحت .وبدالً من االختالف عن التجربة الواقعية المادية
عند الوقوف أمام عمل فني ،كان هذا العمل في حد ذاته امتدادًا للمقتنيات،
وقد وصل إلى الجمهور ،خاصة من كان غير قادر على الوصول إلى معارضنا .
وبالمثل ،تمكنا في شهر نوفمبر  2020من عقد ندوة افتراضية مجانية
مشتركة هي األولى من نوعها مع جامعة نيويورك أبوظبي تحت عنوان
“المتاحف بإطا ٍر جديد” ضمت أكثر من  60متحدثًا بارزًا من أنحاء العالم
وتناولت التحديات والمسؤوليات الجديدة أمام المتاحف اليوم .كما اجتمع
خبراء ومحترفين وفنانين في مجال المتاحف من مختلف أرجاء العالم في
سلسلة تم تنفيذها قبل الندوة تحت اسم “أصوات بال إطار” إلعادة النظر في
ثالث ركائز مؤسسية هي المقتنيات ،المبنى/الموقع ،والناس .وقاموا بتحديد
األسئلة الرئيسية التي يرغبون باإلجابة عنها خالل الندوة .وقد اشتمل تنسيق
البرنامج الذي امتد لثالثة أيام على مناقشات وخطابات رئيسية ودراسات حالة
متبوعة بفرص تسمح للحضور بالتواصل خالل جلسات منفصلة ومواصلة
النقاشات في “مقهى العالم االفتراضي” .لقد وفرت الطبيعة الرقمية للندوة
منصة مثالية للتفاعل السلس بين المشاركين والحضور من جميع أنحاء
العالم .وتجاوزت المشاركات االفتراضية أكثر من  1000مستخدم قبل االفتتاح
بوقت طويل ،وتم تسجيل كل المحتوى وترجمته باللغتين العربية والفرنسية
وإتاحته للجميع عبر “اليوتيوب” حيث يمكن الوصول إليه دائما.
لقد أدى تسريع اللوفر أبوظبي لتبني العروض الرقمية البديلة وإشراك الجمهور
إلى توفير دروس مستفادة بالنسبة لجميع إدارات المتحف .وأصبح اعتماد الحلول
الرقمية لمواجهة تحديات عام  2020اليوم امتدادًا لنشاطاتنا الواقعية .فخالل
تتبعنا لتفاعل الجمهور من عام  2020إلى  ،2021أصبح جليًا لنا وبال أي شك أن
بصمتنا الرقمية الموسعة لمشاركة الجمهور والمحتوى األصلي الذي تم طلبه
والبرامج التعليمية ،متاحة مجانًا في نموذج هجين .لقد أدت النقشات المسجلة
بالفيديو مع منسقي المعارض وتجارب معارض  360درجة والجوالت االفتراضية إلى
زيادة مشاركة الجمهور العالمي وامتداد رقعتنا الجغرافية .وكنا قد قمنا بتنفيذ
أول معرض دولي لنا بعد االغالق ،والذي جاء تحت عنوان “التجريد وفن الخط :نحو
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لغة عالمية” ،على أساس نموذج هجين رقمي وواقعي مع أداء موسيقي مسجل
مع كلية بيركلي للموسيقى في أبو ظبي .وتم تنسيق الفيديو مع ديدييه
أوتينجيه من مركز بومبيدو ،فض ً
ال عن عرض للخط للفنان اإلماراتي محمد مندي.
ومـع ذلـك  ،فـإن البصمـة الرقمية الموسـعة ال تعالج الخسـائر االقتصادية الكبيرة
التي تواجهها العديد من المؤسسـات .فقد شـكلت الجائحة تحديًا القتصاديات
عالـم المتاحـف واسـتدامتها علـى المـدى الطويـل ،ممـا أدى إلـى التسـاؤل
عـن قيمتهـا الحقيقـة بيـن التذاكـر المدفوعـة للوصـول االفتراضـي والتكلفـة
البشـرية للحفـاظ علـى بيئـات المتاحـف االفتراضيـة الموسـعة بشـكل كبيـر.
ومـا توصلنـا إليـه أنـا وزمالئـي بعـد التفكيـر العميـق فـي هـذه النمـاذج الجديـدة
العديـدة وتنفيذهـا المسـتمر بطـرق متنوعـة هـو أن القيمـة الحقيقيـة ال تـزال
تكمـن فـي لحظـة االتصـال البشـري .ال تـزال فـرص تحقيـق الدخـل التـي جربتهـا
سـواء الجـوالت اإلرشـادية واالفتراضيـة أو العـروض القائمـة علـى
المتاحـف بحـذر،
ً
شـراء التذاكـر ،تعتمـد علـى الوصـول إلـى المعرفـة والتوجيـه مـن شـخص خلـف
الشاشـة .يمكـن أن يسـمح أفضـل عـرض للواقـع المعـزز بتمثيـل مـادي لمسـاحة
معـرض المتحـف مـع فـرص إضافيـة للتفاعـل مـع األعمـال الفنيـة ،إال أنني أتسـاءل
عـن المـدة التـي يمكـن أن تسـتمر فيهـا هـذه القيمـة المنسـوبة إذا كانـت هـذه
المسـاحات خاليـة مـن الحـوار المباشـر والتبـادل البشـري.
العودة إلى المتحف – النموذج الهجين
في الواقع ،تعني العودة إلى مساحة المتحف استمرار تطوير المحتوى عبر
مستويين :المستوى الجديد واألصلي والمستوى الرقمي البحت أو المادي
البحت ،فض ً
ال عن البرمجة المرنة التي تشمل كليهما .ال تزال الجولة السمعية
البصرية “نحن لسنا وحدنا” تجذب الجماهير سواء كانوا تحت قبة المتحف في
جولة أو من أي مكان في العالم من خالل موقعنا على اإلنترنت .يمكن االستمتاع
إلى قوائم “أنغامي” الستكشاف قاعات العرض لدينا ،كما عادت أنشطة “اصنع
والعب” لألطفال إلى داخل المتحف مع اتخاذ تدابير السالمة إلى جانب النسخة
اإللكترونية عبر اإلنترنت.
وبالنسبة إلى المزيد من الفرص التي اتخذناها لجلب الجماهير إلى البرامج الواقعية،
متقدمة ،كما عادت
قام الفنان محمد مندي مع جمعة الحاج بتقديم ورش عمل
ّ
ورش عمل األطفال .إن البرامج الواقعية والرقمية المتكاملة موجودة لتبقى ،ليس
فقط بدافع الضرورة التفاعلية ،ولكن كاستراتيجية استباقية لزيادة الوصول
للجميع والستمرار متحف اللوفر أبوظبي في سرد القصص بشكل مختلف من
خالل عرض المزيد من األصوات في الوسائط والمنصات المجانية متنوعة.
أصبحـت المقاييـس الجديـدة للنجـاح اآلن متعددة األوجه ،وتشـمل أرقام الحضور
الواقعـي والمشـاركة الرقميـة ومعاييـر وسـائل التواصـل االجتماعـي .ولكـن إذا
ً
قليلا عـن البيانـات التقنيـة ،يمكـن القـول إن مـا كان مفيـدًا أيضاً
مـا ابتعدنـا
لمتحـف اللوفـر أبوظبـي هـو تبنـي التكنولوجيـا بطـرق جديـدة داخـل قاعـات
العـرض .أعدنـا افتتـاح متحـف األطفـال فـي شـهر يونيـو  ،2021والـذي كان قـد

مانويل راباتيه
الدائرة المغلقة :متحف اللوفر أبوظبي والتجربة
الرقمية منذ اإلغالق حتى إعادة االفتتاح

أغلـق أبوابـه فـي شـهر مـارس  2020وظـل مغلقاً ألكثـر مـن عـام وفقاً إلرشـادات
الصحـة والسلامة .كان عاماً شـهد تبنـي التسـريع الرقمـي بشـكل كامـل .أوالً،
رأينـا االنغمـاس فـي الفضـاء الرقمـي إلحياء جميـع برامجنا ومحتوياتنا في سـياق
رقمـي .ثانياً ،شـهدنا اسـتمرار البدائـل الرقمية حتى بعد أن فتـح المتحف أبوابه،
وذلـك ضمـن نظـام هجيـن لمشـاركة الجمهـور ،وهو نظام مسـتمر حتـى اليوم،
حيـث تلعـب التكنولوجيـا دورًا أساسـيًا فـي السـماح للـزوار بالعـودة بأمـان إلـى
قاعـات عرضنـا وتخفيـف أي تحديـات فـي تجربة الزائر ومواجهـة الظروف المتغيرة
التـي ال تـزال صعبـة.
افتتح معرض “مشاعري! مغامرة جديدة في عالم الفن” أبوابه في يوم  18يونيو
 ،2021ويستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  4و 10سنوات .ويضم
المعرض أعماالً من مقتنيات متحف اللوفر أبوظبي فض ً
ال عن تلك المعارة من
متحف اللوفر ومتحف أورسيه ومتحف كيه برانلي جاك شيراك ،السيما التماثيل
النصفية من الرخام “طفل سعيد ،طفل عابس” و”قناع مسرح نو” على التوالي.
وقد َم ّثل األطفال الذين يعتمدون على اللمس في تجربة العالم من حولهم
تحديًا فريدًا لفريق الوسائط المتعددة و”الميوزوغرافية” في ظل قيود الصحة
والسالمة .أصبحت نقاط اللمس في المعرض ممنوعة اللمس ،وأصبح التلعيب
جزءًا من تجربة الزائر ،وصار األطفال يجمعون النقاط مع إكمالهم ألنشطة
تحديد المشاعر ،فض ً
ال عن ظهور الفنانين المحليين مثل علي كشواني
وشيماء العامري ومريم العتولي على شاشة الفيديو إلرشاد األطفال من خالل
مشاريع ِح َرف ّية تعبر عن المشاعر المختلفة ،والشخصية الرقمية “إيمو” التي
توجه األطفال خالل سلسلة من التحديات لتعلمهم فهم عواطفهم.
بعد أن كان دور التكنولوجيا ثانو ًيا في السابق أصبحت تتمتع اليوم بدور
أساسي في تنفيذ الوساطة ،ونحن نتوقع أن يستمر ذلك .إن التحدي الذي
نواجهه ،مثل العديد من المؤسسات ،هو دمج هذه األدوات بسالسة ضمن
سياق الزيارات فعلية لتكون مطابقة لتجربة الزائر االفتراضية .ولكن يبقى
لدينا إيمان راسخ بقيمة التفاعل البشري .إن معرض “مشاعري!” يظهر أن الفن
عبارة عن قناة عاطفية محفزة ،ألن العمل الفني يهدف للتفاعل مع الجمهوره.
إال أن التأثير اإلبداعي ليس مدفوعًا بإثارة المشاعر وحدها ،بل بتأكيد التجربة
اإلنسانية والجمال المشترك والرغبة في التواصل .يطلب كل عمل فني منا أن
ننظر إليه بروح اإلنفتاح والتعاطف.
نجد أنفسنا مرهقين عادة عندما نحاول عبثًا إجراء تواصل بصري في عالم
مكالمات الفيديو الجماعية .وأنا أعتقد أنه مع مرور الوقت خالل تجربة الفن من
خالل الشاشة فقط ،وبال أي تفاعل بشري ،يمكن أن يؤدي في النهاية إلى فشل
مماثل .هذه التجربة الرائعة للتكامل التكنولوجي موجودة لتبقى ،وسوف
تتسارع أكثر مع تطور طرق جديدة لالتصال والمحاكاة .وسنستمر في اللوفر
أبوظبي في تبني هذا التكامل مع الحفاظ أيضًا على إيماننا الراسخ بقيمة
التفاعل البشري وأولويته.

المراجع:
© دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي
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المتحف الوطني العماني
المتحف الوطني يبرز مكنونات التراث الثقافي
لعمان عبر الفضاء اإللكتروني
ُ

المـتـحـف الــوطــني
الـعــمــانــــي

المتحف الوطني يبرز مكنونات
لعمان عبر الفضاء
التراث الثقافي ُ
اإللكتروني
ُيعــد المتحــف الوطنــي الصــرح الثقافــي األبــرز فــي ســلطنة ُعمــان ،والمخصــص إلبــراز مكنونــات التــراث
الثقافـــي للبـــاد وذلـــك منـــذ ظهـــور األثـــر البشـــري فيهـــا؛ والـــذي نستشـــرف مـــن خاللـــه مســـتقبلنا
الواعـــد .وقـــد ُأنشـــأ المتحـــف الوطنـــي بموجـــب المرســـوم الســـلطاني رقـــم (2013/62م) فـــي 16
محــرم  1435هجــري ،والموافــق  20نوفمبــر  2013ميــادي ،وبذلــك أصبحــت لــه شــخصية اعتباريــة بمــا
يتواف ــق م ــع التج ــارب والمعايي ــر العالمي ــة المتع ــارف عليه ــا ف ــي تصني ــف المتاح ــف العريق ــة .يه ــدف
العماني ــة
المتح ــف إل ــى تحقي ــق رس ــالته التعليمي ــة ،والثقافي ــة ،واإلنس ــانية ،م ــن خ ــال ترس ــيخ القي ــم ُ
النبيل ــة ،وتفعي ــل االنتم ــاء ،واالرتق ــاء بالوع ــي الع ــام ل ــدى المواط ــن والمقي ــم والزائ ــر ،م ــن أج ــل ُعم ــان،
وتاريخه ــا ،وتراثه ــا ،وثقافته ــا ،م ــن خ ــال تنمي ــة قدراته ــم اإلبداعي ــة والفكري ــة ،والس ــيما ف ــي مج ــاالت
لعم ــان .ويت ــم ذل ــك بتوظي ــف واعتم ــاد
الحف ــاظ عل ــى الش ــواهد والمقتني ــات ،وإب ــراز األبع ــاد الحضاري ــة ُ
أفضــل الممارســات والمعاييــر المتبعــة فــي مجــاالت العلــوم المتحفيــة .تتــوزع تجربــة العــرض المتحفــي
عل ــى  14قاع ــة ،وه ــي قاع ــة األرض واإلنس ــان ،وقاع ــة التاري ــخ البح ــري ،وقاع ــة الس ــاح ،وقاع ــة المنج ــز
الحض ــاري ،وقاع ــة األف ــاج ،وقاع ــة العم ــات ،وقاع ــة الحق ــب الزمني ــة ،وقاع ــات م ــا قب ــل التاري ــخ والعص ــور
القديم ــة ،وقاع ــة عظم ــة اإلس ــام ،وقاع ــة ُعم ــان والعال ــم ،وقاع ــة عص ــر النهض ــة ،وقاع ــة الت ــراث غي ــر
المــادي .كمــا يتضمــن المتحــف أكثــر مــن  7,000مــن اللقــى المميــزة والمنتقــاة بعنايــة ،و 33منظومــة
ع ــرض تفاعل ــي رقمي ــة .كم ــا يعتب ــر المتح ــف الوطن ــي أول متح ــف بالس ــلطنة يفتت ــح مرك ــزًا للتعل ــم
مجه ــزًا وف ــق أعل ــى المقايي ــس الدولي ــة ،ويق ــدم مختل ــف البرام ــج التعليمي ــة الت ــي ته ــدف إل ــى رف ــع
العمان ــي ،مم ــا يخل ــق المزي ــد م ــن االهتم ــام –
مس ــتوى الوع ــي الع ــام ح ــول أهمي ــة الت ــراث الثقاف ــي ُ
ل ــدى كاف ــة فئ ــات ال ــزوار – بتاري ــخ ُعم ــان العري ــق .وه ــو أول متح ــف بالس ــلطنة يتضم ــن مراف ــق للحف ــظ
والص ــون الوقائ ــي ،ومختب ــرات مجه ــزة تجهي ــزًا كام ـ ً
ـا ،ويتضم ــن أيض ــً قاع ــة ع ــرض صوتي ــة ومرئي ــة
بتقنيـــة عاليـــة الجـــودة ،وأول متحـــف بالشـــرق األوســـط يوظـــف منظومـــة “برايـــل” باللغـــة العربيـــة.
ويحت ــوي المتح ــف عل ــى مجموع ــة كبي ــرة م ــن المقتني ــات األثري ــة م ــن فت ــرات م ــا قب ــل التاري ــخ ،كم ــا أن ــه
يوظ ــف أول منظوم ــة للمخ ــازن المفتوح ــة ف ــي المنطق ــة حي ــث يس ــتطيع ال ــزوار التعل ــم ع ــن المراح ــل
المختلف ــة الت ــي تخض ــع له ــا اللق ــى المتحفي ــة قب ــل عرضه ــا ف ــي المتح ــف.
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كمـا يقـدم المتحـف الوطني عضوية اشـتراك فـي بطاقة “أصدقاء متاحف ُعمان”
والتي تقدم مجموعة من الخدمات الحصرية لحامليها في المؤسسات المشاركة
وهـي :المتحـف الوطنـي ،ودار األوبـرا السـلطانية ،والمتاحف التابعـة لوزارة التراث
العماني الفرنسي ،ومتحف
والسياحة وهي :متحف التاريخ الطبيعي ،والمتحف ُ
وصممت هذه البطاقة خصيصًا
الطفل ،ومتحف المدرسـة السـعيدية للتعليمُ .
لتحقيق القيمة المضافة لألشخاص الذين يترددون بشكل مستمر على المتحف،
وتجدد بطاقة العضوية سنويًا.

المتحف الوطني في عام  2020بعدد من المراسيم السلطانية السامية
وحظي ُ
ومن أبرزها ،الرعاية السامية الفخرية للمتحف من لدن جاللة السلطان هيثم بن
طارق المعظم حفظه اهلل ورعاه ،باإلضافة إلى أيلولة أبرز المقتنيات السـلطانية
للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور (طيب اهلل ثراه) للمتحف الوطني حفاظًا
على اإلرث الخالد للسلطان الراحل.
و ُيعد العام  2020عامًا استثنائيًا بكافة المقاييس والمعايير ،حيث اقترن بتفشي
فيـروس كوفيـد 19 -والـذي ُصنـف كجائحة عالمية ،والـذي ترتب عليه اتخاذ عدد
مـن اإلجـراءات والتدابيـر االحترازيـة الملزمـة ،ومـن بينهـا إغلاق المتحـف الوطنـي
لعمـوم الـزوار قرابـة ثمانيـة أشـهر ونصـف ،مـن الفتـرة الممتـدة مابيـن  17مـارس
وحتى  1ديسمبر  ،2020عم ً
ال بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل
مـع التطـورات الناتجـة عن انتشـار فيروس كوفيد ،19 -وتوقف حركة السـياحية
الخارجيـة توقفاً تاماً .ومـع ذلـك كان عاماً حافـ ًلا ومليئاً باإلنجـازات والتحديـات،
قصصـا لعـدد مـن النجاحـات التـي نعتـز بهـا ونحـن نشـق طريقنـا إلـى
وسـطر
ً
مشـارق نهضة ُعمـان المتجددة.
ومن هنا ،وبسبب تفشي الجائحة فإن المتحف الوطني أكمل المسير في تحقيق
أهدافه المنشودة ولم يتوقف ،حيث تم تحويل المسار إلى الفضاء اإللكتروني
من خالل تنفيذ عدد من المشاريع والفعاليات واألنشطة على منصات الفضاء
اإللكتروني المختلفة ،وتم تمكين الموظفين من العمل وإقامة االجتماعات عن
بعد والوصول إلى أنظمة المتحف المختلفة ،إضافة إلى تداول وتخليص المعامالت
إلكترونيًا لتقليل من التعامل الورقي.

حيث بلغ عدد الفعاليات التي نظمها مركز
ً
ونشاطا ،وتم
برنامجا
التعلم بالمتحف 153
ً
تسـجيل زيادة في عدد المسـتفيدين من
برنامـج العائلات بنسـبة ( ،)36%وبرنامـج
األشـخاص ذوي اإلعاقـات بنسـبة (،)14%
وبرنامـج التعليـم المسـتمر  -المخصـص
لفئة الكبار -بنسـبة ( ،)8%وذلك بسـبب
التحول الرقمي في تنفيذ البرامج والنشاطات
عبـر مختلـف المنصـات اإللكترونيـة ،حيـث
اسـتمر البنـاء علـى هـذه التجربـة الناجحـة
خالل العام الجاري ( .)2021وفي سياق برنامج
التعليـم المسـتمر ،قـام المتحـف الوطني
بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي من خالل
إعـارة بعـض المقتنيـات و تنفيـذ أنشـطة ذات صلـة باللقـى المعـارة لهـم ،والـذي
العمانـي انطال ًقـا مـن القطع
يأتـي فـي إطـار التعريـف بمكنونـات التـراث الثقافـي ُ
المتحفيـة المعـارة ،والترويـج للسـلطنة بمقوماتهـا الحضاريـة والتاريخية إقليميًا
ودوليًا ،باإلضافة إلى إبراز الدور الحضاري كونها جسـرًا بين الشـرق والغرب .وقد
ً
تفاعلا كبيـرًا حيـث تـم الوصـول إلـى  17,942مسـتفيدًا عبـر
شـهدت األنشـطة
مختلف منصات التواصل االجتماعي للمتحف المذكور حتى نهاية ديسمبر .2020
والجدير بالذكر أن المتحف الوطني ،ومن خالل مركز التعلم التابع له ،يهدف إلى
إشراك أكبر قدر ممكن من فئات الزوار في البرامج التعليمية التي يقدمها ،وقد
تم تحديد الفئات الرئيسـية التالية من الجماهير المسـتهدفة ،وهم المهتمون
بالشأن الثقافي والتاريخي :ممثلو مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية
على المستويين المحلي والدولي ،إضافة إلى المؤرخين ،والفنانين ،والحرفيين،
والباحثيـن ،والعامليـن فـي القطـاع المتحفـي ،والجمهـور العـام مـن المواطنيـن
العمانييـن والمقيميـن بالسـلطنة وعائالتهـم ،والسـياح األجانـب ،والموظفيـن
ُ
الشـباب (الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن  25-35عاماً) ،إلـى جانـب الـزوار مـن ذوي
عامـا) ،إلـى جانـب
االحتياجـات الخاصـة ،باإلضافـة إلـى طلاب المـدارس (مـا دون ً 18
طلاب الكليـات والجامعات ،والقطاعين العام والخاص.
كما شــهد العام  2020تدشــين النســخة التجريبية للموقع اإللكتروني للمتحف
الوطنــي ( )www.nm.gov.omبتاريــخ  8مــارس  ،2020حيث يعتبر الموقع بوابة
رقميــة للتعريــف بالــدور الحيــوي للمتحــف ويشــكل مصــد ًرا معلوماتيــً للزائــر
والمختــص ،ويحتــوي علــى خريطــة تفاعليــة تســتعرض قاعــات العــرض المتحفــي
وأبرز اللقى األثرية ،كما يبرز األدوار التكاملية ألقسام المتحف من خالل الفعاليات
والبرامــج المنفذة.

وفي سياق االحتفاء بالعيد الوطني الخمسين المجيد ،تم تدشين مسابقة عبر
مواقع التواصل االجتماعي بعنوان “العهد السعيد” ،حيث تصدر وسم المسابقة
قائمة األكثر تداو ًلا على مستوى السلطنة ،ومع تطبيق خاصية ()IGTV video
ألول مرة ،زادت قاعدة الحسابات المتابعة بنسبة  .1000%كما نظم المتحف أمسية
شعرية بعنوان “ جلسة في حب الوطن” ،أحياها نخبة من شعراء السلطنة عبر
منصة االتصال المرئي “ زووم” ،حيث استعرضت القصائد عظمة ُعمان التاريخية
والمنجزات التنموية ،ابتهاجًا بما تحقق ويتحقق على أرض ُعمان السالم.
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كما أنتج المتحف الوطني برنامجًا بعنوان “ ُلقى وتأريخ” وهو عبارة عن سلسلة
من المقاطع المرئية لتعريف المشاهد على أبرز اللقى األثرية والصناعات الحرفية
والمخطوطات والوثائق والمراسالت والمطبوعات والعمالت القديمة ومجسمات
للسـفن والمراكـب وأدوات المالحـة البحريـة واألسـلحة التقليديـة المتواجـدة فـي
المتحـف ،ونُشـرت المقاطـع علـى شـكل حلقـات عبـر مواقـع التواصـل االجتماعـي
يوميًا خالل شـهر رمضان الفضيل لعام .2021
وقـام المتحـف العـام الفائـت بتنظيـم جلسـة حواريـة احتفاء بمـرور  20عامًا على
إدراج مواقـع أرض اللبـان فـي قائمـة التـراث العالمـي الثقافـي والطبيعـي التابعـة
لمنظمـة اليونسـكو ،عبـر منصـة االتصال المرئـي “ زووم”.
ونظـم المتحـف الوطنـي العـام الفائـت محاضـرة بعنـوان “ واليـة مسـقط ...الحياة
االجتماعية واالقتصادية” ،وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدن ،الذي يصادف 31
أكتوبر من كل عام ،قدمها المحاضر الدكتور سل ّيم الهنائي ،مؤلف كتاب والية
مسقط (الحياة االجتماعية واالقتصادية) ،عبر االتصال المرئي في منصة “ زووم”.
كمـا نظـم المتحـف الوطنـي العـام الفائـت برنامـج “ الخيال اإلبداعـي” ،الذي قدمه
الدكتـور ناصـر بالنجـي ،أسـتاذ مشـارك فـي قسـم الفنـون الجميلـة فـي الكليـة
العلميـة للتصميـم بالسـلطنة ،بمشـاركة  20فنانـة ،وتضمـن البرنامـج  14فص ً
ال
علـى مرحلتيـن األولـى فـي مقـر المتحـف والثانيـة مـن خلال االتصـال المرئـي عـن
بعـد .والهـدف مـن هـذه الورشـة هـو العمـل علـى انتـاج أعمـال فنيـة مسـتوحاة
مـن مقتنيـات المتحـف بطابـع معاصـر.
نظم المتحف الوطني العام الجاري ورشة بعنوان “ استدامة المبادرات المجتمعية”
وذلـك عبـر االتصـال المرئـي منصـة “ زووم” ،وقـدم الورشـة المهنـدس قيـس بـن
سالم المقرشي ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة صدى الشباب.
كما شهد العام المنصرم استمرار العمل في سياق برنامج المعارض والعروض
محل ًيـا ودول ًيـا ،مـن خلال اسـتضافة معـرض دولي بعنـوان “األنمـاط والرموز :تراث
الزخرفة البيالروسـية” ،والذي تم تحويله إلى تجربة افتراضية يمكن مشـاهدتها
علـى الموقـع الرسـمي للمتحـف ،وهـو أول معرض يسـتضيفه المتحف يتم نقله
للفضـاء الرقمـي .أمـا علـى صعيـد المشـاركات الخارجيـة ،تفـرد المتحـف الوطنـي
علـى مسـتوى منطقـة الشـرق األوسـط بمشـاركته فـي معرض “الكنـوز الثقافية
عبـر اإلنترنـت :اختيـارات مـدراء المتاحف العالمية المشـاركة” ،والذي نظمه متحف
الصين الوطني بمشاركة  16متحفًا وطني َا وعالميًا عبر تطبيق (زووم) .كما شارك
المتحف الوطني في الفعاليات المصاحبة لمعرض “بارفامام” ( )Per fumumالذي
تتمحور فكرته حول ثقافة الطيب ،من تنظيم متحف اآلثار في تورينو بالجمهورية
اإليطاليـة فـي الفضـاء االفتراضـي ،حيث شـارك المتحف بعـدد  9لقى أثرية ترتبط
العمانيـة ،ومنهـا أقـدم مبخـره ُمكتشـفة فـي فـي منطقـة رأس
بثقافـة الطيـب ُ
بعمان ،حيث يقدر عمرها بحوالي  4,500عام ،ومباخر احتفالية وشعائرية
الجنز ُ
أثرية أخرى ،وآلة كشـط اللبان (منشـف) ،باإلضافة إلى حافظة لبان أثرية .كما تم
جرد وتوثيق  1,773مقتنى إلكترونيًا في سياق تطوير المقتنيات المتحفية.
وعـن الخطـط المسـتقبلية للمتحـف الوطنـي فـي االعتمـاد علـى التكنولوجيـا
فهي تتمثل في تعزيز وتطوير جانب “الجوالت االفتراضية” ،حيث يعمل المتحف
مؤخـرًا علـى تصميـم جـوالت افتراضيـة تمكـن الزائـر مـن خلال جهـازه المحمـول
علـى مشـاهدة قاعـات المتحـف باألبعـاد الثالثيـة ،وتأخـذه فـي رحلـة عبـر التاريـخ
العمانـي العريـق ،وتوفـر معلومـات عـن أبـرز المقتنيـات التـي يضمهـا
الثقافـي ُ
المتحف بين جنباته .كما يعمل المتحف على مشروع “اإلرشاد السمعي” ،وهي
جـوالت الزيـارات الذاتيـة بـدون مرشـد بداخل المتحف ،يسـتطيع الزائـر من خاللها
اسـتخدام جهـازه المحمـول واختيـار مـا يريـد االسـتماع إليـه مـن معلومـات بنـاء
علـى القاعـة التـي يـود زيارتهـا فـي المتحـف .ولجـذب الـزوار يعمـل المتحـف علـى
مشـروع “روبوت” ُمبرمج للترحيب بالزوار واإلجابة على األسـئلة الشـائعة الخاصة
بالمتحـف باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة.
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العمانـي قدمـا للتكيـف مـع الوضـع الراهـن فـي ظـل
ويمضـي المتحـف الوطنـي ُ
انتشـار جائحـة كورونـا مـن خلال وضـع اسـتراتيجيات وحلـول مبتكرة ،واسـتغالل
الفضـاء االفتراضـي فـي تقديـم خدماتـه لعمـوم الـزوار مـن أجـل تسـهيل الولـوج
للثقافة ،كما يسعى المتحف إلى دمج التكنولوجيا الرقمية مع الزيارات المتحفية
بعـد عـودة الحيـاة إلـى طبيعتهـا بمـا يحقـق النقلـة النوعيـة للقطـاع المتحفـي
تماشـيًا مـع أفضـل المعاييـر والممارسـات المتحفيـة فـي العالم.

