
الــعــديــد مــن املــشــاركــات الفنية،  كــان لديها 

فــــقــــد كــــانــــت مــــــدرســــــات الــــتــــربــــيــــة الــفــنــيــة 

يــشــجــعــنــهــا عـــلـــى املــــشــــاركــــة فــــي مــخــتــلــف 

املــســابــقــات واملـــعـــارض الــفــنــيــة املــقــامــة في 

املدرسة بني مختلف املدارس.

هــــكــــذا بــــــــدأت الــــفــــنــــانــــة جـــــواهـــــر املـــنـــاعـــي 

الــفــنــي فــبــعــد ظــهــور موهبتها  مـــشـــوارهـــا 

الفنية التي اكتشفتها في املرحلة املدرسية 

الفنية بجامعة  التربية  اختارت تخصص 

قــطــر حــتــى تــصــل إلـــى مــرحــلــة التخصص 

في هذا املجال وقد شاركت في العديد من 

املــســابــقــات مــنــهــا مــســابــقــة نظمتها إدارة 

فـــازت فيها بجائزة  النشاط الثقافي وقــد 

أفــضــل لــوحــة فــنــيــة مــشــاركــة فــي املسابقة 

إلى جانب املسابقات األخرى والعديد من 

املعارض التي حرصت على املشاركة فيها.

البحث عن مدرسة فنية

 وبــعــد تــخــرجــهــا مــن الــجــامــعــة تــوقــفــت عن 

مــمــارســة الــفــن حــيــث تـــقـــول: بــعــد الــتــخــرج 

تــوقــفــت فـــتـــرة ســنــتــني عـــن مـــمـــارســـة الــفــن 

وذلــك سعيا مني لتطوير أسلوبي الفني 

فقد تعلمت تعليما أكاديميا في الجامعة 

عن أسس وقواعد الفن التشكيلي فقد كان 

التركيز بالجامعة على املدرسة الواقعية 

وبعد تخرجي كنت أبحث عن الخروج عن 

هذا الخط إلى خط خاص بجواهر املناعي 

فــقــد كــنــت أبــحــث عـــن أســلــوبــي الشخصي 

بـــعـــيـــدا عــــن هـــــذا الـــخـــط ولــــــذا تـــوقـــفـــت عــن 

مـــمـــارســـة الـــفـــن إلــــى حـــني اكـــتـــســـاب املــزيــد 

مــن الخبرات التي تؤهلني لكي يكون لي 

أســلــوبــي الـــخـــاص وقـــد طــــورت مـــن نفسي 

خالل دخولي العديد من الورش واملعارض 

الفنية لالطالع على تجارب اآلخرين التي 

من شأنها أن تساهم في تطوير أسلوبي 

الفني.

◄ العمل في مجال التخصص
وتــتــحــدث عــن مــجــال عملها قــائــلــة: عملت 

بعد التخرج في مجال تخصصي فعملي 

هو باحثة فنون تشكيلية بإدارة األنشطة 

والـــفـــعـــالـــيـــات الــشــبــابــيــة بــــــــوزارة الــثــقــافــة 

والــــفــــنــــون والـــــتـــــراث ومــــجــــال عــمــلــي طـــور 

كثيرا مــن مــواهــبــي الفنية حيث اكتسبت 

خبرات طويلة إلى جانب اكتسابي عالقات 

كـــثـــيـــرة مــــن الــــوســــط الـــفـــنـــي مــــن الــفــنــانــني 

والــــفــــنــــانــــات وحــــتــــى الـــفـــنـــانـــني األجــــانــــب 

وطـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــي تـــتـــركـــز عـــلـــى اإلشـــــــراف 

