
 



 

 شركات الفنون الرقمية وحرية التعبير

 ورقة عمل 

 مهند الشيخ

Massive Studios 

  1: 2018الرقم التسلسلي لـ 

 مؤسسة ضمانات للحقوق والحريات

 ةوالعمليمممةل المعتمعيممممؤسسمممة  يمممر رغحيمممة و يمممر حيوميمممة وغحمممر ةمممي الضممممانات الن ريمممة .. ضممممانات

قنسما  والحريمات العاممة غ ممد  يلمح حيمال نةضم  ل نسمما  والدوليمة لتبغيمح حقمموق ا ةوالحيوميمةل اققليميم

 .اليمنى وتوسيع يياراته

  Damanat@damanat.org  للتعليقات الرعاء االرسا  الى

 www.damanat.org نوراق العم  الياصة غضمانات متوةرل غنسية اليترونية على موقع المؤسسة 

تم إصدار نوراق العم  ضم  مشروع السياسات الثقاةيمة ةمي المنبقمة العرغيمة المممو  مم  مؤسسمة الممورد 

 2018الثقاةي 

 ©ي  الحقوق محفو ة 

 

mailto:Damanat@damanat.org
http://www.damanat.org/
http://www.damanat.org/


 الورقة:عن مقدم 

الفم   ةميمميمةل  م ند عغد المنعم الشمي  مم  الفنماني  الشمغاذ الموي  يونموا غصممة يعد

غاسممتيدام ممواد  يممر  المعممارا التشمييلية الغممدايات حيمر قممام غعمدد مم  ةمييلي التشمي

مألوةة لدى المعتمع الفني اليمنمي يمالفحم نو الرسمم الرقممي نو النحمت الرقممي. ومم  

لحماية األبفما  مم  العنم   المعرا التشييلي هوا الشأ  ةيقام غ ا  الوي المعارا

عمم   ةيم وساهم 2012 العام ةياية البف  لحم اليوم العالمي ةيواقساءل واقهما  

يقممع علممى النسمماء  الممويالتحممر   مناهضممة معمما  ةممي ةتشممييلية وياريياتوريمم لوحممات

يليمة المعتممع  ةميوقمد در  م نمد دغلموم عراةيم   لمنةآغالتعاو  مع مؤسسة شوارع 

 ةممي غالتقنيممات الحديثممة مممما ننممتم موهغممة متفممردل وهمموا دمممم الموهغممة الفنيممة التشممييلية

 الشارع اليمني.

من ممما العامعمممة الماليةيمممة  عمممدد مممم  العامعمممات ةممميوقمممد عمممم  يمحاضمممر عمممامعي 

 وةنمممو  صمممناعةالفنمممو  التشمممييلية  ةممميالممميم   ةمممي واقماراتيمممة واللغنانيمممة واألردنيمممة

 هوه العامعات. ةيوالشاغات  اليرتو  والمونتاج و يرها للشغاذ

 Massive Studiosوهمي  منميالسموق الي ةمي شريته العديمدل نسمغيا   وقد يو  م ند

التشممييلية والفنممو  الرقميممة ليقممدم  المميم  مسممتمدل ممم  الفنممو  ةممييدمممة عديممدل  ليقممدم

 قضممايا الحقمموق التممي تيممدم نحممد نةمم م اليرتممو  سممواء يانممت المسممتقلة نو يممدمات

 من مات محلية ودولية. غالتعاو  مع اقنسانية نو التنمية



 :في مجال الفن الشركات التي تعمل حال

ومؤسسمات المعتممع الممدني  والقبماع اليما الحيوممة  يمنتعي  رئيسيي  للف  هنا 

 واألةراد. والمغادرات الشغاغية

من مما وةارات مما ونعمال مما وهممما حيومممة  لممى ع تممي  ليمم إةقممد انقسمممت  حيومممةنم ال

ةعاليات ما الفنيمة والثقاةيمة  ميونة نعمال ا وغيانات ا وحتى ةي الرياا المقيمةالشرعية 

ل غعا الممد  اليمنيمة  ةينماي  سلبت ا  ةيالسعودية نو  ةيمقر إقامت ا  ةي األدغيةو

لمى وقمت قريمذ مشمارية مما غمي  إسلبة األمر الواقمع والتمي يانمت  - نيضا   –وهنا  

 -ل ممم ةعاليممات م الفنيممة والثقاةيممة واألدغيممة  الءؤالحمموثيي  و المممؤتمر الشممعغي العممام وهمم

