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 ملخص البحث:

في الوقت الذي تكثر فيه األزمات السياسية واإلنسانية، يحاول بعض الفنانين المشاركة في األحداث التي 

وغالًبا ما يستغلون مواهبهم ورؤيتهم الفريدة في التعبير عن أصوات وآراء المهمشين حولهم في المجتمعات،  تجري 

واألقليات، دفاًعا عن حقوق اإلنسان ضد الديكتاتورية واالستبداد ومظاهر الظلم المجتمعية أو للتعبير عن وجهات 

أحداًثا سياسية كثيرة  عام الماضية التي شهدت 100نظر معينة تجاه بعض القضايا المهمة، ال سيما في الـ

وانتهاكات كثيفة وتحديًدا بالنسبة للمعارضين السياسيين والمهاجرين والحركات النسوية وأنصار البيئة ومناهضي 

 .الرأسمالية

وسعًيا لتغيير وإلهام اآلخرين ودعوتهم إلى التفاعل مع قضايا العالم، استخدم الفنانون المعاصرون أدوات مرئية 

ديدة الستفزاز عقول الناس وتحريضهم على طرح التساؤالت واتخاذ مواقف جدية وحازمة أمام وسمعية وحركية ع

كأداة نقد ونضال تجاه االحداث  الفن السياسي اإلجراءات السياسية والحقوقية غير العادلة، من خالل تبني فكرة

 .االقليميةالعالمية و 

 دأ جليا منذ النصف الثاني من القرن العشرين أنبتسعى تلك الورقة إلى تأصيل دور الفن كنشاط سياسي، حيث 

الفن لن يكون أبدا بمعزل عن التغيرات السياسية، وأصبح لزاما على كل نظام سياسي تجهيز أدواته الفنية 

أداة بإشكالية الفن والسياسة أكثر فأكثر للواجهة، ال فقط ك واإلعالمية في معركته لبسط نفوذه، وهو األمر الذي دفع

للتعبير السياسي بل تدفع بأهمية تجاوز الرؤية األدائية للفن، وعالقتة كأداة توظف بداخل النشاط السياسي للوصول 

يمكن  نإلى اهداف واجندات سياسية معينة سعيا إلحداث التغيير في المجتمع وتوجهاته، بل تسعى للقول بإن الف

 .اعتباره نشاطًا سياسيًا في حد ذاته، وبإن الفنانين هم فواعل سياسيين بالطبيعة

http://www.ajsp.net/
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ويتم الدفع بذلك في تلك الورقة من خالل التركيز على دور الفنون البصرية والتشكيلية في الخليج كحركات معولمة 

ة عالمية مي بما يمتلكه الفن من لغبإمكانها التأثير السياسي ليس فقط في محيطها بل تجاوز ذلك للتأثير العال

ستطاعوا ا وممارسة النشاط السياسي عبر تلك الحركات الفنية التي يصبح فيها الفنانون بمثابة فاعلين سياسيين

التوصل إلى مداخل جديدة للتعبير وطرح وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لالحداث السياسية ذات التأثير في 

 المجتمع. 

 حية:الكلمات المفتا

 .النشاط السياسي-الفنون البصرية -الفن والسياسة-الفن االحتجاجي-الفن السياسي

 

 المقدمة: 

على مر التاريخ حققت الفنون التشكيلية بشتى أنواعها استجابة لألحداث السياسية  واالجتماعية المعاصرة، 

ماعي تفاصيله وموروثة الثقافي واالجتبأبعادها الفكرية والفلسفية عكست من خاللها واقع الحياة المعاش بكل 

وتوجهاته الفكرية والسياسية التي تعبر عن خصوصيته وهوية أفراده، االمر الذي شكل عالقة قوية ما بين 

التوجهات الفكرية واالحداث السياسة والسلطة من جهة وما بين الفنون التشكيلية من جهة أخرى، فاستطاع 

ات من خالل تحدي المعتقدات، وأثارة أفكار جديده والتشكيك في المعايير  الفنانون خلق تأثيرا علي المجتمع

على  لتصبح االعمال الفنية نفسها محورا للجدل وقوة سياسية ذات تأثير قادر السياسية واالجتماعية المعمول بها،

ع اطات ذات الطابوبقدر ما يتحدى الفن الذاتي الحر الوضع الراهن إال أنه ال يخلو من االسق احداث التغيير،

 السياسي التي يمكن االستفادة منها كأداة دعائية لخدمة االجندات السياسية المختلفة.

http://www.ajsp.net/
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ومن هنا تأتي أهمية الثقافة السياسية للفنان باعتباره إنسان متفاعل مع الثقافة السياسية السائدة في المجتمع 

الكبرى في الغرب خاصة، وانعكاسات هذه التطورات والعوامل المحلية والدولية والمتغيرات وتطور االيدولوجيات 

على المجتمعات العربية والخليجية، فالمجتمعات الغربية أدركت مبكرا أهمية عالقة الفن بالسياسة فسعت لتأسيس 

عالقة قوية قائمة على الخوض في قلب هذه المشاكل، وإعادة تقديمها من جديد بهدف الوصول إلى حلول واقعية 

 سان ال الهرب به إلى عوالم لونية وفكرية حالمة.لمشاكل اإلن

فالفنان يتأثر بحركة التاريخ بموضوعاته الحياتية اليومية ذات العمق الفكري و يؤثر به، ووعي الفنان السياسي ما 

ع والفنان الواعي سياسيا يكون منسجما م، هو إال وسيلة مطلوبة للتعبير وتحقيق غايات اإلنسان وحاجاته الملحة

تضيات العصر عبر دوره اإلبداعي والفكري الذي يترجمه بمفردات تشكيلية وفلسفة بصرية مختلفة، ليصبح راصدا مق

ن خالل ملكل التحوالت الفكرية والوجدانية والعقائدية من حولنا ومشاركا بها عبر ايجاد الحلول واحداث التغيير 

اصرة تتناسب مع الثقافة السائدة للمجتمع وتوجهات تطويع إمكاناته ليحقق  صياغات إبداعية بدالالت رمزية مع

 الفكرية.

ير والحفاظ في الخليج، كوسيلة للتعبيتناول هذا البحث رؤية معاصرة ألهمية العالقة بين السياسة والفن التشكيلي 

على الهوية الخليجية العربية االسالمية بكل أبعادها الثقافية واالجتماعية والعقائدية من جهة، ومواجهة تأثير المد 

 البصري الغربي المعاكس والهادم بالتحليل والتدقيق من جهة أخري. 

، مشكلة البحث وأهدافه وأهميته وحدوده والحاجة اليه تأتي هذه الدراسة عبر ثالثة فصول ، يتضمن الفصل األول

أما الفصل الثاني  فيتكون من مبحثين المبحث األول يشكل االطار النظري الذي ينقسم بدورة إلى ثالث محاور، 

يتضمن المحور األول التعريف بمفهوم الفن السياسي ونشأته ومراحل تطوره عبر التاريخ وعالقته بالفنون التشكيلية 

كما يرتكز المحور الثاني حول ودور الفن الرائد في تغيير المفاهيم وتطوير الوعي السياسي للمجتمع مستعرضا  ،

http://www.ajsp.net/
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االبعاد الجمالية والتشكيلية، ويدور المحور الثالث واألخير حول  إيجاد العالقة بين الفن السياسي ومداخل التعبير 

ني صورة البصرية على المجتمعات الخليجية، ويشمل المبحث الثالدى الفنانين في الخليج ودوره في مواجهة تأثير ال

من الفصل  اإلطار التطبيقي  للدراسة وإيجاد التطبيق الواقعي لما أفضى إلية اإلطار النظري من مؤشرات من 

خالل نقد وتحليل بعض األعمال ذات الصلة بموضوع البحث، أما الفصل الثالث واألخير فقد جاء بما توصلت إليه 

 الباحثة من نتائج وتوصيات إلى جانب االستنتاجات التي تحقق من خاللها الباحثة األهداف المرجوة.

 مشكلة البحث والحاجة إلية-الفصل األول

 مشكلة البحث

 تمثلت مشكلة البحث بالتساؤالت التالية:

 هل هناك عالقة بين الفن والسياسة في المجتمعات الخليجية؟ -

 السياسية في الفنون البصرية والتشكيلية في الخليج؟هل أثرت األحداث  -

هل ساهم الفن السياسي الخليجي في الخروج برؤية معاصرة للفنون التشكيلية تجمع ما بين التطور واألصالة وما  -

 بين زيادة الوعي السياسي باألحداث القضايا المحيطة وإيجاد الحلول للمشاكل القائمة؟

 أهداف البحث

حث إلى تقديم رؤية معاصرة للفن الخليجي بتعاطيه مع االحداث السياسية، وإيجاد لغة تعبيرية يهدف الب      

مبتكرة وصياغات تشكيلية تسهم في الحفاظ على الهوية الخليجية من تأثير الصورة البصرية وتقديم الحلول للمشاكل 

انب الوقوف واأليدولوجيات السياسية، إلى جالسياسية القائمة بغرض إحداث التغيير في المفاهيم الفكرية والفلسفية 

عن معطيات  تسهم في الكشف على أبرز مفاهيم الفن السياسي وأساليبه التعبيرية للوصول إلى وسائط تشكيلية

 جديدة ألعمال تشكيلة معاصرة تمس المواطن والمجتمع.

http://www.ajsp.net/
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 أهمية البحث 

 تكمن أهمية الدراسة في:     

 جاهات المختلفة للفن السياسي.إلقاء الضوء على المراحل واالت -

إبراز أهمية الفن السياسي بتقنيات الحديثة كأداة معاصرة هامة في احداث التغيير في المفاهيم واالفكار وتوفير  -

 الحلول المناسبة في المجتمعات الخليجية.

بيرية لتعإيجاد أساليب أدائية معاصرة نستطيع ان ندمج من خاللها جماليات الفن التشكيلي وصياغاته ا -

باأليدولوجيات السياسية بما تحمله من أبعاد فلسفية وفكرية واسلوبية حديثة تواكب العصر وتفسح مجاال أكبر 

 للتعبير ومواجهة تأثير المد البصري الهادم للثقافة الغربية.

