
Hashtag #Doha 
Having only spent 8 months in 
Qatar, 35-year-old Briton Tim 
Hatton is already making a name 
for himself through his minimalist 
styled photography of Doha’s 
emerging landscape…
Photography: Tim Hatton

What is the purpose of the #SeeMyDoha?
#SeeMyDoha has been running for a few months now to pro-
mote quality photography in Qatar through workshops, videos, 
exhibitions and competitions. We’re aiming to encourage people 
to improve their photography, and in doing so, start to produce 
some beautiful images of the city. 

How important is social media in this day and age to spread the 
word of cultures?
Social media is extremely important in helping to break cul-
tural stereotypes. It makes the world a smaller place.  Although 
the photographs that appear on #SeeMyDoha are all taken in 
Qatar, anyone can view the images. We have followers from all 
over the planet. 

What do you love most about Qatar? 
Qatar has a real drive to it. There’s a definite sense of forward 
motion here. The city has grown even in the 8 months I’ve been 
here. If I look at photos that I took when I first got here, the sky-
line is different. It’s changing day by day. It’s an exciting place 
to be and be a part of.

Social networking channels have transformed the way we live 
and communicate, and they are especially important in enabling 
expression of thought and creativity. Do you agree?
Social networks are, first and foremost, a fantastic place to meet 
people. Qatar has a relatively small population but the use of social 
media here is huge. Whereas in larger cities around the world, 
the sheer number of users dilutes any real sense of a network, it 
really does exist here. It’s a very useful tool.

Can you explain the importance of social change, social media 
and how today’s technologies can help create, produce, critique, 
develop and even change things?
I think some people see social networks - especially Twitter - 
as a kind of unregulated, online Wild West, where anything 
goes. But social networks are definitely evolving and finding 
their level. They are becoming more and more of an important 
part of the global society. There is an increase in collaborative   

هــاشــتــاغ #الـــدوحـــة  هــي مسابقة تــصــويــر، الــغــرض منها إبــــراز أفــضــل املــســاهــمــات في 
التصويـر الفوتوغرافي باألجهزة الـجّوالة ملدينة قطر. تأتي هذه املسابقة بمبادرة من 

.
ً
مجموعة الـجيده، وهي إحدى أهم التكّتالت العاملة في قطر وأكثرها تأثيـرا

تدعم مجموعة الـجيده مسابقة هاشتاغ #الدوحة كوسيلٍة ال يقتصر الهدف منها 
 
ً
 لتكون أداة

ً
على الترويج لقدرات التعبيـر الفني لدى املقيمين في الدوحة، لكن أيضا

ع مجموعة الـجيده ألن 
ّ
تسويقّية للمدينة الجــتــذاب عـــدٍد أكــبــر مــن الــســّيــاح. وتتطل

يقوم املشاركون هذه السنة باستخدام هواتفهم الذكّية اللتقاط صوٍر وانطباعاٍت 
 في طبيعتها، لكن قــادرة على إحـــداِث تأثيـٍر قــوي. والهدف 

ً
عن املدينة تكون بسيطة

العام هو خلق صورٍة عصريٍة عن مدينة الدوحة يمكن رؤيتها في جميع أنحاء العالم.

Initiated by Jaidah Group - one of the most influential and 
successful conglomerates operating in Qatar - #SeeMyDoha 
is a photo competition showcasing the best of Qatar mobile 
photography. Jaidah Group is supporting #SeeMyDoha as a 
means to not only promote artistic expression amongst Do-
ha’s residents, but also as a tool to attract further tourism. 
Jaidah Group is looking for this year’s participants to use 
their smartphones to capture an image of the city - some-
thing simple, yet striking. The overall goal is to create a 
contemporary image of Doha which can be seen worldwide.
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هاشتاغ #الدوحة 
 لم يمرَّ على بقائه في قطر سوى ثمانية أشهر، إال أن البريطانيَّ تيم هاتون، 

ذا الخمسة والثالثين عامًا، بدأ يحقق لنفسه بالفعل اسمًا من خالل تصويره 
الفوتوغرافي بالنمط التبسيطي لمساحات مدينة الدوحة اآلخذة في التوّسع...

