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 :بادرة أصدقاء الخيال لمسرح الدمى وخيال الظلعن م

 ت حمديثا  شم مغادرل  صدقاء الييا  لمسرح الدمى وييا  ال   مم  المغمادرات التمي  ن

علمى وعمود معتممع وتعمم   معما  تيصصم ا تمؤم  المغمادرل ةميمميمةل  ل ا غصممةو

 .يةيحتممرم اقنسممانية ويحمممى الحريممات ا ساسمم لمممؤم  غالسمم م مشممارف ةممي التنميممةل

استيدام المسمرح وغما يم مسمرح المدمى وييما  ال م   ةوت د  المغادرل إلى تعةي

يما تعم  على رةع مشارية  ل لألبفا  والشغاب يصوصا  امة مناقشة القضايا الع ةي

المتعلقمة غ مم  مناقشمة والتميثير ةمي القضمايا العاممة ويصوصما  الا بفا  والشغاب ةمي 

المعرةمة غالتعمارب المسمرحية الحديثمة ومدارسم ا  لى ةيمادلإ غاقضاةة لعغر المسرح

وعملمت المغمادرل علمى  لةي مسرح الدمى وييا  ال   ةي المعتمع اليمنمي يصوصا  

ع ويمم ا  نشمبة مشمترية ممم لعمدد مم  العمرول التبوعيممة للتوعيمة غالسم م والتسمام 

 "ةريمدري  إيغمرت"يمر مشماريع ا شمراية ممع مؤسسات  ير حيوميمة يمنيمة ويما   

مسممرح دمممى عمم  السمم م ودور الشممغاب ةممي التنميممة وغنمماء  انيممة حممو  عممرولا لم

 الس م للياةعي  م  العنسي .

 :المبادرات الشبابية في اليمن

اليم  اليثير مم  المغمادرات الشمغاغية والتمي  بمت  عمةاء مم  احتياعمات  ةي  رت 

تموةير  حير عملت اليثيمر مم  المغمادرات علمى لةص  الشتاء ةي ويصوصا   الشارع

 .الم غس وا  بية
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المعمما  اق مماثي واقنسمماني معتمممدل علممى حعممم  ةمميالمغممادرات  وقممد عملممت  يضمما  

غيثيمر من ما  المغمادرل الشمغاغية  سم   ةميتيمو  العضموية   عضاءها م  الشغاب حيمر

 .ةحيوميال ير ةي المن مات والمؤسسات 

 ةمييمة مميمةل غعضم ا يتفموق المعا  الثقاةي عملت المغادرات علمى ةعاليمات ثقاة ةيو

  لمف علمى التبموع ةميحيوميمة معتممدل ال يمر للمؤسسمات  الثقاةي العم عودته على 

تدشمي  ةعاليمات ثقاةيمة ممؤثرل وعيمدل  ةميوغالتالي ةيادل قمدرت ا  الشغاب؛لمعاميع م  

ومسمرح معا  السينما والمسرح ومسرح الدمى وييا  ال م  والحيايمات  ةيومميةل 

يام العالمية الياصمة غالبفولمة والنسماء والغي مة ويم ا ا عيماد ا واالحتفاالت غ الشارع

 الوبنية.

علممى العممم  ضممم  ةعاليممات المؤسسممات وضممم  ر غت مما غالتشممغيف عملممت المغممادرات 

اسممتثمار باقممات ةممي حيوميممة اليمنيممة  و غعممل المؤسسممات الدوليممة الرا غممة ال يممر 

 .عمال ا الميتلفةالقيام غي ةيه ه المغادرات  ةيالشغاب 

ةقد سيبرت المؤسسات الحيومية على العم  الثقاةي واالعتمماعي ومم  ثمم  وتاريييا  

 يمر نضممات المعتممع اليمنمي الم ةميلمى العمم  ع إقرار التعدديمة السياسمية ديلمت إم