 حدود البحث:

 الحدود الموضوعية: يتحدد البحث بالفن السياسي في المجتمعات الخليجية. -

 الزمنية: الفترة المتأخرة للقرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين.الحدود  -

 الحدود المكانية: منطقة الشرق االوسط ودول الخليج العربي على وجه الخصوص. -

 مصطلحات البحث

 " الفن السياسيPolitical Art" 

" Protest Art، وفن االحتجاج " "Activist art" أطلق على هذا النوع من الفنون مسميات عدة منها فن النشطاء

،"وهذا " Political Artوالبعض قد صنفها وفق لطبيعتها السياسية لتصل بالنهاية إلى مسمى الفن السياسي"

 "المصطلح يستخدم لوصف الفن الذي يقوم على فعل "الفعل" ويتناول القضايا السياسية أو االجتماعية محل التأثير

(Tate,2008,Activist Art)  

http://www.ajsp.net/
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من األعمال اإلبداعية التي ينتجها النشطاء وممثلي الحركات االجتماعية والسياسية والفنانين "ويعد الفن السياسي  

بطريقة تقليدية للتواصل مع افراد المجتمع، وتستخدمها شريحة كبيرة من الجمعيات والدول إلعالم وإقناع المواطنين، 

رهم، وفي المقابل قد يزيد من مناخ التوتر ويخلق فرصا جديدة فهو يساعد على إثارة المشاعر في قاعدة جماهي

للمعارضة، نظرا ألن الفن على عكس أشكال المعارضة األخرى، يستهلك القليل من الموارد المالية، ويمكن 

 للمجموعات واألحزاب األقل قدرة من الناحية المالية أن تعتمد أكثر على فن األداء وفن الشارع كتكتيك في متناول

  (Chaffee,1993,P17)اليد."

ن يراد به تحليل الحالة الواقعية التي يعيشها المجتمع م أنه فن“من ناحية اخرى يعرف البعض الفن السياسي على 

الفن ،إبراهيم) مشكالت وازمات بشكل يرقى إلى كيفية الوصول إلى حلول لتلك المشاكل داخل المجتمع الواحد"

طورات الجمالية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي تتضمن تحدي الحدود يمثل التفهو  ( ،2014السياسي،

التقليدية والتسلسالت الهرمية للثقافة، فهذه التطورات ساهمت في إبراز الممارسة الفنية السياسية كجزء من دعوة 

 ن.همشين والمحروميللفن بأن يكون متصاًل بجمهور أوسع، وفتحت مساحات يمكن من خاللها مشاهدة وسماع الم

كما عرف البعض الفن السياسي على أنه "استخدام الفضاء العام لمعالجة القضايا االجتماعية والسياسية وتشجيع  

المشاركة المجتمعية والعامة كوسيلة إلحداث التغيير االجتماعي بهدف التأثير على التغيير االجتماعي من خالل 

زيز المشاركة في الحوار، وزيادة الوعي، وتمكين األفراد والمجتمعات من المشاركة في أعمال فنية تعمل على تع

  (Chaffee,1993,P25)التعبير عن رأيهم تجاه االحداث واآلراء السياسية." 

 "Visual Artالفنون البصرية "

اساسا بإنتاج اعمال فنية تحتاج لتذوقها إلى الرؤية البصرية المحسوسة على التي تهتم  الفنون  هي "مجموعة 

هي لفظة  والفنون المرئية (Essak,2019,What are visual arts)اختالف الوسائط المستخدمة في إنتاجها"

http://www.ajsp.net/
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%86
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 Applied ةوالفنون التطبيقي Performing Arts  والفنون التعبيرية Plastic Arts  عامة تشمل الفنون التشكيلية

Arts and Craftsهي  صطلح الفنون البصرية تأسس ضمن مفاهيم فكر ما بعد الحداثة،م، ف

ختالف االتي تهتم أساسًا بإنتاج أعمال فنية تحتاج لتذوقها إلى الرؤية البصرية المحسوسة على  الفنون  "مجموعة

   (Essak,2019,What are visual arts)الوسائط المستخدمة في إنتاجها فهي األعمال الفنية"

أنها تمثل األعمال الفنية المرئية والتي لها حضور بصري ومستندة على “كما تعرف الفنون البصرية على  

ف، الرسم لية التقليدية )تشكيل الخز االشتغال بالمكونات والخامات في الواقع والطبيعة، وهي تشمل الفنون التشكي

ة الحديثة ، وأيضًا الفنون البصري(الفني، النحت، العمارة، تشكيل المعادن، الطباعة، الخط، فنون التشكيل الحروفي

المتمثلة في )التصوير الفوتوغرافي، السينما، الفيديو وصناعة األفالم بأنواعها، التصميم الغرافيكي، الفن الرقمي وفن 

الفنون المسرحية، فن الرقص، ) :ر(، وكذلك العديد من العروض الفنية التي تعتمد على أساس بصري، ومنهاالليز 

الباليه، العروض الرياضية، السيرك( وأيضًا الفنون التطبيقية الحديثة المتمثلة في: )التصميم الداخلي، فن األثاث، 

لزهور، ي، فن نقش الحنا، فن تصفيف الشعر، فن تنسيق افنون النسيج، التطريز، األزياء، المكياج، فن تصميم الحل

تكيُّف الفنون البصرية مع فكر ما بعد  ،2011وتنسيق المائدة( فهي جميعا تنطوي تحت الفنون البصرية" ) السيد،

 .(الحداثة

لك الفنون تيتلخص تعريف الفنون البصرية لدي الناقد شاكر عبدالحميد استاذ اكاديمية الفنون الجميلة  " في أنها 

التي تعتمد في إنتاجها على فعل الرؤية، بشقيها الفيزيقي والوجداني، أي تلك الفنون التي تعتمد في إنتاجها وإبداعها 

وفي تذوقها وتلقيها على حاسة اإلبصار، أو على فعل الرؤية كي يتسع المعنى المقصود باإلبصار ليشمل الرؤية 

(، وبالتالي فاإلبصار 42،ص2007لخيالية والوجدانية الداخلية" ) شاكر،البصرية الخارجية والرؤية العقلية وا

والمظهر الخارجي المرئي من األمور الحاسمة في تصنيف الفنون البصرية التي تشتمل على الرسم والتصوير 

http://www.ajsp.net/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

587 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ح والغناء ر والنحت والعمارة وغيرها، ومن هذا المنطلق يفرق د. عبد الحميد بين الفنون البصرية وفنون األداء كالمس

 والرقص، فمن المعلوم أن عنصر الكلمة هو حجر األساس في مثل هذه الفنون.

 اإلطار النظري والتطبيقي-الفصل الثاني

 أوال: اإلطار النظري للبحث

 الفن السياسي مفهومه ونشأته ومراحل تطوره  -أ

ل السياسية، فمنذ بداية التاريخ حاو لطالما كان الفن لغة قوية وعالمية لها تأثيرها في األوساط العامة والساحات 

الفنانون التعبير عن أفكارهم وآراء الشارع حول اإلجراءات السياسية غير العادلة، سواء بأدوات مرئية أو سمعية أو 

حركية، بغرض التوعية والتشكيك بالقرارات الحكومية وإيقاظ العقول المغلقة والنائمة حول االنتهاكات التي تحدث 

عالم، فهو سالح فطري يمتلكه كل إنسان ولكن كيفية استخدامه لهذا السالح هو الهدف الرئيسي يوميا في ال

 .النطالقه عبر األعمال الفنية البصرية

ففي السابق كان الفالسفة هم الذين يطورون المفاهيم النظرية الخاصة بهم من خالل تجاربهم وإسهاماتهم الخاصة 

أغلب األحوال، فالفالسفة والفنانين واألمناء الذين استأنفوا في الواقع هذه  الملموسة جدا والمتطرفة سياسيا في

افية وهكذا تعودنا على الصياغة السياسية للمفاهيم والنظريات الثق ،األفكار، لكنهم ال يربطونها غالبا بواقعهم الراهن

لدتها، السياسية الملموسة التي و  واألعمال الفنية، حتى لو كانت تعتمد بقدر ضئيل على نظريات مجردة من الدوافع

 .فأصبح وجود تصور جد بديل لما هو سياسي محور الخطاب الثقافي المعاصر

إلى أن شهد القرن التاسع عشر بداية  التمرد وتحرر الفنان من القواعد األكاديمية لتاريخ الفن على الرغم من حاجته 

بين ازدهار وانحطاط،  تحول  تقلبات تاريخية متناقضة مانشهده من  الدائمة لها ضمن مسيرته الفنية، وفي ظل ما

الفنان الرافض لكل القواعد إلى ناقد، أو صحفي ناقل لألحداث اليومية، أو مراقب سلبي لها فقط، فكانت مهمة 
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الفنان األولى وقبل عملية النقل هي اختصار كل هذا الواقع وكل تلك التفاصيل، وكل هذا التناقض ضمن عمل 

وء وقريب من الواقع و ليس بالضرورة أن يكون االختصار تعقيدا لألمور وإنما تبسيطها بإعادة تقديم الحياة فني مقر 

اليومية برؤية مختلفة قوية وصادمة  تثير حواس المشاهد و رغبته في التفسير وتدفعه للتفكير بذاته وباآلخرين 

  .ديث عن أمكانية تغيير الواقع واردوبقضاياه اليومية، ومتى استطاع الفنان تحقيق ذلك أصبح الح

ولتحقيق هذه الغاية، اعتمد الفنانون على عدة أنواع مختلفة من الفن، وأهمها ما يسمى بـ"الفن السياسي" الذي يعتبر 

قية واإلنسانية والسياسية في العالم والتعبير عن اآلراء أحد أهم األدوات المستخدمة في الدفاع عن القضايا الحقو 

 واالفكار السياسية تجاه االحداث والقضايا محل الخالف.