عــلــى املـــراكـــز واألنـــديـــة الــشــبــابــيــة الــتــابــعــة 

الفنية في هذه  لـــإلدارة من حيث األنشطة 

األنــديــة واملــراكــز الشبابية وقــد ساهم هذا 

املــجــال فــي زيـــادة خبراتي العملية بسبب 

حضوري املعارض واالطــالع على خبرات 

وتــجــارب اآلخــريــن وقــد نظمنا العديد من 

املــاضــي نظمنا  الــعــام  الفنية ففي  الـــورش 

ورشــة (بــوب آرت) لشباب األندية واملراكز 

لـــإلدارة وكــانــت الورشة  التابعة  الشبابية 

ناجحة بكل املقاييس تعلم الشباب فيها 

أمورا جديدة في مجال الفنون التشكيلية 

حيث تم تغيير النظرة إلى الفن من خالل 

اســتــخــدام خــامــات مــتــوافــرة فــي البيئة أو 

مهملة لتشكيل أعــمــال فــنــيــة ومجسمات 

فــمــفــهــوم الـــفـــن املــعــاصــر أو (الـــبـــوب آرت) 

يــعــتــمــد عــلــى اســتــخــدام املــخــلــفــات واملــــواد 

املــتــوافــرة أو املهملة فــي البيئة فــي أعمال 

إبداعية وتهدف هذا األعمال إلى توصيل 

رســالــة وهــي الحفاظ على البيئة والعمل 

على نظافتها.

◄ املراكز الشبابية
وحـــــول ســـــؤال عـــن دور املـــراكـــز الــشــبــابــيــة 

املــراكــز  قــائــلــة:  الفنية أجــابــت  فــي النهضة 

الـــشـــبـــابـــيـــة ســـاهـــمـــت بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــي 

الــنــهــضــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة بـــدولـــة قطر 

فــمــن خـــالل املـــراكـــز يــتــم اكــتــشــاف املــواهــب 

الـــفـــنـــيـــة وتــــطــــويــــرهــــا وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا عــلــى 

مواصلة العمل الفني ومــن ثــم اذا استمر 

صــاحــب املــوهــبــة فــإنــه يــتــحــول إلـــى املــراكــز 

الــتــخــصــصــيــة فـــي الـــفـــن مــثــل مـــركـــز إبــــداع 

الــفــتــاة واإلبـــــداع الــشــبــابــي ومــركــز الفنون 

الــبــصــريــة ولـــــذا تــعــتــبــر األنــــديــــة واملـــراكـــز 

الشبابية روافــد لهذه املراكز التخصصية 

وبــــعــــد ذلـــــك نــشــجــعــه عـــلـــى املــــشــــاركــــة فــي 

املسابقات الخارجية ومختلف الفعاليات 

واألنــــشــــطــــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد املـــحـــلـــي تــقــام 

بالدولة او املهرجانات الخارجية في دول 

الخليج أو حتى أوروبا نشارك.

◄ معارض مشتركة

وحــول املعارض التي شاركت فيها تقول: 

لــم أقــم بتنظيم مــعــارض خــاصــة بــي ولكن 

شـــاركـــت فـــي عـــدد مـــن املـــعـــارض املــشــتــركــة 

فأنا عضو فــي الجمعية القطرية للفنون 

الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة ومـــــركـــــز الــــفــــنــــون الـــبـــصـــريـــة 

ومنتسبة في مركز اإلبداع الشبابي وبعد 

أن أصبح لي األسلوب الخاص وقد اخترت 

أسلوب تجريد وفن معاصر (مكس ميديا) 

حــيــث اســـتـــخـــدم خـــامـــات مـــن الــبــيــئــة مثل 

بــقــايــا الــجــرائــد الــتــي أوظــفــهــا فــي األعــمــال 

الفنية حتى تظهر اللوحة الفنية في أجمل 

وأحسن صورة

وقــــــد وظــــفــــت الــــعــــديــــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا فــي 