المتحف الوطني العماني
المتحف الوطني يبرز مكنونات التراث الثقافي
لعمان عبر الفضاء اإللكتروني
ُ
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محمود محمد
عبد العليم
باحث وثائق ومكتبات ومعلومات
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

نـبـذة عـــنــي
محمــود محمــد عبــد العليــم عبــد الصمــد ولــد فــي قريــة
منقطيــن بمحافظــة المنيــا بجمهوريــة مصــر العربيــة
عــام 1992م .تخــرج مــن جامعــة المنيــا قســم علــوم
الوثائــق والمكتبــات والمعلومــات بتقديــر جيــد جــدًا
مــع مرتبــة شــرف ،ليصبــح بعدهــا عضــوًا فــي المجلــس
الدولــي لألرشــيف فــي باريــس .وهــو حاصــل علــى شــهادة
ماجســتير فــي النظــم العربيــة إلدارة الوثائــق واألرشــفة
اإللكترونيــة .عمــل عبــد الصمــد بمركــز جمعــة الماجــد
للثقافــة والتــراث بدبــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
واليــزال لديــه عــدد مــن المشــاريع والمبــادرات العربيــة
والدوليــة فــي مجــال الوثائــق واألرشــفة اإللكترونيــة
وعلــوم المعلومــات .وقــد نشــر عبــد الصمــد بحوثــً علميــة
ُمحكمــة وعــددًا مــن المقــاالت العلميــة فــي مجــات عربيــة
علميــة ُم َح ّكمــة فــي مجــال الوثائــق واألرشــفة اإللكترونيــة
وعلــوم المكتبــات والمعلومــات والمتاحــف.

نحــو بنــاء متحــف رقمــي لحفــظ
وتوثيــق التــراث البحــري للخليــج
العربــي  :دراســة تطبيقية
التمهيد
توضـح الدراسـة كيفيـة تطويـع واسـتخدام المعاييـر الدوليـة لوصـف وتوثيـق المـواد والكيانـات التراثيـة
وتطبيقاتهـا التقنيـة فـي حفـظ وإتاحـة التـراث البحـري بصـورة رقميـة .كمـا اهتمـت الدراسـة بالضبـط
المتمثل في السـفن البحرية
المتكامـل للجوانـب التراثيـة البحريـة وفقً ـا للتقسـيم الخماسـي ُ
المعيـاري ُ
التراثيـة ،والوظائـف البحريـة التراثيـة ،والشـخصيات ،والموانـئ البحريـة التراثيـة ،والوثائـق البحريـة
التاريخيـة ،وتوثيـق تلـك الجوانـب التراثيـة وإتاحتهـا عبـر منصـة رقميـة تتفـق مـع المعاييـر الدوليـة
المتعـارف عليهـا فـي مجـال التوثيـق واألرشـفة .وتركـز الدراسـة على كشـف اللثام عما يمكـن أن تُحققه
ُ
تلـك المعاييـر وتطبيقاتهـا التقنيـة الحديثـة فـي حفظ وإتاحـة التراث البحري بصـورة رقمية وفي قوالب
معياريـة تتفـق مـع أهـداف البيئـة الرقميـة برسـالتها.
أهمية الدراسة
تأتـي أهميـة الدراسـة مـن موضوعهـا وهـو الحفـاظ علـى التـراث البحـري وإتاحتـه باسـتخدام المعاييـر
الدوليـة التـي تُوثـق هـذا التـراث بطريقـة ُمتعـارف عليهـا دولياً ومتفـق عليهـا رسـميًا ،وباسـتخدام
المناسـبة لتحقيـق ذلـك.
التطبيقـات التقنيـة ُ
أهداف الدراسة
تهـدف الدراسـة إلـى بيـان دور المعاييـر الدوليـة لوصـف وتوثيـق المـواد والكيانـات التراثيـة الصـادرة عـن
المجلـس الدولـي لألرشـيف والمتمثـل فـي المعيـار الدولـي لوصـف الكيانـات االعتباريـة والشـخصيات،
المعيـار الدولـي لوصـف الوظائـف واألنشـطة ،والمعيـار الدولـي للوصـف األرشـيفي العـام ،والمعيـار
المقتنيـة للمـواد األرشـيفية والكيانـات التراثيـة .كمـا تبيـن الدراسـة تطبيقـات
الدولـي لوصـف الجهـات ُ
تلـك المعاييـر بصـورة ُمتكاملـة فـي الحفـاظ علـى التـراث البحـري لـدول العربية على السـاحل الخليجي،
مـع منصـة رقميـة وخطـة اسـتراتيجية يمكـن مـن خاللهـا توثيـق التـراث البحـري وإتاحتـه وفقاً للأركان
الخمسـة المتمثلـة فـي السـفن البحريـة التراثيـة ،والوظائـف البحريـة التراثيـة ،والشـخصيات ،والموانـئ
البحريـة التراثيـة ،والوثائـق البحريـة التاريخيـة .إن تحقيـق هـذه األهـداف يشـكل مسـاهمة متواضعـة
للحفـاظ علـى التـراث العربـي وفقاً ألفضـل الممارسـات المعياريـة والتوثيقيـة.
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مشكلة الدراسة وأسئلة البحث

منهج الدراسة وأدواته

اسـتدل الباحث على مشـكلة الدراسـة من خالل مالحظته لعدم وجود ممارسـة

ـد شــك ً
ال مــن أشــكال البحــث يعتمــد علــى إجــراء
المنهــج التطبيقــي :والــذي ُي َعـ ُ
التجــارب التــي تُحقــق أهــداف الدراســة ويســعى لقيــاس مــدى تحقق تلــك األهداف
فــي ضــوء التجربــة ،وقــد اســتُ خدمت فــي ســبيل ذلــك األدوات التاليــة:
 المصادر والمؤلفات التي تعني بالتراث البحري الخليجي. المواقع اإللكترونية المتخصصة في سرد وعرض والتعريف بالتراثالبحري الخليجي.
المستخدمة في توثيق وأرشفة
 المعايير الدولية والتطبيقات التقنية ُالمواد أو الكيانات التراثية.
 “المتحف الرقمي للتراث البحري لبالد الخليج العربية :البنية التحتيةوالتطبيقات العملية”
 البنية المعيارية والتقنية للمتحف الرقمي للتراث البحري للخليج العربي:يوضح الشكل التالي الهيكل البنائي والمعياري لتصميم البوابة الرقمية
الخاصة بالمتحف الرقمي للتراث البحري الخليجي:

معياريـة وصفيـة ُمتكاملـة تسـتخدم المعاييـر الدوليـة لوصـف وتوثيـق المـواد
والكيانـات التراثيـة للحفـاظ علـى وأرشـفة التـراث البحـري بصـورة ُمتكاملـة
ومترابطـة ،وتسـتند علـى نظـام معلومـات معيـاري ُمتخصـص فـي التوثيـق
ُ
ً
واألرشـفة وإتاحـة المعرفـة فـي العالـم الرقمـي .فضلا عـن غيـاب الدراسـات
التطبيقيـة التـي تسـعى إلـى إتاحـة ذلـك التـراث بصـورة ُمتكاملـة عبـر منصـة
ُموحـدة .ومـن هنـا تتضح مشـكلة الدراسـة ،وينبع التسـاؤل الرئيسـي وهو :إلى
أي مـدى يمكـن للمعاييـر الدوليـة األرشـيفية وتطبيقاتهـا التقنيـة الصـادرة عـن
المجلـس الدولـي لألرشـيف توثيـق التـراث البحـري وإتاحتـه فـي الجوانب الخمسـة
التاليـة:

المسـتخدمة لضبـط الجوانـب التراثيـة وتوثيقهـا فـي بنـاء
الشـكل رقـم  2المعاييـر الدوليـة ُ
وتصميـم المشـروع

المستخدمة لضبط وتوثيق الجوانب
ُيعبر الشكل السابق عن المعايير الدولية ُ
المقترح [المتحف الرقمي] ونُحدد البنية
التراثية في بناء وتصميم المشروع ُ
المعيارية المستخدمة لبناء وتصميم البوابة واستخداماتها الوظيفية كالتالي:

الشكل رقم  1األركان الخمسة لتوثيق التراث البحري

حدود الدراسة ومجالها
 الحدود الزمنيةُ :أعدت الدراسة في الفترة من شهر أبريل لعام  2020حتىشهر مايو لعام .2021
 الحدود المكانية :حددت الدراسة حدودها المكانية لتضم كافة المتاحفالمقتنية للتراث البحري لدول الخليج العربي بهدف
والمؤسسات التراثية ُ
المقترحة.
المنصة
عبر
جمعه وأرشفته وإتاحته
ُ
 الحدود الموضوعية :تتناول الدراسة بين طياتها دور المعايير الدولية لوصفوتوثيق المواد والكيانات التراثية الصادرة عن المجلس الدولي لألرشيف
وتطبيقاتها التقنية ،في توثيق وإتاحة التراث البحري بصورة ُمتكاملة وفي
سياقات معرفية وتاريخية ُمترابطة واتاحتها بصورة ذكية ومرنة عبر
العالم الرقمي.

 .1المعيـار الدولـي لوصـف الشـخصيات والعائلات والجهـات واالعتباريـة فـي
طبعتـه الثانيـة الصـادر عـن المجلـس الدولـي لألرشـيف ،ويسـتخدم هـذا المعيار
بحقولـه وعناصـره للوصـف المعيـاري للسـفن والموانـئ البحريـة كشـخصيات
اعتباريـة ،والشـخصيات الطبيعيـة العاملـة عليهـا أو لهـا عالقـة بهـا.
 .2المعيـار الدولـي لوصـف الوظائـف واألنشـطة والمهـام الصـادر عـن المجلـس
الدولـي لألرشـيف .ويسـتخدم لوصـف الوظائـف والمهـام البحريـة التراثيـة
المسـتمرة والمتعـارف عليهـا بيـن البحـارة.
المندثـرة أو ُ
المنقرضـة أو ُ
ُ
 .3المعيـار الدولـي للوصـف األرشـيفي العـام الصـادر عـن المجلـس الدولـي
لألرشـيف .ويسـتخدم لوصـف الوثائـق والمـواد األرشـيفية الخاصـة بالسـفينة
البحريـة أو الشـخصية ،وذلـك للوصـف الشـامل لكافـة أنـواع وأنمـاط الوثائـق
البحريـة التـي تدخـل تحـت إطـار المجموعـة األرشـيفية والتـي تمثـل بحـد ذاتهـا
السـفينة البحريـة التجاريـة لتوثـق وتحكـي سـيرتها وحياتهـا.
 .4المعيـار الدولـي لوصـف الجهـات أو المؤسسـات أو المنظمـات المقتنيـة
للوثائـق أو المـواد األرشـيفية بحقولـه وعناصـره ،والصـادر عـن المجلـس الدولـي
لألرشـيف .ويسـتخدم لتقديـم وصـف للجهـة المسـؤولة عـن حفـظ المجموعـات
والمـراد أرشـفتها وإتاحتهـا عبـر المنصـة بغـرض
أو المـواد التراثيـة ذات العالقـة ُ
اإلتاحـة واالسـتفادة البحثيـة والعلميـة.
35

محمود محمد عبد العليم
نحو بناء متحف رقمي لحفظ وتوثيق التراث
البحري للخليج العربي  :دراسة تطبيقية

أمـا بالنسـبة للبنيـة التقنيـة للمتحـف فهـي تعتمـد علـى أحـد أبـرز التطبيقـات
مفتوحـة المصـدر والمجانية والمسـتندة فـي بنائها ونظمها الفرعية ووحداتها
التكوينيـة علـى المعاييـر الدوليـة ،وقـد اعتمـدت تطبيـق (AtoM2 : Access
 )to Memoryوالمسـمى باللغـة العربيـة تطبيـق “الوصـول إلـى الذاكـرة” ،وهـو
المسـتخدمة فـي أرشـفة وإتاحـة المـواد التراثيـة .يطـور
أحـد أبـرز التطبيقـات ُ
التطبيـق مـن الناحيـة التصميميـة والمعياريـة المجلـس الدولـي لألرشـيف فـي
باريـس ،وباالتفـاق مـع أحـد أبـرز الشـركات البرمجيـة “أريفاكتشـوال سيسـتمز”
بكولومبيـا البريطانيـة فـي كنـدا ،ممـا ُي ّدعم من اسـتمرارية التطبيق ومواكبته
للمسـتجدات التقنيـة والمعياريـة.
الخطـة المنهجيـة والتطبيقيـة لتجربـة تطبيـق المتحـف الرقمـي
للتـراث البحـري للخليـج العربـي”
تتمثـل الخطـوات المنهجيـة والتطبيقيـة فـي عـدد مـن المراحـل ،وتتضمـن كل
مرحلـة عـددًا مـن الخطـوات اإلجرائيـة لضبـط وتوثيـق كافـة جوانـب المشـروع.
وتتـم هـذه الخطـة باالسـتناد علـى معلومـات وصـور يتـم جمعهـا ،وقوائـم يتـم
ضبطهـا ،بمـا يضمن سـير المشـروع بطريقـة ُمنظمة و ُيمكن تمثيلهـا كالتالي:
 .1الضبـط المتحفـي للسـفن والموانـئ البحريـة التراثيـة وتطبيقاتـه
ا لعمليـة :
• إعـداد قائمـة الضبـط المتحفـي للمجموعـات طبقاً للسـفن والموانـئ البحريـة
التراثية المراد أرشفة مجموعاتها ،وجمع المعلومات والصور الالزمة حولها ،وذلك
لتعبئة حقول وصفها كحقل التاريخ مث ً
ال .ففي حالة السفينة كمجموعة متحفية،
ُيسـجل فـي هـذا الحقـل تاريـخ أقـدم وثيقـة أو دفتـر ُمرتبـط بهـا وموجـود ضمـن
مجموعتهـا ،مـع تاريـخ صنـع أو تسـجيل السـفينة ،وتاريـخ انتهـاء صالحيتهـا أو
تلفهـا أو توقـف العمل بها.

الشكل رقم  4قائمة الضبط المتحفي للسفن والمؤاني البحرية التراثية

 .2الضبط االستنادي للشخصيات التراثية وتطبيقاته العملية:
• إعداد قائمة الضبط المتحفي للشخصيات التراثية [معنوية  -اعتبارية] والمراد
لـكل مـن الشـخصيات التاريخيـة
أرشـفتها ،والمرتبطـة بالسـفن البحريـة التراثيـة
ٍ
وللسفن البحرية ذاتها ،وجمع البيانات والصور الالزمة حول كل شخصية لتعبئة
حقول وصفها وأرشفتها.
جدول  2نموذج لعملية الضبط المتحفي للشخصيات البحرية المراد
وصفها كشخصية معنوية

الشكل رقم  3قائمة الضبط المتحفي للسفن والمؤاني البحرية التراثية

جدول  1الضبط المتحفي لألرصدة والمجموعات المتحفية بالبوابة

إنشـاء التسـجيالت الوصفية الخاصة بالشـخصيات البحرية التراثية طبقً ا للمعيار
الدولـي لوصـف الكيانـات االعتباريـة والشـخصيات مـن خالل تفريغ جميـع البيانات
والصور الالزمة حول كل شخصية لتعبئة حقول وصفها وأرشفتها في الحقول
والعناصـر الضروريـة ،طبقً ـا لمـا تـم جمعـه مـن معلومـات ،ومـا هـو محـدد بقائمـة
الضبط األرشـيفي للشـخصيات المراد وصفها .على سـبيل المثال ،حقل التاريخ،
ففي حالة السفينة ُيسجل في هذا الحقل تاريخ صنع أو تسجيل السفينة حتى
تاريـخ انتهـاء صالحيتهـا أو تلفهـا أو توقـف العمـل بهـا ،أمـا بالنسـبة للشـخصية
فيسـجل تاريـخ ميلاده وتاريـخ وفاتـه ،وذلـك باسـتخدام الوحـدة الثالثـة
المعنويـة ُ
لرمـوز االسـترجاع مـن وحـدات التطبيـق وذلك كما يلي:
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جدول  3الضبط المتحفي والترميز للوظائف البحرية التراثية

والموثقــة بقاعــدة
الشــكل رقــم  5حالــة تطبيقيــة توضــح الشــخصيات البحريــة الموصوفــة
ّ
بيانــات النظــام

• إنشـاء التسـجيالت الوصفيـة الخاصـة بالسـفن البحريـة التراثيـة كشـخصيات
اعتبارية طبقًا للمعيار الدولي لوصف الكيانات االعتبارية والشخصيات ،من خالل
تفريـغ جميـع البيانـات والصـور الالزمـة حـول كل سـفينة لتعبئـة حقـول وصفهـا
وأرشـفتها فـي الحقـول والعناصـر الضروريـة ،طبقاً لمـا تـم جمعـه مـن معلومات
ومـا هـو محـدد بقائمـة الضبـط األرشـيفي للسـفن البحرية ،في النظـام أو قاعدة
المسـتخدمة بالتطبيـق عبـر رمـز االسـترجاع كمـا يلي:
البيانـات ُ

والموثقة بقاعدة بيانات النظام طبقً ا للمعيار
الشكل رقم  6عينة من السفن البحرية الموصوفة
ّ
الدولي لوصف الكيانات االعتبارية والشخصيات

الشكل رقم ( 7الحالة التطبيقية) تسجيلة وصف لسفينة الصمعا طبقًا للمعيار الدولي لوصف
الكيانات االعتبارية والشخصيات

 .3الضبط االستنادي للوظائف البحرية التراثية وتطبيقاتها العملية:
• إعـداد قائمـة الضبـط االسـتنادي للوظائـف البحريـة التراثيـة المـراد وصفهـا
وأرشـفتها ،والمرتبطـة بالسـفن البحريـة التراثيـة والشـخصيات ،وجمـع البيانـات
والصـور الالزمـة حـول كل وظيفـة لتعبئـة حقـول وصفهـا وأرشـفتها.

• إنشـاء التسـجيالت الوصفيـة الخاصـة بالوظائـف البحرية التراثيـة طبقًا للمعيار
الدولـي لوصـف الوظائـف ،مـن خالل تفريغ جميع المعلومـات والصور الالزمة حول
كل وظيفة بحرية تراثية لتعبئة حقول وصفها وأرشفتها في الحقول والعناصر
الضروريـة ،طبقاً لمـا تـم جمعـه مـن معلومـات ومـا هـو محـدد بقائمـة الضبـط
المتحفيـة للوظائـف البحريـة التراثية المـراد وصفها.

المدرجة بقاعدة بيانات المتحف
الشكل رقم  8حالة تطبيقية توضح الوظائف التراثية البحرية ُ
الرقمي على النظام

 .4ضبط العالقات والروابط بين الشخصيات والوظائف وتطبيقاتها العملية:
• إعداد وتنفيذ خطة ضبط العالقات والروابط بين الشخصيات والوظائف لبيان
العالقـات المنطقيـة التـي تربـط كل شـخصية بالوظائـف البحريـة التـي تقلدتهـا
الشـخصية موضوع الوصف واألرشفة.
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 .5الضبــط االســتنادي للمصطلحــات البحريــة والمفتاحيــة وتطبيقاتــه
العمليــة:
• إعداد قائمة الضبط االستنادي للمصطلحات البحرية والمفتاحية المتعلقة
بعمليات وصف المجموعات الوثائقية التي تمثل بنية المشروع ،وتعبر عن محتوياتها
المتعارف عليها بين المجتمع والباحثين ،مع
المسميات ُ
المعلوماتية باستخدام ُ
مراعاة العالقات والروابط المنطقية بين المصطلح ومرادفاته وروابطه حسب ما
وممارسات الضبط االستنادي .البد من إنشاء شبكة للعالقات
تنص عليه معايير ُ
المصطلحات المستخدمة له في نطاقات جغرافية
من
وغيره
المصطلح
ُ
بين ُ
متعددة .تُمثل الحالة التطبيقية التالية عملية إضافة ُمصطلح باستخدام نظام
المستخدم
المقننة ،وقد اعتمد الباحث في الربط بين النظام ُ
التعبئة الخاصة ُ
المصطلحات
وعدد من األدوات التي تمثل مدخالت المكنز البحري ومنها ُمعجم ُ
ومعجم األسماك والحياة البحرية للسيد جمعة بن ثالث ،وتوضح األشكال
البحريةُ ،
المستخدم من
والنظام
المكنز
بين
الربط
لعملية
التطبيقية
الحاالت
التالية
ُ
خالل استرداد البيانات عن ُمصطلح جرجور أبو طريفة (نوع من أنواع القروش)،
سماري (من أنواع السفن الشراعية) ،العيش (األرز) .العالقة الهرمية موضحة
بمصادر خارجية مرتبطة بقاموس المرادفات:

 .6الضبط المتحفي للمجموعات الوثائقية وتطبيقاته العملية:
• إعداد قائمة الضبط المتحفي للمجموعات الوثائقية التي تمثل بنية المشروع،
وتعبر عن تصنيف وترميز المجموعات الوثائقية وما بداخلها من وثائق مع ضبط
مسمياتها وأرقامها ورموزها الترتيبية ،والتسلسل الهرمي لمستويات الوصف
لكل مجموعة حسب ما تتضمنه من وثائق تاريخية بحرية من أنواع وأنماط وثائقية
مختلفة كوثائق التسجيل ،ووثائق التأمين البحري ،ووثائق الشحن البحري ،ووثائق
الرحالت البحرية ،ودفتر البحارة ،ووثائق ومتعلقات العاملين على السفينة.

الشكل رقم  11عرض للمجموعة المتحفية الخاصة بالوثائق أو المواد التراثية لسفينة الصمعا

• تبدأ بعد ذلك عمليات الوصف والتوثيق العلمي طبقًا للحقول التي يحددها
المستخدم طبقً ا لحقول الوصف ،وبعدها يتم تحميل الكيان
معيار الوصف ُ
الرقمي بكل تسجيلة تم وصفها.
 .7استراتيجيات وطرق البحث العلمي في المتحف الرقمي وتطبيقاته
العملية:
• يتم في هذه المرحلة االستفادة من المعلومات المؤرشفة بالبوابة الرقمية من
خالل استخدام نظام البحث واالسترجاع الذكي بالنظام ،وما يتيحه من إمكانات
بحث واسترجاع ،ومن خالله يتم اعداد استراتيجيات البحث المختلفة حسب حاجة
المستخدم لتظهر له النتائج ويقوم بفلترتها حسب ما يراه مناسبًا لحاجته
البحثية أو العلمية كما توضحه األشكال التالية:

الشكل رقم  9حاالت تطبيقية تُوضح الترابط العالئقي للمصطلح الموضوعي

• التطبيق العملي بالنظام لمصطلح مكاني ،ومصطلح موضوعي ،وذلك بعد
ومعجم المصطلحات البحرية للسيد جمعة بن ثالث ،كما تبينه
الربط بين المكنز ُ
الحاالت التطبيقية التالية :
• و ُيبين المثال التالي ضبط استنادي للمصطلحات المكانية لجزيرة صير بو نعير
موضحا الربط المصدري
اإلماراتية ،وجزيرة دلما في أبوظبي ،بعالقاته الهرمية
ً
لمصادر تلك المصطلحات المكانية بالمكنز المستخدم:

الشكل رقم  12صورة لشاشة البحث في قاعدة بيانات المتحف الرقمي

الشكل رقم  13صورة لنتائج البحث للتطبيق العملي وعرض صور ولقطات السفن والوثائق
الشـكل رقـم  10الترابـط العالئقـي للمصطلـح المكانـي لجزيـرة صيـر بـو نعيـر اإلماراتيـة ،وجزيـرة
دلمـا فـي أبوظبـي
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وتتمثل مكوناتها من اآلتي:
 -1محرك البحث :وفيه نجد مستطيل لكتابة نص البحث وينقسم إلى أربعة أجزاء:
أ -أمر اإلضافة  Add newمعيار جديد :يختص هذا األمر بإضافة محرك استفسار
بحثي آخر ،مع الربط بينها باستخدام أدوات الربط المنطقية:

الخطة التنفيذية للمشروع “تطبيق المتحف الرقمي للتراث البحري
للخليج العربي”
المنظمة آللية سير المشروع واستمراريته انطالقًا من
تأتي الخطة التنفيذية ُ
المراحل المنهجية السابقة وتطبيقاتها العملية كما ُيبينها الشكل التالي:

الشكل رقم  14عوامل الربط المنطقية

ب -محددات البحث :تعنى بتحديد نطاق البحث في القاعدة ،وترتبط بمحرك
البحث وأمر اإلضافة مما يمكن من صياغة أكثر من استفسار بحثي في كل
حقل من الحقول المعروضة:

الشكل رقم  15محددات البحث في حقول الوصف

 -2تحديد نطاق البحث في مستودع المعلومات ،ويختص هذا المكون في تحديد
الرصيد المتحفي المطلوب البحث فيها داخل المستودعات أو جهات الحفظ
المقتنية للمواد المتحفية ذات العالقة بالتراث البحري لبالد الخليج العربي ،كما
ُ
يبينها الشكل التالي :

الشكل رقم  16تحديد البحث في المجموعة األساسية

 -3عوامل التصفية :والتي تنعكس بإيجابية على معدل الدقة واالسترجاع،
وتتمثل هذه األدوات كما يبين الشكل التالي:

الشكل رقم  18المراحل التنفيذية لتطبيق مشروع المتحف الرقمي للتراث البحري للخليج العربي

الخاتمة
المتعارف عليها دوليًا
وضحت الدراسة كيفية تطويع واستخدام المعايير الدولية ُ
والمتفق عليها رسميًا للوصف واألرشفة وتطبيقات نظم المعلومات الحديثة في
ُ
المتكامل
المعياري
بالوصف
الدراسة
اهتمت
كما
البحري،
التراث
وإتاحة
توثيق
ُ
الخماسي التالي :السفن البحرية التراثية،
للجوانب التراثية البحرية وفقً ا للتقسيم ُ
والوظائف البحرية التراثية ،والشخصيات ،والموانئ البحرية التراثية ،والوثائق
البحرية التاريخية ،وتوثيق تلك الجوانب التراثية وإتاحتها عبر منصة رقمية تتوافق
المعترف بها.
مع المعايير الدولية ُ
المنطلق توصي الدراسة باتحاد كافة المتاحف والمؤسسات المعنية
ومن هذا ُ
بحفظ التراث البحري لدول الخليج العربي ،والعمل على توثيق وإتاحة ذلك التراث
المقترحة ،وفقًا لخطة الضبط
وفقًا للضوابط المعيارية عبر المنصة الرقمية ُ
المقترحة .وذلك سعيًا نحو تطبيق خطة معيارية متكاملة لحفظ
األرشيفي ُ
وأرشفة كافة الجوانب التراثية البحرية للسفن والموانئ والشخصيات والوظائف
والمهن التراثية البحرية وتقوم بها بأسلوب تعاوني.
المراجع
إرشادات المجلس الدولي لألرشيف .2007 .المعيار الدولي لوصف الوظائف على الموقع االلكترونيhttps://www.ica.org/ :
sites/default/files/CBPS_2013_guidelines_ISDF_AR.pdf
إرشادات المجلس الدولي لألرشيف .2008 .المعيار الدولي لوصف المؤسسات ذات مقتنيات أرشيفية على الموقع االلكتروني:
.https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2013_guidelines_ISDIAH_AR.pdf
إرشادات المجلس الدولي لألرشيف .2008 .سجل هيئة األرشفة المعياري للهيئات االعتبارية واألشخاص والعائالت على الموقع