استخدم الفن كوسيلة للتعبير تعكس واقع المجتمع بأحداثه ومن هنا يتضح لنا ان مفهوم الفن السياسي ما هو إال "

وقضاياه وتوجهاته ذات الطابع السياسي والتي ليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الفنان، بل من الممكن أن يستخدم  

الفن بدافع اجتماعي سياسي كأداة لمساعدة الجمهور على فهم قضية اجتماعية أو سياسية معينة لتوضيح 

دعائي لدعم قضية معينة، أو  كشكل ت السياسية واالجتماعية الحالية، أو من الممكن استخدامه بشكل االهتماما

أن الفن السياسي بإمكانه أن يكون  والقضايا محل النزاع، كما من أشكال االحتجاج على الحكومات االستبدادية

من خالل خلق هجاء بصري خصوصا  وسيلة لمساعدة مواطني البالد على رؤية بعض من روح الدعابة في القتال

  (Richard,2017,what is political art) في القضايا السياسية التي تشكل خطرا في طبيعتها."

تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن استخدام الفن السياسي شاع منذ أوائل العقد األول من القرن العشرين، جنًبا 

لتي تعد عوامل محفزة لممارسة قوة الفن واستخدام لغته العالمية، من أجل إلى جنب مع الحروب واألوقات المظلمة ا

التحدث ضد جميع أشكال االضطهاد المتعلقة بالجنس أو العرق أو الطبقة أو الدين، مع العلم أن الفن السياسي ال 

قوقيةيقتصر استخدامه على الفنانين فحسب، ففي أحيان كثيرة ينتجه نشطاء الحركات االجتماعية والح . 

http://www.ajsp.net/
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 كأداة  دوره تصريق لم  حيث السياسي للتعبير كأداة  فقط ال سياسي، كنشاط بارزا دورا الفن لعب نفسه الوقت في 

 يمكن الفن انب القول يمكن حيث للفن، األدائية الرؤية تجاوز في أهميته برزت بل السياسي النشاط بداخل توظف

 التركيز خالل من لكبذ الدفع ويتم ،بالطبيعة سياسيين فواعل هم ينالفنان وبإن ذاته، حد في سياسياً  نشاطاً  اعتباره

 ذلك تجاوز لب محيطها في فقط ليس السياسي التأثير بإمكانها معولمة سياسية كحركات الفنية الحركات دور على

 الفنية. الحركات تلك عبر السياسي النشاط وممارسة عالمية لغة من الفن يمتلكه بما العالمي للتأثير

جزءا من المشهد االجتماعي في العالم لعدة قرون، لطالما استخدم كوسيلة دائمة لتعكس كان الفن السياسي        

صورة المجتمع وإلقاء الضوء على قضاياه اليومية، ومع ذلك كانت بعض األحداث االجتماعية والسياسية كافية 

اث إلى جمهور أوسع، ولكن في الغالب كان ينظر إلرغام فنان على إنشاء شيء ما في محاولة إليصال هذه األحد

فاألزمة التي خلفها ماتن لوثر وأنصاره عندما نشر  إليها على أنها مثيرة للجدل بسبب الرسالة التي تحملها،

على أبوب الكنيسة في القرن السادس عشر التي أدت في النهاية إلى تأسيس المذهب  95أطروحاته ال

ال سيما أن بعض  ،قاقه عن الكنيسة الكاثوليكية، تعد األكبر في تاريخ الدين المسيحيالبروتستانتي المسيحي وانش

كون قوة تأثيرية، والتي غالبا ما تاألعمال الفنية تحمل ابعادا ثورية ورسالة واضحه نحو التغيير  اكسبت الفن 

 ل في عمل الفنان االسبانيإيجابية خالل فترة االضطرابات السياسية والمآسي الكبيرة والحروب، كما هو الحا

" والذي كان بمثابة االحتجاج البصري لما يحدث في تلك 1808( بعنوان "الثالث من مايو1"فرانسيسكو غويا" شكل)

الفترة من أحداث، فهي تصور بشاعة اللحظة التي يصطف جيش نابليون قوات المتمردين االسبان لتنفيذ  حكم 

 االعدام بحقهم.

"Gargantua أما في عمل ( للفنان "هونوري دومير" الذي تميز بالرسوم الكاريكاتورية التي يصفها 2" شكل )

"La Caricature"البعض بالمبتذلة والفاحشة، والذي نشر في مجلة  المصورة، يظهر الملك الفرنسي لويس فيليب  
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"Gargantuaباسم  أخذها من الفقراء، في "، يجلس على عرشه ويتم تغذية أكياس من العمالت المعدنية التي تم 

إشارة إلى المبالغ الطائلة التي أنفقتها الحكومة الفرنسية على نفسها في الواقع، فقد سمح لويس فيليب لنفسه براتب 

مليون فرنك في الوقت الذي كان غالبية الشعب يعيشون في فقر مدقع. 18يقدر بأكثر من   

سي وباألخص في أوقات التحول االجتماعي واألزمات، ومع من ثم يتضح أن كل الفن جزء من سياقه السيا        

ذلك  ليس كل الفن له دوافع سياسية بشكل واضح، وليس كل الفنانين ملتزمون برؤية الفن كجزء من النظام 

السياسي، وليست كل الفنون السياسية تدور حول المقاومة أو الثورة أو التغيير، فبعض الفن السياسي يدور حول 

ى الوضع الراهن، فهناك أعمال فنية تشير إلى االلتزام الذي يعكس قوة وسيادة الحاكم أو الدولة والتي في الحفاظ عل

الغالب ما تكون أعمال ضخمة كالجداريات او االعمال المعمارية، ومن جانب آخر هناك بعض الفنون  ذات 

 ى التغيير أو الدعوة لالحتجاج.التأثير القوي ولكن سريعة الزوال والتي في الغالب تستخدم للتحريض عل

إن تطور الحركات الفنية في نشاطها السياسي وإمكانات تأثيرها إلى نطاق عالمي يتجاوز في نشاطها حدود        

حركتها الجغرافية للتأثير في القضايا السياسية العالمية، وقدرتها على حشد وتعبئة فاعلين سياسيين على نطاق 

لمواطنة العالمية كمبدأ عام لحركتها تستثمر فيه الطبيعة العالمية للفن كلغة مشتركة عالمية عالمي واستدعاء مفهوم ا

 .لتفعيل حركتها واستثمار فرص نجاحها وتناميها

" من النماذج على عولمة الحركات الفنية في تعاطيها مع الظاهرة السياسية كحركة Dadaوتعد "حركة الدادا "      

 الخطاب الساخر والهزلي النتقاد الحرب العالمية األولى وأجندتها الرأسمالية" مناهضة للحروب استخدمت

(Martinique,2016,Greatest Protest Art Examples) 
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  حركة حقوق اإلنسان الحديثة" والتي استمدت حافزها ونشاطها من العمل الفني "لبابلو بيكاسو" المسمى"كذلك  ،

"Guerinica"(3شكل)  والذي ركز على تجسيد وحشية الحرب األهلية  م ،1937في عام

 (Martinique,2016,Greatest Protest Art Examples)اإلنسانية"

، والتي عملت  1970وحتى عام  1960كما يمكن كذلك تتبع "موجة الحركات الفنية خالل الفترة من عام      

: نت من عدد من الفنانين العالميين أمثالعلى التعبير عن رفض الحرب الفيتنامية كحركة احتجاجية عالمية تكو 

بيتر سوول، كارل أندري ، نورمان كالبييرج ، ونانسي سبيرو و ليون غولب و غيرهم كثيرين، وقد قام هؤالء الفنانون 

 حول ضرورة توافر مسئولية اجتماعية” العالم“بإنتاج عدد من األعمال الفنية التي تخاطب الوعي الجمعي لمواطني 

كما هو في عمل ليون  (Assaf,2009,Political change)جاه ما يحدث في فيتنام." عالمية ت

 (4شكل) "Vietnam IIغولب"

ظهرت كذلك "عدد من الحركات الفنية التي تأخذ على عاتقها قضايا حقوقية تتعلق بالنسوية والمساواة الجذرية      

، والتي وي ومؤسستها الفنانة التشكيلية جودي شيكاغوورفض التمييز العنصري والطبقي، مثال ذلك: حركة الفن النس

 Assaf,2009,Political) عملت على إحياء الفكر النسوي بتتبع وضع المرأة في التاريخ والثقافة عبر العالم."

change) 

لم يقتصر النشاط السياسي للحركات الفنية على أوربا وأمريكا بل تجاوز ذلك بكثير، حيث أظهر بعض        

أي ويوي" الذي "اني العالم تأثرا بالنشاط السياسي العالمي المرتبط بحركة الفن المعاصر، أمثال "الفنان الصيني فن

استطاع استخدام التعبير الفني كنشاط لمخاطبة الحكومة الصينية والتعبير عن احتجاجه ومقاومته لفسادها 

لعدد من  بدافع التصدي "Weiwei Aiه الحقا "وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان، كما كون حركته التي سميت باسم
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 ,Martinique) القضايا السياسية الملموسة على الساحة العالمية وليس فقط فيما يتعلق بالنظام السياسي الداخلي."

2016,Greatest Protest Art Examples) 

فقد "أصدر "سلسلة دراسة المناظير" ألبرز األماكن السياحية للبلدان التي تمارس بها انتهاكات كداللة على        

تيانانمين" وأسماه "التذكر "أهمية لفت االنتباه إليها والتحرك نحوها، حيث تناول أحد األعمال ميدان 

Remembering" ( 6شكل)وقد 2008ة زلزال "شيوان" عام ، وبه قام بخلق دعوة لعدالة قضية ضحايا كارث .

مؤخرًا على توجيه حركة لاللتفات لقضايا الالجئين السوريين وإطالق حملة لمساندتهم، األمر الذي جعله  عمل كذلك

في مواجهة مع النظام الصيني ومحاوالته في قمع حركته الفنية عن أن تصبح ذات منحى سياسي وطابع عالمي 

 (-Mcmahon-2015-Ai Weiwei, Remembering and the Politics of Dissent للتأثير". )

كما أحدث الفنان والناشط السياسي بانكسي ثورة في فن الجرافيتي"فقد كرس أعماله من أجل التأثير في قضايا       

نية قالسياسة العالمية بطريقة ساخرة جمعت ما بين الفكاهة المظلمة وفن الجرافيتي بكتاباته ورسوماته المنفذة بت

 االستنسل، حيث يرى بانكسي أن الفن سالح سياسي قاتل وأداة للطبقات الدنيا لالنتقام، والثورة، والتمرد، والغضب".

