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مقدمة
هدف مشروع " منتدى الحرية "إلىى التعىرف علىى أفىاق رفىع سىقف حريىة التعبيىر فىي
اليمن من خىال العمىل مىع الممارسىين للعمليىة اإلبداعيىة والككريىة والمعرفيىة ووضىع
سياسىىة تخىىدم حريىىة التعبيىىر يىىتم رفعهىىا الىىى المؤسسىىات الحكوميىىة ات الصىىلة كىوزارة
الثقافة ووزارة االعام ووزارة االتصىاالت وتقنيىة المعلومىات ووزارة حقىوق االنسىان
إلعتمادهىىا فىىي التعامىىل مىىع المنىىت الككىىري واالبىىداعي والمعرفىىي وك ى ا إعتمىىاد ه ى
السياسىىة كيريقىىة للتعامىىل مىىع الجمهىىور بشىىكل عىىام مىىن المرتىىادين و المسىىتكيدين مىىن
خدمات ه المؤسسات الحكومية ات الصىلة بالتىدفق المعرفىي والمعلومىاتي والقا مىة
على عمليات الحظر أو الكتح لإلبداع و النشاي في الشارع أو على مستوى االنترنت.
وعمىىل المشىىروع علىىى تكعيىىل منتىىدى شىىهري لعىىدد  5منتىىديات ينىىاقض أوضىىاع حريىىة
التعبيىىىر والسياسىىىات الخاصىىىة بهىىىا وإمكانيىىىات تيويرهىىىا ومناصىىىرتها ومراقبىىىة مىىىدى
احترامهىىا واالنتهاكىىات التىىي تصىىاحبها مىىن قبىىل الحكومىىة الحاليىىة عبىىر لقىىا شىىهري
متخصص يضم كل شهر ف ىة مىن الك ىات الممارسىة للعمليىة اإلبداعيىة مثىل المؤسسىات
الغير حكومية والمباردات الثقافية وحرية التعبير ومن ثم الموسيقي والغنا فى الىيمن
والكىىن التشىىكيلي والتصىىوير الكىىوتغرافي وسياسىىات حريىىة التعبيىىر فىىى الىىيمن وشىىركات
تعمل فى مجال الكن و الصحافة النسوية والصحافة الثقافية.
وكان من المتوقع أن يتم عمل فعالية خاصة مع الحكومىة ولكىن مىع تنىوع الحكومىات
االن فى اليمن ما بين السلية الشرعية وسلية االمر الواقع فى صنعا فقد تم الغىا
ه الكعالية وك ا تم القا الكعالية الخاصة بالصىحكيين عبىر أشىخاص مكلكىين مىن قبىل
الصحكيين أنكسهم وال ى يعيشون حاليا خارج اليمن.
لقد واجة المشروع حتى خروجه بالشكل الحالي بالعديد مىن الصىعوبات التىى صىنعتها
الظروف الحالية فى اليمن ولكن فى نهاية االمر فأن التأسيس لحريىة التعبيىر ومعىاودة
الت ى كير وصىىناعة توجىىه حىىول ه ى ا الجانىىب و أهميىىة فارقىىة حتىىى يصىىل الىىيمن الىىى
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اليريىىىق السياسىىىي الحقيقىىىي والمتنىىىامي الىىى ى يسىىىمح للجمهىىىوروالمثقكين والمؤسسىىىات
الحكومية وغير الحكومية بالتأثير االيجابي فى سبيل حرية التعبيىر وتيبيقاتهىا العمليىة
فى الشارع اليمني .
ويقع اليوم العالمي لحرية الصىحافة فىي صىبال الثالى مىن مىايو مىن كىل عىامت وتعىيض
الصحافة والكنون وحرية التككير والتعبير واإلبداع أحلك ظروفها مع النزاع الىدا ر فىي
اليمن وال ي كان له تأثير سلبي للغاية على حرية التعبير؛ بالرغم مىن توقيىع ومصىادقة
اليمن على االتكاقيات الدولية التي تدعم حرية التعبير وتروج لها وتظهىر مىدى أهميتهىا
في التنمية والصناعات اإلبداعية والتيور الثقافي والمعرفي.
وقىىد خىىاص الصىىحكيون والكنىىانون التشىىكيليون واالدبىىا واإلعاميىىون تجىىارب مريىىرة
تمثلت في السجن والهروب إلى خارج الباد واالنككىا علىى الى ات ؛ ممىا سىبب تبىايؤ
العملية التنمويةت وزاد النزاع من مرارة حياة حىاملي القلىم ومنتجىي المعرفىة والكىاعلين
الثقافيين في اليمن.
وال يمكىىن للمبىىدعين فىىي مراحىىل السىىلم أو الحىىرب العمىىل دون سياسىىات وقىىوانين تىىدعم
توجهاتهم وإبداعاتهم وحريتهم الككرية واإلبداعية.
من هنا جا ت فكرة الكتاب ال ى يضم أوراق عمىل تضىم تجىارب وأفكىار و اقتراحىات
مىىن قبىىل المؤسسىىات غيىىر الحكوميىىة ت والمبىىادرات الشىىبابية ت والصىىحكيينت واالدبىىا ت
والكنىىانين التشىىكيليينت والمصىىورين الكوتىىوغرافيينت وشىىركات تعمىىل فىىي مجىىال اإلنتىىاج
المعرفي والثقافي والكني؛ تدعم جميعها حرية التعبير.
إن اليمن بلد ال يستقبل اتجاهات جديدة في الكن بسبب قلىة معىارف الكىاعلين الثقىافيينت
وعدم رغبتهم الكبيرة من االستكادة من االنترنت والتكنولوجيىا والمىنح والمشىاريع التىي
تتوجىىه إلىىيهمت وكانىىت معظىىم الكنىىون التىىي ظهىىرت بقىىوة فىىي العشىىر السىىنوات السىىابقة
تنويعات عن فنون قديمة مع بعص التركيز على الكنون الرقميىةت مىع التيىور الحاصىل
في الكمبيىوتر واالنترنىت مثىل التصىميم الرقمىي واالفىام الوثا قيىة ؛ وهى جديىدة علىى
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المجتمع اليمنيت وغالبا قام بها المجتمع المدني فىي الىيمن ضىمن مىنح لمشىاريع ناقشىت
قضايا مجتمعية وليس الجل العمل الثقافي بشكل مستقل إال فيما ندر.
ومع إزديىاد مؤسسىات المجتمىع المىدني وخصوصىا فىي مسىا ل وقضىايا المجتمىع ظهىر
الكرتون كأحد المواضيع الجديدة التىي انتشىرت فىي الىيمن وكىان هنىاك إنتىاج جيىد مثىل
"سلمى" وهو كرتون خىاص بتعلىيم الكتىاة التحىاد نسىا الىيمن وكى ا "عىودة أحمىد " مىن
إنتاج مؤسسة شو ب لليكولة والتنمية؛ كما أن هناك بعىص اإلنتاجىات فىي هى ا المجىال
قىىام بهىىا شىىباب كمشىىاريع تخىىرجت أو بعىىص التجىىارب المبكىىرة كتجربىىة مؤسسىىة إبحىىار
لليكولة واإلبداع في "مرجان وريشىة االلىوان " وكى ا االفىام الوثا قيىة والتسىجيلية مىن
إنتاج مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع شباب موهىوبين ناقشىت القضىايا الحقوقيىة
والتنموية والبي ية .
ومع انتشار البرام الكوميدية السياسية التي سىرعان مىا احتضىنتها قنىوات محليىة تتبىع
فصا ل سياسية ليظهر لدينا "عاكس خي" للكنان محمد الربع كأحد أشهر هى البىرام ت
باإلضافة إلى محاوالت أخرى في ه ا الجانب ولديها جمهورها وداعميها .
وبالرغم من أن مسرل الدمى موجود من زمن بعيد ولكن في الكترة االخيىرة تىم تداولىه
بقوة ت وك ا خيال الظلت وتوجد مؤسسات ومبادرات جديدة قدمت ه ا الكن وأسسىت لىه
ودعمته في أعمالها.
وقد ساعد التعدد السياسي والحزبي بعد الوحدة اليمنية فىي ظهىور الكثيىر مىن الصىحف
ومن ضمنها الصحف الثقافية ت لكن مع ثورة  1022ومن ثىم انقىاب  1024تراجعىت
الحريات كثيرات وأغلقت الكثير مىن الصىحف والمجىات والمؤسسىات غيىر الحكوميىةت
وقنوات وإ اعات محلية .
إن وجود أنواع جديدة مىن الكىن فىي مجتمىع تقليىدي كىاليمن يعىد مخىايرةت ولكىن مىا أن
تصبح ه االنواع مقبولة لدى المجتمع يصبح من السهل انتشارها ت ولكىن لىيس هنىاك
الكثيىىىر ممىىىن يحبىىىون المخىىىايرة فىىىي القيىىىاع الخىىىاص والحكومىىىةت وبالتىىىالي أصىىىبحت

6

مؤسسات المجتمع المىدني أحىد المىوارد المهمىة للتغييىر والتيىوير ت وربمىا يرجىع لىك
إلى أن أغلب هى التجىارب ممولىةت وبالتىالي فمسىتوى الخيىورة الماديىة فيهىا للمنظمىة
قليلة فإن نجحت كان هناك ضمان لتكرارها مع مانحين أخرىن وإن فشلت فهناك دا مىا
مانحين أخرىن العمال جديدة وأفكار جديدة .
إن لألحدا

السياسية أيضا دور في تغييىر اتجىا الكنىون وحريىة التعبيىر فىي الىيمن فقىد

كان هناك على سبيل المثىال ظهىور مكثىف لألناشىيد الوينيىة أو الدينيىة التىي تشىبه إلىى
حىىد بعيىىد االناشىىيد الدينيىىة المشىىهورة والتىىي تظهىىر فىىي القنىىوات الدينيىىة ؛ باإلضىىافة إلىىى
محاوالت إدخال بعص اآلالت فىي اإلنشىاد كنىوع مىن التحىدي

للكنىون بمىا يتناسىب مىع

التيىىور ف ىي الكنىىون الغنا يىىة ت وبالتىىالي تىىم اسىىتخدام جديىىد لألغىىاني العايكيىىة والدينيىىة
والوينيىىة المشىىهورة والموجىىودة من ى زمىىن يويىىل لتحويىىل ألحانهىىا إلىىى أغىىان وينيىىة
صنعت أشعارها على عجل لتخدم ثورة 1022ت وأيضا لتخدم بعضها أغراص انقىاب
.1024
وقد ساهمت أحدا

 1024أيضا في ظهور جديد وقوي " للزامل" وهو شكل قديم مىن

الكنون ولم يكن هناك اهتمام له في الشارع فيما عدا بعىص القىرى؛ لكنىه عىاد بقىوة بعىد
سبتمبر  1024من قبل أنصار هللا  /الحوثيين وقد أصبح مشهورا علىى نيىاق وينىي ت
وانتشرت أعمال كثيرة لهم لخدمىة أهىداف أو سياسىات أو أخبىار الجماعىةت وتبى علىى
اإل اعات بشكل يومي.
وبعيدا عن السياسة  ..فقد قامت المبادرات الشبابية بعمل مجموعات مىن االعمىال التىي
يقىىدمونها لليوتيىىوب لعىىدم رغبىىة القنىىوات اليمنيىىة  -فىىي الغالىىب  -بثهىىا إال بمقابىىل نقىىديت
وأغلبها تجديد فقير وغير مكلف إنتاجيا الغان يمنية وعربية عريقة ومشهورةت وتتعلىق
بمناسبات معينة مثل االعياد الوينية والدينية والمناسبات االجتماعية.
وبىالرغم مىىن أهميىىة المؤسسىىات الكنيىىة اإلنتاجيىىة فىىي دعىىم حريىىة التعبيىىر فىىي الىىيمن مىىن
خىىال اإلنتىىاج الكنىىي والككىىري والثقىىافي ورغبتهىىا فىىي اإلنتىىاج بغىىرص الىىربح؛ إال أن
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التوجىىه التقليىىدي للمجتمىىع يخيىىف المسىىتثمرين؛ وبالتىىالي فىىإن أغلىىب اإلنتىىاج فىىي العشىىر
السنوات االخيرة كان عبارة عن برام ممولة لمؤسسات المجتمىع المىدنيت أو تجىارب
غير مكلكة للشباب وباليبع هناك أستديوهات تسىجيل تجاريىة تقىوم بالتسىجيل والتوزيىع
لكن غالبا ما يكون اإلنتاج عبر الكنىان نكسىهت وأغلىب هى االسىتوديوهات غيىر مسىتقلة
بالقدر الكافي و تتبع تنظيما سياسيا أو تجاريا معينا لنشر ثقافته في الشارع.
وقامىىىت بعىىىص مؤسسىىىات المجتمىىىع المىىىدني متوسىىىية الحجىىىم والكبيىىىرة علىىىى عمىىىل
أستديوهات خاصة بها كمشروع يضمن لهىا االسىتمرارية ولكنهىا أيضىا بىرام موجهىة
مما ال يدعم اإلبداع المستقل أو حرية التعبير.
وكقنىىوات فقىىد كانىىت هنىىاك الكثيىىر مىىن القنىىوات التلكزيونيىىة نشىىأت بسىىبب االسىىتقياب
السياسىىي كالمسىىىيرة التابعىىة للحىىىوثيينت والىىيمن اليىىىوم التابعىىة للىىىر يس السىىابق صىىىالح
والمؤتمر الشعبيت وقنوات سهيل ويمن شباب التابعة لإلصالت وقنىوات تابعىة للقيىاع
الخاص كالسعيدةت وهنىاك بىرام تتنىاول الكنىون ضىمن خاريتهىا البرامجيىة ولكىن كىل
قناة من ه القنوات تستضيف ميربي ومثقكي وفناني الجهة الداعمة لها.
في المجال اإل اعي – أيضا  -نرى نكىس المشىكلة؛ فكىل جهىة لىديها إ اعتهىا وغالبىا مىا
تب ى

االعمىىال الكنيىىة لميربيهىىا و فنانيهىىا باإلضىىافة إلىىى بعىىص اإلنتىىاج الكنىىي المسىىتقل

للمؤسسات غير الحكومية أو المبادرات الشبابية والمبىدعين المسىتقلينت ولكىن عرضىها
ليس دا ما فاالولوية دا ما لمن يتشابه مع سياسات اإل اعة ومالكيها أو داعميها ت وحتى
اإل اعة الوينية والتي وقعت  -أخيرا  -في يىد الحىوثيين غالبىا مىا تتبنىى وجهىه نظىرهم
الكنية أو الثقافية في إنتاج وب االعمال الكنية والثقافية.
وكانىت هنىاك العديىىد مىن اإل اعىىات المحليىة لكىىل محافظىة يمنيىىة تهىتم كىىل منهىا بىىالكنون
المحلية في محييها مع بعص االهتمام بالكنون العربية لسد ساعات الب .
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وهنىىاك إ اعىىات خاصىىة بىىبعص مؤسسىىات المجتمىىع المىىدني المحليىىة والدوليىىة كإ اعىىة
مواهب لأليكال والتي تدعمها منظمة رعاية اليكلت وإ اعة يمن تايمزت باإلضىافة الىى
إ اعة أكسس والتي كانت مدعومة من مؤسسات دولية .
ولدى القياع الخاص إ اعات خاصىة بىه كإ اعىة " ييرمانىة " وتبى علىى مىدار اليىوم
أغان يمنية وعربية وغربيةت وأيضا إ اعة سىام إف إم ت وإ اعىة إيىرامت وإ اعىة جرانىد
إف إم.
بالنسىىبة للصىىحف والمجىىات فقىىد كىىان هنىىاك الكثيىىر منهىىا قبىىل ثىىورة  1022وزادت
أعىىداداها مىىع حىىدة االسىىتقياب السياسىىي بعىىد الثىىورةت لكنهىىا نقصىىت إلىىى حىىد كبيىىر بعىىد
أحدا  1024وك ا الحرب وعاصكة الحزم ت وبالتالي فقد أغلقت العشرات منها ت وقد
كان لدى كل صحيكة صكحة خاصىة بىالكنون والثقافىة كأحىد الصىكحات التقليديىة فىي أي
صحيكة ت وكانت تنشر قصا د شعرية وقصص قصيرة ومقايع مكتوبة مىن مسىرحيات
ورواياتت باإلضافة إلى االخبار المتعلقة بالكنانين اليمنيين والعىرب وأنشىية مؤسسىات
المجتمىىع المىىدني ات اليبيعىىة الكنيىىة والثقافيىىة .وكىىان هنىىاك ملحىىق للثقافىىة والكىىن فىىي
صحيكة اليمن الرسمية "الثورة" يصدر كل يوم إثنين.
وقد ساهمت مؤسسات المجتمع المىدني فىي العمىل الثقىافي مىن خىال مجىات وصىحف
كانت تصدر منها عددين الى ثاثة بحسب التمويل ومن ثم تختكىي اإلصىدارات إلىى أن
اختكت المؤسسات نكسها بعد إغاق عدد منها بعد أحدا .1024
وهناك مؤسسات عملت على نشر بعص االفام الخاصىة بصىانعي االفىام مىن الشىباب
والمبادرات الشبابية كسينما "صوت" ومؤسسة "شكت" السينما ية التي عرضت الكثيىر
من اإلنتاج المحلي ضمن منح عربية ودولية قدمت لها .
علىىىى اإلنترنىىىت هنىىىاك مواقىىىع خاصىىىة بىىىبعص االدبىىىا النكسىىىهم كموقىىىع االديبىىىة ناديىىىة
الكوكباني على سبيل المثال باإلضافة إلى بعص المىدونات الثقافيىة التىي دشىنها االدبىا
عند انتشىار المىدونات كيريقىة جديىدة للنشىر قبىل ظهىور الكيسىبوك وبىدأ أن الكثيىر مىن
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االدبا ينشرون معظم أعمالهم على صكحاتهم الشخصىية علىى فيسىبوك كأحىد منصىات
النشر الجماهيرية المهمة .
وهناك مواقع ثقافية مثل "فن تايم" المهتم بنشىر االخبىار الكنيىة والثقافيىة اليمنيىة وموقىع
البيسمنت الثقافيةت باإلضافة إلى مواقع المؤسسىات غيىر الحكوميىة اليمنيىة والتىي تنشىر
بعىىص إنتاجهىىا الكنىىي واالدبىىي والثقىىافي إن وجىىد علىىى مواقعهىىا اإللكترونيىىة وحسىىاباتها
على مواقع التواصل االجتماعي .
على صعيد السياسات الثقافية في الىيمن فقىد كىان هنىاك تيىورات فىي مجىال السياسىات
الثقافية خال العشر السنوات الماضية وساهمت منظمات المجتمع المدني في لىك مىن
خىىىال النىىىدا بتيىىىوير بعىىىص القىىىوانين الثقافيىىىة لىىىدى وزارة الثقافىىىة والىىىوزارات ات
االرتبىىاي بحريىىة التعبيىىر والسياسىىات الثقافيىىة بشىىكل عىىام ومىىن ثىىم جىىا مىىؤتمر الحىىوار
الويني ال ى قدم عبر الوثيقة الختامية لمىؤتمر الحىوار الىويني مجموعىة كبيىرة للغايىة
من السياسات الثقافية والمىواد التىي خرجىت مىن المىؤتمر ملزمىة ومنهىا قىوانين خاصىة
بىىىالحقوق الثقافيىىىة وثقافىىىة حقىىىوق اإلنسىىىان ومىىىواد خاصىىىة بالكتىىىاب وحقىىىوق المثقكىىىينت
والسينما وتيوير الثقافة واإلعام والصحافة الثقافية وثقافة اليكل والمرأة.
وجا الدسىتور اليمنىي الى ى تىم تيىوير بعىد مىؤتمر الحىوار الىويني وكىان الجديىد فيىه
إفراد باب خىاص بحقىوق اإلنسىانت وهى ا مىا لىم يحىد فىي الدسىاتير الماضىية وبالتىالي
كانت هناك مواد خاصة بالثقافة كحىق مىن حقىوق اإلنسىان فىي الدسىتور اليمنىي المعىدل
وحرية التعبير كأحد أهىم الحقىوق اإلنسىانيةت لكىن االمىر توقىف بعىد االنقىاب الى ى قىام
تحىىت ريعىىة رفىىص الكيدراليىىة والتىىي نىىص عليهىىا مىىؤتمر الحىىوار الىىويني والدسىىتور
وخروج الر يس هادي إلى السعودية وبد عاصكة الحزمت ولم يعد هنىاك تكعيىل للوثيقىة
الخاصة بمؤتمر الحوار الويني أو الدستور اليمني.
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وتاريخيىىا فقىىد قامىىت بعىىص المؤسسىىات بىىدعم مىىن مؤسسىىة المىىورد الثقىىافي بالىىدعوة
ومناصىىرة وجىىود سياسىىات ثقافيىىة فىىي الىىيمن مثىىل مؤسسىىة الشىىرق ومؤسسىىة البيسىىمنت
الثقافية .
وهناك قوانين تزيد من دعم الكنون كالسياسات التي أنش ت من خالها صندوق التىرا
وصندوق دعم النض وصندوق تنميىة المهىارات كمؤسسىات يكتىرص بهىا دعىم اإلبىداع
الشبابي والمجتمعي في شتى المجاالت وأهمهىا الثقافىة والكنىون واالدب واالختراعىاتت
ولكن الخيأ يكمن دا ما في الممارسة؛ فكي اليمن التي بلغ مستويات مرتكعه فىي الكسىاد
ال يوجىىد إال دعىىم ض ى يل للكنىىونت وتصىىب أغلىىب مىىوارد ه ى الصىىناديق وغيرهىىا مىىن
الصناديق أو البرام في الكساد أو في تمويل المتشابه والمناصر لصناع القرار.
هناك – أيضا  -سياسات يورتها بعص المؤسسات غير الحكومية مثىل دعىم اإلصىدار
االول ودعم المسرل المدرسي لكنها حتىى اآلن ورقيىة ولىم يىتم تكعيلهىا خصوصىا أثنىا
الصىىراع ال ى ى يمىىر بىىه الىىيمنت ال يوجىىد أي دعىىم للكنىىون فيمىىا عىىدا بعىىص الكنىىون التىىي
تواكب أو على وفاق مع السلية "الحوثيين " وبثها على القنواتت وإجماال هناك هياكىل
ثقافيىىة لىىدعم الثقافىىة والكنىىون واآلداب كصىىندوق تنميىىة المهىىارات ت صىىندوق التىىرا ت
صندوق النض ت برام لدعم الكنون في وزارة الثقافةت جهات حكوميىة وشىبة حكوميىةت
ومؤسسىىات غيىىر حكوميىىةت لكىىن كمىىا كىىان الوضىىع دا مىىا فىىي الىىيمن هنىىاك فسىىاد فىىي
الممارسة.
كما أن هناك مؤسسىات دوليىة ووكىاالت أمىم متحىدة تعمىل علىى دعىم الكنىون لكىن لىيس
بشكل مسىتقل فىدعم هى الجهىات الكنىون هىو يريقىة إليصىال أفكارهىا المتعلقىة بحمايىة
اليكل والديمقرايية ومكافحة الكساد واإلغاثة وحقوق اإلنسان.
ويدعم القياع الخاص مهرجانات في حىال كانىت تىدعم التىروي لمنتجاتىه مثىل حكىات
التخىىرج وبعىىص الكنىىون التىىي تقىىدم علىىى خشىىبة مسىىرل التخىىرج للشىىباب مىىن الحيىىاة
الجامعية.
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في الخارج هناك فرص أفضل للدعم الثقافي إال أن مىا يعيىب الموضىوع ككىل قلىة هى
المؤسسات؛ فا يعمىل بشىكل حقيقىي فىي المنيقىة العربيىة إال الصىندوق العربىي للثقافىة
والكنونت والمورد الثقافيت ويبدو أن نصيب اليمن من هىاتين المؤسسىتين قليىل فىي ظىل
حصول مؤسسات كثيرة على دعم ه المؤسسات بينما نجد اليمن على يل القا مة.
ومما يؤسف له أن وكىاالت متخصصىة فىي العمىل الثقىافي كاليونسىكو لىم يكىن لهىا لىك
التأثير المشابه لبقية وكىاالت وصىناديق االمىم المتحىدة فىي الوضىع الى ى تعيشىه الىيمن؛
وبالتىىالي كانىىت الثقافىىة والكنىىون واآلداب مىىن المواضىىيع قليلىىة الىىدعم ونىىادرة الظهىىور و
خيرة على المبدعين المستقلين.
وكما هو الحال فىي مواضىيع الىدعم والكىن وحريىة التعبيىر كى لك الحىال مىن السىو فىي
تيبيق حريىة التعبيىر علىى االرص بىالرغم مىن أنىه قانونىا حريىة اإلبىداع مصىانة وكى ا
التعبير الكنيت لكن على مستوى الممارسة فهناك الكثير من المشاكل منها :
 .2إغاق مؤسسات ثقافية وفنية من قبل أنصار هللا  /الحوثيين.
 .1منع عمل معارص تشكيلية لكنانين.
 .3مداهمىىة ومنىىع لىىدورات تدريبيىىة وورض عمىىل فنيىىة أو ثقافيىىة أو
أدبية.
 .4عىىدد كبيىىر مىىن الصىىحكيين تعرضىىوا لاعتقىىال التعسىىكي واإلخكىىا
القسري دون محاكمات.
 .5إغاق إ اعات.
 .6إغاق قنوات.
 .7مصادرة صحف.
 .8هروب بعص القيادات الثقافية خارج اليمن بسبب الوضع.
 .9فتاوى بإهدار دم بعص الكنانين.
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وبالتالي فوجىود قىوانين تحمىي لىيس بى لك االمىر الجلىل أو و االهميىةت فعنىد الممارسىة
تبىىدو القىىوانين غيىىر مهمىىة ككىىل فىىي الشىىارع اليمنىىي بسىىبب عىىدم اعتىىراف االنقابيىىين
بالقانون و حكم الشارع بقوانينهم همت واليمنيون عموما ال ينك ون القىوانين بشىكل كبيىر
في حىاالت السىلم أو الحىرب و يغلىب علىى حمايىة اإلبىداع والتعبيىر الكنىي حجىم المبىدع
وقوته والمجتمع ال ي ينتمي إليه أو المؤسسات التي ينتمي إليها  .لكن تىم رصىد بعىص
الحاالت التي يمكن إضافتها كشكل جديد من أشكال حماية اإلبداع والدعم الكني منها :
 .2الحماية الشىعبية لإلبىداع ؛ حيى تىم متابعىة حملىة كبيىرة مىن قبىل
المواينين ونشيا حقوق اإلنسان والحقوق الثقافيىة علىى وسىا ل
التواصل االجتماعي كما حد مع قضية أيمن عثمان .
 .1التعىىايف والنىىدا مىىن قبىىل النشىىيا لحقىىوق اإلنسىىان والحقىىوق
الثقافيىىة لحىىاالت االعتقىىال التعسىىكي واإلخكىىا القسىىري للمثقكىىين
واإلعاميىىين والحمىىات الدوريىىة فىىي ه ى ا المجىىال علىىى وسىىا ل
التواصل االجتماعي .
 .3حاالت لجو إنساني قدمت لبعص القيادات الثقافية .
 .4حاالت عاقة الكنان بقبيلة أو كيان سياسي يضمن له الحماية.
إن لتىىأثير الصىىراع فىىي الىىيمن والحىىرب علىىى الىىيمن لىىه دور سىىلبي فىىي التيىىور الثقىىافي
والكنىي واالدبىي والتىرا وحمايىىة التىرا الثقىافي وغيرهىا الكثيىىر مىن القضىايا الثقافيىىة
التي تدهور بها الحال إلى االسىتقياب أو االنىدثار أو الهىروب أو التمويىل الىردي مىن
قبىىل المىىانحين الىىوينيين واإلقليميىىين والىىدوليين للثقافىىة والكنىىون واالدب ودعىىم حريىىة
التعبير من خالها.
إن حرية التعبير ال ترتبي فقي بالدعم والتمويل بىل مىا هىي المسىاقات التىي يمضىي مىن
خالها اإلبداع الى المستهلك كالقنوات و اإل اعات و الصحف ودور النشر والمنصىات
الثقافية ت وقد كان معظمها لألسف مستقيب ومغلق على اإلبداع المستقل.
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وتىىرتبي حريىىة التعبيىىر – أيضىىا  -بالمسىىتهلك للمنىىت اإلبىىداعي ولكىىن الكىىرز السياسىىي -
أيضا  -كان له تأثير على حالة حرية التعبيرت فبسبب الكرز السياسي أصبح هناك فىرز
فنىىي فىىي الشىىارع اليمنىىي والجمهىىور اليمنىىيت فهنىىاك الكثيىىر مىىن النىىاس يسىىمعون فقىىي
الزوامىىل السياسىىية التىىي يصىىدرها الحوثي ىون ت وهنىىاك جمه ىور متخصىىص فىىي سىىماع
الشىىىيات التىىىي ينتجهىىىا فنىىىانوا الشىىىرعية والمتىىىأثرة بالشىىىيات السىىىعودية ت أو االغىىىاني
الوينية القديمىة التىي يعىاد إنتاجهىا ت أو المنتجىات الكنيىة الجديىدة مىع نسىب قليلىة للغايىة
ممن يتكاعلون مع إنتاج الشىباب والمبىادرات الشىبابية مىن أغىان وأفىام وثا قيىة ت وهى ا
واضح من حجم المشاهدات المتدني للغاية على ه المنتجات على يوتيوب .وفي نكىس
الوقت هناك عدم تجاوب مىع العديىد مىن االنشىية الكنيىة والثقافيىة واالدبيىة فىي الشىارع
في ظل بح

الشارع عن لقمة العيض فىي ظىل الحىرب والحصىار وإزديىاد رقعىة الكقىر

وتكشي االمراص الوبا ية و زيادة عدد البيالة وعىدم صىرف مرتبىات المىوظكين لكتىرة
امتدت لشهور يويلة حتى اآلن .
ومع التركيز علىى المسىتهلك واالسىتهاك الثقىافي فهنىاك – أيضىا  -تىدن كبيىر فىي هى ا
المجالت فمع الحصىار علىى الىيمن يمنىع كليىا دخىول المنتجىات الثقافيىة إلىى الىيمن ومىن
ضمنها مجات ثقافية محترمة كان لها مساحة من اهتمام الجمهور كمجلىة "العربىي" و
"دبىىي" الثقافيىىة ومجلىىة "الدوحىىة" و"نىىزوى" وألبومىىات الميىىربين العىىرب واالجانىىب ت
واالفام السينما يةت وغالبا مىا يتىابع الجمهىور اليمنىي هى المنتجىات علىى اإلنترنىت أو
عبر شرا نسخ مقرصنه منها متواجدة بكثرة لدى مراكىز بيىع االفىام ت وهنىاك إغىاق
شىىبة نسىىبى للمسىىرل اليمنىىي فيمىىا عىىدا بعىىص المسىىرحيات التىىي تىىروج لرؤيىىة السىىلية
الحالية وه لها جمهورها.
وعلىىى صىىعيد الكعاليىىات الثقافيىىة فهنىىاك نخبويىىة باتجىىا حضىىور المعىىارص التشىىكيلية
والصىىباحات واالمسىىيات الشىىعرية إن حىىدثت بأغلىىب الحضىىور هىىم أنكسىىهم من ى فتىىرات
يويلة .
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لم تعد هناك دور سينما وبالتالي اختكت السينما من خارية الجمهور بالرغم مىن نشىاي
عدد من المؤسسات فىي هى ا االمىرت إال أنىه حتىى هى المؤسسىات غيىر الحكوميىة كىان
مرتادوهىىا قل ىة وهىىم أنكسىىهم فىىي كىىل العىىروص السىىينما يةت وفىىي االخيىىر توقكىىت بسىىبب
توقف الدعم وإنه لمن قبيل السخرية أن يصل حجم المعونات لليمن إلى حوالي مليىاري
دوالر ال يخصص منها ولو واحىد بالما ىة للعمىل الثقىافي حتىى لىو كىان مرتبيىا بالعمىل
اإلغىىاثي! وإنىىه لمىىن المكارقىىة أن تخىىرج مىىن الىىيمن المراكىىز الثقافيىىة العالميىىة التىىي كىىان
يمكن أن تقدم الدعم الكني والثقافي لليمنيين في ه المرحلة الكارقة مثل البيت االلماني
والمركز الثقافي الكرنسي والمركز الثقافي المصري والسوري والروسي.
إنها لمرحلة فارقة وسوداوية في العمل الثقافي والكني وك ا حرية التعبيىر واإلبىداع فىي
اليمن وشارك فيها الجميع مىن دول الجىوار الخليجىي والحكومىة الشىرعية أو االنقابيىة
أو مؤسسات وينية وإقليمية ودولية ت وستحتاج اليمن إلى الكثير مىن العمىل بعىد انتهىا
االزمة للوصول إلى حرية تعبير مقبولة ومنت إبداعي جيد.
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أوراق العمل
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حرية الصحافة النسوية بين العادات والسياسة والدين.
د /منى المحاقري
صاحب االمتياز رئيس تحرير مجلة عروس اليمن
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مقدمة
إن الحدي

