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 :عن مقدم الورقة

الميم  غمر ت العديمد مم  المؤسسمات والمغمادرات الثقاةيمة  ةميمع إ الق دور السينما 

معمما  التعريمم  غالسممينما يصممناعة وعممرا وممم  ضمممن ا مؤسسممة  ةمميالتممي تعممم  

لعشمرات الفعاليمات السمينما ية  العم  ةيرل واستمرت األيي "شفت سينما"و "صوت"

المري  التعاري الليغي غمغالغ  ةيدار سينما عديدل وتعارية  ةيوم  ضمن ا ةعاليات 

 .لدار السينما ا  نقدية محققة تنشيب

نشممب محمممد منممق ممما يقممارت ثممالر سممنوات علممى التممروير للسممينما وعممم  العممروا 

تعرغمة عيمدل  الميم  محققما   ةميالسمينما  شمتى دعمم صمناعة ويحاو  غبرق لالسينما ية

سمينما ية ألةمالم  ا  ويقمدم عروضم "شمفت"ويعمم  يمر ي   .التوثيح والرعايمة وتستحح

يمنيممة وعالميممة ةممي الفضمماءات التعليميممة والثقاةيممة يالمممدار  والعامعممات والمقمما ي 

 والمباعم والمعا د ومن مات المعتمع المدني لألبفا  والشغات والمعتمع. 

 :لسينما وشركاتهاعن ا

غعممد قيممام الثممورل  62ديسمممغر  ةمميالمميم  و ممي السممينما األ ليممة  ةممينشمم ت نو  سممينما 

   الميم  غم ةميعندما يما  التوعمه مم  القيمادل المصمرية  وعاءت الفيرل لغثالثة نش ر

اليم  غمر م  ةيإنشاء السينما  ةيوقد نس مت  قه  .اليم  ةيييو   ناك حملة ثقاةية 

 .ل  غعد اليروج م  الثورل اليمنية يا  يغيرا  ن  يمية التي



  التحممدير لمم  يصممل  إال  السمملبة ورعمما  األعممما  حين مما غمم ىيمما   نمماك إيممما  لممد

معمماالت اسممتثمارية  ةممي  عممدد المسممتثمري  يثيممر و ممم ا   را ممدوغالسممينما ويمما  

 نيرى.

الوحيمدل التمي  يغير علي ا غصمفت ا وعاءت ةيرل تبوير السينما حينما يا   ناك إقغا 

 ا  وغالتممالي يمما  حعممم االسممتثمار يغيممر لالمميم  ةمميقغمم    ممور التلف يممو   هتقممدم الترةيمم

عغر نع  ل عمرا  1979 ةي ووايغت اليم  الدو  المتقدمة وتم تبوير دور السينما

 وت ثير نةض  مما  اد م  يثاةة العم ور.

دور للسممينما ةممي  نرغممعغممي   دارا  تو عممت ممما 43ويمما  عممدد دور السممينما ةممي المميم  

ا  ل دار نصيت األسمد حيمر غلمغ عمدد دور السمينما ةي ما نحمد عشمر صنعاءل ومع عد 

دور ةممي محاة ممة و نرغممع  ل دور للسممينما ويمما  ةي مما سممغع لممى مدينممة تعمم غاقضمماةة إ

الحديدل ويم  ةي حضرموت واثنتا  ةي إت ومثل ما ةي شمغول وواحمدل ةمي الم مرل 

 وواحدل ةي لحر واثنتا  ةي قمار. و نرغع ةي مدينة نغي 

المميم  وعممدد ممم   ةمميويانممت  نمماك رواغممب مشممترية ممما غممي  الشممريات السممينما ية  

يانت  ناك ثمالر  وإعماال   .الشريات الفنية ةي مصر وال ند وغعا الدو  األوروغية

 و ي: شديدل ا تناة  نيةي اليم  وغشريات للسينما 

 مؤسسة ياغع للتعارل والسينما. .1

 وعه ساغحة للتعارل والسينما.معم .2

 .معموعه ناصر مسعود للتعارل والسينما .3



الفسماد  ةميلي  لألس  ي   قه الدور السينما ية تم االستيالء علي ما مم  قغم  متنفمقي  

   مما تقمدم ا ودا مما  ل وم  ثم إ الق ا غشي  دوري حتى لم يعد  ناك إال القلي  من ما 

ةفمي صمنعاء لمم يعمد  نماك إال السمينما ؛ ةمالم مغاريات يرل قدم مع عروا نمادرل لأل

 اليمة المثم  لليايمة علمى  إال نن ماالمراي  التعارية  ةيمع وعود لدور سينما  .األ لية

  لمي  ةقمب غسمغت شميبنة السمينما مم  عم مور ا لمي  ل ما  و الغما   .المواب  العادي

والمشمما دل  وانتشممار الحواسمميت -نيضمما   -غسممغت وعممود االنترنممت  غمم قغمم  المعتمممع 

 .المن لية والقنوات الفضا ية

 :عن صناع األفالم السينمائية 

ال يوعد اليموم ةمي الميم  صمناعة سمينمال اليم  ة ةيغالنسغة لصناع األةالم السينما ية 

