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مــدى قرابــة خمســة عقــود ارتبطــت دولــة اإلمــارات على 
العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
بعالقــات تحالــف قويــة مبنيــة علــى المصالــح والقيم 
المشــتركة بيــن البلديــن، وقــد افتتحــت دولــة اإلمــارات ســفارتها فــي 
العاصمــة األمريكيــة واشــنطن بعــد مــرور ثــالث ســنوات فقــط علــى 

توحيــد إماراتهــا الســبع، أي فــي العــام 1974م. 

وعلــى مــر الســنوات تعمقــت العالقــة بيــن البلديــن، وشــهدت نمــوًا 
جوهريــًا فــي مجــاالت التبــادل التجــاري والتعــاون االقتصــادي 
والشراكات الثقافية. ويكتسب الجانب الثقافي من العالقات أهمية 
خاصة بالنســبة لدولة اإلمارات؛ لما له من قدرة على تكوين انطباع 
إيجابي عن الدولة، وتغيير المفاهيم المغلوطة عن المنطقة برمتها. 

إن التبــادل الثقافــي يســهم فــي بنــاء جســور للتالقــي بيــن الثقافــات، 
كمــا يتيــح الفــرص لتســليط الضــوء علــى مالمــح غيــر معروفــة جيــدًا 
مــن المجتمــع اإلماراتــي، وهــو الهــدف الــذي حققــه مؤخــرًا معــرض 
“الماضــي واســتمراره: فنــون معاصــرة مــن اإلمــارات”، الــذي يعتبــر 
أول معــرض متنقــل للفنــون اإلماراتيــة، وقــد انتقــل المعــرض إلــى 
ســبع واليــات أمريكيــة خــالل عاميــن حيــث تمكــن مــن طــرح رؤيــة 
عميقة للحياة في دولة اإلمارات من خالل مختلف وسائل اإلعالم.

وفــي هــذه المقابلــة تجــري مجلــة »شــواطئ« حــوارًا مــع ســعادة 
يوســف العتيبة ســفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى الواليات 
المتحــدة، واآلنســة دانــه المرعشــي رئيســة إدارة التــراث والشــؤون 
االجتماعية بالسفارة، حيث دار الحديث حول الدبلوماسية الثقافية، 
ومــا لهــا مــن أهميــة اســتراتيجية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

With shared interests and common values, the 
United Arab Emirates and the United States   
have been strong allies for nearly five decades. 

In fact, the UAE established an Embassy in Washington, 
DC in 1974 – only three years after the Unification of the 
seven Emirates.

Through the years, the bilateral relationship has deepened, 
and experienced exponential growth in bilateral trade, 
economic cooperation and cultural partnerships. The latter 
is especially crucial for the UAE, having the power to create a 
positive impression of the country and change misperceptions 
about the entire region.

Cultural exchanges build bridges between cultures and 
also create opportunities to showcase lesser known facets of 
Emirati society, which is what Past Forward: Contemporary Art 
from the Emirates recently accomplished. As the first touring 
exhibition of Emirati artwork, the event travelled to seven 
US states in two years, providing an intimate view of life 
in the UAE through various media. 

In this interview, Shawati’ speaks with His Excellency Yousef 
Al Otaiba, Ambassador of the UAE to the United States, and 
Dana Al Marashi, Head of Heritage and Social Affairs at the 
Embassy, on cultural diplomacy and why it is of strategic 
importance to the UAE. 

Ambassador Yousef Al Otaiba joins UAE artists at the inaugural opening of Past Forward : Contemporary Art from the Emirates at the Meridian International Center in Washington, DC. 
©  UAE Embassy, Washington DC.
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Yousef Al Otaiba, Ambassador of the United Arab Emirates to the United States ©  UAE Embassy, Washington DC.

سعادة السفير يوسف العتيبة
سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى الواليات المتحدة األمريكية

حســب علمــي، أمضيتــم ســعادتكم قرابــة تســع ســنوات مــن 
خدمتكم الدبلوماسية كسفير لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
لــدى الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ حيــث بذلتــم جهــدًا ملموســًا 
في تقوية أواصر العالقة بين البلدين. هل يمكن، في اعتقادكم، 
أن تجســر دبلوماســية التبــادل الثقافــي الهــوة التــي تعجــز عــن 
ربطهــا الدبلوماســية السياســية واالقتصاديــة؟ هــال تحدثتــم لنــا 

باســتفاضة عــن ذلــك؟
 بــــكل تأكيــــد، لقــــد تمتعــــت دولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة والواليــــات 
ــة  ــر مــــن أربعــ ــــى مــــدى أكثــ المتحــــدة األمريكيــــة بعالقــــات وثيقــــة عل
عقــــود وفــــي كافــــة المجــــاالت، وبحكــــم عملــــي كســــفير لدولــــة اإلمــــارات 
ــــا يقــــارب تســــعة أعــــوام،  ــــات المتحــــدة لم ــــدى الوالي ــــة المتحــــدة ل العربي
ــًا،  ــ ــــي وألســــرتي موطن ــبة ل ــة بالنســ فقــــد أصبحــــت واشــــنطن العاصمــ
ورغــــم أننــــي أقضــــي جــــل وقتــــي فــــي التركيــــز علــــى السياســــة الخارجيــــة 
ــا  ــي أخصــــص مــ ــ ــن، فإنن ــ ــن البلدي ــ ــة بي ــ ــة والتجاري ــ ــات األمني والعالقــ
يتبقــــى لــــي مــــن وقــــت فــــي بنــــاء جســــور التفاهــــم الثقافــــي. إن فكــــرة 
وضــــع برنامــــج للدبلوماســــية الثقافيــــة ليســــت بالجديــــدة، وقــــد تبنينــــا 
ــــا بتوســــيعه ليشــــمل مبــــادرات تواصــــل مختلفــــة  هــــذا المفهــــوم وقمن
تحكــــي قصــــة اإلرث التاريخــــي والثقافــــي لدولــــة اإلمــــارات لتجمعــــات 
ســــكانية فــــي شــــتى أرجــــاء الواليــــات المتحــــدة. وال يمكــــن بــــأي حــــال 
مــــن األحــــوال االنتقــــاص مــــن أثــــر الدبلوماســــية الثقافيــــة، حيــــث إن 
العالقــــات بيــــن الشــــعوب، وتبــــادل األفــــكار والثقافــــات، تســــاعد علــــى 

تعزيــــز الثنائيــــة والتحالــــف.