عن حرية الصحافة في اليمنت حدي

ال أبالغ بقولي أنه حدي

محكوف بالمخايرت والمحا يرت وقد

يشبه اله يان في ظل واقع اجتماعي منغلق وسياسي

مضيرب واقتصادي هض وفي ظل غياب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وواقع
تحكمه القبيلة ويسيير عليه الحزب الواحد.
الفصل األول
قال تعالى (:لقد كان لسبإ في مسكنهم أية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور*) سورة سبأ أية ()25
عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه وأرضا  -قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية " أتكق عليه
الشيخان.
والجمهورية اليمنية دولة عربية إسامية تقع في أقصى الجنوب الغربي لقارة اسيا
وتبلغ مساحتها  550000كيلو مترا مربعا ويسكنها وفق أخر إحصا ية أجريت في
العام  1004ما يقرب  10مليون نسمة؛ عاصمتها السياسية صنعا واالقتصادية عدن.
وتعد أصل العرب العاربة (القحيانيون)؛ وقد قينتها العديد من الحضارات كانت
أهمها حضارة سبأ التي كرت في الكتب السماوية بما يعرف بقصة سليمان وملكة سبأ
بلقيس؛ وقد ضمت ه الدولة في عهدها أول دولة مركزية شملت اليمن بأكملها بل
وامتدت حتى وصلت إلى قلب الجزيرة العربية .وقد اشتهرت بنظام حكمها ال ي
اعتمد على الشورى وك ا بإحتكارها على تجارة البن والبخور في لك العصر .وفي
العصور اإلسامية كان لليمن وشعبها دورا كبيرا في نشر الدعوة وتبليغ الرسالة فعلى
سبيل المثال إستياع الحضرميون توصيل اإلسام إلى شرق اسيا وخاصة إلى
إندونيسيا وماليزيا حي

مازالت آثارهم شاهدة عليهم حتى يومنا ه ا وفي العصر
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الحدي

وتحديدا في القرن التاسع عشر كانت اليمن تشهد تكككا سياسيا وضعكا

اقتصاديا فقد كانت عبارة عن دويات متناحرة في ما بينها مما أدى إلى سقوي كل
تلك الدويات بأيدي المستعمرين سوا كانوا برييانيين أو عثمانيين.
في التاسع عشر من يناير عام  2839قامت قوات االحتال البريياني وبعد مقاومة
ضاربة من اليمنيين باحتال مدينة عدن .وفي عام  2849إحتلت قوات االحتال
العثماني الحديدة وتهامة .وب لك يسجل التاريخ اليمني المعاصر سقوي آخر دولة
مركزية يمنية .ومن الماحظ أن برييانيا كانت سباقة في إحتالها لعدن قبل أي دولة
أخرى في المنيقة وقد حاول قبلهم البرتغاليون ولكنهم دحروا وإستكاد من تجربتهم
البرييانيون وه ا يعود السباب عدة أهمها يرجع لتحكم عدن في المدخل الجنوبي
للبحر االحمر ت وارتبي تاريخها بتاريخ البحر االحمر الشريان الهام للمواصات
الدولية بين المشرق والمغربت فهي بموقعها الممتاز تسيير على المدخل الجنوبي
وتتحكم به .
وقد وصكها بن بيوية عند زيارته لها (عدن) في ميلع القرن الخامس عشر
فقال(هي مرسى بالد اليمن على مدخل البحر األعظم ،والجبال تحف بعدن وال مدخل
إليها إال من جانب واحد)  .وفي رسالة للكابتن هنز  /قا د القوات البرييانية إلقناع
حكومته باالستيا على عدن جا فيها( إن هذا المرفأ العظيم يمتلك من القدرات
واإلمكانيات ماال يمتلكه ميناء آخر فهو يمثل مركزا تجاريا ممتازا وال شك أنه أنسب
الموانئ الموجودة لمواصالت اإلمبراطورية عبر البحر األحمر وفي وضعه الحالي
/الطبيعي صالح الستقبال البواخر وتموينها في كل فصول السنة).
وبه ا يتبين بأن مينا عدن كان نعمة هللا له المدينة التي كرت في التوراة وسميت
ب(إيدين)وفي الوقت نكسه كان نقمة عليها من قبل الغزاة واليامعين ال ين كانوا يوال
فترات التاريخ يعدونها مدخا لكنز ال ينضب وثغرا مهما من ثغور اليمن السعيد وقد
قسم االحتال البريياني الجنوب اليمني إلى ما يقرب  11سلينة ومشيخة أيلق عليها
اسم المحميات.
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ونال شمال اليمن إستقاله من العثمانيين في  2928عندما هزمت اإلمبرايورية
العثمانية في الحرب العالمية االولى ووقعت اتكاقية حول الواليات التابعة
لإلمبرايورية في /30أكتوبر2928 /م بموجب المادة رقم  26من االتكاقية والتي
قضت باستسام القوات العثمانية بدون قيد أو شري وإنها اإلدارة العثمانية في ه
الواليات .وبه ا أقيمت مملكة في شمال اليمن سميت بالمملكة المتوكلية اليمنية وأيلق
على ملوكها اسم أ مة ( مكردها إمام ) ولكنها عملت على جعل شمال اليمن معزوال
عن العالم بسبب تخلف أ متها وظلمهم؛ مما انعكس على شتى المجاالت التي تمس
حياة المواين فانتشرت االوب ة بسبب غياب الصحةت وتكاقمت معدالت االمية حي
وصلت معدالتها إلى  %99إضافة إلى تدهور الحالة االقتصادية وارتكاع الضرا ب
المحصلة من المواينين.
كل لك جعل الباد تعيض حالة من الشقا نت

عنها ثورة شعبية قادها الضباي

االحرار في /16سبتمبر 2961/قضوا فيها على الحكم اإلمامي الرجعي ت وأعلنوا قيام
الجمهورية العربية اليمنية وعاصمتها صنعا .
وفي /24أكتوبر 2963/انيلقت من جبال ردفان في الجنوب اليمني ثورة ضد
االحتال البريياني ال ي خرج آخر جنود منها في /30نوفمبر 2963/وأعلن قيام
الجمهورية اليمنية الديمقرايية الشعبية التي تحولت بعد بضعة أعوام إلى دولة
اشتراكية وعاصمتها عدن.
في /11مايو 2990/تحققت الوحدة اليمنية وعاصمتها السياسية صنعا واالقتصادية
عدن في عهد الر يس السابق علي عبد هللا صالح.
الفصل الثاني  -مرحلة ما قبل الخمسينات(:)0581-0288
تميزت ه الكترة بكونها البداية الحقيقة للصحافة في اليمنت إضافة إلى قيام المملكة
المتوكلية في اليمن الشمالي وخضوع الجنوب لاستعمار البريياني ال ي نت عنه
تشكل حركات المعارضة الموجهة ضد النظامين سابقي ال كر إضافة إلى ظهور
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العديد من التنظيمات والتجمعات واالحزاب التي اتسمت بالمنايقية؛ وكل ه ا وجد
انعكاسه في صحافة ه ا العهد .وستتناول الورقة صحافة الشمال والجنوب كا على
حد .
 الجنوب اليمني
كان بداية عهد اليمن مع اليباعة في العام  2853عندما أدخلت سليات االحتال
البريياني في عدن أول ميبعة لتغيية إحتياجات إدارتها في المستعمرة ت كما بعثت
عددا من المحكوم عليهم بالسجن إلى الهند للتدريب على عملية الصف اليدوي و لك
لتشغيل الميبعة والتي كانت تيبع باللغتين العربية واإلنجليزية.
وقد قسمت الصحافة إلى أقسام بحسب الجهة الداعمة له الصحف وفق التقسيم اآلتي:
 الصحافة الرسمية
حرص المستعمر البريياني على إصدار الصحف النايقة باسمهت وقد تزايدت ه
من خالها أخبار ويروج لسياساته

الصحف بميلع االربعينيات وكان يب

وإنتصاراته في الحرب العالمية الثانية مما يزيد من انسجام خييه السياسية
واإلعامية الرامية إلى إحكام القبضة على المحميات البرييانية في الجنوب العربي
اليمني؛ ومن ه النشرات الرسمية ن كر اآلتي:
 جريدة محمية عدن :صدرت باللغة العربيىة واإلنجليزيىة وكانىت أول
صىىحيكة رسىىمية تصىىدر بالعربيىىة .صىىدرت ابتىىدا مىىن ميلىىع عىىام
 2939وتشىىىمل موضىىىوعاتها التعيىىىين والترقيىىىات وأخبىىىار السىىىلية
االسىىتعمارية الرسىىمية وأخبىىار المحميىىات وقضىىايا الزراعىىة وبعىىص
الدراسات القصيرة وأخبار قمع السليات االستعمارية لإلنتكاضة في
المحميات وقضايا يبية وبعص اإلعانات .
 صىىوت الجزيىىرة (عىىدن) :صىىدرت فىىي عىىام  2939باللغىىة العربيىىة .
تغيي أخبار وانتصارات الحلكا في الحرب العالمية الثانية.
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 الصقر البريياني :صدرت في  2942وهي نشرة باللغىة اإلنجليزيىة
تغيىىي أخبىىار سىىال الجىىو البرييىىاني وتمجىىد انتصىىاراته وحيازتىىه
لليا رات المختلكة.
 االخبىىار العدنيىىة :صىىدرت باللغىىة العربيىىة وقامىىت بتغييىىة االخبىىار
الرسىىىىمية والقىىىىوانين والتعيينىىىىات واالحىىىىدا الجاريىىىىة فىىىىي عىىىىدن
والمحميىىات والىىوين العربىىي والتعليقىىات السياسىىية ومقتيكىىات مىىن
تعليقات الصحف.
 صحافة التنظيمات المناطقية واإلصالحية
عمدت بعص الشخصيات المثقكة التابعة لبعص التنظيمات التي تشكلت في ميلع
الثاثينيات والتي كانت مهتمة باإلصال المنايقي إلى إصدار صحف ومجات
عبرت سياسيا عن إتجا ه

التجمعات وإن لم تعلن بصراحة على تبعيتها لتلك

التنظيمات وهي كاآلتي:
 فتاة الجزيرة :صدر العدد االول منها في /2يناير2940/
وهي جريدة أسبوعية تصدر كل يوم أحد؛ بعد فترة وجيزة
من إصدارها تأسست الجمعية العدنية في عام  -2949أول
حزب سياسي في عدن -وكانت تيالب بالحكم ال اتي لمدينة
عدن (فقي)فأصبحت لسان حال ه

الجمعية وتعد من

الصحف المؤيدة لإلدارة االستعمارية لوقوفها الدا م مع
سياساتها ومقترحاتها .لقد تنوعت وتعددت القضايا التي
عالجتها ه

الصحيكة على الصعيدين الشمالي والجنوبي

كما ورد في أخبارها وتعليقاتها مواضيع عن دولة العوا ل
التي كانت تتمتع بحكم اتي تابع للتاج البريياني في أرص
حضرموتت إضافة إلى عرضها لألحدا
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الدولية والعربية

واستحداثها لباب أسمته بالبريد أو التلكون ويعنى بهموم
المواين المختلكة .كما تضمنت أبوابا لإلعان وللمقاالت
واالخبار المتكرقة .توقكت عن الصدور في عام .2967
 صوت اليمن :صحيكة أسبوعية صدر العدد االول منها في
/32أكتوبر 2946/في عدنت ولها خصوصية في كونها
أول صحيكة شمالية معارضة للحكم اإلمامي في شمال
اليمن تصدر من عدن  -إلجتناب بيض اإلمام  -وقد أسسها
القاضي الشهيد محمد محمود الزبيري وقد كانت لسان حال
الجمعية اليمنية الكبرى (حركة األحرار اليمنيين) كما كانوا
ييلقون على أنكسهمت وتعد صوت اليمن أول صحيكة يمنية
مارست العمل الصحكي الحدي

كامات فا يخلو عدد إال

وكان يحوي مقاالت وتعليقات وأخبار وتحاليل لألوضاع
المحلية والعربية والدوليةت إضافة إلى أنها أول صحيكة
يمنية استخدمت فن الكاريكاتير في النضال السياسي عبر
إبراز عيوب الحكم اإلمامي المتوكلي في الشمال بشكل
هزلي جاد .كما أنها أضافت صكحات غير ثابتة لبيانات
الجاليات اليمنية في أماكن تمركزها الر يسية (الخلي ت
السودانت أثيوبيات الصومال) وتم إغاق الصحيكة في عدن
بأمر من السليات البرييانية بيلب من سليات النظام
الشمالي في عام  2948ولم تعاود الصدور إال من القاهرة
في عام 2955ت وقد علق المؤرخ الصحكي اليمني د/سيف
علي مقبل في كتابه "تاريخ الصحافة في اليمن" عن أسباب
إغاق الصحيكة قا ا :بذلك يتجلى تحالف النظام
االستعماري واإلمامي في هذا الموقف وفي عام 2939م ت
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وبعد صدور القانون تقدم السيد محمد علي لقمان بيلب
االمتياز إلى الحكومة البرييانية من أجل إصدار صحيكة
( فتاة الجزيرة) وصدر العدد االول منها في االول من يناير
2940م ت وبصدور الصحيكة دخلت الصحافة مرحلة جديدة
حي تعد أول صحيكة عربية صدرت في محمية عدن.
ومرت الصحافة النسا ية في مدينة عدن بثا

مراحل أساسية ساعـــدت على

ظهورهــا وإرسا دعا همــا وكانت البداية مع صحيكة (فتاة الجزيرة) التي ساندت
قضايا المرأة في عدن ويالبت بحقوقها كالتعليم ومناهضة الزواج المبكر وحقها في
العمل والمشاركة السياسية والسكور وبالمقابل كانت هناك صحف رفضت ه ا الرأي
ويالبت ببقا الكتاة في المنزل وتعلم أمور تدبير كصحيكة(ال كرى) وصاحبها
ور يس تحريرها الشيخ علي محمد باحميض والصادرة عام 2948واستمرت
المناظرات الكامية بين الصحف المساندة لقضايا المرأة العدنية ممثلة بالتيار التقدمي
والصحف المعارضة لتحرير المرأة ممثلة بالتيار المتشدد ورجال الدين وكانت جميع
الميالبات بحقوق المرأة تتم عن يريق رجال متعايكين معها وعهدوا على أنكسهم
مهمة الدفاع عن حقوقها ت وكل لك يعد المرحلة االولى التي مهدت لظهور الصحافة
النسا ية في عدن .أما المرحلة الثانية فهي بداية قيام المرأة العدنية بالتعبير عن نكسها
وإنما بأسما مستعارة كاستخدامهن أسما  :بنت البلد – المحجبة – النملة – فتاة
الجنوب – أم البنات باإلضافة إلى استعمالهن أسما

كورية حتى يتكادين الدخول في

مشاكل مع رجال الدين والتيار المتشدد في عدن.
واتخ ت النسا في عدن من ه

االسما اليريقة المثلى في التعبير عن آرا هن

والدفاع عن قضاياهن بأنكسهنت وكتبن العديد من المقاالت والقصص واالشعار وحتى
شاركن في مسابقات القصص القصيرة التي كانت تيلقها إحدى الصحف  .كما تولت
النسا في ه ا المرحلة مهمة اإلشراف وإعداد صكحة المرأة في بعص الصحف مثل:
السيدة ماهية محمد جرجر ــ الشهيرة بماهية نجيب ــ التي تولت إعداد وإشراف على
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صكحة المرأة (ركن المرأة) في صحيكة ( اليقظة) التي صدرت في يناير عام 2956م
ــ والتي كان يملكها أخوها السيد عبد الرحمن محمد جرجر  .وكانت تكتب تحت اسم
مستعار هو (بنت البلد) حتى ال يعرفها أحدت وفي أغسيس من نكس العام تحولت
إدارة الصكحة لهانم جرجرة – ابنة أخيها االكبر محمد جرجرة -وكتبت أيضا تحت
اسم مستعار (هـ  .جرجرة) وكما أدارت السيدة أم البنات صكحة المرأة في صحيكة
القلم العدني .إلى أن ظهرت صحيكة نسا ية تعني بشؤون المرأة واالســرة في عــدن
والجزيرة العربية والمغرب العربي إال وهي صحيكة( فتاة شمسان).
وهنا بدأت المرحلة الثالثة وظهرت الصحافة النسا ية بصورة رسمية في عدن
بظهور صحيكة (فتاة شمسان) في االول من يناير عام 2960م وكانت صاحبتها
ور يسة تحريرها السيدة ماهية نجيب متحدية ب لك جميع العراقيل واآلرا المعارضة
لها والعادات والتقاليد التعسكية بحق المرأة و إلتزمت الصحيكة بقضايا المرأة المختلكة
من حقها في التعليم ت السكور ت العمل ت المشاركة السياسية وحقها في إختيار شريك
حياتها والمساواة بين المرأة والرجل في المجتمع العدني ومناهضة الزواج المبكر.
ووضعت االمثلة والبراهين على أهمية التعليم ودا ما ما كانت الصحيكة تردد
مقالة(وبالعلم ترتقي األمم) وربيت العلم بالعمل في الكثير من مقاالتها ت وقد ورد في
أحد مقاالتها التي كتبها محمد عبد ويني تحت عنوان(دور المرأة في المجتمع
وأهميته بالنسبة للرجل) جا فيه (إن واجب اآلباء واألمهات وأولياء األمور أن
يشجعوا بناتهن للمضي قدما لينهلن من مناهل العلوم وال يقتصرن على التعليم
الداخلي فقط فسوف يحمالن عقبى ذلك في النهاية حيث يكن قد ساهمن في خدمة
وطنهن ومواطنيهن حين تصبح لنا الطبيبة والتربوية والدبلوماسية و.و.و .الخ).
ودافعت المجلة بكل شجاعة عن تعليم الكتاة وتيوير تعليمها ومساواته بتعليم االوالد
وإعيا ها نكس الكرص للحصول على إجازات علمية خارج الباد حتى يتسنى لها بعد
لك الحصول على فرص جيدة للعمل وفتح أمامها أبواب العمل المختلكةت وكما كانت
تنشر تقدم الكتيات على المستوى التعليمي والعملي لتحكيز الكتيات االخريات للح و
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ح وهنت ويالبت بحق المرأة في السكور كنتاج للتيور واعتبرت أن الحجاب يقف
عا قا أمام تيور المرأة.
كما واكبت الصحيكة جميع أحدا

الحراك السياسي ال ي شهدته شوارع مدينة عدن

في الستينيات ضد االستعمار البريياني ونشرت الصحيكة  -العدد الرابع يناير
2964م في الصكحة االولى -صور النسا المعتصمات في مسجد العسقاني في
كريتر و لك بعد أن عقد مؤتمر صحكي مباشر بعد دخولهن المسجد وحضرت السيدة
ماهية المؤتمر وواكبت الحد

على مدى الكترة كلها إلى أن وصل وفد من حزب

العمال البريياني المعارص إلى عدن في  19ديسمبر 2963م وزار وفد النسا
المعتصمات في اليوم التالي لوصوله ورافقه في ه
العدنية المرموقةت حي

الزيارة عدد من الشخصيات

أيلع الوفد على أوضاع المعتصمات ودوافعهن ل لك

االعتصام وأبدى إعجابه بموقكهن ت وصرل أحد أعضا ه (إن شعبا هذه روح نسائه
سوف يكون النصر من نصيبه) وبالكعل حققت الصحيكة تقدما من خال عملها
القيادي بمناصرة المرأة وقضاياها وأسهمت في إحدا

تغيير ملحوظ في المجتمع

العدني في لك الوقت ويالبت المجلة بحق المرأة في المشاركة السياسية وحقها في
االنتخاب ويالبت به صراحة في البرلمان البريياني في لندن عندما ُدعيت رسميا إلى
هناك في صيف عام 2961مت كما يرحت الموضوع في مؤتمر نسا آسيا وأفريقيا
المنعقد في القاهرة بـ 19نوفمبر عام 2963م وقد خرجت من المؤتمر بتوصيات تؤكد
لك الحقت ووجهت ه ا الميلب إلى كبير الوزرا في االتحاد الكيدرالي السيد حسن
علي بيومي وبعد وفاته جددت اليلب لخلكه ثم توقكت مجلة فتاة شمسان عن الصدور
في 2966م .وجا االستقال الويني في الثاثين من نوفمبر 2967م ودخلت عدن
وجنوب اليمن مرحلة جديدة ومختلكة تماما عن سابقتهات وشهدت ه ا المرحلة انحسارا
كبيرا في عدد الصحف الصادرة ونوعيتها وجا

لك نتيجة الختاف السياسة

اإلعامية وتحول اإلعام من إعام حر إلى حد ما إلى إعام موجه بنا على السياسة
التي إنتهجتها الدولة.
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وشهدت ه

المرحلة تأسيس اتحاد نسا اليمن  6فبراير 2968م وهو لسان حال

المجلس المركزي إلتحاد نسا اليمن وأصدر االتحاد مجلة تعنى بالمرأة واالسرة
أيلق عليها اسمه "نسا اليمن" صدر العدد االول منها في مارس عام 2975مت وكان
عددا خاصا للمشاركة في المؤتمر العالمي الثال

(لمناهضة العنف ضد المرأة)

المنعقد في المكسيكت ركز العدد على تبني اإلنجازات القانونية لليمن الديمقرايية
وبشكل خاص قانون االسرة الصادر في يناير عام 2974مت والقوانين التي تضمن
المساواة للمرأة في العمل والحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وناقشت المجلة
أيضا العديد من القضايا التي تهم المرأة كأساليب التربية الحديثة والتعامل مع االيكال
...الخ  .وكانت المجلة تتقيع في الصدور و لك نتيجة لتأثرها باالوضاع السياسية في
الباد واستمرت بالصدور إلى حين إعان الوحدة اليمنية ثم توقكت عن الصدور مع
إعان الحركة النسا ية اليمنية فلم تتوفر ميزانية للمجلة ولم يتحمل أحد إدارتها وهناك
المزيد من االمور وهدفت المجلة بشكل ر يسي إلى عكس السياسة العامة لاتحاد العام
لنسا اليمن وتحقيق أهدافه وتبلور لك من خال المقاالت والمواضيع المنشورة فيهات
كما ركزت على قضايا المرأة والمرأة العاملة خاصة وقضايا اليكولة .ولم تكن المجلة
منتظمة في الصدور وكانت تتوقف بين حين وآخر متأثرة بالظروف السياسية للبلد..
في بداية االمر كان إخراجها ردي ا ولم تكن تمتلك هي ة تحريرت وفي العام 2981م
صدر أول عدد لها بعد تشكيل هي ة التحرير وجا العدد مختلكا تماما عن سابقيه من
حي

اإلخراج الكني والمواضيعت وتوقكت تماما مع توحد الحركة النسا ية بين شيري

الوين.
كما تم خال ه ا المرحلة اختيار صحيكتي (24أكتوبر وصوت العمال) أُنمو جا لتمثا
ه ا المرحلة الن الصحف والمجات في عدن بعد االستقال الويني كانت توجه من
مركز سياسي وأيدلوجي واحدت من خال التنظيم السياسي الحاكم بمسمياته المختلكة
التنظيم السياسي الجبهة القومية أو التنظيم الموحد للجبهة القومية أو الحزب
االشتراكي اليمني الحقا وباإلضافة إلى أن الصحيكتين إحتوتا على صكحات للمرأة
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ويرحت من خالهما المواضيع والقضايا التي تهم المرأة بأقام نسا يةت كما كان
للمرأة حضور في هاتين الصحيكتين من خال عملها الصحكي التخصصي خاصة بعد
تخرج عدد من الصحكيات المتخصصات في ه ا المجال وعملن في الصحف بكتابة
االخبار والتحقيقات والتقارير وإدارة صكحات المرأةت فاتخ ت قضايا المرأة في ه
المرحلة شكا جديدا وهو المشاركة في بنا الوين ورفع الوعي المجتمعي.
 عىىىام  2871م أدخىىىل العثمىىىانيون أول ميبعىىىة إلىىىى مىىىا كىىىان
يعرف باليمن الشمالي.
 صدرت نشرة ”الىيمن” المخصصىة لنشىر مراسىيم وتعليمىات
المتصرفية العثمانية في صنعا ت استمرت  7سنوات .
 عىىام  2879م صىىدرت صىىحيكة “صىىنعا ” وهىىي الصىىحيكة
االولىىىى علىىىى مسىىىتوى الجزيىىىرةت وكانىىىت تصىىىدر بىىىاللغتين
(العربيىىةت والتركيىىة) واسىىتمرت فىىي الصىىدور حتىىى خىىروج
العثمىىىانيين عىىىام  2928م .بينمىىىا عىىىرف مىىىا يسىىىمى بىىىاليمن
الجنىىوبي صىىدور أول جريىىدة وتسىىمى “عىىدن” الرسىىمية فىىي
عىىام  2919م .بعىىد لىىك توالىىت اإلصىىدارات حي ى وصىىلت
اإلصدارات في عدن وحتى أوا ىل السىتينات لتصىل إلىى 34
إصدارا ما بين مجلة وجريدة حكومية وحزبية ونقابية يوميىة
وأسبوعية.
نص دستور الجمهورية اليمنية في مادته ( ) 27على:
(لكل مواطن حق اإلسههام فهي الحيهاة السياسهية واالقتصهادية واالجتماعيهة والثقافيهة،
وتكفل الدولة حرية الفكر واإلعراب عن الرأي بهالقول والكتابهة والتصهوير فهي حهدود
القانون)