(Holzwarth,2009,P40)  

وقد تناولت أعمال بانكسي العديد من القضايا االجتماعية والسياسية ذات اإلطار العالمي مثل: مناهضة         

ية، مناهضة اإلمبريالية، مناهضة السلطوية، ومناهضة األناركية. ناقشت أعماله ورسومه الحروب، مناهضة الفاش

( ومشكالت الالجئين السوريي كما في عمله 7" شكل)Gazaكذلك قضايا الشعب الفلسطيني كما فيعمله "

"Refugee" (8شكل.) 
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 تغيير المفاهيم وتطوير الوعي السياسي للمجتمع دور الفن في -ب

مرآة الشعوب" هي مقولة تختزل اهمية الفن في الحضارة اإلنسانية باعتباره مكنون وإبداع بشري يظهر جانبا "الفن 

من رؤية االنسان لعالمه، ونظرا لدوره الرائد في العمران البشري يحظى باهتمام بالغ من صانعي القرار السياسي، 

وعيا من االنظمة الحاكمة  ية الثقافية لكل بلد على حد،لذلك يرتبط باالستراتيجيات القومية للدول في اطار السياس

لدور الفن في التنشئة االجتماعية في محيطها االجتماعي، وارتباطه بالسياق الثقافي العام وبالوضع السياسي للبلد 

ي التي سفإنها توليه اهتماما خاصا، وهنا تكمن اولى خطوط التشابك بين حقلي السياسية والفن وعالقة الفنان والسيا

 .وحدها قناعات الفنان من يحدد بدقة طبيعتها، على اعتبار أن العالقة بينهما يصعب التكهن بها

فالعمل السياسي كان موجودا في المجتمعات البشرية منذ بداية التاريخ، و"تشكلت بذرة العالقة بين الفن والسياسة 

طون، ومع مرور الزمن أصبح الفن تابعا للكنيسة التي منذ زمن طويل، فقد كانت تلك العالقة موجودة منذ أيام أفال

سيطرت على أوروبا، واستخدمته في إيصال رسالتها الدينية، لكن االنقالب في العالقة بين الفن والسياسة بدأ مع 

اندالع الثورة الفرنسية، حيث أصبح الفن يجسد روح الثورة الجديدة بدال من أن يكون مدافعا عن سلطة الملك" 

 ،الفن والسياسة أيهما يتبع اآلخر(2016زيرة،الج)

فالفن في العادة يناقش بعض القضايا الوجودية في المجتمع مثل الموت والجمال والخير والشر بصورة غير  

مباشرة، بينما يحاول السياسي وضع حلول مباشرة لها، ولكن  ما يميز الفن عن غيره من الحرف بأنه يعمل على 

كما يطرح التناقضات األساسية التي ال يستطيع المجتمع حلها بشكل مباشر، ويطرح حلوال إنتاج قيمة إضافية، 

بينما يسعى السياسي للسيطرة والتحكم في القيمة اإلضافية للعمل الفني لتعزيز نظام الحكم، لذلك نجد  ممكنة لها،

ات كان الفن النظام االجتماعي، ففي فتر إن العالقة بين القصة التي يقدمها الفن للمجتمع والسياسة تتغير بناء على "
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تابعا للسياسة، وفي فترات أخرى كان له هامش أكبر من حرية الحركة، ولكن يمكن القول إن الفن يتبع السياسة، 

 ،الفن والسياسة أيهما يتبع اآلخر(2016)الجزيرة، ."كما أن السياسة تتبع الفن بصورة أو بأخرى 

نشاط سياسي ال مجرد أداة مجردة للتعبير يتم إكسابها الطابع "الفن  ير إلى أنوبالتالي نستطيع أن نش         

السياسي، بل يمكننا الدفع بكون الفن نشاط وفعل سياسي، وعليه يكون بذلك الفن أحد صور السياسة بخصائص 

يح مفهوم ،تفنين السياسة(، في حين يأتي ترج2017وطبيعة مختلفة وهي خصائص وطبيعة الفن الجمالية" )حسن،

تفنين السياسة عن مفهوم تسيس الفن الذي يشير لرؤية محدودة للفن كأداة تقوم السياسة بتطويعها واستخدامها دون 

 .أن يكون للفن إرادة في ذلك أو بمعنى آخر دون أن يكون الفن لطبيعته محاًل بالسياسة

ل رية والتشكيلية، فالسياسة تمارس من قبعالوة على ذلك إن رؤية العيوب السياسية هو أحد مجاالت الفنون البص

السياسيون الذين يتواصلون مع عامة الشعب عبر صور مدروسة بطريقة هوليوديه تبثها وسائل اإلعالم القادرة على 

التأثير في وعي المتلقي، ومن هنا تأتي أهمية الفن السياسي القادر على فهم واستيعاب هذه الصور والتصدي لقوة 

لها تحليال فنيا وفهمها جيدا لنكون قادرين على منع تسلل معانيها السياسية ومرورها من خالل العين تأثيرها وتحلي

 إلى تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا.

غير أن المعيار الحاكم و األساس الضابط لنا في اعتبار الفن نشاط سياسي هي قدرته على إحداث فعل سياسي 

التعاطي معها سواء كان ذلك التعاطي إيجابيًا من خالل محاولة ممارسة هذه مؤثر يدفع الدولة بالتحرك اتجاهها و 

الصورة من النشاط السياسي، أو كان ذلك التعاطي سلبيًا بمحاولة الهيمنة عليها أو قمعها، إال أنه من الجدير 

خدمة ل الفن أداة لاإلشارة لكون تعامل الدولة أو النظام السياسي مع الفن يعمد لخفض الفن لمستوى أدائي أي جع

أغراضه و تطويعها لمصالحه ليس أكثر، أو مقاومته كنشاط سياسي بتعمد اختزاله كإنتاج مادي بالمنع والرقابة رغم 
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إدراكها لتأثيره كنشاط سياسي عبر الحركات الفنية التي تأخذ على عاتقها االنخراط في قضايا السياسة المحلية منها 

 .والعالمية

من خالل تجربة بانكسي الفنية يمكن الدفع بأن إمكانات النشاط الفني كنشاط سياسي يتجاوز الحركات         

السياسية بمفهومها التقليدي من حيث المعيار العددي، حيث يمكن هنا الدفع بإمكانية اعتبار الحركات الفنية 

ن فاعليتها العالمية من طبيعة الفحركات سياسية حتى وإن اعتمدت على فاعل واحد لتلك الحركة حيث تكتسب 

ذات الطابع العالمي كلغة مشتركة قادرة على اجتذاب وحشد جماهير لها بغض النظر عن عددية مؤسسيها وقدرة 

 .كل منهم على اجتذاب تأييد

 يعتبر "ناجي العلي إحدى األمثلة التي تجسد نموذج ناجح وفاعل لما نقصده من مصطلح تفنين السياسة وما       

ندفع به من إمكانية وقدرة الفن على تخليق حركات سياسية عالمية، فقد مثل ناجي العلى حركة مقاومة فنية سياسية 

برسومه الكاريكاتيرية في العالم العربي وكذا الغربي للدرجة التي قادت لتحرك األنظمة العربية ضده باالنتقاد 

  (Alfaseed,2004,Naji Alali)غتياله"والهجوم، وكذلك تحرك األنظمة الغربية ضده لتنظيم ا 

ويعد "حنظلة أحد شخوصه الكاريكاتورية أبرز رموز المقاومة الفلسطينية الموجهة كشكل من أشكال         

االعتراض على موقف العالم العربي من القضية الفلسطينية، وكذلك كنوع من أنواع المقاومة الموجهة ضد االحتالل 

لسطينية. ويشير حنظلة إلى طفل صغير حافي القدمين كأطفال المخيمات مديرًا ظهره للعالم اإلسرائيلي لألراضي الف

ومربطًا بيديه خلف ظهره كداللة على االعتراض وقت أن بدأت الحلول األمريكية ُتعرض بشأن المشكلة 

 (,a visionary Palestinian cartoonist) Faber, 2009الفلسطينية".  
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السياسي ومداخل التعبير لدى الفنانين في الخليج ودوره في مواجهة تأثير الصورة البصرية  العالقة بين الفن-ج

    على المجتمعات

لطالما األعمال الفنية شكلت رصيدا غنيا للتاريخ، فقد نجحت في تسجيل وتوثيق أحداث وأزمات رئيسية في         

السياسية واالقتصادية ونهاية بالمواضيع االجتماعية واإلنسانية، العالم، بداية من المواقف االحتجاجية على القرارات 

 .كما أنها أضافت طابع جديد من المصارحة العلنية وحرية التعبير

فالفن يتحدى الوضع الراهن بطبيعته "وأن كل عمل فني بظاهره هو سياسي المضمون والرسالة، ويخاطب          

ياسية لهذا كان للفن وقفة بجانب الثورات الس ريحة وخطيرة وقوية كالسالح،أيديولوجية معينة، ولذلك يعتبر أداة ص

ها الحدود التقليدية والتسلسالت الهرمية التي تفرض والحركات االجتماعية ضد العنف والفساد وعدم المساواة وتحدي

مدني، عصيان ال، تفنين السياسة(، وليس شرًطا أن يحرض الفن السياسي على الثورات وال2017،)حسن.السلطة"

في جميع األحوال تكمن قيمته في قول الحقيقة للسلطة بطريقة شفافة فهو انعكاس للواقع من وجهة نظر  ولكن

الفنان يحمل افكاره واعتقاداته وتوجهاته السياسية، إذ يرى البعض أنه من غير الممكن قياس وضع حقوق اإلنسان 

تورية والقوانين الدولية، وإنما عبر دراسة الفنون الشعبية بجميع في أي مجتمع بشكل موثوق من خالل األحكام الدس

 وذلك التداخل ما بين الفن والسياسية هو من يشكل العالمة الفارقة.  أنواعها

من خالل ما سبق يمكن التوصل إلى ان هناك أربعة أنماط مفسرة لطبيعة ذلك التداخل بين الفن والسياسة       

