جوائز الشيخ سعود آل ثاين:
خليفة العبيديل والشيخة
سارة بنت سعود آل ثاين
َ
يف حوار مع ّ
القمش
عمار

القمشّ :
َ
ّ
حدثنا عن بدايتك يف التصوير ،وكيف بدأت احلركة الفنية يف قطر؟
عمار
خليفة العبيديل :بدأت رحليت مع التصوير يف سن صغرية حني أخذين والدي إىل
متجر الري لإللكرتونيات يف سوق واقف لرشاء كامريا كوداك  ١١٠بعد نجايح باختبارات
الصف اخلامس من املرحلة االبتدائية .واصلت التصوير حىت الثانوية بشكل هاو،
ٍ
إىل أن التحقت بجامعة قطر لدراسة علم األحياء البحر ية .وهناك ،التقيت بمصور
اجلامعة مصطفى عمريه وانطلقت رحليت يف التصوير .بدأت هذه الرحلة بمروري
أمام ملصق إعالن لورشة تصوير فوتوغرايف يف مبىن األنشطة الطالبية يف اجلامعة،
ّ
فشاركت فيها وضمن الورشة كان يتوجب عيلّ ز يارة غرفة تحميض األفالم وتعلم
تحميض أفالم التصوير .أتذكر حينها كيف وقعت يف حب املكان من الوهلة األوىل
ّ
فقد كانت تبهرين فكرة التواجد يف هذه الغرفة املظلمة اليت َ
تنتج فيها كل صور
ً
مستمتعا برائحة مواد التحميض الكيميائية
فعاليات جامعة قطر ،ووجدت نفيس
ّ
ّ
يعم املكان .وعقب تلك الدورة ،تطوعت للعمل يف
واإلضاءة اخلافتة واهلدوء الذي
ّ
غرفة التحميض كمساعد ملصور اجلامعة مصطفى عمريه عىل أن يعلمين تطوير
ّ
األفالم وأساسيات التصوير ،فتعلمت الكثري من هذه التجربة الفر يدة اليت قادتين
المتهان التصوير .ذات يوم ،صدف أن احتاجت اجلامعة املصور مصطفى عمريه
ُ
ّ
فعرضت
ليغطي إحدى الفعاليات بينما كان يف خضم تحميض بعض األفالم،
ً
خيارا
عليه وقتها أن أساعده إلنهاء األفالم اليت بدأ بتحميضها ،وحني مل يملك
ّ
ً
آخرا ،قام وضع ثقته يفُّ .وفقت لتحميض األفالم املتبقية بنفيس ثم كتبت مذكرة
بسيطة أرشح فيها تفاصيل التحميض ،ويف اليوم الثاين أثىن املصور عىل العمل الذي
قمت به وقام بشكري ومكافأيت .واصلت عميل معه ومساعدته يف خالل أعوامي
ّ
الدراسية يف اجلامعة ،وقام هو بمشاركة كل املعرفة اليت يمتلكها عن التصوير وتطوير
األفالم حىت انضمامي للجمعية القطر ية للتصوير الضويئ عام  .١٩٨٨كانت هذه
ً
ّ
ضمت
بمثابة املرحلة الثانية يف رحليت ،فقد كان التعليم مختلفا يف اجلمعية اليت
ّ
املصور ين القطر يني مثل أحمد اخلليفي ،عبدالرحمن عبيدان ،حسني
حينها نخبة من
ّ
اجلابر ،محمد املنايع ،وغريهم .كنا نلتقي يف جلسات أسبوعية يعرض فيها مصوران
مختلفان مجموعة من أعماهلما لنتشارك املعرفة واآلراء .التقيت بعدها بالشيخ
سعود آل ثاين الذي ُي ّ
عد ،برأيي ،أحد مؤسيس احلركة الفنية يف قطر بشكلها احلايل،
وكان هذا اللقاء نقلة كبرية يل يف عامل التصوير والفن ،حيث سمحت يل مرافقته أن
أقابل أفضل املصور ين العامليني وقتها واالنتهاء من خرباتهم ومعرفتهم من خالل
لقاءاتنا و رحالتنا املشرتكة.