His Excellency Yousef Al Otaiba
Ambassador of the United Arab Emirates to the United States

I understand that you have spent almost 9 years of your 
career as the UAE’s Ambassador to Washington, working 
tirelessly on strengthening relations between the two 
countries. Do you think cultural diplomacy can bridge 
a gap which political and economic diplomacy cannot? 
Could you elaborate?
Absolutely. The UAE and the US have enjoyed a strong 
relationship for over four decades, spanning all areas. 
Being the UAE Ambassador to the US for almost 9 years, my 
family and I have made Washington DC a home. Although 
the majority of my time is spent focusing on foreign policy, 
security and trade relations; the other part of my time has 
been spent on building bridges of cultural understanding. 

The idea behind the cultural diplomacy programme is not 
something new; we took that concept and expanded it to 
include a variety of outreach initiatives to tell the UAE 
story in communities across the US. The impact of cultural 
diplomacy cannot be overestimated. At the end of the day, 
people-to-people connections and the exchange of ideas 
and cultures help bring the bilateral relationship to life, 
and further cement alliances.
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Cultural diplomacy initiatives, such as the Past Forward: 
Contemporary Art from the Emirates exhibit, underscores 
shared values, and demonstrates the deep friendship 
between the UAE and US. The exhibit, which recently 
concluded its tour around the United States, provided 
a lens into the UAE’s heritage, traditions, and culture 
through contemporary art. Through vivid imagery, 
artists captured the UAE’s once thriving pearl industry; 
the importance of strong bonds and hospitality in Emirati 
society; and the progress the country has made while 
preserving its heritage. 

Sports and culture transcend nationality and religion.  
They are the best equalisers in how different societies 
can understand each other and learn from each other.

Have you considered appointing a permanent cultural 
representative at the UAE Embassy in Washington, 
DC? Why/why not?
Our Department of Heritage and Social Affairs established 
in 2011 serves as a liaison to American communities to 
teach them more about Emirati culture. I am proud that 
we were the first Embassy to open this office.  

Through school workshops and programming; 
philanthropic initiatives; sports and arts exchanges; 
and other initiatives, the Department is key in using 
cultural diplomacy as a vessel for strengthening the 
UAE-US relationship, and just as important, the people-
to-people exchange.

Plus we now have four Consulates in key markets across 
the United States – Los Angeles, New York, Boston, and 
Houston – that also contribute to cultural diplomacy 

Dana Al Marashi and Emirati artist Abdul Qader Al Rais talk to students about the UAE in Spokane, Washington. ©  UAE Embassy, Washington DC.

 Ambassador Al Otaiba leads the first soccer clinic with children at the newly built 
soccer field in Washington, DC. ©  UAE Embassy, Washington DC.

UAE Takatof volunteers help rebuild homes in Joplin, Missouri. ©  UAE Embassy, 
Washington DC.
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Ambassador Yousef Al Otaiba presents a gift to help rebuild Mercy Hospital in Joplin, Missouri. ©  UAE Embassy, Washington DC.

and outreach in various ways.  From film screenings and 
panel discussions with Emirati directors and their American 
counterparts, to sports races celebrating healthy living and 
community engagement, the Consul Generals and their teams 
develop cultural events that are appropriate and relevant to their 
respective cities.  So they are force multipliers in that sense.

HH Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the 
UAE, has declared 2017 as the Year of Giving in the country, 
with the aim of enhancing the spirit of volunteering and 
giving back to the community. How does the UAE Embassy 
in Washington, DC intend to contribute to this new vision 
and humanitarian approach?
 Philanthropic support and assisting our host country in times 
of need has been an important priority for the UAE Embassy 
in Washington, DC. It is what friends do for each other.  And 
it is inherent in our DNA.  The late Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan has instilled that in us.

In collaboration with local partners, we helped build nine all-
weather soccer fields in underserved communities across the 
United States. These fields not only offer a safe environment 
for children to play, they also help stimulate and revitalise 
communities that need it most.

In 2011, we went to Joplin, Missouri to help them rebuild after 
a tragic tornado devastated the town and left students without 
any means to go back to school. We provided a grant to the 
Joplin Public Schools’ “One-to-One” initiative, which provided 

لدينا مبادرات تتعلق بالدبلوماسية الثقافية، ومن أمثلتها معرض 
»الماضــي واســتمراره: فنــون معاصــرة من اإلمارات« الذي يســلط 
الضــوء علــى القيــم المشــتركة، ويؤكــد علــى أواصــر الصداقــة 
العميقــة بيــن دولــة اإلمــارات والواليــات المتحــدة. هــذا المعــرض، 
الذي اختتم جولته في مختلف أنحاء الواليات المتحدة مؤخرًا، 
كان بمثابة أداة للتعريف بتراث دولة اإلمارات وتقاليدها وثقافتها 
مــن خــالل الفنــون المعاصــرة، حيــث تمكــن الفنانــون عــن طريــق 
عــرض صــور نابضــة بالحيــاة مــن التعريــف بمالمــح مــن حيــاة 
ــذي كان يومــًا  ــؤ ال اإلماراتييــن، مثــل صيــد األســماك وصيــد اللؤل
مــا مهنــة مزدهــرة، كذلــك عكــس المعــرض أهميــة الروابــط القويــة 
وكــرم الضيافــة التــي يتمتــع بهــا المجتمــع اإلماراتــي، فضــاًل عــن 
التقــدم الــذي حققتــه الدولــة مــن دون التفريط فــي موروثاتها. إن 
الرياضــة والثقافــة تتجــاوزان آفــاق القوميــات والمعتقــدات، وهما 
أفضــل عنصريــن لموازنــة التفاهــم بين مختلــف المجتمعات فضاًل 

عــن تبــادل المعرفــة فــي مــا بينهــا. 

 هــل فكرتــم فــي تعييــن ممثــل ثقافــي دائــم فــي ســفارة 
اإلمارات في واشنطن؟ وما دواعي ذلك إن كانت اإلجابة 