الشكل رقم  17عوامل التصفية

االلكتروني.https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_EN.pdf :
المجلس الدولي لألرشيف  ،شركة “أرتيفاكتشوال سيستيمز” .2000 .تاريخ الدخول إلى الموقع االلكتروني  5يونيو :2020

وتنقسم عناصر التصفية إلى التصفية حسب مستوى الوصف ،أو حسب التسجيالت
المتاحة صورها الرقمية ،أو حسب نوع وسيلة اإليجاد المتاحة ،أو حسب حقوق
المراد استرجاعها ،أو حسب المدى التاريخي.
النشر ،أو حسب نوع المادة ُ

.https://www.accesstomemory.org/en
المجلس الدولي لألرشيف .2000 .الوصف المعياري الدولي العام لألرشيف (الطبعة الثانية) على الموقع االلكتروني:
https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-edition_EN.pdf
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عليا العوضي
المشاركة تعني االهتمام ،ولكن هل هي
فع ً
ال كذلك؟ حول السلطة التربوية للمتحف

عــلــيــــا
العـوضـي
باحث مستقل

نـبـذة عـــنــي
عليـــا العوضـــي باحثـــة فنيـــة طموحـــة ومتخصصـــة
ف ــي االقتص ــاد ،تهت ــم بتوثي ــق وفه ــم الت ــراث الثقاف ــي
الغنــي لــدول الخليــج العربــي .تعيــش فــي دولــة اإلمــارات
العربيـــة المتحـــدة ،وهـــي حاصلـــة علـــى شـــهادتي
بكالوريــوس فــي االقتصــاد وفــي تاريــخ الفــن مــن جامعــة
نيويـــورك أبوظبـــي .تقضـــي عليـــا وقتهـــا فـــي متابعـــة
ش ــغفها حي ــث تعم ــل كباحث ــة مس ــتقلة ف ــي مؤسس ــة
.Videocity.bs

المشاركة تعني االهتمام ،ولكن
هل هي فع ً
ال كذلك؟
حول السلطة التربوية للمتحف
“إن المتاحـف ال تصـدر ببسـاطة أوصافاً موضوعيـة أو تشـكل مجموعـات منطقيـة ،بـل هـي تضـع رمـوزًا
وتعطـي معـان قيمـة بمـا يتماشـى مـع وجهـات نظـر معينـة أو مخططـات تصنيفيـة محـددة تاريخياً”
(هـول ،1997 ،ص .)4
مقدمة
إن المتاحـف هـي مواقـع نشـطة للتفـاوض بشـأن الهويـة (تروفانينكـو ،2006 ،ص  ،49ودانـكان،1991 ،
ص .)101ووفقاً كمـا أشـار إليـه إدوارد سـعيد ( ،2008ص  )180فـي قولـه“ :كل األشـياء فـي التاريخ ،مثل
التاريـخ نفسـه ،هـي مـن صنـع اإلنسـان” .لطالمـا خدمـت المتاحـف كحـراس تقليدييـن للتاريـخ ،وتقريـر
مـا تريـد تمثيلـه وكيفيـة تمثيلـه مـن خلال مجموعاتهـا (تروفانينكـو ،2006 ،ص  .)51ولكـن يبـدو أن
المسـؤولية التمثيليـة للمتاحـف لـم تعـد كمـا كانـت خلال السـنوات األخيـرة بعـد أن وضعهـا الخبـراء
الميدانييـن وعامـة النـاس علـى حـد سـواء تحـت المجهـر .لقـد أدت إدانـات الموروثـات االسـتعمارية،
والمطالبـات بإعـادة القطـع األثريـة التـي سـلخت عـن أصولهـا منـذ فتـرة طويلـة ،والخالفـات حـول
الحساسـية الثقافيـة وعـدم الدقـة التاريخيـة إلـى زيـادة المطالـب إلعـادة تقييـم قـدرات المسـؤولين فـي
المتاحـف علـى القيـام بمسـؤوليتهم التمثيليـة (فليـن ،2011 ،وتروفانينكـو.)2006 ،
تتجلــى هــذه المطالــب مــن الناحيــة العمليــة فــي تركيــز جديــد علــى “الشــمولية” ،الســيما مــن خــال
تعزيــز مشــاركة الــزوار والمجتمــع .ولقــد تفاقمــت الدعــوة لمثــل هــذه المشــاركة مــع ظهــور الجائحــة
العالميــة ،التــي حولــت قســرًا الكثيــر مــن نشــاطات المتاحــف ،إن لــم يكــن جميعهــا ،إلــى العالــم
االفتراضــي .وبالتالــي ،لــم يعــد المتحــف هــو المقــدم الوحيــد للمحتــوى نظــرًا ألن زواره صــاروا يشــاركون
فــي عمليــة اإلنتــاج أيضــً .ولكــن البــد مــن اإلشــارة إلــى أن المتاحــف تخاطــر من خــال مشــاركة اختصاصها
وصالحياتهــا لســرد القصــص مــع الجمهــور بإضعــاف وكالتهــا المؤسســية وســلطتها التربويــة الخاصــة،
وهــو مــا وصفــه كل مــن بــال ومينكاريللــي “خيبــة أمــل” ( ،2017ص  .)12تبحــث هــذه الورقــة فــي
الطــرق التــي تؤثــر فيهــا األســاليب المختلفــة لمشــاركة الــزوار علــى الســلطة التربويــة الدائمــة للمتاحــف
مــن خــال تتبــع مصــدر تلــك الســلطة ،ووضعهــا ضمــن إطــار مــا يســميه مايــكل فريــش “بالســلطة
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المشــتركة” .ومــن خــال العديــد مــن دراســات الحالــة ،تســلط هــذه الورقــة الضــوء
علــى كيفيــة تأثيــر المتغيــرات المختلفــة علــى ســلطة المتحــف واختصاصــه،
وتوضــح كيــف أن التــزام المتحــف بالتمثيــل الصــادق والتعــاون هــو الســبيل
الحقيقــي للمشــاركة الناجحــة.
السلطة التربوية المتغيرة للمتحف الحديث
يسـتمد المتحـف الحديـث سـلطته التربويـة ،ولـو جزئياً ،مـن إرثـه االسـتعماري.
فقـد تـم تصميـم المتاحـف األولـى لتكـون أماكـن نخبويـة تحـت رعايـة خاصـة
ومصممـه بأسـلوب ذاتـي خـاص ،حيـث تقـدم شـرحًا بديهياً حـول دور “شـهرة
القطـع وشـهرة النـاس المتبادليـن” فـي خلـق رعـاة مـن النبلاء واألمـراء فـي
القـرن السـادس عشـر والذيـن قامـوا بالتعبيـر عـن هوياتهـم الخاصـة بشـكل
رمـزي مـن خلال تجميـع األشـياء الدنيويـة ووضعهـا داخـل خزائـن خاصـة بهـم
(غوزديـن ومارشـال ،1999 ،ص ،170وفليـن ،20212 ،ص  .)11اسـتمرت عمليـات
التجميـع الشـاملة حتـى القـرن الثامـن عشـر محولـة المتحـف إلـى “أداة للدولـة
وبنـاء علـى مـا أفـاده الدكتـور تـوم
القوميـة البرجوازيـة” (فليـن ،2012 ،ص .)11
ً
فليـن ،مـؤرخ وأسـتاذ الفـن المتمـرس“ :نشـأت متاحـف الفـن العامة التـي نعرفها
اليـوم بشـكل مباشـر مـن المجموعـات األميريـة التـي تشـكلت بيـن القرنيـن
السـادس عشـر والثامـن عشـر” (ص  .)12ومـع انتقـال القطـع مـن المجـال الخـاص
إلـى المجـال العـام ،نمـا المتحـف ليشـكل ضمنياً “الخصائـص األخالقيـة والعقلية
والسـلوكية” للجماهيـر التـي يجذبهـا (بينيـت ،1995 ،ص  .)60ويضفـي المتحف
الحديـث شـرعية علـى سـلطته المؤسسـية واختصاصاتـه مـن خلال االسـتفادة
مـن هـذه القـدرات التواصليـة (تروفانينكـو  ،2006 ،ص .)51
ومع ذلك ،فإن هذه السلطة زائفة في ظل مسائل الملكية والشرعية الناشئة
عن قيم العصر الحديث .إن تحول نموذج القرن الحادي والعشرين المميز نحو
الفردية والليبرالية يؤدي إلى تعقيد الدور الموروث للمتحف باعتباره “حاميًا”
للتراث و”وسيطًا للهوية” (تروفانينكو ،2006 ،ص  .)49إن محدودية القدرة
الوصول والتوثيق في المتحف ،والتي كانت في يوم من األيام سبب في هيبته
ومكانته ،صارت تعتبر اليوم ،وإلى حد كبير ،وجهًا من أوجه القصور .وبالتالي،
صارت المتاحف تتمعن في ذاتها وأساليبها التي تسمح بها مجموعاتها
وعروضها للناس “بأخذ المعرفة والعودة بها إلى الوطن” (ماكدونالد،1996 ،
ص  .)86لقد أدى انتشار التكنولوجيا الحديثة وظهور الجائحة العالمية إلى
تفاقم الدعوة إلى زيادة التفاعل االفتراضي ،والذي غير العالقة بين الزوار
والمتحف بصورة حتمية .لذلك فإنه ليس من المستغرب أن تكون هناك زيادة
واضحة في البرمجة التشاركية الرقمية والشاملة في السنوات األخيرة ،والتي
تتجلى بصور مختلفة ضمن سياق المتاحف .يتخذ المحتوى األكثر انتشارًا والذي
ينشئه الزوار إلى حد بعيد شكل “مشاركة الصور ورواية القصص الرقمية
ومساهمات المدونات أو التعليقات والمشاريع الفنية المفتوحة والكثير من
أنشطة الوسائط االجتماعية” (كيد وكارديف ،2017 ،ص .)45
وصحيح أن االنتقال إلى العالم االفتراضي أمر يتم االحتفاء به إللغاء “الحواجز
الرمزية للوصول إلى المتاحف” ،إال أن الباحثين حذروا أيضًا من “الحكمة الوهمية
للحشود” التي تسود العالم الرقمي الالمركزي (بال ومينكاريللي ،2015 ،ص
 .)11فهذه الحكمة الوهمية غير قادرة على “إنتاج أي شيء بخالف خليط فوضوي
من المراجع” ،وهو ما يمنع تماسك المجموعات (ص  .)11ولكن األدهى من ذلك
هو “صعوبة أخذ الرغبة في التحول الديمقراطي إلى ما هو أبعد من توجهات
تكون مفرطة في الغوغائية” ،وهو ما يجعل المتحف غير قادر على أداء واجبه
المؤسسي “في خدمة المجتمع وتنميته” على النحو الذي حدده المجلس الدولي
للمتاحف (ص  .)12وفي المقابل ،يقول مايكل فريش ( )2011أن المتاحف بشكل
أساسي ال تشارك السلطة التاريخية في حد ذاتها ،ولكنها تعترف في نهاية
المطاف “بسلطة فعلية مشتركة في الوثائق التي ننتجها والتفاعل التاريخي مع
وبناء على أفاده فريش،
الجمهور عبر بعد حواري ،مهما كان ضمنيًا” (ص .)128
ً
فإن “القدرة على التدوين” يتم مشاركتها بحكم تعريفها ،وهو ما يولد سلطة
تفسيرية (ص  .)128وبالتالي فإنه من غير المستغرب أن يكتسب العالم الرقمي
مكانة خاصة في ظل قدرته على تسهيل مثل هذا المخطط الالمركزي للتواصل،
وقدرته على مشاركة السلطة ،على الرغم من أن مدى هذه المشاركة يعتمد على
خصوصيات المحتوى الذي يضعه الزائرون (دوكلوس أورسيللو ،2013 ،ص .)122

أوجـه المشـاركة المجتمعيـة المختلفـة فـي المتاحـف :األسـلوب
الحالـي ناجـح
بعـد دراسـة األدبيـات واألبحـاث ذات صلـة واستكشـاف دراسـات حالـة توضيحيـة،
يسـلط القسـم التالـي الضـوء علـى أربـع متغيـرات أساسـية يجـب أن يأخذهـا
مطـورو برامـج المتاحـف فـي الحسـبان فـي هـذا العصـر الرقمـي .ويعـد التـزام
المتحـف بالمشـاركة المجتمعيـة الحقيقيـة أمـرًا بالـغ األهميـة مـن بيـن جميـع
المتغيـرات المدرجـة.
أدوات خاصة بالجمهور
أظهـرت الدراسـات واألدبيـات أن برامـج المشـاركة الناجحـة تتحـدد بتحديـد
جمهورهـا المسـتهدف ،سـواء كان ذلـك مـن عامـة النـاس أو مجتمـع معيـن
أو فئـة عمريـة (لونـغ ،2013 ،ص  ،146وكيـد وكارديـف ،2017 ،ص  .)47إال أن
تداعيـات مشـاركة المجتمـع لسـلطة المتحـف تعتمـد فـي نهايـة المطـاف علـى
الطريقـة التـي يتـم بهـا تعريـف “المجتمـع” وتحديـده والتعامـل معـه .فبعـد
تحديـد “مـاذا [ومـن] نعنيـه “بالمجتمـع” ،يوصـي مـؤرخ الفـن الشـفهي الشـهير
سـتيفن لونـغ باالسـتماع الفعـال الحتياجـات المجتمع المذكور ،وبضـرورة التخلي
عـن االفتراضـات حـول شـكل تعاون المتحف مع هـذا المجتمع لفتح المجال لحوار
ً
فعلا “مركـزًا يجتمع
صـادق بينهمـا (ص  .)150أي أنـه ال يمكـن للمتحـف أن يكـون
فيـه النـاس للقـاء والتحـدث ،ومشـاركًا نشـطًا ومرئياً فـي الحيـاة المدنيـة ،ومالذًا
آمناً ،وحاضنـة موثوقـة للتغييـر” علـى النحـو الـذي حـدده التحالـف األمريكـي
للمتاحـف ،إال عندمـا تكـون هنـاك مشـاركة مجتمعيـة (لونـغ ،2013 ،ص .)142
قـام معـرض الفنـون التابـع لجامعـة نيويـورك أبوظبـي وفـي خضـم الجائحـة
العالميـة ،بتقديـم معـرض افتراضـي فـي وقـت مناسـب “ال يتماشـى مـع أو يقـع
ضمـن أو حتـى يتعلـق بموضـوع” ،والـذي يستكشـف إمكانيـات وقيـود الثقافـة
الرقميـة .قـام المعـرض ضمـن
التزامـه بـدوره األكاديمـي وفهمـه
للتركيبـة السـكانية للمتابعيـن
مـن فئـة البالغيـن علـى تطبيـق
“انسـتغرام” ،بتطويـر أداة تدعـم
المحتـوى الـذي ينشـئه الجمهـور
بصـورة منسـقة جيـدًا ،فوضـع
اسـتبيانًا أسـبوعيًا حـول محتـواه
الـذي ينشـره علـى تطبيـق
“انسـتغرام” الخـاص بـه .وهـو مـا
حـث متابعيـه علـى التفكيـر فـي
عالقتهـم بالتكنولوجيـا ،وشـعور
االنتمـاء عبـر اإلنترنـت وبعيـدًا عنـه،
والطـرق التـي غ ّيـرت بهـا الجائحـة
هذه االسـتجابات .وتـم عرض إجابات
المتابعيـن األكثـر شـيوعًا وربطهـا
باألعمـال الفنيـة المعروضـة .ولكـن
األهـم مـن ذلـك ،أن معـرض الفنـون
فـي جامعـة نيويـورك أبـو ظبي خلد
هـذا المحتـوى العابـر الـذي وضعـه
الزائـرون مـن خلال اسـتضافة
الـردود التمثيليـة ضمـن فيديـو
مميـز فـي خاصيـة “انسـتغرام ريلـز”
علـى صفحـة “االنسـتغرام” الرسـمية الخاصـة بـه .وقـد شـارك المعـرض سـلطته
بشـكل فعال مع مجتمعه ،ليس فقط من خالل االسـتفادة من منصات وسـائل
التواصـل االجتماعـي لممارسـة سـلطتهم التقديرية فيما يتـم تقديمه للجمهور
مـع إتاحـة مسـاحة للتبـادل ،ولكـن أيضاً مـن خلال تنسـيق مجموعـة مختـارة
ذات صلـة بالموضـوع والمجتمـع ،وأسـئلة تجيـب علـى تجربـة المجتمـع الجماعيـة
للجائحـة بلغـة وشـكل متوافقيـن مـع عمـر وحساسـيات متابعيهـم.
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اللغة واختيار الكلمات

إدارة توقعات الجمهور

إن القـوة الضمنيـة لبنيـة اللغـة المسـتخدمة لوصـف المشـاركة المجتمعيـة
“تؤثـر وتتغلغـل” فـي طبيعـة عمليـة التبـادل (لينـش ،2014 ،ص  .)10يقـول َيـآل
فيليبوفيتـش إن اللغـة المسـتخدمة “علـى الرغـم مـن حسـن النيـة ،يمكـن أن
تكـون مهينـة ومتعاليـة” ،مثـل اسـتخدام عبـارات مثـل “نحـن نرعـى  ”...و “نحـن
نقـدم ونعلـم  ،2013( ”...ص  .)133وهـو مـا يتفـق معـه لينـش ،الـذي يقـول فـي
نقاشاته أن “خطاب الخدمة يضع جوهر الموضوع (العضو في المجتمع) في دور
[“ ]....المسـتفيد” ،بينمـا يضـع المانـح (وهـو المتحـف وموظفـوه) فـي دور” مقـدم
الرعايـة” ،وبالتالـي يفقـد النـاس “قدرتهـم المؤثـرة” بـدالً مـن تقاسـم السـلطة
(ص  .)10ويـرى فيليبوفيتـش أيضاً أن “التعـاون أصبـح كلمـة يمكـن تبديلهـا
[بمصطلحـات] كالشـراكة والتشـاور والمشـاركة واالنتمـاء وحتـى المسـتفيد”
(ص  .)133وتتأثـر السـلطة التربويـة للمتحـف بشـكل مختلـف فـي كل سـيناريو
مـن هـذه السـيناريوهات.

بمـا أن المحتـوى الـذي يضعـه الجمهـور يتجـاوز بحكـم تعريفـه القـدرة اإلنتاجيـة
للمتحـف ،فمـن المتوقـع مـن المتحـف “أن يتحكـم فـي هـذا التفاعـل” و “يتجنـب
التفاعل المصطنع” بااللتزام بكلمته ،كما ال يجوز له فرض رقابة على مساهمات
الجمهـور التـي دعـا إليهـا أو التراجـع عـن مبادرتـه تماماً كمـا أعلـن عنهـا دون
اإلضـرار بمصداقيتـه وأصالتـه (بـال ومينكاريللـي ،2015 ،ص  .)11وبالتالـي فـإن
الكشـف الصريـح عـن سياسـة حريـة التصـرف فـي المتحـف ،وفـي اختيـار مـا يتـم
ً
أصلا ووقـت مشـاركتها يعـد أمـرًا بالـغ
مشـاركته مـن مسـاهمات دعـا هـو إليهـا
األهميـة لسـمعته اإللكترونيـة .يسـمح هـذا للمتحـف بمـا يلـي( :أ) “أال يغـرق [فـي
كميـة] مسـاهمات الـزوار” ،و (ب) أال تكـون عليـه مسـؤولية بخصـوص األعمـال
التـي يتـم مشـاركتها “والتـي قـد ال ترقـى إلـى مسـتوى النتائـج المتوقعـة” (ص
 .)11علـى سـبيل المثـال ،تدعـو مسـابقة التصويـر الفوتوغرافـي األسـبوعية
لمتحـف اللوفـر أبـو ظبـي زوار المتحـف إلـى مشـاركة صورهـم للمتحـف مـن خلال
الوسـم “ ”#LouvreAbuDhabiليتـم اختيـار صـورة فائـزة وإعـادة نشـرها علـى
صفحـة المتحـف الرسـمية علـى تطبيـق “انسـتغرام” باعتبارهـا “صـورة األسـبوع”
( .)#PicofTheWeekوبالمثـل ،أطلـق مركـز جميـل للفنـون ،ومؤسسـة قطـر،
ومتاحـف قطـر مسـابقتين للفنـون الرقميـة فـي عـام  ،2020وهـي النسـخة
الثالثـة مـن “فـن جميـل للتكليفـات الفنيـة” و”قصـص المرونـة غيـر المروية” على
التوالـي ،والتـي نقلـت بوضـوح أهدافهـم وجوائزهـم ومعاييـر االختيـار .وقد نجح
التواصـل الواضـح والحـذر فـي تحقيـق توقعـات الجمهـور فـي جميـع هـذه األمثلة.

ال تقـل أهميـة المصطلحـات المسـتخدمة لوصـف مبادرات المشـاركة المجتمعية
فـي اللغـة عـن تلـك التـي يسـتخدمها المتحـف فـي عـرض األصـوات المشـاركة.
إن وضـع مسـافة أو عدمهـا فـي هـذه العـروض يغيـر بشـكل كبيـر مـن آثارهـا
علـى السـلطة التربويـة للمتحـف .ويمكـن النظـر ،علـى سـبيل المثـال ،إلـى مـا
تقـوم بـه اللجنـة االستشـارية المجتمعيـة لمتحـف مانشسـتر التـي تأسسـت
فـي عـام “ 2000لتحـدي المركزيـة األوروبيـة التقليديـة للمتاحـف” عبـر الحـوار
(لينـش ،2014 ،ص  .)6يقـول لينـش[“ :يبـدو] أن اللجنـة االستشـارية المجتمعيـة
[موجـودة] ببسـاطة للموافقـة علـى سياسـات المتحـف” فـي ظـل كبـت المتحـف
المتواصـل للصـراع المحتمـل حـول عـدم رغبتـه فـي تقديـم األصـوات المشـاركة
علـى أنهـا أصـوات خاصـة بـه (ص  .)5هـذه المسـافة وهـذا البعـد جهـد متعمـد
مـن المتحـف لالحتفـاظ بالسـيطرة التقليديـة المهيمنـة ،إال أنـه بالتمسـك بهـا،
يعـرض المتحـف وسـلطته التربويـة للخطـر مـن خلال تناقـض أفعالـه مـع أقوالـه.
مدة البرامج
تُعد مدة المبادرات من أهم العوامل المساهمة في نجاح المشاركة المجتمعية،
ألن العديد من المبادرات قصيرة األمد والسطحية تصور المؤسسة ،في أحسن
حال من األحوال ،على أنها مؤسسة متعطشة للمال ،وعلى أنها حليف غير
موثوق به وغير أصيل في أسوأ األحوال (فيليبوفيتش ،2013 ،ص  .)137ولكن
وفي المقابل ،يشير التعاون الطويل بين المجتمع والمتحف إلى أن المتحف
لديه التزام نحو المجتمع الذي يشارك فيه .على سبيل المثال ،تعرف متاحف
الشارقة بتفانيها بتسهيل القدرة على الوصول ألصحاب الهمم في اإلمارة،
وهو التزام تشبثت به منذ عام  2010على األقل .كان متحف الشارقة للفنون
قبل الجائحة يقدم برامج مجانية لعائالت أصحاب الهمم ،واستمر بعد الجائحة
في إشراك أصحاب الهمم افتراضيًا ،مما أسفر عن مزايا غير متوقعة للمشاركين
الذين شاركوا من منازلهم بأمان وراحة .إن االلتزام المؤسسي الطويل األمد
للمتحف تجاه هذا المجتمع هو الذي يسهم في مشاركته الحقيقية للسلطة.
ولكن مع ذلك ،ال بد من االشارة إلى أن االعتبارات الزمنية المؤقتة تحدد فعالية
المحتوى الذي يضعه الزائرون وأهميته .فعلى الرغم من توظيف هذا النوع
من المحتوى في محاولة “مفاجأة” ،و”إشراك” ،وبالتالي “إعادة جذب” الزائرين
إلى تجربة المتحف ،فإن انتشار األدوات التي يمكن أن ينشئ الجمهور من
خاللها محتواهم قد “يولد نوعًا من خيبة األمل” (يال ومينكيريللي،2015 ،
ص  ،)13ألن “فترة حياتها القصيرة تعني أنه يجب تحديثها باستمرار” بأحدث
االتجاهات التكنولوجية حتى تظل ذات صلة ومعنى (ص  .)13كما يجب أال
تجعل “اإلنتاج االستهالكي” للزوار “روتينيًا” لكي يظل المحتوى فعاالً عند زيارة
المتحف (ص  .)13يظهر هذان االعتباران واضحين في حالة العمل التركيبي
“لمكعب الترحيب” ( )Hello Cubeفي متحف “تيت مودرن” ،والذي هو عبارة
عن روبوت مغرد يرد فورًا على تغريدات الزوار له عبر تطبيق “تويتر” ،ونجاح هذا
العمل يعتمد على أهمية “تويتر” المستمرة وعلى واهتمام الجمهور المستمر
(كيد وكارديف ،2017 ،ص  .)47وهو وما يشابه أهمية تطبيق “انستغرام” في
منطقة شبه الجزيرة العربية والذي دعم نجاح وضع الزائرين للمحتوى المذكورة
أعاله والصادر عن معرض الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.
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االستنتاجات
يقـول توميسلاف سـوال (“ :)1997يبـدأ المفهـوم المتحفـي بأكملـه بسـؤالين:
مـاذا؟ ولمـن؟ “(ص  .)172إن األسـئلة األساسـية لـم تتغيـر فيمـا يتعلـق بمسـألة
السـلطة وصالحية التدوين في سـياق متحف القرن الحادي والعشـرين .تناقش
هـذه الورقـة مصـدر السـلطة التربويـة للمتاحـف وأساسـها ،وتتتبـع تطورها عبر
القرون ،والتي تظهر أنه من الصعب اإلجابة على سـؤال “ما إذا كانت المشـاركة
شـكل مـن أشـكال االهتمـام ضمـن سـياق سـلطة المتحـف التربويـة” ،كمـا أنهـا
تظهـر أنـه السـؤال الخاطـئ للطـرح نظـرًا إلـى الطبيعـة الحتميـة للسـلطة
المشـتركة وانتشـار التكنولوجيـا فـي المنـاخ الجغرافي-السياسـي اليـوم.
ولكـن بـدالً مـن ذلـك ،فإنهـا تتنـاول صياغـة أكثـر فائـدة تنبـع مـن هـذه األفـكار:
كيـف يمكـن االسـتفادة مـن عالقـة افتراضيـة دقيقة بيـن المتحـف والجمهور من
أجـل إحـداث تغييـر اجتماعـي إيجابـي؟

عليا العوضي
المشاركة تعني االهتمام ،ولكن هل هي
فع ً
ال كذلك؟ حول السلطة التربوية للمتحف

المراجع

“فـي المتاحـف والهجـرة :التاريـخ والذاكرة والسياسـة” ،الصفحـات  .1-15دار روتليدج للطباعة والنشـر.2014 ،

بـال ،ماتيلـد وريمـي مينكاريللـي“ .الويـب  :2.0هـل يتـم إعـادة تعريـف العالقـة بيـن المتحـف والزائـر؟” فـي المجلـة الدوليـة إلدارة

ماكدونالـد ،شـارون“ .مقدمـة” فـي كتـاب” متاحـف التنظيـر” ،حررتـه شـارون ماكدونالـد وغـوردون فايـف ،الصفحـات .1-18

الفنـون  ،18العـدد  :)2015( 1الصفحـات .43-51

أكسـفورد :دار بالكويـل للطباعـة والنشـر.1996 ،

بينيت ،توني“ .والدة المتحف :التاريخ والنظرية والسياسة” .لندن :دار روتليدج للطباعة والنشر.1995 ،

هول ،ستيوارت“ .التمثيل :التمثيالت الثقافية والممارسات الداللة” .لندن :دار سيغ.1997 ،

دنـكان ،كارول“ .المتاحـف الفنيـة وطقـوس المواطنـة” فـي كتـاب “معـرض الثقافـات” ،تحريـر إيفـان كارب وسـتيفن الفيـن،
الصفحـات  .88-103واشـنطن العاصمـة :دار طباعـة معهـد سميثسـونيان.1991 ،
دوكلـوس  -أورسـيلو ،إليزابيـث“ .السـلطة المشـتركة :مفتـاح التعليـم المتحفـي إلحـداث تغييـر اجتماعـي” فـي مجلـة “تعليـم
المتاحـف  ،”38العـدد  :)2013( 2الصفحـات .121-128
سعيد ،ادوارد“ .تغطية اإلسالم :كيف يحدد اإلعالم والخبراء كيف نرى بقية العالم” .راندوم هاوس للنشر.2008 ،
سوال ،توميسالف“ .المتاحف والعلم المتحفي واألخالقيات” .في كتاب “أخالقيات المتحف” ( :)1997الصفحات .168-75
تروفانينكـو ،برينـدا“ .مقاطعـة النظـرة :إعـادة النظـر فـي السـلطة فـي المتحـف” فـي مجلـة “دراسـات المناهـج  ،”38العـدد 1
( :)2006الصفحـات .49-65
غوسـدن ،كريـس ،وإيفـون مارشـال“ .السـيرة الثقافيـة لألشـياء” .مجلـة “علـم اآلثـار العالمـي  ،”31العـدد  :)1999( 2الصفحـات:
.169-178
فريـش ،مايـكل“ .مـن سـلطة مشـتركة إلـى المطبـخ الرقمـي والعكـس” فـي كتـاب “فـي الهجـر؟ مشـاركة السـلطة فـي عالـم
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د .أشــــوك
جاناباثي أير
أس ــتاذ ورئي ــس ف ــي كلي ــة التصمي ــم والعم ــارة،
أكاديمي ــة مانيب ــال للتعلي ــم العال ــي

نـبـذة عـــنــي
الدكت ــور أش ــوك جاناباث ــي أيي ــر ه ــو أكاديم ــي ذو خب ــرة
ف ــي مج ــال الهندس ــة المعماري ــة ،ول ــه تاري ــخ حاف ــل ف ــي
التعليـــم العالـــي .وهـــو يركـــز علـــى التعلـــم والبحـــث
التربـــوي القائـــم علـــى التدريـــس ،والتواصـــل بيـــن
الثقافـــات ،والتوثيـــق والدراســـات الحضريـــة والحفـــظ،
وتطويـــر المناهـــج ممـــا يفضـــي إلـــى االعتمـــاد الدولـــي
فـــي تعليـــم الهندســـة المعماريـــة .حاصـــل علـــى درجـــة
الدكت ــوراه ف ــي الهندس ــة المعماري ــة (البح ــوث التربوي ــة
فــي التعليــم المعمــاري) مــن الكليــة الويلزيــة للهندســة
المعماري ــة ف ــي جامع ــة كاردي ــف ف ــي المملك ــة المتح ــدة.