القمشّ :
َ
ّ
حدثانا عن التصوير يف قطر يف خالل تلك الفرتة؟
عمار
خليفة العبيديل :كان عدد املصور ين حينها قليل ً
جدا يف قطر ،فقد كان يضم مجتمع
ٌ
كل يتمتع بأسلوبه اخلاص إىل ّ
حد ّ
أن أي
املصور ين مجموعة صغرية من الفنانني
ً
قادرا عىل التفر يق بني أعمال املصور ين ملجرد رؤيتها مرة واحدة .ومن
شخص كان
إحدى ممزيات صغر هذه املجموعة هو التداول الرس يع للمعرفة واخلربات بني أفراد
املجموعة .عملت خالل تلك الفرتة تحت قيادة الشيخ سعود آل ثاين رحمه هللا ،أحد
أكرب الداعمني ملختلف احلركات الفنية يف قطر ،يف املجلس الوطين للثقافة والفنون
والذي يعد بمثابة وزارة الثقافة والفنون يف وقتنا احلارض ،وبحكم عميل يف املجلس
الوطين للثقافة والفنون ،قمت بمساندة املصور ين املحليني وتخصيص دعم أكرب
للمصور ين إلقامة معارض فنية ،وقمنا بتأسيس مسابقة ُتعىن بالتصوير بالزتامن
ً
مع مهرجان الدوحة الثقايف الذي يعتربه الكثري ين سابقا لزمانه.
ّ
الشيخة سارة آل ثاين :أتذكر هذه الفرتة اليت يتحدث عنها األستاذ خليفة العبيديل
رغم صغر سين حينها .عىل الرغم من حجم طموحات مهرجان الدوحة الثقايف
ّ
وأهدافه الكبرية ،كان والدي يتلقى اللوم واالنتقاد من املجتمع عىل إقامة بعض
ّ
يتقبل املجتمع أي
هذه الفعاليات الثقافية واملعارض الفنية السابقة ألوانها .حينها مل
حدث أو نشاط جديد وخارج عن املألوف ،حىت ّ
أن البعض وصف فعاليات املهرجان
بالدخيلة عىل عاداتنا وتقاليدنا .لكن ثقة سمو األمري الوالد حمد بن خليفة آل ثاين
ودعمه كانا السبب الوحيد الستمرار املهرجان رغم االعرتاضاتّ ،
مما شكل نقلة يف
الساحة الثقافية القطر ية.
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ً
خليفة العبيديل :كان اجلميع يف الدول املجاورة مندهشا من جودة مهرجان الدوحة
الثقايف والشهرة اليت بناها ،حىت وصفه بعض النقاد الرائدين باملهرجان اخليايل.
ّ
متنوعة يف
وكانت الدوحة يف خالل أيام املهرجان تزدان بمعارض وفعاليات ثقافية
جميع أنحاء املدينة .وقد شاركت يف املهرجان بمختلف نسخها أسماء فنية كبرية مثل
مغين األوبرا اإليطايل الشهري الراحل بافارويت ،والفنانة الكبرية فريوز ،وليون ر يتيش،
وفرقة فاير أناضوليا ،وأوبرا عايدة الشهرية ،باإلضافة إىل الكثري من كبار الشخصيات
ّ
ً
انعاكسا للطموحات الكبرية لدولة قطر
والفرق الفنية العاملية .يمثل هذا املهرجان
وللقائمني عليه ،وعىل رأسهم املرحوم الشيخ سعود آل ثاين .كان التأثري الثقايف هلذا
ً
كبريا بفضل نجاحه ،فمن خالله أصبح للثقافة ومظاهر
املهرجان عىل سكان قطر
ً
ّ
ّ ً
احلركة الفنية يف قطر مفهوما أوضح وتقبال أوسع .باختصار ،أىت هذا املهرجان كمؤثر
إيجايب عىل املجتمع وازداد بعده تقبل املجتمع للفن واحلركات الثقافية املختلفة.
