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ممن كمل عمامل وتعمي   ممايوصمبا  الثالمر ممن  فييقع اليوم العالمي لحرية الصحافة 

والفنون وحرية التفكير والتعبير واقبمداع أحلمظ  روف ما ممع النملاع المدا ر  الصحافة

لر م مممن توقيممع المميمن والمكا كممان لمه تمميثير سمملبي للرايمة علممى حريمة التعبيممر  بما فمي

ومصادقة اليمن على االتفاقيات الدولية التي تدعم حريمة التعبيمر وتمروه ل ما وت  مر 

 والتبور الثقافي والمعرفي. والصناعات اقبداعيةالتنمية  فيمدى أهميت ا 

 تعممارب مريممر  وقممد خمماص الصممحفيون والفنممانون التشممكيليون واالدبمماء واقع ميممون

ممما سمبب تبمابؤ  الكات لى خاره الب د واالنكفاء على السعن وال روب إ تمثلت في

العمليمممة التنمويمممةل ولاد النممملاع ممممن ممممرار  حيممما  حممماملي القلمممم ومنتعمممي المعرفمممة 

 اليمن. فيوالفاعلين الثقافيين 

مراحمل السملم أو الحمرب العممل دون سياسمات وقموانين تمدعم  فيوال يمكن للمبدعين 

 كرية واقبداعية.وإبداعات م وحريت م الف توع ات م

واقتراحمات تضم تعارب وأفكمار  يضم أوراق عمل الكامن هنا عاءت فكر  الكتاب 

 لواالدبمماء لوالصممحفيين لالشممبابيةوالمبممادرات  حكوميممةلال يممر قبممل المؤسسممات  مممن

معمال اقنتماه  فميوشركات تعممل  لوالمصورين الفوتو رافيين لوالفنانين التشكيليين

 تدعم عميع ا حرية التعبير.  الفنيالمعرفي والثقافي و

معمممارة الفممماعلين  ةالفمممن بسمممبب قلممم فممميإن الممميمن بلمممد ال يسمممتقبل اتعاهمممات عديمممد   

والمممن   الكبيممر  مممن االسممتفاد  مممن االنترنممت والتكنولوعيمما وعممدم ر بممت م لالثقممافيين

العشممر  فمميوكانممت مع ممم الفنممون التممي   ممرت بقممو   لوالمشمماريع التممي تتوعممه إلممي م

ل ات السابقة تنويعات عمن فنمون قديممة ممع بعمص التركيمل علمى الفنمون الرقميمةالسنو
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الرقمي واالفم م الوثا قيمة  الكمبيوتر واالنترنت مثل التصميم فيمع التبور الحاصل 

الميمن ضممن  فميقام ب ا المعتممع الممدني  و البا   لوهكه عديد  على المعتمع اليمني  

وليس العل العمل الثقافي بشكل مستقل إال فيما  من  لمشاريع ناقشت قضايا معتمعية

 ندر.

مسما ل وقضمايا المعتممع   مر  فمي ومع الدياد مؤسسات المعتمع المدني وخصوصا  

مثمل اليمن وكان هنماظ إنتماه عيمد  فيالمواضيع العديد  التي انتشرت  الكرتون كيحد

ممن  أحممد " عمود " التحاد نساء الميمن وكمكا  بتعليم الفتا وهو كرتون خاص "ىسلم"

هكا المعال  فينتاعات هناظ بعص اق كما أن  شوكب للبفولة والتنمية إنتاه مؤسسة

مؤسسمة إبحمار  أو بعمص التعمارب المبكمر  كتعربمة لقام ب ا شمباب كمشماريع تخمره

وككا االف م الوثا قية والتسعيلية ممن  " وريشة األلوان مرجان"للبفولة واقبداع في 

لمعتممممع الممممدني بالتعممماون ممممع شمممباب موهممموبين ناقشمممت القضمممايا إنتممماه مؤسسمممات ا

 .الحقوقية والتنموية والبي ية

ومع انتشار البرامج الكوميدية السياسية التي سرعان ما احتضنت ا قنوات محلية تتبمع 

للفنممان محمممد الربممع كيحممد أشمم ر هممكه  "عمماكس خممب"فصمما ل سياسممية لي  ممر لممدينا 