باإليجــاب أم بالنفــي؟
 تم تأســيس قســم للتراث والشــؤون االجتماعية في الســفارة في 
العــام 2011م ليكــون بمثابــة صلــة وصــل بالمجتمعــات األمريكيــة 
يقــوم بتزويدهــم بمزيــد مــن المعلومــات عــن دولــة اإلمــارات 
وثقافتهــا، ومــن دواعــي فخــري أن تكــون ســفارتنا فــي واشــنطن 
هــي األولــى التــي تنشــئ مثــل هــذا القســم. ويــؤدي القســم، دورًا 
كبيــرًا مــن خــالل ممارســة الدبلوماســية الثقافيــة كوســيلة لتعزيــز 
العالقــة بيــن اإلمــارات والواليــات المتحــدة، وبيــن شــعبي البلدين، 
وذلــك عــن طريــق إقامــة حلقــات نقــاش وبرامــج تعريفيــة فــي 
المــدارس، والقيــام بمبــادرات للعمــل الخيــري وبرامــج للتبــادل 
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الرياضي والفني وغيرها من المبادرات. وعالوة على ذلك 
لدينا اآلن أربع قنصليات عامة تابعة للســفارة في مناطق 
تزخــر بالنشــاط التجــاري وهــي لــوس آنجلــس، نيويــورك، 
بوســطن، وهيوســتن، وهــذه بدورهــا تســاهم بشــكل فعــال 
في تنشــيط الدبلوماســية الثقافية والتواصل مع مختلف 
شــرائح المجتمــع األمريكــي بطــرق متنوعة، ومن الوســائل 
األخرى المستخدمة إلطالع الشعب األمريكي على مالمح 
تراثنــا وثقافتنــا عــرض أفــالم وثائقيــة وتعريفيــة وإقامــة 
مناقشــات عامــة مــع المخرجيــن اإلماراتييــن ونظرائهــم 
األمريكيين، ورعاية مســابقات رياضية للترويج ألســاليب 
الحيــاة الصحيــة، ومشــاركة المجتمعــات فــي مناســباتهم 
المختلفة؛ حيث يتولى القناصل العامون والعاملون معهم 
في القنصليات إقامة أنشطة ثقافية تتناسب مع المنطقة 

التــي توجــد فيهــا كل قنصليــة. 

 أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2017م عامــًا للعطــاء 
فــي الدولــة بهــدف االرتقــاء بــروح التطــوع والعطــاء 
فــي المجتمــع اإلماراتــي. كيــف تعتــزم ســفارة اإلمــارات 
فــي واشــنطن المســاهمة فــي هــذه الرؤيــة الجديــدة 

والمبــادرة اإلنســانية؟
وضعــت ســفارتنا فــي واشــنطن من ضمــن أولوياتها تقديم 
يــد العــون والمســاعدة للدولــة المضيفة في أوقات الشــدة، 
وهــو واجــب الصديــق تجــاه صديقــه، وهــذه مــن القيــم 
المغروســة فــي دواخلنــا وقــد توالهــا بالرعايــة والتمكيــن 
الشــيخ زايــد رحمــه هلل. وفــي هذا الســياق قامت الســفارة 
بالمســاعدة فــي تشــييد تســعة مالعــب لكــرة القــدم تصلــح 
لالستخدام في كافة األحوال الجوية في مناطق تنقصها 
مثــل تلــك الخدمــة فــي أرجــاء مختلفــة مــن الواليــات 
المتحــدة؛ حيــث توفــر تلــك المالعــب بيئــة آمنــة يتمتــع 
فيهــا الصغــار بممارســة األلعــاب الرياضيــة، كمــا أنها تســاعد 

فــي تحفيــز تلــك المجتمعــات وتجديــد حيويتهــا.
UAE Takatof and US volunteers working together to help deserving communities affected by natural 
disasters ©  UAE Embassy, Washington DC.

2,200 Joplin High School students with a personal laptop computer. 
The laptops allowed the local high school to begin its academic year 
on time by enabling students to attend “virtual classrooms” from 
anywhere. It also encouraged school officials to think about more 
innovative ways to teach their curriculums.

We extended a generous gift from the UAE to build a state-of-the-art 
neo-natal wing for Joplin’s new Mercy Hospital that did not exist 
prior to the tornado.

The Department of Heritage and Social Affairs arranged for and 
managed volunteers from the UAE to visit several locations around the 
United States and assist in rebuilding and revitalising communities 
affected by natural disasters in partnership with organisations such 
as Habitat for Humanity and The Hurricane Sandy Relief Fund. 

 Ambassador Al Otaiba dedicates a new soccer field for a deserving community in Washington, DC. ©  UAE Embassy, Washington DC.
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 Ambassador Al Otaiba presents sports equipment to Washington, DC Boys and Girls 
Club. ©  UAE Embassy, Washington DC.

Ambassador Yousef Al Otaiba dedicates a new soccer field for deserving kids in New York City. ©  UAE Embassy, Washington DC.

During the Year of Giving, we are supporting and helping 
to give back to communities in the US.  Recently, for 
International Women’s Day, members of our team visited 
with and served food to homeless ladies in Washington, 
DC.  We plan to continue building relationships with local 
homeless shelters by providing our time to volunteer and 
collect food, clothing and other necessities for deserving 
individuals in our host city.  

وفــي العــام 2011م بعثــت دولــة اإلمــارات وفــدًا ليقدم مســاعدات لمنطقة 
جوبلين بوالية ميزوري ضمن عمليات إعادة إعمار المنطقة بعد أن ضربها 
إعصــار مدمــر خلــف وضعــًا كارثيــًا حــرم الطلبــة مــن العــودة لمدارســهم، 
كذلــك قدمــت ســفارتنا منحــة لمبــادرة مــدارس جوبلــن الحكوميــة حيــث 
وفرت أجهزة حاسوب »البتوب« شخصية لعدد 2200 من طلبة مدرسة 
جوبلــن الثانويــة، وهــو مــا أتــاح للمدرســة بدء عامها الدراســي في موعده 
حيــث تمكــن الطلبــة مــن حضــور “فصــول افتراضيــة” مــن مختلــف أماكــن 
إقامتهــم، ومــن مزايــا هــذه المبــادرة أيضــًا أنهــا شــجعت المســؤولين فــي 
المدارس على التفكير في مبادرات أخرى تمكنهم من تدريس مناهجهم 
المدرســية بطــرق مبتكــرة. كذلــك قدمنــا هديــة ســخية مــن دولــة اإلمارات 
لبنــاء جنــاح لرعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة فــي مستشــفى ميرســي 

]الرحمــة[ الجديــد الــذي أنشــئ بعــد كارثــة اإلعصــار.

وقام قسم التراث والشؤون االجتماعية بالسفارة بتنظيم وإدارة عملية 
ابتعــاث متطوعيــن مــن الدولــة لزيــارة عــدة مناطــق فــي مختلــف أنحــاء 
الواليــات المتحــدة بغــرض المســاعدة فــي إعــادة إعمــار المناطــق المتأثــرة 
بالكــوارث الطبيعيــة، وتقديــم العــون لســكان تلــك المناطــق، بالشــراكة مــع 
منظمــات محليــة مثــل »هابيتــات فــور هيومانيتــي« وصنــدوق إغاثــة 

المتأثريــن بإعصــار ســاندي. 