 الميم  واالحتفما  ةمي - ديني غسغذ توعه الحوثيي  المدينيوالتي يغلذ علي ا الباغع ال

الشمريات التعاريمة  -نيضما  –ولمدي م  لتتمواءم ممع معتقمدهم غاليثير م  المناسغات التي

معما  الصمراةة  ةميومع م ما شمريات تعمم   لالتي تعم  لحساغ م نو تحمت  بمائ م

 لشمريات الفنيمة التميا -نيضما   – لمدي م غم  لوالتحوي ت و الغواء والمشتقات النفبيمة

 .لتوع ات م االحتفالية وتقدم ل م المنتم الفني الوى ييدم هوه التوع ات تؤثر

الغالذ إمما ن لقمت  ةيغالشأ  الثقاةي والتي  وهنا  مؤسسات المعتمع المدني الم تمة

وعمدم  غسغذ  ياذ الدعم نو نن ا غغسابة مفتوحة ولين ا ال تعم  لنو عمدت ننشبت ا

قضممايا السمم م  ةممييعاغيممة المشممارية اق ةمميي  غالثقاةممة والفنممو  وا داذ إيممما  المممانح

 لوالصحة العامة والتعليم والدعم النفسي واالعتماعي لألبفا  والمعتمعات عغر الفم 

 .صوتيعد يسمع ل ا  هوا هنا  اليثير م  المؤسسات الفعالة التي غغسابة لم ةيو



لمى يميمات تمويم  إوإ  يانمت ال تحتماج  وعلى نف  المنوا  تنحو المغادرات الشمغاغية

 –يغيممرل يمؤسسممات المعتمممع المممدني وتغممدو نيمم  من مما ممم  الناحيممة اقداريممة لين مما 

موضموع اقنتماج  ةمي تعمارذ نمادرل العم  اق ماثي والصمحي ممع ةي ارقة  - نيضا  

 .الفني واألدغي والثقاةي

علمى يثيمر مم  المدعم وغالر م م  ن  المغدع الفنمي مم  المغمدعي  الموي  ال يحصملو  

داعمة للمواهذ واقغداعات وقلة الدعم المقمدم للمؤسسمات  غسغذ عدم وعود سياسات

لمغمدعي  يمنيممي  يعملمو  علممى  إال ن  هنما  تعممارذ عيمدل التمي تتعامم  مممع المغمدعي 

مواصملي  اليما  عم  معارا تشييلية نو نة م وثائقيمة نو تسمعيلية علمى حسماغ م 

 ةممي -اليمما  حسمماغ م  يتممغ م ممم  عممو يبغ ليمنيممي  المموي ولمم  مسمميرل اليتمماذ ا ةممي

المعتممع اليمنمي  غسمغذ عمدم قمدرل الفعاليمات الميتلفمة ةمي ويوةعونه معانما   -الغالذ 

 هموه الفتمرل يالعمداريات التمي ةمي - نيضما   –لي  هنا  تعارذ مميةل ل على الشراء 

 عغر العراةيتي. الشوارع لوحات ةي الحرذ ةي قام غ ا الفنانو  ليعرضوا ما يحدر

معما   ةميهوه الورقة والتي تتناو  حا  الشريات التمي تعمم   لى موضوعإنأتي هنا 

غماذ  ةميتغيا  حما  هموه الشمريات ممع حريمة التعغيمر  وم  ثم سيتم العم  على الف ل

معما  الفم   ةميوهنا  عدل ننواع م  الشريات التمي تعمم   الورقةلضم  هوه  الحح

 تعاري مث : غشي 
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 لها:مع الحكومة بأعمال وتروج  ترتبط والتي تعمل بشكل تجاري الشركات 

علمى الشمريات  - نيضما   – الحرذ قسممت المعتممع إلمى ةئمات يثيمرل وهموا يصم 

انقسممام عغ ممات  الفمم  ة نمما  شممريات حاولممت االسممتفادل ممم  معمما  ةممي التممي تعممم 