 .هكا العانب ولدي ا عم ورها وداعمي ا في ت أخرىمحاوال باقضافة إلى لالبرامج

الفتممر  االخيممر  تممم  فمميوبممالر م مممن أن مسممر  الممدمى موعممود منممك لمممن بعيممد ولكممن 

وتوعمد مؤسسمات ومبمادرات عديمد  قمدمت همكا الفمن  لخيمال ال مل وككا لبقو   تداوله

 أعمال ا. فيوأسست له ودعمته 
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  ور الكثير من الصمحة  فيالوحد  اليمنية وقد ساعد التعدد السياسي والحلبي بعد 

تراععمت  2014 انقم ب ومن ثم 2011لكن مع ثور   الثقافيةلومن ضمن ا الصحة 

 لحكوميمةال ير المؤسسات وأ لقت الكثير من الصحة والمع ت و لالحريات كثيرا  

 .وقنوات وإكاعات محلية

 ولكمن مما أن لمخمابر  يعمد نتقليدا كماليم معتمع فيإن وعود أنواع عديد  من الفن 

ولكن ليس هنماظ  انتشارهالتصب  هكه االنواع مقبولة لدى المعتمع يصب  من الس ل 

وبالتممالي أصممبحت  لالقبمماع الخمماص والحكومممة فمميالكثيممر ممممن يحبممون المخممابر  

وربمما يرعمع كلمظ  والتبمويرلمؤسسات المعتمع المدني أحد الموارد الم ممة للترييمر 

وبالتالي فمستوى الخبمور  الماديمة في ما للمن ممة  لهكه التعارب ممولةإلى أن أ لب 

ن وإن فشملت ف نماظ أخمريقليلة فإن نعحمت كمان هنماظ ضممان لتكرارهما ممع ممانحين 

 .مانحين العمال عديد  وأفكار عديد  دا ما  

فقمد  الميمن فميتريير اتعاه الفنون وحرية التعبير  فيدور  إن لألحدار السياسية أيضا  

لألناشيد الوبنية أو الدينيمة التمي تشمبه إلمى  ان هناظ على سبيل المثال   ور مكثةك

إلمى  باقضمافة  القنموات الدينيمة  فمياالناشيد الدينية المشم ور  والتمي ت  مر  حد بعيد

للفنمون بمما يتناسمب ممع  اقنشاد كنوع من التحدير فيمحاوالت إدخال بعص اآلالت 

 مماني العابفيممة والدينيممة لألوبالتممالي تممم اسممتخدام عديممد ل يممة الفنممون الرنا  يالتبممور فمم

وبنيممة  لحان مما إلممى أ ممان  ألمممن بويممل لتحويممل  والوبنيممة المشمم ور  والموعممود  منممك

لتخممدم بعضمم ا أ ممراص  وأيضمما   ل2011ثممور   صممنعت أشممعارها علممى ععممل لتخممدم

 .2014 انق ب
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 لللاممل" وهمو شمكل قمديم   ور عديمد وقموا " في أيضا   2014وقد ساهمت أحدار 

لكنه عاد   الشارع فيما عدا بعص القرى فيمن الفنون ولم يكن هناظ كثير اهتمام له 

علممى  ا  وقممد أصممب  مشمم ور مممن قبممل أنصممار ح ث الحمموثيين 2014 بقممو  بعممد سممبتمبر

وانتشممرت أعمممال كثيممر  ل ممم لخدمممة أهممداة أو سياسممات أو أخبمممار  وبنمميلنبمماق 

 ى اقكاعات بشكل يومي.وتبر عل لالعماعة

فقممد قامممت المبممادرات الشممبابية بعمممل معموعممات مممن االعمممال . .عممن السياسممة وبعيممدا  

 مقابمملبث مما إال ب - الرالممب فممي -التممي يقممدمون ا لليوتيمموب لعممدم ر بممة القنمموات اليمنيممة 

يمنيمممة وعربيمممة عريقمممة   ال مممان  تعديمممد فقيمممر و يمممر مكلمممة إنتاعيممما   وأ لب ممما لنقمممدا

مثمممل االعيممماد الوبنيمممة والدينيمممة والمناسمممبات  وتتعلمممح بمناسمممبات معينمممة ل ور ومشممم

 االعتماعية.