لــوحــاتــي الــفــنــيــة مــثــل رمــــوز الـــســـدو فــهــذه 

الــــرمــــوز نــشــاهــدهــا عــلــى أنـــهـــا عـــبـــارة عن 

أشــــكــــال وعـــنـــدمـــا نــفــكــك هـــــذه الـــرســـومـــات 

واألشـــكـــال تظهر فيها رمـــوز ولــهــا أســمــاء 

وقـــــد وظـــفـــتـــهـــا فــــي أعـــمـــالـــي الـــفـــنـــيـــة ومـــن 

القضايا األخرى التي ناقشتها في أعمالي 

الفراغ والسؤال هو أين  الفنية البحث عن 

نجد الفراغ؟ نجده في الصحراء والفضاء 

والــبــحــر فــقــد وظــفــت الــصــحــراء فـــي عملي 

عن الفراغ ألنني أردت أن أوضح أن الفراغ 

يــحــتــوي عــلــى جـــوانـــب إيــجــابــيــة ولــيــســت 

الــصــحــراء نجد الطاقة  سلبية دائــمــا ففي 

مـــن الــشــمــس وتــحــت األرض نــجــد مــعــادن 

ومياها فهذه ضمن األمــور التي ناقشتها 

أمــا البيئة فقد أخذت  الفنية،  في لوحاتي 

الشيء الكبير من أعمالي الفنية من حيث 

املــواد املتوافرة فيها فقمت بتوظيفها في 

الفنية مثل قماش السدو والتراب  أعمالي 

واألقمشة القديمة واملواد املهملة.

◄ األهداف املستقبلية
وحــــــول ســــــؤال عــــن خــطــطــهــا املــســتــقــبــلــيــة 

قــــائــــلــــة: حـــتـــى اآلن شـــــاركـــــت فــي  أجـــــابـــــت 

عــــدد مـــن املــــعــــارض املــشــتــركــة أمــــا تنظيم 

املــعــرض الــخــاص الــذي يعتبر مــن خططي 

بـــه إال بــعــد تطوير  أقــــوم  فــلــن  املستقبلية 

اســلــوبــي فــأنــا حــريــصــة ومـــصـــرة عــلــى أن 

أدخل ورشا فنية التي من شأنها أن تطور 

مــــن مـــســـتـــواي فــــي مــــجــــال الــــفــــن املـــعـــاصـــر 

فــــالــــورش ســــاعــــدت فــــي تـــطـــويـــر الــفــنــانــني 

الشباب الذين اكتسبوا خبرات كبيرة من 

تــتــم استضافتهم  الــذيــن  الــكــبــار  الــفــنــانــني 

لــتــقــديــم هــــذه الــــــورش الــفــنــيــة فــقــد دخــلــت 

العديد من الورش سواء في هذا املجال أو 

املجاالت الفنية األخرى مثل الخط العربي 

والحفر الطباعي والــخــزف فاملراكز لديها 

دور كــبــيــر فـــي الــنــهــضــة الــفــنــيــة مـــن خــالل 

تنظيم هذه الورش الفنية لتطوير الفنانني 

باطالعهم على آخر التجارب الفنية.

وتضيف: في البداية كنت أميل للمدرسة 

أمـــا اآلن فأنا  الــواقــعــيــة ثــم تــمــردت عليها 

أمــيــل إلـــى األســـلـــوب الــتــجــريــدي مــن خــالل 

اهتمامي بطريقة (املكس ميديا) في الفن 

الــتــشــكــيــلــي وهــــي إدخــــــال مـــــواد وخـــامـــات 

الــفــنــيــة فـــأحـــرص أن  طبيعية فـــي أعــمــالــي 

تـــكـــون دائـــمـــا فـــي لــوحــاتــي ألنـــهـــا تضيف 

لها عمقا جــديــدا فــي هــذه األعــمــال الفنية 

اعــتــمــد عــلــى تشكيل الطبقات  انــنــي  حــيــث 

الفنية فــاســتــخــدم فيها هــذه  لــوحــاتــي  فــي 

التقنيات مثل الطباعة واستخدام خامات 

مــتــعــددة فــتــكــون عــلــيــهــا طــبــقــات مــتــعــددة 

مما يكسبها عمقا ويجعل املتلقي ينظر 

إلــى اللوحة ويشعر بــأن هناك عمقا فيها 

فــيــســعــى إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن هـــــذه األعـــمـــاق 

مـــن خــــالل االقــــتــــراب والــتــدقــيــق بــحــثــا عن 

املــوجــودة فــي اللوحة  التفاصيل الدقيقة 

الفنية.