ً
خليفة العبيديل :لطاملا كان الشيخ سعود حر يصا عىل دعم الفنانني بشكل عام
ً
تحديدا .قمنا تحت رعايته بتنظيم مسابقة يومية للمصور ين يف قطر
واملصور ين
لتصوير مهرجان الدوحة الثقايف ،يتنافس فيها أغلب املصور ين يف قطر لتقديم
أفضل الصور للمهرجان وربح جوائز يومية .كانت هذه املسابقة من املبادرات اليت
يشكر عليها الشيخ سعود حيث ساهمت يف تعز يز فرص املصور ين املحليني يف قطر
ً
ً
ً
ً
ً
بعيدا عن املهرجان قام الشيخ سعود ذات يوم
كبريا.
وماديا
معنويا
دافعا
وإعطائهم
بدعوة سمو األمري الوالد حمد بن خليفة آل ثاين حفظه هللا إىل اجلمعية القطر ية
للتصوير الضويئ ،قام سمو األمري الوالد حينها بز يادة الدعم املمنوح للجمعية
وإعطائها صالحيات أكرب ،فكان ذلك بمثابة اعرتاف باملواهب املحلية وحافز للعديد
ٍ
من املصور ين يف ذلك الوقت.
َ
ّ
القمش :حدثانا عن تأسيس مسابقة الشيخ سعود آل ثاين وكيف بدأت؟
عمار
الشيخة سارة :بدأت املسابقة بهدف دعم املصور ين املحليني يف قطر ،وكانت إحدى
مبادرات والدي الشيخ سعود آل ثاين للنهوض بالتصوير الفوتوغرايف يف قطر ودعم
املواهب املحلية وإيجاد مساحة خاصة لتطوير املجتمع الفين يف قطر.
خليفة العبيديل :نشأت فكرة املسابقة يف العام  ١٩٩٨حني قام الشيخ سعود وقتها
بطلب اقرتاحايت لطرق يستطيع من خالهلا دعم املصور ين يف قطر .كانت إحدى هذه
االقرتاحات إقامة مسابقة تصوير سنوية وتخصيص جوائز مادية سخية للفائز ين.
كان اقرتايح الشخيص تخصيص مبالغ مالية فقط ،ولكن اقرتح الشيخ برؤيته
الفذه التعاون مع رشكة الكامريات األملانية الشهرية اليكا لعمل نسخ خاصة من
كامرياتهم الشهرية وتخصيصها للفائز باملركز األول يف نسخ كل عام عىل أن يحصل
بقية الفائز ين عىل جوائز مالية سخية .وافقت رشكة اليكا بالفعل عىل عمل خمس
عرشة نسخة خاصة من كامرياتها الشهرية تحمل توقيع املرحوم الشيخ سعود آل
ثاين .كانت رؤية املسابقة أن تكون حرص ية للمصور ين يف قطر فحسب يف أول خمس
سنوات ،عىل أن ُيفتح املجال للمصور ين يف اخلليج العريب للمشاركة يف السنوات
اخلمسة التالية ،ويف السنوات اخلمسة األخرية يسمح جلميع املصور ين حول العامل
املشاركة فيها.
ُ
ترأست املسابقة يف أول خمس سنوات هلا ،وكانت مواضيع املسابقة تدور حول
الرتاث املحيل ،مثل األز ياء التقليدية واحليل ،والطبيعة القطر ية وغريها .وكنا نعمل
بالتناغم مع املسابقة عىل ابتكار أرشيف ثري لدولة قطر مقتبس من الصور املشاركة.
ُ
اعتذرت عن االستمرار يف إدارة املسابقة واقرتحت تحويل
بعد أول خمس سنوات،
املسابقة تحت اجلمعية القطر ية للتصوير الضويئ.