الميمن ممن  فميدعمم حريمة التعبيمر  فميوبالر م من أهمية المؤسسات الفنيمة اقنتاعيمة 

إال أن   اقنتمماه برممرص الممرب  فمميخمم ل اقنتمماه الفنممي والفكممرا والثقممافي ور بت مما 

العشمر  فميوبالتمالي فمإن أ لمب اقنتماه   مسمتثمرينالتوعه التقليدا للمعتمع يخيمة ال

أو  للمؤسسممات المعتمممع المممدني السممنوات االخيممر  كممان عبممار  عممن بممرامج ممولممة

ستديوهات تسعيل تعارية تقموم بالتسمعيل وبالببع هناظ أ .للشباب تعارب  ير مكلفة

سمتوديوهات همكه االوأ لمب  لمما يكمون اقنتماه عبمر الفنمان نفسمه لكن  البا  والتوليع 

 فمميلنشممر ثقافتممه  ا  معينمم ا  أو تعاريمم ا  سياسممي تن يممما  وتتبممع  يممر مسممتقلة بالقممدر الكممافي 

متوسممبة الحعممم والكبيممر  علممى  لمممدنيوعملممت بعممص مؤسسممات المعتمممع ا .الشممارع
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يضممن ل ما االسمتمرارية ولكن ما أيضما بمرامج  ستديوهات خاصة ب ا كمشمروععمل أ

 لمستقل أو حرية التعبير.موع ة مما ال يدعم اقبداع ا

وكقنمموات فقممد كانممت هنمماظ الكثيممر مممن القنمموات التلفليونيممة نشمميت بسممبب االسممتقباب 

لتابعممة للممر يس السممابح صممال  اوالمميمن اليمموم  للحمموثيينالتابعممة لالسياسممي كالمسممير  

وقنمموات تابعممة  لوقنمموات سمم يل ويمممن شممباب التابعممة لإلصمم   لوالمممؤتمر الشممعبي

وهنماظ بممرامج تتنمماول الفنمون ضمممن خاربت مما البرامعيممة  لسممعيد للقبماع الخمماص كال

 ولكن كل قنا  من هكه القنوات تستضية مبربي ومثقفي وفناني الع ة الداعمة ل ا.

فكممل ع ممة لممدي ا إكاعت مما أو   نممرى نفممس المشممكلة - أيضمما   –المعممال اقكاعممي  يفمم

إلممى بعممص  وفناني مما باقضممافةاالعمممال الفنيممة لمبربي مما  تبممر اممم و البمما   لإكاعات مما

حكوميممة أو المبممادرات الشممبابية والمبممدعين ال يممر المسممتقل للمؤسسممات اقنتمماه الفنممي 

يتشابه ممع سياسمات اقكاعمة  لمن فاالولوية دا ما   ولكن عرض ا ليس دا ما   لالمستقلين

ن يمد الحموثيي يفم - أخيرا   -وحتى اقكاعة الوبنية والتي وقعت  داعمي الومالكي ا أو 

 إنتاه وبر االعمال الفنية والثقافية.  فيوع ه ن رهم الفنية أو الثقافية  ىتتبن ما  البا  

ت متم كمل من ما بمالفنون  وكانت هناظ العديد من اقكاعات المحليمة لكمل محاف مة يمنيمة

 .محيب ا مع بعص االهتمام بالفنون العربية لسد ساعات البر فيالمحلية 

كإكاعممة  المحليممة والدوليممة مؤسسممات المعتمممع المممدنيوهنمماظ إكاعممات خاصممة بممبعص 

 باقضمافة ليممن تمايمل وإكاعمة لالبفمل مواهب لألبفال والتي تمدعم ا من ممة رعايمة

  .مدعومة من مؤسسات دولية والتي كانت إكاعة أكسس الى
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وتبر علمى ممدار اليموم  ة "بيرمان"  ولدى القباع الخاص إكاعات خاصة به كإكاعة

ل وإكاعة عراند يرامل وإكاعة إم إة إإكاعة سام  وأيضا   ليمنية وعربية و ربية ن  أ ا

 م.إة إ

 ولادت 2011 بالنسممبة للصممحة والمعمم ت فقممد كممان هنمماظ الكثيممر من مما قبممل ثممور 

لكن ما نقصمت إلمى حمد كبيمر بعمد  لممع حمد  االسمتقباب السياسمي بعمد الثمور  أعدادها