من منظور إمارة الشارقة في
دولة اإلمارات  :التجربة المادية
والرقمية في ضوء مشاركة الزائرين
واعتبار تصنيف المتحف قاسم
ثقافي حضري
ملخص
تعد التجربتين المادية والرقمية من أساسيات مشاركة الزوار في تصنيف المتاحف ،حيث إن تمثيلهم
يشكل قاسمًا من القواسم الثقافية الحضرية .تركز هذه الورقة على ثالثة معارض تم تصورها
وتنظيمها وعقدها في متحف المحطة في الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .يمكن فهم
سياق منظور الشارقة للتنمية الحضرية من خالل تصنيف المتاحف كقواسم ثقافية ،ومن خالل
األبحاث المستمرة منذ عام  ،2004والتي تعكس أهمية دمج التنمية الثقافية في النسيج الحضري
لهذه اإلمارة بإنشاء هيئة الشارقة للمتاحف (إيه جي أيير ،ديبو ،غاندي ،وباريخ .)2019 ،يمكن من خالل
فهم تصنيف المتاحف من وجهة النظر المعمارية والحضرية (إيه أيير )1996 ،والتحليل القائم على
الدراسة الميدانية لكل من لندن وبرلين ونيويورك ،التعمق والتأمل في المقاربة المقارنة لسيناريو
الجائحة العالمية والنقاش الذي تم إعادة إحياؤه حول المشاركة عبر اإلنترنت والمعارض االفتراضية
وتعزيز المشاركة المادية والتكيف .تناقش هذه الورقة التصنيف المادي للمتاحف وأهميته الحضرية،
والمتمركز حول مشاركة الزوار وأهميته خالل جائحة كوفيد –  19وما بعدها.
مصطلحات داللية
التجربـة الماديـة – الرقميـة ،تفاعـل الزائـر ،تصنيـف المتحـف ،القواسـم الثقافيـة – تطوير-النسـيج –
الحضـري ،تصـور -تنظيـم – انعقـاد
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منعطفــً حاســمًا فــي نقاشــات التنميــة المعماريــة والعمرانيــة لإلمــارات الســبع
التــي تشــكل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (دملوجــي  2006 ،ب) .إن الطريــق
نحــو تحقيــق التنميــة الحضريــة المســتدامة محفــوف بالمخاطــر فــي ظــل الثــروة
النفطيــة المكتشــفة حديثــً ،وتوزيــع هــذا المــورد الثميــن علــى مواطنــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتأثيــره علــى العاصمــة أبوظبــي واإلمــارات األخــرى بمــا
فــي ذلــك دبــي والشــارقة (أحمــد ، 2006 ،ودملوجــي 2006 ،ب) .كمــا تعكــس
الرحلــة الشــخصية لمقيــم فــي “قلــب الشــارقة” منــذ عــام  ،2004والمعروفــة
بالعاميــة بإســم “الرولــة” ،المنظــور االجتماعــي الثقافــي مــن خــال استكشــاف
البحــث الحضــري التجريبــي “لعالمــات الهويــة'' الحضريــة و”القواســم الثقافيــة”
(إي جــي إيــر ومؤلفيــن آخريــن .)2019 ،إن القواســم الثقافيــة الحضريــة التــي
تتضمــن تصنيــف المتاحــف أساســية لفهــم النواحــي الجديــدة فــي التنميــة
الحضريــة المســتدامة فــي الشــارقة فــي دولــة اإلمــارات.

المقدمة
يتــم طــرح تصنيــف المتحــف علــى أنــه محــرك ثقافــي مــن وجهــة نظــر حضرية عبر
دراســات الحالــة ،وتتمركــز المتاحــف فــي قلــب المعــارض الدوليــة بما فــي ذلك “10
متاحــف  10 -مواقــع” (“موقــع المتاحــف” )1992 ،و”قصــور الفــن :معــارض فنيــة
فــي بريطانيــا( ”1990-1790 ،قصــور الفــن :معــارض فنيــة فــي بريطانيــا 1790-
 .)1991 ،1990تتنــاول األطروحــة المعماريــة دراســات حالــة هنديــة وأخــرى عالميــة
تشــمل تصنيــف المتاحــف ،بمــا فــي ذلــك متحــف جواهــر كاال كنــدرا والحــرف فــي
الهنــد الــذي صممــه تشــارلز كوريــا ،ومتحــف العمــارة األلمانــي مــن تصميــم أوه
أم أنغــرز ،ومعــرض “شــتوتغارت” فــي ألمانيــا للمصمــم جيمــس ســتيرلنغ .وفــي
حيــن أن دراســات الحالــة هــذه نظــرت فــي التجربتيــن المادية والرقميــة بصفتهما
نموذجــً أساســيًا يتعلــق بمشــاركة الزائــر فــي تســعينيات القــرن الماضــي ،تــم
اعتبــار تصنيــف المتاحــف أيضــً قاســمًا ثقافيــً حضريــً تمثيليــً .لقــد أظهــرت
األطروحــة نيودلهــي علــى أنهــا وجهــة حضريــة مــن خــال تحديــد منطقــة محمية
للمتاحــف فــي العاصمــة الهنديــة (إي أيــر ،)1996 ،وبالتالــي تحديــد نقطــة انطــاق
لفهــم أعمــق لتصنيــف المتاحــف كقواســم ثقافيــة حضريــة.
تصنيــف المتحــف كقواســم ثقافيــة حضريــة  -منظــور عالمــي يضــع
الشــارقة تحــت المجهــر
تــم وضــع الفرضيــة المتطــورة التــي تصنــف المتاحــف علــى أنهــا قواســم ثقافيــة
حضريــة ضمــن ســياق يركــز علــى التنميــة الحضريــة فــي الشــارقة مــن خــال
استكشــافات البحــوث الحضريــة التجريبيــة منــذ عــام  ،2004وتــم اعتبــار تكامــل
التنميــة الثقافيــة علــى أنــه عامــل تنمــوي ناشــئ للنســيج الحضــري مــع إنشــاء
هيئــة الشــارقة للمتاحــف ( إي جــي إيــر وباقــي المؤلفيــن .)2019 ،إن البيئــة
المبنيــة مــن وجهــة نظــر حضريــة ،والتــي تأتــي علــى شــكل قواســم ثقافيــة
مثــل “مفهــوم أنظمــة الحركــة” ،هــي معاييــر متطــورة فــي الحضــارات اليونانيــة
والرومانيــة مــن زمــن العصــور الوســطى وصــوالً إلــى عصــر النهضــة وتدخــات
جــون نــاش مــا بعــد الثــورة الصناعيــة فــي لنــدن (بيكــون ،)1967 ،وهــي تمثــل
الفــروع التكوينيــة للتطــور الثقافــي الحضــري .يتنــاول هــول ( )1998المشــروع
المعمــاري الضخــم مــن وجهــة نظــر دراســات شــيكاغو ونيودلهــي وبرليــن
وموســكو ( )1900-1940والمشــروع االقتصــادي الحضــري الــذي يشــمل بالتيمور
وهونــغ كونــغ ولنــدن (( )1987-1975هــول ،)1998 ،حيــث يتــم تضميــن دور
الثقافــة فــي المجتمــع الحضــري (الصفحــات  )150-87فــي أطروحــات حضريــة
متماســكة قدمهــا الفالســفة والنقــاد وعلمــاء االجتمــاع وعلمــاء المــدن (“قــارئ
المدينــة” .)2003 ،وإن المقاربــة لهــذا الــدور ،مــن منظــور عالمــي ،فــي تركيــزه
علــى الشــارقة هــو تمثيــل لهــذه الفرضيــة المتطــورة مــن خــال تحليــل تصنيــف
المتاحــف ،تحــت إشــراف هيئــة الشــارقة ،علــى أنهــا قواســم ثقافيــة.

تناقــش جاكوبــس ( )1961دور األرصفــة فــي حيهــا في قريــة غرينتش بنيويورك،
وتســتخدم هــذا الــدور كنقطــة انطــاق لفرضيتهــا الناشــئة كنمــوذج مصغــر
وشــامل للحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة الحضريــة (جاكوبــس .)2003 ،وهــو نقــاش
مماثــل ظهــر فــي بحثنــا الحالــي فــي التطــورات العمرانيــة والمعماريــة التاريخيــة
فــي البيئــة المبنيــة ،وتوثيــق التــراث فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .أمــا فيمــا
يتعلــق بمســألة التجديــد الثقافــي الحضــري للمرافــق العامــة للمدينــة ،فقــد
قــدم زوكيــن ( )1995مانهاتــن فــي نيويــورك كحالــة دراســية ،حيــث بــات الضغــط
االقتصــادي الــذي تمارســه المشــاريع الخاصــة منظــورًا كالســيكيًا (زوكيــن.)2003 ،
يذكــر أنــه تمــت دراســة حــاالت مماثلــة مــن التجديــد الثقافــي الحضــري فــي حــي
البســتكية فــي دبــي (أولرويــد روبنســون )2006 ،ومــن منظــور إحيــاء التــراث
المعمــاري والحفــاظ عليــه فــي قلــب الشــارقة (دملوجــي  2006 ،أ).
الفرضية المتطورة العتبار تصنيف المتحف قواسم ثقافية حضرية
إن الفرضيــة الحاليــة تتطــور فــي ضــوء االستكشــاف التجريبــي القائــم علــى
البحــث الحضــري ،وتحليــل تصنيــف المتحــف مــن منظــور معمــاري وحضــري
(إي إيــر )1996 ،مــن خــال تحليــل مقــارن للرحــات الميدانيــة التــي أجريــت فــي
لنــدن ( )2013وبرليــن ( )2016ونيويــورك ( .)2019لقــد أعــادت المقاربــة المقارنــة
أثنــاء الجائحــة العالميــة إحيــاء النقــاش المســتمر حــول المشــاركة عبــر اإلنترنــت
والمعــارض االفتراضيــة .ينــص تصنيــف المتحــف كقواســم ثقافيــة حضريــة علــى
تعزيــز المشــاركة الماديــة والتكيــف مــن خــال تعزيــز مكانــة المتاحــف فــي تجربــة
المواطنيــن الحضرييــن .وتتضمــن منهجيــة البحــث لهــذه الفرضيــة المتطــورة
التوثيــق والتحليــل المعمــاري مــن خــال الرحــات الميدانيــة إلى البيئــات الحضرية.

إن توجــه مامفــورد ( )1937للتعــرف علــى “المدينــة” هــو نقطــة البدايــة لفهــم
الثقافــة الحضريــة والمعاييــر المحــددة للمواطنيــن الحضرييــن فــي المجتمــع
مقارنــة مــع وجهــة النظــر الريفيــة (مامفــورد .)2003 ،إن الفرضيــة المتطــورة تمثل
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ـدأت هــذه الرحــات فــي عــام  1992عندمــا كنــت طالــب هندســة معماريــة،
لقــد َبـ ُ
ثــم مهندســً معماريــً وأكاديميــً وباحثــً ومســافرًا .وقــد لَعبــت دورًا مهمــً
فــي توســيع هــذا اإلطــار االفتراضــي للمتاحــف باعتبــاره التصنيــف المعمــاري
الــذي يعبــر عــن المشــهد الثقافــي الحضــري للمــدن فــي الماضــي والحاضــر
والمســتقبل .وشــملت الرحــات الميدانيــة مدنــً مهمــة مــن وجهــة النظــر
الهنديــة ومــن منظــور عالمــي ،كمــا تمثــل التجربــة الحضريــة لمســقط رأس
الكاتــب فــي مومبــاي والهجــرة إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام ،2004
امتــدادًا لهــذه الرحلــة االستكشــافية والتجريبيــة القائمــة علــى البحــث الحضــري.
تحليـل االستكشـاف القائـم على البحـث الحضري التجريبـي المقارن:
لنـدن  -برليـن  -نيويورك

التصميـم الحضـري الخـاص بهـم .أمـا نيويـورك ،فقـد تـم تنـاول تطـور فلسـفة
مجموعـات المتاحـف مـن فاعلـي الخيـر ،مـع التركيـز على شـارع المتاحف الشـهير
فـي نيويـورك المتاخـم لحديقـة سـنترال بارك ومتحف متروبوليتـان للفنون .وقد
تضمـن التحليـل الرصـدي للمجموعـة الفنيـة فـي متحـف متروبوليتـان للفنـون
وتأثيرهـا علـى الثقافـة الحضريـة فـي نيويـورك ،والنزعـة المعماريـة والحضريـة
لهـذا المتحـف فـي تحويـل وتغييـر الجـادة الخامسـة المعروفـة باسـم “جـادة
ً
تحليلا مقارناً لالستكشـافات القائمـة علـى البحـوث
المتاحـف” .يظهـر الجـدول 1
الحضريـة التجريبيـة فـي هـذه المـدن الثلاث مـن خلال التركيـز علـى تصنيـف
المتحـف لفهـم التجربـة الماديـة والرقميـة المتعلقـة بمشـاركة الـزوار ووضعهـا
فـي منظـور الفرضيـة المتطـورة.

ركزت الرحالت الميدانية إلى لندن ( )2013وبرلين ( )2016ونيويورك ( )2019على
الـدور األساسـي الـذي يلعبـه تصنيـف المتاحـف فـي تشـكيل التجربـة الحضريـة.
وركـزت تجربـة زائـر المتحـف فـي لندن (بصفتي مهندساً معمارياً) على المتحف
البريطانـي ،والـذي هـو جـزء مـن العـرض المتحفـي ،مـن خلال الرسـم المعمـاري.
أمـا جزيـرة المتاحـف فـي برليـن ،فقـد ركـزت تجـرب الزائـر علـى المشـهد الحضـري
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وتقسـيم المدينـة إلـى منطقتيـن شـرقية وغربيـة
وتوحيدهمـا مـرة أخـرى فـي عـام  .1989ركـزت هـذه الرحلـة الميدانيـة مـع طلاب
الهندسـة المعماريـة علـى المتاحـف باعتبارهـا قواسـم حضريـة فـي اسـتوديو

التحليل االستكشافي التجريبي القائم على األبحاث الحضرية في لندن  -برلين  -نيويورك :منظور الخبرة المادية والرقمية  -تفاعل الزائر
االستكشاف القائم على البحث الحضري التجريبي

لندن  -المتحف البريطاني 2021 -

الصورة رقم  :1جولة افتراضية من “غوغل” لمعهد الفنون والثقافة في القاعة الكبرى للنحت
المصري في المتحف البريطاني

الصورة رقم  :2جولة افتراضية من “غوغل” لمعهد الفنون والثقافة في معارض مختلفة في المتحف البريطاني
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التجربة االفتراضية لمعرض النحت المصري
بالمتحف البريطاني ( )2021بعيدة كل البعد
عن الدرامية (الثقافة 2021 ،أ) .تمثل الصورة
رقم  1تجربة رقمية ثابتة على شاشة الكمبيوتر.
توجد الجولة االفتراضية عبر الموقع الرسمي
للمتحف البريطاني (صورة رقم )2

د .أشوك جاناباثي أير
من منظور إمارة الشارقة في دولة اإلمارات :التجربة
المادية والرقمية في ضوء مشاركة الزائرين واعتبار
تصنيف المتحف قاسم ثقافي حضري

لندن  -المتحف البريطاني 2013 -
مالحظـات المؤلـف فـي تاريـخ  5من أغسـطس
 ..“ :2013باتجـاه مدينـة لنـدن مـرة أخـرى
فـوق التضاريـس الجبليـة للشـارع الرملـي
علـى طريـق سـتراند باتجـاه سـاوث هامبتـون
وبلومزبـري واي آنـد سـكوير .عندمـا اقتربـت
مـن شـارع غريـت راسـل واتجهـت نحـو مدخـل
المتحـف البريطانـي ،بعـث الصـرح أمامـي
الرهبـة فـي داخلـي “ ...
“بدأت في أخذ نزهة قصيرة عبر القاعة الكبرى
(والتــي أعــاد تصميمهــا نورمــان فوســتر) إلــى
المجموعــة الكالســيكية .كانــت القاعــة الكبرى
التــي تضــم المجموعــة المصريــة أول مــكان
أجبرني على التوقف فيه وانحفر في ذاكرتي….
(الصــورة رقم )3

الصورة رقم  :3رسم للمؤلف للقاعة الكبرى  -معرض النحت المصري  -المتحف البريطاني

لندن  -المتحف البريطاني 2013 -
مالحظــات المؤلــف فــي تاريــخ  5أغســطس
 ...“ :2013عندمــا دخلــت معــرض رخــام إلغيــن
ومنحوتات البارثينون في أثينا ،رأيت اليونان….
مضيــت قدمــً فــي رســمي للمعــرض وألقيــت
نظــرة خاطفــة علــى بقيــة المجموعــة بمــا فــي
ذلــك تمثــال عــذارى كــراواي األصلــي مــن معبــد
اريخثيــون (“ ...الصــورة رقــم )4

الصورة رقم  :4رسم للمؤلف لرخام بارثينون في معرض البارثينون  -المتحف البريطاني
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د .أشوك جاناباثي أير
من منظور إمارة الشارقة في دولة اإلمارات :التجربة
المادية والرقمية في ضوء مشاركة الزائرين واعتبار
تصنيف المتحف قاسم ثقافي حضري

برلين  -جزيرة المتاحف2016 ،

الصورة رقم  :5صورة بانورامية (للمؤلف) لبوابة عشـتار (إعادة بناء البوابة الخارجية) (القرن السـادس قبل الميالد)
فـي متحف بيرغامون ،متاحف برلين

متحـف بيرغامـون  -مالحظـات المؤلـف فـي
تاريـخ  17أغسـطس “ :2016أثـرت اآلثـار
المعماريـة لهـذه البوابـة التـي أعيـد بناؤهـا
مـن بابـل القديمـة بطريقـة مـا علـى الشـعور
بالرفـض حيـث إن مذبـح بيرغامـون العظيـم
لـم يتـم عرضـه حتـى عـام ”2023

برلين  -جزيرة المتاحف2016 ،
متحـف بيرغامـون  -مالحظـات المؤلـف فـي
تاريخ  17أغسـطس “ :2013يمكن اإلحسـاس
بالتفاصيـل المعماريـة وعمليـة إعـادة اإلعمـار
علـى جميـع المسـتويات .إن المـواد القديمـة
والباليـة واضحـة إلـى جانـب المـواد المعـاد
بناؤهـا المتماشـية مـع التـراث”

الصـورة رقـم  :6صـورة (للمؤلـف) تضـم تفاصيـل النقـش البـارز باسـتخدام الطـوب لبوابـة عشـتار (إعادة بنـاء البوابة
الخارجيـة) (القـرن السـادس قبـل الميلاد) فـي متحـف بيرغامون ،متاحـف برلين
برلين  -جزيرة المتاحف 2016 -
مالحظات المؤلف في تاريخ  17أغسطس
“ :2016قدمت زيارة متحف ألتيس لمحة
عملية عن العبقرية المعمارية لشينكل التي
أنتجت هذه التحفة الفنية في عام ”... 1830
الصورة رقم  :7صورة بانورامية (للمؤلف) لدرج ضخم ومعرض خارج القاعة المستديرة في متحف ألتيس ()1830
للمعماري كارل فريدريش شينكل ،متاحف برلين
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د .أشوك جاناباثي أير
من منظور إمارة الشارقة في دولة اإلمارات :التجربة
المادية والرقمية في ضوء مشاركة الزائرين واعتبار
تصنيف المتحف قاسم ثقافي حضري

برلين  -جزيرة المتاحف 2021 -
التجربـة االفتراضيـة لبوابـة عشـتار فـي متحف
بيرغامـون فـي عـام  2021هـي تجربـة ثابتـة.
يعـد العمـل ضخماً “مونيومينتـال” انفصـاالً
افتراضياً  +المشـاركة الماديـة الفعليـة
مطلوبـة مـع هـذه القطعـة الفنيـة والثقافيـة
التاريخيـة (“ثقافـة”)2021b ،

الصورة رقم  :8جولة افتراضية من “غوغل” لمعهد الفنون والثقافة لبوابة عشتار العظيمة في متحف بيرغامون

نيويورك  -متحف متروبوليتان
للفنون 2019 -

الصـورة رقـم  :9صـورة بانوراميـة (للمؤلـف) لفـن العمارة العظيم الذي يشـمل جناح سـاكلر في متحف متروبوليتان
للفنون فـي مدينة نيويورك

مالحظـات المؤلـف فـي تاريـخ  7أغسـطس
“ :2019إن إخضـاع تأثيـر العمارة على المعرض
هـو فـي قلـب التجربـة المتحفيـة المنعكسـة
فـي التصميـم المعمـاري لدينكيلو روشـيه ”...

نيويورك  -متحف متروبوليتان
للفنون 2019 -

الصورة رقم  :10صورة بانورامية (للمؤلف) لجناح سـاكلر واتصاله الحضري بحديقة سـنترال بارك والجادة الخامسـة
للمدينـة العظيمـة ،متحف متروبوليتان للفنون ،نيويورك

مالحظات المؤلف في تاريخ  7أغسطس
“ :2019تمثل الهندسة المعمارية لجناح
ساكلر الفكرة التي تأتي من تصنيف المتحف
كقاسم ثقافي من منظور حضري .تم ترسيخ
هذه الفكرة بشكل جيد من خالل المعالم
األثرية للجدار الخارجي الشفاف الذي يربط
متحف متروبوليتان للفنون بحديقة سنترال
بارك والجادة الخامسة/جادة المتاحف”...

نيويورك  -متحف متروبوليتان
للفنون 2019 -
مالحظات المؤلف في تاريخ  7أغسطس
“ :2019تحترم الهندسة المعمارية لجناح
ساكلر عظمة معبد ديندور بحضوره المحايد
باعتباره حاضنًا مركزيًا ألي تصنيف متحفي ”...