 وفــي عــام العطــاء نقــوم بالمســاعدة فــي تقديم العون الــالزم للمجتمعات 
المستحقة في الواليات المتحدة، وعلى سبيل المثال، قام بعض أعضاء 
الســفارة بزيــارة النســاء فاقــدات المــأوى فــي منطقــة واشــنطن دي ســي 
وتقديــم الطعــام لهــن، وذلــك بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة الــذي جــرى 
االحتفــال بــه مؤخــرًا، ونعتــزم االســتمرار فــي إقامــة عالقــات مــع المالجئ 
التــي تــؤوي فاقــدي المــأوى، وتخصيــص وقتنــا للتطــوع وجمــع الطعــام 
والمالبــس وغيرهمــا مــن االحتياجــات لنقدمهــا للمحتاجيــن فــي هــذه 

المدينــة التــي تســتضيفنا.  
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دانه المرعشي
رئيسة إدارة التراث والشؤون االجتماعية

هــل لــك أن تخبرينــا المزيــد عــن مســؤولياتك فــي الســفارة اإلماراتيــة 
فــي العاصمــة واشــنطن؟

أشــرف علــى إدارة قســم التــراث والشــؤون االجتماعيــة ، الــذي أسســه ســعادة 
الســفير يوســف العتيبــة فــي عــام 2011م، وذلــك بهــدف تعزيــز التفاهــم بيــن 
الشــعبين اإلماراتــي واألمريكــي، ومــن ضمــن تلــك األهــداف تعريــف الشــعب 

األمريكــي بالتــراث الثقافــي واالجتماعــي اإلماراتــي وتقديــره. 

وفــي مــا يتعلــق بالتــراث تســعى الســفارة إلــى توعيــة الجمهــور األمريكــي 
بتاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتعريفــه بالجوانــب االجتماعيــة 
والثقافيــة، فضــاًل عــن تزويــده بالمعلومات عن التطورات الملهمة التي جعلت 
مــن بالدنــا دولــة رائــدة عالميــًا، ومركــزًا للفنــون والثقافــة واالبتــكار والمشــاريع 
الرائــدة. ومــن أجــل تحقيــق أهــداف القســم نقــوم فــي القســم بتنظيــم برامــج 
للدبلوماســية العامــة بصــورة دوريــة تركــز علــى الرياضــة والشــباب، والتعريــف 
بالفــرص المتاحــة للمــرأة، والمشــاركة المجتمعيــة، والترويــج لثقافــة اإلمارات، 
والقيــم المشــتركة بيــن الشــعبين اإلماراتــي واألمريكــي. وتقيم دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة عالقــة تحالــف وثيقــة وشــراكة مــع الواليــات المتحــدة، 

ويواصــل البلــدان ترســيخ عالقتهمــا علــى العديــد مــن األصعــدة.  

ومن بين واحدة من أهم األهداف التي تسعى السفارة إلنجازها هي: توعية 
األمريكييــن بــأن دولــة اإلمــارات دولــة صديقــة معتدلــة وتمثــل قــوة إيجابيــة 
للتغيير في المنطقة، وتعد الدبلوماســية الثقافية أداة فعالة وقوية للتعريف 
بالقيم المشــتركة بين الشــعبين وبناء الصداقات الدائمة، فعلى ســبيل المثال 
وليس الحصر، تنشط السفارة في برنامج »التبني« للمدارس الحكومية في 
العاصمــة واشــنطن حيــث يتضمــن البرنامــج زيــارات يقــوم بهــا الدبلوماســيون 
للمــدارس المحليــة علــى مــدار العــام لمناقشــة الجوانــب المختلفــة للثقافــة 
اإلماراتيــة، وإجــراء ورش عمــل وتعريــف الطلبــة بدولــة اإلمــارات مــن خــالل 
أشــرطة الفيديــو والصــور والتحــف الثقافيــة واإلجابــة علــى تســاؤالتهم، وبناًء 

Dana Al Marashi
Head of Heritage and Social Affairs Department 

Could you please tell us more about your 
responsibilities at the UAE embassy in 
Washington, DC?
I lead the Department of Heritage and Social Affairs, 
which HE Ambassador Al Otaiba established in 
2011 to promote understanding between citizens 
of the United Arab Emirates and the United States. 
The Department’s goal is to enhance Americans’ 
appreciation for the cultural and social heritage of 
the United Arab Emirates.

In the area of heritage, the Embassy seeks to promote 
understanding of the cultural and social history 
of the UAE. We want to inform Americans of the 
inspiring developments that made our country a 
global leader and a hub for culture, arts, innovation, 
and entrepreneurship.

In order to achieve this, we organise a regular schedule 
of public diplomacy programming. We focus on 
youth, sports, women’s opportunities, community 
engagement, promoting the culture of the United 
Arab Emirates and other areas of shared values. 

The UAE and US are close allies, and the relationship 
continues to deepen on many levels. One of the 
primary goals of the Embassy is to help Americans 

[R-L] Emirati Artist Abdul Qader Al Rais, Consul General to Los Angeles Abdulla Alsaboosi and Dana Al Marashi visit with Native Americans in Spokane, Washington. ©  UAE Embassy, 
Washington DC.
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على هذه المعلومات التثقيفية يزور طلبة تلك المدارس الســفارة في نهاية العام 
الدراســي لكــي يقدمــوا عمــًا يعرضــون فيــه مــا تعلمــوه عــن بلدنــا، وعــادة مــا تكــون 
انطباعــات أولئــك الطلبــة إيجابيــة وملهمــة وتشــعرنا بقيمــة اإلنجــاز الــذي حققنــاه 
وأســفر عــن تحطيــم الصــورة النمطيــة عــن بادنــا، وأوضــح توســيع آفــاق الطلبــة 

وبنــاء صداقــات جديــدة.

بمــا أنــك شــاركت فــي المعــرض الفنــي »الماضــي واســتمراره: الفــن المعاصــر 
مــن اإلمــارات« فــي جولتــه التــي جابت ســبع واليات أمريكيــة في الفترة ما 
بيــن مايــو 2014، ومايــو 2016م، مــن وجهــة نظــرك، مــا ردود الفعــل األقــل 

توقعــًا نتيجــة القيــام بهــذا المعــرض؟
يعــد المعــرض الفنــي »الماضــي واســتمراره« أول معــرض إماراتــي كبيــر للفــن 
المعاصــر، ومتجــول فــي عــدة مــدن أمريكيــة، وكان المعــرض بمثابــة قصــة ثقافيــة 
فريــدة مــن نوعهــا لتاريــخ دولــة اإلمــارات والتنميــة الجاريــة فيهــا مــن خــال الفــن. 
وقــد تضمــن المعــرض أعمــال 25 فنانــًا إماراتيــًا شــاركوا بـــ 50 لوحــة فنيــة وصــورًا 
وتماثيــل وفيديوهــات. والهــدف مــن وراء معــرض »الماضــي واســتمراره« هــو 
تحطيــم المفاهيــم الخاطئــة وعــن منطقتنــا، وتشــجيع األمريكييــن لمعرفــة المزيــد 

عــن ثقافتنــا وشــعبنا فــي دولــة اإلمــارات. 