وقد  من الوبالتالي فقد أ لقت العشرات  الحلملة وككا الحرب وعاصف 2014 أحدار

 فمي أاكان لدى كل صحيفة صفحة خاصة بالفنون والثقافة كيحد الصفحات التقليديمة 

وكانمممت تنشمممر قصممما د شمممعرية وقصمممص قصمممير  ومقمممابع مكتوبمممة ممممن  صمممحيفةل

بالفنممانين اليمنيممين والعممرب  إلممى االخبممار المتعلقممة باقضممافة لمسممرحيات وروايممات

 وكمان هنماظ ملحمح .الفنيمة والثقافيمة أنشبة مؤسسات المعتمع الممدني كات الببيعمةو

 صحيفة اليمن الرسمية "الثور " يصدر كل يوم إثنين. فيللثقافة والفن 

الثقافي من خم ل معم ت وصمحة  العمل فيساهمت مؤسسات المعتمع المدني  وقد

اقصمدارات إلمى  ممن ثمم تختفميكانت تصدر من ا عددين الى ث ثة بحسمب التمويمل و

 . 2014أن اختفت المؤسسات نفس ا بعد إ  ق عدد من ا بعد أحدار 

الخاصة بصانعي االف م من الشباب  وهناظ مؤسسات عملت على نشر بعص االف م

السممينما ية التممي عرضممت  "شممفت"ومؤسسممة  "صمموت"والمبممادرات الشممبابية كسممينما 

 .  عربية ودولية قدمت ل االكثير من اقنتاه المحلي ضمن من

نترنممت هنمماظ مواقممع خاصممة بممبعص االدبمماء النفسمم م كموقممع االديبممة ناديممة علممى اق

لى بعص المدونات الثقافية التي دشن ا االدبماء إالكوكباني على سبيل المثال باقضافة 
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وبمدأ أن    ور الفيسمبوظ و قبل لعند انتشار المدونات كبريقة عديد  للنشر والتعبير

صمفحات م الشخصمية علمى فيسمبوظ  مع مم أعممال م علمى ينشمرون لكثير ممن االدبماءا

 .كيحد منصات النشر العماهيرية الم مة

اليمنية وموقمع  الم تم بنشر االخبار الفنية والثقافية "فن تايم"وهناظ مواقع ثقافية مثل 

حكومية اليمنية والتي تنشمر ال ير باقضافة إلى مواقع المؤسسات  لالبيسمنت الثقافية

لكترونيمة وحسمابات ا وعمد علمى مواقع ما اقبعص إنتاع ا الفنمي واالدبمي والثقمافي إن 

 .على مواقع التواصل االعتماعي

معمال السياسمات  فمياليمن فقد كان هناظ تبمورات  فيعلى صعيد السياسات الثقافية 

كلمظ  فميالمعتممع الممدني خ ل العشر السنوات الماضمية وسماهمت من ممات  الثقافية

الثقافمة والمولارات كات  النداء بتبموير بعمص القموانين الثقافيمة لمدى ولار  من خ ل

 وممن ثمم عماء ممؤتمر الحموار والسياسات الثقافية بشمكل عمام لبحرية التعبير االرتباب

يمة كبيمر  للرا ةلمؤتمر الحوار الوبني معموع الوبني الكى قدم عبر الوثيقة الختامية

من السياسات الثقافية والمواد التي خرعت من الممؤتمر مللممة ومن ما قموانين خاصمة 

 لبالكتمماب وحقمموق المثقفممين نسممان ومممواد خاصممةبممالحقوق الثقافيممة وثقافممة حقمموق اق

 .والسينما وتبوير الثقافة واقع م والصحافة الثقافية وثقافة البفل والمرأ 

 العديمد فيمه بعمد ممؤتمر الحموار الموبني وكمان وعاء الدستور اليمني الكى تم تبويره

الدسمماتير الماضممية  فمميوهممكا ممما لممم يحممدر  لخمماص فقممب بحقمموق اقنسممان فممراد بممابإ

الدستور اليمني  فيبالثقافة كحح من حقوق اقنسان  كانت هناظ مواد خاصة وبالتالي

عمد االنقم ب لكمن االممر توقمة ب لالتعبير كيحمد أهمم الحقموق اقنسمانية المعدل وحرية



10 

 

نمص علي ما ممؤتمر الحموار الموبني و  الكى قام تحت كريعمة رفمص الفيدراليمة والتمي

ولمم يعمد هنماظ  لعاصمفة الحملم ئوبمد لى السمعوديةإ الدستور وخروه الر يس هادا

 تفعيل للوثيقة الخاصة بمؤتمر الحوار الوبني أو الدستور اليمني.