الصــورة رقــم  :11صــورة (للمؤلــف) لمعبــد دينــدور داخــل جنــاح ســاكلر ومشــاركة الــزوار ،متحــف متروبوليتــان
للفنــون ،نيويــورك
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د .أشوك جاناباثي أير
من منظور إمارة الشارقة في دولة اإلمارات :التجربة
المادية والرقمية في ضوء مشاركة الزائرين واعتبار
تصنيف المتحف قاسم ثقافي حضري

يمثل االفتتاح االفتراضي لـمعرض “المديتشي :بورتريهات وسياسة1512- ،
( ”1570متحف متروبوليتان للفنون )2021 ،االنفصال بين التجربة المادية
واالفتراضية في مشاركة الزائرين ،حيث يمتد فهم المعروضات داخل المتحف
إلى االنخراط المادي في الهندسة المعمارية والحضرية لمدينة نيويورك .وقد
تقيدت رحلة المؤلف المادية بلندن وبرلين ونيويورك التي اعتبرت تصنيف
المتحف كقواسم ثقافية حضرية بثالثة معارض تم تصورها وتنظيمها وعقدها
في الشارقة بين عامي  2016و.2019

ثالثة معارض تم تصورها وتنظيمها وعقدها في متحف المحطة
التصور – التنظيم  -االنعقاد

التصور -التنظيم  -االنعقاد
تم تصور وتنظيم وعقد ثالث معارض في متحف المحطة في الشارقة في دولة
اإلمارات ،بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف ،والذي أعطى منحنًا متطورًا يؤكد
على فهم تصنيف المتاحف على أنها قواسم ثقافية حضرية منذ عام .2013
وتضمنت البداية الرسمية ثالث أنماط معمارية معاصرة للسوق ومتحف مطار
المحطة ،وهو أول محطة جوية بنتها شركة الخطوط الجوية اإلمبراطورية في
المملكة المتحدة ،وتم تشغيلها الحقًا بواسطة سالح الجو الملكي البريطاني
بين عامي  .2013-2015وقد تضمن هذا التعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف
توثيقًا معماريًا وخطة إدارة للحفظ والتطوير لمتحف المحطة (إي جي إير ،غاندي
وباريخ.)2017-2016 ،
يصف الجدول  2المعارض الثالثة بما في ذلك المعرض األول في عام ( 2016إي
جي إير ،غاندي ،باريخ ،فورا وسيد )2016 ،والمعرض الثاني في ( 2018إي جبي
إير ،ديبو ،غاندي وباريخ .)2018 ،ويتضمن المعرض الثالث في متحف المحطة
( 16ديسمبر  31 - 2019أغسطس  )2021تحت عنوان “التطوير المعماري
والعمراني في الشارقة :التحليل المكاني لتصنيف المتاحف” إصدارًا مطابقًا
(إي جي إير وباقي المؤلفين) .تزامن افتتاح هذا المعرض مع األخبار الرسمية عن
تفشي كوفيد 19-في مدينة ووهان في الصين في شهر ديسمبر ( 2019زو،
وي ونيو .)2020 ،وتم تمديده بعدما كان من المقرر أن يختتم في شهر أبريل
 ،2020حتى شهر أغسطس  2021في ظل اإلغالق العالمي في شهر مارس
 ،2020وافتتاح هيئة الشارقة للمتاحف لمتاحفها في نهاية المطاف منذ أن تم
اإلعالن عن انتهاء اإلغالق في اإلمارات العربية المتحدة.
إن التوثيق المعماري بمعناه الرسمي هو جزء من منهج كلية التصميم
والعمارة في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي .لقد قامت الكلية
مبان بارزة ذات أهمية معمارية وحضرية في الشارقة (إي جي
بتوثيق أربعة
ٍ
إير وباقي المؤلفين ،2019 ،وإي جي إير وباقي المؤلفين )2016 ،وتوثيق
تصنيفات متعددة االستخدامات في دبي في دولة اإلمارات .كما أن كليتنا تدير
استوديوهات تصميم حضري في سياق إمارة دبي خالل السنوات األكاديمية
 2019-2020و 2020-2021مع امتداد هذا االستوديو إلى اإلمارات الست األخرى
في اإلمارات العربية المتحدة .تركز الفرضية المتطورة على دولة اإلمارات العربية
المتحدة باعتبارها العالم الكبير وإمارة الشارقة هي العالم المصغر محور
التركيز.
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الصورة رقم  :12صيغة مسودة لبطاقة الدعوة تم وضعها بالتعاون مع هيئة
الشارقة للمتاحف وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي
أرشفة فكرة  -السفر وريادة األعمال والطبيعة 2016 -
تم تنفيذ التوثيق المعماري للمرحلة األولى في ديسمبر  2013بإذن من المكتب
اإلعالمي لحكومة الشارقة ،لتوثيق ثالثة أسواق بالقرب من قلب الشارقة بالصور
(المكتب .)2017 ،وكانت المرحلة الثانية في ديسمبر  2014بإذن من قسم
التعليم في هيئة الشارقة للمتاحف (“هيئة الشارقة للمتاحف” )2017 ،لتوثيق
متحف المحطة (دبي ،2019 ،وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي)2017 ،

د .أشوك جاناباثي أير
من منظور إمارة الشارقة في دولة اإلمارات :التجربة
المادية والرقمية في ضوء مشاركة الزائرين واعتبار
تصنيف المتحف قاسم ثقافي حضري

أرشفة انطباع  -السفر وريادة األعمال
والطبيعة 2016 -

الصورة رقم  :13خطة التخطيط التنموي والمشاهد التي طورتها كلية التصميم والعمارة في أكاديمية مانيبال
للتعليم العالي في دبي للمعرض األول بالتعاون مع “هيزل بيج” ،مدير إدارة المقتنيات ،قسم إدارة المقتنيات،
هيئة الشارقة للمتاحف

“التوثيق المعماري ،ضمن السياق األكاديمي
للتعليم المعماري ،هو الرحلة التي يسلكها
الطلبة في تحديد جوهر األثر التاريخي وفهمه
وتفكيك هذه البيئة المبنية إلى التفاصيل
األساسية ،بما في ذلك المخططات واألقسام
واالرتفاعات والمميزات المتعلقة بهندسته.
قصة أرشفة هذه األفكار واالنطباعات في إمارة
الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة هي
من خالل فكرة “السفر” ،والتي تصور تأسيس
صناعة الطيران في هذه المنطقة .فض ً
ال عن
“ريادة األعمال” أو التجارة المتأصلة في روح
الشعب اإلماراتي ،إال أنها دائمًا تبحث عن صلة
“بالكون” أو الطبيعة في هيمنتها وقوتها.
ُيلخص توثيق متحف المحطة ،وسوق السمك
السابق ،وسوق الطيور والحيوانات ،وسوق
الفواكه والخضروات سابقًا هذه القصة من
خالل الرسوم المعمارية التي توقف الزمن
عندها خالل السنوات األكاديمية 2013-
 ،2014و 2015-2015في كلية التصميم
والعمارة”(إي جي وباقي المؤلفين)2016 ،

أرشفة فكرة -
المحطة والشارقة 2017-2018-

الصورة  - 14مقترح أولي لخطة التصميم والمشاهد التي تم طورتها كلية التصميم والعمارة في أكاديمية
مانيبال للتعليم العالي في دبي للمعرض الثاني بالتعاون مع “هيزل بيج” ،مدير إدارة المقتنيات ،قسم إدارة
المقتنيات ،هيئة الشارقة للمتاحف

“المعرض هو تتويج لرحلة طويلة استمرت
ثالث سنوات مع متحف المحطة وإمارة
الشارقة من خالل أطروحتين غطيتا المقياس
الحضري الكلي لمدينة الشارقة من منظور
سياحي والمقياس الحضري الجزئي الذي
ركز على حي المحطة حيث يقع المتحف.
بدأت هذه الرحلة مع توثيق معماري لمتحف
المحطة ،أول مطار في اإلمارات العربية
المتحدة ،من خالل تحليل الجوانب التاريخية
والمعمارية والتخطيطية الرئيسية له مع
الحفاظ على الشمولية وتطوره عبر الزمن.
تضمن تحليل الطبقة الحضرية طبقات
كلية وجزئية فيما يتعلق بمدينة الشارقة
ومنطقة المحطة التي تطورت بشكل أكبر
إلى مشروعي أطروحة معروضين لطلبة
العمارة في السنة الرابعة ،قسم ب” (إي جي
إير وباقي المؤلفين)2018 ،
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د .أشوك جاناباثي أير
من منظور إمارة الشارقة في دولة اإلمارات :التجربة
المادية والرقمية في ضوء مشاركة الزائرين واعتبار
تصنيف المتحف قاسم ثقافي حضري

“األطروحــة األولــى (المقيــاس الكلــي):
منطقــة الســياحة الحضريــة :تجربــة
المــكان :الشــارقة فــي دولــة اإلمــارات.
يهدف هذا البحث إلى توفير نتيجة متكاملة
للترابط الثقافي والتاريخي والمعماري بهدف
تحديد القيمة التراثية إلمارة الشارقة وأهميتها
من خالل تعزيز بصمة السياحة الحضرية”
(غاندي )2018 ،
“الرسالة الثانية (المقياس الجزئي) :تجديد
الخطاب الحضري من خالل تجربة المحطة:
إن الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف
البيئة التاريخية لمتحف المحطة والتواصل
بينه وبين محيطه لتجديد النسيج العمراني
لمجمع منطقة المحطة ليتناسب مع المتحف،
ويحافظ على أهميته كنقطة محورية إلمارة
الشارقة في دولة اإلمارات” (باريخ )2018 ،

الصورة رقم  :15الشكل النهائي لبطاقة الدعوة للمعرض الثاني ألكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي
بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف
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التطوير المعماري والعمراني إلمارة
الشارقة :التحليل المكاني ألنواع
المتاحف 2021-2019
“تم إنشاء تصنيف المتاحف المزدهر من خالل
ستة عشر متحفًا شكلوا جوهر هذا المعرض،
تحت مظلة هيئة الشارقة للمتاحف في عام
 2006وبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس
األعلى حاكم الشارقة .إن تصنيف المتاحف
جزء ال يتجزأ من النسيج الحضري وتطور
اإلمارة وتطور مدينة الشارقة في السياق
التاريخي والحالي ،وهو محور “التطوير
المعماري والعمراني في الشارقة :التحليل
المكاني لتصنيف المتاحف” .يركز التحليل
الكلي على تأثير تصنيف المتاحف على
المشهد الحضري والمعماري إلمارة الشارقة
وتعزيزه باستخدام هذا التصنيف وتوسيع
دور هيئة الشارقة للمتاحف واختصاصاتها”
(إي جي إير وباقي المؤلفين)2019 ،

الصورة رقم  :16الشكل النهائي لبطاقة الدعوة للمعرض الثالث ألكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي
بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف
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المادية والرقمية في ضوء مشاركة الزائرين واعتبار
تصنيف المتحف قاسم ثقافي حضري

التنمية المعمارية والعمرانية في
الشارقة :التحليل المكاني لتصنيف
المتاحف 2021-2019-

الصورة رقم 17

الصورة رقم 18
الصور رقم  17و ( 18للمؤلف) :مناظر للمعرض تم التقاطها في تاريخ  16يناير  ،2020أي بعد شهر من االفتتاح
خالل زيارة مع القائم بأعمال أمين متحف المحطة
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مالحظات المؤلف “ -استندت الرحلة
التجريبية “لعقد” المعارض في متحف
المحطة إلى لحظة والدة هذه الفكرة في
عام  2015-2014من “تصور” البحث الجاري
لمعرض يمكن للزائر رؤيته وتقديره ،على
أن يتم تنفيذ الخطة بتنظيمه بالتعاون مع
هيئة الشارقة للمتاحف “ ...

د .أشوك جاناباثي أير
من منظور إمارة الشارقة في دولة اإلمارات :التجربة
المادية والرقمية في ضوء مشاركة الزائرين واعتبار
تصنيف المتحف قاسم ثقافي حضري

الخاتمة
تقدم هذه الورقة حجة عبر فرضية متطورة في النقاش الدائر حول المعارض االفتراضية والقطع األثرية في المتاحف ،والذي يسمع صداه في أنحاء العالم في ظل جائحة
كوفيد 19-المستمرة .إن البحث من خالل االستكشاف الحضري التجريبي القائم على األبحاث في ثالث مدن دولية بالتوازي مع تصور وتنظيم وعقد ثالث معارض في متحف
المحطة في إمارة الشارقة في دولة اإلمارات ،يشير إلى اإلمكانات المستمرة للتجربة المادية ،والتي هي شكل أساسي من أشكال مشاركة الزوار في تصنيف المتاحف.

الصورة رقم ( 19المؤلف) :صورة للصحن المركزي في
متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية ( 12يونيو )2021

الصورة رقم  :20رسم للمؤلف وهو جالس على الكورنيش الجديد الذي
يجري تطويره بالقرب من متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية (مارس )2013

عاد تصنيف المتحف كقاسم ثقافي حضري إلى الصدارة في كل من إمارة الشارقة ودولة اإلمارات العربية المتحدة مع افتتاح معارض خاصة في متاحف مختلفة في هذه
المنطقة .وقد تمت دعوة المؤلف لحضور ندوة لخبراء من أجل معرض جديد بعنوان “قطرة بعد قطرة تتساقط الحياة من السماء” في متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
في شهر يونيو  .2021تصور الصورة رقم  12مادية هذه التجربة خالل هذه الجائحة في شهر يونيو  ،2021والتي أدت إلى إعادة االستكشاف التجريبي القائم على البحث
الحضري في إمارة الشارقة واإلمارات العربية المتحدة منذ اإلغالق .يظهر الرسم التخطيطي المعماري والحضري لمتحف الشارقة للحضارة اإلسالمية في شهر مارس 2013
(الصورة رقم  )20التصنيف المتحفي الذي يحتل مركز الصدارة ألهميته المعمارية والحضرية في قلب الشارقة .ولذلك فهو سيحتل أيضًا مركز الصدارة في مشاركة الزوار،
والتجربة المادية لكل زائر للمتاحف ،وأهميته ضمن سياق النقاش الجاري حول الجائحة وما بعدها.

المراجع
الثقافة ،جي.إي 2021( .أ) .خمس أشياء ال يمكنك تفويتها في المتحف البريطاني.
الثقافة ،جي .إي ( 2021ب)“ .مونيومينتال” – أبرز مالمح متحف بيرغامون
هول ،ب“ .)1998( .مدن الغد :تاريخ فكري للتخطيط والتصميم الحضري في القرن العشرين” .أكسفورد ،المملكة المتحدة :دار نشر بالكويل.
ميت ،ت .)2021( .الميديتشي :بورتريهات وسياسة 1512-1570 ،االفتتاح االفتراضي | معارض متحف ميتروبوليتان للفنون .2021-2000 © .تم الدخول إلى الموقع االلكتروني https://www.metmuseum.org/perspectives/videos/2021/7/medici
قصور فنية :معارض فنية فى بريطانيا  .)1991( .1990-1790لندن :معرض صور دولويتش.
قارئ المدينة( .)2003( .الطبعة الثالثة) .لندن :نيويورك :روتليدج.
زو ،أتش ،وي ،أل ،ونو ،بي  .)2020( .تفشي فيروس كورونا المستجد في ووهان ،الصين“ .البحوث والسياسات الصحية العالمية” doi: 10.1186 / s41256-020-00135-6 .6 ، )1( 5 ،
للحصـول علـى مراجـع تفصيليـة  ،يرجـى الرجـوع إلـى “التطويـر المعمـاري والعمرانـي فـي الشـارقة :التحليـل المكانـي لتصنيـف المتاحـف” 104 ،صفحـة باللغتيـن اإلنجليزيـة والعربيـة  ، ISBN: 978-9948-34-965-5 ،تـم نشـره بواسـطة هيئـة الشـارقة للمتاحـف ،حكومـة
الشـارقة ،اإلمـارات العربيـة المتحـدة  ،ديسـمبر 2019
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د .صـوفـي
قـــــــزان
زميل فخري
كلية الدراسات المتحفية في جامعة ليستر

نـبـذة عـــنــي
د .صوف ــي ق ــزان مؤرخ ــة فني ــة وكاتب ــة وق ّيم ــة مع ــارض.
حضــرت دورات فــي مدرســة الوفــر فــي باريــس ،وحصلــت
عل ــى ش ــهادة البكالوري ــوس ف ــي الفن ــون واآلث ــار (آس ــيا
 /إفريقيـــا) مـــن كليـــة الدراســـات الشـــرقية واألفريقيـــة
بجامعـــة لنـــدن ،ودرجـــة الماجســـتير فـــي تاريـــخ الفـــن
مـــن جامعـــة أكســـفورد ،ودرجـــة الدكتـــوراه مـــن كليـــة
الدراس ــات المتحفي ــة ف ــي جامع ــة ليس ــتر ف ــي المملك ــة
المتحــدة ،حيــث تعمــل زميلــة فخريــة .تستكشــف رســالة
قــزان للدكتــوراة تطــور الفــن المعاصــر فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،آخــذة بعيــن االعتبــار الفــن والخطابــات
الجماليـــة ضمـــن ســـياق الفـــن العالمـــي .تقيـــم قـــزان
حالي ــً ف ــي المملك ــة المتح ــدة.

كيف أثر واقع الحياة الجديد
وجائحة كوفيد 19-على الفنانين
وقطاع الفنون في اإلمارات العربية
المتحدة؟
دعت وزارة الداخلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  22مارس  2020جميع سكان الدولة إلى
البقاء في منازلهم وإلى إغالق الشركات بسبب التهديد المتزايد لفيروس كوفيد .19-وبما أن دولة
اإلمارات تعد من الدول المتصدرة من حيث عدد مستخدمي اإلنترنت ،فقد حدث االنتقال في العمل
والتفاعل االجتماعي إلى عالم اإلنترنت على الفور تقريبًا .إال أنه يمكن القول بأن الذين شعروا بآثار
اإلغالق فع ً
ال كانوا الفنانين والمعارض الفنية ،خاصة وأن اإلغالق حدث قبل أيام من بدء أسبوع دبي
للفنون وآرت دبي  2020وبينالي الشارقة  .2020وقد تم تأجيل كل ذلك ما عدا سلسلة النقاشات
المصاحبة والمتمثلة بالمنتدى الفني العالمي ولقاءات مارس ،والتي عقدت عبر اإلنترنت .ومع ذلك
فقد أدى االغالق إلى إحداث فجوة كبيرة بالنسبة للمعارض الصغيرة والفنانين المستقلين ،الذين
كانوا يعتمدون على التواصل المباشر المادي في الفعاليات الفنية الكبيرة  .واليزال العالم حتى اليوم
يسعى للقضاء على الجائحة ،وال تزال القيود المرتبطة به كثيرة .يناقش هذا البحث مدى تأثر الفنانين
وجمهور الفن بأحداث عام  2020وعام  2021حتى اآلن .وهي تتناول بشكل خاص الحقائق الجديدة
التي فرضتها الجائحة وكيف تمت ترجمتها إلى فن .يذكر أن هذه الفترة شهدت أيضًا نشاطًا كبيرًا
في المؤسسات الفنية والهيئات الثقافية الكبرى في اإلمارات العربية المتحدة كما ورد في الصحف،
والتي تتناولها هذه الورقة بإيجاز.
التحول نحو العالم االفتراضي ومجتمعات العاطفة
غالبًا ما يستخدم مصطلح “مواجهة المستقبل” لوصف فورة المتاحف العالمية واألحداث الفنية التي
تقام سنويًا خالل فصل الربيع ،مع أسبوع الفن في دبي وبينالي الشارقة ولقاءات مارس .لقد شكلت
الجائحة بالنسبة للمؤسسات مثل “السركال أفينيو” حافزًا أدى إلى تسريع النقل الرقمي لقطاع الفن
والثقافة .ففي غضون أيام من إعالن اإلغالق ،أعلن “السركال أفينيو” عن إطالق منصة عبر اإلنترنت
باسم “السركال أونالين” ( ،)alserkal.onlineكما قدم أيضًا إعفاءات من اإليجار لمدة ثالثة أشهر من
خالل نظام “رد الجميل” ( )Pay it Forwardلتشجيع الشركات على التعاون والتفاعل مع بعضها
البعض بطريقة إبداعية.
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لـم يؤثـر ذلـك بشـكل مباشـر علـى الفنانيـن أو صـاالت العـرض خـارج أسـوار
“السـركال أفينيـو” ،ولكنـه ع ّبـر عـن الطريقـة اإليجابيـة التـي اسـتجابت بهـا
الشـركات لألزمـة .كمـا سـاهمت تبرعـات آالف الوجبـات مـن مطعـم “إنكـد” فـي
تقديـم المسـاعدة ،وشـكل الوسـم “( ”#payitforwardرد الجميـل) “موجـة”
ملهمـة أثـارت العواطـف والمشـاعر االفتراضيـة ،وهـو مـا تشـير إليـه نظريـة
أبـادوراي عـن “مجتمعـات العاطفـة” التـي أثارتهـا وسـائل التواصـل االجتماعـي
والوسـائط المتعـددة والتواصـل العالمـي في بيئات المجتمـع المحلي والعالمي
 .كمـا اسـتجاب مركـز جميـل للفنـون علـى الفـور أيضاً ،حيـث قـدم منحاً صغيـرة
تسـتهدف الفنانيـن المعتمديـن علـى المشـاريع والمسـتقلين فـي جميـع أنحاء
العالـم العربـي  .كان الهـدف هـو الحفـاظ على عروض المركـز وتوفير ورش عمل
عبـر اإلنترنـت ونقـل أكبـر قـدر ممكن من التجارب للزوار لالسـتمتاع بهـا افتراضيًا
وفـي مسـاحاته الخارجيـة ومنتـزه النحـت.
وبالرغـم مـن أن بينالـي الشـارقة قـد تأجـل ،إال أنـه كان لـه وسـمه الخـاص
( ،)sharjahbiennial14كمـا تطـورت نقشـات لقـاءات مارس لتصبح حد ًثًا يمكن
المشـاركة فيـه عالمياً عبـر اإلنترنـت .واكتسـبت هـذه اللقـاءات طابعاً عالمياً
وشـارك فيهـا متحدثـون مـن جميـع أنحـاء العالم فـي مناطقهم الزمنيـة الخاصة
بهـم .كمـا كبـر دور المجلـس الثقافـي لسـلطان سـعود القاسـمي ،مؤسـس
مؤسسـة بارجيـل للفنـون ،محققاً نجاحاً عبـر اإلنترنـت  .أمـا فـي أبوظبـي ،فقـد
بـدأ الكاتـب والدبلوماسـي عمـر سـيف غبـاش سلسـلة مـن المقابلات لمكتـب
الدبلوماسـية العامـة والثقافيـة  ،وأقـام المكتـب شـراكات مـع منظمـات غيـر
حكوميـة متخصصـة مثـل “مبـادرة زي  -فـن الـزي العربـي” ،التـي أطلقتهـا
الدكتـورة ريـم متولـي ،والتـي جذبـت الكثيـر مـن المشـاهدين مـن جميـع أنحـاء
العالـم .ولفـت مانويـل راباتيـه مـن متحـف اللوفـر أبوظبـي االنتبـاه إلـى أهميـة
الوصـول الرقمـي بالنسـبة للمتاحـف ،والوسـائل الجديـدة التـي يمكـن مـن
خاللهـا قيـاس النجـاح فـي القطـاع الثقافـي“ .عندمـا يأتي فيـروس ويتحدى قدرة
النـاس علـى االتصـال المـادي ،فـإن حمضنـا النـووي هـو الـذي يتعـرض للهجـوم.
وبالنسـبة لنـا ،فـإن أسـلوب االسـتجابة يتمثـل فـي تذكيرنـا بأنـه يجـب علينـا أن
نراعـي بعضنـا البعـض”.

علـى اليسـار والوسـط  -مجسـم ببرقـع وصـورة لعـدة مجسـمات صنعـت فـي صيـف  ، 2020كريمة
الشـوملي ،صـور مقدمة مـن الفنانة.
اليميـن – مـن فيلـم “معـرض االتصـاالت الدوليـة” يضـم كريمـة الشـوملي ،بـإذن مـن الفنانـة ومركز
مرايـا للفنون.

كمـا كانـت الفنانـة سـارة المهيـري مـن بيـن الفنانيـن المحلييـن اآلخريـن الذيـن
اسـتغلوا العزلـة القسـرية بشـكل إبداعـي .فقـد بـدأت المهيـري “محادثـات
الفنانيـن” عبـر اإلنترنـت فـي شـهر أبريـل  .2020وحققـت المحادثـات غيـر
الرسـمية مـع الفنانيـن حـول أعمالهـم والتـي دخلـت موسـمها الثانـي ،نجاحاً
كبيـرًا وتـم اختيـار سـارة كأحـد “الفنانيـن الجديريـن بالمشـهادة” لعـام .2020
وقالـت المهيـري“ :بدأنـا فـي ظـل الجائحـة بالنظـر إلـى الداخـل بصفتنـا فنانيـن”،
وهـي تعتـرف بإدراكهـا مـدى اعتمادهـا علـى المعـارض والمتاحـف إللهـام عملها
وتوفيـر سـياق لـه .كان مـن المقـرر أن تحضـر المهيـري زمالـة سلامة بنـت حمـدان
آل نهيان للفنانين الناشـئين المرموقة ،وهو ما فعلته عبر اإلنترنت وشـخص ًيا،
فاكتسـبت رؤى ق ّيمـة حفـزت عملهـا الفنـي .ويمثـل العمـل “مسـتعار وموضـوع”
جـزءًا مـن مجموعـة األعمـال التجريبيـة مـن هـذا الزمـان ،وهـو يتنـاول وعيهـا
المفـرط بالـذات وبمحيطهـا ،والترابـط بيـن األشـياء واألشـكال ،وأوجـه التشـابه
الواضحـة أو القسـرية .ويمثـل هـذا ،كمـا األحلام أو الصفحـات التـي تتكشـف فـي
الكتـاب ،حالـة مـن االسـتمرارية والتواصـل واالتصـال.

اليسـار “ -مسـتعار وموضـوع” ،كتـاب صنـع باليـد (تفاصيـل)  ، 2020 ،سـارة المهيـري  ،صـور مقدمة

وقت التفكير واإلبداع

مـن الفنانة.
اليميـن  -نفـث الحبـر علـى ورق رقـي وحبـر علـى لوحـة كتـب ، 2020 ،سـارة المهيـري  ،صـور مقدمـة

مـع مـرور الوقـت ،أصبـح التفكيـر واإلبـداع سـمتين مهمتيـن مـن سـمات هـذا
الواقـع الجديـد .وهـو مـا تحدثـت عنـه الفنانـة والمحاضـرة بجامعة الشـارقة كريمة
الشـوملي ،التـي قالـت أن الجائحـة أتاحـت لهـا “حضـور” مؤتمـرات فـي مصـر
واليونـان والعـراق وفرنسـا .وأضافـت بـأن الوقـت الـذي قضتـه فـي المنـزل كان
مثمرًا للغاية ،فقد استكشـفت اسـتخدام وسـائط جديدة في قسـم الخزف غير
المسـتخدم بالجامعـة ،والـذي نتـج عنـه أعمـال تركيبيـة خزفيـة لنسـاء يرتديـن
البرقـع ومطبوعـات ولوحـات بالحبـر تـم عرضهـا فـي معـرض أعضـاء الهيئـة
التدريسـية فـي مركـز المرايـا مـن شـهر سـبتمبر وحتـى شـهر ديسـمبر .2020
وصحـب المعـرض أفالماً نشـرت عبـر اإلنترنـت ،وهـو مـا أصبـح اعتياديًا خلال “زمن
كورونـا” ،ممـا مكـن القيميـن والفنانيـن من مشـاركة أعمالهم مـع الجماهير في
الشـارقة وأماكـن أخـرى.

مـن الفنانة.

كان النموذج االفتراضي استجابة ضرورية لقيود السفر وإمكانيات الوصول
المحدود .كما أن التواصل العالمي كان يعني مشاركة التحديات المتشابهة بين
المتخصصين في المتاحف والفنانين ،مما خلق شك ً
ال جديدًا من األلفة البصرية.
أقيم معرض “آفاق :الفنانون الناشئون” خالل معرض فن أبوظبي  2020في
منارة السعديات ،وكان أحد المعارض الوحيدة التي كان لها حضور مادي.14
وبرزت أعمال هند مزينة وعفرة السويدي والفنانة ومحاضرة الفنون الجميلة
في جامعة زايد عفراء الظاهري .كما تم نقل المعرض أيض َا عبر اإلنترنت ،إال أنه
لم يتمكن من نقل الجودة اللمسية لمنشآت الظاهري الضخمة من الحبال
والخيوط الثقيلة المصممة لتشبه شعر اإلنسان .وغالبًا ما يتم تغطية الشعر
في ثقافات مختلفة ألنه يرمز لأللفة واألنوثة ،وهو ما أدركته الظاهري فيما
يتعلق باأللفة والحميمة وتأمل الذات الذين اكتسبوا أهمية خالل هذا الوقت.
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أقـام معـرض الفنـون بجامعـة نيويـورك أبوظبـي فـي شـهر مـارس  2021أول
معـرض افتراضـي لـه تحـت عنـوان “ليـس مـن ،فـي ،علـى ،أو إلـى الخـط” ،والـذي
ناقـش قيـود وحريـات الثقافـة الرقميـة والتكنولوجيـا وقـدم فناً “ولـد رقمياً”.
فعلـى سـبيل المثـال ،اسـتخدمت مريـم الحمـراء فـي عملهـا االفتراضـي ثالثـي
األبعـاد قطعاً فنيـة خياليـة ورقميـة مسـتوحاة من الواقع ،وهو مـا انعكس على
الثقافـة غيـر الخطيـة وثقافـة “مـا بعـد التكنولوجيـا”  .كمـا اسـتضافت جامعـة
نيويـورك أبوظبـي العديـد مـن حلقـات النقـاش عبـر اإلنترنـت ،ممـا شـجع علـى
إعـادة التفكيـر فـي اإلبـداع التنظيمـي والمتعلـق بالتطورات العالميـة في اإلبداع
الفنـي واالسـتهالك.
الواحد تلو اآلخر (لفك تشابك السلسلة) (تفاصيل)2020 ،
شعر على نسيج قطني 35 × 200 ،سم.
بإذن من :معرض “جرين آرت” ()www.gagallery.com

إعادة التفكير في دور المتاحف والفنانين
اسـتغل الفنانـون العزلـة التـي جـاءت مـع الجائحـة إلنتـاج أعمـال جديـدة وحصلـوا
علـى دعـم مـن المنظمـات غيـر الربحيـة (المنظمـات غيـر الحكوميـة) فـي البداية.
ويحمـل اختيـار المجموعـة السـنوية لفـن جميـل ،والتـي تتألـف مـن فنانيـن
وباحثيـن ورجـال أعمـال تتـراوح أعمارهـم بيـن  18و 24عاماً ،موضـوع “إعـادة
تعييـن القيمـة” لعـام  2020معانـي كثيـرة .ولـدت مبادرتـان مـن هـذه الجائحـة
همـا مدرسـة “فرصـة” و”تواصـل  ،”101وتعد األخيرة منصة على اإلنترنت أنشـأها
كل مـن الق ّيمـة منيـرة الصايـغ وغيـث عبـداهلل للمسـاعدة فـي تحديـد مواقـع
جمـع األعمـال الفنيـة المحليـة ودعـم الفنانيـن خـارج أنظمة المعارض .أما مدرسـة
“فرصـة” فقـد بـدأت فـي نوفمبـر  2020كتعـاون بيـن مؤسسـة الشـارقة للفنـون
و”نقد” ،وهو مشروع لتمكين الممارسين الفنانين الشباب في اإلمارات العربية
المتحـدة ويقـدم األدوات والخبـرات والتوجيـه للنجـاح فـي صناعة الفـن في البالد.
سلطت هند مزينة الضوء على الدعم الحكومي للفنانين وصانعي األفالم
خالل الجائحة على موقعها على اإلنترنت .وطالبت بزيادة الدعم لجميع الفنانين
والعاملين لحسابهم الخاص العاطلين عن العمل .نشرت وزارة الثقافة وتنمية
المعرفة مع مجلس الفنون والصناعات الثقافية واإلبداعية بعد ذلك بأيام
مسحًا وطنيًا لمعرفة كيفية دعم الفنانين خالل أزمة كوفيد.19 -

منحـت جائحـة كوفيـد 19 -العامليـن فـي عالـم الفنـون فـي اإلمـارات العربيـة
المتحـدة فرصـة ثمينـة للتعبيـر عـن الـذات وتعزيزهـا .إال إن النمـو مـن أعلـى
إلـى أسـفل الـذي شـهده العقـد الماضـي صـار يتباطـأ فـي الوقـت الحالـي ،وباتـت
تترسـخ اليـوم الجهـود المجتمعيـة الموجهـة علـى مسـتوى القاعـدة.
لـم تنتـه الجائحـة بعـد وقـد فقدنـا الكثيـر مـن األرواح بسـببها .إال أنهـا أوجـدت
أيضاً بيئـة عالميـة وافتراضيـة ،ونمـا حجـم المسـاهمين في المشـهد الفني في
اإلمـارات العربيـة المتحـدة وجمهـور الفـن بشـكل كبيـر .كمـا لـم تفقـد المتاحـف
أهميتهـا علـى الرغـم مـن اإلغلاق ،واكتسـبت الفنـون البصريـة أهميـة جديـدة
واعترافاً متجـددًا  .وتسـتمر الرحلـة الثقافيـة فـي دولـة اإلمـارات بعـد أن أثبتـت
نفسـها كدولـة مرنـة تتطلـع دائماً نحـو األمـام .لقـد أوجـدت الجائحـة سـردًا فنياً
أوسـع ،وأعـادت النظـر فـي دور المتحـف ومكانـة الفـن فـي المجتمـع.
“ألول مـرة فـي التاريـخ ،أصبـح بإمـكان النـاس فـي جميـع أنحـاء العالـم الوصـول
إلـى عالـم األوسـاط األكاديميـة والمحاضـرات التـي كانـت تقتصـر سـابقًا علـى
المؤتمـرات ...فقـد أصبحـت القـدرة علـى الوصـول إلـى المعلومـات أمـ ًرا طبيع ًيـا،
والتـي هـي إحـدى إيجابيـات الجائحـة .فالعلـم قـوة وهـو يسـتحق مشـاركته”.