18

ملكية المؤسسات اإلعالمية:
صىىدر القىىانون رقىىم (  ) 15لسىىنة  2990م بشىىأن الصىىحافة والميبوعىىات حيى ككلىىت
المادة (  ) 33منه على :حق إصىدار الصىحف والمجىات وملكيتهىا مككىول للمىواينين
واالحىىىىزاب السياسىىىىية المصىىىىرل لهىىىىات واالفىىىىراد والشخصىىىىيات االعتباريىىىىة العامىىىىةت
والمنظمىىات الجماهيري ىة اإلبداعيىىة ت والىىوزارات والمؤسسىىات الحكوميىىة وفقىىا لمىىا هىىو
منصوص عليه في ه ا القانون وقد وصلت اإلصدارات خىال الكتىرة مىن 2998- 90
إلى ما يقارب( ) 280صحيكة ومجلة.
والقانون مازال يعمل به حتى اآلن على الرغم من المآخ التي ييلقهىا أصىحاب المهنىة
والمراقبينت إال أنه يجري حاليا تعديل ه ا القىانونت ويىدور لغىي حىول هى التعىدياتت
وأهىىم مىىا فىىي التعىىديات هىىي دعىىوة ر ىىيس الجمهوريىىة إللغىىا عقوبىىة السىىجن بحىىىق
الصحكيينت ويخشى آخرون من أن تستبدل ه العقوبة بعقوبات يرون أنهىا أقسىى مثىل
تحديىىد مبىىالغ كغرامىىات خارجىىة عىىن القىىدرة االسىىتيعابية للصىىحف الس ىيما تلىىك االهليىىة
والمسىىتقلة ..ومىىن االنتقىىادات التىىي توجىىه لمشىىروع تعىىديل القىىانون بىىأن هنىىاك كثيىىر مىىن
المحظوراتت وك لك ضرورة الحصول على ترخيص مزاولة المهنةت وييالب منتقىدي
القانون باستبدال الترخيص باإلخيار.
أمىىا اإلعىىام اإل اعىىي فقىىد عرفتىىه الىىيمن فىىي عىىام  2940م عنىىدما أنشىىأ االنجليىىز إ اعىىة
صوت الجزيرة في عدن وانتهىى إرسىال هى اإل اعىة بنهايىة حىرب عىام  .2945وفىي
عام  2946م قدم وفد أمريكي إلى صنعا للتباح مع اإلمام حول استخراج النكي فىي
الىىيمن مصىىيحبا جهىىازا السىىلكيا إهىىدا لإلمىىام الى ي اسىىتخدمه لإلرسىىال اإل اعىىي ال ى ي
اقتصر بثه على يومي الخميس والجمعة ولمدة  75دقيقة فقي.
أمىىا اإلعىىام التلكزيىىوني فترجىىع بداياتىىه إلىىى عىىدن ت فىىي حىىين كانىىت بدايىىة اإلرسىىال
التليكزيوني فىي صىنعا عىام  2975م واقتصىر فىي البدايىة علىى تغييىة مدينىة صىنعا
وضواحيها.
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هياكل المؤسسات اإلعالمية
لم يسمح بحق التملك للمؤسسات اإلعامية المسىموعة والمر يىة واكتكىي بالسىمال بحىق
إصىىدار الصىىحف والمجىىات وملكيتهىىات وعلىىى الىىرغم مىىن أن الصىىحافة الميبوعىىة قىىد
ازدهىىرت مىىن خىىال الكىىم الكبيىىر فىىي اإلصىىدارات إال أن صىىعوبات جمىىة جعلتهىىا تكقىىد
العمل المؤسسي وانهىارت بعىص الميبوعىات وأغلقىت أبوابهىا وإختكىي الىبعص اآلخىر
مىىن السىىاحةت والىىبعص أصىىبح صىىحافة المناسىىبات حي ى تظهىىر فىىي مواسىىم كاالعيىىاد
والمناسبات الوينية واالنتخابات لتستكيد من الدعم ال ي تحصل عليه لكنها سىرعان مىا
تعود في سبات عميق والصعوبات والمعوقات التي واجهىت المؤسسىات اإلعاميىة فىي
اليمن يمكن إيجازها في:
المشكالت التنظيمية وتشمل:
 غموص االهداف.
 قلة التخييي االستراتيجي.
 نقص التكنولوجيا.
 ضعف نظم المعلومات.
 تدني االتصاالت التنظيمية.
المشكالت البشرية وتشمل:
 القيادات التقليدية التسليية.
 قصور اإلبداع التنظيمي.
 نقص البرام التجريبية.
 قلة الموضوعية في التعيين.
 عدم توافق االجور والحوافز مع العمل.
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المشكالت البيئية وتشمل:
 تدخل السليات العليا.
 ضعف الرقابة التشريعية.
 ضعف المنافسة المحلية .
 ضعف نقابة الصحكيين.
ولىىم تكىىن اإلصىىدارات الحزبيىىة واالهليىىة أفضىىل حىىاال مىىن مثياتهىىا الرسىىمية أو تلىىك
المدعومة حزبيا على الرغم من أن الثانية تتكوق على االولى من حي اإلمكانياتت مع
لك ظل الجميع تحت المعوقات الم كورة أعىا ولىم تسىتيع فىي مجموعهىا أن تؤسىس
لتجربىىة كاملىىة المامىىح والمعىىالم .وقىىد لعبىىت العديىىد مىىن العوامىىل السياسىىية والقانونيىىة
واالقتصادية واالجتماعية أدوارا في أضعاف اإلصدارات الحزبية واالهليةت وأهىم تلىك
العوامل:
 عدم اعتماد الصحافة الحزبية واالهلية على العمل المؤسسي القا م على
التخييي.
 تدني االجور والحوافز المادية والمعنوية.
 نقص مصادر المعلومات.
 عدم التيبيق الدقيق لشروي العمل الصحكي.
ولعىىل اإلشىىارة إلىىى دراسىىة نشىىرت مىىؤخرا (موقىىع التغييىىر  -عىىارف اآلتىىام ) تؤكىىد أن
الصىىحافة الميبوع ىة تعىىاني مىىن مشىىاكل عديىىدة حي ى شىىملت ( ) 40صىىحيكة رسىىمية
وحزبيىىة وأهليىىة جىىرت فىىي محافظىىات أمانىىة العاصىىمة ت عىىدنت تعىىز تإب ت المكىىا
والحديدة على مدى ثاثىة أشىهر ونكى ها قسىم العاقىات العامىة بكليىة اإلعىام – جامعىة
صىىنعا وركىىزت علىىى ردا ة وضىىعف منافىى التوزيىىع وانتهىىا بضىىآلة حجىىم االعىىداد
الميبوعة ومدى تواجدها في السوق .فقد جا ت صىحيكة الرياضىة فىي المرتبىة االولىى
من حي حجم التوزيع الكعلي واالنتشار بواقع(  ) 238804نسخة وفي المرتبىة الثانيىة
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صىىىحيكة االيىىىام – أهليىىىة (  ) 218418ثىىىم صىىىحيكة الثىىىوري –نايقىىىة باسىىىم الحىىىزب
االشتراكي اليمني (  ) 208010ثم صحيكة الثىورة الرسىمية (  ) 98813تلتهىا صىحيكة
الناس االهلية ( ) 98180ثم بازار اإلعانية (  ) 88771وفي المرتبة السابعة صىحيكة
الصحوة – نايقة باسم التجمع اليمني لإلصال (  ) 78564ثم صحيكة الوسىي االهليىة
(  ) 78299ثىىم صىىحيكة  16سىىبتمبر الصىىادرة عىىن التوجيىىه المعنىىوي للقىىوات المسىىلحة
. 68890
هدفت الدراسة الميدانية الخاصة بحجم توزيىع الصىحف اليمنيىة فىي المنافى البيعيىة إلىى
معرفة حجم التوزيع الكعلي للصحف المحلية وأماكن تمركزها وتاشيها ومعرفىة حجىم
جمهور كل صحيكةت ولم تدخل في أرقام الدراسة حجم الصحف التىي يىتم توزيعهىا مىن
خىىال االشىىتراكات السىىنوية أو التىىي تىىوزع مجانىىات كمىىا لىىم تلتكىىت الدراسىىة إلىىى االرقىىام
المعلنىىة مىىن قبىىل عىىدد مىىن الصىىحف حىىول حجىىم يباعىىة العىىدد وبالتىىالي لىىم تتىىأثر بتلىىك
االرقام المعلنة.
الدراسة أوضحت المشكلة التي تتمثل بأن غالبية الصىحف الصىادرة تتمركىز فىي أمانىة
العاصمة بنسبة كبيرةت بينما تقل بشكل ملحوظ في بقية المحافظىات وهى ا يكسىر ضىعف
عملية االنتشار له الصحف وتضاؤل جمهورهىا فىي المحافظىات ويعىود لىك لضىعف
منافىى التوزيىىع وعمليىىة التسىىويق االمىىر الىى ي يىىنعكس علىىى حجىىم ومسىىتوى الرسىىالة
اإلعامية المنايىة بهى الصىحف والقىول بتواجىد هى الصىحف فىي المحافظىات إالا أن
هى ا التواجىىد ال يى كر باسىىتثنا صىىحيكة الرياضىىة حسىىب مىىا تكصىىح عنىىه الدراسىىة حيى
اكتسىىحت الصىىحف فىىي ثىىا محافظىىات واحتلىىت المرتبىىة الثانيىىة فىىي ثىىا لتتصىىدر
الجميع في عملية التوزيع الكلي.
وينسحب ضعف التوزيع وتواضعه على الصحف الحكومية حي ياحظ تدني مسىتوى
توزيعها في المحافظات غير الصىادرة فيهىا باسىتثنا صىحيكة  24أكتىوبرت التىي تىوزع
في صنعا أكثر منها في عدن كمكان إصىدارها كمىا ياحىظ تراجىع الصىحف الرسىمية
عن منافسة بقية اإلصدارات باستثنا صحيكة الثورة التىي احتلىت الصىدارة فىي االمانىة
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بينما جا ت صحيكة الجمهورية في المرتبة التاسعة بمدينة تعىز كمكىان إصىدارها وكى ا
صحيكة  24أكتوبر التي جا ت في المرتبة السابعة بمدينة عدن.
أما الصحف االهلية فتتصدرهن صحيكة االيام ثم صحيكة الناس يليهىا صىحيكة الوسىيت
وُ تعد صحيكة صنعا أقلهىن توزيعىا فيمىا ياحىظ أن الصىحافة النسىا ية االهليىة لىم تحىز
على مرتبة توزيعية معقولةت وهي في أواخر الصحف االقل توزيعا االمىر اتىه ينيبىق
على الصحف الحزبية التي تعىاني مىن ضىعف فىي عمليىة التوزيىع واالنتشىار أكثىر مىن
غيرهىىات وتىىأتي صىىحيكة الثىىوري مىىن بىىين الصىىحف الحزبيىىة حاصىىلة علىىى أعلىىى نسىىبة
توزيىىع يتركىىز معظمىه فىىي أمانىىة العاصىىمة وأقلىىه فىىي المكىىات تليهىىا الصىىحوة التىىي هىىي
االخرى يتركز أعا فىي أمانىة العاصىمة وأقلىه فىي المكىا وتليهىا صىحيكة الوحىدوي -
النايقة باسم التنظيم الوحدوي الناصري -ثم صىحيكة الىبا – معارضىة  -ثىم صىحيكة
 11مىىىايو -الحىىىزب الحىىىاكم  -ثىىىم صىىىحيكة الميثىىىاق  -الحىىىزب الحىىىاكم -وُ تعىىىد صىىىحيكة
العاصمة – اإلصال  -في أدنى الصحف الحزبية توزيعا في المحافظات الست.
اإلعالم المتخصص
علىى الىىرغم مىىن أن الدراسىة اقتصىىرت علىىى حجىم توزيىىع الصىىحف اليمنيىة فىىي المنافى
البيعية إالا أنها لم تشمل المجات وبال ات المتخصصة منها والتي ُتعد مجىات فصىليةت
وهي في االساس صادرة عن مراكز ومؤسسات لكنها غير منتظمة الصدور.
اإلعالم االقتصادي
علىىى الىىرغم مىىن التوجهىىات االقتصىىادية الحاليىىة الىى ي تشىىهدها الىىيمن إال أن اإلعىىام
االقتصادي مازال متواضعا وأبرز أسباب تواضعه يتمثل في عدم توفر الكادر البشري
(الصحكي االقتصادي) أضف إلى لك ضعف إمكانياته المادية نظرا لعدم وجود الىدعم
المؤسسىىي المتمثىىل فىىي اإلعىىان كرافىىد أساسىىي فمىىا زال اإلعىىام فىىي الىىيمن قىىا م علىىى
الشخصنة والحزبيةت وه ا أحد أوجه القصور التي لم تمكىن الصىحافة الجىادة مىن تبنىي
برام واضحة.
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وكانىىىت وكالىىىة االنبىىىا اليمنيىىىة سىىىبأ أصىىىدرت أول مجلىىىة رسىىىمية اقتصىىىادية (مجلىىىة
االقتصىىىادية) إال أن توقكىىىت عىىىام  1003م ت وهىىى ا يعكىىىس عىىىدم االهتمىىىام بالصىىىحافة
المتخصصة على المستوى الرسمي ويمكن القول أن مجلة اقتصاد وأسواق هي المجلىة
االهليىىة االولىىى فىىي الىىيمن التىىي تصىىدر بانتظىىام دقيىىق وتتصىىدر اإلعىىام االقتصىىادي
المتخصصت ووجود مجات أخرى كاالستثمار الصادرة عىن هي ىة االسىتثمار وغيرهىا
لىىم تىىتمكن مىىن خلىىق منافس ىة جديىىة فيمىىا عىىدا تكىىوق ه ى اإلصىىدارات مادي ىا بعيىىدا عىىن
المحتىىوى والمهنيىىة وتظىىل الماحىىق االقتصىىادية الملحقىىة بالصىىحف الرسىىمية واالهليىىة
والحزبية ضعيكة في المضمون والتأثير.
الخاصىىة أن المناخىىات الديمقراييىىة التىىي تشىىهدها الىىيمن سىىتكون مناخىىا مناسىىبا لخل ىق
حريات صحكيةت لكن التجربة لم تترسخ بعدت ومىازال الجميىع فىي السىلية والمعارضىة
مشىىدودين إلىىى الماضىىيت كمىىا أن لغىىة اإلحتىىوا ومحاولىىة اإلسىىتقوا علىىى اآلخىىر بىىل
وتهميشه وإضعافه قا م ت وكثير من الصىحف التىي ييلىق عليهىا أهليىة لىم تلىزم الحيىادت
ولم تنه أساليب واضحة النها تكتقد إلى التخييي السليمت فمرة تميل إلىى اليمىين ومىرة
تميل إلى اليسار.
لكن إجماال نستييع القول أن ضعف هياكل المؤسسىات اإلعاميىة فىي الىيمنت وتخلىف
اإلدارةت وضعف البنىى االقتصىادية ومصىادر التمويىل  -علىى الىرغم مىن اختافهىا هنىا
وهناك  -وك ا تدني المهنية وعدم توافق االجور والحوافز مع العملت ناهيك عىن تىدخل
السىىليات وضىىعف البي ىىة التشىىريعية ت والبعىىد عىىن النظىىرة الخدميىىة للرسىىالة اإلعاميىىة
وتسىىييس المحتىىوى وضىىعف االيىىر التنظيميىىة كنقابىىة الصىىحكيينت كىىل لىىك يعىىد مىىن
العوامىىل المشىىتركة التىىي تجمىىع الصىىحف اليمنيىىة علىىى اخىىتاف مشىىاربها (رسىىمية ت
حزبية).
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مجلة "عروس اليمن" نجاح وإخفاقات
تعد مجلة "عىروس الىيمن" أول مجلىة نسىوية فىي ميلىع االلكيىة الجديىدة وأقىيم االربعىا
الموافق  24يناير حكل تدشين مجلة عروس اليمن وال ي حضىر وزيىر االعىام حسىن
اللوزي وجمع غكير من اإلعامين والصحكيين والكتاب ت وأقيمت ندوة بالمناسبة تحىت
عنوان "مستقبل الصحافة النسوية في اليمن" أدارها مدير تحرير صحيكة الثىورة عبىد
الرحمن بجاض وشارك فيها كل من عميد كلية اإلعام بجامعىة صىنعا الىدكتور /أحمىد
العجل ت و الدكتور /أحمد عقباتت وسميرة النهاري وآخرون وقد تناول المتحىدثون فىي
الندوة السبل الككيلة بتيوير الصحافة النسوية في اليمن وتجويد الرسالة اإلعامية التي
تقىىدمها الصىىحف والمجىىات وأفضىىل اليىىرق التىىي تىىؤدي إلىىى تيىىوير تجربتهىىا وتقىىديم
نمو ج متميز للصحافة المتخصصة في اليمن .
وقىىد وصىىف وزيىىر اإلعىىام حكىىل تدشىىين مجلىىة "عىىروس الىىيمن" باالنياقىىة الواثقىىة
والحىىد الكبيىىرت كمىىا أكىىد أن ىه سىىيمثل إضىىافة هامىىة لكىىل مىىا تعنيىىه المجلىىة مىىن دالالت
وتسعى إليه من أهىداف بالنسىبة لانتصىار للمىرأة وحقوقهىا ومعالجىة قضىاياها .كمىا أن
الىىوزير اللىىوزي ربىىي مسىىيرة التيىىور والتحىىدي فىىي بادنىىا بالمزيىىد مىىن تمكىىين المىىرأة
واإليمىىان بقىىدراتها قىىا ا ( إن إحههاراز خطهههوات عميقههة وكبيههرة فههي مسههيرة التطهههور
والتحههديث فههي بالدنهها مههرتبط  -ش هئنا أو أبينهها -بالمزيههد مههن تمكههين المههرأة واإليمههان
بقدراتها في تحقيق الندّية للرجل بل واستطاعتها التفوق والنجهاح بصهورة ملفتهة فهي
كافة المجاالت وبخاصة اإلدارة االجتماعية والعلميهة واإلدارة االقتصهادية) .وقىد عبىر
وزير االعام عن سعادته لحضور حكىل التدشىين و بمشىاركته أيضىا فىي افتتىال النىدوة
التي تتحد عن مستقبل الصحافة النسوية في اليمن .
وقىد أشىارت ر ىىيس تحريىر مجلىة "عىىروس الىيمن" الىدكتورة  /منىىى المحىاقري إلىى مىىا
تسىىعى إليىىه المجلىىة مىىن أهىىداف لتحقيىىق نجىىال ملمىىوس علىىى صىىعيد العمىىل الصىىحكي
المتخصصت وأن تقدم إضافة نوعية إلى جانىب كثيىر مىن الصىحف التىي تعنىى بقضىايا
المرأة على الساحة المحلية .مؤكدة أن االحتكا بالعدد االول من مجلة "عروس الىيمن"
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يأتي ترجمة لرفص المرأة اليمنية ثقافة التهميض واإلقصا وهو الدليل على ما وصىلت
إليه المرأة اليمنية من مكتسبات في ظل ما وفرته لها القيادة السياسىية الن المجلىة تمثىل
إضىىافة نوعيىىة للصىىحافة اليمنيىىة عمومىىا ولصىىحافة المىىرأة خصوصىىا ولمتابعىىة المىىرأة
اليمنيىىة وتقيىىيم أدا هىىا ومناقشىىة كافىىة العقبىىات التىىي تحىىول دون بلوغهىىا أهىىدافها .ومىىن
المعىىروف أن مجلىىة عىىروس الىىيمن مجلىىة تسىىاهم ف ىي شىىؤؤن المىىرأة وإبىىراز نجاحاتهىىا
والكثير يتوقعون أن تصبح المجلة واحدة من أهم المجات التي تهم المىرأة وأن تصىبح
خير سكيرة للثقافة اليمنية.
الصحافة النسوية حضور خجل .
فىىىي ظىىىل إنحصىىىار للصىىىحافة الموجهىىىة للمىىىرأة فىىىي عىىىدد محىىىدود جىىىدا مىىىن الصىىىحف
والمجاتت يمكن حصرها فيما يلي:
 ملحق األسرة
ملحىىق أسىىبوعي يصىىدر كىىل سىىبت عىىن صىىحيكة الثىىورة الصىىحيكة الحكوميىىة الرسىىمية
االولى في اليمن ت وترأس تحريرهىا االسىتا ة  /سىميرة الخيىاري ت وهىو ملحىق تقليىدي
فىىي سىىتة عشىىر صىىكحة ييبىىع يباعىىة تقليديىىة  -أبىىيص وأسىىود  -عىىدا الغىىاف ملىىون ت
ويتناول الموضوعات التقليدية من صحة ويبخ وجمال ت دون أية إعانات ترويجية.
 صحيفة المرأة
صىىحيكة شىىهرية ت تصىىنف كتابعىىة للمىىؤتمر الشىىعبي العىىام ت يباعىىة ملونىىة فىىي الغىىاف
الخارجي ت وأبيص وأسود في الداخل وأسستها وترأس تحريرها االستا ة سيدة الهيلمىة
ت متخرجىىة مىىن قسىىم اإلعىىام واعتمىىدت الصىىحيكة علىىى قىىوة العاقىىات العامىىة للسىىيدة
الهيلمىىة توالتىىي اسىتياعت مىىن خالهىىا جى ب عىىدد كبيىىر مىىن اإلعانىىات التجاريىىة ت لىىم
تقتصر فيها على استرضا وج ب دعم الحزب الحىاكم المىؤتمر الشىعبي العىام تولكنهىا
ج بت كى لك شخصىيات مهمىة فىى حىزب اإلصىال كالشىيخ حسىين االحمىر الى ي دعىم
الصحيكة من خال اإلعان عن شىركة سىبأ فىون المملوكىة لنجلىه الشىيخ حميىد االحمىر
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كما اعتىادت علىى نشىر الىدعوة لشىرا أ ونىات الخزانىة الصىادرة عىن البنىك المركىزي
اليمني ت وه ا ما لم يكن متىوفرا الي صىحيكة أخىرى ويحسىب لصىحيكة المىرأة الريىادة
واالسىىتمرارية حتىىى توقكىىت تمامىىا عىىن الصىىدور مىىع دخىىول الحىىوثيين صىىنعا فىىي 12
سبتمبر1024
 صحيفة  2مارس
صحيكة سنوية تصدر يوم الثامن مىن مىارس مىن كىل عىام ت أسسىتها وتىرأس تحريرهىا
محاسن الحواتي صحكية وكاتبة قصة .صدر القرار الجمهىوري بتشىكيلها عىام 2995ت
وترأست تحريرها كوكب الوادعي توالتزمىت الصىحيكة بمتابعىة أخبىار اللجنىة الوينيىة
للمرأة وفروعها في المحافظات وممثاتها في الىوزارات والجامعىات المختلكىة تولكنهىا
توقكت عن الصدور لألسباب السياسية واندالع ثورة .1022
 صحيفة اليمانية
صدرت عن اللجنة الوينية للمرأة التابعة لمجلس الوزرا .
 مجلة المرأة والتنمية
ممولة وتصدر عن اتحاد نسا اليمن فصلية ت وتعنى بنشر أخبار ونشاياته .
 مجلة لميس
تصىىدر عىىن دار  24أكتىىوبر للصىىحافة والتوزيىىع والنشىىر فىىي عىىدن  -جنىىوب الىىيمن ت
ترأست تحريرها الصحكية نادرة عبد القدوس واستكادت من التىراكم الصىحكي النسىوي
في جنىوب الىيمن والحريىة النسىبية التىي كانىت تتمتىع بهىا المىرأة فىي ظىل حكىم الحىزب
االشىىتراكي اليمنىىي ت واسىىتمرت لمىىا بعىىد الوحىىدة اليمنيىىة 2991تولكنهىىا توقكىىت عىىن
الصدور السباب غير معلومة.
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 مجلة عروس اليمن
لم يكن المخىاص سىها بالنسىبة لمجلىة "عىروس الىيمن" ت فرحلىة البحى عىن تىرخيص
بدأت عام  1007وبعد سلسلة من اإلجرا ات الروتينية المعقدة توخلكها تحريىات أمنيىة
وحزبيىىة ت تمىىت الموافقىىة علىىى مىىنح التىىرخيص فىىي مىارس  1009ليصىىدر بعىىد العىىدد
التجريبي من المجلة وتيرقت المجلة إلىى العديىد مىن الموضىوعات الحساسىة كىان مىن
أبرزها التحاق النسا بالشرية العسكرية ومناقشة تقبل المجتمع لهى التجربىة وتكاعلىه
معها.
وكان التحدي االول بالنسبة للمجلة هو تحىدي االسىتقاليةت فقىد نىأت المجلىة بنكسىها مىن
أن تكىىون بوقىىا الي حىىزب سياسىىي فىىي الوقىىت ال ى ي كانىىت معظىىم الصىىحف والمجىىات
يتقاسمها أكبر حزبين سياسيين آن اك.
كان مكهوم االسىتقالية فىي الصىحف والمجىات أمىرا غيىر موجىود ت وفىي هى ا السىياق
صىىنكت مجلىىة "عىىروس الىىيمن" كمجلىىة تابعىىة للمىىؤتمر الشىىعبي العىىامت نظىىرا لسياسىىتها
المنكتحىىىة اجتماعيىىىا وبعىىىدها عىىىن االيىىىدولوجيا الدينيىىىة أو الحزبيىىىة ت وقىىىد دأبىىىت مجلىىىة
"عروس اليمن" على تأكيد نهجها االسىتقالي وانحيازهىا الىويني توالتزامهىا بمناصىرة
قضايا النسا ت وتعزيز مشاركة المرأة سياسيا ت وتمكينها اقتصاديا وثقافيات ولقد نجحت
المجلة وفي خال فترة قصيرة إثبات وجودها ونجحت في الحصول على الدعم الكافي
فقىىي إلصىىدار عىىدد  2000نسىىخة ميبوعىىة يباعىىة فىىاخرةت ال تقىىل فىىي مسىىتواها فىىي
المضمون واإلخراج واليباعة عن مستوى نظيراتها من المجات الخليجية التي كانىت
تصدر آنى اك وتحظىى بمتابعىة المىرأة اليمنيىة .كمىا كانىت المجلىة تبىاع بسىعر مناسىب ت
وتوزع في كافة محافظات الجمهورية من خىال مؤسسىة الثىورة للصىحافة والنشىر .لىم
تكىىن المجلىىة تحقىىق أرباحىىا ت ى كر ت وتعتمىىد فقىىي علىىى الجهىىود ال اتيىىة ت وعلىىى جهىىود
المؤسسة ور يسة التحرير د .منى المحاقري.
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 مجلة الشقائق
برزت مجلة الشقا ق كنمو ج لإلعام الىدينيت والتىي كانىت تصىدر مىن جامعىة اإليمىان
التي كىان يترأسىها الشىيخ عبىد المجيىد الزنىداني ترأسىت تحريىر المجلىة الشىيخة عا شىة
الزنىىداني تواتسىىىمت المجلىىة بانتظامهىىىا فىىي الصىىىدور وثبىىات االبىىىواب والموضىىىوعات
باإلضافة إلىى ثبىات اإلعانىات التجاريىة لشىركات ومؤسسىات وبنىوك معروفىة بوال هىا
لحزب اإلصال وهي نكس الجهات التىي رفضىت اإلعىان فىي مجلىة "عىروس الىيمن"
كما اتضح التركيز على شخصيات نسوية إسامية تتبع جماعة السىنة والسىلف الصىالح
كما غابت عىن المجلىة تمامىا صىورة المىرأة أو مىا يشىير لجسىدهات مىع تكىريس صىورة
المرأة المييعة لزوجها الخاضعة له والتي تستجيب لرغبته حتى لو كانت على التنىورت
والتي أمرت أن تسجد لزوجها بعد أن تسجد لخالقها عز وجل.
 مجلة الزهراء
برزت على اسىتحيا مجلىة الزهىرا لتعبىر عىن التيىار الزيىدي فىي الىيمن ت والتىي كىان
يقف من خلكها حزب الحق ت وقد عملىت فىي تحريرهىا كىوادر نسىوية مىن حىزب الحىق
وسىىارت المجلىىة علىىى نكىىس السياسىة التىىي سىىارت عليهىىا مجلىىة الشىىقا ق ت مىىع اسىىتبدال
الشخصيات اإلسىامية بشخصىيات مىن آل البيىت النبىويت وقصىر وظيكتهىا علىى تربيىة
االوالد وخدمة الزوجت وإنجاب االبنا واإلعىا مىن قيمىة التضىحية بهىم فىي سىبيل هللا
واإلعا من الشهادة وأمهات الشهدا وأبنا الشهدا ت وغياب القيم والوال الويني.
الدين في مواجهة الصحافة النسوية
تىىم اسىىتغال الىىدين دا مىىا فىىي تحجىىيم مشىىاركة المىىرأة فىىي الحيىىاة العامىىة و فىىي مواجهىىة
الحضىىىور اإلعامىىىي للمىىىرأة علىىىى مسىىىتوى الصىىىحف والمجىىىات واإلعىىىام المسىىىموع
والمر ىىي وقىىد تىىم لىىك مىىن خىىال تحىىريم التصىىوير عمومىىا ت وتحىىريم صىىورة المىىرأة
وانعكس لىك علىى غيىاب صىورة المىرأة مىن واجهىة الصىحف والمجىات تمامىا توفىي

39

أحسن االحىوال يىتم اسىتبدال لىك بصىورة ليكلىة ال تتجىاوز علىى االغلىب عمىر العشىر
سنواتت وغالبا ما ترتدي الزي الشعبي اليمني ال ي يتميز باالحتشام.
المجتمع في مواجهة الصحافة النسوية
لم يقف الدين وحد ورجاله أمام حضور الصىحافة النسىويةت ولكىن المجتمىع مىن خىال
العادات االجتماعية واالعراف القبليةت وقف حجر عثرة أمام تيور الصىحافة النسىوية.
فلقد فوج نا أثنا محاورتنا لعدد من القيادات النسوية والنخبوية من مختلىف القياعىاتت
كالموظكىىىات أو اليبيبىىىات والمدرسىىىات ويالبىىىات الجامعىىىةت ممىىىن ال يرتىىىدين النقىىىاب ت
ويكشكن عن وجوهن برفضهن التام للتصوير ونشىر صىورهن بالمجلىة واسىتمرت هى
الصىىعوبة مىىع كىىل عىىدد تحي ى يواجهنىىا تحىىدي فتىىاة الغىىاف .مىىا اضىىيرنا فىىي معظىىم
االحيان لنشر صور لكتيات عربيات أو أجنبيىات أو فنانىات يمنيىات .مىع الحىرص علىى
ارتداؤهن الزى الشعبي اليمني الى ي يككىل تغييىة كاملىة للشىعر مىع اتسىامه باالحتشىام.
ومن الجدير بال كر إننىا كنىا فىي أحيىان كثيىرة نجىد باعىة الصىحف والمجىات يتعمىدون
تغيية غاف المجلة ودسه بىين المجىات والصىحف االخىرى محافظىة علىى االعىراف
والتقاليد.
غياب الدعم الحكومي ومنافسة غير عادلة
لىىم يكىن هنىىاك أي دعىىم حكىىومي ي ى كر للمجلىىة تعىىدا مبلىىغ  17000لاير يمنىىي تصىىرف
سنويا من وزارة االعام بما يعادل ما ة دوالر أمريكي فقي ال غير للصحف المنتظمىة
اإلصىىدار .علمىىا بىىان رسىىوم تجديىىد التىىرخيص السىىنوي تبلىىغ خمسىىين دوالر فىىي العىىام.
وتمثل الدعم الحكومي في نشر بعص التهاني المرفوعة للقيادة السياسية فىي المناسىبات
الوينيةت من قبل بعص الوزارات الحكوميةت وشىركة االتصىاالت السىلكية والاسىلكيةت
والبريد اليمني .لىم تسىلم مجلىة عىروس الىيمن مىن المنافسىة غيىر العادلىة توالتىي شىنتها
مجلة المرأة والتنمية التي كانت متوقكة عن الصدور لسىنواتت قبىل أن تعىاود اإلصىدار
واستمرت في نكس الوقىت مجلىة عىروس الىيمن حتىى بعىد انىدالع الثىورة ت ولىم تتوقىف
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عن الصدور إال بعد دخول الحوثيين صنعا في الحادي والعشرين مىن مىارس ت حيى
صدر العدد الثال عشر من المجلة في العشرين من سبتمر .1024
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الصورة هي البطل
أ .عبد الرحمااااان الغابري
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مقدمة
الصورة الكوتوغرافية يعتمد عليها التاريخ والمؤرخىون وال شىي يسىتييع أن يضىاهي
الصورة الكوتوغرافية فىي إثبىات الحقىا ق؛ الن الصىورة تعىد الىدليل والبرهىان أمىام أي
تزييىىف للحقيقىىة أو إثبىىات الشخصىىية؛ فكىىل نقيىىة فيهىىا تىىدل علىىى وضىىول ودافىىع لمعنىىى
اللحظىة .وأثبتىت التكنولوجيىىا الحديثىة أن الصىىورة هىي الباقيىىة ولىن تختكىىي كغيرهىا مىىن
وسا ل االتصىال اإلعامىي والكنىون البصىرية االخىرىت لى لك عمىل علمىا التكنولوجيىا
علىىىى تيىىىوير معىىىدات وأدوات التصىىىوير الثابىىىت والمتحىىىرك باعتبىىىار يمثىىىل المسىىىتقبل
وعاما مهما إلبراز جماليات الكون بشرا وأرضات وكشىف الحقىا ق وأهىم الىدال ل أمىام
القضاة والقوانين ومنك يها .
التجربة الفنية
تجربتي الكنية تمتىد إلىى مىا قبىل  49عامىا دوّ نىت خىال هى االعىوام كىل شىي متعلىق
بىىالمجتمع اليمنىىي ريكىىا وحضىىرات شىىاما كىىل عناصىىر الهويىىة اليمنيىىة واليبيعىىة والبي ىىة
اليمنية التي تمتاز بها بادنا وال زلت نشيا في ه ا المجال ومعىي أبنىا ي الى ين بىرزوا
 أيضا  -في ه ا المجال .عن التصوير الفوتوغرافي
بىىرغم محىىاوالت التضىىييق علىىى هى ا الكىىن خوفىىا منىىه إال أنىىه اسىىتياع أن يجىىد لىىه مكانىىة
مهمة وازدهر كثيرا مقارنة بدول الجوارت بل هو أقدم من سوا في الجزيىرة العربيىة ؛
فكي اليمن استياع الرواد وبشكل تخصصي أن يثبتوا جدارة في هى ا المضىمار وأولهىم
أحمد عمر العبسي ووجدت أيضا مؤسسات حكومية وخاصة تب ّنىت التصىوير كمؤسسىة
لهىىا أهميتهىىا رغىىم التهمىىيض الرسىىمي تبقىىى الىىيمن به ّمىىة هىىؤال مخزن ىا مهمىىا للصىىورة
الكوتوغرافيىة ؛ فقىىد أضىىحت الصىىورة مرجعىىا مهمىىا للبىىاحثين والمنظمىىات المهتمىىة بهى ا
الجانب .حتى أن الصىورة الكوتوغرافيىة وجىدت لهىا منظمىات دوليىة للحكىاظ عليهىا مىن
التلف وتعنىى بالصىورة الكوتوغرافيىة القديمىة  -وأنىا أحىد أعضىا هات وقىد حضىرت لهىا
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أربع ورض في الخارج  -ه المؤسسات ت لل للصورة القديمة إمكانيات كبيىرة وأيضىا
االرشكة االلكترونية.
حرية التعبير والتصوير الفوتوغرافي
لىىم تصىىدر قىىوانين تح ى ّد مىىن حريىىة التعبيىىر بالنسىىبة للمصىىورين الن مىىن يمكىىن أن يع ى ّد
ويشرع لتلك القوانين غير مؤهل ل لك فتعبيرات الصورة فوق مستوى الوعي بأهميتهىا
وكىىل الخىىوف منهىىا سىىوا كىىان رسىىميا وأمنيىىا هىىو تخىىوّ ف جاهىىل وتقليىىدي لمجىىرد أن
الصورة كاشكة للتخلف العميق السا دت فعصر التكنولوجيىا والعلىوم واالقمىار الصىناعية
واإلنترنت هزمت لك الخوف من الصورة .
إن من يخافون منها ال يواكبون العصر وتيوراته وال يقرؤون عن االبتكىارات العلميىة
التي تحد بىين لحظىة وأخىرى .إن المشىكلة التىي تعيىق المصىورين هىي أمنيىة سىا جة
فالكىىاميرا ال تىىزال ترعىىب الجهىىات المتسىىلية وهىىو تخىىوف ال مبىىرر لىىه سىىوى الجهىىل
بأهمية الصورة والثقافة البصرية.في الوقت الىراهن وفىي ظىروف الحىرب يىتم حصىار
المصىىورين وتقييىىد تحركىىاتهم وخسىىرت الىىيمن أهىىم منابرهىىا اإلعاميىىة فىىي كشىىف أثىىار
الدمار ال ي أنتجته حىروب االيىراف المتضىادة .وبقىى الىيمن منسىيا عالميىا بسىبب هى ا
الحصار ال ي فرص على المؤسسات الخاصة واالفراد وحتى بعص المؤسسات العامة
لك الحصار .وستبقى الصورة هىي االهىم

المنتجة للصورة وأكرر أن الجهل هو ورا

واالبرز حاليا ومستقبا وعلى الجميع سوا السليات أو المجتمىع أن يعىي لىك رغبىوا
أم لم يرغبوا فإن المستقبل هو للصورة والزمن سيسبق ويبقى التصوير.
توصيات
على المجتمع بكل تكويناتىه أن يقىرأ عىن التصىوير ويثقّىف اتىه فالصىورة هىي الكاصىل
بين أزمنة التخلف وبين التيور السريع للحياة .العىالم اإللكترونىي سىيلغي الملكىات .كىل
الملكات الورقية وسيخسر من ال يستوعب الكعل المهم للصورة فىي إسىكات االدعىا ات
االحتيالية الكا بة .

الصورة هي البيل وككى !
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الصحافة وحرية التعبير فى اليمن
أحمد الطرس العرامي
صحفي وكاتب وباحث في السياسات الثقافية
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عن الصحافة وحرية التعبير
من ما يربو على القرن شكلت الصحافة في اليمن أحد أهم عناصر الحياة الثقافية
والسياسية والككرية في الباد والتي يعود تاريخ الصحافة فيها إلى البدايات االولى
التي تقترب من بداياتها في البلدان العربية المجاورة وتحديدا إلى النصف الثاني من
القرن التاسع عشرت إبان االستعمار البريياني في جنوب اليمنت والوجود العثماني
الثاني في شمالهت في الكترة من 2928 -2871مت وفي ظل بدايات مختلكةت باإلضافة
إلى وجود بدايات محلية مثل التي شهدتها حضرموت اليمنية في ميلع القرن
العشرينت وهي جميعا إرهاصات مهدت لنشو صحافة محليةت مع دخول اليباعة
وتقنياتهات وما تشهد اليمن من تحوالت سياسيةت وثقافية كبيرةت باإلضافة إلى ما
تشهد تقنيات االتصال الحديثة واليباعة من تيورت بما أحدثه لك من تغييرات في
الصحافة وأشكالها على الدوامت في كل بلدان العالمت ومن بينها اليمن.
وكانت الصحافة في اليمن صدى للتجا بات السياسية والككرية والثقافية وانعكاسا
لاضيرابات والحالة االجتماعية والسياسية؛ وله ا فقد أخ ت أشكاال وبدايات مختلكة
هي صدى لتلك التجا باتت ولكن االستقرار ال ي شهدته اليمن بعد التحرر من
االستعمار البريياني في جنوب اليمن 2967مت وقيام الثورة على اإلمامة في شماله
2961مت قد أدى إلى ازدهار الصحافة بشكل عامت ونظمها قانونيات فقد نظم العمل
الصحكي في جنوب اليمن بصدور القانون رقم ( )17في  3يوليو 2939م فيما عرف
بقانون النشر والكتب في مستعمرة عدنت كما صدر في عام 2953م قانون الصحافة
في ما كان يسمى الدولة القعييية الحضرمية ت وعمل بها ين القانونين حتى إعان
االستقال في  30نوفمبر2967م وبعدها لم ينظم العمل الصحكي في الجنوب حتى
صدور (قانون الصحافة والميبوعات) رقم ( )7في مارس 2990م واستمر العمل به
حتى قيام الوحدة اليمنية.