وأدهــش المعــرض األمريكييــن مــن مختلــف طبقــات وفئــات المجتمــع الذيــن قدموا 
لزيــارة المعــرض؛ حيــث أدهشــتهم نوعيــة العمــل وحيويــة المشــهد الفنــي المعاصــر 
فــي دولــة اإلمــارات وتنوعــه، وحــرص الفنانــون األمريكيــون وطلبــة الفــن وموظفــو 
المتاحــف علــى التعــرف علــى الفنــون والجوانــب الثقافيــة في دولــة اإلمارات. وفي 
كثيــر مــن األحيــان، كان يتبــادر إلــى ذهــن المجتمــع األمريكــي عندمــا يتعلــق األمــر 
باإلمــارات ناطحــات الســحاب، وفنــادق الخمســة نجــوم؛ حيــث كان نمــط تفكيرهــم 
ــم يخطــر علــى بالــي عندمــا كنــت أفكــر  مقتصــرًا علــى هــذه الشــواهد، وهــو أمــر ل
بوطنــي، فقــد كنــت أومــن بــأن كل شــيء ممكــن، فقــادة اإلمارات لديهــم رؤية ثاقبة 
وتصــورات بعيــدة المــدى للنهــوض ببادهــم، ومــن خــال توجيهاتهــم وقيادتهــم 
ازدهــرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتصبــح دولــة عصريــة متقدمــة وصلــت 
إلــى مســتوى العالميــة، مثلهــا مثــل أي دولــة حديثــة أخــرى فــي العالــم؛ ولــذا أود أن 

become more aware that the UAE is a moderate, 
open, and progressive country, and a positive 
force for change in the region. Cultural 
diplomacy programmes are powerful tools to 
tell this story, find common ground, and build 
lasting friendships. For instance, the Embassy 
in Washington is an active participant in the 
DC Public Schools Embassy Adoption Program.  
The program includes diplomats visiting local 
schools throughout the year discussing various 
aspects of Emirati culture, conducting workshops 
and sharing the story of the UAE with the school 
children through videos, photos, cultural artefacts 
as well as questions and answers.  At the end of 
the school year, the students visit the Embassy 
to present to the diplomats what they’ve learned 
about our country.  To see the dedicated work 
these children put in to learn about my country 
and present to us with such a positive, joyful 
attitude is inspirational and personally satisfying 
to see first-hand that our initiatives are breaking 
down barriers, opening horizons and creating 
new friends.

I understand that you have supported ‘Past 
Forward’ art exhibition on its tour across 
seven US states between May 2014 and May 
2016. What would you say were some of the 
least expected reactions/outcomes from this 
touring exhibition?
Past Forward: Contemporary Art from the Emirates was the 
first major touring exhibition of Contemporary 
Emirati art in the United States, and the first time 
the story of the UAE’s unique culture, history 
and development has been told through art 
here. The exhibition featured over 50 paintings, 
photographs, sculptures, and video installations 
by 25 Emirati artists. Past Forward was created to 
help break down misconceptions about our region 
and inspire Americans to learn more about our 
culture and people from the UAE. 

Dana Al Marashi working with school children at the Boys and Girls Club in East Lansing, 
Michigan. ©  UAE Embassy, Washington DC.

Michigan State University students review Emirati artwork during the 
Past Forward exhibition at the Broad Museum in East Lansing, Michigan.
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Emirati artists Khalid Shafar and Shaikha Al Mazrou conduct workshops at local schools in Los Angeles.

Emirati artist Abdul Qader Al Rais visits with Native Americans at their reservation in 
Washington state. ©  UAE Embassy, Washington DC.

يتبــادر إلــى ذهــن األمريكييــن اإلبــداع واالبتــكار عندمــا يســمعون عــن اســم 
»دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة«، وأعتقــد أن المعــرض الفنــي »الماضــي 

واســتمراره« يســهم فــي توصيــل هــذه الرســالة بصــورة واضحــة.  

وعلــى كافــة األصعــدة أســهم الفنانــون اإلماراتيــون المشــاركون في معرض 
»الماضــي واســتمراره« وبنجــاح فــي تعزيــز الشــراكة اإلماراتيــة األمريكيــة 
وتعميــق الصداقــة بيــن البلديــن، وعندما بدأنا الحديث عن فكرة المشــروع 
لــم يكــن أحــد منــا يــدرك أن للفــن رســالة قويــة قــادرة علــى توحيــد الشــعوب 

وبنــاء لغــة عالمية. 

Americans from all walks of life who came to view 
the show were amazed by the quality of work that is 
emerging from the UAE and its vibrant contemporary 
art scene. Artists, students, and staff from various 
museums around the US were eager to engage with 
our artists and learn about the arts and culture scene 
in the UAE.

Often, when people think of the UAE, they think of 
tall skyscrapers and five star hotels. That isn’t what 
comes to mind when I think of home. For me it is about 
believing that anything is possible. The leaders of the 
UAE are true visionaries, and through their guidance 
and leadership, the UAE has flourished into a world-
class country on par with any modern nation around the 
globe. It is my country’s creativity and innovation that 
I want people to think about when they hear the name 
“UAE” – and I think Past Forward helped communicate 
that message in a big way.

Across the board, Past Forward: Contemporary Art from the 
Emirates has truly been successful in strengthening 
the UAE-US partnership and friendship. When we first 
started talking about the project, I don’t think any of us 
realised the impact it would have. Art is powerful in its 
ability to connect people and create a universal language.

Are there particular criteria that you look for when 
selecting the participating Emirati artists? How 
important is it for the artists to be physically present 
in the art tour?