صمنعاء تؤيمد  ةميمعم ت لألبفما   قنتاج اليم  ونصغ  هنا  شريات ةيالنةاع 

ويموا  لوتقدم للحوثيي  اقبار الفيري ضمم  معم ت قصم  مصمورل لألبفما  

ويموا اللوحمات ل تصمميم صمور شم دائ م وبغاعت ما  شريات للتصميم تعمم  علمى

للتواشمي  والةوامم   قوم غاقنتاجت لى شريات ةنيةل غاقضاةة إغفعاليات م  الياصة

 . وحتى ا  2014منو  الشارع اليمنيالياصة غ م التي ن رقت 

للعماعمممات األصمممولية األيمممرى والتمممي لمممدي ا ن اني ممما  ونفممم  الشممميء غالنسمممغة

لممدي ا  الريمماا والتممي ةمميويمموا حيومممة الشممرعية  والوبنيممةلوموشممحات ا الدينيممة 

تحماو  ن  تمروج لسياسمات ا  تعمات ةنيمةإواعات وقنوات وشمريات تقموم غتنتماج من



يرعمت مم  صمنعاء  الشريات م  التي ما تيو  هوه و الغا   لونهداة ا وتوع ات ا

ل ما لتيمرج يمارج  نسمانية والم ينمة مم  عانمذ الحموثيي اق ير  غسغذ التعام ت

 .اليم  وتغدن العم  م  إحدى الدو  اليليعية نو مصر نو ترييا

 :جاري مستقلل تبشك الشركات التي تعمل

معينممة و معمماالت  ةممينةممراد ممم  الشممغاذ الموهمموذ  -  الغمما   –التممي ننشممأها  وهممى

ومم  هموه الشمريات الشمرية ل ةت  شريات تيدم هموا الغمرا  غالعم  على غدنوا

–غينمما توعمد  لواليرتمو  التي تقدم ورقة العم  هوه والتي ت متم غمالفنو  الرقميمة

وقمد  لمعما  المسمرو وصمناعة األةم م و يرهما ةميتعمم   شريات لشمغاذ -نيضا  

تقدم هوه الشريات غعا المنتعمات ضمم  مشماريع ممولمة ممع مؤسسمات معتممع 

ا تحمماو  غعمما همموه الشممريات االسممتمرار ممم  يمم   مممي لمممدني محليممة نو دوليممة

عتياديمممة يحفممم ت التيمممرج والةةممما  و غعممما االتوثيمممح المناسمممغات االعتماعيمممة 

 .حيوميةلا ير المؤسسات  مؤتمرات

 اليمنية:تحت إطار شركات تجارية وبيوت األعمال  الشركات التي تعمل

عممالم الفنممو   ةممييممما هممي عممادل رن  الممما  حمماو  رن  الممما  اليمنممي الممديو  

ليثير م  الفنمو  ةيمما  لي  مست ليا   المعتمع اليمني ن  واالستفادل منه غالر م م 

القديممة نو المسمتل مة مم   ي اليمنيمةواأل مان ياأل اني الوبنيمة األنواع عدا غعا

تقمديم ا لليدممة الفنيمة  ةميليم  هموه الشمريات حاولمت ن  تتبمور  .الترار اليمني



معما  السمينما  ةمي اسمتثمار عما    حمدرسمغتمغر  26 ةمع ثورل لللعم ور والثقاةية

المميم  وغنمماء دور السممينما وتنمماة  عممدد ممم  الشممريات التعاريممة اليغيممرل التممي  ةممي

لى الحد الفاص  ما صناعة شريات سينمائية إلى ن  وصلت السينما إ عملت على

 ةممميالتلفةيمممو   وعمممود غسمممغذ غمممي  االنمممدثار نو الغقممماء ممممع اليسمممارل المسمممتمرل

تيممو   وغممدن ل مماني والمسلسمم تإلممى اقنتمماج الفنممي لألتعممه المعمما  ل ةاالسممغعينات

ت ياصمة شمريا السمرد اليمنمي صمدرت ومع ارتفاع وتيمرل لستديوهات للتسعي ن

والنشر والتوةيع يمؤسسمة نغيم  عغمادي. ومم  ثمم ممع   مور اليمغيموتر  غالبغاعة

التصممميم الرقمممي والبغاعممة لليتممذ  لممى العممم  علممىإالشممريات  توع ممت يثيممر ممم 