وممع عمدم قمدرل المن ممات علمى اسمتيعاب المةيمد مم  الشمغاب غمد    ممور  حيوميمةلال

العممم  ال  ةممي للتمرييم ولممدي ا مرونممة مغممادرات حممرل ال تحتمما المغمادرات الثقاةيممة ي

 .تقيدها ا ن مة والسياسات المؤسسية

لممى همم ا التمميثير اليممام غالمغممادرات والصممحاةة إوقممد تنغممه المعتمممع الممدولي والمحلممي 

مقما   ل ةغحسمبت ه ه المغادرات ةراغ الدولمة ويي  مأل الشارع اليمني ةيالشغاغية 
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 قما     وةمراغ الدولمة تحدر ع  المغادرات الشغاغية "العرغي العديد" يل مدا  العلي ة

المجتمعيضة المسضاعدة  أمام المعاناة الناتجة عن هذا الفراغ تحاول بعض  الموونضات"

" وقمد   مر هم ا  بإموانيضات بسضي ة وبضإجراءات تدييديضة معاناة المجتمض  تخفيف في

و  مر دور  امتناع عما  التن ي  عم  الميم  دغع اليم  ةيترايم النفايات  ةيالتيثير 

مممواد  الممتيلم ممم  النفايممات وتوةيممع ةممي واضممحا   و عليمما   همم ا العانممب ةمميالشممغاب 

تعممة علممى سممغي   ةمميغحمممى الضممنف  ممم  اقصمماغة لممى حممد ممماالمم خ يفمم  إالتن يمم  

 لصممحيةللن اةممة ا التممروي  ةممياليغيممرل  همم ه المغممادرات غيعممدادها نشمماب ويمم ا لالمثمما 

 ةميويما  هم ا التمروي   ومناهضة تفشي  مرال اليوليرا و حممى الضمنف والم ريما

 ييي  الصغغة الثقاةية. الغالب

 :الثدافة والمبادرات الشبابية

ليم  ا ممر  ودورهما واضم  الميم  ةعليما   ةمييغيمر مم  المغمادرات الشمغاغية  هناف عدد

ممما  ةغالغمما  ل والثقاةممة والفنممو  وا داب  المغممادرات الشممغاغية علممى الترييممة ييتلمم  عنممد

والمن ممات الدوليمة  حيومية المحليمةالحت المغادرات الشغاغية نحو المن مات  ير عن

 وغقيمة والييمام المتعلقة غالغم اء وممواد الصمحة و ا دويمة اعتغار اق اثة اقنسانية ةي

الم مممم للثقاةمممة  لمممدورالمف ممموم اقنسممماني متناسمممية ا المواضممميع وا دوات التمممي تشمممي 

 ةممي العمليممة اقنسممانية غممالر م ممم  دور الثقاةممة والفنممو  وا دب ةمميوالفنممو  وا داب 

وقليم   لالعم   النفسمي عغمر هم ه ا دوات الدعم الصحي والنفسي واالعتمماعي ويم ا

 .العملية اقنسانية ودوره ةي ةي العانب الثقاةيتيصصت  م  المغادرات التي عدا  

لمى يميممة التصماري  الياصممة ني ال يحتمما  إغسمغب    العممم  اقنسما تي  لمف  الغمما  ويمي

غالفعاليممات الثقاةيممة والفنيممة وا دغيممة و بلممب النصمموم السممينما ية  و المسممرحية  و 
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يما  هنماف  وغالتمالي لقراءت ما ومم  ثمم المواةقمة علي ما  م ال ليمتم الحيواتية  و الغنا ية

 ال تحتما  المعماالت التمي ةيالشغاغية م  ه ه ا عما  والنشاب  ت رب م  المغادرات

لم  يغيممر ةيمر المعتممع وليمم   ةإعبماء يمميس قمم  لمى تصماري  وقممراءات وتعمدي تإ

المسممرحية سممتعم  علممى التغييممر وغالتممالي يعممب مراقغت مما وتعممديل ا لتصممغ   يغممدو   

وللمعتمع وللرقاغمة ال اتيمة للمغمادرل  و المغمدع نفسمه ضمم  المغمادرل  و مقغولة للن ام 

 يارع ا.