04-Otaibah/Dana(38).indd   26 22/Mar/17   12:06 AM

a Ferretti Group brand

www.riva-yacht.com

NOTHING ELSE

ART MARINE LLC - exclusive dealer for qatar, oman, uae, egypt, jordan
www.artmarine.ae
SEA PROS YACHTS - exclusive dealer for lebanon, kuwait, saudi arabia, bahrain
www.seapros.com

76’ Perseo

Iseo • Aquariva Super • Rivamare • Rivarama Super • 63’ Vertigo • 63’ Virtus
76’  Perseo • 76’ Bahamas • 88’ Domino Super • 88’ Florida • 100’ Corsaro

SHAWATI PGS.indd   26-27 4/4/17   11:59 AM



28

هــل هنــاك معاييــر معينــة تؤخــذ فــي االعتبــار عنــد اختيــار الفنانيــن 
اإلماراتييــن المشــاركين فــي المعــرض؟ ومــا أهميــة وجــود الفنانيــن 

فــي جولــة المعــرض؟
إن التواصــل الشــخصي أمــر بالــغ األهمية لتحطيــم الجدران واألفكار النمطية 
المسبقة التي عادة ما تكون بداخلنا إزاء ثقافة بعضنا بعضًا. إن دبلوماسية 
الثقافــة أكثــر مــن مجــرد معــرض فنــي؛ فهــي أيضــًا تمثــل تجمعــًا للنــاس 
يتجاذبــون أطــراف الحديــث ويــرون األشــياء مــن وجهــة نظر الشــخص اآلخر 
بشــكل يســمح لهــم بالتفاهــم بطريقــة أفضــل، ولــم يكــن لبرنامــج المعــارض أن 
يحقــق هــذا المســتوى مــن النجــاح والفائــدة المرجــوة بدون مشــاركة الفنانين. 
ويعتبــر وجــود الفنانيــن خــالل برنامــج المعرض أمرًا حاســمًا، فخالل ســفراتنا 
إلــى أنحــاء مختلفــة مــن الواليــات المتحــدة كان يتــم اختيــار واحــد أو اثنيــن 

The in-person connection is critical to breaking down 
the walls and preconceived notions we carry with us 
about each other. Cultural diplomacy is more than an 
art exhibit. It is also about people meeting, talking 
and seeing things from each other’s point of view 
in a way that allows for greater understanding of 
one another.

The programme would not have achieved the same 
level of success or interest without the presence of 
the artists. The artists were crucial for the public 
programming of the exhibition. As we travelled around 
the US, one or two artists from the exhibition were 
selected to join the team in conducting workshops 
with local schools, participating in panel discussions, 
and answering questions that people had about the 
UAE and their work. I have come to realise that we 
as Emiratis have also benefitted from learning about 
the diverse cultures and people within the US.

Can you tell us more about the next cultural 
diplomacy exhibition that the UAE Embassy plans to 
support in 2018? What will it involve, how long will 
it run for, and is it going to return to any states?
We are very excited about our next cultural diplomacy 
project. We are looking to develop a cultural exhibition 
that showcases innovative trends in architecture, 
urbanism and design in the UAE. 

Dana Al Marashi and an Emirati student studying in Michigan interact with guests at the opening of Past Forward in East Lansing. ©  UAE Embassy, Washington DC.

Emirati artist Salama Nasib conducts a print workshop with Michigan State University 
students and the Broad Museum. ©  UAE Embassy, Washington DC.
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مــن الفنانيــن للســفر معنــا؛ حيــث يشــاركون فــي تنظيــم ورش عمــل فــي المــدارس 
المحلية فضاًل عن المشاركة في حلقات النقاش، واإلجابة على أسئلة الناس من 
زوار المعــرض عــن دولــة اإلمــارات وعــن أعمالهــم، وقــد أدركــت مــن هــذه الجــوالت 
بأننــا كإماراتييــن قــد اســتفدنا مــن التعــرف علــى الثقافــات المتنوعــة والشــعوب 

المختلفــة داخــل الواليــات المتحــدة. 

 هــل لــك أن تخبرينــا أكثــر عــن جولــة الدبلوماســية الثقافــة القادمــة والتــي 
تعتــزم الســفارة دعمهــا فــي عــام 2018؟ ومــاذا ســتكون محتوياتهــا؟ وإلــى 

أي مــدة ســتعمل، وهــل ســيرجع المعــرض إلــى زيــارة واليــات محــددة؟
نحــن نشــعر بحمــاس شــديد لمشــروع الدبلوماســية الثقافيــة المقبــل حيــث نعكــف 
على اإلعداد لمعرض ثقافي تتركز محتوياته على االتجاهات المبتكرة والعصرية 
فــي مجــال العمــارة والعمــران والتصميــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وخــالل هــذا المعــرض ســنقوم بإبــراز الروح التقدمية فــي دولة اإلمارات وااللتزام 
بإيجــاد حلــول للتحديــات العالميــة، كما نســعى لتأكيد دور اإلمــارات كمركز عالمي  
ملتزم باالبتكار عبر الهندسة المعمارية المتطورة والتصميم والتخطيط الحضري. 
إضافــة إلــى ذلــك ســيتم اســتعراض المشــاريع األكثــر حداثــة ابتــداًء مــن مكاتــب 
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد، مــرورًا  بخطــط تســيير العربــات بــدون ســائق فــي المــدن، 
وانتهاًء بتزويد المنازل بالطاقة الشمية، وإنشاء ساحات عامة جديدة، وسيكون 
من األهمية بمكان تعريف الجمهور األمريكي بتاريخ اإلمارات القديم والمعاصر 
جنبــًا إلــى جنــب بهــدف توضيــح التقــدم الســريع والمذهــل الــذي حققتــه دولــة 

اإلمــارات فــي فتــرة زمنيــة قصيرة.

Through the exhibition, we will be looking to 
underscore UAE’s spirit of progress and commitment 
to finding solutions to universal challenges.  We 
will seek to emphasise the UAE’s role as a global 
hub committed to innovation through cutting-
edge architecture, design, and urban planning, as 
well as showcase many of the UAE’s most forward 
looking projects – from 3D printed offices, to urban 
plans for driverless cars, to solar homes, to new 
public spaces. It will be very interesting to show 
our American audiences the juxtaposition of the 
historical and contemporary in order to illustrate 
how far the UAE has progressed in such a short 
period of time.

We are still at the very early stages of development. 
Our goal is for the exhibition to travel to six 
prominent US cities over two years, with a strong 
programming component as well.

Like art, international music, dance, fashion and 
sports exchanges are all popular and effective 
ways of bridging cultural divides and creating 
long-lasting friendships. Can you tell us about 
the embassy’s recent or upcoming initiatives 
in this regard?
We’ve had some very successful exchanges over the 
years. In 2011, the Embassy arranged for the UAE 
Women’s Soccer team to travel to the United States. 
We partnered with Philadelphia Independence, a 
professional women’s soccer team in the US. This 
sports diplomacy exchange created an opportunity 
for the UAE team to improve their skills through 
coaching in a professional sports organisation. 
But at the same time, we came to realise that both 
teams gained so much more from the experience 
than just soccer skills. I remember how anxious 

[L - R & B] UAE National Women’s soccer team conduct a soccer clinic with local children in Washington, DC. ©  UAE Embassy, Washington DC.
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ونحن ال نزال في المراحل المبكرة جدًا للتنمية، وهدفنا من هذا المعرض 
زيــارة ســتة مــن أبــرز المــدن األمريكيــة خــالل العاميــن القادميــن، ويضــم 

المعــرض أيضًا برنامجــًا تثقيفيًا.

