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منتدى السامء هو برنامج عام يرافق إقامة شونا إيلنجوورث يف شهر أبريل املايض 

لدى مؤسسة الشارقة للفنون، وميثل جزءاً من عمل شونا الرتكيبي “طوبولوجيا 

الهواء”، بتكليف من مؤسسة “وابينج بروجيكت”. ويذكر أن اإلقامة والربامج العامة 

املصاحبة لها قد حظيت بدعم كبري من املجلس الثقايف الربيطاين، ووزارة الثقافة 

الرقمية واإلعالم والرياضة باململكة املتحدة، وحملة “جريت” من خالل الربنامج 

للثقافة والرياضة. الخليجي  الربيطاين 

منتدى السماء 

الجلسة األوىل: آثار املايض، السامء تكشف أرسارها 

تبدأ الجلسة بعرض عدٍد من  األفكار حول أهمية السامء والفضاء يف حياة البدو 

والعرب وثقافتهم، وتخوض يف األبعاد غري املحدودة لهذا الحيز املرتامي من وجهة 

نظر تاريخية ورسديات شخصية، ومقارنته مع التقنيات الجوية الحديثة التي شهدتها 

الحروب والرصاعات وعالقتنا بها، والتي متثل بدورها تحوالً شهد ظهور تهديدات 

قادمة من فوقنا لتتغري بذلك طبيعة السامء التي لطاملا عرفناها. ما الذي ميكننا 

تعلمه من حقبة سابقة كانت فيها السامء ملكاً مشاعاً بني الجميع؟ 

د. مشهور أحمد الوردات-ناذد مدير األكادميية للشؤون األكادميية، أكادميية الشارقة 

للعلوم و تكنولوجيا الفضاء و الفلك 

د. جيمس لوكهارت-أستاذ مساعد يف التاريخ، جامعة زايد 

ندى رازا-املديرة الفنية، جمعية إشارة للفن

مدير الجلسة: شونا إيلنغوورث-فنانة 

اسرتاحة 

الجلسة الثانية: أيكولوجيا متزعزعة )أو مرحبا بكم يف الفرصة األخرية لألرض(

تخوض هذه الجلسة يف الظروف الحالية للبرشية والحياة الطبيعية يف سياق عاملي، 

وكيف تتجاوز الحقائق الجيوسياسية والتغري املناخي الحدود بني الدول وتهدد 

استمرارنا ووجودنا عىل هذا الكوكب، لتكون السامء يف هذا السياق مبثابة رمٍز يشري 

إىل الحياة واملعيشة والتنقل والعاملية، يف عرص تخضع فيه هذه املفاهيم للتهديد

5:00–6:00 مساًء

6:00–6:15 مساًء

6:15–7:15 مساًء



واالختزال. تكشف هذه الجلسة الطرق التي أصبحت فيها السامء حيزاً تحتله 

السطوة السياسية وتخضعه لسلطانها وقيودها ورقابتها الصارمة، وتجعل منه مجاالً 

لفرض سيطرتها، إال أنها تناقش كذلك ما متثله من مجال واسع للتطور والتنافس 

واالكتشاف العلمي. كيف أصبحت السامء تابعة لبعض الدول وكيف أصبحت 

حدودها حكراً عليها؟ من الذي يقرر ما نكتسبه من معارف وأدوات للتطور التقني 

وكيف ميكن تحويلها إىل مصادر مشرتكة لحامية البرشية جمعاء وتحقيق تقدمها؟ 

ويف النهاية، كيف تنبئ التغريات التي أحدثها البرش يف هذا الحيز مبستقبل مخيف، 

وما الذي ميكننا فعله حيال ذلك؟ 

د. إلياس فرنيني- نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك للمختربات 

الفليك واملرصد 

د. ماجد القاسمي-مستشار وزير التغري املناخي والبيئة، وزارة التغري املناخي 

اإلماراتية  والبيئة 

د. إلهام سيد ساميدوست-رئيسة قسم الدراسات الدولية والرشق أوسطية، وأستاذة 

مساعدة للدراسات الدولية يف الجامعة األمريكية يف ديب

مدير الجلسة: مارتا ميشالوفسكا- املديرة الفنية ملؤسسة وابينج بروجيكت

عزف موسيقي مع الفنان أزهر كبة 

اسرتاحة 

الجلسة الثالثة: السامء )ليست( النهاية

يف خضم التحوالت الجذرية التي تشهدها األرض والتطلعات البرشية إىل املستقبل، 

ما هي الحدود الجديدة للسفر واالستكشاف واالبتكار التقني؟ كيف باإلمكان تخيل 

مستقبل البرشية وما بعدها مع ظهور الروبوتات والذكاء االصطناعي والبحث عن 

الحياة خارج النظام الشميس؟ هل ميكننا الوصول إىل منوذٍج للتعايش مستمٍد من 

فكرة “املشاركة”، والذي تكتسب فيه األرض والسامء والفضاء حريتها من القيود 

وتتحول إىل ملك عام للجميع؟ ويف ضوء مشاكل الفئوية واالمتيازات الفردية التي 

تتطلب عيناً ناقدة، ما هي الصيغ والتخيالت الجديدة التي ستظهر للوقوف يف وجه 

االستيطانية؟ التوسعية  غريزتنا 

د. رياض العجالين-أستاذ مشارك يف القانون العام، جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

د. هدى الخزميي- مديرة مركز جامعة نيويورك أبوظبي لألمن اإللكرتوين وأستاذة 

األبحاث بقسم الهندسة بجامعة نيويورك أبوظبي

7:15–7:30 مساًء

7:30–7:50 مساًء

7:50–8:45 مساءً



خليفة الحمريي-مهندس يعمل يف قطاع البرتول، باحث يف شؤون الطاقة 

د. تورال غاجاراواال أستاذ مشارك يف األدب االنجليزي و املقارن، جامعة نيويورك

اسرتاحة 

حوار مع الفنانة شونا إيلنجوورث

تحاور مارتا ميشالوفسكا، املديرة الفنية ملؤسسة »وابينغ بروجيكت« يف لندن، 

الفنانة شونا إيلنجوورث حول مامرسات الفنانة ومساهمة األبحاث واملنتديات 

واملناقشات العلنية فيها، مع عرض مقتطفات من أعاملها السابقة ومقاطع من 

مرشوعها الحايل املتواصل، كام سيخوضان معاً يف الطبيعة املختلطة ألعاملها، و

التي ال تغطي الجوانب الفنية فحسب، بل تتعداها إىل الجوانب العلمية و

والهندسية. القانونية 

شونا إيلنغوورث- فنانة

مارتا ميشالوفسكا- املديرة الفنية ملؤسسة وابينج بروجيكت

8:45–9:00 مساًء

9:00–9:45 مساًء