ممع  مؤسسات المعتمع المدني ويصوصا   غالتوعية التي تقوم غ ا والمواد الياصة

ي  عمام  العم  ةيالمعا   وةيادل هواغعد الوحدل اليمنية  تدشي  التعددية السياسية

 .2011 ةي حتى الثورل اليمنية نيثر م  العام الساغح له

ونصمغحت لمدى  التلفةيونيمةلنترنمت و القنموات وتةام  هوا مع   ور إواعمات اق

منتعمات  وغعما من ما ل ما قنوات ما وهموه القنموات لمدي ا الشريات اليغيرل إواعات ا

عدد م  نهمم يمحبة السعيدل و  حتى ا  ض ا يغرغع وما يةا ل ةنية ياصة غ ا 

غالمموراع  يميمم  تسممميت ا شممريات التصممميم والبغاعممة تتغممع همموه الشممريات غحيممر

 .اقع مي واقع ني ل وه الغيوت التعارية

 

 



 سياسي:تحت إطار حزب أو تنظيم  الشركات التي تعمل

 ييم السياسمي المولى وراع إع مي نو إع ني يقمدم للتن مسي إيحتاج التن يم السيا

 ولعم  لنو األدغية نو الثقاةية التي تيدم هوا التن يم السياسمي يتغعه المنتعات الفنية

صمح   ومما يمةا  تعرغة الحةذ االشمترايي الموي يما  لديمه نش ر هوه التعارذ

سمتعم  القبماع اليمما  ى مم  اويمتي اقصم و يأحمد نومم  ثمم يمأ اسممهلنابقمة غ

ةتممرات التعدديممة  لصممالحه ويممو  يمم   الفمم معمما   ةمميوالشممريات التممي تعممم  

الميم  شمريات يانمت تعمم  الستضماةة ةعاليمات ةنيمة وثقاةيمة وحتمى  ةميالسياسية 

وم  ضممن ا  له صح  تتغعه ويانت لالفنو  التي تيدم سياسته معا  ةيتدريغية 

معمم ت ياصممة غاألبفمما  مثمم  معلممة نسممامة يتحممدى نهممم التعممارذ لفمم  القصمم  

 .وانتشارا   ونيثرها عمرا  اليم   ةيالمصورل 

 الصدد وانت ى األمر غه ميونما   هوه ةيمساهماته  - نيضا   –لمؤتمر حةذ اويا  ل

لممى غعمما ل غاقضمماةة إغممه وهممى قنممال المميم  اليمموم وإواعت مما قنممال وإواعممة ياصممة

القنموات مم  المنتعمات الفنيمة واألدغيمة  تلغية بلغات هوه الشريات التي تعم  على

التن يممات  هموه يم  تقريغما   المش د ممع الحموثيي  اللموي  ايتسمحوا والثقاةية لييتم 

السياسممية ميمموني  المشمم د الفنممي الواحممد ضممم  سياسممة إقصمماء عنيفممة مممع تعغئممة 

غيميات يغيرل م  المنتعات الفنيمة واألدغيمة والثقاةيمة التمي تيمدم العماعمة  الشارع

عمة اللوحمات الياصة غالقصم  المصمورل وبغا الةوام  والمع ت وم  ضمن ا

 الترويم. ةياقع مية و ير ول  م  األعما  التعارية التي تستيدم الفنو  



 مدني:منظمة مجتمع  الشركات التي تتبع

تممدغير  نحممد نسممغاذ تتغممع من مممات معتمممع مممدني محليممة التمميتعممد همموه الشممريات 

 يمر حيوميمة تملم  ممدار   وهنما  مؤسسمات لنشماب تعماري التموي  م  يم  

 ممم  ويمموا معممات ومعاهممد لتعلمميم اللغممة االنعليةيممة وتقنيممات الحاسممذ.ياصممة وعا

ممم  ميونممات التمويمم  لمشمماريع المؤسسممات هممي  ا  ميونمم تعممدادهااألعممما  التممي تممم 

 الفنو .