المراجع
“فيـروس كورونـا :اإلمـارات تحـث النـاس علـى البقـاء فـي منازلهـم” ،صحيفـة “جلـف نيـوز” فـي  23مـارس https:// ، 2020
gulfnews.com/uae/government/coronavirus-uae-urges-people-to-stay-in-their-homes-

ومن غير الواضح ما إذا كانت الجائحة قد دفعت النظام الحكومي لالستجابة،
أو أثارت وعيًا جديدًا بالصناعة اإلبداعية المزدهرة في البالد ولكن يذكر أنه تم
إنشاء “الصندوق الوطني لإلغاثة اإلبداعية” في مايو  .2020كما قامت حكومة
اإلمارات بشراء األعمال الفنية المحلية وتقديم منحًا كبيرة للفنانين الناشئين
والذين هم في منتصف حياتهم المهنية من دولة اإلمارات ومن جنسيات
مختلفة مقيمة في دولة اإلمارات .وفي حين أن عملية التوطين ركزت سابقًا
على رعاية المواهب “المحلية” حصريًا ،كانت هناك منح أيضًا للجهات الفاعلة
في الصناعات اإلبداعية في اإلمارات العربية المتحدة .وكان رئيس دائرة الثقافة
والسياحة في أبوظبي ،محمد المبارك ،قد أعلن في وقت الحق عن تقديم دعم
إضافي بقيمة  22مليار درهم إماراتي ( 6مليارات دوالر) .وقد برر البعض ذلك
على أن هذا القطاع “قطاع ذا قيمة مضافة عالية” ،إال أن ذلك ال يجعله أقل قيمة.

1.1584916668613
“اسـتخدام اإلنترنـت فـي الشـرق األوسـط  -إحصـاءات واتجاهـات” ،موقـع “غـو غلـف” فـي  2أغسـطس https://www. ، 2013
 go-gulf.ae/internet-usage-middle-eastو”إحصـاءات وسـائل التواصـل االجتماعـي اإلماراتيـة  ، ”2019جلوبـال ميديـا
إنسـايت  ،تـم نشـره فـي  1سـبتمبر https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-social-media- ، 2019
./statistics
“آرت دبـي يؤجـل  2020بسـبب فيـروس كورونـا” 3 ،مـارس  ،2020أرتليسـتhttps://www.artlyst.com/news/art- ،
/dubai-postpones-2020-art-fair-due-to-coronavirus
أرجون أبادوراي“ ،الحداثة بوجه عام :األبعاد الثقافية للعولمة”( ،مينيابوليس  ،مينيسـوتا  ،لندن :مطبعة جامعة مينيسـوتا)
لعام  ،1996الصفحة .8
“منصـة فـن جميـل لألبحـاث والممارسـات الفنيـة ” ،موقـع مركـز جميـل للفنـون ،مـارس https://jameelartscentre. ، 2020
/org/whats-on/art-jameel-research-and-practice-platform
بيـان صحفـي :تطلـق فـن جميـل برنامجاً جديـداَ مصممـ َا لتخفيـف أثـار كوفيـد  19 -علـى الفنانيـن والمبدعيـن المسـتقلين،

كانـت إعـادة افتتـاح المتاحـف التـي طـال انتظارهـا فـي شـهر يونيـو  2020تعني
إعـادة التكيـف مـع الحقائـق الجديدة والقيـود المفروضة على الزوار .ظل التفكير
واإلبـداع موضوعيـن مهميـن لمؤسسـة الشـارقة للفنـون ،التي أقامـت معرضها
المؤجـل “الفـن فـي زمـن القلـق” ،والـذي أصبـح موضوعـه ذا صلـة وثيقـة بالواقـع
الجديـد .وقـد عكسـه أيضاً معـرض المؤسسـة لعـام  2021تحـت عنـوان “أعمـال
مبعثـرة” الـذي انعقـد فـي مبنى الطبق الطائر في الشـارقة .ويأتي مبنى الجناح
علـى شـكل نجمـة بجـدران زجاجيـة فـي وسـط المدينـة .وقـد أصبحـت إمكانيـة
الوصـول إلـى هـذا المعـرض هـي محـور تركيـزه ،حيـث يمكـن لمـن فـي الشـارع
أن يسـتمتع بـه  .ومـع عـودة الزيـارات لرؤيـة أشـكال الفنـون التقليديـة فـي صـاالت
العـرض والمتاحـف ،يسـتمر إعـادة بنـاء الفـن وإعـادة تخيلـه .وال تـزال االعتبـارات
المتعلقـة بالتواصـل وإمكانيـة الوصـول تلعـب دورًا مهماً فـي تجربـة الزائـر.

موقـع مركـز جميـل للفنـون  2 ،أبريـل https://artjameel.org/wp-content/uploads/sites/2 /2020/04/Art- ، 2020
Jameel-Research-and-Practice-Platform.FINAL_.pdf
“المجلـس الثقافـي” ،موقـع سـلطان سـعود القاسـمي ،تاريـخ الدخـول  10يونيـو https://sultanalqassemi.com/ ، 2021
/tag/cultural-majlis
موقع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية ،تاريخ الدخول  10يونيو www.opcd.ae ، 2021
مبادرة زي  ،تم الوصول إليه في  10يونيو /https://thezay.org ، 2021
ألكسـندرا شـافيز“ ،هـل سـتغير الجائحـة متحـف اللوفـر أبـو ظبـي؟” صحيفـة “ذا ناشـيونال” فـي  23يونيـو https:// ، 2020
www.thenationalnews.com/arts-culture/art/will-the-pandemic-change-louvre-abu-dhabi-museumdirector-manuel-rabate-on-what-feels-important-now-1.1037443
كريمة الشوملي ،مقابلة مع الكاتبة عبر تطبيق “زووم” في  1يونيو .2021
قام بتنظيمه محاضر الطباعة بريان غونزاليس .بيان صحفي :روابط دولية :المعرض السنوي لكلية الفنون الجميلة
والتصميم بجامعة الشارقة ،موقع مركز مرايا ،سبتمبر https://www.maraya.ae/exhibitions/view/- ،2020
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international-connections--the-annual-faculty-exhibition-of-the-college-of-fine-arts-and-design-atthe-university-of-sharjah-/107
معرض افتراضي آخر عقد خالل هذه الفترة هو “ العودة للوطن :رحلة في التصوير الفوتوغرافي “ من  23مارس - 2020
 31ديسمبر  ، 2021في متحف الشارقة للفنونhttps://www.sharjahmuseums.ae/en-US/WhatsOn/Events/ ،
Homebound-A-Journey-in-Photography
بيان صحفي :المؤتمر يستحوذ على مركز جميل للفنون لمدة أسبوعين  ،موقع مركز جميل للفنون ،في  28أكتوبر 2020
https://artjameel.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/English-The-Assembly-Takes-Over-.pdf ،
موقع Engage 101تواصل  ،1010تاريخ الدخول  10يونيو /https://101.art ،2021
موقع مدرسة فرصة ،تاريخ الدخول  10يونيو https://www.naqdcritique.com/forsaschool ، 2021
“فقاعة الثقافة في اإلمارات العربية المتحدة” ،المدونة الثقافية في  10أبريل https://www.theculturist.com/ ، 2020
home/culture-bubble-in-the-uae
رازميج بدريان“ ،استطالع وطني يسأل المبدعين في اإلمارات العربية المتحدة عما يحتاجون إليه لتجاوز أزمة كوفيد ،”19-
صحيفة “ذا ناشيونال” في  15أبريل https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art/national- ،2020
survey-asks-creatives-in-the-uae-what-they-need-to-get-through-covid-19-crisis-1.1006337
منحا لـ  87مبدعًا والشركات الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات” ،وكالة أنباء اإلمارات 15 ،مايو ،2020
“وزارة الثقافة تقدم
ً
https://wam.ae/en/details/1395302848860
رازميج بدريان“ ،حكومة اإلمارات تشتري ما قيمته  1.5مليون درهم من الفن المحلي‘ :رسالة إلظهار التضامن لفنانينا’
‘ ،صحيفة “ذا ناشيونال” 24 ،مارس https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art /uae- ، 2020
government-buys-dh1-5-million-orth-of-local-art-a-message-of-solidarity-to--startists-1.996553
دينا كامل“ ،أبوظبي تستثمر  6مليارات دوالر في الثقافة والصناعات اإلبداعية وسط دفع التنويع االقتصادي” ،صحيفة “ذا
ناشيونال” 8 ،يونيو https://www.thenationalnews.com/business/economy/abu-dhabi-to-invest- ، 2021
6bn-in-culture-and-creative-industries-amid-economic-diversification-push-1.1236973
“أعمال مبعثرة” ،موقع مؤسسة الشارقة للفنون ،تاريخ الدخول  10يونيو http://sharjahart.org/sharjah-art- ، 2021
foundation/exhibitions/unsettled-objects
“الفن والتكنولوجيا يصوغان المستقبل” ،صحيفة “ذا ناشيونال” 16 ،مارس https://www.thenationalnews. ، 2021
com/podcasts/art-and-technology-forging-the-future-1.1184995
غيث عبد اهلل ،محادثة مع المؤلف عبر تطبيق “الواتساب” في  16يونيو .2021
الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم“ :الفن خدمنا في وقت حاجتنا .واآلن يجب أن ندعمه” ،صحيفة “ذا ناشيونال،
 2مايو https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/art-served-us-in-our-hour-of- ،2021
need-now-we-must-support-it-1.1214609
Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, “Art served us in our hour of need. Now we
must support it,” The
منال عطايا في آنا سيمان“ ،المعلومات قوة” ،مجلة حضارة  ،عدد شهر مارس https://www.hadaramagazine.com ، 2021
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ديــــفــيـــد
جوزيف ريــزلــي
أستاذ مشارك في العلوم اإلنسانية الرقمية
جامعة نيويورك أبوظبي

نـبـذة عـــنــا
ديفيــد جوزيــف ريزلــي أســتاذ مشــارك فــي العلــوم
اإلنســانية الرقميــة فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي.
تشــمل اهتماماتــه البحثيــة مناهــج مقارنــة ألدب العصــور
الوســطى باللغــات األوروبيــة والعربيــة ،والنهــج المكانــي
الرقمــي للمجاميــع ،الــذكاء االصطناعــي للتعــرف
علــى النــص المكتــوب بخــط اليــد فــي أنظمــة الكتابــة
المختلفــة ،وبنــاء مجتمــع معرفــي مفتــوح فــي الشــرق
األوســط حيــث عــاش وأجــرى أبحاثــً منــذ عــام .2002

			

إســتــيــل غــيــفــيــل

إســتيل غيفيــل باحثــة مســاعدة فــي متحــف اللوفــر أبوظبــي .انضمــت فــي عــام  2016إلــى وكالــة
المتاحــف الفرنســية لمشــروع اللوفــر أبوظبــي ،حيــث شــاركت فــي افتتــاح المتحــف كمســاعد أميــن .ثــم
انضمــت إلــى متحــف اللوفــر أبوظبــي فــي شــهر يوليــو  2018للعمــل فــي قســم “البحــث والتطويــر”
الجديــد ،حيــث تســاعد فــي تطويــر البحــث األكاديمــي فــي العديــد مــن المجــاالت ،بمــا فــي ذلــك البحــث
عــن مجموعــات العصــور الوســطى باســتخدام األســاليب الرقميــة.

				

نـيـكــولو أكــرام كــابـيـلـيـتـو

تخــرج نيكولــو أكــرام كابيليتــو مــن جامعــة نيويــورك أبوظبــي عــام  2021بشــهادة فــي مجــال الفــن
وتاريخــه .وهــو يشــغل حاليــً منصــب زميــل أبحــاث فــي مرحلــة الدراســات العليــا فــي جامعــة نيويــورك
أبوظبــي فــي مركــز الذاكــرة لدراســة التــراث .وبعــد انضمامــه إلــى معــرض الفنــون بجامعــة نيويــورك
أبوظبــي كمســاعد تنظيمــي طالبــي لمــدة ثــاث ســنوات ،تغيــرت مهامــه إلــى عمــل األبحــاث التــي تركــز
علــى دراســات المتاحــف والتــراث الثقافــي والتنظيــم .وهــو مهتــم بقضايــا الشــمولية فــي المؤسســات،
والمســارات الجديــدة لتاريــخ الفــن ،والتقاطعــات بيــن تخصصــات التــراث والمتاحــف.
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خلق جماهير جديدة للقطع الرقمية من خالل التعاون
بين المتحف والجامعة
شـهدت المتاحـف مـع إغلاق المؤسسـات الفنيـة والثقافيـة فـي عـام 2020
بسـبب الجائحـة العالميـة تحديـات خطيـرة فـي البحـث المـادي المتعلـق بالقطـع
الموجـودة فـي مجموعاتهـا .لقـد كانـت تجربـة اسـتخدام الباحثيـن والممارسـين
الثقافييـن لألشـكال الرقميـة الجديـدة عبـر أنشـطتهم المهنيـة ،مثـل رقمنـة
مقتنيـات المتاحـف ،وأسـاليب االتصـال ،ونشـر نتائـج األبحـاث فـي المؤتمـرات
والنـدوات المهنيـة عبـر اإلنترنـت ،تتماشـى مع القول بأن الحاجـة هي أم االختراع.
يناقـش هـذا المقـال مشـروع باريـس للكتـاب المقـدس (اإلنجيـل) ،وهـي مبـادرة
بـدأت خلال جائحـة كوفيـد 19-بيـن متحـف اللوفـر أبوظبـي وجامعـة نيويـورك
أبوظبي ،تميزت فيها العالقة المهنية بين الباحثين في جزيرة السـعديات في
أبوظبـي بكونهـا عالقـة افتراضيـة بسـبب الجائحـة .ولقـد أثبتـت هـذه الشـراكة
بيـن المؤسسـات أنهـا عالقـة تبـادل علميـة حيويـة مـع ازديـاد عـدد المشـاركات
فـي المؤتمـرات ونشـر البحـوث .ونحـن نـرى فـي هـذه الورقـة أن دراسـة القطـع
الرقميـة مـن المتحـف يجـب أال تقتصـر علـى قيـام الباحثيـن بفتـح آفـاق جديـدة
فـي مجـاالت دراسـتهم فحسـب ،بـل يجـب أن تكتسـب القطـع التـي يقومـون
بدراسـتها جماهيـر جديـدة.

حـول العالـم .وإنـه مـن الممكـن القـول إن مشـروع إنجيـل باريـس يوضـح كيـف
ً
فضلا عـن توفيرهـا
يمكـن وضـع قطـع المتحـف الرقميـة ضمـن سـياق عالمـي،
للباحثيـن المسـتقبليين (وزوار المتاحـف) .يمكننـا أن نـروي فـي الفضـاء الرقمـي
قصـة غنيـة عـن مقتنيـات المتاحـف والتـي نـادرًا مـا تتواجـد جنباً إلـى جنـب.
وعلـى الرغـم مـن وجـود خطـر إتلاف القطـع الثمينـة أثنـاء عمليـة الرقمنـة ،إال أن
المزايـا عـادة مـا تفوق المخاطر .نحن نقوم برقمنة المخطوطات ألسـباب مختلفة
منهـا زيـادة إمكانيـة الوصـول إليهـا عبـر اإلنترنـت ،والتفاعـل مـع جمهـور أوسـع،
وتقليـل حملهـا ولمسـها ،والحفـاظ عليهـا علـى المـدى الطويـل (بـوروز2017 ،؛
فـان سـيك وأنتانـوس .)2018 ،وصحيـح أننـا نقلـل من قدرة الوصـول ماديًا إليها،
إال أننـا نزيـد مـن خلال الرقمنـة فـرص الوصـول إليهـا رقمياً وإجـراء بحـوث عليهـا.
وعـادة مـا يتـم عـرض مخطوطـة مثل نسـخة الكتـاب المقدس فـي متحف اللوفر
أبوظبـي لفتـرة محـدودة وتحـت ظـروف إضـاءة صارمـة فـي المعـرض .وبالطبـع،
يمكـن للنـاس زيـارة المتحـف ورؤيـة القطعـة الماديـة مـن خلـف الزجـاج ،إال أن
النسـخة الرقميـة تسـمح لنـا “بتقليـب الصفحـات” كمـا نريـد وبدراسـتها بعمـق
دون التسـبب بـأي ضـرر للقطعـة األصليـة.

يهـدف مشـروع إنجيـل باريـس إلـى فهـم الكتـاب المقـدس خلال العصـور
الوسـطى فـي أوروبـا ،وألهـداف هـذا المشـروع آثـار مهمـة علـى الطريقـة التـي
يمكـن بهـا إجـراء البحـوث عـن الثقافـة المكتوبـة فـي المسـتقبل .تُعـرف الوثائق
المكتوبـة التـي تهمنـا باسـم “كتاب اإلنجيل باريس“ ،وهـي نتاج تطور الجامعات
فـي بدايـة القـرن الثالـث عشـر الميلادي فـي أوروبـا .وقـد تـم نسـخها بعد إنشـاء
جامعـة باريـس ،ويرتبـط إنتاجهـا ونشـرها بكيفيـة مراجعـة العهـد القديـم
والعهـد الجديـد وتنظيمهمـا وترجمتهمـا.

الشـكل رقـم  .2صـورة للمعـرض الـذي يعرض فيه نسـخة إنجيل باريس فـي متحف اللوفر أبوظبي
( © .)2013.051.001دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي  /بعدسة :آنا ماريا نيلسن

الشـكل رقم  .1موقع مشـروع إنجيل باريس ( )PBP) (https://parisbible.github.ioفي شـهر

يونيـو  .2020المخطوطـة الالتينيـة  ،40مكتبـة فرنسـا الوطنية  -المصدر gallica.bnf.fr

لقـد أدى انتشـار هـذه النسـخة الجديـدة للكتـاب المقدس في جميـع أنحاء أوروبا
إلـى اعتبـار كتـاب اإلنجيـل باريـس صنفاً أدبياً حقيقياً ،وقـد تـم إنتـاج عـدد كبيـر
جـدًا مـن المخطوطـات علـى مـدى قرنيـن مـن الزمـن كانت مخصصة لالسـتخدام
الفـردي وليـس المؤسسـي .كمـا تميـز كتـاب اإلنجيـل باريـس بصغـر حجمـه
وسـهولة حملـه ،ووجـود االختصـارات فيـه وشـرح حروفـه الخاصـة (رازيـر.)2010 ،
إن أهميـة دراسـة هـذه الظاهـرة الثقافيـة فـي جزيـرة السـعديات ،والتـي تعـود
إلـى أزمنـة وأمـكان متباعـدة ،هـي أن المشـروع يـدرس النسـخة الرقميـة مـن
المخطوطـة  2013.051والموجـودة فـي متحـف اللوفر أبوظبي ،ويقارنها بمئات
النسـخ الرقميـة مـن األناجيـل المماثلـة التـي تـم العثـور عليهـا فـي المكتبـات

تخلـق الرقمنـة أيضاً أصـوالً تديرهـا المؤسسـة موسـعة نطاق إمكانيـات بحوثها،
ممـا يـؤدي إلـى تنميـة مهـارات جديـدة وطـرق جديـدة للنظـر إلـى القطـع ،والـذي
يـؤدي أيضاً إلـى الخـروج بأفـكار جديـدة حـول ماضـي الثقافـات البشـرية .وعلـى
الرغـم مـن أن معظم المؤسسـات ال تسـتطيع تحمل تكاليـف رقمنة مجموعتها
بالكامـل ،قـد يختـار البعـض منهـا رقمنـة جـزء مـن العناصـر التـي يعتقـدون
أنهـا ستسـتفيد أكثـر مـن هـذه العمليـة (باور/ريزلـي .)2020 ،يسـتفيد المجـال
األكاديمـي الناشـئ المعـروف بإسـم “العلـوم اإلنسـانية الرقميـة” بشـكل كبيـر
مـن رقمنـة قطـع مثـل الكتاب المقدس في متحـف اللوفر أبوظبي ،حيث يمكنه
اسـتخدام التكنولوجيا الكتسـاب فهم أعمق لهذه القطع .ومع انتشـار الجائحة
األخيـر ،تعطلـت أنشـطة المتاحـف وفعاليـات التعليـم والبحـث بشـكل كبيـر ،إال
أن توافـر قطـع المتحـف الرقميـة أدى إلـى زيـادة االهتمـام بهـذه المجموعـات .لقـد
شـجعت هـذه الطفـرة المؤسسـات الثقافيـة علـى النظـر فـي جعـل جـزء مـن
مجموعاتهـا متاحـه عبـر اإلنترنـت ،وخلقـت أنماطاً مـن المشـاركة خـارج أسـوار
المتحـف (اليونسـكو 2020 ،و.)2021
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تشمل المبادرات األخيرة في العالم العربي تحميل روائع مجموعة متحف اللوفر
أبوظبـي علـى الموقـع اإللكترونـي للمتحـف (متحـف اللوفـر أبوظبـي )2021 ،أو
نشـر نمـاذج ثالثيـة األبعـاد مـن هيئـة الشـارقة لآلثار علـى منصة “سـكيتش فاب”
(هيئـة الشـارقة لآلثـار .)2020 ،ولـم يـؤد وضـع القطـع فـي مسـاحة افتراضيـة إلـى
توسـيع مـدى الوصـول إلـى هـذا التـراث الثقافـي فحسـب ،بـل وفـر أيضاً سـياقًا
أوسـع بكثيـر لفهمهـا دون الحاجـة إلـى الرجـوع إلـى القطـع الماديـة.

نحـن نؤمـن بإمكانيـات مشـاريع مماثلـة لتوسـيع نطـاق زوار المتاحـف ،وصحيـح
أن هـذا الجمهـور الجديـد قـد ال يـزور المتحـف شـخصيًا ،إال أنـه قـادر علـى التعـرف
علـى المؤسسـة ومجموعاتهـا فـي بيئـة “متحـف هجيـن” .يسـهل نـوع األبحـاث
ثـراء لألعمـال الفنيـة للمتحـف،
فـي مشـروع إنجيـل باريـس فـي وضـع سـياق أكثـر
ً
وبالتالـي الحفـاظ علـى القطـع أكثـر أمناً وتعزيـز استكشـافها ،مقارنـة بعرضهـا
خلـف الزجـاج بأقـل قـدر مـن التفاعـل المـادي.

العلوم اإلنسانية الرقمية وإمكانيات المتاحف

وصـل تفـرد المخطوطـة فـي مجموعـة المتحـف إلـى جماهيـر جديـدة ومتنوعـة
بفضـل دعـم المؤسسـات الثقافيـة التـي اسـتفادت بدورهـا مـن التوسـع فـي
البحـوث .ونحـن نعتقـد أن البحـث الرقمـي فـي المجموعـات كجـزء مـن التعـاون
األكاديمـي والمتاحـف ،يقـدم إسـتراتيجية للمتاحـف األخـرى فـي العالـم العربـي
وخارجـه الستكشـافها وتطويرهـا .وقـد تـم تطويـر النمـوذج عالمياً فـي قطـاع
“الجلام” الرقمـي ( أي صـاالت العـرض والمكتبـات واألرشـيف والمتاحـف) .ويمكـن
رؤيـة علـى ذلـك فـي إحـدى السياسـات البـارزة لهـذا القطـاع فـي المملكـة
المتحـدة (متاحـف أكسـفورد) .تعتبـر هـذه االسـتراتيجية ضروريـة اليـوم ألنهـا
تضـع التكنولوجيـا فـي خدمـة البحـث والتدريس مـن المتحف ،وتشـرك الجمهور
الوطني واإلقليمي والدولي ،مما يزيد من إمكانية الوصول والمشـاركة بشـكل
عـام .صحيـح أنـه لـم يتـم دمـج نتائـج مشـروع إنجيـل باريـس فـي صـاالت العـرض
أو فـي المحتـوى التعليمـي ،إال أننـا نأمـل أن تسـتفيد المزيـد مـن المشـاريع فـي
المسـتقبل مـن اسـتخدام األدوات الرقميـة لألغـراض األكاديميـة والبحثيـة.

كان مشروع إنجيل باريس منذ بدايته يتفاعل مع الجماهير العالمية .وقد أثبتت
دراسة إنجيل باريس أنه موضوع ديناميكي بحثي ،لما أثاره من أسئلة وجوانب
بحثية جديدة في مجال دراسات التراث والعلوم اإلنسانية الرقمية ودراسات
العصور الوسطى .استند البحث األولي إلى تحليل نسخة الكتاب المقدس
في متحف اللوفر أبوظبي باستخدام منصة “ترانزكريباس” المدعومة بالذكاء
االصطناعي (ريد كووب .)2021 ،وتتيح هذه المنصة للباحثين “التعرف على
النصوص المكتوبة بخط اليد” على المستندات األرشيفية باستخدام الذكاء
االصطناعي لفك شفيرة الوثيقة وفهم محتواها .وهذه عملية معقدة تعلمنا
منها أنه عندما يتم تطبيق الذكاء االصطناعي على المواد التاريخية ،فنحن
نحتاج في الواقع إلى الكثير من الذكاء البشري حتى تنفذ العملية كما يجب.

تغير طرق االتصال ورواية القصص في المتاحف

الشـكل رقـم  .3منصـة “ترانزكريبـاس” مـع نسـخة الكتـاب المقـدس فـي متحـف اللوفـر أبوظبـي
( .)2013.051.001للحصـول علـى صـورة المخطوطـة © :دائـرة الثقافـة والسـياحة  -أبوظبـي /
الصـورة مـن مكتبـة فرنسـا الوطنيـة ،تمـت إعـادة تصويـر واجهـة منصـة “ترانزكريبـاس” بـإذن مـن
“ريد-كـووب”.