 ومــن المعــروف أن الفــن والموســيقى والرقــص واألزيــاء والتبــادل 
فــي مجــال الرياضــة تعتبــر كلهــا أســاليب شــعبية وفعالــة لســد 
الفجــوات الثقافيــة بيــن الشــعوب وبناء الصداقــات الطويلة األمد، 
فهــل لــك أن تخبرينــا بمبــادرة الســفارة األخيــرة بهــذا الصــدد أو 

القادمــة منهــا فــي هــذا المجــال؟
لقد كان لدينا برامج تبادلية ناجحة جدًا عبر الســنين الماضية، ففي عام 
2011م فقــد نظمــت الســفارة زيــارة لفريــق كــرة القــدم النســائي اإلماراتــي 
للواليــات المتحــدة األمريكيــة، كمــا أسســنا شــراكة مــع فريــق »فيالدلفيــا 
إندبندنت« وهو فريق نسائي محترف لكرة القدم في الواليات المتحدة. 
وقــد أوجــد هــذا التبــادل الرياضــي الدبلوماســي الفرصة للفريــق اإلماراتي  
من أجل تحســين مهاراته من خالل التدريب مع فريق رياضي محترف، 
وفــي الوقــت ذاتــه أدركنــا أن ذلــك التبــادل أتاح الفرصة لــكال الفريقين في 
اكتســاب مــن خبــرة ومهــارة تتجــاوز كــرة القــدم بشــكل فاقــت توقعاتنــا. 
ويســتحضرني فــي هــذا المقــام أن أتذكــر كيــف كان الفريــق األمريكي قلقًا 
ــى الواليــات المتحــدة،  ــات اإلماراتيــات قبــل وصولهــن إل مــن لقــاء الالعب
ولــم يكــن فريــق »فيالدلفيــا إندبندنــت« أدنــى فــي التوقعــات عــن الفتيــات 
اإلماراتيات وهل يمكن مصافحتهن؟ وما بال الفتيات المحجبات منهن؟ 
ومــا إلــى ذلــك مــن األســئلة، ولكــن بعــد انتهــاء جولــة الفريــق النســائي 
اإلماراتــي فــي الواليــات المتحــدة، أذكــر أن بعــض الفتيــات األمريكيــات 

قلــن لــي »لــم يكــن يدركــن مــدى التشــابه بينهــن«.  

مــن وجهــة نظــري كانــت هــذه قصــة نجــاح مذهلــة، وهــو مــا كنــت أصبــو 
أن يتحقــق، كمــا إننــي أتطلــع لمزيــد مــن المشــاريع مــن هــذه النوعيــة فــي 
الواليــات المتحــدة، ونحــن اآلن بصــدد البحــث عــن مزيــد مــن برامــج 

الدبلوماســية الرياضيــة لعامــي 2017م و 2018م. 

ومن ضمن المبادرات األخرى في الدبلوماســية الشــعبية شــراكة الســفارة 
مــع منظمــة »تكاتــف« فــي دولــة اإلمــارات ومــع منظمــة هابيتــات فــور 
هيومانتــي ]Habitat for Humanity[ وهــي منظمــة أمريكيــة خيريــة 
تقــدم المســاعدات للمجتمعــات المتضــررة  مــن جــراء الكــوارث الطبيعيــة 
حيــث تعاونــت معهــا الســفارة فــي عــدة مناســبات، وبالرغــم مــن أننــا لــم 

the US team was to meet our Emirati players prior to 
them arriving in the US. The girls from Philadelphia 
Independence weren’t sure what to expect from the 
Emirati girls… Would they be able to shake hands 
with them? What would the girls be like with their 
headscarves on? Etc. Then, after the whole trip was 
over and the Emiratis had left, I remember some of the 
American girls telling me that they hadn’t realised how 
similar we were to each other. 

For me, this was an  amazing success story, and it’s 
always what I hope to achieve as we create more projects 
here in the US. In fact, we are exploring additional sports 
diplomacy programmes in 2017 and 2018.

The Embassy has also partnered with Takatof in the UAE 
and Habitat for Humanity here in the United States on 
a number of occasions to help rebuild communities that 
have been affected by natural disasters. Even though 
we do not spend a long time in these communities, 
we have realised the difference our presence makes 
within the first couple of days. When we visit these 
communities, you notice the people are a bit wary and 
unsure about who we are. But once they start having 
conversations with our volunteers and hear about why 
they have travelled the thousands of miles to volunteer 

[T - B] Dana Al Marashi shares stories of UAE culture and heritage with children in 
the US. ©  UAE Embassy, Washington DC.
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نقــض الكثيــر مــن الوقــت مــع تلــك الفئــات المجتمعيــة المتضــررة،  لكننــا أدركنــا مبكــرًا 
األثــر الطيــب الــذي تركــه وجودنــا مــع أولئك الناس. وقد كان أولئك الناس في البداية 
ــا هنــاك، ولكــن بمجــرد  ــا وغيــر متأكديــن مــن أســباب وجودن يشــعرون بالقلــق تجاهن
تبــادل أطــراف الحديــث معهــم ومعرفتهــم بأننــا قطعنــا آالف األميــال لتقديــم العــون 
والمســاندة والتطــوع فــي مجتمعاتهــم تتغيــر انطباعاتهــم عنــا فيســارعون بالترحيــب 
والحفــاوة بنــا ويتحمســون لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات عنــا، وذلــك عبــر وجبــة 
خفيفــة البيتــزا أو الكعــك مثــاًل، وعــادة هنــاك محادثــات شــيقة وطويلــة بيــن الســكان 

المحلييــن والمتطوعيــن. 

مثــال آخــر لمبــادرات الســفارة يتمثــل فــي الدعــم الــذي قدمتــه ســفارة الدولــة لمدينــة 
جوبلــن بواليــة ميســوري وذلــك فــي أعقــاب اإلعصــار الــذي عصــف بالمدينــة فــي عــام 
2011م ودمــر جــزءًا كبيــرًا منهــا، حيــث أخــذت الســفارة علــى عاتقهــا عبــر المتطوعيــن 
 Habitat for[  اإلماراتييــن الــذي جــاؤوا مــن دولــة اإلمارات خاصًة لمســاعدة منظمــة
Humanity[ حيــث تعــاون الجانبــان علــى بنــاء مســاكن لألســر التــي فقدت كل شــيء 
خــالل العاصفــة، فضــاًل عــن المســاعدة فــي إعــادة بنــاء ثانويــة جوبلــن ، كمــا تبرعــت 
ــوالدة« فــي  ــاء مركــز طبــي متطــور لرعايــة األطفــال »حديثــي ال ــة اإلمــارات لبن دول

المشــفى الجديــد بمدينــة جوبلــن.