المؤسسة وتأعيره ألصمحاذ الفعاليمات  ةي قامت غعا المؤسسات غتأثير مسرو

المؤسسممات قامممت  وغعمما لممم  المؤسسممات والمغممادرات الثقاةيممة الفنيممة والثقاةيممة

لمى ن  غعما إ غاقضماةة مع ت مصمورل ويتمذ لألبفما  تمم غيع ما تعاريما   غعم 

تتغمع  عغمر شمرية ل نتماج الفنمي واقع ممي ا  إع مي ا  المؤسسات صنعت ل ا ميون

منتعمات المؤسسمة  لعمم  غاستيدام هوه الشريات التاغعة ل ا المؤسسة وتقوم  الغا  

 .يرىالتوعوية نو للمؤسسات األ

 فردية:أفراد وتجارب  التي تتبع الشركات

تفشم  ممع  لين ماو ا لمما تيمو  محمدودل غمةم  نو ييمو  التيبميب ل ما مسمتمر  الغا  

 هدعمم مشمروع ةميعمدم قمدرل المغمدع الفمرد علمى االسمتمرار مرور الةم  غسغذ 

نو شمممرية إنتمماج ةنيمممة  يلي معممي لفنمما  تشمممي ا  مممما تيممو  مرسمممم و الغمما   لاليمما 

نفم  الميما   ةميتستبيع االسمتمرار نو تتعممد ميان ما وتمراوو  لين ا ال ل انيلأل



الصمغيرل التمي تلغمي  الشمريات مما تمنع  ةقمب ت ةيمه غمدو  تقمدم و الغما  شئالوى نن

 وال تقممدم غالضممرورل العديممد نو تحمماو  ايتشمما  بممرق حاعممات المعتمممع الفنيممة

غتحيمماء  يقمموم ا  عينممم ا  التممي تتغممع ةنانمم الشممريات وهممى هنمما لعديممدل للعممم  الفنممي 

 .نعمما  هموا الفنما  لتن ميم وتيمو  ةقمب ندال مؤسسمية األعرا  وحفم ت التيمرج

 ومناسمغات المموتعمرا  األ الوي  يقومو  غتحياء منشدي لل غالنسغة شيءونف  ال

 اليم . ةي

الفنما   يفمةع مما ةغالغما   لى المحاة مة علمى التمرار الفنميالمعتمع إ    اتعاه ةيو

 غغمرا التعمارل بويلمة ويستمر علمى نفم  النسمح لسمنوات حديروشريته م  الت

 علممى األقمم  علممى مسممتوى العممم  ولممي  غغممرا التممرويم للفمم  نو التبممور ةيممه

تمويم   ةمي األعمما  األسمغوعية يستيدمو  نرغماو هموه التعاري وإ  يا  الغعا

 غممرامم م علممىتمويمم  نلغومممات م نو صممفحات  يقومممو  غممه ممم  ناحيممة الفمم  المموي

 االعتماعي. التواص 

اسمتي ء  غعمد وةشملت عنمد يمروع م مم  الميم  ا  نةمراد تتغع نيرى وهنا  شريات

غسمممغذ توع مممات م الموهغيمممة نو السياسمممية نو  2014 ةممميالحممموثيي  علمممى السممملبة 

 .الغرمعيات الغسيبةالرقمي نو  للتصميم ن لغ ا شريات ةي وهي لالحةغية

 

 



 الفن في اليمن مجال في التي تعمل حرية التعبير من وجهه نظر الشركة

سمنقوم  معا  الف  ةيموضوع الشريات التي تعم   ةيتغعناه ا الويعلى نف  النسح 

 معمما  الفم  علممى نفمم  ةممي الشممريات التممي تعمم  ةمي التعغيممر غعمم  رؤيممة عم  حريممة

 ةيما يلي: نفا  الحدير عن ا آ ةي استبردنا الشريات التي

 وتروج لها : لحكومة بأعمالمع ا ترتبط والتي تعمل بشكل تجاري  الشركات 

 ةيعن ا سواء  ةنشياء سلغي يقدم ا  ةني ا  العالم الثالر ن  تدعم منتع ةيال يمي  لحيومة 

  حريمة التعغيمر تغالتالي ةل نو تسلب ا نو انت ايات ا الحقوقية نو اقداري ةشل ا المالي

يات والشممريات التممي تعممم  مممع الحيومممة سممواء يانممت شممر لهمموا العانممذ ةمميمفقممودل 

 ممممع شمممريات ياصمممة ولين ممما تعمممم  نو مؤسسمممات حيوميمممة نو يشمممريات تاغعمممة ل ممما