◄ طقوس الرسم

ولــكــل فــنــان وقـــت وحــالــة يفضل ان يرسم 

مــن خاللها تــقــول فــي هــذا الــســيــاق: الوقت 

الـــــــذي أفـــضـــلـــه لـــلـــرســـم يــــعــــود إلـــــى حــســب 

املزاج وكذلك هدوء الجو حتى لو كان ذلك 

فــي أوقـــات مــتــأخــرة مــن الليل أو حتى في 

ساعات العمل إذا كانت عندي ساعات فراغ 

أقوم برسم االسكتشات في العمل تجهيزا 

الفنية أو تصميمات أولية  لهذه اللوحات 

ألعــــمــــال الـــحـــفـــر أمـــــا عــــن مــــصــــادر األفـــكـــار 

الخاصة بأعمالي الفنية فإنها تــأتــي من 

خــالل محادثتي مع زميالتي أو من خالل 

مــشــاهــداتــي فــي الــبــيــئــة الــتــي أبــلــورهــا في 

االسكتشات ثم أقوم بتنفيذها في أعمالي 

الــفــنــيــة وقـــد تــتــغــيــر فـــي مـــراحـــل الـــرســـم أو 

تتطور.

◄ النهضة الفنية
وتــؤكــد مــن خــالل حديثها لــبــراحــة الشرق 

أن الدولة تعيش في الوقت الحالي نهضة 

فنية شاملة حيث انها لم تقصر من ناحية 

دعـــم الــفــنــانــني مــن خـــالل املــراكــز الشبابية 

واألنشطة الثقافية والفنية املقامة فيها من 

أجل دعم الفنان القطري وخاصة الشباب، 

مــشــيــرة إلــــى أن وزيــــر الــثــقــافــة يــعــتــبــر من 

الداعمني للحركة الفنية فهو يحرص على 

الفنية  املــعــارض  افــتــتــاح مختلف  حــضــور 

املـــقـــامـــة بـــالـــدولـــة خـــاصـــة الـــشـــبـــاب مــنــهــم 

لتشجيعهم على ممارسة الفن ونوهت إلى 

أن الشباب لديهم إرادة قوية في املساهمة 

في النهضة الفنية بالبالد حيث يشاركون 

الفنية  املــعــارض واملــســابــقــات  فــي مختلف 

وأوضــــحــــت أن الـــحـــركـــة الــفــنــيــة قـــويـــة في 

قطر وتتوقع لها مستقبال مزدهرا بسبب 

حــــــرص الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى املـــســـاهـــمـــة ســـــواء 

الجهات املسؤولة أو الفنانون الكبار الذين 

يدعمون الفنانني الشباب بكل الوسائل، 

مؤكدة أن نشاط الحركة الفنية يتضح من 

خالل الكم الكبير من املعارض الفنية التي 

تفتتح أسبوعيا وحتى املشاريع العقارية 

والــــســــيــــاحــــيــــة تــــســــاهــــم فــــــي تــخــصــيــص 

معارض لعرض األعمال الفنية وكذلك في 

سوق واقف من خالل الجالريهات الخاصة 

التي تهتم بالشباب وأعمالهم الفنية فنظم 

لهم معارض وتبيع لوحاتهم الفنية.

◄ الفتاة القطرية
وتـــــــرى أن الـــفـــتـــاة الـــقـــطـــريـــة دخــــلــــت الــفــن 

التشكيلي من أوسع أبوابه وأخذت تنافس 

الشباب بعد أن كان هذا الفن مقتصرا على 

الرجال فتقول في هذا السياق: هناك نسبة 

الفتيات القطريات دخلن مجال  كبيرة من 

الــفــن التشكيلي وعـــدد كبير مــن الفنانات 

القطريات يشاركن فــي مــعــارض خارجية 

سواء في دول الخليج او الــدول االوروبية 

ولذا صار الفن التشكيلي ليس حكرا على 

الرجال.