كما أتى بها الباحث "كيريل باريت"، حيث يعمد باريت لتصنيف ذلك التداخل إما سلًبا  وعالقة كل منهما باآلخر

بتعرض الفن لتدخل الدولة ورقابتها، أو إيجاًبا من خالل الدعم واالستخدام، وتلك األنماط األربعة تمكنا من محاولة 

 لتالي:عل معها والتحرك اتجاهها وهي كاالوصول إلى فهم مدى تأثير وفعالية الفن للحد الذي يدفع الدولة إلى التفا
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 تحجيم النشاط الفني: • 

يورد الباحث النمط األول من أنماط "تعاطي النظام السياسي أو السلطة السياسية مع الفن من خالل تشريح       

و من أ كيفية تدخل الدولة في الفنون بمنع أعمال فنية محددة، أو أنواع معينة من الفنون بفرض معايير محددة

خالل تحجيم العمل الفني كما يحدث في اقتطاع أجزاء من األفالم أو الروايات والمسرحيات. يتم كذلك التدخل 

بالتقييد من خالل فرض الرقابة من قبل الدولة على فنانين بأعينهم وتوقيع المخالفات عليهم ومنعهم من مزاولة 

ألمن والفضيلة ومراعاة اآلداب العامة، إال أن يكون خلف نشاطهم الفني، وتوقع تلك المخالفات تحت دعوى حفظ ا

، و نخص بالذكر ما حدث لمعرض الفنانة .(Gallie&Cyril,1972,P127) ذلك أسباب سياسية وأيديولوجية"

الكويتية شروق أمين الذي أمرت السلطات بإغالقه بعد ثالث ساعات من االفتتاح، على اعتبار أن لوحاتها مخلة 

 مة لجرأت طرحها الت اعتبرها البعض انها تخطت الحدود العامة للمجتمع مغلق.باآلداب العا

 :الدعم المصلحي •

خالل دعم الدولة للفنون ألغراض تضعها في برامجها "يتمثل النمط الثاني في عالقة الفن بالسياسة من   

سية، المضامين والتأويالت السياكإحداث طفرة حضارية وثقافية باستخدام الفنون كمنتج جمالي حضاري مفرغ من 

وهنا يكون دعم الفن لقيمته الذاتية، بينما قد تكون هناك أسباب عملية كتحسين جودة التصميم في الصناعات التي 

تتطلب خبرات جمالية وفنية، أو ألسباب دبلوماسية إحداث مكانة ايديولوجية وقومية، وقد تكون المناورة السياسية 

و الخارجي هي الدافع لذلك حيث ترغب الدولة في تقريب فنانين ذوي شعبية محلًيا لالستفادة على مستوى الداخلي أ

من شعبيتهم وجذب القاعدة الجماهيرية إلى المؤيدة لهؤالء الفنانين ، أو إلحراز مكانة دولية كواجهة ذات ثقل 

( Heinrich,1983,P128) ."لمثالحضاري وثقافي وذلك من خالل تمثيلها دولًيا إلحراز مكانة دولية على سبيل ا

، كالدعوة لتصميم الشعارات أو البوسترات التوعوية واالحتفالية أو المشاركة في المسابقات الدولية ، كما حدث 
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عندما دعت دولة الكويت الفنانين والمصممين للمشاركة في مسابقة  تصميم شعار برنامج عواصم الثقافة اإلسالمية 

بعنوان الكويت عاصمة الثقافة اإلسالمية و فاز بها  2016ربية و الثقافة و العلوم للعام للمنظمة اإلسالمية للت

الفنان جاسم النصرهللا الذي استطاع أن يمزج بين جماليات الخط الديواني الجلي والخط السمبلي الحديث بحرفية 

 (9فنان.شكل)

 :تسييس الفن • 

 Political فن والسياسة في "استخدام الفن للدعاية السياسيةيظهر النمط الثالث في تشريح العالقة بين ال   

Propaganda   ويقصد بالدعاية السياسية هنا تلك المحاولة الواعية والمتعمدة والمقصودة لتمرير رسالة سياسية

شكل  بتبني إلحداث تحوالت على مستوى السياسات، أو عبر الفنون، وتتضمن الدعاية الفنية إما النية لتمرير رسالة

معين من الفنون الجذابة الالفتة لدرجة التجمهر حولها؛ لكنها مع ذلك بسيطة ممكنة الوصول لكافة الطبقات 

والفئات وذلك حتى تكون قادرة على اكتساب قاعدة جماهيرية غفيرة حولها لتصبح من خاللها قادرة على إحداث 

ثال على ذلك لوحة تضم صورة ألمير قطر وفي أقرب م ((Gallie&Cyril,1972,P128 ".تأثير واضح وملحوظ

( للفنان القطري أحمد المعاضيد 10الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقنية السيلك سكرين بعنوان "تميم المجد" شكل)

 والتي انتشرت انتشارا عالميا بالتزامن مع أزمة قطر كرمز وأيقونة للتأييد الداعم لحاكم قطر وسياسته الخارجية. 

 الفن الملتزم:-نأدلجة الف • 

 في استخدام الفن للتعبير عن األيديولوجيا السياسية، وهنا يتم التعبير عنها إما"ويتمثل النمط الرابع واألخير     

بشكل واضح من خالل التعبير عبر أنواع الفنون المختلفة ببساطة عن مجموعة من العقائد السياسية دون أن يكون 

ية بل هو تعبير عن معتقد أيديولوجي، وقد يلجأ لذلك التعبير أناس عاديون الغرض من ذلك إحداث تغييرات فعل

 (Gallie&Cyril,1972,P128)" .ليس بالضرورة فنانون وإنما باإلمكان أن يلجأ إليه أناس عاديون 
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قد يتم كذلك التعبير عن األيديولوجيا بشكل غامض غير واضح ومقصود ولكن يظهر كنوع من التجلي    

اطن الفن، ويحمل ذلك ادعاءين األول يتمثل في القول بأن كل عمل فني هو تعبير عن أيدولوجيا الداخلي لب

سياسية سواء كان الفنان على وعي بذلك أم ال، ويتمثل االدعاء الثاني في القول بأن القيمة الجمالية للعمل الفني 

، ددتبناه العديد من الكتابات المهتمة بهذا الصهي التي تحدد إلى حٍد ما التوجهات اإليديولوجية، وهو التيار الذي ت

 ولكن في نهاية المطاف تعود طبيعة األعمال في طرحها السياسي آلراء الفنان وتوجهاته وفلسفته في التعبير. 

يخلص باريت في نهاية تحليله إلى أن تلك األنماط في النهاية تبرز لنا أن السيادة في النهاية لالعتبارات    

السياسية التي تحدد لنا ما إذا كان العمل الفني فنًيا أم ال، جمالًيا أم ال، كذلك "يقدم لنا ما يكمل إشكالية هذا 

مثلما يسقط في مجاالت عدة غيرها كاألخالق واالقتصاد التحليل بكون أن الفن قد يسقط في مجال السياسة 

واالجتماع، ولكنه البد وأن يبقي على استقالله لضمان استمرارية تأثيره حيث يمكن أن نعثر على حل فني لمشكلة 

 سياسية بينما ال يمكن أن نعثر على حل سياسي لمشكلة فنية جمالية، وهذا هو مناط التأثير والتأثر"

Gallie&Cyril,1972,P129)) ،  أي أن الفن قابل للتطويع والتشكيل كمساحة رحبة واسعة لممارسة عدة أنماط

 .من األنشطة ذات الطابع الحركي

كما ال يختلف التصنيف كثيرا بالنسبة للباحثة "أمية المقداد" المحاضر في جامعة دمشق، حيث وضعت    

التالي ي مع االحداث والقضايا السياسية السائدة والمهمة والتي بالباحثة في االعتبار توجه الفنان وطريقته في التعاط

 "فقسمت الباحثة االشكال التقليدية للفن السياسي إلى أربع اقسام وهي: :تنعكس على ممارساته الفنية وتؤثر بها

 أو  ز: فالفنان هنا يطيع رمزا أو شعارا مهيمنا ويصبح فنه فنا شموليا ال يخرج خارج هذا الرمفن الوصاية

 .الشعار، وقد يكون الشعار اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو ماديا
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 ويصبح الفنان فيه وبشكل طوعي أو قسري همه األول إرضاء توجه معين أو ذوق عام تحت الفن المتواطئ :

 .ضغط اقتصادي اجتماعي ما

 و واقع أو نمطية سائدة: وهو الفنان الرافض لفن الوصاية والفن المتواطئ وألي فكرة أالفن المعارض. 

 وهو الفنان الملتزم بالقضايا التي يؤمن بها أو فكرة أو مبدأ أخالقي الخ... والتي قد تتقاطع مع الفن الملتزم :

وليس بالضرورة إن يتبنى الفنان الملتزم شعارا ما، وإنما يكفي إن يمارس فنه ضمن حياته ، قضايا الوطن واألمة

الفن السياسي ،2010") المقداد،.ويه من تفاصيل يعيشها مع أبناء مجتمعه بشكل يومياليومية المعاشه بكل ما تحت

 (في مواجهة قوة تأثير الصورة

ومع تعقيدات الواقع السياسي واالجتماعي والنفسي في المنطقة العربية انتشر الفن التشكيلي المعبر عن ذلك        

لتي كانت الخليجي بقضايا المنطقة وأبرزها القضية الفلسطينية ابتفاصيله في منطقة الخليج العربي فانشغل الفنان 

( والعدوان 11محل اهتمام معظم الفنانين كما هو في عمل الفنان السعودي ضياء عزيز"النصر لنا" شكل)

(، وغيرها من االحداث السياسية 12الصهيوني على سيناء كما في عمل الفنان العماني عبدهللا الحنيني شكل)

ة والعالمية، فركز من خاللها على تفجير كل القدرات التعبيرية والتحفيزية للصورة البصرية التي تمتزج مع اإلقليمي

 بنائية المساحات والرموز في محاولة إلثبات الذات واالنتماء. 