يمكـن إجـراء مجموعـة واسـعة مـن التحليلات علـى المسـتندات التـي يتـم
نسـخها باسـتخدام الـذكاء االصطناعـي ،ولقـد أعطـت محاوالتنـا األوليـة “لقـراءة
الكتـاب المقـدس عبـر الحاسـوب” نتائـج واعـدة (غوفيـل وريزلـي .)2020 ،ال يوجـد
أدنـى شـك مـن أن تقـدم عمليـة البحـث سـتؤدي إلـى فهـم أفضـل للمـكان
والزمـان الـذي تـم فيـه نسـخ هـذه المخطوطـات ،وهـي األسـئلة التـي عـادة مـا
يكـون الباحثـون وأمنـاء المتاحـف قادريـن علـى اإلجابـة عليهـا بصـورة مبدئيـة
فقـط .ونحـن نأمـل أن نتعـرف علـى الكتابة اليدوية للناسـخين من ماض سـحيق
ووصفهـا وفهـم كيفيـة صنعهـا بشـكل أفضـل .بـدأ المشـروع فـي استكشـاف
مجـاالت بحثيـة جديـدة مسـتفيدًا مـن الحاسـوب لتجـاوز “قراءة” نـص المخطوطة
إلـى التعـرف علـى أنمـاط الزخرفـة المتكـررة أو المشـتركة فـي العشـرات ،أو حتـى
المئـات ،مـن أناجيـل باريـس .وقـد تمكنـا مـن خلال اعتمـاد نهج رقمي من إنشـاء
العديـد مـن المسـارات الجديـدة للبحـوث فـي المسـتقبل.
دخلـت قطـع المتحـف بسـبب رقمنـة المخطوطـات إلى عالم جديد مـن إمكانيات
البحـث .ويعتبـر مشـروع إنجيـل باريـس الرقمنـة وتفعيـل المعرفـة مـن مختلـف
المؤسسـات الثقافيـة أحـد السـبل الرئيسـية لتحقيـق تعـاون ثـري .لقـد دفعـت
الجائحـة إلـى التحقيـق فـي القطـع وتقديمهـا لجماهيـر قـد ال تأتـي أبـدًا لرؤيتهـا
فـي متحـف اللوفـر أبوظبـي ،وهـو مـا سـاعد فـي جعـل مجموعـة المتحـف
معروفـة علـى المسـتوى العالمـي لجمهـور جديـد مـن األكاديمييـن والباحثيـن.
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نحـن نأمـل أن يصـل مشـروع إنجيـل باريـس إلـى جماهيـر محـددة ال تعتبـر عـادة
مـن الجماهيـر المسـتهدفة فـي المتاحـف .إن مجموعـة المتحـف تتواصـل مـع
جماهيرهـا الجديـدة مـن خلال اسـتخدام البحـوث ،ممـا يوفـر فرصة لهـم للتعرف
علـى المتحـف ومجموعاتـه ومبادراتـه .وفـي حالتنـا ،فـإن رؤيـة متحـف اللوفـر
أبوظبـي إلنسـانية معولمـة مـن خلال الثقافـة تتماشـى جيـدًا مـع هـدف مشـروع
إنجيـل باريـس لفهـم ظاهـرة تشـمل المؤسسـات فـي جميـع أنحـاء العالـم فـي
الوقـت الحاضـر .إن اسـتغالل المجموعـات الرقميـة المتاحـة عبـر اإلنترنـت بشـكل
إيجابـي يـؤدي إلـى تعزيـز الترابـط ويدعـو المزيـد مـن الشـركاء لالنضمـام إلـى
المشـاريع التعاونيـة .إال أن هـذه اآلفـاق الجديـدة للثقافـة تتطلـب منـا االنتبـاه إلـى
أنمـاط االتصـال المتغيـرة فـي البحـوث ،سـواء كان ذلـك فـي متحـف أو مؤسسـة
ثقافيـة أو مكتبـة أو جامعـة .ولتحقيـق فهـم لمـا يجلبـه البحـث الرقمـي للقطـاع
الثقافـي ،يجـب تطويـر مجموعـة مـن المهـارات الجديـدة ،بما في ذلـك محو األمية
الرقميـة لمواكبـة األنمـاط الجديـدة لتبـادل المعلومـات والمعرفـة بيـن مختلـف
الجماهيـر .وغالباً مـا يتـم تأطيـر هـذا السـؤال فقط في مسـألة وسـائل التواصل
االجتماعـي وكيفيـة الوصـول إلـى الجماهيـر الثقافيـة ،إال أننـا نعتقـد أن هـذه
القضيـة تسـتحق المزيـد مـن االهتمـام.
ُيعد مشروع إنجيل باريس جزئيًا جهدًا تربويًا يشارك فيه الطالب ،إال أنه ملتزم
أيضًا بالتعليم والتعلم من خالل العمل الجماعي (ما يسمى بالتعليم المشترك
والتعلم المشترك) ،حيث يأتي المشاركين من خلفيات مهنية وتعليمية
ولغوية مختلفة .كما أن العمل الجماعي يعد جزءًا ال يتجزأ من أبحاث في ميدان
العلوم اإلنسانية الرقمية ،نظرًا الختالف وجهات النظر والخبرات في مختلف
المجاالت ،والمهارات المطلوبة إلجراء بحث متعدد التخصصات (سيمنز.)2009 ،
وقد يكون الدرس المستفاد من تجربتنا هو أن مشاركة المزيد من الجهات
ثراء.
الفاعلة في مشاريع بحثية ،تصبح طبيعة التفاعل مع القطع الرقمية أكثر ً
كما أن تعاون الجهات الفاعلة من منظور تطوير المعرفة يجعلهم يعودون
بخبراتهم إلى المجتمعات المختلفة التي ينتمون إليها.
يتطلـب مشـروع مثـل مشـروع إنجيـل باريـس أنواعاً متعـددة مـن الخبـرات بـدءًا
مـن إدارة المشـروع ،والمعرفـة التاريخيـة المتخصصـة المتعلقـة بالمجموعـات
إلـى الخبـرات الفنيـة ،واألهـم مـن ذلـك كلـه ،االنفتـاح علـى التجـارب .نحـن نـدرك
أنـه ال يمكـن لـكل مؤسسـة االسـتفادة مـن هـذه المهـارات ،ولكـن روح التعـاون
تجعـل األمـر أكثـر سـهولة .تحتـاج المؤسسـات الثقافيـة إلـى البـدء فـي التفكيـر
فـي “البنـى التحتيـة للمعرفـة” والدعـم اللوجسـتي المطلـوب السـتمرارها
(كويفيسـتو وكوبـار وويكـر .)2018 ،يوضـح مشـروع إنجيـل باريـس كيـف

ديفيد جوزيف ريزلي وشركاه
خلق جماهير جديدة للقطع الرقمية من
خالل التعاون بين المتحف والجامعة

يمكـن أن يحـدث تبـادل معرفـي مـن خلال ربـط النـاس وتكييـف التقنيـات مـع
المجـال الثقافـي عندمـا تـروج لـه المؤسسـات مـن خلال األدوات الرقميـة للبحوث.
تسـتفيد المتاحـف مـن “الرقميـة” بطـرق مختلفـة ومتعـددة ومـن خلال التعـاون
المؤسسـي .لقـد ذكرنـا سـابقًا منصـة “ ترانزكريبـاس” ،والتـي هـي تعـاون فـي
البنيـة التحتيـة بيـن العديـد مـن المؤسسـات األوروبيـة .كما تقدم مشـاريع أخرى
مثـل “فوتوغرامـر” ،والـذي هـو برنامـج مفتـوح المصـدر تـم تطويـره بواسـطة
مختبرات “الرؤية عن بعد” ،إمكانيات جديدة لتصور المجموعات واستكشـافها.
كمـا تجـدر اإلشـارة أيضاً إلـى “منصـة الجلام” ،والتـي هـي عبـارة عـن مجموعـة من
المـوارد والبرامـج التعليميـة المفيـدة الستكشـاف البيانـات فـي هـذا القطـاع
والعمـل معـه .تأتـي األدوات وتذهـب بالطبـع ،إال أن التمسـك بالرقمنـة ودورهـا
سـواء
فـي تغييـر المشـهد أمـر ضـروري للتعامـل مـع هـذه االتجاهـات العالميـة،
ً
كان ذلـك داخـل المؤسسـة أو خارجهـا.
تكمـل المؤسسـات بعضهـا البعـض وتجمع الخبرات لجـذب المزيد من الجماهير
إلـى المتحـف فـي ظـل التطبيقـات العمليـة والنظريـة التـي ناقشـناها بإيجـاز
للتـراث الثقافـي الرقمـي .نحـن سـنجد دائماً مصـادر جديـدة للمعلومـات التـي
توسـع الروايـات التـي يمكننـا أن نحكيهـا عـن قطـع متحفنـا مـن خلال توحيـد
هـذه القطـع رقمياً مـع غيرهـا مـن القطـع المماثلـة فـي مؤسسـات مختلفـة .إن
افتتـاح قسـم األبحـاث فـي متحـف اللوفـر أبوظبـي فتـح أبواباً جديـدة لمشـاركة
المقتنيـات وجعلهـا ذات صلـة بالعالـم خـارج المتحـف المـادي ،وبالتالـي جـذب
أنـواع مختلفـة مـن الـزوار .يمتـد النهـج الرقمـي لمشـروع إنجيـل باريـس بـدءًا مـن
التركيـز علـى الباحثيـن واألكاديمييـن إلـى األنشـطة التعليميـة ،ويزيـد من وعي
الجماهيـر المحليـة والعالميـة بالمجموعـة نفسـها .ونحـن نكبـر ونتطـور مهنياً
معاً ونبنـي البنـى التحتيـة المعرفيـة للغـد داخـل مؤسسـاتنا من خالل تشـجيع
مثـل هـذا التعـاون.
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تغيير قواعد المشاركة
إن أكثر من  60٪من سكان العالم اليوم هم من مستخدمي اإلنترنت النشطين ،كما
أن قدرة الوصول إلى المعرفة لم تعد مقتصرة على المؤسسات الرسمية والمتاحف
الموسوعية .فالمعرفة اآلن ،بكل ما للكلمة من معنى ،صارت في متناول أيدينا .خالل
السنوات الماضية ،سعت المتاحف والقطاع الثقافي بأسره إلى إيجاد طرق جديدة للتفاعل
مع جماهيرها .وكان السؤال وال يزال :ما الذي يمكن أن تفعله المتاحف لمواصلة جذب
الناس إلى قاعات العرض؟

نـبـذة عنـا
فــر ّيــا الـبــاز
رئيس قسم الجماهير والتعلم في باركر النغهام
لـدى فريـا البـاز خلفيـة علميـة ومهنيـة فـي مجـال االبتـكار
والعلـوم اإلنسـانية .وهـي باحثـة اجتماعيـة ذات خبـرة
طويلـة ،تمتـاز بحبهـا للناس وسـعيها الكتسـاب المعارف
والخبـرات وفهـم مـا يحـرك النـاس .كمـا أنهـا حريصة على
استكشـاف كيفيـة إحـداث تغييـر في وضـع الجماهير في
طليعـة عملنـا الجماعـي عبـر القطـاع الثقافـي.

مــاريــا
غــارسـيا أبــاديــلــو
مستشار رقمي أول في باركر النغهام
ماريـــا غارســـيا أباديلـــو هـــي مديـــرة محتـــوى متخصصـــة
فـــي تطويـــر الخبـــرات الرقميـــة فـــي القطـــاع الثقافـــي.
تعمـــل حاليـــً علـــى إســـتراتيجية وتصميـــم منتجـــات
مؤسس ــة “بارك ــر النغه ــام” الرقمي ــة ،وخاص ــةً للمش ــاريع
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط.

تطورت المتاحف حول العالم بشكل كبير وتجاوزت صورتها التقليدية ومفهومها الغربي
ّ
لمتاحف القرن التاسع عشر ،و ُيعد متحف اللوفر مثاالً على ذلك ،حيث ركَّ ز على تنظيم
وتنسيق سرديته حول القصص بدالً من المجموعات .ومتحف قطر الوطني ومبنى موري
التابع لمتحف الفن الرقمي “تيم الب” في مدينة طوكيو ،والذي يع ّرف نفسه على أنه يقدم
“تجارب متحفية غامرة” .لم يعد الجمهور يذهب إلى المتاحف لمشاهدة عمل فني أو شيء
لم يسبق له رؤيته ،بل ما يدفع الجمهور فعليًا هو رغبته بخوض تجربة رقمية غامرة وفريدة
يستحيل الوصول إليها عبر اإلنترنت.
ولكن مع تغيير جائحة كوفيد 19-للمشهد الثقافي أصبح هناك ﻓﺮﺻﺔ إلحداث نقله نوعية
وتشكيل رؤية جديدة لمفهوم المساحات الفنية ،وتغ ّير السؤال مرة أخرى وأصبح :ما الذي
يمكن أن تفعله المتاحف من أجل تنمية قاعدة جماهيرها ومساعدتها للتواصل معها
وإشراكها والحفاظ على عالقات قوية وذات مغزى معها ؟
وكيف يمكنها جذب أشخاص جدد وهم جالسون في المنزل؟ قادت هذه التجربة ،والتي
تحدث مرة واحدة في الجيل ،القطاع الثقافي إلى مرحلة جديدة تغيرت فيها “قواعد
أن غياب تأثيرنا الفعلي على الجماهير شحذ
المشاركة” بين عشية وضحاها ،فاكتشفنا ّ
هممنا وركز جهودنا الجماعية إلدراك أن الجماهير هم وحدهم القادرون على تحديد
وتشكيل مستقبلنا.
إن واقعنا الحالي يفرض على المتاحف والمواقع التاريخية والمؤسسات الثقافية أكثر من
أي وقت مضى أن تضع جمهورها في المقدمة ونصب أعينها عند التخطيط باعتبارها
ركيزة عملها ،بل عليها ابتكار وتوظيف أساليب هادفة ومنهجيات مبتكرة لمساعدة
الجماهير على تطوير عالقة أقوى معها.
ُ
ولطالما نظرنا إلى الجماهير في مؤسسة “باركر النغهام” من منظور فريد ،حيث تركز
أبحاث الجماهير في مؤسستنا على فهم احتياجات الجمهور ومراعاة خصوصياته  ،فنالحظ
في عملنا منظورات مختلفة :
 منظور تنظيمي :ما الذي تريده الجماهير منظور تأويلي :بصفتنا خبراء محترفين ومتخصصين في القطاع الثقافي ومفكرينمستقبليين ،يتوجب علينا أن نفهم ما تريده الجماهير مستندين على بحوث عميقة وشاملة
 منظور تجاري :كيف يمكن للجماهير أن تحافظ على المتحف؟منظور استراتيجي :كيف يمكن تغيير وتشكيل سلوكيات الجمهور وتقريبه من المواقع
الثقافية وضمان مشاركته وتفاعله؟
لقد واصلنا تركيز فلسفتنا ومنهجنا وتطويرهما حول تطوير تجربة الجمهور وإجراء
األبحاث المتعلقة بفهم احتياجاته وتحديد فرصه على مدى السنوات األخيرة ،ونحن اآلن
في وضع أصبحت فيه عروضنا كبيرة ومتنوعة وتفاعلية .هذه النقلة وضعتنا في مكانة
جيدة تمكن العمالء من توقع واستشراف المستقبل وابتكار أساليب متنوعة تضمن
التواصل الجيد مع جماهيره وتجعله أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات المحتملة ،خاصة
في ظل تحديات جائحة كوفيد .19 -ومن المثير لإلهتمام أن الجائحة سمحت لنا بمشاركة
منهجنا القوي “ومجموعة أدوات الجمهور” التي لدينا مع عمالئنا ،والذي ُيظهر كيف تمكنا
من االستمرار في إضافة قيمة إلى مشاريعنا وتطوير منهجيتنا مع ضمان استمرار العمالء
في العمل بأسلوب يتمحور حول الجمهور (الشكل .)1
“1غلوبـال انترنـت ريفيـو” (ابريـل  ،)2021يمكـن الدخـول إليهـا عبـر الموقـع االلكترونـيhttps://datareportal.com/ :
reports/digital-2021-april-global-statshot
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سـابقًا بـذات أهميـة بعـض العناصـر األخـرى األكثـر رسـوخًا فـي التنظيـم
والتصميـم التفسـيري .كمـا نواصـل العمـل مـع مجموعـة متنوعـة مـن العملاء
فـي منطقـة الخليـج مـن خلال تبنـي أسـلوب يركـز علـى الجمهـور وذلـك عبـر
إشـراك أعـداد كبيـرة مـن مجموعـات الجمهـور فـي ورش عمـل إبداعيـة (سـواء
كانـت عبـر اإلنترنـت أو بدونـه) وإدارة مجتمعـات عبـر اإلنترنـت ومقابلات متعمقـة
مـع المعنييـن (الشـكل .)3

الشكل  :1النهج التقليدي والهرمي لتفاعل الجمهور يميل إلى تقييد اإلبداع والعمل بأسلوب
يركز على الجمهور.

الشـكل  :3نحـن نعمـل ب ٍأسـلوب متصـل وغيـر متصـل باإلنترنـت ،فالتحلـي بالمرونـة واإلبـداع فـي
النهـج الـذي يركـز علـى عمـل الجمهـور أمـر أساسـي.

إن نهجنا المصمم حسب الطلب المختص بعمل الجمهور يعني أننا نطور
فرصًا للكشف عن رؤى عميقة ودقيقة وخُ الصات مدهشة في بعض األحيان،
وهي رؤى لن يكون العمالء على دراية بها لوال ما نقوم به .إن هذا البحث عن
رؤى ثرية وحقيقية وذات مغزى هو الذي يحدد نهجنا في عمل الجمهور .نريد
أن نفهم ما الذي “يؤثر” في الجماهير وما الذي ترغبه حقًا ،وهذا يتطلب نهجًا
مختلفًا وتغييرًا جذريًا في قطاع االستشارات الثقافية ،وتحوالً حقيقيًا بعيدًا عن
كل ما هو مألوف .وتسعى هذه الورقة إلى مشاركة بعض ما تعلمناه وتشمل
مالحظاتنا حول العمل بهذه الطريقة الجديدة.
بغض النظر عن األسلوب الذي نستخدمه ،فإن فلسفتنا تعتمد على العمل
من “الداخل إلى الخارج” ،مما يعني أن الجمهور هو محور تفكيرنا ،ونبدأ عملنا
على أساسه .يؤدي وضع الجمهور (المجموعات واألفراد) أمام أعيننا وفي قلب
نهجنا إلى االستجابة لتحديات العمالء بأسلوب يكون الجمهور ِم ْحو ُره والمؤثر
فيه .وتعكس منهجيتنا و“مجموعة األدوات” المطورة باستمرار التزامنا بأن يكون
“صوت” الجمهور جزءًا من المناقشات األوسع ،وأن ينعكس ذلك بدوره على
العمليات التنظيمية والتأويلية واالستراتيجية التي نأخذها لعمالئنا (الشكل .)2

الشكل  :2نحن نعمل بطريقة تعاونية ومتكررة مع الجماهير منذ البداية ،ونقوم بدعوتهم إلى
االنضمام والتعرف على تحديات المشاريع وحلولها طوال العملية اإلبداعية.

تتمتـع شـركة “باركـر النغهـام” بقاعـدة دوليـة وجاذبيـة عالميـة ،وقـد عملنـا
علـى نطـاق واسـع فـي جميـع أنحـاء الخليـج العربـي وآسـيا وأوروبـا .ونحـن نقـوم
بتضميـن عمـل الجمهـور باسـتمرار فـي جميـع مشـاريعنا ،ألنـه مـن الواضـح أن
العملاء اآلن متعطشـون لهـذا النـوع مـن المعرفـة التـي ربمـا لـم يتـم اعتبارهـا

بالشراكة والعمل مع عمالء رفيعي المستوى يمتازون بالطموح نسعى إلى
وضع منهجية تمكننا من القيام باستشارات متعمقة ومتكررة مع الجمهور
طوال فترة المشروع ،بدأً من استكشاف الخصائص المميزة ألنواع التجارب التي
يبحث عنها الجمهور وصوالً إلى المفاهيم والمواضيع وأساليب كتابة النصوص
ونبرة الصوت والمعروضات والمقتنيات .وهو بالضبط النهج الذي اتبعناه
مؤخرًا مع اثنين من عمالء متحف التاريخ الطبيعي والعلمي الكبيرين في
الخليج العربيُ .يعد تضمين الجمهور وشملهم في مراحل العمل المختلفة
فرصة لتقديم دعم نموذجي واستثنائي لتوجيه مسار المؤسسات وتطوير
عملها ،كما ُيمكن أن يقدم أيضًا رؤى مدهشة ومفيدة لعمالئنا مما يمنحهم
مزيدًا من الثقة في أن مشروعهم يسير في االتجاه الصحيح .إن مجموعتنا
الرقمية من األدوات وأساليب التواصل مع المجتمع عبر اإلنترنت والمستخدمة
في مثل هذه البحوث تعني أننا قادرون على التفاعل مع الجماهير في مختلف
المناطق الزمنية والذي يضمن لنا التواصل والتشاور مع قطاع واسع من
الجماهير المستهدفة ونحن فخورون بالعمل مع مؤسسة سعودية مرموقة
باستخدام هذه المنهجية ،ومتحمسون الكتشاف الرؤى التي ستغير بال شك
التصورات واالفتراضات الراسخة حول ما يريده الجمهور من أجل توجيه هذه
المؤسسات الثقافية الرائدة في القرن الحادي والعشرين.
كنا قد أجرينا بحثًا مفيدًا يركز على الجمهور في المملكة المتحدة مع أطفال في
المرحلة االبتدائية ومع بالغين في مراحل مختلفة من حياتهم لفهم تجاربهم
حول قضايا المال والشؤون المالية .وتم إجراء هذا البحث بتكليف من إحدى
الهيئات اإلدارية المالية المرموقة في العالم ،والتي لديها متحف في الموقع
مصمم لتشجيع جماهير جديدة للدخول إلى “العالم المالي” وتمكين أفرادها
في حياتهم الخاصة وشؤونهم المالية .ويبدو أنه تم وضع الشباب والعائالت
في االعتبار عند تصميم المتحف الذي يشكل اآللية التي يمكن للهيئة اإلدارية
التواصل من خاللها مع “األشخاص العاديين” وتقديم تعليم “سهل” عن كل ما
هو متعلق بالشؤون المالية .وقد كان من غير المسبوق أن يقوم عميل على
هذا المستوى بإشراك الجماهير في وقت مبكر من عمليتهم ،والتفكير فيما
يتعلق بمستقبل المؤسسة .إال أنهم أدركوا بفضل ُبعد نظرهم وثقتهم بنا
األهمية الكبيرة للتفاعل مع جماهير أصغر سنًا وأكثر تنوعًا وإشراكهم من
أجل المحافظة على عالمتهم التجارية وحماية مستقبلها و مستقبل كل ما
يمثلونه ويؤمنون به .وقد قادتنا ورش عمل التي تركز على الجمهور والمقابالت
رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة التي أجريناها إلى مجموعة من األفكار
المثمرة التي أرست األسس لعروض العميل واستراتيجياته الثقافية الرئيسية.
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كمـا أن المعلومـات التـي اكتسـبها العميـل شـجعته علـى إعـادة النظـر فـي
األدوار والفـرص المتعلقـة بتجربتـه فـي المتحـف ،وأدرك أن هنـاك ميـزة كبيـرة
ومصممة
فـي إنشـاء محتـوى وتجـارب تسـتجيب لرغبات الجمهـور واحتياجاتهـم
ّ
خصيصاً لتكـون قريبـة مـن الجمهـور وعلـى تواصـل وثيـق معـه.
تسـمح لنـا مجموعـة مـن المنهجيـات (والتـي غالباً مـا تعمـل جميعهـا بالتـوازي)
بجمع مجموعة واسعة من األفكار والمعلومات ،مما يسمح بفهم الجماهير وما
تريـده خلال مسـيرتنا عبـر المشـروع .إن الطبيعـة المتنوعـة والطموحـة لنهجنـا
تعنـي أننـا قـادرون علـى التعامـل مـع الجماهيـر بطريقـة جديـدة تالئمهـا وتالئـم
احتياجاتهـا وهـذا يعنـي أنـه فـي حـال كنـا جاديـن فـي إشـراك الجماهيـر ودمـج
النتائـج التـي توصلنـا إليهـا ومـا تعلمنـاه فـي الخطـة التنظيميـة واالسـتراتيجية
لمتاحفنـا ومواقعنـا الثقافيـة ،علينـا أن ننظـر إلـى أنفسـنا علـى أننـا جـزء ال يتجزأ
مـن هـذه الرحلـة .وصحيـح أننـا جميعاً خبـراء فـي مجالنـا ،إال أنـه مـن المهـم أيضاً
أن نتذكـر أن أفـراد الجماهيـر هـم أيضاً خبـراء عندمـا يتعلـق األمـر بتجاربهـم
الخاصـة وبمـا يرونـه مناسـبًا لهـم ومـا يحتاجـون إليـه فـي التجربـة الثقافيـة .لقـد
دفعتنـا إعـادة ضبـط معاييـر القـوة بيـن “الخبـراء” و“الجمهـور” إلـى إعـادة النظـر
فـي الطريقـة التـي نُدمـج ونُشـرك بهـا الجماهيـر فـي عملنـا (الشـكل .)4

• لقـد وجدنـا أن أفـراد الجمهـور ال يفترضـون أنهـم “الخبـراء” فـي المتاحـف /
التصميـم الثقافـي ،وقـد حثونـا علـى إعـادة النظـر فـي مكانتنـا نحـن بصفتنـا
خبـراء .يجـب علينـا أيضاً أن نـدرك أنـه علـى الرغـم مـن رؤانـا وآرائنـا التـي تختـص
بالجماهيـر والمبنيـة علـى خبرتنـا ،نحـن لسـنا خبـراء فيمـا تبحـث عنـه وتحتـاج
إليـه .شـكلت إعـادة ضبـط ديناميكيـات القـوة لهـذه العالقـة اكتشـافًا مهماً
بالنسـبة لنـا وتعلمنـا درساً مفيـدًا بجعلنـا أكثـر تواضعاً.
• إن إعـادة صياغـة حقيقيـة العالقـة بيـن “الجمهـور” و”الخبيـر” تعنـي أننـا قمنـا
بإضفـاء الطابـع الديمقراطـي علـى عالقتنـا مـع الجماهيـر مـن خلال “إشـراكها”
واالبتعـاد عـن فكـرة أننـا “األكثـر معرفـة” .لقـد تقبلنـا فكـرة أننـا جميعاً “نملـك
المعرفـة” ولدينـا شـيئًا ذا قيمـة نسـاهم بـه .ونحـن نضمـن مـن خلال تضميـن
أكبـر عـدد ممكـن من األصوات ووجهات النظـر المتنوعة أفضل النتائج وأكثرها
إبداعاً وقـوة لعمالئنـا.
• إن العمـل عـن قـرب وبصـورة تفاعليـة مـع الجماهيـر يعنـي أيضًا أن المسـاحات
الثقافيـة والمتاحـف التـي نبنيهـا تعمـل مـن أجـل الجميـع وتلهمهـم ،وأننـا
نتعامـل مـع جماهيـر متنوعـة.
إن الـدروس المسـتفادة مـن العمـل بهـذه الطريقـة ،والتـي تركـز علـى الجمهـور،
كثيرة وذات آثار بعيدة المدى .لقد تغيرت ممارسـاتنا ومعتقداتنا حول ما نظن
أن الجمهـور بحاجـة إليـه .إن العمـل بالتعـاون مـع أفـراد الجماهيـر والنظـر إليهـم
علـى أنهـم “شـركاء” فـي العمليـة التعاونيـة واإلبداعيـة غ ّيـر فـي طريقـة عملنـا،
ونحـن متحمسـون الكتشـاف فوائـد العمـل مبكـرًا وبأسـاليب متنوعـة ومبتكـرة
سـواء عبـر باإلنترنـت أو خارجه ،وتأثير ذلك على مخرجاتنا النهائية
مـع الجماهيـر،
ً
وعالقاتنـا مـع العمالء.