46

أما في شمال اليمنت فقد ُنظم العمل الصحكي في  28نوفمبر 2968م و لك بصدور
قانون ميبوعات العهد الجمهوري رقم ( )14لسنة 2968م ال ي بموجبه نظم العمل
الصحكيت وفي عام  2981م صدر القانون رقم ( )41بشأن تنظيم الصحافة واستمر
العمل به حتى قيام الجمهورية اليمنية وصدور قانون الصحافة والميبوعات رقم
( )15لعام 2990م .وقد استمر بالعمل بها ين القانونين حتى قيام الوحدة اليمنية
2990مت حي

صدر القانون رقم ( )15لعام 2990م ال ي ألغى العمل بقوانين

الصحافة السابقةت ونظم العمل الصحكي وأتال الكرصة أمام الجميع (أشخاصت هي اتت
أحزاب) إلصدار الميبوعات والصحفت وال ي ساهم في ازدهار الصحافة وتنوع
العمل الصحكي وتجدد وارتبي أكثر بالواقعت وفي 15أبريل 2993م صدر القرار
الجمهوري رقم ( )49لسنة 2993م بشأن الا حة التنكي ية لقانون الصحافة
والميبوعات في مجال الصحافة.
ومن البدايات االولى كان للصحافة في اليمن دورها الكبير في حرية التعبير فقد مثلت
الكثير من اإلصدارات الصحيكة صوت الشعب والثورات وشكلت النواة للتغيرات
السياسية وحملت الكثير من االفكار والتجارب ومثلت سجا لألحدا

وساحة

للصراعاتت مثلما كان جز ا منها صوتا للسلية والمستعمر مثله مثل كل وسا ل
اإلعام التي ارتبيت بالسلية ومناهضتها .وقد خرجت الكثير من االفكار والكتاب
واالدبا والكتب والتيارات عبر الصحافة في اليمنت مثلما أن بعص الصحف ووسا ل
اإلعام قد مثلت ناف ة للسلية وإحدى أدواتها .وبالرغم من كل شي ت ومهما يمكن
قوله عن الصحافة في اليمنت فإن ما سجلته خال فترة الجمهوريةت أو في العصر
الحدي ت كان قد وصل مرحلة متقدمةت ال شك أنها كانت مؤهلة لانكتال وتأدية دور
تثقيكي وفكري وإعامي ت وبلورة سياسة ثقافية أكبرت في ظل ما تشهد الباد كجز
من عالم يتقدم باستمرارت وما يشهد قياع اإلعام من ازدهارت لوال أن االحدا

التي

مست البلدان العربيةت واليمن من بينهات قد وقكت عا قا باتجا لكت ومثلت أكبر عقبة
في يريق تيور اإلعام وحرية التعبير والرأي في اليمن.
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وقد أرسى العديد من الصحكيين والصحف الكثير من مبادئ الحرية وجسدوا قيم حرية
التعبيرت وواجهوا السليات السياسية والدينيةت التي مارست القمع ضد ه

الحريةت

وخاضوا صراعات لم تتوقف يومات وال شك أن حاالت االستقرار والوضع اليبيعي
تمثل أهم المناخات التي يمكن للصحافة والصحكيين أن يناضلوا فيها من أجل حرية
التعبيرت وه ا ما يعكسه فقدان الصحافة والصحكيين القدرة على مجابهة القمع في ظل
االضيرابات والحرب والتشظي ال ي تمر به الباد .بموازاة ضعف دور الكلمة
المستقلة والحرةت وضعف المثقف والصحكي المستقل أمام مشاريع كبرى وقوى
متصارعة يمثل اإلعام أحد جبهات حروبها.
وفي ظل االضيرابات السياسية وحالة عدم االستقرار التي تمس البادت والتشظيت
وأخيرا الحربت فإن الصحافة في اليمن تمر بكترة هي االكثر سوداويةت فعوضا عن
كون لك قد مثل عا قا في يريق التقدم ال ي كان يمكن أن تحققه الصحافة في اليمنت
مع ظهور صحف مستقلة وصحافة ثقافية ومتنوعةت وازدهار ه ا القياعت فقد بدت
االعوام من 1022م -حتى اآلنت أكثر عنكا وعدا ية تجا الصحافة والصحكيينت في
ظل سيل ال يتوقف من االنتهاكات التي تيال صحكيين ومصورين وعشرات الصحف
والمواقع اإللكترونية ومقرات إعامية وممتلكات صحكيين .وتتنوع ما بين االختيافات
واالعتقاالت وحجب المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي والتهديدات
وحمات التحريص والشروع بالقتل والمصادرة والنهب لممتلكات الصحكيين ووسا ل
اإلعام ومحاكمة واعتقال وإخكا وتع يب صحكيين في المعتقاتت وإيقاف رواتب
وإيقاف عن العمل ت ومنع عن التغيية ت ومنع عن الزيارة ت وإيقاف لوسا ل إعامت
وحاالت قتل ت وحاالت إصدار لوا ح وتعميمات قمعيةت وهي انتهاكات تشترك فيها
مختلف أيراف الصراع الدا ر في اليمن بنسب متكاوتة جعلت من العمل الصحكي في
اليمنت من أكثر البلدان خيورة].[1
وبالرغم من أن التنوع كان أحد سمات الصحافة اليمنية من حي

بروز التنوع في

الصحافة في يور ما بعد ستينيات القرن الماضيت وما تحقق في ه ا المجال من
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تراكم كان يمكن أن يكضي إلى تحوالت نوعية في الصحافة اليمنية ودورها في حرية
تيور تقنيات

التعبيرت خصوصا مع ازدياد مساحة الحرية وما كان يمكن أن يحد

االتصال الحديثة من إمكانيات في ه ا المجالت أقول بالرغم من لكت إال أن التحوالت
التي شهدتها اليمنت بد ا من عام 1022مت سوف تعيد وضع الصحافة في اليمن إلى
أسوأ حاالتهت فإلى جانب قمع حرية التعبير وتعرص الصحافة والصحكيين إلى
انتهاكات ال حدود لهات فقد قضت االضيرابات بادئ ي بد على التنوع في
الصحافةت وبالتالي على إمكانية ازدهار الصحافة الثقافية على سبيل المثالت إ أفضت
إلى تجانس واضحت ونعني أنه وإ ا كان للصحافة وظا كها المعروفة المتمثلة في
وظا ف (خبريةت رأي تثقيفت ترفيه وتسلية)ت فمن الواضح أن الصحافة الثقافية ما بعد
1022مت قد لقيت ضربة قاسيةت اختكت الماحق الثقافية (الملحق الثقافي للثورةت
أفكارت أفنانت الثقافية) وتعثرت حتى بعص الصكحات الثقافيةت ما يمكن قوله هو أن
الصحافة اليمنية عموما يغى عليها الجانب الخبري بشكل جنونيت باإلضافة إلى
مساحة ال بأس بها من المقاالت التي كانت تعلق على االحدا

المتسارعة

والمستجدات على الساحة السياسية في ظل موجة الربيع العربي .وما عقبها من
اضيرابات وما تشهد الباد من حرب وصراع إقليميت أدى كله إلى تكاقم وضع
الصحافة في ه ا المجالت من خال تكريخ قا مة يويلة ومجنونة من القنوات
والصحف والمواقع اإللكترونيةت بما تعكسه من صورة للتمزق االجتماعي والسياسي
والصراع اإلقليمي االيديولوجي .وال شك أن مثل لك سوف يقضي على الصحافة
السياسية المستقلة أو التي كانت تلتزم بخياب مستقل نوعا مات كما سوف تتعرص
الصحف والصحكيين للتنكيل واالنتهاكات التي ال تتوقفت وفي حين كان بمقدور
الجهات أو االيراف السياسية إنشا بدا ل للصحف ووسا ل اإلعام التي أغلقها أو
صادرها أو أوقف بثهات أو حتى توفير ما ات ومنصاتت لصحكييها ال ين تضرروات
لم يكن لك بمقدور الصحافة المستقلة التي كان قد أسسها صحكيون شبابت ومستقلونت
أن تقاوم ما حل بها من كوار ت أو تستعيد نكسها وه ا ما حد
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لصحف (الندا ت

حدي

المدينةت الشارعت االولىت الناست المصدر) .وهي صحف كانت تمثل عامة

فارقة في الصحافة اليمنية .وانتهى بها االمر إلى اإلغاق أو النهب وبصحكييها
ومؤسسيها إلى مغادرة الباد.
توصيات ختامية
 تكاتف جهود الناشيين والمؤسسات ونقابات المهن والمنظمات والمؤسسات
المعنية للعمل سويا على الضغي على االيراف السياسية وأيراف الصراع
من أجل الكف عن ممارسة االنتهاكات بحق الصحافة والصحكيين.
 الضغي على االيراف السياسية والبلدان الراعية للحوار الويني والتسوية
السياسيةت من أجل جعل حرية التعبير والصحافة أحد بنود الحوار في أي
تسويات قادمةت وك لك العمل على ضمان مساحة أكبر من الحرية في أي
قوانين يمكن أن تصدر أو تناقض في الكترات القادمة من مستقبل الباد.
 دعم الورض والمشاريع التي تتعلق بحرية التعبير في اليمن وبالصحافة
والصحكيينت ووسا ل اإلعامت من أجل اإللمام أكثر بواقع الصحافة في اليمن
والخروج بتصورات ودراسات ورؤى تكيد في استعادة دور الصحافة في اليمن
وتوفير المناخات الما مة والبديلة لحرية التعبير التي تحققها الصحافة.
 دعم المشاريع واالفكار المتعلقة بالصحافة الثقافية والصحافة المستقلة
واالجتماعية في اليمن بما في لك المواقع ووسا ل اإلعام البديلة واآلمنة .أو
التي يمكن أن توفرها أو تمثل ميدانا لهات مواقع التواصل االجتماعيت وشبكة
اإلنترنت.
الهوامش
 الصحافة والسلية في اليمن المعاصرت االتجاهات الككرية والسياسيةت
د.أمين الجبرت رسالة ماجستيرت جامعة مارت كلية اآلدابت قسم التاريخ.
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 الصحافة الرسمية رؤية للحلت أحمد العراميت المصدر أوناينت الرابي:
الخميس19مارس1021م
http://www.almasdaronline1.com/article/30285
 ويكيبيديا https://goo.gl/wfs54U
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حرية التعبير عن طريق الموسيقى
رفيق سعد العكوري
مدير عام مركز التراث الموسيقي اليمني
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مقدمة:
الموسىىيقى هىىي أحىىد أهىىم العناصىىر فىىي تحديىىد الهويىىة كونهىىا مرتبيىىة باإلنسىىان واالرص
والعىىادات والتقاليىىدت ومصىىاحبة لىىه فىىي كىىل تيىىورات حياتىىه وحضىىارتهت ويع ىد أفايىىون
الموسيقى إحدى المحركات الر يسية السامية للبشرت وبحسىب ابىن خلىدون فىإن أول مظهىر
من مظاهر انعدام المدنية هو انعدام أو تدني الموسىيقىت وقيىل أن الموسىيقى هىي مىا يسىبق
الكام ويتجاوز عندما يعجز ه ا االخير عن التعبير.
الموسىىيقى ليسىىت ترفىىا أو مجىىرد ترفيىىه أو يىىرب كمىىا يعتقىىد العامىىة مىىن النىىاست وإنمىىا هىىي
وسيلة تعبير بواسية النغمات واإليقاعات.
فكىىي البىىد كانىىت الموسىىيقى مقتصىىرة علىىى يقىىوس العبىىادة و تىىؤدى فىىي دور العبىىادة وفىىي
المناسبات واالحتكاالت الدينيةت وكانت عبارة عن وسيلة ربي بين اإلنسان واإللهت ومن ثىم
تىىم اسىىتخدام الموسىىيقى فىىي الحىىروب لتحكيىىز المقىىاتلين وتوحيىىد الصىىف وب ى الرعىىب فىىي
االعىىىدا ت ثىىىم تيىىىورت تىىىدريجيا لتصىىىاحب الموسىىىيقى اليقىىىوس االجتماعيىىىة مثىىىل الىىىوالدة
والختان والزفاف والموتت وك لك صاحبت االعمال اليومية أمثال أغاني الزراعىة والبنىا
والرعي.
مىىع تيىىور الحضىىارات أصىىبحت الموسىىيقى مهنىىة يمارسىىها موسىىيقيون محترفىىون يقتىىاتون
منهىىات وأصىىبح للموسىىيقى مناهجهىىا ويرقهىىا الخاصىىةت وربمىا مىىا جعىىل الموسىىيقى مرتبيىىة
باللهو والترفيه هىو وجىود محترفىي الكىن الموسىيقي والى ين يىؤدون فىنهم فىي بىاي الملىوك
ورجال الدولة مقابل عا د مادي.
مع الثورة الككرية والثقافية في نهاية القرن التاسع عشر ميادي تيىور المكهىوم الموسىيقي
وأصبح فنا ثقافيا يساهم في الحياة الثقافية ويامس هموم الناست وأصبح أحد أهىم الوسىا ل
للتعبير عن المشاكل االجتماعية والسياسية.
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وتىىأتي أهميىىة الموسىىيقى فىىي التعبيىىر النهىىا تصىىل إلىىى عامىىة النىىاس بسىىهولة بعكىىس الكنىىون
االخرى التي تخايىب فصىيا أو جنسىا مىا مىن المجتمىع مثىل المسىرل أو الكنىون التشىكيلية
والتىي بىىرغم مىن أهميتهىىا فىي التعبيىىر عىىن المجتمىع إال أنىىه لىيس لهىىا تىأثير الموسىىيقى التىىي
يستمع إليها ويرددها عامة الناس في أي وقت وأي مكان .
له ا فالموسيقى كثيرا ما تجد محاربىة مىن قبىل السىليات أو المنتكعىين واالنتهىازيين تحىت
أي ريعة مثل التحريم الديني أو التكسخ االخاقي.
وضع الفن الموسيقي الغنائي في اليمن :
يمكن تقسيم الكن الغنا ي في اليمن إلى قسمين:
الغنا التقليدي (غنا المدينة)
الغنا الشعبي (غنا الريف)
الككر السا د عند عامة المجتمع اليمني أن الغنىا الشىعبي هىو غنىا عملىي يصىاحب العمىل
والغرص منه هو ب الحماس والنشاي لدى العامل مثل أغاني الزراعة أو أغاني البنا .
أما الغنا التقليدي أو غنا المدينة فهو مرتبي باللهو والترفيه واليرب حي

ليس لديىه أي

وظيكة اجتماعية ت كر سوى قضا وقت بعد الظهيرة في خمول مع تنىاول القىات والسىماع
إلى اليرب واالغاني العايكية.
وكانىىت االغىىاني التقليديىىة تقىىام عىىادة ف ىي حكىىات االعىىراس أو فىىي الجلسىىات و الىىدواوين
الثقافيىىة ت فىىي الخمسىىينيات فىىي الجنىىوبت ومىىع ظهىىور النىىدوات الكنيىىة مثىىل النىىدوة العدنيىىة
والنىىدوة اللحجيىىة وغيرهىىات خىىرج الكىىن الغنىىا ي مىىن المخىىادر إلىىى الجمهىىور مباشىىرة فىىي
المسارل .
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وفي الشمال وبعد ثورة سبتمبر خرج الكن الغنا ي مىن الىديوان الثقىافي إلىى الجمهىور عبىر
التلكزيىىون والمسىىارلت وعليىىه تنوعىىت موضىىوعات االغىىاني التىىي كانىىت مقتصىىرة علىىى
االغاني العايكية ودخلت المواضيع الثورية والسياسية في موضىوعات االغىاني وأضىحت
االغنية السياسية تضاهي االغنية العايكية في جمهورها ومتابعيها .
مع توسع الب

اإل اعي والتلكزيوني ووصولهما إلى كىل بيىت كىان لزامىا علىى االغنيىة أن

تعبىىر عىىن همىىوم ومشىىاكل المجتمىىعت وقىىد قىىام عىىدد مىىن الكنىىانين بتقىىديم االغنيىىة االجتماعيىىة
والقت تلك االغاني رواجىا كبيىرا لىدى المجتمىعت بىل إنهىا تصىدرت االغىاني االخىرى وقىد
ساهمت بعص تلىك االغىاني بتغييىر فىي المجتمىع والقضىا علىى بعىص السىلبيات وتشىجيع
اإليجابيات لدى المجتمع.
نماذج عن التعبير بواسطة الموسيقى:
غن يا هادي نشيد أهل الوين  ..غن صوت الدان
ماعلينا من غناء صنعاء اليمن..غصن من عقيان
مرحبا بالهاشمي يجلي الشجن  ..يذهب االحزان
هك ا عبر القمندان في ميلع الثاثينيات عن رفضىه لهيمنىة االغنيىة الصىنعانية علىى فنىون
الغنا االخرى ويالب بإحيا اللون الغنا ي اللحجي  .بىالرغم مىن االنتقىادات التىي وجهىت
للقمندان واتهامه بالعنصىرية إال أنىه أوصىل فكرتىه إلىى فنىاني وشىعرا مجتمعىه وعليىه تىم
إحيا الترا الغنا ي اللحجي وأصبح أحد أهم ألوان الكن الغنا ي اليمني.
هناك اعتقاد خايئ بأن أغاني الحب والشجون هي االغاني التي تاقي رواجا وقبوال لىدى
الجمهور عكس تلك االغاني التي تعبر عن هموم ومشاكل المجتمع ت فهناك أغىان تعبيريىة
فاقت في شهرتها وصداها جميع أغاني الحب وه بعص االمثلة على تلك االغاني :
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- 2أغنيىىة أيىىوب يىىارض (ارجىىع لحولىىك) والتىىي ناشىىد فيهىىا المغتىىربين مىىن أجىىل
العودة إلى قراهم واالهتمام بحقول الزراعة وتسببت تلك االغنيىة فىي عىودة
كثير من المغتربين إلى أرص الوين.
- 1أغنية ( البالة ) للكنان علىي السىمة والتىي تنتقىد الهجىرة والغربىة وتبىين مىال
للغربة من أضرار اجتماعية على االسرة وعلى الكرد.
- 3أغنيىىة (أمىىر الكىىؤوس) للكنىىان عبىىد الباسىىي عبسىىي والتىىي اشىىتهرت بصىىوت
الكنانة أمل كعدل والتىي تنتقىد فيهىا زواج القاصىرات مىن رجىال كبىار السىن
بسبب المال.
- 4أغنيىة ( بانجنىىا ) فضىىل محمىىد اللحجىىي والكنىىان فيصىىل علىىوي والى ي يعبىىر
فيهىا عىن فخىر بىالقين اللحجىي وقىد انتشىرت االغنيىة فىي كىل أرجىا لحى
واليمن.
- 5الملحمة الغنا ية ( الحب والبن ) للكنان علىي االنسىي والى ي يحى فيىه علىى
زراعة شجرة البن لما لها من قيمة معنوية ومادية.
ه أمثلة بسيية على انتشار االغاني االجتماعية والتي وصل صداها إلى كل مكان وكىان
يرددها عامة المجتمع وأسهمت في تغيير بعىص العىادات لىدى المجتمىع ت وإن انتشىار تلىك
االغاني وتكىوق انتشىارها علىى االغىاني العايكيىة تىدل علىى مىدى تقبىل وإعجىاب المجتمىع
لتلك االغاني المعبرة عن همومه ومشاكله.
وفي التسعينات حصل تراجع كبير للكن الغنا ي اليمني حي

لم تشىهد السىاحة وجوهىا فنيىة

جديدة لها ثقلها الكنىيت واختكىت الحكىات والمسىارل الغنا يىةت واختكىت كى لك الكىرق الكنيىة
الشبابية التي ظهرت في منتصف الثمانينيات.
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في االلكية أصبح الكن الغنا ي مرتبي بحكات االعراس وظهرت وجو فنيىة شىبابية كثيىرة
لكىىن جميعهىىا مقتصىىرة علىىى إحيىىا الحكىىات وتقىىديم االغىىاني التىىي تا ىم جمهىىور الكىىرل
وأجوا العرس.
في نهاية العقد االول من االلكية برز فن جديىد مسىتورد مىن الغىرب لكنىه القىي رواجىا فىي
أوساي الشباب وهو فن الراب والهيب هوب؛ حي

قام مجموعىة مىن الشىباب بتقىديم أغىان

تعبر عن مشاكلهم وعن االوضاع االجتماعية و لك بإيقاعات موسيقى الهيب هوب .
ك لك برز كل من الكنانين فهد القرني ومحمد االضىرعي ككنىانين مونولىوج يىؤدون أغىاني
اجتماعية تعبر عن حال المواين العاديت تلك االغاني القىت رواجىا واسىعا لىدى المىواين
لمامستها حياته اليومية ت حتى أن تلك االغاني كانت تسمع على متن الباصىات وسىيارات
االجرة وفي المقاهي ويغني بها الصغار والكبار.
والتعبير عن يريق الموسيقى والغنا لم يكىن أمىرا سىها فقىد واجىه بعىص الكنىانين الكثيىر
من المضايقات من السلية ؛ فتم حبس بعضهم ووجهت تهم كيدية لبعضىهم وتلقىى بعضىهم
تهديداتت ه ا إلى جانب محاربتهم في أعمالهم وشىن الهجمىات اإلعاميىة ضىدهم مىن قبىل
إعام السلية.
كى لك هنىىاك جهىىاز الرقابىىة الرسىىمي والى ي كىىان يسىىمح أو يمنىىع التعبيىىر عىىن تلىىك االغىىاني
االجتماعية أو السياسيةت يتعلق منع الرقابة على تلك االغاني بسبب مواضيعها التي تشىكل
انتقادا الوضاع المجتمع أو انتقاد السلية مثل أغنية (أنا الشعب يىا فنىدم) وأغنيىة (نشىوان)
والسىبب اآلخىر لمنىع تلىك االغىىاني يتعلىق بالتوجىه السياسىي للكنىىان نكسىه مثىل الكنىان ( أبىىو
نصار).
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واخيرا حرية التعبير فى مجال الموسيقى في اليمن لديها عدة معوقات ومشاكل منها :
- 2مازال معظم رجال الدين يحاربون الموسيقى باعتبارها محرمة دينيا.
- 1النظرة الدونية للغنا والموسيقى ولمن يمارسها.
- 3وجود أجهزة رقابة رسمية على االغاني تقوم بإعيا التصريح أو المنع.
- 4التحىىوالت والمشىىاكل السياسىىية االخيىىرة والتىىي أبىىرزت أنواعىىا فنيىىة غيىىر
الموسيقى.
- 5عدم وجود معاهد ومدارس موسيقية متخصصة.
- 6عدم وجود وعي فني وثقافي لدي الكنان اليمني.
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حرية التعبير كطريق للتنمية
نبيل أحمد الخضر
كاتب قصصي
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ملخص الورقة
ستحتوى الورقة على عدد من التجارب فىي العىالم العربىي والعىالم أجمىع فىي مجىال حريىة
التعبيىىر وتأثيراتهىىا فىىي التنميىىة عبىىر الصىىناعات اإلبداعيىىة و سىىتقدم معلومىىات عىىن حريىىة
التعبير في الوين العربي مع التركيىز علىى حالىة الىيمن ومىن ثىم سىتقدم رؤيىة تخيليىة عىن
المستقبل في ظل وجود سياسة لحرية التعبير في اليمن تكون ميبقة من قبل صناع القىرار
وما هي تأثيراتها اإليجابية على اإلنسىان و التنميىة لتختىتم الورقىة بتوصىيات تىدعم إصىدار
سياسة خاصة بحرية التعبير في اليمن.
اإلطار النظري
يرى البعص أن حرية التعبير ال تخدم أو ال يسىتخدمها إال العىاملون فىي المجىال اإلعامىي
أو االدبىىي أو فىىي مجىىال الكلمىىة ككىىل ت وه ى ا مكهىىوم بسىىبب يبيعىىة أن التعبيىىر موجىىود فىىي
العقل الجمعي كمكهوم ملتصق بالكتابة أو التصريح الشكوي وه ا مكهوم أيضىا فىي ظىل أن
الكثير من االعتقاالت في ه ا الجانب موجهه إلى الصىحكيين واإلعاميىين والنشىيا الى ي
ال تكون تصريحاتهم وكتاباتهم متشابهة مىع تصىريحات نظىام الحكىمت وكى ا الن الصىحكيين
واإلعاميين هم دا ما على الخيىوي االماميىة لألحىدا

السياسىية السىاخنة وهى ا مىا يحىد

أيضىىىا فىىىي الىىىيمن والعىىىالم العربىىىي وخصوصىىىا فىىىي المرحلىىىة التىىىي تلىىىت الربيىىىع العربىىىي
في.1022
ولكىىن هنىىاك الكثيىىر مىىن االعتقىىاالت والتع ى يب – أيضىىا  -التىىي ضىىرب بعمىىق فىىي فنىىانين
تشكيليين و روا يين ومثقكين ونشيا ثقافيين.
إن شيينة حرية التعبير و مجموعة كبيىرة مىن حقىوق اإلنسىان جىا نتيجىة شىا عات الدولىة
وحكوماتهىىا منتخبىىة أو غيىىر منتخبىىة وال ى ي أثىىرت علىىى الشىىارع كثيىىرا فىىي يريقىىة رؤيتىىه
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لحقىىوق اإلنسىىان وحرياتىىه االساسىىية بشىىكل سىىلبيت و ك ى ا أثىىرت علىىى يريقىىة الشىىارع فىىي
نظرته لحرية التعبير وفهمه كسبب من أسباب النزاعات في اليمن.
وبالرغم من كل لك فإن ه الورقة ال تهدف إلىى مناقشىة همىوم حريىة التعبيىر و قضىايا
اإلنسانية فه ا سيكون ضمن أوراق أخرى في مشروع السياسة الخاصة بحرية التعبير في
الىىيمن وال ى ي تنك ى مؤسسىىة ضىىمانات للحقىىوق والحريىىات بىىدعم مىىن المىىورد الثقىىافي ت بىىل
بالعكس تهدف ه الورقة إلى اكتشاف الجوانب اإليجابية حول حرية التعبير ودورهىا فىي
زيىىادة نمىىو الصىىناعات الثقافيىىة والصىىناعات اإلبداعيىىةت وبالتىىالي الىىدور اإليجىىابي لحريىىة
التعبير في التنمية والتخلص مستقبا ولو جز يا من بعص القضايا اإلنسانية الملحىة كىالكقر
واالمية والتيرف وغيرها من القضايا السلبية التي تكاثرت وأصبح لها وجود في الشىارع
اليمني .
إن الورقة تحاول إيصال فكرة أن احترام حرية التعبير سيدفع باتجا وجود مشاريع كبيىرة
ومتوسىىية وصىىغيرة فىىي م ىىات المجىىاالت المتعلقىىة بىىالتككير واالختىىراع والموهبىىة؛ فعنىىدما
يختكي خوف المبدع من الضىمير الىداخلي و مقىص الرقيىب ورصاصىة المتيىرف وسىجن
الحكومة سينت عن ه ا الكثير من المنتجات اإلبداعية والثقافية التي بىدورها سىتأتي بمزيىد
من االموال وال ي بدور سيسهم في الرفاة االقتصادي واالجتماعي لليمنيين .
إن تغيير نظرة صناع القرار والشارع اليمني عىن حريىة التعبيىر كمكهىوم مىربح أكثىر ممىا
هو مكهوم مزع هو الهدف من ه الورقة من خىال تبيىان كيىف أثىرت هى الحريىة فىي
تنامي االقتصاديات العالمية ومدى مساهمة حرية التعبير في النات اإلجمالي للدول.
إن النىدا بسياسىىة خاصىة بحريىىة التعبيىىر فىي هى الورقىة تحديىىدا لىيس الجىل تقىىديم تجربىىة
مريىىرة أو قصىىص إنسىىانية مأسىىاوية  -بىىرغم أهميتهىىا  -فهى الورقىىة ال تعمىىل علىىى مكهىىوم
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التعايف بل تركز على اليمع بحياة جيدة وبالتالي مقاربة منيقة أخرى لىم تقاربهىا الكثيىر
من االوراق التي يبرع مقدموها في جلد ال ات والواقع و استدرار التعايف.
إذا هل الصناعات اإلبداعية مربحة ؟
تكتسىب الصىناعات اإلبداعيىىة أهميىة متزايىدة بوصىىكها مُحرِّ كىا ر يسىا لخلىىق فىرص العمىىلت
والمعرفةت والرخا االقتصادي .وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن الصىناعات
اإلبداعية تساهم بما يصل إلى  %7مىن إجمىالي النىات المحلىي العىالميت ومىن المتوقىع أن
تنمو بمعدل قدر نحو  %20سنويا.
وتشمل الصناعات الثقافية مجاالت النشر والموسيقى والسينما والمهن الحرفية والتصىميمت
وهىىي صىىناعات تشىىهد نمىىوا مسىىتمرا ومتعاظمىىا وتحتىىاج ه ى الصىىناعات لحريىىة التعبيىىر
لتصبح قادرة على العمل وبالتالي المشاركة في الدخل القومي اإلجمالي .
وعلىى مسىتوى الىوين العربىي تىرى مصىادر اقتصىادية أن السىعودية تمتلىك مقومىات عى ّدة
للتكىىىوق فىىىي مجىىىال «الصىىىناعات اإلبداع ّيىىىة»ت وأنهىىىا تتم ّتىىىع بكثيىىىر مىىىن المىىىوارد البشىىىرية
واإلمكانات اليبيعية التي تضعها في موقع بارز بين الدول االكثىر تقىدما فىي هى ا المجىال.
وأوضح خبرا أن المملكة تستييع أن ُتنافس بقوة في االسواق العالمية.
و تتحرك مصر لىدعم الصىناعات الثقافيىة اإلبداعيىة "كقيىاع واعىد وصىاعد فىي االقتصىاد
العالمي" والحكومة هناك تدرس مشروعا إلنشا شركة قابضة له الصناعات.
ويرى المصريون أن دعم الصناعات الثقافية اإلبداعية يعنىي دعىم "القىوة الناعمىة لمصىر"
بقدر مىا ينيىوي علىى مكاسىب اقتصىادية تحققهىا بالكعىل الىدول التىي قيعىت أشىوايا بعيىدة
على ه ا المضمار ضمن رؤية تحاول استيعاب شىتى مجىاالت الكنىون مثىل الكىن التشىكيلي
والتصميمات والحىرف اليدويىة والعاديىات والتحىف واالزيىا واالفىام والكيىديو والتصىوير