املصور: تيم هاتون

ما الهدف من مسابقة هاشتاغ #الدوحة؟
هاشتاغ #الدوحة هي مبادرة قائمة منذ بضعة أشهر بغرض الترويج اللتقاط صوٍر متمّيزة 
وذات جودة عالية عن دولة قطر، وذلك من خالل ورش العمل ومقاطع الفيديو واملعارض 
واملسابقات. نهدف لتشجيع الـجميع على تطويـر مهاراتهم في فن التصويـر الفوتوغرافي، مع 

 تعكس النهضة والتطور الـحاصل في املدينة في ذات الوقت.
ً
إنتاج صور جميلة جدا

ما مدى أهمية وسائل اإلعالم االجتماعي في عصرنا الحالي  في مجال نشر 
الثقافات املختلفة والتعريف بها؟

لــوســائــل اإلعـــالم االجــتــمــاعــي الــيــوم دوٌر بــالــغ األهــمــيــة فــي كسر الــقــوالــب النمطية الثقافية 
التقليدية، حيث تسهم فــي جمع أطـــراف الــعــالــم وتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر. وبــالــرغــم مــن أن 
 كلها في دولة قطر، إال أن بإمكان 

ٌ
جميع الصور التي تظهر على هاشتاغ #الدوحة مأخوذة

الـجميع االطالع عليها، وقد أصبح لدينا متابعون من كافة أرجاء العالم.

ما هو أكثر �شيٍء تحّبه في قطر؟
 واإلنـــجـــاز، ولــقــد الحظت 

ً
يشعر املـــرء فــي قــطــر بــقــوٍة إيــجــابــّيــة حقيقية تــدفــعــه للسيـر قــدمــا

 في الدولة حتى خالل هذه الفترة القصيـرة وأنا لم آت إلى هنا 
ً
 واضـحا

ً
 وتقّدما

ً
بالفعل نموا

 
ً
سوى من ثمانية أشهٍر فقط، فإذا ما عدت إلى الصور التي التقطتها منذ قدمت، أجد فرقا
في مشهد األفــق. فدولة قطر تتغيـر بشكٍل يومي، ولهذا فهي مكاٌن مثيـٌر ليتواجد املــرء فيه 

 منه.
ً
ويكون جزءا

 فــي الطريقة الــتــي نحيا 
ً
لقد أحــدثــت شبكات الــتــواصــل االجتماعي تــحــّوال

ى أهمّيتها أكثر ما يكون في دورها كمنبٍر هاٍم للتعبير 
ّ
ونتواصل بها، وتتجل

عن اآلراء واألفكار. فهل تتفق مع هذا الرأي؟
 وقــبــل كــل �شـــيء مــكــاٌن رائــــٌع لــلــتــعــارف والــتــواصــل. 

ً
إن شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي هــي أوال

 إال أنــه يتم توظيف وسائل اإلعــالم االجتماعي 
ً
ومــع أن تعداد السكان في قطر قليٌل نسبّيا

 ،
ً
 جدا

ً
 مفيدة

ً
ل أداة

ّ
 وحقيقي وهي تشك

ٌ
واستخدامها بشكٍل ضـخم. إن تواجدها هنا ملحوظ

 حــول العالم أّن الــعــدد الهائل مــن املستخدمين 
ً
بينما نجد فــي املــدن األكــبــر واألكــثــر تــعــدادا

يخّفف من الشعور الـحقيقي بوجود أي نوع من الترابط.

هــل بإمكانك توضيح أهــمــّيــة كــٍل مــن التغّير االجتماعي ووســائــل اإلعــالم 
 املــســاعــدة على 

ً
ــرة حــالــيــا

ّ
االجــتــمــاعــي، وكــيــف يمكن للتكنولوجيا املــتــوف

إيجاد وإنتاج وتقييم وتطوير وحتى تغيير األشياء؟
أعتقد أن بعض األشــخــاص ينظرون إلــى شبكات التواصل االجتماعي – وبخاّصٍة تويتر- 
كنوٍع من امليادين التي تشبه الغرب األميـركي كما تصّوره األفــالم، بمعنى أّن كّل �شيٍء يعدُّ 
 بال شك في التطّور للوصول إلى مستوياٍت 

ٌ
. إال أن شبكات التواصل االجتماعي آخذة

ً
مقبوال

 مــن املجتمع الــعــالــمــي. هــنــاك تــزايــٌد 
ً
 هــامــا

ً
 جــــزءا

ً
 فشيئا

ً
وآفــــاق أهـــم، كــمــا أنــهــا تصبح شــيــئــا

رد في أعــداد املشاريع التعاونية اآلخــذة في الظهور في كافة األماكن؛ وقد أصبح بإمكان 
ّ
مط

األشــخــاص بسهولة نشر الكتب، والظهور على البرامج الـحوارية، وإيــصــال صورهم حتى 
على أغلفة كبريات املجالت العاملية، وكل ذلك من خالل تفاعلهم على املواقع املتخّصصة 

في مشاركة الصور. 
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 projects springing up all over the place; people are publishing 
books, appearing on talk shows and getting their photos on the 
cover of major international newspapers, all through their in-
volvement with photo-sharing media. 

How important is social media within the Middle East, how 
it is enabling people to engage, showcase and promote talent?
The world is becoming more and more interested in the region. 
Eyes are turning towards the Middle East. If you want to show-
case local talent you need to give them somewhere to look, and 
social networks are the natural choice for that. The Middle East 
is a hotbed of creativity, and you don’t have to do much search-
ing to find it. 