وتأمــل دولــة اإلمــارات مــن خــالل هــذه المبــادرات تشــكيل صداقــة عميقــة وتفاهــم 
بيــن الشــعبين اإلماراتــي واألمريكــي.

 تعتبــر المعــارض المتجولــة مثــل معــرض »الماضــي واســتمراره« وســيلة 
قويــة وفعالــة فــي توســيع األفــاق وتغييــر المفاهيــم الخاطئــة بشــأن الثقافــات 
المختلفــة، ولكــن يمكنــك التأكــد مــن تأثيــر معــرض متجــول ومؤقــت علــى 

المــدى الطويــل؟
نحــاول بقــدر اإلمــكان بغــض النظــر عــن المشــاريع التــي نشــارك فيهــا ضمــان التواصــل 
والتفاعــل مــع األفــراد الذيــن نقابلهــم، والمنظمات التي نتعامل معها في جوالتنا وعبر 
هــذا التواصــل نؤســس لصداقــات وعالقــات طويلــة األمــد، ففــي معرضنــا »الماضــي 
واســتمراره« قمنــا بإعــداد فهــرس عــن المعــرض وأنشــأنا موقعــًا علــى شــبكة اإلنترنــت 
ــة مــن انتهــاء جولتــه،  لالســتمرار فــي روايــة قصــة المعــرض حتــى بعــد فتــرة طويل
إضافــة إلــى ذلــك تقــوم دولــة اإلمــارات بتقديــم المنــح بهــدف بنــاء تأثيــر إيجابــي علــى 
المدى الطويل بين المجتمعات والشــعوب التي تقوم بخدمتها، ســواء أكان ذلك عبر 
بنــاء مالعــب كــرة القــدم فــي األحيــاء الفقيــرة، أو فــي المــدراس المحليــة، أو تنظيــم 
برامــج للرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن المبــادرات الخيريــة األخــرى، كمــا تتعــاون دولــة 

اإلمــارات مــع الشــركاء المحلييــن إلنشــاء برامــج مســتدامة وتطويرهــا. 

in their communities, their mind-set quickly 
changes. They really welcome us into their lives 
and are eager to learn as much as possible from 
us – whether it’s having a conversation over 
pizza or sharing a snack of donuts, there are 
always great conversations between the locals 
and the volunteers.

Another example of this is the Embassy’s 
support of Joplin, Missouri in the wake of the 
2011 tornado that damaged and destroyed much 
of the town. We pledged to help Joplin rebuild 
and had Emirati volunteers fly in from the UAE 
to assist Habitat for Humanity. They worked to 
build houses for families that lost everything 
during the storm, and provided assistance 
in rebuilding Joplin’s High School. The UAE 
also donated funds to build a state-of-the-art 
neonatal centre at Joplin’s new hospital. 

It is through situations like this that we hope 
to form a deep friendship and understanding 
between the people of the US and UAE.

Touring art exhibitions such as Part Forward 
are very powerful in expanding horizons and 
changing misperceptions about cultures. 
But how do you ensure that the impact of 
a moving and temporary exhibition is long 
lasting?
Whatever project we undertake, we ensure that 
we have as much people-to-people interaction 
as possible. It is through these interactions 
that friendships are formed and create that 
long-lasting bond. In the case of Past Forward, 

[L - R] UAE Takatof and US volunteers help rebuild homes in Joplin, Missouri. ©  UAE Embassy, Washington DC.
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مــا الرســائل التــي ترغبيــن فــي توصيلهــا للجمهــور األمريكــي مــن خالل 
الفــن اإلماراتي؟

إن مــن أهــم األهــداف التــي نرغــب فــي تســليط الضــوء عليهــا مــن خــالل 
برامجنا المختلفة هي أهمية العالقة بين الواليات المتحدة ودولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، والتأكيــد علــى قيمنــا المشــتركة وأوجــه التشــابه القائمــة 

بيــن ثقافــة بلدينــا.

إن الشــعب اإلماراتي مجتمع متجذر في تقاليده وقيمه وثقافته، ولذا فإن 
دولــة اإلمــارات ذهبــت بعيــدا مــن أجــل إحــداث هــذا التحــول غيــر العــادي في 
ذلــك المجتمــع وفــي فتــرة زمنيــة قصيــرة، ولكــن بالرغــم مــن النمــو والحداثــة 
حافظــت اإلمــارات علــى بقــاء تقاليدهــا، وذلــك مــن خــالل روايــة قصتهــا عبــر 
الفــن وغيــره مــن الوســائط التــي تشــرح للجمهــور األمريكــي عــن الحيــاة فــي 
اإلمــارات، بحيــث لــم تعــد دولــة اإلمارات مجرد بالد بعيــدة وإنما بلد يمكنهم 

. معرفته والتفاعل معه على المســتوى الشــخصي.

we developed a catalogue and a website that will 
continue to tell the story of the exhibit long after it 
has finished touring.

In addition, the UAE works to provide grants 
that create a long-lasting positive impact on 
the communities and the people they serve. 
Whether it is through building soccer fields in 
disadvantaged communities, putting on school 
programmes, or organising healthcare or other 
philanthropic initiatives, the UAE works with local 
partners to develop and create transformative and 
sustainable programmes.

What messages do you ultimately want to convey 
to the US population through Emirati art?
Above all, through our various programmes, we 
would like to highlight the importance of the US-
UAE relationship. It is important to emphasise our 
shared values and the similarities that exist between 
our two cultures.  

Emirati society is deeply rooted in our traditions, 
values and culture. The UAE went through such an 
extraordinary transformation in such a short period 
of time. However, despite the growth and modernity, 
we have kept our traditions alive. Telling this story 
through art and a variety of other mediums helps 
bring the UAE to life for Americans. Suddenly the 
UAE is no longer just some far-off country, but rather 
a place that they can get to know and relate to on a 
personal level. .

Emirati artist Abdul Qader Al Rais conducts a calligraphy workshop with children in Spokane, Washington. ©  UAE Embassy, Washington DC.

Past Forward artists conduct workshops in the US. ©  UAE Embassy, Washington DC.
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