61

الكوتوغرافي وااللعاب التكاعلية واإلعانات والبرمجيات والموسىيقى وتهىتم بشىكل جى ري
وحاسم باالبتكار .
وفي المغرب هناك اتجىا – أيضىا  -لهى ا المجىال فقىد شىدد المشىاركون فىي مختلىف ورض
العمىىل المهنيىىة فىىي إيىىار اللقىىا الثىىاني لمهنيىىي الصىىناعات الثقافيىىة واإلبداعيىىة "االنىىدلس -
شىىىمال المغىىىرب" علىىىى أن الصىىىناعات الثقافيىىىة يمكىىىن أن تضىىىيلع بىىىدور قىىىايرة التنميىىىة
االقتصادية بالمغرب وإسبانيا.
وعلىىى الىىرغم مىىن نقىىص المبىىادرات المتاحىىة للعمىىل فىىي مجىىال منشىىآت االعمىىال الصىىغيرة
والمتوسيةت فإن قاعدة الصناعات اإلبداعية في الكويت ليست متأخرة كثيرا عىن نظيرتهىا
في البلدان مرتكعة الدخل سريعة النمىو ت ويعمىل نحىو  35ألىف فىرد فىي هى ا القيىاع بينمىا
تبلغ قيمة عا داته من المنتجىات ات القيمىة المضىافة م ىات المايىين مىن الىدنانير الكويتيىة
ويجعله ه ا واحدا من أكبر القياعات غير النكيية في الكويتت ما يعىادل  %14مىن قيمىة
قياع الصناعات التحويلية غير النكيية و %71من قياع خدمات مؤسسات االعمال.
وتسهم الصناعات اإلبداعية بحوالي  %3من االقتصاد الخاص باالتحىاد االوروبىيت وتبلىغ
القيمىىة السىىوقية له ى الصىىناعات هنىىاك حىىوالي  500بليىىون يىىوروت ويعمىىل فيهىىا حىىوالي 6
مايىىين نسىىمة ويهىىتم هى ا القيىىاع بشىىكل حاسىىم باالبتكىىارت خاصىىة مىىا يتعلىىق منىىه بىىاالدوات
والشبكات.
وتصل مبيعات الواليات المتحدة وحىدها إلىى 241بليىون دوالر مىن هى السىلع والخىدمات
وبشكل يكوق مىا صىدرته مىن سىلع وخىدمات فىي مجىاالت الزراعىة والييىران ومىا يتصىل
بهما ت كما يعمل في االقتصاد االمريكي حوالي  17مليىون فىرد علىى نحىو مباشىر أو غيىر
مباشرت وتهتم ما يقرب من  750الف مؤسسة في الواليات المتحدة باإلبداع والتوزيىع فىي
مجال الكنىون فقىي ويعمىل فيهىا حىوالي  382مليىون فىرد يمثلىون  %182مىن القىوة العاملىة
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هناكت وتعد والية كاليكورنيا صاحبة ثامن اقتصاد في العالم وقد أسىهم االقتصىاد اإلبىداعي
فيها بأكثر من  3بايين دوالر في الدخل المحلى والضرا ب عام .1021
وبالتالي هناك أدلة علىى أن الصىناعات اإلبداعيىة مسىاهمة بقىوة فىي حصىول االفىراد علىى
فرص العمل والدول على االموال فأين هي المشكلة اآلن  .ولما ا ال ترتكع واردات الىدول
العربية في مجال الصناعات اإلبداعية؟
والن ورقتنىىىا عىىىن الىىىيمن فالسىىىؤال سىىىيكون أيىىىن المشىىىكلة فىىىي نىىىدرة مسىىىاهمة الصىىىناعات
اإلبداعية في االقتصاد اليمني ودور هى الصىناعات فىي التنميىة فىي الىيمن بىالرغم مىن أن
اليمن تحتوي على الكثيرمن الكرص في ه ا المجال لىدخول رؤوس أمىوال وتىوفير فىرص
عمل كثيرة .
المشكلة تكمن في حرية التعبير .ببساية .
فلنتعرف على حرية التعبير.
هل حرية التعبير مكفولة ؟
ت ّكر السىيدة فيى بىانيس تاكىوالت المقىرر الخىاص المعنىي بحريىة التعبيىر والوصىول إلىى
المعلومىىات لىىدى اللجنىىة االفريقيىىة لحقىىوق اإلنسىىان والشىىعوبت أنىىه ال بىىد مىىن التىىزام قىىوي
“يجعل من حرية التعبير والوصول إلى المعلومات حقيقة واقعة وليس مجىرد كلمىات علىى
الورق”.
وعربيىىا ال يىىزال الصىىحافيون فىىي تىىونس يتعرضىىون لضىىغوي كثيىىرة .وفىىي مسىىتهل سىىنة
1026ت تم التحقيق مىع عىدد مىن الصىحافيين التونسىيين أمىام الكىرق االمنيىة المختصىة فىي
مكافحة اإلرهاب.
وتشهد حرية اإلعام في الجزا ر تراجعا حادات وتؤكد تصريحات المسىؤولين مىدى العىدا
تجا حرية الصحافة في العام .1026
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ويقوم جهىاز المخىابرات واالمىن الىويني فىي السىودان الى ي عىززت صىاحياته بمضىايقة
الصحافيين ومراقبتهم وضبي وسا ل اإلعام الميبوعة من خال الرقابة عليها ومصىادرة
أعدادها.
وفىىي مصىىر اسىىتمر التىىدهور الحىىاد ال ى ي يشىىهد وضىىع حريىىة الككىىر والتعبيىىر خىىال عىىام
1026ت ولم تسلم حرية الصحافة من تراجع وضع حرية التعبير.
وال تىىزال حريىىة الىىرأي والتعبيىىر فىىي االردن مقلقىىة حي ى يخضىىع الصىىحافيون فىىي االردن
لمراقبىىة وثيقىىة مىىن قبىىل أجهىىزة االسىىتخبارات ويجىىب أن يكونىىوا تىىابعين لنقابىىة الصىىحافة
االردنية التي تسيير عليها الدولة.
وكانت حالة حقوق اإلنسان فىي العىراق حرجىة خىال عىام 1026ت حيى اسىتمر الصىراع
وارتكبت انتهاكات لحقوق اإلنسان من قبل جميع االيراف.
وقد تعرص المدافعون عن حقوق اإلنسان بما في لك الصحافيين وأول ك الى ين يمارسىون
الحق في حرية التعبيرت للمضايقات والتهديدات والقتل في .1026
ويتم استهداف النشيا على اإلنترنت بسبب تعبيرهم عن حقهم فىي حريىة الىرأي والتعبيىر
في السعودية .
وال تزال قضية حرية الرأي والتعبيىر ر يسىية فىي عمىان مىع مسىتويات عاليىة مىن الرقابىة
التىىي فرضىىت قىىوانين وقيىىودا صىىارمة علىىى أنشىىية حقىىوق اإلنسىىانت حيى تعمىىل االجهىىزة
الحكوميىىة فىىي عُمىىان علىىى حصىىار المؤسسىىات الصىىحافية واإلعاميىىة فىىي مربىىع الدعايىىة
للحكومة وانجازاتها وتعمد إلى تجريم أي نقد يسىلي الضىو علىى أخيىا السىلية التنكي يىة
وممارساتها أو كشف الحقا ق حول قضايا الكساد في الجهاز اإلداري.

65

وشهد عام  1026في الكويىت إقىرار وتيبيىق عىدد مىن القىوانين والقىرارات التىي تتضىمن
قيودا مكرية على حرية التعبير والصحافة ت وتهدف بكل وضول إلى تكميم االفوا وتقييىد
الحريات)6(.
اإل اعة والتلكزيونية وتمنع الملكيىة الخاصىة

وتمارس اليمن احتكارا كاما على وسا ل ب

لهم ىات كمىىا تقىىوم باالحتكىىار الكامىىل لوكالىىة االنبىىا اليمنيىىة وتقىىوم بتنقيىىة مواقىىع اإلنترنىىت
وسحب التراخيص بالعمل ومراقبة اإلعىام ومراقبىة الوصىول إلىى المعلومىاتت باإلضىافة
إلىىى التهديىىدات والمضىىايقات واالعتىىدا ات علىىى الصىىحكيين ممىىا يىىدعم فكىىرة أن الحىىق فىىي
التعبير هو االكثر انتهاكا في اليمن .
إن التخوف من حرية التعبير ال ينسىحب فقىي علىى اإلعىام والصىحكيين بىل ينسىحب علىى
كل المناحي التي ترتبي في جوهرها بالحرية واإلنسان ورغبته في التعبيرت وهى ا ينسىحب
علىىىىى الروا ىىىىي والكنىىىىان التشىىىىكيلي والمصىىىىمم وصىىىىاحب الموقىىىىع والمختىىىىرع والىىىىراقص
والميىىربت وبالتىىالي يجىىب العمىىل هنىىا علىىى االختيىىار مىىا بىىين حريىىة التعبيىىر مىىع االمىىوال
والثىىرا الى ى سىىتجلبه الصىىناعات اإلبداعيىىة وإنتىىاج الشىىارع لإلبىىداع أو انتهىىاك حريىىة مىىع
الكقر ومنع أي إبداع من الظهور النه قد ال يتناسب مع توجىه الحكومىة أو فكىرة االصىولي
أو التوجه العام للمجتمع.
االختيار الجيد
ال يوجد دولة أكثر من اليمن تنوعا في الجانب الثقافيت فكل منيقة في الىيمن لىديها لهجتهىا
وعبىىر االنتقىىال مىىن قريىىة إلىىى قريىىة تجىىد نمي ىا مختلك ىا مىىن الىىرقص الشىىعبي واالهىىازي
واالغىىاني بىىالرغم مىىن وجىىود دولىىة أو عىىدة دول تحتىىوى علىىى نمىىي واحىىد مىىن الىىرقص أو
الترا الشعبي في الحكايات و القصص واالسايير والنمي الثقافي ككل.
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اليمن ات تنوع ال مثيىل لىه فحتىى فىي المىدن والتىي تكونىت عبىر الهجىرة مىن الريىف إلىى
المدينة تجد نمي االثا و االيعمة مختلف من بيت إلى البيت ال ى بجوار فىاليمن إجمىاال
هي أكثر تنوعا ثقافيا.
اليمن بلد كبير وتاريخي يحتوى على عدد من المواقع التاريخيىة واآلثىار والمواقىع البي يىةت
ولديه – أيضا  -ترا

موسيقي متنوع ما بين الموسيقى الصنعانية إلى الحضرمية وتىرا

الموسيقي في الحديدة وتعز وكل مدن اليمن ت باإلضافة إلى التنوع الكني القا م على التنوع
الىىديني والمىى هبي كالموسىىيقى اليهوديىىة و إبىىداعات الصىىوفيين والبهىىا يين وحتىىى زوامىىل
الحوثيين المستمدة من الزامل كترا شعبي قديم وغيرهم .
يحتوى اليمن على مجموعة من أجمل المشغوالت اليدوية ات النمي المغىاير لكىل المحىيي
بها مىن المشىغوالت الكضىية وال هبيىة ومشىغوالت المنىزل الكخاريىة والحجريىة و منتجىات
االزيا الرجالية والنسا ية ولأليكال على حد سوا .
ويعىىد االدب اليمنىىي مىىن اآلداب الجيىىدة فىىي المنيقىىة العربيىىة ولديىىه سىىوق جيىىدة للتىىروي
والتوزيع سوا في الشعر أو القصة أو الرواية أو النقد.
إن العمىىىل علىىىى سياسىىىة خاصىىىة بحريىىىة التعبيىىىر وبالتىىىالي تحريىىىر الصىىىناعات اإلبداعيىىىة
والمبدعين اليمنيين من الخوف من تسلي الحكومة وعنف االصوليين و ماضىوية الجمهىور
سىىيكون لىىه دور كبيىىر فىىي حصىىول الىىيمن علىىى موقىىع جيىىد فىىي الس ىوق العربيىىة والعالميىىة
للصناعات اإلبداعية  .فقي يحتىاج االمىر لىبعص المرونىة والىتكهم ليبيعىة العمىل اإلبىداعي
ودعمه.
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صناعة السينما وحرية التعبير
محمــــد المهدي
مؤسسة شفت سينما
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عن السينما وشركاتها
نشأت أول سينما فىي الىيمن وهىي السىينما االهليىة فىي ديسىمبر  61بعىد قيىام الثىورة بثاثىة
أشهرت وجا ت الككرة عندما كان التوجه مىن القيىادة المصىرية فىي الىيمن بىأن يكىون هنىاك
حملة ثقافية في اليمن وقد أسهمت ه في إنشا السينما فىي الىيمن بىرغم أن كميىة التخلىف
بعد الخروج من الثورة اليمنية كان كبيرا .
كان هناك إيمان لدى السلية ورجىال االعمىال حينهىا بىأن التحىدي

لىن يصىلح إال بالسىينما

وكان عدد المستثمرين كثير وهم اآلن را دون في مجاالت استثمارية أخرى.
وجا ت فكرة تيوير السينما حينما كان هناك إقبال كبير عليهىا بصىكتها الوحيىدة التىي تقىدم
الترفيه قبل ظهور التلكزيون في اليمنت وبالتالي كان حجم االستثمار كبيىرا وواكبىت الىيمن
الدول المتقدمة وتم تيوير دور السينما في  2979عبر أجهزة عرص وتأثيى

أفضىل ممىا

زاد من كثافة الجمهور.
وكان عدد دور السينما في اليمن  43دارا توزعت ما بين أربىع دور للسىينما فىي صىنعا ت
ومع عدن نصيب االسد حيى بلىغ عىدد دور السىينما فيهىا أحىد عشىر دارا ت باإلضىافة إلىى
مدينىىة تعىز وكىىان فيهىىا سىىبع دور للسىىينما ت و أربىىع دور فىىي محافظىىة الحديىىدة وخمىىس فىىي
حضرموت واثنتان في إب ومثلهمىا فىي شىبوة وواحىدة فىي المهىرة و أربىع فىي مدينىة أبىين
وواحدة في لح واثنتان في مار.
وكانت هناك روابي مشىتركة مىا بىين الشىركات السىينما ية فىي الىيمن وعىدد مىن الشىركات
الكنيىىة فىىي مصىىر والهنىىد وبعىىص الىىدول االوروبيىىة  .وإجمىىاال كانىىت هنىىاك ثىىا شىىركات
للسينما في اليمن وبينها تنافس شديد وهن:
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 .2مؤسسة كابع للتجارة والسينما.
 .1مجموعه سابحة للتجارة والسينما.
 .3مجموعه ناصر مسعود للتجارة والسينما .
لكن لألسف كل ه الدور السينما ية تم االستيا عليها مىن قبىل متنكى ين فىي الكسىاد ومىن
ثم إغاقها بشكل دوري حتى لم يعىد هنىاك إال القليىل منهىا ت ودا مىا مىا تقىدم اآلن مباريىات
كرة قدم مىع عىروص نىادرة لألفىام ؛ فكىي صىنعا لىم يعىد هنىاك إال السىينما االهليىة  .مىع
وجود لدور سينما في المراكز التجارية إال أنها غالية الثمن للغايىة علىى المىواين العىادي.
وغالبا ليس لها جمهور اآلن لىيس فقىي بسىبب شىيينة السىينما مىن قبىل المجتمىع بىل بسىبب
وجود االنترنت  -أيضا  -وانتشار الحواسيب والمشاهدة المنزلية والقنوات الكضا ية .
عن صناع األفالم السينمائية
بالنسبة لصناع االفام السينما ية في اليمن فا يوجد اليوم في الىيمن صىناعة سىينمات ولكىن
يوجىىد محىىاوالت وتجىىارب فرديىىة وجماعيىىة تعمىىل علىىى صىىناعة االفىىام القصىىيرة واالفىىام
السينما ية والوثا قية وغيرها من االفام المتنوعة بإمكانيات بسيية محدودةت وغالبا ما يىتم
عمل االفىام لخدمىة قضىايا مجتمعيىة بحيى تكىون ممولىة مىن المؤسسىات الدوليىة لمناقشىة
قضىىايا المجتمىىع وبالتىىالي غالبىىا مىىا تكىىون تقريريىىة ووعظيىىة وترويجيىىة لمكىىاهيم الصىىحة أو
التعليم وغيرهمات وال تحتوي بالضرورة على جماليات الكىن السىينما ي والكىيلم السىينما يت
وغالبىا مىا يىتم عرضىىها فىي عىروص خاصىة لحاضىىري ورض العمىل والىدورات التدريبيىىة
والمؤتمراتت وفي حال جودة الكيلم غالبا ما يتم االحتكاظ به للمشاركة بىه فىي المهرجانىات
دون الرغبة بعرضه على المستوى المحلي.
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الشركات التي تعمل في مجال الفن
تشىىهد الشىركات الخاصىىة التىىي تعمىىل فىىي مجىىالي الثقافىىة والكىىن حاليىىا تراجعىىا ملحوظىىا فىىي
السنوات االخيرة في عموم محافظات الجمهورية اليمنيىة مىا خىا عىن بعضىها فىي صىنعا
وعىىدن وحضىىرموت؛ إال أن هنىىاك نمىىا ج نىىادرة جىىدا وناجحىىة نسىىتييع عىىدها بأصىىابع اليىىد
الواحدة .و لك السباب عديدة منها:
 .2الحرب الداخلية والخارجية المستمرة من .1025
 .1نظام الصوت الواحد وال ي يجعل من الكن والثقافىة سىاحا لتمريىر أجنىدات
ومشاريع سياسية ويا كية لتأجي الصراع.
 .3تدني مستوى الدعم لمثل ه الشركات وعدها كماليىات غيىر ضىرورية فىي
الوقت الراهن.
 .4سو التخييي والتنكي لمشاريع ه الشركات ال ي يؤدي لكشلها بسرعة.
حرية التعبير من وجهة نظر الشركة التي تعمل في مجال الفن
السينما هي أهم وسيلة إعامية تأثيرا ودخا واستثمارات وتعد فنا بحد اته يحوي جميع
الكنون االخرى "الكن السابع" حي

تنقل اإلنسان وقصصه إلى عوالم مختلكة من ماص

وحاضر ومستقبل .فاإلنسان هو الركيزة االساسية للسينما.
وحرية التعبير تمثل حقا أساسيا من حقوق اإلنسان تنص عليه المادة  29من اإلعان
العالمي لحقوق اإلنسان .وتماشيا مع الحريات االخرى المازمة لها من حرية المعلومات
وحرية الصحافةت فإن حرية التعبير تسهم في الحصول على سا ر الحقوق .وتسلم "شكت"
بأن حقوق اإلنسان تنيبق بالوسا ل الشبكية وغير الشبكية على السوا  .ومن ثم فإن
اليونسكو ملتزمة بدراسة القضايا الخاصة بحرية التعبيرت وحرمة االمور الشخصيةت
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واالنتكاع بالمعلوماتت واالبعاد االخاقية عبر اإلنترنت .وتمثل حرية التعبير والمعلومات
ركا ز بنا المجتمع الديمقرايي السليم وتحقيق النمو االجتماعي واالقتصاديت وهو ما
يتيح حرية تداول االفكار الازمة لإلبداع وتعزيز المسا لة والشكافية .وقد قالت المديرة
العامة لليونسكوت إيرينا بوكوفات في ه ا الصدد" :تزدهر الصحافة عندما تكون وسا ل
اإلعام حرة ومستقلةت وعندما يتمتع الصحافيون باالمان في إعداد تقاريرهمت وعندما
يكون اإلفات من العقاب االستثنا وليس القاعدة".
وكأنشية فمؤسسة "شكت" تعمل على توفير أفام يمنية وعالمية من مختلف الثقافات
والدول بجودة عالية لتوفير تكاعل حقيقي بالنسبة لجمهورها من االيكال والشباب
والمجتمع اليمنيت وتمكينه من التعرف على قضايا مختلكة ومميزة لتامس واقعه وخياله
ال ي يتعايض معه .وبالنسبة لرؤية المؤسسة التي تصبو لتغيير نظرة المجتمع اليمني
للسينما الملي ة بالسلبية والتحيز من منتصف الثمانينات وتمثل لك بتدهورها وسو
سمعتها والخوف منها وشيينتها في أوساي المجتمع اليمني من قبل رجال الدين
والمتيرفين وجهات سياسية والتي وصلت روتها بإغاقها بعد حرب عام .2994
و بالرغم من أنه ليس من حق مؤسسة شكت قيع مشهد أو إعادة منتجته احتراما منها بأن
الكيلم عمل فني ال يجوز التاعب بهت فإن مؤسسة "شكت" تحاول البح

عن أفام من

جميع البلدان والثقافات ليس فيها أي مشاهد مستكزة للمجتمع اليمني ال ي يحتاج لكترة
يويلة لتقبلها كجز من قصة وحبكة الكيلم خصوصا وأن العرص جماعي.
واالفام هنا تلعب دور أساسيا في التعبير عن قصص الناس ومعاناتهم وعوايكهم
وآرا هم وخصوصياتهم وكل ما يتعلق بهم ككيان حي يتكاعل مع محييه.
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فالسينما تقدم قيما عديدة وتلعب دورا مثمرا ومؤثرا كتقدم عالم موازي للحياة والواقعت
وتعيى دفعة وقيما للعا لة حي

تيور سلوكيات وممارسات إيجابية ت وهي قناة للتحول

اإليجابي ومحرك للخيال ت وال ننسى أنها تغير و تيورت تضيف قوانين وتشريعات
لقضايا اإلنسانت ومصدر الكتساب المعارف والمعلومات والتعرف على الثقافات
والحضارات المتنوعة.
تجربة الشركة التي تعمل في مجال الفن
منذ  9002وفكرة "شفت" تدور في رأسي وحاولت مع الكثير من األصدقاء كتابة مقترح
مشروع لتمويله بعدة مسميات أخرى غير "شفت" من ثم جاءت الفرصة في فبراير
 9002إلعادة صياغة المشروع واستقرينا على اسم شفت – Shiftوألسباب منها:
 .2تعزيىىز النظىىرة اإليجابيىىة عىىن السىىينما وخلىىق عاقىىات جيىىدة مىىع المؤسسىىات
والمراكز والكضا ات الثقافية وتقديم عروص سينما ية جيدة ومبتكرة و ات
قيمة.
 .1قناة لعرص اإلبداعات السينما ية للهواة والمنتجين المحليين من الشباب.
 .3المسىىاهمة فىىي رفىىع وعىىي المجتمىىع وخاصىىة الشىىباب بمىىدى أهميىىة وتىىأثير
الكنىىون البصىىرية لتيىىوير والحىىد مىىن تىىأثير االفكىىار السىىلبية والظىىواهر غيىىر
الصحية داخل المجتمع.
 .4إيجاد متنكس جديد للمىواينين وتنميىة الشىعور بتىأثير مشىاهدة االفىام بشىكل
جماعي.
 .5إحيا ثقافة ال هاب للسينما وتخكيف الضغوي النكسية الناتجة عىن االوضىاع
السياسية واالقتصادية التي تمر بها الىباد عبىر خلىق متنكسىات عامىة جديىدة
وال قة ومحكزة للحياة.
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 .6الكشف عن قدرات الشباب ومهىاراتهم فىي صىناعة السىينما التىي تسىمح لهىم
بالحصول على فرص الستثمار تلك المواهب.
قىىدمت شىىكت  60فعاليىىة منهىىا  41مجمىىوع فعاليىىات برنىىام ” “CineShowالتىىي تعىىرص
أفام محلية وعالمية من مختلف الك ات هادفة ومختارة باستخدام تجهيزات عرص ضو ية
بدقة عالية في شاشة بروجكتىر مىع نظىام صىوت سىينما ي فىي المراكىز التعليميىة والثقافيىة
المستقلة والحكوميىة بمعىايير عاليىة ودقيقىة مىرة فىي االسىبوع (فىيلم قصىير  +فىيلم يويىل)
لمدة ساعتين حسب الخية السنوية بمعايير مهنية ويقوس سينما ية مميزة باختيىار االفىام
التي ستعرص والربي بينها فىي الككىرة أو النىوع عبىر مراسىلة الجهىة التىي سىيعرص فيهىا
البرنىىام ليبىىدأ تصىىميم بوسىىتر إعىىان وقىىت ومكىىان العىىرص للجمهىىور والتنسىىيق للعىىرص
والتأكىىىد مىىىن جاهزيىىىة المعىىىدات والمكىىىان عبىىىر عىىىرص تقىىىديمي عىىىن المبىىىادرة والشىىىركا
والداعمين ونب ة عىن تىاريخ السىينما أو ف ىة االفىام التىي سىتعرص أو سىيرة اتيىة تعريكيىة
عىىن أحىىد مبىىدعي االفىىامت تقىىديم نب ى ة عىىن االفىىام التىىي سىىتعرص مىىع تعليمىىات المشىىاهدة
السىىينما ية ومشىىاهدة االفىىام ويليهىىا مناقشىىة قصىىيرة ت كى لك توزيىىع فشىىار للجمهىىور تنتهىي
بتقييم المبىادرة مىن خىال عصىا ملونىة بلىونين يرفعهىا الجمهىور إلبىدا آرا هىم بالرضىا أو
الرفص.
وه ى ا نكسىىه مىىا يحىىد مىىع بىىرام لأليكىىال بعنىىوان " "Kids Showقىىدمنا مىىن خالىىه
28عرض ىا أغلبهىىا بالشىىراكة مىىع مؤسسىىة إبحىىار لليكولىىة واإلبىىداع عرضىىنا فيهىىا أفام ىا
كرتونيىىة قصىىيرة صىىامتة ت ويويلىىة مدبلجىىة للعربيىىة ت وقىىد تكاعىىل االيكىىال بشىىكل مثيىىر
لاهتمام حي

صنعوا حوارا لألفام الصىامتة وناقشىوا أفكىار االفىام المعروضىة وتقنيىات

السينما التي أبهرتهم بقوة والتأثير ال ي من الصعب نسيانه.
إن حماس "شىكت" فىي مجىال السىينما صىنع عىدة أوجىه للتيىور فىي النجىال فىي العىروص
السىىينما ية وكى ا عاقىىات المؤسسىىة بالشىىباب مىىن المتيىىوعين ت والجمىىاهير –أيضىىا  -التىىي
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تىىزداد بسىىبب االبتكىىار فىىي العىىروص وتيبيىىق للىىدروس المسىىتكادة بعىىد كىىل عىىرص وتقليىىل
االخيا وتعظيم الممارسات الجيدة في عمىل المؤسسىة و عاقىات المؤسسىة المتناميىة مىع
الشباب.
تجربة الشركة مع صعوبات حرية التعبير
بما أن المؤسسة تعمل في مجال السينما الى ي يتخى مىن حريىة التعبيىر مرتكىزا أساسىيا فىي
تقديم برامجها وأعمالهات فإن هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تحىاول المؤسسىة
مواجهتهىىا خصوصىىا فىىي ظىل الظىىروف القاسىىية التىىي تعيشىىها الىىباد مىىن مختلىىف الجوانىىب
وأهمها تىدهور الوضىع الكنىي والثقىافي وتقلىص حريىة التعبيىر بشىكل ملحىوظ و لىك بسىبب
التحوالت السياسية التي تكرص أجندتها علىى الصىناعات اإلبداعيىة ونشىاياتها مىن أعمىال
فنيىىة وثقافيىىةت فعلىىى سىىبيل المثىىال هنىىاك فعاليىىات أقامتهىىا المؤسسىىة خىىال الحىىرب ونشىىرت
بوستر الكعالية عبر مواقع التواصل االجتماعي كالكيسبوك والواتسابت وحد تكاعل كبير
معها وحضر أشخاص مىن االمىن السياسىي لتقيىيم الكعاليىة والتعىرف علىى محتواهىا وخلىق
هى ا قلقىا لكريىىق العمىىل والجمهىىور حيى كىىان أمىىرا يار ىا وغيىر متوقىىع لىىم نعتىىد عليىىه فىىي
فعاليات سابقة .كما أن عملنا ال يحتمىل تبعىات الصىراع الىدا ر وال يثيىر أي شىكوك خىارج
إيار الحياة االعتيادية في اليمن.
بالرغم من أن االفام التي نعرضها تيىرل قضىايا ومواضىيع مختلكىة وتحىاول ربيهىا مىع
أفىىام يمنيىىة تعىىرص فىىي فعاليىىة واح ىدة لتحكيىىز الجمهىىور للنقىىاض والنقىىد المناسىىبين للمىىواد
المعروضة  ..إال أن هناك قضايا ومواضيع نجد صعوبة بالغة في عرضىها النهىا قىد تثيىر
جىىدال كبيىىرا فىىي أوسىىاي المجتمىىع وأجهىىزة الدولىىة االمنيىىة التىىي تتغيىىر حسىىب التحىىوالت
السياسىىية والتىىي تىىزداد وتيىىرة الرقابىىة والمنىىع والحظىىر غيىىر المبىىرر أو القىىانوني ت ومنهىىا
موضوع بنا السام ال ي يثير مخاوف وقلق أيراف الصراع المستكيدة منه كنمو ج.
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فاللوا ح والقوانين المستمدة من مواد الدستور المعمول به حاليا في موضوع حرية التعبيىر
تككل الكثير من المساحة والتي تتقلص أكثر فأكثر من مارس .1025
لقد واجهنا صعوبة كبيرة خال تنكي المهرجىان الىدولي الثىاني لألفىام اليمنيىة فىي ديسىمبر
 1026والى ي عىىرص  8أفىىام يمنيىىة قصىىيرة أنتجىىت فىىي بىىرام صىىناعة أفىىام لمنظمىىات
مجتمىىع مىىدنيت وفيلم ىا وثا قي ىا للمخرجىىة االمريكيىىة "جمنيىىز" عىىن جزيىىرة سىىقيرىت وقىىد
صىىدمنا فىىي المؤسسىىة عنىىد اقتيىىاع بعىىص مشىىاهد فيلمىىين قصىىيرين يتحىىدثا عىىن الوضىىع
اإلنساني وتدهور االوضاع في صنعا بسىبب القصىف العشىوا ي ليىا رات التحىالفت وقىد
كانت المشاهد لرسوم غرافيتي على جدار مدرسة بشارع الزبيىري وسىي صىنعا مازالىت
موجىودة حتىى لحظىة العىىرص تتحىد عىن رفىىص حكىم المليشىيات للدولىىة وقىد حاولنىا مىىن
خال مكاوضات تكللت بالكشل مع إدارة السينما لعدم قيعها وقيعت.
لكننىىىا عرضىىىناها عبىىىر اسىىىتخدام عىىىرص تقىىىديمي بالباوربوينىىىت واعتبرنىىىا انتصىىىارا الن
معاييرنا ترفص القيع الي مشاهد كانت الي عمل فني كان.
ونعىىد أنكسىىنا محظىىوظين جىىدا مىىن خىىال مىىا نعىىد تجىىاها مىىن أجهىىزة الدولىىة التىىي تتعىىاظم
رقابتها وقمعها لألنشية وأعمال مؤسسات وشركات ثقافية وفنية داخل اليمنت وقد الحظنىا
توقىىف أعمىىال كثيىىرة بسىىبب عىىدم حصىىول تىىرخيص لهى االعمىىال مىىن قبىىل جهىىازي االمىىن
السياسي والقومي أو وزارة التخييي والتعاون الىدوليت ووزارة الثقافىة – أيضىا  -بىالرغم
مىىن حضىىور أشىىخاص غيىىر مىىؤهلين لمراقبىىة االنشىىية واالعمىىال المرخصىىة وميىىالبتهم
لحصة من أموال دعم وتمويل ه المشاريع بيريقة غير مشروعة ومستكزة.
ونتيجة لكل ه الضغوي والصعوبات فإن منظمي االنشية واالعمال تكضىل عىدم إقامتهىا
علىىى الخنىىوع لابتىىزاز والرقابىىةت ومىىن الصىىعوبات الكارثيىىة التىىي تواجههىىا المؤسسىىات
والشىىركات الكنيىىة والثقافيىىة ومنهىىا مؤسسىىة "شىىكت" التمويىىل ودعىىم مشىىاريع المؤسسىىة الن
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الممىىولين ال يؤمنىىون بالسىىينما كوسىىيلة وقنىىاة ضىىرورية الي مجتمىىع تسىىتييع مىىن خالهىىا
تمرير أفكارها وقضاياها كمتنكس للمجتمع وصناعة استثمارية.
وك لك استمرار إغاق دور العرص الموجودة في محافظات الجمهورية اليمنيىةت وبالتىالي
ال يوجد استكادة فعالة له الكضا ات كخيار متال لحرية التعبيىر لعىرص قضىايا وقصىص
المتجمع وإبداعات وتجارب الشباب.
رؤية مستقبلية إيجابية حول حال الشركات التي تعمل في مجال الفن في ضوء سياسة
خاصة بحرية التعبير.
مما كرنا سالكا أن هناك تقلص لحرية التعبير وتحجيم لدور أجهىزة الدولىة الرقابيىة وعىدم
موافقىىة الجهىىة المخولىىة الخ ى التىىراخيص إلقامىىة االنشىىية واالعمىىال الكنيىىة والثقافيىىة رغىىم
اسىىىىتناد المؤسسىىىىات لتىىىىراخيص مزاولىىىىة العمىىىىل مىىىىن وزارة الثقافىىىىة أو وزارة الشىىىىؤون
االجتماعية .نجد هنا قكزة غير مبررة لىوزارة التخيىيي والتعىاون الىدولي وجهىازي االمىن
القومي والسياسي لرقابة وإعيا التراخيص له االعمال واالنشية.
وه ا يعد سابقة خييرة ومقلقة له المؤسسات والمنظمىات لتقلىيص عملهىا وحتىى توقكهىا.
فاإلنسان اليمني لم يعتد على مثل ه الممارسات من قبل الدولة إال فيما ندر حي يصىاب
بصدمة عند تلقيه أي منع أو حظر أو رقابة!
توصيات ختامية
إن الحرب والحصار والصراع المستمر في اليمن من سبتمبر  1024ال يبرر الي يىرف
من أيراف الصراع انتهاك حق أزلي من حقوق اإلنسىان وخصوصىا أن الىيمن مىن أوا ىل
المىىىوقعين علىىىى اإلعىىىان العىىىالمي لحقىىىوق اإلنسىىىان ومىىىا يتبعىىىه مىىىن اتكاقيىىىات ومعاهىىىدات
وتوصىىيات فنقتىىرل بحىى ومناقشىىة هىى التوصىىيات وعمىىل مسىىودة تضىىم كىىل مىىا يتعلىىق
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بالسياسات الخاصة بحرية التعبير في إيار العمل الثقىافي والكنىي والوصىول بمخىرج يقىدم
لوزارة الثقافة يتضمن التالي:
 .2عمل سياسات خاصة بالسينما كصناعة إبداعية ودور عرص في المجال
الكني والثقافي واإلعامي.
 .1دعم السينما من خال برام ونشايات شبابية وإتاحة الكرصة أمام صناع
االفام الشباب من تيوير ه ا المجال.
 .3رفع حرية التعبير في صناعة االفام بما يضمن بأن تكون السينما أحد
المتنكسات الجمعية ووسيلة إعامية للتبادل اآلرا والقصص والتبادل
الثقافي.
دور السينما المغلقة في مختلف محافظات