ربة جكما أن التجرية الخليجية لم تنعزل هي عن تأثيرات مجريات االحداث السياسية المحلية كما حدثت في ت      

( في عملها "ال لالحتالل" احتجاجا على الغزو العراقي للكويت ووزعت 13الفنانة الكويتية ثريا البقصمي شكل)

( بعنوان ""أين حقي" حول عدم حصول المرأة 14، أو عملها شكل)كملصقات احتجاجية في شوارع الكويت آنذاك

عمل الخليجية من االعمال المؤيدة للسياسة المحلية ك الكويتية على حقوقها السياسية في الكويت، وال تخلو التجربة

( التي تظهر الوالء للحاكم في تلك الفترة الملك عبدهللا آل سعود، كما كان 15الفنان السعودي "ضياء عزيز" شكل)
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 ى للجداريات نصيب من تلك التجربة أبرزها  التي تخلد ذكرى القادة كالفنان االماراتي ماجد أحمد والتي تخلد ذكر 

(، او الجداريات التي غطت المباني في العاصمة القطرية الدوحة والتي حملت 16الشيخ زايد آل نهيان شكل)

مشاعر االستهجان والتنديد بالحصار االقتصادي من الدول األربع على قطر كما في عمل الفنان القطري "ثامر 

الطابع سياسي وتحمل الكثير من  (، ولعل أبرز األعمال ذات17يوم على الحصار" شكل ) 100الدوسري""

االنتقادات للسياسية الخارجية والمحلية هي تلك االعمال التي ظهرت بأسلوب الرسوم الساخرة "الكاريكاتير" والتي 

فرضتها طبيعة الحياة االجتماعية وعالقة الفنان الحميمة بالسلطة جعلت من أمر انتقاد سياسته أقل حدة واكثر تقبال 

تؤثر على الرأي العام برموز وتلميحات مرئية أو شفهية لتوصيل البساطة الساخرة الممتعة والتي أذا ما اتسمت ب

( 18المعنى، وبطريقة تحقق الهدف المطلوب، كما هو في عمل رسام الكاريكتير البحريني "نواف المال" شكل)

 مد ثالب" عندما انتقد التدوير الوزاري عندما حاول انتقاد الواسطة كآلية عمل في اإلدارات الحكومية، أو الكويتي "مح

 ( وصور حالة كحال لعبة الكراسي التي يبدل فيها األشخاص أماكنهم و البقاء لألسرع وليس األفضل.19شكل)

من هنا يمكن أن تنوصل في أن التجربة التشكيلية للفن السياسي في منطقة الخليج العربي كانت حبيسة        

السياسة لفترة من الزمن نتيجة لما تحتمه العالقة الحميمة ما بين الفرد والسلطة التي تفرض الوالء واالحترام كل 

خاصة بعدما ما شهده من ثورة في الفن المعاصر، هذا الفن  منهما لآلخر، إال ان الفنان كان دائما منفلتا ومتحررا

الذي سعى إليه الفنانون للتعبير عن واقعهم اليومي واالجتماعي والسياسي، وباعتباره ملتزما تجاه مجتمعه وإنسانيته 

 كمنطلق وغاية فنية.
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 األشكال

  

( فرانسيس غويا، الثالث من 1شكل)

 ، زيت على كانفس،1808مايو

cm 347 cm × 268،1814م 

( هونوري 2شكل)

 "،الطباعة الحجرية"Gargantuaدومير،

41.2 x 28.7 cm،1831.م 

  مm x 7.77 m،1937 3.49، زيت على كانفاس،Guerinica ( بابلو بيكاسو،3شكل)
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 x 29,40، اكريلك على كانفاس،Vietnam II( ليون غولب، 4شكل)                    

mc115,15 ،1973م  

، نسيج  Birth Project،106.68×35.56cm( جودي شيكاغو،5شكل)

  م1984اوبيسون،
 

 

 Haus der ، حقائب ظهر على واجهة Remembering( أي ويوي،6شكل)

Kunst،2009.م 
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 ، جرافيتيRefugeeبانكسي، (8شكل ) ، جرافيتيGaza( بانكسي،7شكل)

  
شعار الكويت  -( جاسم النصرهللا9شكل)

  2016-عاصمة الثقافة اإلسالمية

( أحمد المعاضيد، تميم المجد، سيك 10شكل)

 .2017سكرين،
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( نواف المال، 18شكل)      

 واسطة. 

 
( محمد 19شكل)      

 ثالب، تعديل وزاري 

 ثانيا: اإلطار التطبيقي

اختارت الباحثة مجموعة من النماذج التطبيقية المتعلقة بموضوع البحث والتي كانت بمثابة المؤشرات التقنية        

والفنية التي أفضى لها اإلطار النظري من خالل استنادها على المنهج التحليلي الوصفي لنماذج من األعمال الفنية 

( ضياء عزيز، 11شكل)

 م1988النصر لنا،

( عبدهللا 12شكل )

2006الحنيني،سيناء،

 م

( ثريا البقصمي، ال 13شكل)

 م.1990لألحتالل،

  

 

 
ثريا البقصمي، ( 14شكل)

 م1994أين حقي؟ 

( الملك 15شكل)

 م2010عبدهللا،

( ماجد أحمد، الشيخ 16شكل)

 م2018زايد،

 ثامر( 17)شكل
 على يوم 100الدوسري،

 الحصار

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

606 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 قية بين الفن السياسي في مواجهة الفنون البصرية والدفاع عنبهدف الوصول إلى نتائج دقيقه حول إشكالية العال

 الهوية كآلية تعبيرية معاصرة.

اعتمدت الباحثة على التحليل الوصفي لعناصر العمل وفكرته وأهدافه السياسية على جانب نوع المعالجات         

شكلي قوف على العالقات وأسس البناء الاللونية والشكلية والوقوف على تقنية العمل آليته اإلظهار البصري، والو 

ألنظمة التكوين، فخالصة تلك القراءة والمؤشرات كانت بمثابة أداة القياس التي استندت عليها الدراسة للوصول إلى 

 نتائج تتناسب مع موضوعها.

 

 تحليل اإلعمال

 1نموذج رقم  -

 السعودية -الفنان: عبدالناصر الغارم

 ( Installationاألسلوب: عمل تركيبي )

 The Capitol Domeعنوان التصميم: 

 2012-المملكة العربية السعودية تاريخ العمل:

 

تمكن الفنان التشكيلي السعودي عبد الناصر غرام أن يجعل أعماله تسجل له نقطة قوى هائلة على الساحة         

مكن من خالل ي ومسيرته الفنية الحافلة ليتالفنية فاستطاع الجمع ما بين مسيرته كضابط في الجيش العربي السعود

أعماله بتوجيه رسائل لتشجيع الناس على أن يكونوا أكثر تعقاًل وأكثر واقعية في الحياة لما يجده في الفن من 

عن ( عبر الفنان The Capitol)  -Dome خطوط تعتبر منبرا للنقاش والحوار، ففي عمله  الفني التركيبي "القبة"
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فة دوليًا بعد الربيع العربي التي أطاحت ببعض الدول العربية ووصول التيار اإلسالمي للسلطة، األحداث العاص

وتقوم فكرة العمل على القبة  التي صنعت من األعلى كقبة البيت األبيض في واشنطن كداللة على السيادة 

المية، ا أوج قوة الخالفة اإلساألمريكية ومن الداخل كقبة  ذهبية لمسجد بزخرفته و نقوشه  التي ترمز في شكله

وترتكز القبة على تمثال الحرية ممثال الغاية األساسية للثورات في العالم العربي، في حين تمثل القاعدة السوداء 

 .التي استند عليها العمل النفط كمؤثر اقتصادي ومحرك هام على الساحة الدولية سياسيا

إلى أنماط هندسية معقدة يستقيها من الثقافة العربية ويمزجها برسائل  غالبا ما يلجأ غارم أيضا في أعماله        

غامضة تدور حول الطريقة التي يجري من خاللها استغالل الدين والسلطة في التأثير في الناس فلدية قناعة بأن 

جيه النقد و الفن هو عالج التطرف واإلرهاب، ولكن مثله كمثل الكثيرين من الفنانين السعوديين، يتجنب غارم ت

صراحة للمجتمع الذي يعيش فيه حيث أنه غالبا ما تكون الرسائل التي يقدمها خفية، حتى يكون من السهل عليه 

تصدير فنه والتقليل من أسئلة  المحافظين فهو يسعى على توجيه الفن من أجل إحداث تغيير ما من خالل التأثير 

 بالمجتمع.

وقد استخدم  الفنان عدة خامات لعمل القبة، التي يزيد ارتفاعها عن سبعة أمتار، وقطرها يعادل خمسة        

أمتار، صنعت من النحاس ومادة بيضاء تسمى بـ "ستاريو فوم"، وزجاج معتم، وأضيفت لها إضاءة داخلية إلظهار 

لم ي التعامل الخامات مكتشفا آفاقا واسعة في عااقاته البصرية الالمتناهية كسرت النمطية  فو ط تفاصيل القبة

التجهيز بالفراغ ومثبتا قدرة استثنائية في إظهار قابلية هذا الفن على التجدد ومواكبة الحداثة الفنية بتقنية معاصرة  

 جعلت منها نموذجا يمتلك صفة الهوية العربية المفتوحة على االبتكار والتجديد وبعيدة عن التقليدية.

بالثراء اللوني والقيم اللونية البصرية التي تراعي الضوء والحضور استطاع الفنان خلق عالم منسجم يحتفل       

الحسي لألثر والطاقة التي تختزنها كل مساحة، معتمدا على مبدأ التباين اللوني بين األرضية السوداء العاكسة التي 
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تي نقوشها وزخارفها المتقنة وبين بقية تفاصيل العمل العكست جماليات تفاصيل القبة الداخلية بلونها الذهبي و 

حملت قيم لونية حيادية كالرمادي لتمثال الحرية واألبيض للقبة الخارجة مما االمر الذي زاد من طاقة اللون الذهبي 

 االتصالية التي شكلت نقطة جذب الهتمام المتلقي.