تممروج  المنتعممات الفنيممة التممي نو التثقيفيممة نو نحممد المعمماالت التوعويممة ةمميالحيومممة 

 . ا عغر الف  م  ي   هوه الشرياتغتقديم لوع ة ن ر الحيومة التي تر ذ

 لمىإ 1962 ةميثمورل الميم   نموالمعاصمر م يم   ممدل تماري  الميم  وهوا يا  تقريغما  

واسممتي ء  للممى عممةني إالمميم   ةمميالتممي قسمممت الحيومممات  2011 ةمميثممورل المميم  

نيغمر من ما سياسمية  لمى نعمةاءإو التي قسمت اليم   2014 ةيالحوثيي  على السلبة 

وعمود حريمة  وم  هنا تضماع  عمدم .ونيرى دينية وثالثة موهغية وعماعات مسلحة

ضماع   ممما ورات ا نصمغ  ل ما محضمةي  ع مة تقريغما   لنيغر اليم  غشي  ةيالتعغير 



 وهموا لهاؤويم  ع مة مم  الع مات لمدي ا نعمدا يغيمرلغشمي   م  انت ا  حريمة التعغيمر

 .يث  م  االعتقاالت على عرائم حرية التعغير غشي  نيغر

 :بشكل تجاري مستقل ي تعملالشركات الت

 نتعممي  نسممو  ا   مماولين لنيضمما   اوغعممده 2011قغمم  ثممورل  تعممم  غممغعا الحريممة

ةالعديممد من مما نقفمم  غسممغذ ارتفمماع تيممالي  العممم  غسممغذ عممدم وعممود  لال ممرو  

لمممى ارتفممماع نسمممعار إإضممماةة  ليمممدمات ي رغائيمممة نو هاتفيمممة عيمممدل و اليمممة المممثم 

  يسمتبيعو  االسمتناد علي ما يانوويةيد على ول  عدم وعمود قم لالمشتقات النفبية

المسملحة  همم مم  العماعمات الدينيمة أ لمذ الموعمود حاليما  ة لعند حدور انت ايات

غقسول ممع يم  مم  ييالف ما ومن ما الشمريات  غسيادل القانو  وتتعام  التي ال تؤم 

 لميم  وحماالتحاالت هعمرل يمارج ا حدثتوغالتالي  لمعا  الفنو  ةي التي تعم 

 غيمرةقد يا  ول  علمى حسماذ حريمة التع ستباع ن  يستمرلشريات وم  ا إ  ق

غحيممر نصممغحت مدعنممة غشممي   ل المموي تقمموم غممه همموه الشممريات اقغممداعي و العممم 

 اليم . ةي الشريات المستقلة يغير

 اليمنية:األعمال  شركات تجارية وبيوت الشركات التي تعمل تحت إطار

صمناعة  ةميةمع حيومة صال  يانت هوه المؤسسمات تشمار   عغا .. رن  الما 

ات يمنمو السمغعين العمام الحمايم ةذ الممؤتمر الشمعغييحيي ما حم الموى يما  األحدار

الممنمب اقداري  علممى ويانممت االنتقممادات  الغمما   ل 2011 ةممي ثممورل المميم  وحتممى



لممى شممي  الممرئي  دو  الوصممو  إ والفسماد و التسمملب و تممدني مسممتوى الحريممات

 .ونعضاء حيومته اليغار

 غعمد توليمة حيومة هادي تضييم ةيدورها  يا  ل وه الشريات وعلى نف  النسح

 السلبة وحتى نن ا يانت داعمة للحوار الوبني ويما  ل ما دعم ما لت ماني المرئي 

غاللح مة  وغعما المنتعمات الفنيمة التمي تحتفم  الصمح  اليمنيمة ن لمذ ةميالعديد 

 التارييية.