 .4إعادة تجديد وترميم وتحدي

الجمهورية عبر خلق فرص استثمار في مجال السينما وتغيير نظرة
المجتمع اليمني للسينما.
 .5تمكين صناع االفام  -خصوصا الشباب  -من تنمية مهاراتهم في صناعة
االفام بمعايير عالية.
 .6إنشا أكاديميات تعليمية وتدريبية في صناعة االفام والصناعات اإلبداعية
والسينما ية.
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الفن التشكيلي وحرية التعبير
غادة الحداد
فنانة تشكيلية
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مقدمة
الكن التشكيلي هو كل ما يؤخ من الواقع اليبيعيت حيى يىت ّم صىياغته بيريقىة جديىدةت أي
يىىت ّم تشىىكيله بشىىكل جديىىد ومختلىىف ع ّمىىا هىىو فىىي اليبيعىىةت ل ى لك ييلىىق عليىىه اسىىم (تشىىكيل)
حسب رؤية ه ا الكنان ال ي يقوم بأخ أفكار والمكردات التىي يىو ّد تشىكيلها مىن جديىد مىن
المحيي والبي ة ال ي يعيشها وفق نهجه الخاص.
ما بين القرنين الثالى عشىر والرابىع عشىرت وهىي فتىرة مىياد نهضىة الكىن التشىكيلي ومىن
خىىال ه ى الكتىىرة حىىدد الكنىىانون معىىالم التيىىور فىىي الكىىن اإلييىىالي حي ى كىىانوا يرسىىمون
الواقعية لتجسيد لحظات معينة عوضا عىن الكىاميرا ت وقىد اشىتغل الكنىانون فىي تلىك الكتىرة
على تأسيس المدرسة الواقعية في الكن التشكيلي وهي المدرسة التي تنقل كل ما في الواقىع
واليبيعىىة إلىىى عمىىل فنىىي يبىىق االصىىلت فهىىي مجمىىل رصىىد لحىىاالت تسىىجيلية كمىىا اقتضىىا
الواقع من حي الظروف السياسية واالقتصادية والدينية في لك العصر.
كما ترصد عىين الكىاميرا الكوتوغرافيىة اليىوم واقعىا معينىا مىا يخىص المجتمىع وقىد تىدخلت
عوايف وأحاسيس الكنان في رصد هى االعمىال فكىان هنىاك الواقعيىة الرمزيىة والواقعيىة
التعبيرية كإضافة جديدة اكتشكها فنانوا عصر النهضة كىي تضىكي إحساسىا جديىدا ومختلكىا
عن ما تقوم به عين الكاميرا ت ومن هنا بدأ اكتشاف المىدارس االخىرى فىي الكىن التشىكيلي
كىىي يقىىدموا لنىىا أعمىىاال جديىىدة وأفكىىارا خياليىىة ال تسىىتييع القيىىام بىىه عدسىىة الكىىاميرات وقىىد
اكتشكوا العديد من المدارس مثل المدرسىة االنيباعيىةت التجريديىةت الرومانسىيةت الوحشىيةت
التكعيبية..الخ.
إن الكن  /الكنية :هو الر ة الثالثة للكنان من خاله يستييع التكريغ عن ما بداخلىه مىن كبىت
أو قضىىايا إنسىىانية أو اجتماعيىىة وقضىىايا سياسىىية ؛ فعىىالم الكىىن واسىىع االفىىق وال نسىىتييع
حصر فكل ما تيورت الحياة تيور الكن.
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التجربة الفنية
الكن بشكل عام فىي مجتمعنىا شىي بىا قيمىة فىي نظىر النىاس أو ربمىا فىي أحسىن االحىوال
شىي ثىانوي يمارسىىه فىي اعتقىىاد المجتمىع أشىخاص بىىا عمىل أو يمىىولت وعنىدما التحقىىت
بكلية الكنون الجميلة حاربني بعص االهل قبل الجميع وتباعا واجهت صىعوبات كثيىرة فىي
مجتمعي الن الناس هنا ال يعرفون عن الكن التشكيلي إال ما جا ت به النكت السىا جة مثىل
" أنت فنان تشكيلي وانا فنان أشكيلك! "
فوق ه ا تعبت وأنا أهز رأسي التخلىص مىن أسى لة الىبعص الدا مىة مىا ا ستسىتكيدين وأيىن
ست هبين بعد التخرج ..كانوا يجيبون على أنكسهم بعد السؤال ستجلسىين بالبيىت مثىل البقيىة
فالكن ليس له مصدر دخل جيد وال حتى مقبول وستندمين على العمر ال ي ضاع في هكى ا
سخافةت لكننىي تحملىت كىل هى ا التعىب واتخ تىه تحىديا و قاتلىت وآمنىت بقىدراتي ومىوهبتي
وكنت واثقة دا ما بأنني البد أن أصل في يوم مات فأنا ومنى يكىولتي أحلىم بىأن أكىون فنانىة
تشكيلية يعرفها الناس ويحترمون ما أقدمه  .كنت في تلك االيام أظن االمر سىها ولىم أكىن
أعرف أو أدري بأن ميبات ومتاعب كثيرة وصعبة بانتظىاري كجىدار صىلب يحىول بينىي
وبين حلمي.
فكي أيام الكلية كانت تمر االيام بشق االنكست بل بالكىاد كانىت تمىر  ..ومىع كىل يىوم يىزداد
التحدي تت تىارة أشىعر بىأنني قريبىة مىن الهزيمىة وتىارة أخىرى أشىعر بىأنني سىأنجوت أ كىر
أنني أيامها تلقيت دعىوة مىن الجامعىة الليبيىة لحضىور المهرجىان السىنوي الخىاص بجامعىة
ليبيا بترشيح من جامعتي لكنني لم أستيع السكر النه ال يحق لي في هى الىباد السىكر مىن
دون محىىرمت وخسىىرت فرص ىة المشىىاركة فىىي مهرجىىان كه ى ا كىىان علىىى أن أسىىقي لكننىىي
وباتكاق مع مجموعة صديقات اتخ نا القرار االصعب وهو مواجهىة المجتمىع والىدفاع عىن
حقنا في السكر.

82

بعد التخرج أسسنا نحن الخمس الكنانات مجموعة حملت اسم هىاالت لونيىة وبالكعىل نجحنىا
في لك وشاركنا بعدها في أكثر مىن  15معرضىا داخليىة وخارجيىة ت لىم نتوقىف عنىد هى ا
الحدت عدنا إلى مديتنا الجميلة الحديدة ه المدينة الهاد ة والييبة واقتربنىا مىن كىل فنانيهىا
وأسسنا بيت الكن التشكيلي بمحافظة الحديدة عام 1006م وضم ه ا المكان أكثر مىن 200
فنان تشكيلي من أبنا المحافظة ه المدينة ال ي تض بالكثير من المبىدعينت وشىكل بيىت
الكن متنكسا لكل هؤال وعملنىا جاهىدين علىى تىوفير االحتياجىات الخاصىة بالكنىانين والى ي
ساعدت الكنىانين علىى مواصىلة حيىاتهم الكنيىةت كمىا شىكلت المهرجانىات الدا مىة نقيىة أمىل
وثقه لهؤال الكنانين وأنا واحدة منهم .
في العام 1008م فزت بجا زة الدولة للشباب وشكلت ه الجا زة دافعا قويا لىي وانيلقىت
بعدها بشكل أسرع وحاولت المشاركة في مهرجانات عربيىة جديىدة ولكىن هى المىرة بثقىة
أكبر.
ولكن في 1022م تحولت الباد إلى صراع كبير فقدت في كل ه السىنوات الى ي مضىت
الكثيىر مىىن االمىىل لكىىن بصىيص االمىىل مىىا يىىزال بىداخلي يضىىي ويىىوال سىىنوات الصىىراع
وتقلب الحال وأنا أواجه كل ه االمور بالرسم وتعليم الصغار.
أعلن رفضي لكل ما حد لكن من خال لوحاتي  ..كلما سا ت االمىور أصىلحتها بالرسىم
تكلما زاد وضع الباد تعقيدا صبرت نكسي بالرسم وما يسىعدني هىو أن لىك االمىل الكبيىر
ال ي بداخلي ما يزال كما كان وه ا العيا ال ي معي قد كبر.
الحركة الفنية التشكيلية في اليمن
من خال ثاثة عقود مضت تبلورت فيهىا شىكل الحركىة الكنيىة التشىكيلية فىي الىيمن يمكننىا
رصد أهم التيارات الكنية التي شكلت حضورا وتميزا مع وجود رواد ساهموا فىي التكىوين
االول للحركة معتمدين على أنكسهم وقضيتهم الكنية التي تشكل الهىاجس اليىومي لتيىورهم
التقني واالسلوبي والبحى عىن الحضىور الى ي يحمىل الخصوصىية التشىكيلية الموضىوعية
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فعندما كنت بالجامعة درسنا أن هناك رواد للكن التشكيلي في اليمن مثىل هاشىم علىي وعبىد
الجبار نعمان تفؤاد الكتيحت وعبد الجليل السىروري هىؤال هىم الى ين صىنكوا بالجيىل االول
وال ي كانت بداية الحركة الكنية في اليمن وكان لهم حضورهم الكبير والمتميزت فكل مىنهم
قدم الكن التشكيلي بيريقته .
وبعدها ظهر الجيل الثاني ال ين تتلم وا على أيادي الجيىل االول وهىم يىال النجىار وآمنىه
النصيري ومظهر نزار وحكيم العاقل وهاني االغبري وغيرهمت لكن تسليي الضو علىيهم
لم يكن ب اك القدر فلم نسمع عن بعضهم إال من خال وسا ل اإلعىام القليلىة ت وكانىت قلىة
اإلمكانية علينا نحىن الكنىانين الشىباب الى ين لىم نسىتييع السىماع عىنهم إال بواسىية احتكىاك
بعضنا بالمعارص الكنيىة فىي العاصىمة صىنعا فىالظروف الماديىة ال تسىاعد الكنىان بالتنقىل
من محافظة الخرى وفي صنعا عاصمة للثقافة العربيىة ظهىر الجيىل الثالى مىن الشىباب
من مختلف المحافظات فكانت الظروف مهيأة للسكر والتنقل فأنىا عنىدما شىاركت فىي قافلىة
تهامىىة هلىىت بكميىىة الكنىىانين الشىىباب مىىن مختلىىف المحافظىىات مىىن مىىار تإب تالمحويىىت
تالحديدة وغيرها من المحافظات ت وقد أشاد الكنانون الكبار على ظهىور هى ا الجيىل وبهى
القوة ت كما كثرت الملتقيات والورض الكنية ال ي أقيمت في تلك الكترة.
كىىان هنىىاك حركىىة تشىىكيلية رهيبىىة الن الجهىىات المعنيىة مثىىل وزارة الثقافىىة فىىي تلىىك الكتىىرة
كانىىت إمكانيتهىىا الماديىىة قويىىة وتكتحىىت آفىىاق للكنىىانين مىىن خىىال تأسىىيس بيىىت فىىن فىىي كىىل
محافظة لكي تستمر الحركة الكنية ت وفعا استمر لكترة ال بأس بها فقد كانىت تقىام ملتقيىات
ورض فنيىة مىىن خىال بيىىوت الكىن فىىي المحافظىات إلىىى أن انقيىع الىىدعم مىن وزارة الثقافىىة
فأصبحت مجرد أيال نرجع بمخيلتنا للىورا ونتى كر أيىام الرخىا وأيىام المعىارص الكنيىة
الكبيرة .
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حرية التعبير في الفن التشكيلي في اليمن
حرية التعبير في الكن التشكيلي يعتمىد علىى ال ا قىة الثقافيىة والعىادات والتقاليىد أيضىا الى ي
تسييرت فهناك قيود تحجبه عن التعبير فمثا كوني امرأة ال أسىتييع التعبيىر عمىا بىداخليت
وإ ا تجرأت وعبرت فإن االغلبية يهاجمني بحجة ه ا حرام وأنت امرأة ال يحق لك مجىرد
التككير أو الحلم بأن تصلي إلى ه ا كوننا نحن التشكيليين نعبىر بمىا ال نسىتييع تحقيقىه فىي
الواقع وإن الحدي عن اإلبداع وحريته يجرنا بالضرورة إلى المبدع ال ي هو في االساس
أصل اإلبداع فقد ميزة هللا عن غيىر بقىدرة مختلكىة وبىاالياع المسىتمر والبحى والصىقل
للتجربة؛ فهو في حاجة ماسة إلى حرية حقيقة ليتحرر مىن أسىر الواقىع والعىادات والتقاليىد
والجمود والروتين الممل ال ي يصاحب أغلب الكنانين وحرية التعبير.
الكنان الحقيقي هو من يسعى ويبحىر صىوب المجهىول وال يجعىل العقبىات والميبىات الى ي
تواجهه عا قا أو مانعا أو إحبايا حول ما يريد أن يعبر به في أعماله الكنيىةت والخىوف مىن
ردة الكعل من المتلقي بحي تقتل إبداعه.
نحن بحاجه إلى كسر كل العادات والتقاليد والتككير السيحي ال ي يؤيرنىا بىه المجتمىع أو
البي ىة الى ي ننتمىي إليهىىا وال يمكىن لىىك إال مىىن خىىال إصىرارنا علىىى التعبيىىر بحريىىة تامىىة
فالتنميي واإلخضاع المسىتمر للتقيىد بنمىو ج الكبىار ونمييىة الحيىاة السىا دة كلهىا سىلوكيات
تقتل الرول اإلبداعيىة لىدى المبىدع الحقيقىي وتعيىق عمليىة النمىو اإلبىداعي فكلهىا سىلوكيات
تعيق العمل اإلبداعي.
إن اإلبداع في بلدنا على غرار العالم العربي في أزمة ؛ فالكل يعرف واقع اإلبداع العربي
والكل يعىرف عىن آالف الموهىوبين الى ين غىادروا مىن بلىدنا لكىي يحققىوا مىا لىم يسىتييعوا
تحقيقه .هنا في بلدنا نحن ال ينقصنا سوى ثقافىة حقيقيىة ونحتىاج الن تكهىم الجهىات المعنيىة
بالثقافة ما ا تعني الثقافة وما ا يعنىي إبىداعت لألسىف كىل مىن تزعمىوا الثقافىة لىيس لهىم أي
عاقة بالثقافة وه ا ما جعلنا في مكاننا .
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التوصيات
 .2توفير صاالت عروص مخصصىة (جىاليري) مىن قبىل الجهىات المعنيىة فىي
مختلىف المحافظىىات الن المعىىارص تكىىتح مجىاال كبيىىرا بىىين الكنىىان التشىىكيلي
والمتابع فمن خال المعارص تكون حلقة لقا وتواصل بين الكنان التشكيلي
وال ا قة الكنية .
 .1تسىىويق المنىىت التشىىكيلي مىىن خىىال المعىىارص والتجىىارب الكنيىىة وبىىرام
التواصل ككيلة بتسويق منت الكن التشكيلي.
 .3يتحىىتم علىىى كىىل الجهىىات المعنيىىة بتشىىجيع المبىىدعين وعلىىى الكنىىان تحمىىل
مسىىؤولياته للعمىىل بجىىد واجتهىىاد ومثىىابرة لتنميىىة قدراتىىه مىىن خىىال السىىبل
المتاحة له .
 .4تكثيف جرعة الثقافة الكنية خصوصا لدى النض بحي يتكىون لىدينا مجتمىع
واع مت وق للكنون ومقدر لها .
 .5تسليي وسا ل اإلعام الضو علىى الكىن التشىكيلي بشىكل فعىال ممىا يىنعكس
بشكل ايجابي على مكانته في المجتمع .
 .6تكثيىىف الخلكيىىة الثقافيىىة لىىدى اليلبىىة بالمىىدارس بشىىكل صىىحيح و لىىك لغىىرس
أسس الكن التشكيلي لدى الموهوبين والمت وقين .
 .7القيام بورض فنية وندوات فنية بكثرة لكي نعمل على توعية الناس عن مدى
أهمية الكن التشكيلي في المجتمع .
 .8تسىىويق المنىىت الكنىىي بشىىكل ال ىىق والبىىد أن يصىىبح ثقافىىة سىىلوك يهىىتم بىىالكن
والجمال ليج ب ف ات المجتمع عمىرا وفكىرا و لىك مىن خىال دعىم الجهىات
المعنية .
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 .9تخصىىيص دعىىم مىىن قبىىل وزارة الثقافىىة وصىىندوق التىىرا والتنميىىة الثقافيىىة
والجهىىىات المعنيىىىة فىىىي دعىىىم الحركىىىة الثقافيىىىة مىىىن خىىىال تنسىىىيق ورعايىىىة
إبداعاتهم كل في مجالهت مثل أن يقام معرص في كل شىهر للكنىان التشىكيلي
رعاية له ت أي ما يعادل في السنة 21معرضىا تشىكيليا ت ورعايىة المجىاالت
االدبيىىة أيضىىا مىىن خىىال إصىىدارات أدبيىىة تليىىق بهىىمت وعىىروص مسىىرحية
وغيرها من الكنون.
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شركات الفنون الرقمية وحرية التعبير
مهند الشيخ
Massive Studios
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حال الشركات التي تعمل في مجال الفن
كمنتجىىين ر يسىىيين للكىىن هنىىاك الحكومىىة و القيىىاع الخىىاص ومؤسسىىات المجتمىىع المىىدني و
المبادرات الشبابية واالفراد.
بالنسىىبة للحكومىىة فقىىد انقسىىمت إلىىى جهتىىين لكىىل منهىىا وزاراتهىىا وأعمالهىىا وهمىىا حكومىىة
الشىىرعية المقيمىىة فىىي الريىىاص مكونىىة أعمالهىىا وبياناتهىىا وحتىىى فعالياتهىىا الكنيىىة والثقافيىىة
واالدبيىىة فىىي مقىىر إقامتهىىا فىىي السىىعودية أو فىىي أمىىاكن سىىليتها فىىي بعىىص المىىدن اليمنيىىة ت
وهنىىاك – أيضىىا  -سىىلية االمىىر الواقىىع والتىىي كانىىت إلىىى وقىىت قريىىب مشىىاركة مىىا بىىين
الحوثيين و المؤتمر الشىعبي العىام وهىؤال لهىم فعاليىاتهم الكنيىة والثقافيىة واالدبيىة  -والتىي
يغلب عليها اليابع الديني بسبب توجه الحوثيين الديني  -واالحتكال بىالكثير مىن المناسىبات
التي تتوا م مع معتقدهمت ولديهم –أيضا -الشركات التجارية التىي تعمىل لحسىابهم أو تحىت
غيىىا همت ومعظمهىىا شىىركات تعمىىل فىىي مجىىال الصىىرافة والتحىىويات و الغى ا والمشىىتقات
النكييةت بل لىديهم – أيضىا  -الشىركات الكنيىة التىي تؤثى

لتوجهىاتهم االحتكاليىة وتقىدم لهىم

المنت الكني ال ى يخدم ه التوجهات .
وهناك مؤسسات المجتمع المدني المهتمىة بالشىأن الثقىافي والتىي فىي الغالىب إمىا أغلقىت أو
جمدت أنشيتهات أو أنها ببساية مكتوحة ولكنهىا ال تعمىل بسىبب غيىاب الىدعم وعىدم إيمىان
المىىانحين بالثقافىىة والكنىىون واآلداب فىىي المشىىاركة اإليجابيىىة فىىي قضىىايا السىىام والصىىحة
العامة والتعليم والدعم النكسي واالجتماعي لأليكال والمجتمعات عبر الكىن و هنىاك الكثيىر
من المؤسسات الكعالة التي ببساية لم يعد يسمع لها صوت .
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وعلى نكس المنوال تنحو المبادرات الشبابية وإن كانت ال تحتاج إلىى كميىات تمويىل كبيىرة
كمؤسسات المجتمع المدني وتبدو أخف منها مىن الناحيىة اإلداريىة لكنهىا – أيضىا  -غارقىة
في العمل اإلغاثي مع تجارب نادرة في موضوع اإلنتاج الكني واالدبي والثقافي .
وبالرغم من أن المبدع الكني من المبدعين ال ين ال يحصىلون علىى كثيىر مىن الىدعم بسىبب
عدم وجود سياسات داعمة للمواهب واإلبداعات وقلة الدعم المقدم للمؤسسات التي تتعامىل
مىىع المبىىدعين إال أن هنىىاك تجىىارب جيىىدة لمبىىدعين يمنيىىين يعملىىون علىىى عمىىل معىىارص
تشكيلية أو أفام وثا قية أو تسجيلية على حسابهم الخاص مواصلين في لك مسيرة الكتاب
اليمنيىىين الى ين ييبعىىون كتىىبهم مىىن حسىىابهم الخىىاص  -فىىي الغالىىب  -ويوزعونىىه مجانىىا فىىي
الكعاليىىات المختلكىىة بسىىبب عىىدم قىىدرة المجتمىىع اليمنىىي علىىى الشىىرا ت لكىىن هنىىاك تجىىارب
مميزة – أيضا  -في ه الكترة كالجداريات التي قام بها الكنىانون ليعرضىوا مىا يحىد فىي
الحرب في لوحات الشوارع عبر الجرافيتي.
نأتي هنا إلى موضوع ه الورقة والتي تتناول حال الشركات التي تعمل في مجال الكىن ت
ومن ثم سيتم العمل على تبيان حال ه الشركات مع حرية التعبيىر فىي بىاب الحىق ضىمن
ه الورقىة ت وهنىاك عىدة أنىواع مىن الشىركات التىي تعمىل فىي مجىال الكىن بشىكل تجىاري
مثل:
- 2الشىىركات التىىي تعمىىل بشىىكل تجىىاري ولكنهىىا تىىرتبي مىىع الحكومىىة بأعمىىال
وتروج لها .
- 1الشركات التي تعمل بشكل تجاري مستقل تماما.
- 3الشركات التي تعمل تحت إيار شركات تجارية وبيوت االعمال اليمنية .
- 4الشركات التي تعمل تحت إيار حزب أو تنظيم سياسي أو جماعة دينية .
- 5الشركات التي تتبع منظمة مجتمع مدني أو مبادرات شبابية .
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- 6الشركات التي تتبع أفرادا وتجارب فردية .
الشركات التي تعمل بشكل تجاري ولكنها ترتبط مع الحكومة بأعمال وتروج لها
الحرب قسمت المجتمع إلى ف ات كثيرة وه ا يصىح – أيضىا  -علىى الشىركات التىي تعمىل
في مجال الكن فهناك شركات حاولت االستكادة من انقسام جبهات النزاع في اليمن وأصبح
هنىاك شىركات إلنتىىاج مجىات لأليكىىال فىي صىنعا تؤيىىد وتقىدم للحىىوثيين اإليىار الككىىري
ضمن مجات قصص مصورة لأليكال ت وك ا شركات للتصميم تعمل على تصميم صور
شهدا هم ويباعتها ت وك ا اللوحات الخاصة بكعاليىاتهم ت باإلضىافة إلىى شىركات فنيىة تقىوم
باإلنتاج للتواشيح والزوامل الخاصىة بهىم التىي أغرقىت الشىارع اليمنىي منى  1024وحتىى
اآلن .
ونكس الشي بالنسبة للجماعات االصولية االخرى والتي لديها أغانيها وموشىحاتها الدينيىة
والوينيةت وك ا حكومة الشرعية في الرياص والتي لديها إ اعات وقنىوات وشىركات تقىوم
بإنتاج منتجات فنية تحاول أن تروج لسياساتها وأهدافها وتوجهاتهىات وغالبىا مىا تكىون هى
الشركات من التي خرجت من صنعا بسبب التعامات غير اإلنسانية والمهينة مىن جانىب
الحوثيين لها لتخرج خارج اليمن وتبدأ العمل من إحدى الدول الخليجية أو تركيا .
الشركات التي تعمل بشكل تجاري مستقل تماما
وهى التي أنشأها – غالبا  -أفراد من الشباب الموهوب في مجاالت معينىة و بىدأوا بالعمىل
على فتح شركات تخدم ه ا الغرص ت ومن ه الشىركات الشىركة التىي تقىدم ورقىة العمىل
ه والتي تهتم بالكنون الرقمية والكرتونت بينما توجىد –أيضىا -شىركات لشىباب تعمىل فىي
مجال المسرل وصناعة االفام وغيرهات وقىد تقىدم هى الشىركات بعىص المنتجىات ضىمن
مشىىاريع ممولىىة مىىع مؤسسىىات مجتمىىع مىىدني محليىىة أو دوليىىةت كمىىا تحىىاول بعىىص هىى
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الشركات االستمرار مىن خىال توثيىق المناسىبات االجتماعيىة االعتياديىة كحكىات التخىرج
والزفاف و بعص مؤتمرات المؤسسات غير الحكومية .
الشركات التي تعمل تحت إطار شركات تجارية وبيوت األعمال اليمنية
كما هي عادة رأس المال حاول رأس المال اليمني الدخول في عالم الكنون واالسىتكادة منىه
بىىالرغم مىىن أن المجتمىىع اليمنىىي لىىيس مسىىتهلكا لكثيىىر مىىن الكنىىون فيمىىا عىىدا بعىىص االنىىواع
كاالغىىاني الوينيىىة واالغىىاني اليمنيىىة القديمىىة أو المسىىتلهمة مىىن التىىرا اليمنىىي  .لكىىن هى
الشركات حاولت أن تتيور فىي تقىديمها للخدمىة الكنيىة والثقافيىة للجمهىورت فمىع ثىورة 16
سبتمبر حد

استثمار عال في مجال السينما في اليمن وبنا دور السينما وتنافس عدد مىن

الشىىركات التجاريىىة الكبيىىرة التىىي عملىىت علىىى صىىناعة شىىركات سىىينما ية إلىىى أن وصىىلت
السىىينما إلىىى الحىىد الكاصىىل مىىا بىىين االنىىدثار أو البقىىا مىىع الخسىىارة المسىىتمرة بسىىبب وجىىود
التلكزيىىون فىىي السىىبعيناتت فاتجىىه المجىىال إلىىى اإلنتىىاج الكنىىي لألغىىاني والمسلسىىاتت وبىىدأ
تكىىون أسىىتديوهات للتسىىجيلت ومىىع ارتكىىاع وتيىىرة السىىرد اليمنىىي صىىدرت شىىركات خاصىىة
باليباعة والنشر والتوزيع كمؤسسىة نبيىل عبىادي .ومىن ثىم مىع ظهىور الكمبيىوتر توجهىت
كثيىىر مىىن الشىىركات إلىىى العمىىل علىىى التصىىميم الرقمىىي واليباعىىة للكتىىب والمىىواد الخاصىىة
بالتوعية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا مىع تدشىين التعدديىة السياسىية
بعد الوحدة اليمنية وزيادة ه ا المجال فىي العمىل كىل عىام أكثىر مىن العىام السىابق لىه حتىى
الثورة اليمنية في . 1022
وتزامن ه ا مع ظهور إ اعات اإلنترنت و القنوات التلكزيونية ت وأصبحت لىدى الشىركات
الكبيرة إ اعاتها وبعص منها لها قنواتها وه القنوات لديها منتجات فنية خاصة بها ت ومىا
يزال بعضها يبى حتىى اآلن كمحيىة السىعيدة وعىدد مىن أهىم شىركات التصىميم واليباعىة
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تتبىىع هىى الشىىركات بحيىى يمكىىن تسىىميتها بالىى راع اإلعامىىي واإلعانىىي لهىى البيىىوت
التجارية .
الشركات التي تعمل تحت إطار حزب أو تنظيم سياسي
يحتىىاج التنظىىيم السياسىىي إلىىى راع إعامىىي أو إعانىىي يقىىدم للتنظىىيم السياسىىي الى ي يتبعىىه
المنتجىىات الكنيىىة أو االدبيىىة أو الثقافيىىة التىىي تخىىدم هى ا التنظىىيم السياسىىيت ولعىىل أشىىهر هى
التجارب تجربة الحزب االشتراكي ال ي كان لديه وما يزال صحف نايقة باسمهت ومن ثىم
يأتي اإلصال كأحد أ كى مىن اسىتعمل القيىاع الخىاص والشىركات التىي تعمىل فىي مجىال
الكىىن لصىىالحه وكىىون خىىال فتىىرات التعدديىىة السياسىىية فىىي الىىيمن شىىركات كانىىت تعمىىل
الستضافة فعاليات فنية وثقافية وحتى تدريبية في مجال الكنون التي تخدم سياسىتهت وكانىت
لىىه صىىحف تتبعىىه ومىىن ضىىمنها مجىىات خاصىىة بااليكىىال مثىىل مجلىىة أسىىامة كإحىىدى أهىىم
التجارب لكن القصص المصورة في اليمن وأكثرها عمرا وانتشارا .
وكىان لحىزب المىىؤتمر – أيضىا  -مسىاهماته فىىي هى الصىىدد وانتهىى االمىر بىىه مكونىا قنىىاة
وإ اعىة خاصىىة بىىه وهىىى قنىىاة الىىيمن اليىوم وإ اعتهىىات باإلضىىافة إلىىى بعىىص الشىىركات التىىي
تعمل على تلبية يلبات ه القنوات من المنتجات الكنيىة واالدبيىة والثقافيىة ليكتمىل المشىهد
مىىع الحىىوثيين اللى ين اكتسىىحوا تقريبىىا كىىل هى التنظيمىىات السياسىىية مكىىونين المشىىهد الكنىىي
الواحد ضمن سياسىة إقصىا عنيكىة مىع تعب ىة الشىارع بكميىات كبيىرة مىن المنتجىات الكنيىة
واالدبية والثقافية التي تخدم الجماعة ومن ضمنها الزوامىل والمجىات الخاصىة بالقصىص
المصىىورة ويباعىىة اللوحىىات اإلعاميىىة وغيىىر لىىك مىىن االعمىىال التجاريىىة التىىي تسىىتخدم
الكنون في التروي .
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الشركات التي تتبع منظمة مجتمع مدني
تعد ه الشركات التي تتبع منظمىات مجتمىع مىدني محليىة أحىد أسىباب تىدبير التمويىل مىن
خىىال نشىىاي تجىىاريت و هنىىاك مؤسسىىات غيىىر حكوميىىة تملىىك مىىدارس خاصىىة وجامعىىات
ومعاهد لتعليم اللغة االنجليزية وتقنيات الحاسب .وك ا من االعمال التىي تىم تعىدادها مكونىا
من مكونات التمويل لمشاريع المؤسسات هي الكنون.
قامت بعىص المؤسسىات بتأثيى مسىرل فىي المؤسسىة وتىأجير الصىحاب الكعاليىات الكنيىة
والثقافيىىة مىىن المؤسسىىات والمبىىادرات الثقافيىىةت وبعىىص المؤسسىىات قامىىت بعمىىل مجىىات
مصورة وكتب لأليكال تىم بيعهىا تجاريىا باإلضىافة إلىى أن بعىص المؤسسىات صىنعت لهىا
مكونا إعاميا عبر شركة لإلنتىاج الكنىي واإلعامىي تتبىع المؤسسىة وتقىوم غالبىا باسىتخدام
ه الشركات التابعة لها لعمل منتجات المؤسسة التوعوية أو للمؤسسات االخرى .
الشركات التي تتبع أفراد وتجارب فردية
غالبىىا مىىا تكىىون محىىدودة بىىزمن أو يكىىون التخيىىيي لهىىا مسىىتمرات ولكنهىىا تكشىىل مىىع مىىرور
الزمن بسبب عدم قدرة المبدع الكرد على االستمرار في دعم مشروعه الخاصت وغالبا مىا
تكىىىون مرسىىىما لكنىىىان تشىىىكيلي معىىىين أو شىىىركة إنتىىىاج فنيىىىة لألغىىىانيت لكنهىىىا ال تسىىىتييع
االستمرار أو تتجمد مكانها وتراول في نكس المكان ال ى أنش ت فيه بدون تقىدم وغالبىا مىا
تنجح فقي الشركات الصغيرة التي تلبي حاجات المجتمع الكنية وال تقدم بالضىرورة الجديىد
أو تحاول اكتشىاف يىرق جديىدة للعمىل الكنىي ت وهىى هنىا الشىركات التىي تتبىع فنانىا معينىا
يقوم بإحيا االعراس وحكات التخرج وتكون فقي أداة مؤسسية لتنظيم أعمال هى ا الكنىان.
ونكىىس الشىىي بالنسىىبة للمنشىىدين ال ى ين يقومىىون بإحيىىا االعىىراس و مناسىىبات المىىوت فىىي
الىىيمن وفىىي ظىىل اتجىىا المجتمىىع إلىىى المحافظىىة علىىى التىىرا الكنىىي فغالبىىا مىىا يكىىزع الكنىىان
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وشىىركته مىىن التحىىدي ويسىىتمر علىىى نكىىس النسىىق لسىىنوات يويلىىة بغىىرص التجىىارة ولىىيس
بغىىرص التىىروي للكىىن أو التيىىور فيىىه علىىى االقىىل علىىى مسىىتوى العمىىل التجىىاري وإن كىىان
البعص يسىتخدمون أربىال هى االعمىال االسىبوعية فىي تمويىل الكىن الى ي يقومىون بىه مىن
ناحيىىة تمويىىل ألبومىىاتهم أو صىىكحاتهم علىىى بىىرام التواصىىل االجتمىىاعي.وهنىىاك شىىركات
أخرى تتبع أفرادا وفشلت عند خروجهم مىن الىيمن بعداسىتيا الحىوثيين علىى السىلية فىي
 1024بسىىىبب توجهىىىاتهم الم هبيىىىة أو السياسىىىية أو الحزبيىىىةت وهىىىى فىىىي أغلبهىىىا شىىىركات
للتصميم الرقمي أو البرمجيات البسيية .
حرية التعبير من وجهه نظر الشركة التي تعمل في مجال الفن في اليمن
علىى نكىس النسىىق الى ى اتبعنىا فىىي موضىوع الشىركات التىىي تعمىل فىي مجىىال الكىن سىىنقوم
بعمل رؤية عن حرية التعبير في الشركات التي تعمل في مجال الكن علىى نكىس الشىركات
التي استيردنا في الحدي عنها آنكا فيما يلي:
الشركات التي تعمل بشكل تجاري ولكنها ترتبط مع الحكومة بأعمال وتروج لها
ال يمكن لحكومىة فىي العىالم الثالى