الشـكل  :4إعـادة ضبـط ديناميكيـات القـوة بيـن “الخبـراء” والجماهيـر تدفعنـا إلعـادة التفكيـر فـي
العالقـات مـع جمهورنا.

نشارك حاليًا في مشاريع تشكل فيها رؤى الجمهور األسس األساسية التخاذ
قرارات حول تصميم المساحات ،وأسلوب تنظيم المعارض ،والمحتوى والسرد،
ونبرة المعرض واللغة المستخدمة ،واألسس االستراتيجية للمتحف أو الموقع
الثقافي بشكل عام .نحن نقوم بإشراك عمالئنا في رحلتنا وندعوهم لالنضمام
إلى جلسات اإلحاطة المعلوماتية للجمهور وجلسات ورش العمل .إن النهج
الذي يركز على العمالء والجمهور في هذا المجال يعني أنه يمكننا أن نكون
مبدعين في نهجنا لحل المشكالت واالستجابة واالستباقية طوال العملية.
نحـن نبحـث و نتعلـم فـي التعلـم ،أكثـر ممـا كنـا نعتقـد ،ونعمل جنباً إلى جنب
مـع الجماهيـر بطريقـة صادقـة ومبتكـرة .لذلـك أردنـا أن نلخـص أدنـاه بعضاً مـن
األسـئلة األساسـية التي كان علينا أن نطرحها على أنفسـنا على طول الطريق.
• لقـد طورنـا القـدرة علـى العمـل بشـكل تعاونـي وتشـاركي مـع الجماهيـر بـدأً
وانتهـاء بمرحلـة السـرد النهائـي
مـن المراحـل المبكـرة لتصميـم المفهـوم
ً
وإنشـاء المحتـوى ،ممـا يعنـي أن الجماهيـر لهـا رأي فـي التجربـة التـي يتـم
إنشـاؤها ،كان تسـخير إمكانـات النـاس ورغبتهـا تجربـة تحرريـة مشـوقة.
• إن التركيـز علـى أسـلوب عمـل يتمحـور حـول الجمهـور يسـمح بتطبيـق رؤيتنا
فـي جميـع أجـزاء المشـروع ،ويحميـه مـن أي تحديـات في المسـتقبل .فقد سـاعد
دمجنـا لوجهـة نظـر الجمهـور فـي الصـورة األشـمل للعمـل مـن تأكدنـا أن الناتـج
النهائـي مناسـب للعـرض.
• “ال تقـم باالبتـكار مـن أجلـي ،بـل ابتكـر معي” .إن إنشـاء العالقـات مهم للغاية
ً
دليلا علـى النجاح
وبنـاء عالقـة محترمـة ومتسـاوية مـع مجموعـات الجمهـور يعـد
فـي البحـوث التـي يتـم إجراؤها.
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سـيكون مـن المثيـر لالهتمـام رؤيـة التحـول الـذي سـيحدثه وضـع الجمهـور
فـي قلـب عملنـا ،بصفتـه قطاعاً مـن القطاعـات فـي المسـاحات الثقافيـة فـي
المسـتقبل .هـل سـيمضي هـذا القطـاع ُقدماً و بشـجاعة إلـى حيـث لـم نذهـب
مـن قبـل ،أم سـيبقى الوضـع الراهـن علـى حالـه نحـن ننظـر إلـى مسـتقبل يتـم
فيـه دعـوة الجمهـور إلـى “المشـاركة” فـي وقـت مبكـر ،وإدراجـه بصفـة شـريك
مهـم وأساسـي فـي مشـاريعنا .ونحـن متحمسـون للمسـتقبل وللعالقـات التي
سـنبنيها مـع الجماهيـر .نحـن نبنـي “معهـا” وليـس “مـن أجلهـا” .إن الوضـع
يختلـف عمـا كان عليـه فـي الماضـي وقـد حـان وقـت التغييـر.
لطالمـا وضعنـا فـي شـركة “باركر النغهام” المنهجيـات التي تركز على الجمهور
فـي صميـم عملنـا ،ممـا سـمح لنـا بالتفكيـر فـي طريقـة عملنـا والنقـد الذاتـي.
إن مشـاركة الجماهيـر مـن خلال الـرد علـى اسـتبيان فـي نهايـة المعـرض ليـس
باألمـر الجديـد ،ومـا علمتنـا إيـاه تجربتنـا هو أن تضمين مسـاهمات الجمهور منذ
البدايـة فـي العمليـة اإلبداعيـة بأكملهـا يضمـن النجـاح.
ولعـل أفضـل مثـال علـى الـدور الرئيسـي الـذي يلعبـه الجمهـور فـي تشـكيل
التجـارب هـو مـا نـراه فـي عالـم األفلام .فلطالما كانـت العروض االختباريـة ،والتي
هـي معاينـات للفيلـم قبـل صـدوره لتقييـم ردود فعـل الجمهـور ،ممارسـة
شـائعة منـذ عشـرينيات القـرن الماضـي .وهنـاك العديـد مـن األمثلـة فـي تاريـخ
السـينما علـى إجـراء المخرجيـن تغييـرات جذريـة بعـد العـرض االختبـاري مـع
الجماهيـر .إال أننـا نريـد أن نذهـب أبعـد مـن ذلـك في علم المتاحـف ،فنحن ال نريد
قيـاس رأي الجمهـور فـي نهايـة عملية التنظيم فحسـب ،بل مـا نريده هو تغيير
الفكـرة الكاملـة المتمثلـة فـي احتـكار “النخبـة الحاكمة” للروايـات .يجب أن يكون
القيمـون الفنيـون رواة قصـص قادريـن علـى إدخـال روايات الجمهـور في التجربة.

فريا الباز و ماريا غارسيا أباديلو
تغيير قواعد المشاركة

الشـكل  :5سـيكون مسـتقبل البحـوث التـي تركـز علـى الجمهـور ومشـاركته هجيناً يتداخل فيه
العالـم المتصـل وغيـر المتصـل باإلنترنت.

سـيكون مسـتقبل تفاعـل الجمهـور مختلطاً وهجيناً ويشـمل العالـم المـادي
والعالـم الرقمـي (الشـكل  .)5تـدور المشـاركة الناجحـة للجمهـور فـي وقتنـا
الحالـي حـول بنـاء تجـارب “حقيقيـة” معاً ،مـع االسـتفادة مـن األدوات الرقميـة.
وبهـذه الطريقـة نحـن نقـوم بشـكل جماعـي بتغيير المشـهد الثقافي وتحويل
الروايـات لتعكـس الطبيعـة المتنوعـة للجماهيـر ،والتأكـد مـن أن التجـارب التـي
نبتكرهـا تلهـم الجماهيـر وتحركهـا وتعكـس تجاربهـا.
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دانييل أورتي -
غــونـزالــيـــس
مدير الشرق األوسط
شركة “أكسيونا” للهندسة الثقافية

نـبـذة عـــنــي
يتمتـع دانييـل أورتـي – غونزاليـس بنحـو  21عاماً مـن
الخبرة في إدارة مشـاريع بمجاالت الهندسـة والمشـتريات
والبنـاء .وقـد كانـت خبرتـه الواسـعة أساسـية فـي عملـه
علـى تصميـم المتاحـف والمعـارض والمناطـق الثقافيـة
ً
فضلا عـن تمتعـه بتجربـة شـاملة فـي قيـادة
وبناءهـا،
األعمـال التـي أهلتـه لقيـادة فـرق متعـددة التخصصـات
ومتعـددة الثقافـات .يعمـل أورتـي – غونزاليـس حاليًا في
المملكة العربية السـعودية على تطوير مشـاريع تتعلق
بالنهضـة الثقافيـة للمملكـة ،ومسـاعدة المؤسسـات
الحكوميـة والجهـات الخاصـة في سـرد القصـص الثقافية
وخلـق جسـور تفاعليـة مـع الجماهيـر المختلفـة.

كيف يمكن للمتحف التاريخي
أن يدخل المستقبل
إن التطــورات والثــورات التكنولوجيــة واالجتماعيــة تشــكل تحديــً لــدور المتاحــف فــي مجتمعنــا .فــا
شــك بــأن العديــد مــن الشــباب يفضلــون مشــاهدة برامــج علــى منصــة “نتفليكــس” أو اللعــب بألعــاب
الفيديــو فــي فتــرة مــا بعــد الظهيــرة بــدالً مــن زيــارة متحــف تقليــدي .لذلــك نــرى بــأن المتاحــف تعمــل
علــى إعــادة تعريــف جوهرهــا وفهــم مــا يمكــن أن تنطــوي عليــه هــذه التغييــرات مــن إمكانــات بمــا
يخــدم مصلحتهــا الخاصــة.
تقــوم المتاحــف فــي محاولــة منهــا للبقــاء علــى اطــاع دائــم علــى كل مــا هــو جديــد والتنافــس مــع
أماكــن الترفيــه الحديثــة األخــرى ،بإعــادة تشــكيل نهجهــا مــن خــال إنشــاء معــارض جديــدة تعتمــد علــى
تجربــة الزائــر تجــذب بهــا الجمهــور الــذي تــزداد متطلباتــه يومــً بعــد يــوم.
إال أن المتاحــف شــهدت أيضـ َا تحــد آخــر تمثــل فــي القيــود المفروضــة علــى حركــة التنقــل وأعــداد الــزوار
خــال فتــرة جائحــة كوفيــد ،19-ممــا تــرك أثــرًا فعليــً علــى االســتهالك الثقافــي .وفــي الواقــع ،يــرى الخبــراء
أن الوســائل الجديــدة فــي الحصــول علــى المعلومــات الثقافيــة (مثــل الزيــارات والمؤتمــرات االفتراضيــة
والفعاليــات عبــر اإلنترنــت وغيرهــا) ،ســتظل
قائمــة جنبــً إلــى جنــب مــع النمــاذج الجديــدة
لالســتمتاع بالتــراث الثقافــي والمتاحــف ،التــي
بدورهــا تســتفيد إلــى أقصــى حــد مــن التقنيــات
الحديثــة ،حتــى عندمــا يعــود كل شــيء إلــى
طبيعتــه .وبالتالــي ،فــإن األثــر االقتصــادي
للجائحــة أظهــر لنــا أن الفــرص الرقميــة التــي
اســتفادت منهــا المتاحــف مازالــت مســتمرة
وأنهــا باقيــة لتســتفيد منهــا إلــى أقصــى حــد.
لقــد وفــرت الجائحــة التــي تعــد تحديــً فرصــة
للمتاحــف إلعــادة تعريــف نفســها ،لتصبــح أقــل
تركيــزًا علــى موقعهــا الجغرافــي وأكثــر تركيــزًا
علــى ســهولة الوصــول والجاذبيــة.
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مدريــد .كمــا قمنــا باختبــار هــذه التقنيــة
فــي أحــد مشــاريعنا بالمنطقــة وذلــك فــي
المتحــف المصــري الكبيــر ،حيــث اختبارنــا
إمكانيــة اســتخدام الطباعــة ثالثيــة األبعاد
لتزويــد الزائــر بنســخ طبــق األصــل للقطــع
يســتطيعون لمســها والشــعور بهــا.

تطمـح المتاحـف اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضـى إلـى أن تكـون مراكـز لالبتـكار،
وتقديـم تجـارب رقميـة مفتوحـة تجعلهـا مفيـدة وذات صلـة لفئـة الجمهـور
المسـتهدف مـن أجـل التواصـل والتفاعـل .الجديـر باإلشـارة إلـى أن المتاحـف
العشـرة التي اسـتقطبت أكبر عدد من الزوار في العالم اسـتحوذت اليوم على
نسـبة أكثـر مـن  50٪مـن الزيـارات العالميـة ألي متحـف ،بينمـا تواجـه المتاحـف
الصغيرة واألقل شـهرة تحديًا بجعل نفسـها أكثر جاذبية للجمهور إذا ما أرادت
البقاء واالسـتمرارية .يمكن أن تصبح هذه المتاحف الصغيرة عناصر ديناميكية
للثقافـة واالقتصـاد المحلـي بدعـم مـن البيئـة الرقميـة الجديـدة.

وهنــاك أيضــً تقنيــة الواقــع المعــزز ،التــي
اســتطاعت االســتحواذ خــال العاميــن
الماضييــن علــى مجــاالت عديــدة فــي حيــاة
النــاس .يمكــن اســتخدام هــذه التقنيــة
فــي المتاحــف بأكثــر مــن الطريقــة ،وهــي
الطريقــة األكثــر مباشــرة مــن بيــن غيرهــا
مــن الطــرق إلضافــة قيمــة عنــد تفســير
األشــياء وشــرحها .تتمتــع هــذه التكنولوجيــا بإمكانيــات كبيــرة فــي خلــق ذلــك
الجســر بيــن مــا هــو رقمــي ومــادي ،كمــا تســتطيع القيــام بعدة أشــياء أخــرى مثل
المحســنة والمعــززة ،وتســتخدم أيضــً فــي
التفاعــل وتقديــم المحتــوى والتجــارب
ّ
تطبيقــات خاصــة بالمتاحــف والمنــازل .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن مزايــا إحضــار الــزوار
ألجهــزة الواقــع المعــزز الخاصــة بهــم يعــد الحــل األمثــل بالنســبة للمتاحــف
وصــاالت العــرض نظــرًا لتكلفــة الجهــاز الكبيــرة ،وإمكانيــة تطويــر تجــارب غامــرة
وتعزيزالمعــارض دون تكلفــة المعــدات الحاســوبية واألجهــزة ممــا يجعــل الواقــع
المعــزز خيــارًا مرنــً .والجديــر باإلشــارة أن كوفيــد 19 -تســبب فــي تغييــر كبيــر
فــي ســلوك الــزوار ،وبالتالــي فــإن اســتخدام الــزوار ألجهزتهــم الخاصــة فــي الوقــت
الحاضــر يحظــى بتقديــر كبيــر ألســباب صحيــة بحتــة.
تتمتــع شــركة “أكســيونا” للهندســة الثقافيــة (ACCIONA Cultural
 )Engineeringبخبــرة واســعة فــي تطبيــق التقنيــات األكثــر ابتــكارًا فــي جميــع
بــدءا مــن االستشــارات
مشــاريعها ،وهــي تغطــي سلســلة القيمــة بأكملهــا
ً
والتصميــم المتحفــي إلــى اإلنتــاج والتصنيــع والتركيــب والعمليــات الفنيــة
ومراحــل الصيانــة.
منذ عام  ،1990تنظم شــركة “أكســيونا” للهندســة الثقافية المتاحف والمراكز
الفنيــة والمعــارض عبــر خمــس قــارات ،ولهــا مكاتــب فــي أوروبــا وأمريــكا وأفريقيــا
وفــي الشــرق األوســط .وهــي تتمتــع بســجل حافــل مــن المشــاريع الثقافيــة
الشــهيرة فــي  39دولــة ،ولهــا حضــور قــوي فــي منطقــة الشــرق األوســط ،حيــث
تشــمل بعــض مشــاريعها المميــزة فــي المنطقــة متحــف الشــندغة (دبــي)،
والمتحــف المصــري الكبيــر الجديــد (الجيــزة) ،ومتحــف قطــر الوطنــي (الدوحــة).

فعلــى ســبيل المثــال تلعــب الطباعــة ثالثيــة األبعــاد دورًا رئيســيًا فــي هــذا
الســياق بأكملــه ،ألن رقمنــة القطــع الفنيــة والطباعــة ثالثيــة األبعــاد مــن خــال
عمليــات مســح عاليــة الدقــة تســمح للجمهــور باالقتــراب مــن النســخ المطابقــة
للقطــع األصليــة ،ممــا يمنــع تــآكل وتدهــور القطــع األصليــة أثنــاء إنشــاء متاحــف
ومســاحات ثقافيــة جذابــة ودقيقــة .افتتحنــا منــذ أقــل مــن عاميــن مركــزًا عالميــً
للطباعــة ثالثيــة األبعــاد فــي دبــي ،ويضــم أكبــر طابعــة تشــغيلية ثالثيــة األبعــاد
فــي العالــم تســتخدم تقنيــة طبقــة مــن المســحوق (والتــي تســتند إلــى تقنيــة
“دي-شــيب”) .وكان أحــد المشــاريع الرئيســية التــي طورناهــا فــي هــذا المجــال
هــو إنشــاء نســخة طبــق األصــل ،دقيقــة وثالثيــة األبعــاد لقــوس ســان بيــدرو
دي الس دوينــاس الرومانــي (القــرن الثانــي عشــر ،األصــل مــن مدينــة ليــون فــي
إســبانيا) ،والمعــروض اآلن فــي متحــف إســبانيا الوطنــي لآلثــار فــي العاصمــة
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وقـد وقـع اختيـار بلديـة دبـي علـى الشـركة لتنفيـذ التطويـر التقنـي وتنفيـذ
المتحـف لـكل مـن قطاعـات “وويفـز” “إيـه  ،”2و“سـي  ،”2و“بـي  ،”3و“جـي  ”3مـن
مشـروع منطقة متاحف الشـندغة الواقع في قلب دبي التاريخي .إن الهدف من
المشـروع هـو الترويـج للتـراث الثقافـي لدبـي مـن خلال  10منـازل تاريخيـة أصيلة
بحيث يتم تنظيم التجربة حسـب اهتمامات الزوار .ويجمع مشـروع المتحف بين
التقنيات التجريبية والتشاركية والتفاعلية األكثر ابتكارًا من خالل تركيب مواد
مرئيـة غامـرة تأسـر الحـواس أو الخرائـط المعروضـة بطريقـة اإلسـقاط الضوئـي،
ً
فضلا عـن القطـع التقليديـة والرسـومات التفصيليـة .على سـبيل المثـال ،يقدم
بيـت الطعـام التقليـدي فـي القطـاع “ويـف  3بـي” تجربـة فريـدة للـزوار حيـث
يتيـح لهـم فرصـة طهـي األطبـاق الشـعبية والتقليديـة علـى طاولـة تفاعليـة،
أو استكشـاف البيئـات الجغرافيـة غيـر االعتياديـة
التـي تشـكل التنـوع الغني للمكونـات واألطباق في
مختلـف أنحـاء دولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة .يمكن
للـزوار أيضاً االسـتمتاع بتجـارب تفاعلية مثل تصميم
األطبـاق وإعـداد المكونـات والوجبـات اليوميـة ،حيـث
يحيـط بهـا مشـهد صوتـي غامـر يختلـف باختلاف
الوجبات ،ويظهر بهجة األشـخاص الذين يتشـاركون
وجبـة الطعـام معاً.
أمـا المجموعـة الموجـودة فـي المتحـف المصـري
الكبيـر ،فهـي تتطلـب في ضوء حجمهـا وضخامتها
متحفًا يضاهي جمالها وقيمتها التراثية .إن تصميم
مبنـى المتحـف والـذي عمـل عليـه معماريـو شـركة
“هينيغـان بينغ اركيتيكتـس” (Heneghan Peng
 ،)Architectsهندسـي مثلـث الشـكل ولـه واجهـه
شـفافة بطـول  800متـر وارتفـاع يبلـغ  40متـرًا ،يظن
ّ
شـكل
الناظـر إليـه لوهلـة أنـه هرم جديد في الجيزة.
الحجـم الكبيـر للمعروضـات وجودتهـا ،إلـى جانـب
الحاجـة للحفـاظ علـى كنـوز جيـل األلفيـة وعرضهـا
تحدياً حقيقياً لهندسـة “أكسـيونا” الثقافيـة .كان
التحـدي الـذي واجهتـه شـركة “أكسـيونا” وتماشـيًا
مـع أهـداف تصميـم المعـرض الـذي يتطلـب مسـتوى عـال مـن االهتمـام الدقيـق
بالتفاصيـل لـم يسـبق لـه مثيـل .تـم تعزيـز مشـروع التطويـر الفنـي للهندسـة
والمعـارض الـذي نفذتهـا الشـركة مـن حسـابات هيكليـة إلـى تنفيـذ الرسـومات
اإلنتاجيـة مـن خلال إنشـاء نمـاذج أوليـة .لـم تؤكـد االختبـارات والتقييمـات فـي
جميـع المراحـل فعاليـة هـذه المنهجيـة الق ّيمـة للغايـة للتخفيـف مـن المخاطـر
وتحقيـق التوقعـات فحسـب ،بـل أبـرزت أيضاً المجـاالت التـي يمكـن إجـراء
تحسـينات مهمـة فيهـا فيمـا يتعلـق بتجربـة الزائـر .وعلـى هـذا األسـاس ،تلعـب
اإلضـاءة دورًا ذا أهميـة كبيـرة وحيويـة فـي أجـواء الغـرف ،حيـث تصبـح جـزءًا مـن
السـرد ووسـيلة أخـرى لروايـة القصـة وتعزيزهـا ،مـع إبقـاء القطـع األثريـة في قلب
ذلـك كلـه.
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إن غنـى المجموعـات وتنوعهـا مـن حيـث الحجـم والتصنيـف كبيـر لدرجـة أن
مشـروع اإلضـاءة تضمـن تصميماً خاصاً لـكل قطعـة معروضـة ،وهـو أمـر ضروري
لمنـح كل قطعـة مكانتهـا الثمينة في المتحف .لذلك صمم مستشـارونا نماذج
أوليـة لـكل مصبـاح اعتمـادًا علـى التأثيـر المطلـوب ،وقامـوا بدراسـة للعثور على
المصابيـح التـي تعمـل بالشـكل المطلـوب ثـم تكييـف تصميمهـا لتصنيعهـا
على نطاق واسع قبل تعديلها أخيرًا حسب متطلبات كل قطعة في المتحف.
هـذا المشـروع كان معقـدًا بشـكل كبيـر وتطلـب العديـد مـن التعديلات مـن
أجـل تحقيـق النتائـج المثلـى ،إال أنـه كان مدعماً بنظـام تحكـم قـادر علـى إدارة
وتكييـف نفسـه مـع متطلبـات اإلضـاءة المختلفـة .إنهـا تجربـة رائعـة عنـد رؤيـة
تحـول اإلضـاءة وتفاعلهـا مـع العناصـر الموجـودة فـي المتحـف.
شــكلت القــدرة علــى الوصــول وســهولتها حجــر
الزاويــة اآلخــر للمتحــف المصــري الكبيــر .فالمتحــف
متــاح بالكامــل للــزوار مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة،
حيــث يســتمتع المكفوفــون وذوي اإلعاقــات
البصريــة أيضــً بالقطــع المعروضــة مــن خــال لمــس
نســخ طبــق األصــل مــن القطــع األصليــة ،إضافــةً
إلــى النقــوش والنمــاذج ومــا إلــى ذلــك .كمــا يحتــوي
المتحــف علــى معلومــات بعــدة لغــات يمكــن
قراءتهــا بطريقــة “برايــل” .وقــد جــاءت هــذه الحلــول
المقترحــة مــن شــركة “أكســيونا” مــن أجــل إزالــة
الحواجــز الماديــة والحســية والفكريــة فــي المتحــف،
فهــذا مشــروع شــامل يســمح للجميــع باالســتمتاع
بتجربتــه الرائعــة ،وهــذا ال ينطبــق علــى أصحــاب
الهمــم فحســب ،بــل وعلــى األطفــال أيضــً الذيــن
يمكنهــم استكشــاف العالــم عــن طريــق لمــس
القطــع المختــارة وتجربتهــا.
وعلـى نفـس النهـج ،يتـم اختبـار األصـوات والروائـح
فـي تجاربنـا الغامـرة .نحـن نعيـد إنتـاج مقاطـع
صوتيـة مفصلـة للغايـة لتأسـر الزائـر فـي تجربـة
ممتعـة ،كمـا نقـوم بوضـع بخاخـات تنشـر الروائح لتحفيـز التفاعـل والحواس كما
هـو موضـح فـي جنـاح “تيـرا” لالسـتدامة فـي إكسـبو  2020دبـي.
وأخيــرًا ،بفضــل تركيزنــا علــى الهندســة الثقافيــة ،لدينــا القــدرة علــى البحــث
عــن اســتخدامات وتطبيقــات جديــدة فــي كل مــا نشــارك فيــه .لذلــك ،تــم تحويــل
المســاحات الموجــودة فــي المتحــف والتــي كانــت مخصصــة مســبقًا لوظيفــة
محــددة ألغــراض أخــرى مختلفــة ،والــذي يعــد عمـ ً
ا هندســيًا وتكنولوجيــً لخدمــة
مجموعــات العــرض المتحفيــة.

دانييل أورتي  -غونزاليس
كيف يمكن للمتحف التاريخي أن يدخل المستقبل

ومن بين مشاريعنا األخيرة
الجديرة بالذكر متحف قطر
الوطني ،حيث اختارت متاحف
قطر شركة “أكسيونا” إلنتاج 149
عمل تركيبي سمعي وبصري
وتفاعلي ،والذي يشكل جزءًا من
سرد المجموعة الدائمة .ينقسم
المعرض إلى ثالثة محاور وهي
البدايات ،والحياة في قطر ،وبناء
الوطن ،ويتم عرض كل من هذه
المحاور عبر أحد عشر معرضًا
فرديًا موزعًا على مساحة 1.5
كيلومترًا ،حيث تتوفر بيئات
تعليمية تفاعلية وسردية جاذبة،
تعمل كقاعدة معرفية في توفير
فهم ثقافي للبلد.
تتجسـد حكايـة قطـر فـي بيئـة مثيـرة وغامـرة تـروق لجمهـور متعـدد األجيـال،
فهنـاك سـت مناطـق تعليميـة مصممـة خصيصاً للعائلات واألطفـال تتضمـن
العديـد مـن األلعـاب التفاعليـة .علـى سـبيل المثـال ،هنـاك فرصـة لتجربـة مـا
يشـبه عمليـات التنقيـب عـن كنـوز أثريـة فـي صحـراء رقميـة ،لتطلعنـا الكنـوز
المكتشـفة عـن طريقـة عيـش الناس فـي الماضي .كما يمكـن لألطفال التفاعل
مـع الحيوانـات ،فعنـد لقـاء الصقـر والسـلوقي الرقمييـن فـي الصحـراء ،يمكـن
لألطفـال جعـل الصقـر يطيـر بتحريـك أذرعهـم ،وجعـل كلـب السـلوقي ينبـح
كلمـا اقتربـوا منـه.
إن معظـم البلـدان والمناطـق التـي نعمـل فيهـا تسـعى نحـو تحـول اقتصـادي
أكثـر تنوعاً .وهـذا هـو حـال منطقـة الشـرق األوسـط ،الذي يعتمد تحولـه إلى حد
كبيـر علـى الحفـاظ علـى التـراث المـادي والحسـي لهـذه األراضـي وهوياتهـا ،مـع
مواءمـة قصتـه مـع أجنـدة  2030فـي الوقـت نفسـه.
ال شـك أن مفتـاح تطويـر اسـتراتيجية رقميـة ناجحـة لجعـل المتحـف أكثـر جذباً
لمختلـف الجماهيـر والمجتمعـات التـي يتفاعـل معهـا تتألـف مـن:
 إعـادة التفكيـر فـي العالقـة مـع الجماهيـر وتحديـد فئـات جديـدة محتملـةوتطويـر اسـتراتيجيات أكثـر شـموالً واسـتدامة.
 تعزيـز العالقـات بيـن القطاعيـن العـام والخـاص مـع وكالء مـن مختلـفالتخصصـات للعمـل معاً مـن أجـل تحقيـق مصالـح مشـتركة.
 خلـق أشـكال جديـدة للوصـول إلـى الثقافـة والمنتجـات الثقافيـة الجديـدة مـنخلال االبتـكار والتجريـب والبحـث وإنتـاج المعـارف.
تسـاعد المتاحـف والمراكـز الفنيـة والمعـارض والفعاليـات واسـعة النطـاق فـي
توليـد إحسـاس بالمعنـى فـي المـدن والمناطـق باعتبارهـا وجهـات مسـتقرة
وعاليـة الجـودة ،كمـا تسـاهم فـي الوقـت نفسـه فـي تقـدم مجتمعاتهـا بمـا
يتماشـى مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة .وبالتالـي ،ينبغـي االعتـراف بهـذه
المشـاريع علـى أنهـا عنصـر أساسـي فـي إنعـاش االقتصـاد والثقافـة والسـياحة
والمجتمـع ككل .لقـد أصبحـت الثقافـة قـوة دافعـة فـي التحـول الحضـري وتغيير
حيـاة كل مـن يتفاعـل معهـا.
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