الن ريممة  وهمميالممدعم للمع ممود الحرغممي  وعلممى نفمم  النسممح قممدمت همموه الشممريات

 والمؤسسممات دةممرااأل لعمممع األممموا  ممم  لحمموثيالعديممدل التممي ايترعت مما عماعممة ا

غشممي   لممم ييمم  داعممما   المميم  ةمميةممت  رن  الممما   وغالتممالي لوالشممريات التعاريممة

يما  منتيغما  للحيمم سمواء انمينم ا  تاغع دائما   لينه يا واض  للحرية وحرية التعغير 

 .نو انق غيا  

 سياسي:أو تنظيم  تحت إطار حزب الشركات التي تعمل

 ةميانت ايات ما اليثيمرل  قرابيمة تعماه حريمة التعغيمر غمر مودو الحيوممات ديمقد تغم

غرؤيمة  يثيمرا   مقارنت ا غالعماعات السياسية والدينية الحالية والتمي ال ت متمتم  حا 

ةاال تياالت ةي عمد ل و  ؛وي  ما يأتي منه العالم ادات ا لي العالم النت ايات ا ومع

لعممدد يغيممر ممم  الفنمماني   والسممع  ةيممة ةممي تعممةلالفعاليممات الفنيممة والثقا م اعمممة

ينغم  غمأعوام سمموداء  والصمحفيي  والمغمدعي  المسمتقلي  ةمي صممنعاء ممع الحموثيي 



حرية التعغيمرل ويموا علمى المغمدعي  التماغعي  لع مات نو لشمريات تعمم  ممع  على

نو المديني ا يمر  التن ميم السياسمي يتم إ  ق ما مم  عانمذ ما نيرى  الغا   نحةاذ

وإصممدار  تتغممع حممةذ اقصمم و لألبفمما  والتممي يانممت تاريييمما   معلممة نسممامةمثمم  

وعلى هوا النسح تمم التعامم   لنيرى لألبفا  تروج للفير الحوثي ةي اليم  معلة

 إال ننمهشمغيه ل ما  الشريات الفنية نو األدغية والثقاةيمة عغمر إ  ق ما وإنتماج ي  مع

 ممماة ممم إ المؤسسممات القديمممة  تلمم للمغممدعي  ةممي وغالنسممغة ليتغممع الع ممة الحايمممة

السعو   ةيالمفقودي   داعد ةي نصغحوا نو نن م الن ام العديد غبانة نصغحوا م 

 .يرىاأل الدو  ةينو هارغي  

 منظمة مجتمع مدني: الشركات التي تتبع

المعتممممع الممممدني غ مموا التيمممو  واق ممم ق  ةممم  يانمممت ةيمممه مؤسسممات لممم يممممر

 تمم إ  ق ما ومصمادرل حيوميمةال ير المؤسسات  يد م والعد ألنشبت الوالتعميد 

وم  مما  سواء المؤسسية نو األةراد التي يرنسون ا نثاث ا نو الحعة على حساغات ا

 حيومة همادي نو صنعاء ةييةا  مستمر ة و إما على تواةح مع سلبة الحوثيي  

 المؤسسمات التمي الحمرذ ةادت يثيمرا    م  ةميو .عمد  والمنمابح التاغعمة ل ما ةي

غالمؤسسمات الثقاةيمة  ولمم يمتم االهتممام لوةرل التمويم لاق اثي  العانذ على م تع

المؤسسات الثقاةية والمغادرات الشغاغية على  نر م اليثير م  مماوالفنية واألدغية 

مم   ا  نوعم -مما  لمى حمد  إ - وهموا يعمد لغسغذ عدم توةر التموي  التوق  ع  العم 

واألدغي والثقاةي يعمةة الحريمات نيثمر  الفني ةالعم  ننواع الحد م  حرية التعغير



ال يريمة غشمي  يغيمر  هلينمتغويتمه و الوى ي تم غصحة اقنسما  اقنساني العم  م 

لممى إيحريممة التعغيممر وحممح الوصممو   يممرىعلممى حقوقممه اقنسممانية الرئيسممية األ

 وإعممماال  ل و يممر ولمم  ممم  الحقمموق الم مممة  اليصوصممية ةمميالمعلومممات والحممح 

ال وعمود للحريمة وحريمة  ليم  ةمي العمم  اق ماثي واقنسمانيرية هنا  غعا الح

 .اقغداعي والثقاةي والفني العم  ةيالتعغير 

 .أفراد وتجارب فردية الشركات التي تتبع

معماالت  ةمي العديمد مم  التعمارذ اقغداعيمة يما  هنما  مث  المؤسسات المستقلة 

نن مما  يممر  وليمم  يعيغ ممااأل مماني والمسممرو  القصممة والروايممة والفنممو  التشممييلية