ً
جزءا من قيمتها اخلاصة مع التغريات املستحدثة
الشيخة سارة :ربما فقدت املسابقة
حينها مثل ز يادة عدد الفائز ين ،ولكن بالرغم من ذلك حافظت املسابقة عىل
ّ
واستمر املصور ين حول العامل باملشاركة فيها.
سمعتها الدولية وإرثها،
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َ
ّ
القمش :ملاذا عادت املسابقة اآلن بعد توقفها لسنوات كثرية؟
عمار
الشيخة سارة :أنا مؤمنة ً
ّ
خاصة
جدا بأن اآلن هو الوقت املناسب لعودة املسابقة،
ً
ً
سخيا من هيئة متاحف قطر .وقد طالبت الشيخة املياسة بنت
دعما
وأنها قد نالت
ً
شخصيا بعودة املسابقة تحت مظلة مهرجان تصوير .ومنذ العام ،٢٠١٦
حمد آل ثاين
ً
ُعقدت النية بعودة املسابقة وبدأنا بالفعل التخطيط هلا متفقني جميعا عىل أن
نحافظ عىل روح املسابقة األصلية من خالل دعم للمجتمع اإلبدايع املحيل يف قطر
وإرشاكه يف هذه العملية ،باإلضافة إىل دعم احلركة الفنية واملصور ين واملبدعني يف
قطر .كنا نطمح أن تعود املسابقة برؤية جديدة مع املحافظة عىل روحها .وإحدى
الطرق لتحقيق ذلك أن تنقسم املسابقة إىل جائزتني :اجلائزة األوىل للصور الفردية
واجلائزة الثانية تكون عبارة عن منح ملشار يع تصوير فوتوغرافية فنيةّ .
وتم االتفاق
ّ
ّ
ً
أيضا عىل اختيار مصور ين يستحقون تسليط الضوء عليهم من الوطن العريب كل
ً
سنتني .حقيقة ،نحن سعيدون باملشار يع اليت حصلت عىل أوىل املنح ،وبجميع الصور
اليت وصلتنا يف مسابقة الصور الفردية.
َ
ّ
بنظرك هل تعكس اجلائزة بشكلها احلايل إرث املسابقة وتأثري الشيخ
القمش:
عمار
ِ
سعود آل ثاين؟
ّ
ً
الشيخة سارة :تماما ،ألن املسابقة بشكلها احلايل أصبحت منصة إبداعية محلية
ّ
وترحب بمختلف املصور ين الفوتوغرافيني
الصنع بشكل تام ،تدعم املواهب املحلية
ً
يف قطر واخلليج والعامل .ال ننىس أيضا أننا يف زمن فيه تقبل محيل أكرب للفن عن ذي
قبل ،مما يسمح بتوسيع آفاق املسابقة وأهدافها ،فعىل سبيل املثال ،تضم الساحة
ً
اإلبداعية يف قطر العديد من النساء املبدعات وهذا يش مل يتواجد سابقا.
ً
َ
ّ
القمش :من وجهة نظركم ملاذا مل تتواجد نساء مهتمات بالتصوير سابقا؟
عمار
الشيخة سارة :بشكل عام ،مل يكن هناك ّ
تقبل مجتميع لعمل املرأة واختالطها
ً
ً
ّ
بالرجال ،وخروج املرأة بشكل عام مل يكن متقبال كثريا يف السابق .تحول مجتمعنا
خالل فرتة قصرية ً
جدا -عرش سنوات -من مجتمع محافظ تقليدي إىل مجتمع
متقبل داعم للمرأة ويعرتف بأهميتها كرش يكة أساسية يف املجتمع .كانت املصورات
ً
الفوتوغرافيات يواجهن تحديات كبرية سابقا ،إذ كان من الصعب أخذ ترص يح
للذهاب ألماكن معينة للتصوير أو حىت للعمل .أتذكر ّ
أن والدي تساءل ذات مرة
ّ
عما إذا كان املجتمع سيتقبل أفكاره وأعماله خالل حياته أم ال ،لكننا كنا محظوظني
بالفكر املستقبيل لألمري الوالد حمد بن خليفة آل ثاين وقيادته اليت ّ
مهدت سبل
التطور يف املجتمع القطري.