 ةميالمعا  الثقاةي والفني وا دغمي وليم   ةيإ  ه ا ال يعني    المغادرات لم تشتغ  

عنه وعمدم  لنسغي ال  العموم ويما هو حا  المن مات المحلية والدولية يا  هناف تغ

معاالت الث ثة ضم  منبقة حساسة لدى ال ات للفمرد االهتمام غيهميته وديو  ه ه ال

 .ةيوالمغادرل والمؤسسة المحلية والمن مة الدولية والحيوم

التممي  لشمارع العديمد ممم  المغمادرات الشمغاغيةسيضم  لإ  تموةر سياسمة لحريمة التعغيممر 

 لالشي  الثقاةي اليالم  و الشي  الثقاةي يمدي  و معةة للعملية اقنسمانية  ةيتعم  

ةلمم  ييممو  هنمماف يممو  ممم  توقمم  العممم   و ممم  اليبممورل غسممغب حساسممية الشممارع 

 والمعتمع والدولة.

 :الخيال لمسرح الدمى وخيال الظل مبادرة أصدقاء تجربة

رب الثقاةيممة اليالصممة تيصصمم ا الثقمماةي يمما  لممدى المغممادرل العديممد ممم  التعمما غسممغب

 :عما ا  وم  ه ه ا لوقي و حق ا  العم  الثقاةي إنساني غروةغدو  عنوا  غ
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 ومؤسسممة غممادر لالعممم  مممع شممرايات مممع مؤسسممة إغحممار للبفولممة واقغممداع 

للتممممروي  حممممو  قمممميم السمممم م والتسممممام  عغممممر مسممممرحيات للممممدمى  للتنميممممة؛

 ومسرحيات ييا    .

  الدوليممة  "ييممر"شممرايات مسممتقلة للمغممادرل مممع مؤسسممات دوليممة مثمم  مؤسسممة

لعممم  مسممرح دمممى وييمما   -  يضمما   -مانيممة ا ل "ةريممدري  إيغممرت"ومؤسسممة 

ة قميم السم م لتعةيم عدد مم  المؤسسمات اقيوا يمة والرعا يمة لألبفما  ةي   

 .التعليم لألبفا  ةيوي ا الحح  والتسام ل

  ةعاليممات مممع مممدارس ينمموع ممم  التممروي  للمممدارس  و لتعةيممة قيمممة ثقاةيممة  و

 .ياصة ي قية ضم   نشبة تلف المدارس الحيومية  و ال

 :عن تجربة أصدقاء الخيال وحرية التعبير

لممى نممم مسممرحي ينقبممة الغدايممة ييمما  ال مم  تحتمما  إو لمسممرح الممدمى ةعاليممة  خإ  

لمى الممرور لتعغير ةإ  ه ه النصوم ال تحتا  إ   سياسة تيدم حرية ا ةيو لللعم 

الياتمب     يعمب علمى ةضممنيا   علي مالتعديل ا والمواةقمة  على العديد م  الع ات ليتم

وتمممةداد  ل للقضمممايا المعتمعيمممة والسياسمممية والدينيمممة للمعتممممع والدولمممة ييمممو  حساسممما  

حتمى ممع وعمود  ليم   الغما  ل   وعود صراع  و حرب  ةي - الياتب  خ - حساسيته

 .النصوم ةيتعدي ت عمة  يانت هناف ه ه الحساسية

 إنمما لالمنم المسمرحيغسمغب سموء  ف عدد مم  التعمدي ت التمي ال تنشميويسلسلة هنا

 اليم  غـ:  ةيالعو العام  ا ةيار الموعودل وتمر ه ه التعدي ت غسغبغسغب 

 .تعدي ت الياتب ضم  الرقاغة ال اتية التي يمر غ ا 
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   الم ختعدي ت المغادرل غما يتناسب مع ةيرت ا  و تيصص ا  و عنموا  العمم 