البنات لهن دور كبير في النهضة الفنية 

الــدولــة التي  إلــى تشجيع  ويــرجــع الفضل 

وفـــــرت كـــل الـــدعـــم مــثــل املــــراكــــز الــشــبــابــيــة 

والــــــــورش الــفــنــيــة فــلــيــســت هـــنـــاك عـــوائـــق 

تعوق الفتاة عن ممارسة الفن التشكيلي 

ولـــــذا أبـــدعـــن فـــي كــثــيــر مـــن مـــجـــاالت الــفــن 

التشكيلي الصعبة مثل النحت والــخــزف 

والــحــفــر الــطــبــاعــي واملــجــســمــات واملـــعـــادن 

فــقــد أصــبــحــت ســهــلــة عــلــى املــــــرأة فـــي ظل 

اإلمكانيات املتوافرة لها.

◄ دعم األسرة

وأخــــــــيــــــــرا تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن دعـــــــــم أســــرتــــهــــا 

وتشجيعها لها على دخــول املجال الفني 

ومـــمـــارســـة الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي حـــيـــث تــقــول 

األهـــل قــدمــوا لــي الــدعــم الكبير خــاصــة أنه 

ال يــوجــد فـــي الــعــائــلــة أي فــنــان وفـــــروا لي 

الــبــيــئــة املــنــاســبــة ملــمــارســة الــفــن وأمــــا في 

الــــوســــط الـــفـــنـــي فـــهـــنـــاك األســــتــــاذ ســلــمــان 

املــالــك شجعني كثيرا الرتــيــاد هــذا املجال 

فــكــان دائـــمـــا يــشــجــعــنــي وكـــذلـــك األســـتـــاذة 

وضــحــة الــســويــدي وهـــي فــنــانــة تشكيلية 

التي حثتني على تطوير نفسي من خالل 

ورش فنية وأيضا كان للجامعة واألساتذة 

الـــفـــضـــل الـــكـــبـــيـــر فـــهـــم الــــذيــــن أثــــــــروا فــيــنــا 

وأسسوا لنا قواعد فنية قوية.. الفن موهبة 

ويـــجـــب أن تــصــقــل بــالــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 

والـــدراســـة ولـــذا جـــاءت املــرحــلــة الجامعية 

عـــلـــى قــــــدر كـــبـــيـــر مــــن األهــــمــــيــــة فـــكـــل هـــذه 

العوامل ساعدتني في مواصلة وممارسة 

الفن التشكيلي.

الــرســم ونــمــت هذه  منذ طفولتها كــانــت تعشق 
املوهبة مع نموها العمري وبناء على هذه املوهبة 
الــفــنــيــة دخـــلـــت الــجــامــعــة واخــــتــــارت تخصص 
التربية الفنية، فطورت موهبتها أكثر من خالل 

الفن وقــد تخرجت عــام 2006  فــي  تخصصها 
لها قاعدة فنية قوية من خالل  أن أسست  بعد 
تــعــلــمــهــا بــالــجــامــعــة واطـــالعـــهـــا عـــلـــى مــخــتــلــف 
املدارس الفنية ومجاالتها املتعددة فتمكنت من 
التي ظهرت في املرحلة  الفنية  صقل موهبتها 

املدرسية.

 املناعي: توقفت 
سنتني لتطوير
 أسلوبي الفني

دخلت الورش لإلطالع 
على تجارب اآلخرين 

لتطوير أسلوبي

عملت بعد التخرج 
في مجال تخصصي 

كباحثة فنون 
بوزارة الثقافة

للمراكز الشبابية 
دور كبير في النهضة 

الثقافية والفنية

الدولة تعيش نهضة 
ثقافية شاملة وخاصة 

الفن التشكيلي 
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أكدت أن الفتاة 
القطرية باتت 
تنافس الرجال
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