أن تىدعم منتجىا فنيىا يقىدم أشىيا سىلبية عنهىا سىوا فىي

فشىىلها المىىالي أو اإلداري أو تسىىليها أو انتهاكاتهىىا الحقوقيىىةت بالتىىالي ف ىإن حريىىة التعبيىىر
مكقودة في ه ا الجانبت والشركات التي تعمل مع الحكومة سوا كانىت شىركات تابعىة لهىا
كشىىركات أو مؤسسىىات حكوميىىة أو شىىركات خاصىىة ولكنهىىا تعمىىل مىىع الحكومىىة فىىي أحىىد
المجاالت التوعوية أو التثقيكية أو المنتجات الكنيىة التىي تىروج لوجهىة نظىر الحكومىة التىي
ترغب بتقديمها عبر الكن من خال ه الشركات وه ا كان تقريبا خال مدة تىاريخ الىيمن
المعاصر من ثورة اليمن فىي  2961إلىى ثىورة الىيمن فىي  1022التىي قسىمت الحكومىات
في اليمن إلى جزأينت واستيا الحوثيين على السلية في  1024و التي قسمت اليمن إلىى
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أجىىزا أكبىىر منهىىا السياسىىية وأخىىرى دينيىىة وثالثىىة م هبيىىة وجماعىىات مسىىلحة  .ومىىن هنىىا
تضىىاعف عىىدم وجىىود حريىىة التعبيىىر فىىي الىىيمن بشىىكل أكبىىرت فكىىل جهىىة تقريبىىا أصىىبح لهىىا
محضوراتها مما ضاعف من انتهىاك حريىة التعبيىر بشىكل كبيىر ت وكىل جهىة مىن الجهىات
لديها أعداؤهات وه ا كثف من االعتقاالت على جرا م حرية التعبير بشكل أكبر .
الشركات التي تعمل بشكل تجاري مستقل تماما
تعمل ببعص الحرية قبل ثورة  1022وبعدها أيضىات ولكنهىا اآلن تعىيض أسىوأ الظىروف ت
فالعديد منها أقكل بسبب ارتكاع تكاليف العمل بسبب عدم وجود خدمات كهربا ية أو هاتكية
جيدة وغاليىة الىثمنت إضىافة إلىى ارتكىاع أسىعار المشىتقات النكييىةت ويزيىد علىى لىك عىدم
وجود قوانين يستييعون االستناد عليهىا عنىد حىدو انتهاكىاتت فأغلىب الموجىود حاليىا هىم
من الجماعىات الدينيىة المسىلحة التىي ال تىؤمن بسىيادة القىانون وتتعامىل بقسىوة مىع كىل مىن
يخالكها ومنها الشركات التي تعمل في مجال الكنونت وبالتالي حىدثت حىاالت هجىرة خىارج
اليمن وحاالت إغاق لشركات ومن اسىتياع أن يسىتمر فقىد كىان لىك علىى حسىاب حريىة
التعبير و العمل اإلبداعي ال ي تقوم به ه الشركات ت بحي

أصبحت مدجنة بشىكل كبيىر

الشركات المستقلة في اليمن.
الشركات التي تعمل تحت إطار شركات تجارية وبيوت األعمال اليمنية
رأس المال جبان ..فمع حكومة صالح كانت ه المؤسسات تشىارك فىي صىناعة االحىدا
ال ى كان يحييها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم من السبعينيات وحتى ثورة اليمن فىي
 1022توكانىىت االنتقىىادات غالبىىا علىىى الىىنمي اإلداري والكسىىاد و التسىىلي و تىىدني مسىىتوى
الحريات دون الوصول إلى شخص الر يس وأعضا حكومته الكبار .
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وعلى نكس النسق كان له الشركات دورها في تضخيم حكومىة هىادي بعىد توليىة السىلية
وحتى أنها كانت داعمة للحوار الويني وكان لها دعمها لتهىاني الىر يس الجديىد فىي أغلىب
الصحف اليمنية وبعص المنتجات الكنية التي تحتكل باللحظة التاريخية.
وعلى نكس النسق قدمت ه الشركات الدعم للمجهود الحربي وهى النظرية الجديىدة التىي
اخترعتهىىا جماعىىة الحىىوثي لجمىىع االمىىوال مىىن االفىىراد والمؤسسىىات والشىىركات التجاريىىةت
وبالتالي فإن رأس المال في اليمن لم يكن داعما بشكل واضح للحرية وحريىة التعبيىر لكنىه
كان دا ما تابعا أمينا للحكم سوا كان منتخبا أو انقابيا .
الشركات التي تعمل تحت إطار حزب أو تنظيم سياسي
قىد تبىىدو الحكومىات ديموقراييىىة تجىا حريىىة التعبيىر بىىرغم انتهاكاتهىا الكثيىىرة فىي حىىال تىىم
مقارنتها بالجماعات السياسية والدينية الحالية والتي ال تهتم كثيرا برؤيىة العىالم النتهاكاتهىا
ومعاداتها لكل العالم وكل ما يأتي منه؛ فاالغتيىاالت فىي عىدنت و مهاجمىة الكعاليىات الكنيىة
والثقافية في تعىزت والسىجن لعىدد كبيىر مىن الكنىانين والصىحكيين والمبىدعين المسىتقلين فىي
صنعا مع الحوثيين ينبئ بأعوام سودا على حرية التعبيرت وكى ا علىى المبىدعين التىابعين
لجهىىات أو لشىىركات تعمىىل مىىع أحىىزاب أخىىرى غالبىىا مىىا يىىتم إغاقهىىا مىىن جانىىب التنظىىيم
السياسىىي أو الىىديني اآلخىىر مثىىل مجلىىة أسىىامة لأليكىىال والتىىي كانىىت تاريخيىىا تتبىىع حىىزب
اإلصال وإصدار مجلة أخرى لأليكال تروج للككر الحوثي في الىيمنت وعلىى هى ا النسىق
تم التعامل مع كل الشركات الكنية أو االدبيىة والثقافيىة عبىر إغاقهىا وإنتىاج شىبيه لهىا يتبىع
الجهة الحاكمةت وبالنسبة للمبدعين في تلك المؤسسات القديمة فهىم إمىا أصىبحوا مىن بيانىة
النظىىام الجديىىد أو أنهىىم أصىىبحوا فىىي عىىداد المكقىىودين فىىي السىىجون أو هىىاربين فىىي الىىدول
االخرى.
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الشركات التي تتبع منظمة مجتمع مدني
لىىم يمىىر زمىىن كانىىت فيىىه مؤسسىىات المجتمىىع المىىدني بهىى ا التخىىوف واإلغىىاق والتجميىىد
النشيتها ت والعديد من المؤسسات غيىر الحكوميىة تىم إغاقهىا ومصىادرة أثاثهىا أو الحجىز
على حساباتها سىوا المؤسسىية أو االفىراد التىي يرأسىونها ومىن مىا يىزال مسىتمر فهىو إمىا
على توافق مع سلية الحوثيين في صنعا أو حكومة هادي في عدن والمنايق التابعىة لهىا
 .وفىىي ظىىل الحىىرب زادت كثيىىرا المؤسسىىات التىىي تعمىىل علىىى الجانىىب اإلغىىاثي لىىوفرة
التمويىىلت ولىىم يىىتم االهتمىىام بالمؤسسىىات الثقافيىىة والكنيىىة واالدبيىىة ممىىا أرغىىم الكثيىىر مىىن
المؤسسات الثقافية والمبادرات الشبابية على التوقف عن العمل بسبب عىدم تىوفر التمويىلت
وهى ا يعىىد  -إلىى حىىد مىىا  -نوعىا مىىن أنىواع الحىىد مىىن حريىة التعبيىىر فالعمىل الكنىىي واالدبىىي
والثقافي يعزز الحريات أكثر من العمل اإلنساني ال ى يهىتم بصىحة اإلنسىان وتغ يتىه لكنىه
ال يركز بشكل كبير على حقوقه اإلنسانية الر يسية االخرى كحرية التعبير وحق الوصىول
إلىى المعلومىات والحىق فىي الخصوصىية وغيىر لىك مىن الحقىوق المهمىة ت وإجمىاال هنىىاك
بعص الحرية في العمل اإلغاثي واإلنساني لكن ال وجود للحرية وحرية التعبير فىي العمىل
اإلبداعي والثقافي والكني.
الشركات التي تتبع أفراد وتجارب فردية
مثىىل المؤسسىىات المسىىتقلة كىىان هنىىاك العديىىد مىىن التجىىارب اإلبداعيىىة فىىي مجىىاالت القصىىة
والرواية والكنون التشكيلية االغىاني والمسىرل ولكىن يعيبهىا أنهىا غيىر ممولىة وتبىدو فقيىرة
وغير محمية من عنف السلية ت ويتم القياس على لىك علىى العديىد مىن التجىارب الكرديىة
التي غالبا ما تلجأ إلى عمىل فعاليىات تبىدو سىرية ولغىرص توثيىق التجربىة ولىيس التىروي
عنها.
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" التجربة الفنية " " Massive Studios
بدأت الشركة في مجال العمل الكني في مجال الكن التشكيلي و التصميم الميبىوع منى عىام
 1020فىىي مجىىال الكنىىون التشىىكيلية و الرسىىومات التوعويىىة لمنظمىىات المجتمىىع المىىدني
واالعمال الحرةت بعدها قامىت بالعمىل فىي "االنميشىن" و "الموشىن" منى عىام  1024و تىم
تأسىىيس االسىىم الجديىىد فىىي عىىام  1026حي ى ركىىزت مجىىال عملهىىا فىىي مجىىال "االنميشىىن"
و"الموشن" و االعمال الكنية الرقمية.
واجهت المؤسسة بعىص الصىعوبات التىي تتعلىق بحريىة التعبيىر ولكنهىا لىم تكىن حتىى اآلن
ب لك القدر من الصعوبة كون مجال العمل ه ا ما يزال جديدا على المجتمع في اليمن .
رؤية مستقبلية
سأحاول أن تكون رؤيتي المستقبلية في ه ا الصدد إيجابية  ..فبعىد انتهىا الحىرب وتكىوين
حكومىىات توافقيىىة سىىيتم العمىىل علىىى إصىىدار قىىوانين وسياسىىات جديىىدة ت وبىىاليبع فىىي حىىال
التوافىىق سىىيكون هنىىاك مسىىاحات عريضىىة للعمىىل علىىى المناصىىرة والضىىغي الجىىل إصىىدار
سياسات ت و العمل في منيقة التوافق السياسىي لتمريىر المشىاريع الثقافيىة والكنيىة واالدبيىة
الداعمة للحقوق اإلنسانية والحريات العامة بما في لك حرية التعبير .وأعتقىد حتىى ضىمن
وجىىود الحىىرب واسىىتمرارها وبعىىد مىىا حىىد فىىي ديسىىمبر  1027فىىي صىىنعا سىىتبدأ سىىلية
الحوثيين بالترهل كما هي معظم الحكومات القا مة على العصبية في بدايىة االمىر وتترهىل
عند حصولها على السليةت وستبدأ بالتغاضي عن بعىص الحركىات الجري ىة للمبىدعين فىي
مجال حرية التعبير إال أن مرحلة الترهل ه قد تبدأ خىال سىنتين إلىى ثىا سىنوات كمىا
هي عىادة الحكومىات الديكتاتوريىة فىي البىدايات و المنتصىف ت كمىا يبىدو االمىر صىعبا فىي
الحكومىىات التىىي تسىىيير عليهىىا الحكومىىة الشىىرعية أو بعىىص الجماعىىات الدينيىىة المسىىلحة ت
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لكن التيور سيعمل على أن يكون هناك احترام – وإن كىان جز يىا  -لحريىة التعبيىر وهى ا
يحتاج إلى مدة زمنية جيدة ولكنه غير مستحيل التحقق .
توصيات ختامية
- 2العمل المستمر من جانب مؤسسات المجتمع المدني للضغي باتجا سياسىات
حرية التعبيىر ومراقبىة احتىرام حريىة التعبيىر مىن قبىل السىليات التىي تحكىم
اليمن حاليا .
- 1عمل تشبيك في ه ا المجال بين المبدعين االفراد والشركات التي تعمىل فىي
مجىىال الكىىن ومؤسسىىات المجتمىىع المىىدني لغىىرص العمىىل علىىى رفىىع مسىىتوى
حرية التعبير في اليمن .
- 3البحىى عىىن الجديىىد فىىي االفكىىارت والتميىىز بأسىىلوب يرحهىىات والىى كا فىىي
يرحها بحي ال تشكل خيرا على المبدع .
- 4العمىىل علىىى إنشىىا صىىناديق ومؤسسىىات تعمىىل علىىى حمايىىة الكنىىانين مىىىن
االنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير في اليمن .
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الغناء وحرية التعبير في اليمن
يحيى مهـــدي
مطرب و منشد يمني
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مقدمة
تع ّد الموسيقى واحدة من أهم الفنون في اليمن ،ويعود التررا الموسريقي اليمنري فري جرذور
إلى أبعد من العصر الجاهلي الذي كانت اليمن تغذي فيه الحجاز وأطراف الجزيرة العربيرة
بالقيان (المغنون والمغنيات) .وجرادترا عبرد هللا جردعان ليسرتا أوم مرن غنرى الغنراء العربري
ألنه يعود في جذور إلى عهد عاد كما يقوم القلقشندي.
تشتهر اليمن بتنوع كبير للغناء اليمني بجميع تفاصريله مثر (الغنراء الصرنعاني والحضررمي
و اللحجي والعدني والتهامي والغناء البردوي وغيرر ) وأيضرا اإلنشراد الرديني الصروفي التري
تتميز به أغلر محافارات الجمهوريرة اليمنيرة مثر محافارة صرنعاء وحضررموت والحديردة
وأجزاء متفرقة من عدة محافاات في الجمهوريرة واسرتقت الموسريقى اليمنيرة مقوماتهرا مرن
مصادر ثالثة.
أوم هذ المصادر هي اإليقاعات الموسيقية واألغاني الشرعبية الخاصرة برالبوادي واألريراف
وأغرراني البحررر واأللحرران التراثيررة الترري تع ر ّد جميعهررا اللبنررة األساسررية فرري صررياغة األلحرران
واألغاني في اليمن.
المصدر الثاني هو ألحان الخليج والجزيرة العربيرة التري تتشرابه إلرى حر ّد بعيرد فري إيقاعاتهرا
وصرريغها مررع الموسرريقى اليمنيررة الترري انتقلررت إلررى الخلرريج والجزيرررة بالسررماع والمشررافهة
وبانتقام المؤدين منها وإليها.
المصدر الثالث هو اإليقاعرات اإلفريقيرة والهنديرة التري ترثثرت بهرا ،وهرذ اإليقاعرات وفردت
إلى اليمن عن طريق المبادالت التجارية التي كان يقوم بها تجار اليمن والهنود واألفارقة.
وقد طور الفنانون اليمنيون هذ اإليقاعرات بمرا يالئرم موسريقاهم ،فطبعوهرا بطرابعهم المحلري
اليمني ،مثرام للر رقصرة «الطنبرورة» ورقصرة «البراميال» اللتران همرا مرن أصر إفريقري،
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ورقصة «الزربادي» لات اإليقاعات السريعة والمالمر الهنديرة ،ويعر ّد الفنران محمرد جمعرة
خان أوم فنان نق هذ اإليقاعات إلى الموسيقى اليمنية في مسته القرن العشرين.
وأيضا عدت منامة اليونسكو الغناء الصنعاني من الترا الثقافي الالمادي لإلنسرانية الرذي
ينبغري المحافارة عليرره وصريانته  ،وترردور األغراني الصررنعانية حروم الحر والغرزم وتنتهرري
غالبررا بصررالة علررى النبرري محمررد وأغلر كلماترره مررن مدرسررة الشررعر الحمينرري الترري ال تلتررزم
بقواعررد اللغررة العربيررة الفصررحى وهررو مررزيج بررين اللهجررة المحليررة والفصررحى .وكثيررر مررن
المؤلفين األصليين ألشرعار هرذ األغراني – لألسر

 -مجهولرون ونسربت قصرائدهم دون أي

أدلة لألئمرة الزيديرة الرذين كرانوا يفرعرون عقوبرات علرى المغنيرين أصرال ويناررون إلريهم
كغال المجتمع اليمني نارة دونية ،ويعرف الغناء الصنعاني بالبلبلة وهي مرادف الدندنة
في حضرموت وعدن .وعياع أسماء الشعراء ألسباب اجتماعية ودينية قديمة هرو أحرد أهرم
أسباب سرقة الترا اليمني ونسربه إلرى شرعراء ومغنيرين خليجيرين  ،بر إن بعر

االنتحرام

يحد لقصائد وأغان يعرف اليمنيون مؤلفوها جيردا ،وقرد قامرت منامرة اليونسركو بالتعراون
مع وزارة الثقافة اليمنية بجهود لتوثيق الفن اليمني مؤخرا .ومن الفنرون الغنائيرة المهمرة فري
الرريمن الفررن الحضرررمي ،وأبرررز شررعرائه حسررين المحضررار وهررو فررن انتشررر فرري الجزيرررة
العربيرة أكثررر مررن الصررنعاني ووصر إلررى جنرروب شرررآ يسرريا ،و محمررد جمعررة خرران الهنرردي
األص الذي أدخر ألحانرا وإيقاعرات هنديرة علرى الموسريقى فري حضررموت ،والفرن العردني
كذل وأشهر مغنيه محمد مرشد ناجي و محمد سعد عبد هللا وفيص علوي.
وهنرراا الكثيررر فرري مكتبررة الترررا اليمنرري الررذي بقرري بلونرره القررديم ولررم يتغيررر رغررم بع ر
المحاوالت من فنانين مثر أحمرد فتحري وفرؤاد الكبسري  ,ومرن المغنيرين اليمنيرين المعرروفين
في اليمن أيوب طارش الذي غنى العديد من األغاني الوطنية و الثالثي الكوكباني.
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ويوجررد لررون منتشررر فرري الرريمن يسررمى "الزامر " وهررو نرروع مررن "اإلنشرراد" يخررتب برره أبنرراء
القبائ ويكثر منره أثنراء الحرروب والمعرارا وهرو فرن يمنري قرديم متعلرق برالحرب وغرعره
إخافررة األعررداء ويعررود إلررى عصررور قديمررة وكرران لا شررك واحررد وهررو الحرررب ال غيرهررا ،
وتطررور الزامر عبررر العصررور ومهرررت زوام ر مثر زام ر الترحير والرثرراء واألعرررا
والهجاء والتربيع  -ويعني االنضمام في حل

لقبيلة أخرى -وهو موجود بصرورته هرذ فري

المناطق الشمالية للبالد فحس  .أما في حضرموت فلديهم لون مشابه يسمى بالشيلة.
وكرران نصرري اليهررود مررن األغرراني اليمنيررة كبيررر وغنرري كررذل  ،وأشررهر الشررعراء اليهررود
اليمنيين الحاخام األشرهر برين يهرود الريمن شرالوم الشربيزي الرذي عراش وتروفي فري تعرز فري
القرن السابع عشر ،أغلبها لات طابع ديني حافظ عليره اليهرود اليمنيرين حترى أن اليهرود مرن
أصوم أخرى دهشوا من كم الفخر واالعتزاز الرذي يحملره اليهرود اليمنيرون لترراثهم مقارنرة
بمجتمعات يهودية أخرى .وباتت تستعملهم الحكومة اإلسررائيلية إلعرفاء نروع مرن األصرالة
علررى دولررة إسرررائي فرري السررنوات األخيرررة الترري أعقبررت عقررودا مررن التمييررز عرردهم وعررد
باقي اليهود المزراحيين ،وغنى عدد من اليهود اليمنيين أغنيرة الدودحيرة وهري تحكري قصرة
حررردثت فررري ثالثينيرررات القررررن العشررررين  ،إعرررافة إلرررى قصرررائد شرررالوم الشررربيزي وأشرررهر
هؤالء عفراء هزاع وهارون عمرام وشوشانة لماري .والترا اليمني غني جدا ،وقد قرب
منه الفنانون اليمنيون شيئا كثيرا ،إعافة إلى إحيائه .ومن أبرز ألوانه األهازيج التري ترافرق
األعيرررراد واالحتفرررراالت واألعرررررا

ومررررا شررررابه للرررر  .ثررررم األغرررراني ،وأنواعهررررا كثيرررررة،

والمتداوم منها:
 .0أغاني «الجمالي» :وهي خاصة بالسفر ،وترجع في أصولها إلى فن
الحداء ،ولغتها أقرب إلى الفصحى منها إلى العامية.
 .9أغاني «الكاسر» :ويؤديها البحارة ،إما بغرض التجارة أو الصيد.
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 .3أغاني «بني مغرا » وتؤدى في جنوبي اليمن بمرافقة الرقب ،وهي
خاصة بالفالحين والمزارعين.
 .4أغاني «الزربادي» :وتؤدى بمرافقة الرقب ،وتتميز باستعمام
اآلالت اإليقاعية والناي المعروف في اليمن باسم «المردوف» ،يتثل
قالبها الفني من الزمة موسيقية ومذه

غنائي وأدوار ،ويختل

إيقاع

ألحان األدوار عن إيقاع الالزمة والمذه .
 .2أغاني «العوادي» :هي تراثية لات إيقاعات رتيبة تعتمد في نامها
على الشعر ،وتؤدى بمرافقة العود .وهي خاصة بمنطقة حضرموت،
والغناء الحضرمي شهد بوارا لغلبة الموسيقى الهندية عليه بسب
الجالية الهندية الكبيرة بحضرموت وفي أغل المدن الساحلية والسيما
في مدينتي عدن والمكال حتى صارت األغنية الحضرمية صدى
أللحان هندية أو لألغاني العربية البدائية ،ولم تستعد أمجادها إال على
يدي الفنان حسين المحضار عام  0292الذي ك ّون مع المطرب أبي
بكر سالم بالفقيه ثنائيا رائعا ،فغنى له روائع مث « :يا زارعين
العن » و«نار بعدا» و«سلم حتى لو بك
اليمن إلى مختل

اإلشارة» التي تجاوزت

بقاع الجزيرة العربية ،وغناها مشاهير المطربين.

 .9أغاني «الحدري» :أي وسط وادي حضرموت وأسفله وفيها ترنم
األبيات الشعرية ترنيما يعتمد على المد ،وهو غناء حزين ومؤثر.
« .7الدان» :لون من الغناء يشبه الموام ،وهو على نوعين :الدان
الموقع ،ويعتمد في األداء على الكالم العامي واإليقاع ،والدان
المرس  ،ويعتمد الشعر في األداء بمرافقة يلة إيقاعية واحدة ،وهو
يشبه في أدائه غناء الموام الزهيري في جنوبي العراآ.
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 .8الموشحات :يجمع فنانو اليمن على أن الموشحات عرفت في اليمن
قب األندل  ،وإن أوم من قام الموش الشعري هو مقدم بن معافر
اليمني ،ومعافر هو حاكم «المعافر» التي هي اليوم «الحجرية».
والموشحات اليمنية من األعمام التراثية الدينية لات اإليقاعات
البطيئة ،وهي على أنواع منها :اللحجي نسبة إلى لحج ،وتؤدى فيها
موقعة ومرسلة ،واليافعي ،وتشبه الغناء الديني المنتشر في السعودية،
والصنعاني التي تحتاج إلى مهارة فائقة في األداء.
 .2الصوت :مصطل فني عرف عند العرب في العصر العباسي ،وهو
اليوم من أهم ألوان الغناء اليمني ،لكر األصبهاني في كتاب
«األغاني» ،فعدد أنغامه وإيقاعاته وطرآ غنائه ،وأورد بع
نصوصه ،ولكر أيضا صفي الدين األرموي في كتابه «األدوار»،
مع تدوين إليقاعاته وأنغامه بمصطلحات لل العصر الموسيقية ،وقد
اختفي غناء الصوت من الحياة الموسيقية بعد سقوط بغداد في القرن
السابع الهجري على أيدي المغوم ،ولم يعد للاهور إال في القرن
الثاني عشر للهجرة ،وال يوجد دلي علمي على أن الصوت المعموم
به اليوم هو نفسه الذي لكر األصبهاني على الرغم مما له

إليه

الباحثون عن وجود روابط في أصولهما الغنائية ،ويذكر كتاب
«المقامات العربية» بثن فن الصوت نشث في حضرموت ،ونقله إلى
البحرين وبع
الفنان محمد فار
خيري بن إدري

دوم الخليج الفنان عبد الرحيم العسيري ،وأخذ عنه
البحريني ،وهذا لقنه عاحي بن الوليد والقطري
والصوت على نوعين (عربي وشامي).
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 .00األغنية الصنعانية  :يعود ترا

الغناء الصنعاني الذي يغطي جميع

أرجاء اليمن إلى مئات السنين ،ويتميز عن غير من األغاني وتعد
نصوصه المليئة بالحكم والمعاني المعبرة عن القيم االجتماعية
والوطنية والدينية والغزلية النابعة من عمير الشع  ،وهذا ما دفع
بالفنانين إلى االهتمام به والحفامة عليه وتجديد بالتثلي
وهذا الترا

على غرارة،

قديمه وجديد م يؤدى بآالت الطرب التقليدية القديمة

التي عفا عليها الدهر ،مث

القنبو

والعود لي األوتار األربعة

المصنوع من الرآ ،والرباب والناي والمروا

(يلة إيقاعية)

والطاسة النحاسية ،وهي يلة إيقاعية تصنع من جلود الماعز وأطر
نحاسية ،والهاجر (الطب الكبير) والسمسمية.
وضع الغناء في اليمن
مما ال ش فيه أن الغناء فري الريمن فري الفتررة الراهنرة القرى تردهورا وانحردارا كبيررا نتيجرة
لعدة أسباب ولي

الصراع ومن هذ األسباب :

 .0عدم االهتمام بالفن والفنانين من قب وزارة الثقافة من ناحية الدعم وبنراء القردرات و
العم على حماية حقوقهم الفكريرة وكرذا حمرايتهم مرن أي فررد أو مؤسسرة تسرتهدفهم
بسب من أعمالهم الفنية.
 .9عرردم االهتمررام بجنترراج األغرراني بجميررع أشرركالها و االقتصررار علررى األغرراني الوطنيررة
وأغررراني المناسررربات الدينيرررة وللررر نتيجرررة الهتمرررام الفضرررائيات اليمنيرررة الحكوميرررة
والخاصة بعرض األعمام الوطنية والدينية باسرتمرار  ،وهرذا يعرد شركال مرن أشركام
قمع حرية التعبير في اعتقادي ألن عدم دعم اتجا معرين غالبرا مرا يهردف إلرى طمرر
وطمر األصوات المنادية له .
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 .3قلة وجود شركات إنتاجيرة تلبري احتياجرات اإلنتراج الفنري المتكامر سرواء مرن ناحيرة
البحث عن القصائد و شراء األلحران ،و كرذا العمر علرى إنتراج األغنيرة وإشرهارها ،
وكذا حماية حقوآ فنانينهرا سرواء تلر المتعلقرة بحقروآ الملكيرة الفكريرة أو الحرق فري
التعبير .
 .4قلة وجود معاهد ومدار
 .2عدم تمكن بع

أكاديمية تهتم بتعليم الموسيقى بطريقة أكاديمية.

الفنانين الشباب من إنتاج بع

أعمالهم نتيجة للوعرع االقتصرادي

وللكلفة العالية في إنتاج األعمام الغنائية.
 .9عدم مهور تجارب فنية جديردة فالمتواجرد حاليرا فري السراحة مرن الممارسرين للعمليرة
الغنائية هم من أوالد مطربي اليمن الكبرار أيرام السربعينيات والثمانينيرات  ،وال يوجرد
جديد بالنسبة لألغاني المنتجة  ،ويقروم هرؤالء األبنراء بجعرادة نفر
بع

أغراني يبرائهم مرع

التجارب الجديدة غير المشهورة.

 .7البحث عن األمان في موعوع األغاني والتكد

في األغاني الوطنية والدينيرة ومرع

دخوم منامات المجتمع المدني إلى العمر فري الريمن واتجاههرا إلرى األغراني كشرك
من أشكام التوعية فقدت األغنية قيمتهرا الفنيرة وأصربحت مليئرة بالوعايرة واإلرشراد
لقضايا الصحة كالكوليرا أو قضايا العن

أو قضايا المرأة كسرطان الثدي .