  

    2نموذج رقم  -

 الكويت -الفنان: سمر الرشيد البدر

 مكس ميديا على كانفساألسلوب: 

 سوريا -عنوان العمل: الياسمين المفقود

 6201تاريخ العمل:

حمل هذا العمل على رسائل إنسانية موجهه من قبل الفنانة مفادها أن االمل موجود ولو احاطت باإلنسان     

وصا ياتنا اليومية، وخصالمآسي، فحالة عدم االستقرار التي يمر بها الشرق األوسط تؤثر بشكل مباشر على ح

مشاهد القتل والتشريد والقمع ومحاوالت الهروب للنجاة نحو المجهول وما يتبعه من سلب ونهب وتدمير لآلثار 

وطمس لمعالم تاريخية ومالمح الحضارات اإلنسانية التي كانت قائمة آلالف السنين، حاولت الفنانة ان توثق تلك 

مل آراء وطموحات وأحالم مختلفة وعالقات متنوعة وتؤكد على مبدأ المشاهد في مساحات جمالية مصغرة تح

التعايش السلمي وضرورة  تقبل االختالفات واحترم اآلخرين باختالف انتماءاتهم وافكاهم ودياناتهم، وهذا ما اكدت 

ية وابعادها سور عليه في هذا العمل "الياسمين المفقود" الذي جاء استجابة لصوت الفنانة الداخلي اثر بدأ الحرب ال

االجتماعية والسياسية التي أثرت في المجتمعات العربية في محاوالت لتجسيد معاني الصراع اإلنساني وما خلفه 

 من دمار ومآسي ال حصر لها.
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استوحت الفنانة اسم العمل من أزهار الياسمين التي تنتشر في أوساط العاصمة دمشق وتزين طرقاتها         

معتمدة على اسلوب تجريدي بعيدا عن االنطباعية لتعزيز فلسفة وفكرة العمل والبعد عن التفاصيل الواقعية 

ات بين العناصر البنائية للشكل بنظام لألحداث والشخوص أظهرت من خاللها الفنانة مهارة في تنظيم العالق

مركزي شكل نقطة جذب نحو شخصية العمل الممثلة بطفل صغير يقف إلى جانب امرأة طاعنة في السن كحالة 

وصفية للضياع والدمار في سوريا، وفي اسفلها غرف صغيرة وحجيرات معزولة بداخلها مجموعة من الوجوه 

فسه،  والذي برز بشكل واضح أيضا من خالل القيم اللونية    الحيادية المتراصة تعبيرا عن المشهد المأساوي ن

التي اعتمدت عليها الفنانة كدرجات الرمادي الباهتة للتأكيد على قتامة الموقف، كما لم يخلو العمل  من األلوان 

م تي خلقت  تناغما قائذات اإليحاء الدرامي والدالالت الرمزية للدم والدمار كاألحمر والبيج واالصفر واألزرق  وال

 على مبدأ التباين اللوني بين عناصر الشكل التي ظهرت محددة باألسود والخلفية الدخانية للعمل.

من جانب آخر وزعت الفنانة بقعا زرقاء متباعدة كنقاط دائرية على معظم العمل حملت أبعادا رمزية للزجاج      

إلى الالجئين والمشردين أو تقديم المساعدة مما يشعرنا  الفاصل أو الحاجز الفاصل الذي يحول دون الوصول

 بالعجز التام، والرغبة في انهاء معاناة الشعب السوري والمشردين من أبنائه.

أعتمد هذا العمل على الجمع ما بين تقنيات عدة والمزج بين مختلف الخامات بما يخدم فلسفة وفكرة العمل         

تخدام العجائن وتسييل األلوان أظهرت مهارة في تنظيم العالقات المتراكبة بذكاء واس منها الطباعة باالستنسل،

 عكست نضج فني بارز حمل طاقة اتصالية تمس مشاعر المتلقي ضمن أطار تجردي مبتكر بروح معاصرة.
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 3نموذج رقم  -

 الفنان: محمد شرف -

 -األسلوب: بوستر طباعة 

 Silkscreen on kraft paper  

 . بعت؟1اسم العمل: 

 هذا بالضبط ما حدث في فرعيات اليوم.2

   4201تاريخ العمل:

                                                    

أعاد الفنان محمد شرف فن البوستر السياسي إلى المشهد الفني الكويتي، حيث استطاع المزج بين القيم         

والمفاهيم السياسية الموجهة وفلسفة الثقافة الشعبية االستهالكية بأسلوب عصري، فكانت هذه طريقته في التواصل 

 شكالت الناشئة في الشرق األوسط. التفاعالت المرئية لمعالجة الممع أفكاره وخلق مزيد من 

تدور أعمال هذا الفنان حول فكرة مركزية مبسطة بعيدة عن التزاحم في األشكال والعناصر تأخذ المشاهد في        

رحلة إلى عوالم مختلفة ومشاهد من الحياة اليومية بقضاياه ومشاكله بمفردات معاصرة مليئة بالثقافة النقدية الموجهة 

ذهن المشاهد فتترك له حرية االختيار واستخالص المضمون الفكري بانطباعه الشخصي للعالم ما  التي تصب في

 بين الرفض والقبول لفكر ورأي الفنان وفلسفته حول القضايا المطروحة التي تزعجه. 

ر الرمزية عناصمارس الفنان في هذا العمل مهاراته الفنية التقنية التي ارتكزت حول أيجاد العالقة بين ال         

قدراته الفكرية واالدراكية إلى جانب خبرته المعرفية والتقنية التي اختزلت  والذي عكس وفن الملصق االعالني

األشكال وقدمت المعالجات بشكل يحاكي الواقع ويخدم المضمون واالطار العام للعمل الفني بشكل مبسط خالي من 

1 
2 
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رسالته النقدية واالحتجاجية ألكبر شريحه ممكنه من المجتمع عبر  التعقيد،  والذي يهدف من  خالله  إلى أيصال

وسائل التواصل االجتماعي وتداولها في المواقع االلكترونية للشبكة العنكبوتية، إلى جانب طباعتها بتقنية  نشرها في

 الشاشة الحريرية وعرضها في المعارض والمنصات محليا ودوليا لمزيد من التأثير.

فنان شرف المشهد السياسي الكويتي النتخابات مجلس االمة وما يحدث من مجريات واحداث صور ال       

استخدم قوة الملصق اإلعالني  (1تصاحب تلك الفترة وتداعياتها على المجتمع الكويتي بكل أطيافه، ففي الشكل)

صالح شراء أصوات الناخبين لالتأثيرية كجزء من الحملة الدعائية االحتجاجية التي تبنتها الدولة للحد من بيع و 

بعض المرشحين لعضوية مجلس األمة الكويتي، وفي هذا البوستر ظهر صورة شخصية تشابه في الشكل والحجم 

الصور المستخدمة في األوراق الرسمية للدولة لرجل باللباس الوطني دون مالمح واضحة ويغطي فمه قطعة 

التجارية واسعارها في المحالت واألسواق والسوبرماركت ( الذي يستخدم للتعرف على السلع Barcodeالصقة)

فع المال دكداللة رمزية في إمكانية بيع األصوات وشرائها كسلعة تجارية تباع وتشترى وفق العرض والطلب، ف

وقد سجلت   ،السياسي من اجل شراء األصوات يعتبر مشكلة قديمة جديدة تحول دون ضمان سالمة نتيجة االقتراع

اكثر من مناسبة عمليات شراء لألصوات في انتخابات مجالس األمة ومن بينها االنتخابات الحالية،  الكويت في

هذه مما اقتضى التنويه والتنبيه لخطورة  .والتي تشهد تحقيقات قضائية مع عدد من المرشحين بتهمة شراء اصوات

ين والغير عليها من وصول المتسلقين والفاسد توعية الناخب الكويتي لخطورة الجرائم االنتخابية وما يترتبالمشكلة و 

مؤهلين إلى المؤسسات التشريعية وفتح الباب على مصراعيه امام المحسوبية والتكسب السياسي دون اعتبار 

 لمصلحة البلد والمواطن. 

( عن نفس المشهد حيث القى الفنان الضوء على مشكلة أخرى من مشاكل 2ولم يخرج الملصق رقم )        

نتخابات البرلمانية وهي االنتخابات الفرعية المجرمة قانونيا في الدستور الكويتي الذي ينص على ان حرية اال
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المشاركة في االنتخابات مكفولة للجميع وأن المرشح الناجح يمثل االمة بأكملها وليس طائفة أو فئة معينه 

تيح القبلي والطائفي على حساب االنتماء الوطني وتفاالنتخابات الفرعية او ما يسمى بـــ)الفرعيات( تكرس االنتماء 

فرص الوصول إلى مقاعد مجلس األمة للعناصر التقليدية من أصحاب النفوذ والقدرة على التأثير داخل القبيلة أو 

الطائفة و تحرم في الوقت ذاته أصحاب الحقوق من العناصر األخرى األوفر قدرة واألكثر عطاء واألكبر نفعا 

لعامة، صور الفنان االنتخابات الفرعية بطبعة حذاء على الدستور الكويتي الملقى على األرض في للمصلحة ا

تعبير على تحقير كل ما يمثله الدستور من القواعد األساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وما يتضمنه 

د ت الدولة والتي تعد من المشكالت التي تكامن الحقوق والواجبات وتنظيم العالقات بين األفراد والجماعات ومؤسسا

 تعصف بالعمل الديمقراطي.

الفرق بين الملصقين أن األول جاء بهدف التوعية لمشكلة كبيرة أما اآلخر جاء احتجاجا على مشكلة قائمة،        

رج على لم تخوفي كال الملصقين ابتعد الفنان عن التعقيد وكثرة العناصر معتمدا على مجموعة لونية محدودية 

الكرتونية كجزء ( Kraft paperالبنية لورق التغليف )دراجات من األبيض واألسود واألحمر واعتماده على الخلفية 

من البناء الشكلي، فالبساطة في المعالجات الشكلية للخطوط والعناصر بشكل نقطة مركزية لجذب عين المتلقي 

 لفكرة ورسالة العمل دون االنشغال بالتفاصيل. 
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  4نموذج رقم  -

 الفنان: رما الحسيني

 األسلوب: أكريلك على كانفاس

 أسم العمل: العنصرية تساوي القرف

 2014تاريخ العمل:

         

في هذا العمل عكست الفنانة السعودية راما الحسيني ما تتمتع به من مهارة فنية ورؤية بنائية عصرية، تبنت        

من خاللها فكرة التحرر من االلتزام بالطبيعة والتحرك نحو جوهر الفنون المعاصرة التي تهدف لمحاكاة الواقع 

لسفة نقدية ه الصارخة وما بين التفاصيل الدقيقة للبورتريه، بفبطريقة ابتكارية مزجت ما بين فلسفة فن البوب بألوان

 تهكمية محملة بإسقاطات سياسية ال تخلو من مشاعر االحتجاج على األوضاع الراهنة في الوطن العربي.