ن مؤسسمممة الممممورد الثقمممافي بالمممدعو  بعمممص المؤسسمممات بمممدعم مممم قاممممت ..وتاريخيممما  

الميمن مثمل مؤسسمة الشمرق ومؤسسمة البيسممنت  فميومناصر  وعود سياسمات ثقافيمة 

 .الثقافية

مممن خ ل مما صممندوق  شمم تأنوهنمماظ قمموانين تليممد مممن دعممم الفنممون كالسياسممات التممي 

الترار وصندوق دعم الن ء وصندوق تنمية الم ارات كمؤسسات يفترص ب ما دعمم 

والمعتمعممي فممي شممتى المعمماالت وأهم مما الثقافممة والفنمممون واالدب  الشممبابي اقبممداع

ففي الميمن التمي بلمس مسمتويات   الممارسة يف يكمن دا ما   ولكن الخبي لواالختراعات

  لمممب مممموارد همممكهل وتصمممب أللفنمممون الفسممماد ال يوعمممد إال دعمممم ضممم يل فممميمرتفعمممه 

المتشمممابه  تمويممل فممياد أو الفسمم فمميالصممناديح و يرهمما مممن الصممناديح أو البمممرامج 

 والمناصر لصناع القرار الثقافي والفني.

 حكوميمممة مثمممل دعممممال يمممر المؤسسمممات سياسمممات بورت ممما بعمممص  - أيضممما   –هنممماظ 

يممتم تفعيل مما  ماقصممدار االول ودعممم المسممر  المدرسممي لكن مما حتممى اآلن ورقيممة ولمم

نون فيمما عمدا بعمص دعم للف أاال يوعد  ليمر به اليمن أثناء الصراع الكى خصوصا  

 لوبث مما علممى القنمموات الفنممون التممي تواكممب أو علممى وفمماق مممع السمملبة "الحمموثيين "

 لتنمية الم مارات  هناظ هياكل ثقافية لدعم الثقافة والفنون واآلداب كصندوق وإعماال  

ع ممات  لولار  الثقافممة فمميلممدعم الفنممون  بممرامج لصممندوق الممن ء لصممندوق التممرار
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 يفم لكمن كمما كمان الوضمع دا مما   لومؤسسمات  يمر حكوميمة لحكومية وشمبة حكوميمة

 الممارسة. فياليمن هناظ فساد 

هناظ مؤسسات دولية ووكاالت أمم متحمد  تعممل علمى دعمم الفنمون لكمن لميس كما أن 

بشكل مستقل فدعم هكه الع ات الفنون همو بريقمة قيصمال أفكارهما المتعلقمة بحمايمة 

 د واق اثة وحقوق اقنسان.البفل والديمقرابية ومكافحة الفسا

حال كانت تدعم الترويج لمنتعاته مثمل حفم ت  فيويدعم القباع الخاص م رعانات 

مسممر  التخممره للشممباب مممن الحيمما   وبعممص الفنممون التممي تقممدم علممى خشممبة التخممره

 العامعية.

همكه  ةككل قل يعيب الموضوع للدعم الثقافي إال أن ماالخاره هناظ فرص أفضل  في

المنبقة العربيمة إال الصمندوق العربمي للثقافمة  فيف  يعمل بشكل حقيقي   ساتالمؤس

 ل  فيويبدو أن نصيب اليمن من هاتين المؤسستين قليل  لوالمورد الثقافي لوالفنون

 حصول مؤسسات كثير  على دعم هكه المؤسسات بينما نعد اليمن على كيل القا مة.

مل الثقافي كاليونسمكو لمم يكمن ل ما كلمظ الع يومما يؤسة له أن وكاالت متخصصة ف

  الوضمع المكى تعيشمه الميمن فيلبقية وكاالت وصناديح االمم المتحد   التيثير المشابه

وبالتالي كانت الثقافة والفنون واآلداب ممن المواضميع قليلمة المدعم ونمادر  ال  مور و 

 خبر  على المبدعين المستقلين.