 .8أصررولية الشررارع اليمنرري مررن ناحيررة الغنرراء  ،فغالبررا مررا تكررون األغرراني الجديرردة غيررر
مشهورة ومطلوبة كاألغاني القديمة ،وهذا يعرد شركال مرن أشركام قمرع حريرة التعبيرر
بالنسبة للفنانين الشباب الذين يواجهون أحد أمرين  :إمرا الوقروع فري شررا الماعري
واستهالا أغاني مطربي الريمن الكبرار فري الماعري ،أو االكتفراء بكميرة المشراهدات
الضئيلة لتجاربهم الغنائية الجديدة.
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وضع حرية التعبير بالنسبة للمطربين
عىىانى الكنىىان اليمنىىي مىىن محاربىىة شىىديدة فىىي العقىىود الماضىىية وتضىىييق فىىي حريىىة التعبيىىر
وبال ات في المنىايق الشىمالية وكىان ال يمىارس الكىن إال إنسىان نىاقص فىي النسىب بصىكته
عما معيبا ومخزيا النه يرتكلم عىن الحىبت بعكىس المنشىد الى ي كىان يقىدم الصىكوف وكىان
أيضا يسمى "الكقيه" وه ا يعد شكا من أشكال تقييد حرية التعبيىر فاالصىولية فىي الشىارع
اليمني في مجال الغنا وعدم الخروج من قوقعة الترا

أصبح عقبة أمام دخول شباب من

يبقات مختلكة للغنا و الخروج عن الترا الغنا ي واإلتيان بشىي جديىد  .والزال الكنىان
اليمني يعاني من تضييق في حرية التعبير لعدة أسباب منها:
 أسهههباب سياسهههية :كثيىىىر هىىىم الكنىىىانون الىىى ين تعرضىىىوا للسىىىجن والمحاكمىىىةوالماحقة والقتل نتيجة آلرا هم السياسية المعارضة .
 أسباب اجتماعية :الثقافة المجتمعية التي الزالت موجودة باستنقاص الكنانوعدم تقدير ت وتعد من االسباب التي ضيقت على الكنان وهىي نظىرة سىا دة
لعدم دعم الكنان ومساندته.
 أسههباب خاصههة بالصهراع :حيى أصىىبح العديىىد مىىن الكنىىانين أبواقىا كىىل للك ىىةالتي يمثلهات وفي حدود ما تقدمه الك ة التي يتبعهىا مىن دعىم وحريىة يسىتييع
الكنان المضي بكنهت ولكن ككن مستقل هناك الكثير من القيود عليىه والتىي ال
تمثل فقي قيودا في حرية التعبيرت أيضا قيود في الىدعم وبنىا القىدرات لىه ت
وك ا تقديم الموهوبين للجمهور.
رؤية مستقبلية مقترحة
 .2إصىىدار سياسىىة خاصىىة بحريىىة التعبيىىر فىىي الىىيمن للمبىىدعين تعمىىل  -علىىى االقىىل -
بتوفير االرضية للعمل ت ومىن ثىم يىأتي دور اإلنتىاج والىدعم لهىم بغىص النظىر عىن
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ممارسىىتهم اإلبداعيىىة كغنىىا أو فىىن تشىىكيلي أو مصىىورين أو المتعىىاملين مىىع الكلمىىة
كالشعرا والرواة والمدونين و كتاب القصة وغيرهم .
 .1دعم الكنانين والميربين الدعم المادي والمعنويت وإصدار ودعىم وتدشىين صىناديق
متخصصة في دعم الشباب والعمىل اإلبىداعي فىي الىيمن بمىا يضىمن تجديىد المشىهد
الثقافي والكني.
 .3بنا القدرات للشىباب العىاملين فىي مجىال الميىديا المصىورة فىي كيكيىة التيىوير مىن
العمل الغنىا ي مىن ناحيىة التصىوير الكوتىوغرافي وتصىوير الكيىديو كليىب وتصىوير
المنتجات الكنية الغنا ية المختلكة سوا كانت تراثية أو حديثة.
 .4تكعيىىىل القىىىوانين الخاصىىىة بالملكيىىىة الككريىىىة بمىىىا يحكىىىظ للكنىىىان حقوقىىىه و تسىىىهيل
اإلجرا ات الخاصة بالقوانين الخاصة بحماية حقوق الملكيىة الككريىة ليسىهل عمليىة
حكظ الحقوق لدى وزارة الثقافة .
 .5تكعيىىل القىىوانين الخاصىىة بالكنىىانين الىى ين تتعىىرص حيىىاتهم للخيىىر نتيجىىة آلرا هىىم
السياسية .
 .6العمل على دعم اإلنتىاج الكنىي فىي الىيمن مىن خىال التعاقىد مىع الشىركات الخاصىة
والمنظمات المانحة ورجال االعمال .
 .7إصدار وتكعيل القىوانين الخاصىة التىي تىنظم عمىل الشىركات الكنيىة وتحكيزهىا علىى
العمل في البي ة اليمنية .
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عن الخيــــــال وأصدقائه
سعيد حسن سعيد
مبادرة أصدقاء الخيال لمسرح الدمى وخيال الظل
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المبادرات الشبابية في اليمن
ظهىىرت فىىي الىىيمن الكثيىىر مىىن المبىىادرات الشىىبابية والتىىي غيىىت أجىىزا مىىن احتياجىىات
الشارع وخصوصا فىي فصىل الشىتا ت حيى

عملىت الكثيىر مىن المبىادرات علىى تىوفير

المابس واالغيية .
وقد عملت أيضا المبادرات في المجال اإلغاثي واإلنساني معتمدة على حجم أعضىا ها
من الشباب حي تكون العضوية في المبادرة الشبابية أسهل بكثيىر منهىا فىي المنظمىات
والمؤسسات غير الحكومية .
وفىي المجىال الثقىىافي عملىت المبىىادرات علىى فعاليىات ثقافيىىة مميىزة بعضىىها يتكىوق فىىي
جودتىىه علىىى العمىىل الثقىىافي للمؤسسىىات غيىىر الحكوميىىة معتمىىدة فىىي لىىك علىىى التيىىوع
لمجاميع من الشباب ؛ وبالتىالي زيىادة قىدرتها فىي تدشىين فعاليىات ثقافيىة مىؤثرة وجيىدة
ومميزة في مجال السينما والمسرل ومسىرل الىدمى وخيىال الظىل والحكايىات و مسىرل
الشىىارع واالحتكىىاالت بااليىىام العالميىىة الخاصىىة باليكولىىة والنسىىا والبي ىىة وكى ا االعيىىاد
الوينية.
وضمن رغبتها بالتشبيك عملت المبادرات على العمل ضىمن فعاليىات المؤسسىات غيىر
الحكومية اليمنية أو بعص المؤسسات الدولية الراغبة فىي اسىتثمار ياقىات الشىباب فىي
ه المبادرات في القيام بأعمالها المختلكة .
وتاريخيا فقد سييرت المؤسسىات الحكوميىة علىى العمىل الثقىافي واالجتمىاعي ومىن ثىم
م ىع إقىىرار التعدديىىة السياسىىية دخلىىت إلىىى العمىىل فىىي المجتمىىع اليمنىىي المنضىىمات غيىىر
الحكوميىىة ت ومىىع عىىدم قىىدرة المنظمىىات علىىى اسىىتيعاب المزيىىد مىىن الشىىباب بىىدأ ظهىىور
المبىىادرات الثقافيىىة كمبىىادرات حىىرة ال تحتىىاج للتىىرخيص ولىىديها مرونىىة فىىي العمىىل ال
تقيدها االنظمة والسياسات المؤسسية .
وقىىد تنبىىه المجتمىىع الىىدولي والمحلىىي والصىىحافة إلىىى ه ى ا التىىأثير الخىىاص بالمبىىادرات
الشىىبابية فىىي الشىىارع اليمنىىي وكيىىف مىىألت هى المبىىادرات فىىرا الدولىىة والمؤسسىىاتت
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فبحسب مقال لهمدان العلي في "العربي الجديد" تحد عىن المبىادرات الشىبابية وفىرا
الدولة قا ا "أمام المعاناة الناتجة عن هذا الفهرا تحهاول بعهل المكونهات المجتمعيهة
المسههاعدة فههي تخفيههف معانههاة المجتمههع بإمكانيههات بسههيطة وبههإجراءات تقليديههة " وقىىد
ظهر هى ا التىأثير فىي تىراكم النكايىات فىي الىيمن بعىد امتنىاع عمىال التنظيىف عىن الىيمن
وظهر دور الشباب في ه ا الجانب جليىا و واضىحا فىي الىتخلص مىن النكايىات وتوزيىع
مواد التنظيف ال ي خكف إلى حىد مىا مىن اإلصىابة بحمىى الضىنك فىي تعىز علىى سىبيل
المثىىالت وك ى ا نشىىاي ه ى المبىىادرات بأعىىدادها الكبيىىرة فىىي التىىروي للنظافىىة الصىىحية
ومناهضىىة تكشىىي أمىىراص الكىىوليرا و حمىىى الضىىنك والماريىىا وكىىان هى ا التىىروي فىىي
الغالب يأخ الصبغة الثقافية.
الثقافة والمبادرات الشبابية
هنىىاك عىىدد كبيىىر مىىن المبىىادرات الشىىبابية فىىي الىىيمن فعليىىا ودورهىىا واضىىح لكىىن االمىىر
يختلىىف عنىىد التركيىىز علىىى المبىىادرات الشىىبابية والثقافىىة والكنىىون واآلداب ت فغالبىىا مىىا
نجحت المبادرات الشبابية و المنظمات غير الحكوميىة المحليىة والمنظمىات الدوليىة فىي
اإلغاثىىة اإلنسىىانية المتعلقىىة بالغى ا ومىىواد الصىىحة و االدويىىة والخيىىام وبقيىىة المواضىىيع
واالدوات التي تشكل المكهوم اإلنساني متناسية الدور المهم للثقافة والكنون واآلداب في
العمليىىة اإلنسىىانية بىىالرغم مىىن الىدور المهىىم الثقافىىة والكنىىون واالدب فىىي الىىدعم الصىىحي
والنكسي واالجتماعي وك ا العاج النكسي عبر ه االدواتت وقليل جدا من المبىادرات
التي تخصصت في الجانب الثقافي ودور في العملية اإلنسانية .
ويىىأتي لىىك غالبىىا بسىىبب أن العمىىل اإلنسىىاني ال يحتىىاج إلىىى كميىىة التصىىاريح الخاصىىة
بالكعاليىىىات الثقافيىىىة والكنيىىىة واالدبيىىىة و يلىىىب النصىىىوص السىىىينما ية أو المسىىىرحية أو
الحكواتيىىة أو الغنا يىىة ليىىتم قرا تهىىا ومىىن ثىىم الموافقىىة عليهىىا أم الت وبالتىىالي كىىان هنىىاك
تهرب من المبادرات الشبابية مىن هى االعمىال والنشىاي فىي المجىاالت التىي ال تحتىاج
إلى تصاريح وقرا ات وتعديات فإعيا كيس قمح لن يغيىر فكىر المجتمىع ولكىن يبىدو
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أن المسىىرحية سىىتعمل علىىى التغييىىر وبالتىىالي يجىىب مراقبتهىىا وتعىىديلها لتصىىبح مقبولىىة
للنظام وللمجتمع وللرقابة ال اتية للمبادرة أو المبدع نكسه ضمن المبادرة أو خارجها.
إن ه ا ال يعني أن المبادرات لم تشىتغل فىي المجىال الثقىافي والكنىي واالدبىي ولكىن فىي
العموم وكما هو حال المنظمات المحلية والدولية كىان هنىاك تغىاص نسىبيت عنىه وعىدم
االهتمام بأهميته ودخول ه المجاالت الثاثة ضىمن منيقىة حساسىة لىدى الى ات للكىرد
والمبىىادرة والمؤسسىىة المحليىىة والمنظمىىة الدوليىىة والحكوميىىة وإن تىىوفر سياسىىة لحريىىة
التعبيىىر سيضىىخ للشىىارع العديىىد مىىن المبىىادرات الشىىبابية التىىي تعمىىل فىىي الشىىأن الثقىىافي
الخالص أو الشأن الثقافي كمدخل و معىزز للعمليىة اإلنسىانية ت فلىن يكىون هنىاك خىوف
من توقف العمل أو من الخيورة بسبب حساسية الشارع والمجتمع والدولة.
تجربة مبادرة أصدقاء الخيال لمسرح الدمى وخيال الظل
بسبب تخصصها الثقافي كان لدى المبادرة العديد من التجىارب الثقافيىة الخالصىة بىدون
عنوان ببروز العمل الثقافي إنسانيا أو حقوقيات ومن ه االعمال :
 العمل مع شراكات مع مؤسسة إبحار لليكولة واإلبداعت و مؤسسىة بىادر
للتنميىىة ؛ للتىىروي حىىول قىىيم السىىام والتسىىامح عبىىر مسىىرحيات للىىدمى
ومسرحيات خيال ظل.
 شراكات مستقلة للمبادرة مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة "كير" الدولية
ومؤسسىىة "فريىىدريض إيبىىرت" االلمانيىىة  -أيضىىا  -لعمىىل مسىىرل دمىىى
وخيال ظل في عدد من المؤسسات اإليوا ية والرعا يىة لأليكىال لتعزيىز
قيم السام والتسامحت وك ا الحق في التعليم لأليكال .
 فعاليات مع مدارس كنوع مىن التىروي للمىدارس أو لتعزيىز قيمىة ثقافيىة
أو أخاقية ضمن أنشية تلك المدارس الحكومية أو الخاصة.
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عن تجربة أصدقاء الخيال وحرية التعبير
إن أي فعاليىىة لمسىىرل الىىدمى وخيىىال الظىىل تحتىىاج إلىىى نىىص مسىىرحي كنقيىىة البدايىىة
للعملت وفي ظل سياسة تخدم حرية التعبيىر فىإن هى النصىوص ال تحتىاج إلىى المىرور
على العديد من الجهىات ليىتم تعىديلها والموافقىة عليهىا ت فضىمنيا يجىب علىى الكاتىب أن
يكىىىون حساسىىىا للقضىىىايا المجتمعيىىىة والسياسىىىية والدينيىىىة للمجتمىىىع والدولىىىة ت وتىىىزداد
حساسيته  -أي الكاتب  -فىي ظىل وجىود صىراع أو حىرب تلكىن غالبىا حتىى مىع وجىود
ه الحساسية كانت هناك تعديات جمة في النصوص .
وكسلسىىلة هنىىاك عىىدد مىىن التعىىديات التىىي ال تنشىىأ بسىىبب سىىو الىىنص المسىىرحيت إنمىىا
بسبب االفكار الموجودة وتمر ه التعديات بسبب الجو العام في اليمن بـ:
 تعديات الكاتب ضمن الرقابة ال اتية التي يمر بها.
 تعديات المبادرة بما يتناسب مع فكرتها أو تخصصىها أو عنىوان العمىل
الىى ى تقىىوم بىىه والقضىىية التىىي تخىىدمها ت وكىى ا حىى ف أو تعىىديل بعىىص
النصوص بسبب الوضع السياسي واالجتماعي .
 تعديات المنظمىة المانحىة والتىي ال ترغىب كثيىرا فىي إثىارة المجتمىع أو
الحكومىىة ضىىدها بسىىبب رغبتهىىا فىىي االسىىتمرار فىىي العمىىل فىىي المجتمىىع
اليمني .
 تعىىديات الحكومىىة والتىىي غالبىىا مىىا تكىىون عبىىر الىىوزارات المتخصصىىة
كىىوزارة التربيىىة والتعلىىيم إ ا كىىان العمىىل الثقىىافي أو الكنىىي أو االدبىىي فىىي
مدرسة تابعة لها.
إنها سلسلة يويلة من اإلجرا ات تستدعى الخوف من العمل الثقافي والكنىي واالدبىي و
العمىىل فقىىي علىىى العمىىل اإلنسىىاني الصىىرف أو التىىدريبي الخىىالص .وربمىىا يكىىون له ى
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اإلجرا ات المتتالية دور في قلة أعمال المبادرة أو ندرة أعمال المبادرات االخرى فىي
الشأن الثقافي.
وجود سياسة حرية التعبير والمستقبل
سوا في حالة الحرب أو في مرحلة السام المىأمول يعىد وجىود سياسىة خاصىة بحريىة
التعبيىىر مهمىىا لكىىي تسىىتييع لىىيس فقىىي المبىىادرات الشىىبابية بىىل النشىىيا الكىىرديين أو
المؤسسات غير الحكوميىة أو الدوليىة فىي العمىل بشىكل أنشىي وأكثىر تىأثيرا إيجابيىا فىي
المجتمع .
إن وجود سياسة لحرية التعبير مع كل ه ا العدد مىن المبىادرات الشىبابية وجعىل العمىل
الثقافي سهل التناول والممارسة والتيبيق سيدفع باتجا وجود عىدد كبيىر مىن الكعاليىات
الثقافية والكنية واالدبيةت وه ا سينت في نهاية االمر مشاركة أفضل للشىباب فىي الشىأن
العامت وتغييرا إيجابيا سريعا تجا قضايا السام والتسامح وحقىوق اإلنسىان و الحريىات
العامة.
إن البيروقراييىىة التىىي يىىتم العمىىل بهىىا تجىىا الثقافىىة لىىن يسىىتدعي إال الخىىوف مىىن العمىىل
الثقافي والتكاسىل عنىه و االزدحىام علىى قضىايا أخىرى ت ممىا يكىرر العمىل دون وجىود
تأثيرات مستقبلية فكيس القمح قد يحكظ حياة اإلنسىان ولكىن المسىرحية فىي نهايىة االمىر
هي من تصنعه .
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خاتمة
إن العمل الثقافي مهم بنكس قيمة العمل اإلنسانيت ويجب أن يحضى بمزيىد مىن الحريىة
في التعامل معه وعدم الخوف منه ووضع العراقيل أمام اإلنتاج الثقافي واالدبي والكني
خصوصا أن الدراسات الحديثة أثبتت دور الثقافة والكنون واالدب في العمل اإلنسىانيت
وبالتالي ال نرى أن هناك ضرورة في التعامل مع الثقافة بهى ا الشىكل مىن التعىديات و
التغييرات فكل نص يدعو للسام والتسىامح هىو نىص جيىدت ونىرى – أيضىا  -ضىرورة
وجود سياسة خاصة بحرية التعبير في اليمن .
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دراسة حول أوراق العمل الخاصة بمشروع ضمانات سياسات
حرية التعبير في اليمن
أحمد العرامي
صحفي وكاتب وباحث فى السياسات الثقافي
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وضعت أوراق العمل التي احتواها ه ا الكتىابت مسىألة حريىة التعبيىر فىي الىيمنت علىى
ياولة النقاضت من خال تجىارب أصىحاب هى االوراق الى ين خىاص كىل مىنهمت وكىل
في مجالهت معتىرك الكىن والكلمىةت وعاينوهىا عىن كثىب .وقىد قىدمت هى االوراق رؤى
شىىبه شىىاملة لحىىال حريىىة التعبيىىر فىىي ه ى ا البلىىد ال ى ي يمىىر مجتمعىىه بمنعيىىف تىىاريخيت
وظروف استثنا يةت كان قبلها قد عانى الكثيىر مىن المتاعىب والصىعوبات كمجتمىع ظىل
يموحا على الدوام من أجل صناعة الدولة .وبحاجة لهات قبل أي شي  .ولهى ا فىإن كىل
مظاهر الحياة فيهت بما في لك الثقافةت وسياساتها محكومة بالتىاريخ الخىاص بهى ا البلىد
وتجربة المجتمع والظروف التي يمر بها اآلن .وقد اتضح ه ا من خال يبيعة الكنىون
في اليمنت وتجربة الصحافةت ووسا ل التعبيرت كما عكسىتها هى االوراقت حيى يمكىن
القىىول إن لهىىا تاريخهىىا ويابعهىىا الخىىاص بمىىا هىىي جىىز مىىن التىىاريخ العىىام للمجتمىىع
والدولةت كما هي جز من بنية المجتمع وتككير وخصوصيته.
ولعىىل يغيىىان حالىىة التحىىوالت التىىي لىىم تتوقىىف خىىال الما ىىة العىىام الماضىىية مىىن تىىاريخ
اليمنت تجعل من الااستقرار هو السمة السىا دة فىي حيىاة مجتمعىهت وتجربىة الدولىةت مىا
يجعىىل مىىن الصىىعوبة بمكىىان الخىىروج بتصىىورات واضىىحة عىىن مسىىتقبل حريىىة التعبيىىرت
ووضىىع السياسىىات الثقافيىىة فيىىهت ومىىع لىىك فىىإن فىىي الكتىىاب الى ي يتضىىمن أوراق عمىىل
سلسىىلة مىىن النىىدوات التىىي أقامتهىىا مؤسسىىة ضىىمانات وفىىي مجىىاالت مختلكىىة مىىن الكنىىون
والثقافىىة يحمىىل الكثيىىر ممىىا يمكىىن قرا تىىهت مىىن خىىال عمىىل مقاربىىة شىىاملة لمىىا قدمىىه
الباحثون كل في مجاله ومن خال تجربته واياعه.
وربما له ا انشىغلت أوراق العمىل مىا بىين التأصىيل لاتجاهىات الكنيىة والثقافيىةت نظريىا
وتاريخيات بينما كان من الصعب القبص على الكثيىر مىن الىدوال واالتجاهىات والقضىايا
المتعلقة بحرية التعبير والسياسات الثقافيىةت بيىد أنىهت وفىي حالىة مثىل هى يحتىاج االمىر
لدراسات معمقة أكثىرت وأكثىر تخصصىات وبحثىا فىي التكاصىيلت وأكثىر تىأييرات بيىد أنىه
وبشكل عام سوف ناحظ غياب دور المؤسسىة الثقافيىةت وتبايناتهىا وفقىا للظىروف التىي
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تمر بها الباد والمتغيرات السياسيةت التي عادة ما تنسحب المتغيرات فيهىا علىى الثقافىة
وسياساتها.
تجارب الفنانين
وإ ا نظرنا بادئ ي بد إلى تجارب الكنانين والبىاحثين أنكسىهمت باعتبىارهم نمىا ج مىن
الوسي الكني واإلبداعي ودور السياسات الثقافية في لكت سوف يتضح لنا أنهىم يمثلىون
حىىىاالت فرديىىىةت ال دور كبيىىىر للمؤسسىىىة الثقافيىىىة الرسىىىمية فىىىي صىىىناعتهمت أي نشىىىؤوا
واشىىتغلوا فىىي ظىىل انعىىدام سياسىىات ثقافيىىة تتجىىه نحىىو صىىناعة المبىىدعين وخلقهىىمت إنهىىم
مجرد أفراد مبدعين اشتغلوا على العمل الثقافي بل وحاولوا مأسسة عملهىم الثقىافي مىن
خىىال إيىىاق مبىىادرات أو العمىىل فىىي مؤسسىىات مجتمىىع مىىدني واالسىىتكادة مىىن الىىدعم
الخارجي للعمل الثقىافيت بعيىدا عىن المؤسسىة الثقافيىة الرسىميةت وقريبىا مىن المبىادرات
الشبابية التي تنظم خارج االير الرسمية.
بين الوعي االجتماعي والتحريم
بيد أنه وفيما يتعلق بالكنون ياحظ أن الوعي االجتماعي ما يزال عا قا مهما مىن خىال
نظرة االحتقار التي تواجهها الكنون الغنا يةت إلى جانب النظرة الدينية التي تحرم الكىنت
وهو عامل مهم يساهم في ظهور النشيد الديني وبىروز فىي مراحىل مختلكىة بمىا يحملىه
مىىن وظىىا ف سياسىىيةت وخيىىاب موجىىه .وقىىد شىىكى العديىىد مىىن الكنىىانين المشىىاركين فىىي
أوراق العمل من القمع وتخلف نظرة المجتمعت سوا في الكن التشكيلي أو التصىوير أو
الغنا .وه ا يعكس إلى أي مدى ما زالت السياسات الثقافية في البلدت وفي أحد وجوههىا
 وإن بشكل ضمني  -محكومة بالتقاليد واالعراف واإلر الديني -االجتماعي الثقيل.التطور الرقمي
عكست أوراق العمل إلى أي مدى ّ
مثل التيور الرقمي وتقنيات االتصال الحديثة بوابىة
أو ناف ة مهمة لكسر هيمنة الرقابةت فبالرغم من أنه لم يكص إلى تيور فنىون أو أشىكال
فنيىىة جديىىدةت أو أن هى ا ظىىل محىىدودا علىىى االقىىلت إال أنىىه ّ
مثىىل نافى ة تجىىاوزت الرقابىىةت
وأتاحت للعديد من االعمال واالصوات في مختلف المجاالت أن تصىل للجمهىورت دون
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خضوعها لسلية الرقيب .بيد أننا ناحظ أن التوصيات انشغلت كثيرا بالح على فعىل
التثقيفت وهىي محقىة فىي لىك الن كثيىرا مىن الكنىون فىي الىيمنت مىا زالىت فىي بىداياتها
االولىىىت ويبقىىى المعىىوق االسىىاس فىىي وصىىول الرسىىالة هىىو الكجىىوة الكبيىىرة بىىين الكنىىان
والمتلقيت ما يجعل من الرسا ل الكنيةت خصوصىا فىي مجىاالت االدبت والكىن التشىكيلي
صىىعبة الوصىىولت أو صىىعبة الكهىىمت نظىىرا لضىىعف ثقافىىة المتلقىىي البصىىرية والقرا يىىةت
ويبقى مثل ه ا عا قا في ما يتعلق بوسا ل االتصىال الحديثىة إ أنىه وبىالرغم مىن اتسىاع
رقعة اسىتخدام التكنولوجيىا ووسىا ل االتصىال االجتمىاعيت إال أن معظىم اليمنيىين الى ين
كانوا يعانون من االمية القرا يةت ظلوا يعانون مىن االميىة الرقميىةت أضىف إلىى لىك أن
الوضىىع المىىاديت وانقيىىاع الكهربىىا ومشىىاكل اإلنترنىىتت تجعىىل مىىن الشىىبكات الرقميىىة
وشبكات التواصل االجتماعي غيىر فاعلىة فىي الىيمن كمىا هىي فىي بلىدان عربيىة أخىرى
على االقل.
تأثيرات الحرب
وتؤدي الحرب دورها في بلورة مستقبل حرية التعبير فىي مختلىف الكنىون والمجىاالتت
ولعل كا من الغنا والمسرل والصحافةت والتصويرت والكن التشكيليت مجىاالت عانىت
في ظل الحربت ومثلما تىم اعتقىال وحىبس فنىانين وقمىع أصىواتهمت تعىرص كى لك الكىن
التشىكيلي والتصىوير الكوتىىوغرافيت والصىحفت الشىىكال مىن القمىىع والتنكيىل واإلغىىاق
واإليقاف عن العملت وأحيانا القتل.
وبىىالرغم مىىن أن أوراق العمىىل أظهىىرت إلىىى أي مىىدى تتمت ىع الثقافىىة الشىىعبية والكنىىون
االصيلة بالكثير من الخصا ص والوظىا ف الثقافيىةت التىي تعكىس حريىة التعبيىرت إال أن
الحالة الثقافية بكعل الصراع والنزاعات السياسيةت تتجه نحو فرص نما ج أحاديىة تهىدد
التنىىوع والثىىرا عوضىىا عىىن كونهىىا تكىىرس محمىىوال أو مضىىمونا ثقافيىىا اجتماعيىىا يه ىدد
النسي االجتماعي ويمجد العنف ويب الكراهية.
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التراجع إلى األسوأ
بىىدال مىىن التيىىور الى ي يمكىىن أن يشىىهد الىىيمن فىىي مختلىىف مجىىاالت الكنىىون ناحىىظ أن
االمور تسير علىى العكىس تمامىات فالصىحافة التىي كانىت قىد حققىت خيىوات كبيىرة فىي
مجالهات في العقود الماضيةت أغلقت معظم الصحفت وحرية التعبير والعمىل الصىحكيت
تسير إلى الورا ت وتراجع الصحافة المتنوعة والثقافيةت تزامنا مع تضييق الخناق علىى
الصحافة والصحكيينت وأما ما ظهر في اليمن من وسا ل إعام جديدة وقنىوات ومواقىع
إخباريىىةت فىىا يعىىدو كونىىه انعكاسىىا لحالىىة الحىىرب وتراجىىع حريىىة التعبيىىر مىىن خىىال
تجسيدها إعاما سياسيا يستلهم مادته ويكيف خيابه ويشتغل في ظل الحرب فىي نيىاق
االستقيابات والخياب الموجهت ويعكس حالة الصراعات التي تشهدها الباد.
وفي غير ه ا اإليار ال تكاد تتوافر مساحة كافيىة لنمىو الكنىون وتجسىيد حريىة التعبيىر
من خالها.ويبدو أن النكسة تشمل الكنون أيضات فنحن نجد أن الغنا ال ي كان قىد شىهد
في الكترات السابقة تيورا الفتا وقف عنىد نقيىة معينىة تتمثىل فىي إعىادة انتىاج المنىت ت
أمىىىا االشىىىكال التراثيىىىة الشىىىعبية التىىىي كانىىىت قىىىد مهىىىدت لنشىىىأة ألىىىوان الغنىىىا المختلكىىىة
كالصىىنعاني واللحجىىي والحضىىرميت فتحولىىت فىىي الكتىىرة االخيىىرة إلىىى تيىىور ثىىان أو
تراجىىع علىىى المسىىتوى الكنىىيت بينمىىا علىىى مسىىتوى الخيىىاب بىىدأت تسىىتوعب الخيابىىات
السياسية التي تمجد العنف وتدعو للكراهيةت مثل "الزامل" و"الشيلة"ت كأغاني حماسىية
مصاحبة النشية الجماعات الدينية الحربية.ويشمل ه ا التراجىع السىينمات فبعىد أن كىان
اليمن قد عرف دور السينما فىي مختلىف المىدن اليمنيىةت ووصىل عىدد دور السىينما إلىى
 43دارات تتىىوزع علىىى عىىدد مىىن المىىدن اليمنيىىةت لىىم يعىىد هنىىاك سىىوى دار واحىىدة فىىي
المركىىز الليبىىي بصىىنعا ت كمىىا اقتصىىر النشىىاي السىىينما ي علىىى مبىىادرات مدنيىىةت وه ى ا
مرعىىب جىىدات أن يصىىبح العمىىل السىىينما ي مجىىرد مبىىادرات ش ىبابية ومؤسسىىات مدنيىىة
تقتصر على حد أو حدثين.
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القوانين
ركىىز البىىاحثون كثيىىرا فىىي أوراقهىىم وتوصىىياتهم علىىى المشىىاكل االولىىى للكنىىون وحريىىة
التعبيىىرت أي النظىىرة االجتماعيىىة والدينيىىةت والمشىىاكل السياسىىيةت وه ى ا يعنىىي أن وضىىع
الكنىون فىىي الىىيمن تراجىىع إلىىى حىىد بعيىىدت إلىىى مىىا قبىىل مناقشىىة القىىوانين وسىىنهات علىىى أن
كثيرا من اإلشكاليات التي يرحىت كىان مىن الممكىن أن يىتم مناقشىتها أو اقتىرال حلىول
لها عبر أير قانونيةت إال أن ضعف الدولة  -كما يبىدو  -وحالىة الحىرب يجعىل الحىدي
عىىن سىىن القىىوانين نوعىىا مىىن الحىىدي الاواقعىىيت إ أنىىه وحتىىى السياسىىات والقىىوانين
الرسمية المشرعةت أصبحت شبه معيلىة فىي ظىل الحىربت ولى لك تكهىم فىي ضىو هى ا
الميالبات بتكعيل القوانين المتعلقة بالسياسات الثقافية وحرية التعبيىرت وحقىوق الملكيىة.
بيد أن مثل ه ا كله يظل مرهونا بمسىتقبل الدولىة إ ال يمكىن الحىدي عىن القىوانين فىي
ظل الحرب وغياب الدولة وحالة التشظي التي تشهدها الىباد .وإمكانيىة العىودة إلىى مىا
تم مناقشته في مؤتمر الحوار الويني قبل أن يتعثر كل شي بسبب الحرب.
االستثمار في الفن
شكت العديد من أوراق العمل بشكل أو بآخرت غياب االستثمار في الكنونت فغيىاب دور
السينما والدعم ال ي ييالب به الكنانونت وغياب اإلنتاج الثقىافيت يعىود إلىى عىدم وجىود
اقتصاد فني يمكن أن تدور فيه حركة أموالت بيد أن االستثمار  -أحيانا  -يظىل مرهونىا
بالصراع السياسيت مثل اإل اعات والمواقع والصحف التي تنقل المنىت الكنىيت أو يمىر
عبرهات مىا يجعىل المنىت الكنىي نكسىه واالسىتثمار فيىه خاضىعا لاسىتقيابات السياسىيةت
ومكرسىىا بخيابهىىا ومجسىىدا لىىه .وفىىي ه ى ا االيىىار فىىإن حركىىة االمىىوال التىىي ينىىت مىىن
خالها المنت الكنيت ال تتعدى إلى جانب لكت سوى إلى المبادرات ومشىاريع المجتمىع
اليمنيت كسياق اقتصادي بديل أو هامض تتحرك فيىه الكنىونت ويىرتبي بهىات وهى ا الىدعم
عادة ما يكتقر إلى دراسة احتياجات الكنت كما ال يتعىدى كونىه مؤقتىا ونىادرا وال يسىاهم
سوى بنسبة قليلىة جىدا فىي ازدهىار الحركىة الكنيىةت كمىا قىد ال يتعىدى لىك إلىى التوعيىة
والعمل المجتمعيت أو خلق حركة فنية وثقافية واقتصاد فني ثقافي.
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جميع الحقوق محفوظة
مؤسسة ضمانات للحقوق والحريات
اآلراء الواردة في هذا العمل ال تع ّبر بالضرورة عن رأي مؤسسة ضمانات.
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