Have you noticed dialogue starting with people?
Photography is a great icebreaker. It brings people together. A 
posted image can become a forum for discussion and debate be-
tween people of different nationalities and from different walks of 
life. It doesn’t really matter where you’re from or how old you are. 

Would you do this type of project in your hometown? If not, 
why? And what makes you want to do it for Qatar?
I think this type of project works incredibly well in Doha, more 
so than in most major cities, actually. They’re already well pho-
tographed. For instance, there are over 3 million photos on Ins-
tagram under the #London hashtag alone, #NewYork has over 6 
million. Doha is a new and rapidly growing city that hasn’t been 
well documented photographically yet. If you see photos of Doha 
from 20 years ago, the place is hardly recognisable. I hope that 
in the future, when people want to know what Doha used to be 
like, #SeeMyDoha will be the place they go to look. 

 ما مدى أهمية وسائل اإلعــالم االجتماعي في منطقة الشرق األوسط، 
ــــاص مــــن الـــتـــفـــاعـــل واملــــشــــاركــــة وإبـــــــــراز والـــتـــرويـــج  ــخـ ــ ـــن األشـ

ّ
وكــــيــــف تـــمـــك

للمواهب؟
تــحــظــى املــنــطــقــة بــاهــتــمــاٍم مــتــزايــٍد مـــن الــعــالــم، حــيــث تــّتــجــه األنـــظـــار نــحــو الـــشـــرق األوســــط. 
 يبحثون مــن خاللها، 

ً
وإذا مــا أردت إبــــراز املــواهــب املــحــلــّيــة فــأنــت بــحــاجــٍة إلعــطــائــهــم وجــهــة

 مرتٌع 
ً
وشبكات التواصل االجتماعي هي الـخيار الطبيعي لذلك. إن الشرق األوسط هو حاليا

 للبحث بشكٍل مطّوٍل لتجدها.
ً
للشخصيات املبدعة واملوهوبة، ولن تكون مضطّرا

هل الحظت بداياٍت لحوارات ما بين األشخاص؟
إن التصويـر الفوتوغرافي هو من الوسائل املمتازة لكسر الـحواجز ما بين األشخاص التي 
 في إحداث تقارٍب ما بينهم، حيث يمكن لصورٍة ما أن تصبح بحد ذاتها منتدًى 

ً
تسهم كثيـرا

للنقاش والـحوار بين أشخاٍص من جنسّياٍت مختلفة ومجاالت مختلفة في الـحياة، بينما ال 
ل عمرك أو من أي بلٍد أتيت أي أهميٍة في واقع األمر.

ّ
يشك

هــل مــن املمكن أن تــقــوم بــهــذا الــنــوع ممن املــشــاريــع فــي وطــنــك األم؟ وإذا 
كانت اإلجابة بالنفي، فلماذا؟ وما الذي يدفعك للقيام بذلك في قطر؟

أعتقد أن مشاريع من هذا النوع تنجح بشكٍل مذهل في الدوحة، حتى أكثر من درجة نجاحها 
 رصيٌد وافٌر متراكم من الصور الفوتوغرافية. 

ً
في معظم املدن الكبرى، التي يكون لديها أصال

ــربــو عــلــى 3 مــاليــيــن صـــــورة عــلــى إنـــســـتـــغـــرام تــحــت عــنــوان  فــعــلــى ســبــيــل املــــثــــال، هـــنـــاك مـــا يـــ
London# وحدها، أما مدينة نيويورك فلديها رصيٌد من أكثر من 6 ماليين صورة تحت 
 في النمو بوتيـرٍة سريعٍة ولم يتم 

ٌ
 وآخذة

ٌ
 حديثة

ٌ
عنوان NewYork#. بينما الدوحة مدينة

 
ً
 بالشكل الــكــافــي، وإذا مــا عــدت لــصــوٍر عــن الــدوحــة مــن 20 عاما

ً
بعد توثيقها فــوتــوغــرافــّيــا

 
ً
مضت فلن تستطيع أن تمّيز أّنها لنفس املدينة. آمل أن يصبح SeeMyDoha# مستقبال

مقِصد الناس الذين يوّدون التعرف على ما كانت عليه مدينة الدوحة. 

SeeMyDoha is being run in 
collaboration with SeeMyCity,  
a Dutch group that’s had great 
success running several similar 
projects in cities across Europe.  
The project concentrates on using 
mobile phone photography. 

 SeeMyDoha يتم تنسيق وإدارة مسابقة
 SeeMyCity بالتعاون مع مجموعة

الهولندية، التي حققت نجاحاٍت كبيرة 
في إطالق وإدارة العديد من المشاريع 

المشابهة في مدٍن مختلفة من أنحاء 
أوروبا. يركز المشروع على التصوير 

باستخدام الهواتف الجّوالة.
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