 فميكمكلظ الحمال ممن السموء  ن وحرية التعبيمرمواضيع الدعم والف فيوكما هو الحال 

حريمة اقبمداع مصمانة وكمكا  قانونما   بالر م من أنمه حرية التعبير على االرص تببيح

 :لكن على مستوى الممارسة ف ناظ الكثير من المشاكل من ا لالتعبير الفني
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 إ  ق مؤسسات ثقافية وفنية من قبل أنصار ح ث الحوثيين. .1

 .ص تشكيلية لفنانينمنع عمل معار .2

 .دورات تدريبية وور  عمل فنية أو ثقافية أو أدبيةلمداهمة ومنع  .3

عدد كبير من الصمحفيين تعرضموا ل عتقمال التعسمفي واقخفماء القسمرا دون  .4

 .محاكمات

 .إ  ق إكاعات .5

 .إ  ق قنوات .6

 .مصادر  صحة .7

 .بسبب الوضع هروب بعص القيادات الثقافية خاره اليمن .8

 ا بإهدار دم بعص الفنانين.فتاو .9

فعنمد الممارسمة  لكو االهميمة االممر العلمل أو وبالتالي فوعود قوانين تحمي ليس بكلظ

 االنق بيممينالشممارع اليمنممي بسممبب عممدم اعتممراة  فمميتبممدو القمموانين  يممر م مممة ككممل 

كبيمر  بشكل ال ينفكون القوانين ن عموما  وواليمني لبقوانين م هم وحكم الشارعبالقانون 

اقبمداع والتعبيمر الفنمي حعمم المبمدع  حماية علىويرلب  الحربلحاالت السلم أو  في

لكن تم رصد بعمص  .وقوته والمعتمع الكا ينتمي إليه أو المؤسسات التي ينتمي إلي ا

مايممة اقبممداع والممدعم الفنممي الحمماالت التممي يمكممن إضممافت ا كشممكل عديممد مممن أشممكال ح

 :من ا

 حيممر تممم متابعممة حملممة كبيممر  مممن قبممل الممموابنين  لإلبممداع  الحمايممة الشممعبية

اقنسمان والحقموق الثقافيممة علمى وسما ل التواصمل االعتممماعي  ونشمباء حقموق

 .كما حدر مع قضية أيمن عثمان



13 

 

  التعابة والنداء من قبمل النشمباء لحقموق اقنسمان والحقموق الثقافيمة لحماالت

فين واقع ميمين والحمم ت الدوريمة االعتقال التعسفي واقخفاء القسرا للمثق

 .على وسا ل التواصل االعتماعي هكا المعال في

 حاالت لعوء إنساني قدمت لبعص القيادات الثقافية. 

 الفنان بقبيلة أو كيان سياسي يضمن له الحماية حاالت ع قة. 

افي التبمور الثقم فميدور سملبي لمه اليمن والحمرب علمى الميمن  فيتيثير الصراع لإن 

والفني واالدبي والترار وحماية الترار الثقمافي و يرهما الكثيمر ممن القضمايا الثقافيمة 

لى االستقباب أو االندثار أو ال روب أو التمويل الرداء ممن ب ا الحال إالتي تدهور 

قبممل المممانحين المموبنيين واققليميممين والممدوليين للثقافممة والفنممون واالدب ودعممم حريممة 

 التعبير من خ ل ا.

ما هي المساقات التي يمضمي ممن  بلإن حرية التعبير ال ترتبب فقب بالدعم والتمويل 

النشر والمنصات  والصحة ودورواقكاعات خ ل ا اقبداع الى المست لظ كالقنوات 

 وقد كان مع م ا لألسة مستقبب ومرلح على اقبداع المستقل.  الثقافيةل

–  لظ للمنتج اقبمداعي ولكمن الفمرل السياسميبالمست - أيضا   – وترتبب حرية التعبير

فبسمبب الفمرل السياسمي أصمب  هنماظ  لكان له تيثير علمى حالمة حريمة التعبيمر - أيضا  