تماما مع ذلك ،أتذكّر ّ
ً
أن الكثري من املصورات وقتها كن
خليفة العبيديل :أتفق
ّ
محصورات يف مواضيع تصوير قليلة لكرثة الصعوبات عليهن .وكانت أغلب مواضيع
ّ
ّ
وأعماهلن الفنية صور ثابتة أو مواضيع يستطعن الرتكزي عليها من املزنل
صورهن
مثل تصوير األطفال ،ومل يكن باستطاعة الكثري من املصورات التخصص يف تصوير
الشارع أو املناظر الطبيعية وكانت هذه الظاهرة من التحديات الكبرية لكثري من
املصورات القطر يات.
القمش :أول نسخة من مهرجان تصوير تأيت بعد انتظار طويلّ .
َ
ّ
حدثانا عن
عمار
انطباعكما وطموحاتكما للمهرجان.
خليفة العبيديل :منذ تأسيس هيئة متاحف قطر ،كانت سمو الشيخة املياسة بنت
حمد آل ثاين تهدف لتأسيس مهرجان للتصوير الفوتوغرايف يف قطر .اقرتحت عند
طرح املوضوع يف أحد اإلجتماعات توكيل إدارة مهرجان “تصوير” للشيخة مر يم بنت
حسن آل ثاين ،وبالفعل استلمت الشيخة مر يم اإلدارة ووضعت أسس املهرجان
وقامت بالتخطيط له بشكله احلايل .بعدها قمنا بتأسيس فر يق للمهرجان واستقطبنا
شارلوت كوتن لتكون املديرة الفنية للمهرجانّ .
تم تأسيس مهرجان تصوير ليكون
مبادرة تحت مكتب سمو الشيخة املياسة بنت حمد آل ثاين وعملنا عليه ألكرث من
ثالثة أعوام ،ويف هذه املرحلة لدينا رؤية واضحة للمهرجان وطموحاتنا عالية ،فربغم
ّ
املستجدّ ،
الظروف احلالية اليت ّ
قر رنا
يمر بها العامل بسبب جائحة فريوس كورونا
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يف حوار مع ّ
القمش
عمار

البدء باملهرجان بركائزه املهمة وتطويره بالنسخ القادمة .تنقسم النسخة األوىل من
ّ ً
أوال ،برنامج البيوت األثر ية
مهرجان تصوير املقام هذا العام إىل ثالثة أقسام رئيسة:
ً
الذي تديره الشيخة مر يم بنت حسن آل ثاين؛ ثانيا ،مسابقة الشيخ سعود آل ثاين؛
ً
وثالثا الربامج املرافقة مثل املعارض الفنية اليت تندرج تحت برنامج السنة الثقافية
القطر ية .كما قررنا أن تأخذ جائزة الشيخ سعود آل ثاين للتصوير الفوتوغرايف بحلتها
اجلديدة ً
ً
ً
سنويا .أما بالنسبة لألعوام القادمة ،فكلنا ثقة يف تجدد أفكار
كبريا
حزيا
املهرجان بنسخه التالية.
الشيخة مر يم :تم تأجيل معظم الفعاليات الفنية والتجار ية هلذا العام بسبب
اجلائحة اليت يشهدها العامل أجمع ،ولكننا أرصرنا عىل بدء مهرجان تصوير هذا العام.
نفخر بأن يضم فر يق العمل مواهب محلية يف مجاالت مختلفة يجمعها شغف
التصوير والفن ،وخلق مهرجان عاملي يضيف الكثري للساحة الفنية يف قطر واملنطقة.