علمى  ويمتم القيما  علمى ولم  السملبةلعنم   م  ممولة وتغدو ةقيرل و ير محمية

تغممدو سممرية  ةعاليممات لممى عممم عممأ إتل ممما  الغمما   التممي العديممد ممم  التعممارذ الفرديممة

 غرا توثيح التعرغة ولي  الترويم عن ا. ول

 Massive Studios"  " التجربة الفنية "

 والتصمميم المبغموع التشمييلي الفم  معا  ةي الفني العم  ا مع ةي الشرية غدنت

 لمن مممات والرسممومات التوعويممة التشممييلية الفنممو  معمما  ةممي 2010 عممام منممو

 و "نميشممم "األ ةمممي غالعمممم  قاممممت غعمممدها لالحمممرل واألعمممما  الممممدني المعتممممع

 ريمةت حيمر 2016 عام ةي العديد االسم وتم تأسي  2014 عام منو "الموش "

 .الرقمية واألعما  الفنية "الموش "و "نميش "األ معا  ةي عمل ا  معا



ية التعغير ولين ا لم تي  حتى تتعلح غحر غعا الصعوغات التي واع ت المؤسسة

علمى المعتممع  ا  يو  معا  العم  هوا ما يةا  عديد القدر م  الصعوغة   غول ا 

 .اليم  ةي

 :مستقبليةرؤية 

نت ماء الحمرذ . ةغعمد ا.هوا الصدد إيعاغيمة ةيستقغلية رؤيتي الم سأحاو  ن  تيو 

 عديممدللإصممدار قممواني  وسياسممات  سمميتم العممم  علممى وتيمموي  حيومممات تواةقيممة

هنا  مسماحات عريضمة للعمم  علمى المناصمرل سييو  حا  التواةح  ةيوغالبغع 

لتمريممر  السياسممي التواةممح منبقممة ةمميوالعممم   سياسمماتلإصممدار  والضممغب ألعمم 

غمما  الثقاةية والفنية واألدغية الداعمة للحقوق اقنسانية والحريمات العاممة المشاريع

  .التعغيرول  حرية  ةي

 2017 ديسممغر ةميمما حمدر  وغعمد وعود الحرذ واسمتمرارها حتى ضم  دنعتق

هي مع م الحيوممات القائممة علمى  يما سلبة الحوثيي  غالتره  ستغدن صنعاء ةي

وسمتغدن غالتغاضمي  لعنمد حصمول ا علمى السملبة غداية األمر وتتره  ةيالعصغية 

مرحلممة  إال ن معمما  حريممة التعغيممر  ةمميعمم  غعمما الحريممات العريئممة للمغممدعي  

الحيومممات  سممنوات يممما هممي عممادل لممى ثمم رإ سممنتي  يمم   قممد تغممدن الترهمم  همموه

الحيومات التمي  ةي ا  صعغ يغدو األمر يما ل الغدايات و المنتص  ةيالدييتاتورية 

 ليمم ل نو غعمما العماعممات الدينيممة المسمملحة  ا الحيومممة الشممرعيةتسمميبر علي مم



لحريمة التعغيمر  -ا  عةئيم إ  يما و –احتمرام  سيعم  علمى ن  ييمو  هنما  التبور

 .التحقح مستحي   ير عيدل ولينه مدل ةمنية لىإ يحتاج هواو

 توصيات ختامية

ات سياسم للضمغب غاتعماه العم  المستمر م  عانذ مؤسسات المعتممع الممدني -1

 احتممرام حريممة التعغيممر ممم  قغمم  السمملبات التممي تحيممم حريممة التعغيممر ومراقغممة

 .اليم  حاليا  

 ةمي غمي  المغمدعي  األةمراد والشمريات التمي تعمم  هوا المعا  ةيتشغي   عم  -2

العم  على رةع مستوى حريمة  غراومؤسسات المعتمع المدني لمعا  الف  

 .اليم  ةيالتعغير 

 برح ما ةميوالموياء ل والتمية غأسلوذ برح ال رالغحر ع  العديد ةي األةيا -3

 .على المغدع ال تشي  يبرا   غحير

العمممم  علمممى إنشممماء صمممناديح ومؤسسمممات تعمممم  علمممى حمايمممة الفنممماني  مممم   -4

 .اليم  ةياالنت ايات المتعلقة غحرية التعغير 



 