ف ناظ الكثير من الناس يسممعون فقمب  لالشارع اليمني والعم ور اليمني فيفرل فني 

 اعسممم فمميعم ممور متخصممص  وهنمماظ لن ويصممدرها الحوثيمم التممي اللوامممل السياسممية

 أو اال ممانيل بالشممي ت السممعودية  فنممانوا الشممرعية والمتمميثر  ينتع مما الشممي ت التممي

أو المنتعات الفنيمة العديمد  ممع نسمب قليلمة للرايمة ل الوبنية القديمة التي يعاد إنتاع ا 
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وهمكا ل وأفم م وثا قيمة  أ ان   اب والمبادرات الشبابية منإنتاه الشب ممن يتفاعلون مع

 فميو .همكه المنتعمات علمى يوتيموب حعم المشاهدات المتمدني للرايمة علمى واض  من

 فميالعديمد ممن االنشمبة الفنيمة والثقافيمة واالدبيمة  تعماوب ممع عمدم نفس الوقت هنماظ

 مل الحمرب والحصمار والديماد  فمي ل بحمر الشمارع عمن لقممة العمي   فيالشارع 

ببالممة وعممدم صممرة مرتبممات رقعمة الفقممر وتفشممي االمممراص الوبا يممة و ليمماد  عممدد ال

 .ناآل لفتر  امتدت لش ور بويلة حتى المو فين

همكا  فميكبيمر  تمدن   - أيضما   –ومع التركيل على المست لظ واالست  ظ الثقافي ف ناظ 

لمى الميمن وممن إ دخمول المنتعمات الثقافيمة فمع الحصار على اليمن يمنع كليا   لالمعال

 "العربمي"ا مساحة من اهتمام العم ور كمعلمة محترمة كان ل  ثقافية ضمن ا مع ت

ل لبومات المبربين العمرب واالعانمب وأ "نلوى"و "الدوحة"الثقافية ومعلة  "دبي"و 

نترنمت أو هكه المنتعمات علمى اق ما يتابع العم ور اليمني و البا   لواالف م السينما ية

وهنمماظ ل فمم م مراكممل بيممع اال من مما متواعممد  بكثممر  لممدى مقرصممنةعبممر شممراء نسمم  

تممروه لرؤيممة  إ مم ق شممبة نسممبى للمسممر  اليمنممي فيممما عممدا بعممص المسممرحيات التممي

 الحالية وهكه ل ا عم ورها. السلبة

 وعلممى صممعيد الفعاليممات الثقافيممة ف نمماظ نخبويممة باتعمماه حضممور المعممارص التشممكيلية

ت والصباحات واالمسيات الشعرية إن حمدثت بي لمب الحضمور همم أنفسم م منمك فتمرا

 .بويلة

لممم تعممد هنمماظ دور سممينما وبالتممالي اختفممت السممينما مممن خاربممة العم ممور بممالر م مممن 

حكوميمة النه حتى هكه المؤسسات  يمر أ إال لهكا االمر فينشاب عدد من المؤسسات 
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االخير توقفمت بسمبب  فيو لكل العروص السينما ية في هم أنفس مة قل كان مرتادوها

 توقة الدعم.

لمى حموالي مليمارا دوالر ال أن يصل حعم المعونمات للميمن إ ريةالسخ إنه لمن قبيل 

 !بالعممل اق ماثي كمان مرتببما   لو للعمل الثقافي حتى ةيخصص من ا ولو واحد بالما 

تخره ممن الميمن المراكمل الثقافيمة العالميمة التمي كمان يمكمن أن  وإنه لمن المفارقة أن

هممكه المرحلممة الفارقممة مثممل البيممت االلممماني  فمميوالثقممافي لليمنيممين  تقممدم الممدعم الفنممي

  والمركل الثقافي المصرا والسورا والروسي. والمركل الثقافي الفرنسي

العممل الثقمافي والفنمي وكمكا حريمة التعبيمر واقبمداع  فيإن ا لمرحلة فارقة وسوداوية 

المميمن وشممارظ في مما العميممع مممن دول العمموار الخليعممي والحكومممة الشممرعية أو  فممي

لى الكثيمر ممن العممل إوستحتاه اليمن  ودوليةلوبنية وإقليمية  نق بية أو مؤسساتاال

  حرية تعبير مقبولة ومنتج إبداعي عيد. نت اء االلمة للوصول إلىابعد 
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