 غسمغب غعمل النصموم وي ا حم    و تعمدي  تيدم التقوم غه والقضية التي 

 .الوضع السياسي واالعتماعي

   رل المعتممممع  و إثممماةمممي  تعمممدي ت المن ممممة المانحمممة والتمممي ال تر مممب يثيمممرا

 .المعتمع اليمني ةيالعم   ةياالستمرار  ةير غت ا  الحيومة ضدها غسغب

   ما تيمو  عغمر الموةارات المتيصصمة يموةارل  تعدي ت الحيومة والتي  الغا

تاغعممة  مدرسممة ةمميلمميم إ ا يمما  العممم  الثقمماةي  و الفنممي  و ا دغممي الترغيمة والتع

 .ل ا

إن ا سلسلة بويلة م  اقعراءات تستدعى اليو  م  العم  الثقماةي والفنمي وا دغمي 

 .التدريغي اليالم ةقب على العم  اقنساني الصر   و والعم  

ادرل  و نمدرل  عمما   عمما  المغم ةقلم ةميورغما ييمو  ل م ه اقعمراءات المتتاليمة دور 

 الشي  الثقاةي. ةي يرىالمغادرات ا 

 :وجود سياسة حرية التعبير والمستدبل

وعود سياسة ياصة غحريمة  ةي مرحلة الس م الميمو  يعدحالة الحرب  و  ةيسواء 

رديي   و الفمم ءالنشممبا غمم ليممي تسممتبيع لمميس ةقممب المغممادرات الشممغاغية  ا  التعغيممر م ممم

 ةمي ا  إيعاغيم ا  و يثمر تميثير العم  غشي   نشمب ةيية  و الدولية حيومال ير المؤسسات 

 .المعتمع
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 إ  وعود سياسة لحرية التعغير مع ي  ه ا العدد م  المغادرات الشغاغية وعع  العمم 

الثقممماةي سممم   التنممماو  والممارسمممة والتبغيمممح سممميدةع غاتعممماه وعمممود عمممدد يغيمممر مممم  

ن ايممة ا مممر مشممارية  ةضمم   ةممي ا سممينت  وهمم لالفعاليممات الثقاةيممة والفنيممة وا دغيممة

 تعاه قضايا السم م والتسمام  وحقموق ا  سريع ا  إيعاغي ا  وتغيير لالشي  العام ةيللشغاب 

 .والحريات العامةاقنسا  

لم  يسمتدعي إال اليمو  مم  العمم   إ  الغيروقرابية التي يتم العمم  غ ما تعماه الثقاةمة

ممما ييمرر العمم  دو  وعمود   يمرىللمى قضمايا الثقاةي والتياس  عنه و االةدحام ع

ن اية ا ممر  ةي قد يحف  حيال اقنسا  ولي  المسرحية تيثيرات مستقغلية ةييس القم 

 .هي م  تصنعه

 :خاتمة

غمةيمد مم  الحريمة  ىيح ةي م م غنفس قيمة العم  اقنسا ل ويعب    إ  العم  الثقا

 مممام اقنتمما  الثقمماةي وا دغممي  اقيمم التعاممم  معممه وعممدم اليممو  منممه ووضممع العر ةممي

العمم   ةمي   الدراسات الحديثة  ثغتت دور الثقاةة والفنمو  وا دب  والفني يصوصا  

غ م ا الشمي  مم   التعامم  ممع الثقاةمة ةيوغالتالي ال نرى    هناف ضرورل  لاقنساني

 –ونممرى  لللسمم م والتسممام  هممو نممم عيممد التعممدي ت و التغييممرات ةيمم  نممم يممدعو

 ةي اليم .ضرورل وعود سياسة ياصة غحرية التعغير  -  يضا  
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