القت الفنانة الضوء على العالقات التي تربط أبناء الوطن العربي من خالل شخصيتين متقابلتان كانعكاس        

ة وكال منهما يرتدي كل منهما على راسة مجموعة من أغطية الرأس والتي تميز سكان الوطن العربي أهمها مرآ 

الطربوش الذي اشتهر عند سكان بالد الشام ومصر والغترة والعقال سمة أبناء كل من الخليج واألردن والعراق 

ريقيا، كل هذه االغطية اجتمعت على رأس والعمامة التي في الغالب ما يرتديها أهل اليمن وعمان وشمال غرب أف

كل منها كأسقاط رمزي على الوحدة التي تجمع أبناء الوطن العربي بكل أطيافه، لكن الصراعات العنصرية الغريبة 

والمحزنة التي وصلت بهم سمحت للعربي أن يأكل لحم أخية دون اعتبارات وبال تردد بل باستمتاع واضح تشعرنا 
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التي أرادت الفنانة إيصالها للمشاهد فعمق العالقات التي تجمعنا يجب أن تترفع عن  بالقرف هذه المشاعر

 الخالفات العنصرية والصراعات القائمة.

مزجت الفنانة ما بين خبراتها المعرفية والمهارة التقنية في توضيح مالمح شخوص العمل بأسلوب االيضاح        

ي اصيل العمل تعد بمثابة إعادة التقييم البصري لألحداث والواقع العربالفكري التهكمي، فاالستعارات الشكلية لتف

المخجل، كما أن الزخم في المعالجات اللونية مقارنة بالعناصر التشكيلة أظهرت قدرات الفنانة االبتكارية في طرح 

ليها األلوان لبت عرؤيتها المعاصرة ومهارتها في تنظيم العالقات اللونية ما بين عناصر الشكل والخلفية التي غ

الحيادية كاألبيض واألسود بدرجاته للشخوص واألصفر للخلفية  واالحمر بدرجاته للتفاصيل، اما الخطوط 

المتقاطعة التي غلبت على معظم الشكل لمزيد من االثارة  للحس البصري المشاعر المختلطة ما بين السخط 

 والعنف والتناقض. 

 النتائج والتوصيات-الفصل الثالث

 نتائج الدراسة:-أوال

كشفت الدراسة من خالل اإلطار النظري والتطبيقي عن دور الفن السياسي في مواجهة األحداث في        

 المجتمعات العربية المعاصرة، وقد توصلت الباحثة من خالل إلى النتائج التالية:

ارتبط تطور الفن السياسي بتطور االحداث السياسية، فاستلهم الفنان من االحداث أعماله الفنية وفق رؤية تأملية  -

يق شكلت رصيدا غنيا للتاريخ، ونجحت في تسجيل وتوثوبدالالت ورموز تعبيرية نابعة من الواقع المعاش، والتي 

 أحداث وأزمات رئيسية في العالم

الخوض في قلب المشاكل واالحداث المحيطة وإعادة تقديمها تكمن أهمية الثقافة السياسية للفنان في قدرته على  -

 من جديد بهدف الوصول إلى حلول واقعية لهذه المشاكل.
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تتفاوت األعمال الفنية في توجهاتها السياسية ما بين مؤيدة ومعارضة وفق األهداف المرجوة من العمل فيظهر   -

كنشاط احتجاجي ونقدي أو توعوي إصالحي وأحيانا كنشاط داعم لقضايا معينة أو األيدولوجيات السياسية  بعضها

 محل اهتمام الفنان ولكنها تشترك في كونها تحمل مضمون سياسي ورسائل موجهه.

الحر، الذي  رإن عالقة الفن بالسياسة هي نوع من االلتزام اتجاه قضية الفن في حد ذاتها كشكل من أشكال التعبي  -

قد يكون ذا طابع قريب من المزاج العام، أو بعيدا عنه وفق منظور الفنان الشخصي وتفاعله مع المجتمع والمتغيرات 

 اإلقليمية والدولية.

تعددت األساليب والتقنيات التي استخدمها الفنان المعاصر للتعبير عن االحداث السياسية في نتاجه الفني والتي  -

 تحقيق األبعاد الجمالية المبتغاة فضال على تعزيز االتصال بالمتلقي إليصال رسالته الهادفة.تصب جميعها إلى 

ي التعبير وإيجاد يلية المستخدمة فإن التطور العلمي والتقني في العصر الحديث له األثر في تفسير الوسائط التشك -

الجهد وزادت ة والدقة والتي اختصرت الوقت و معايير جديدة يصعب على الوسائط التقليدية التعبير عنها بنفس الكفاء

من اتساع العملية اإلنتاجية، بما سمحت للفن السياسي بتخطي حدود المكان وسرعة االنتشار عبر وسائل التواصل 

 االجتماعي والشبكة العنكبوتية وإيصال رسالته ألكبر عدد ممكن من المتفاعلين مع قضاياه الفنية.

سي على مدار تاريخها بالحروب واألزمات كنشاط احتجاجي ولكن تطور االمر ليصبح أرتبط استخدام الفن السيا -

الفن السياسي جزءا من الحمالت الدعائية واالنتخابية لصالح المؤسسات أو االفراد او القضايا التوعوية محل اهتمام 

 المجتمع لقدرته على التأثير البصري وأحداث التغيير.

دة تعتمد على مفردات مستوحاة من القضايا واالحداث السياسية وتوظيفها داخل استخالص مدخالت تعبيرية جدي -

  إطار اللوحة التشكيلية بحيث تجمع ما بين الهوية والمعاصرة.
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ساهمت العالقة بين الفنون البصرية والقضايا السياسية باستحداث صياغات وحلول تشكيلية متعددة لألعمال الفنية  -

ا يثري الخطاب البصري للفن السياسي، ودشنت أسلوبا جديدا للتواصل بين األنسان لتشخيص القيم الجمالية مم

 واآللة، وهي عالقة جديدة اقصت التقنيات القديمة والتقليدية وأوجدت دورا فعاال في إثراء إمكانيات الفنان.

 ثانيا: التوصيات

ي شتى والتوجهات العامة للمجتمع ف ضرورة التوسع في دراسة وبحث إمكانات الفن السياسي في تغيير المفاهيم -

 مجاالت الفنون التشكيلية للوصول إلى صياغات تشكيلية تحاكي العصر.

التشجيع على إيجاد مداخل جديدة للتعبير ذات عمق فكري وأرث حضاري تهدف إلى تثقيف المجتمع فنيا وسياسيا  -

 ية والحفاظ على الهوية الخليجية العربية.إلى جانب حمايته من الفكر المتطرف المهدد للقيم والمبادئ اإلسالم

مالت توعوية واستغاللها في ح زيادة مساحة االهتمام بالفن السياسي وفنون ما بعد الحداثة في منطقة الخليج العربي -

 اصالحية هادفة لالرتقاء بالمجتمع.

لى تبنى القضايا المتلقي وحثهم عتوجيه نظر المهتمين بالفن ألهمية الفن السياسي ودورة التأثيري البارز في فكر  -

 المهمة والمساهمة في إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع.

على الفنان أن يقوم بالبحث والتقصي عن أفضل السبل لتحقيق مواكبة التطور العلمي عن طريق التجريب وممارسة  -

 استعمال أفضل البرامج الحديثة لالرتقاء بمستقبل فني جديد وفاعل.
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 لخاتمةا

إن امتالك الفنان للثقافة السياسية، سيجعل منه واعيا لكل الصور التي تحيط ببصرنا في كل مكان الصور      

 التي تبثها وسائل االعالم بطريقة مدروسة بهدف تدمير وعينا تمهيدا لشن حروب ثقافية واقتصادية وسياسية.

ذا طقة الشرق األوسط، يبقى إن نعي اهمية هفالفن السياسي أصبح سالح فطري يمتلكه كل انسان ينتمي الى من 

السالح، وان نطلقه في اللحظة المناسبة ألهداف سامية ولمصلحة العامة وليس لخدمة مصالح شخصية أو اجندات 

سياسية هدامة، وذلك ال يكون إال عبر اعمال فنية بصرية قادرة على التصدي للهجمات اليومية للثقافة البصرية 

 المحلية الفاسدة. العالمية والسياسة
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Abstract: 

 

       While political and humanitarian crises abound, some artists try to participate in 

events taking place around them in societies, often using their unique talents and vision 

to express the voices and views of the people, and In order to change and inspire others, 

to interact with world issues, contemporary artists have used many visual, auditory and 

dynamic tools to provoke the minds of people and incite them to ask questions and take 

serious and resolute attitudes to unfair political and human rights actions, by adopting 

the idea of political art as a tool of criticism and struggle towards global and regional 

events. 

        This paper seeks to consolidate the role of art as a political activity, not only as a 

tool for political expression, but also pushes the importance of transcending the 

performance vision of art, and its relationship as a tool used within the political activity 

to reach certain political goals and promotes political and social agendas in order to 

bring changes in society and its trends, and at the end it is deem to say that art can be 

considered a political activity in itself, And Artists are the actors of political nature. 
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        This is pushed through the paper by focusing on the role of visual and Fine arts in 

the Gulf  area as globalized movements that can influence politics not only in their 

surroundings, but goes beyond that to the global influence of art as an international 

language and political activity that can be pursuit  through art movements in which  the 

artists them self-become the actors of political events, They were able to come up with 

new approaches of expression and put forward different views to political events 

affecting society. 

Key Words: Political Art-Protest Art-Art & politics-Visual Art- Political Activity 
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