ولي  يوعد محاوالت وتعارت ةردية وعماعية تعمم  علمى صمناعة األةمالم القصميرل 

غإميانيمممات غسممميبة  األةمممالم المتنوعمممةمممم   واألةمممالم السمممينما ية والوثا قيمممة و ير ممما

غحيمر تيمو  ممولمة مم   قضمايا معتمعيمة ليدممة يتم عم  األةمالم ما و الغا   لمحدودل

 ووع يمة ما تيمو  تقريريمة المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا المعتمع وغالتالي  الغا  

علمى عماليمات ل ال تحتوي غالضرورو للمفا يم الصحة نو التعليم و ير ما وترويعية

عممروا ياصمممة  ةممميممما يمممتم عرضمم ا  و الغممما   لالفمم  السممينما ي والفممميلم السممينما ي

 عودل الفيلم  الغما   حا  ةيو للحاضري ورش العم  والدورات التدريغية والمؤتمرات

الم رعانات دو  الر غة غعرضمه علمى المسمتوى  ةيللمشارية غه  ما يتم االحتفا  غه

 المحلي. 



 .في مجال الفن عملالشركات التي ت

ةمي  ملحو ا   تراععا   تش د الشريات الياصة التي تعم  ةي معالي الثقاةة والف  حاليا  

 السممنوات األييممرل ةممي عممموم محاة ممات العم وريممة اليمنيممة ممما يممال عمم  غعضمم ا ةممي

وناعحمة نسمتبيع عمد ا   نماك نمماقج نمادرل عمدا   إال ن  صنعاء وعمد  وحضمرموت؛

 وقلك ألسغات عديدل من ا: .لغ صاغع اليد الواحد

 .2015الحرت الدايلية واليارعية المستمرل منق مار   .1

لتمريمر نعنمدات  ا  ن ام الصوت الواحمد والمقي يععم  مم  الفم  والثقاةمة سمالح .2

 ومشاريع سياسية وبا فية لت عير الصراع.

يماليمات  يمر ضمرورية ةمي  عمد اتدني مستوى الدعم لمثم   مقه الشمريات و .3

 الوقت الرا  .

 سوء التيبيب والتنفيق لمشاريع  قه الشريات القي يؤدي لفشل ا غسرعة. .4

 .في مجال الفن التي تعمل حرية التعبير من وجهة نظر الشركة 

وي  غحد قاته يحةنا   تعدو لستثمارا   واوديال   السينما  ي ن م وسيلة إعالمية ت ثيرا  

ميتلفة  ملى عوالإوقصصه عميع الفنو  األيرى "الف  الساغع" حير تنق  اقنسا  

 م  ماا وحاضر ومستقغ . ةاقنسا   و الريي ل األساسية للسينما.

م  اقعال   19تمث  حقا  نساسيا  م  حقوق اقنسا  تنص عليه المادل حرية التعغير 

العالمي لحقوق اقنسا . وتماشيا  مع الحريات األيرى المال مة ل ا م  حرية 



ةإ  حرية التعغير تس م ةي الحصو  على سا ر المعلومات وحرية الصحاةةل 

غ   حقوق اقنسا  تنبغح غالوسا   الشغيية و ير الشغيية  "شفت"الحقوق. وتسلم 

على السواء. وم  ثم ةإ  اليونسيو ملت مة غدراسة القضايا الياصة غحرية التعغيرل 

 اقنترنت. وحرمة األمور الشيصيةل واالنتفاع غالمعلوماتل واألغعاد األيالقية عغر

والمعلومات ريا   غناء المعتمع الديمقرابي السليم وتحقيح  وتمث  حرية التعغير

النمو االعتماعي واالقتصاديل و و ما يتي  حرية تداو  األةيار الال مة ل غداع 

المساءلة والشفاةية. وقد قالت المديرل العامة لليونسيول إيرينا غويوةال ةي  وتع ي 

الصحاةة عندما تيو  وسا   اقعالم حرل ومستقلةل وعندما   قا الصدد: "ت د ر

يتمتع الصحاةيو  غاألما  ةي إعداد تقارير مل وعندما ييو  اقةالت م  العقات 

 االستثناء ولي  القاعدل".

تعم  على توةير نةالم يمنية وعالمية م  ميتل   "شفت"وي نشبة ةمؤسسة  

ع  حقيقي غالنسغة لعم ور ا م  األبفا  الثقاةات والدو  غعودل عالية لتوةير تفا

وتميينه م  التعر  على قضايا ميتلفة وممي ل لتالم   لوالشغات والمعتمع اليمني

وغالنسغة لرؤية المؤسسة التي تصغو لتييير ن رل  واقعه ويياله القي يتعايش معه.

وتمث  قلك المعتمع اليمني للسينما الملي ة غالسلغية والتحي  منق منتص  الثمانينات 

غتد ور ا وسوء سمعت ا واليو  من ا وشيبنت ا ةي نوساب المعتمع اليمني م  قغ  

رعا  الدي  والمتبرةي  وع ات سياسية والتي وصلت قروت ا غإ الق ا غعد حرت 

 .1994عام 



 لي  م  حح مؤسسة شفت قبع مش د نو إعادل منتعته احتراما   هو غالر م م  نن

تحاو  الغحر  "شفت"ةإ  مؤسسة  لال يعو  التالعت غه من ا غ   الفيلم عم  ةني

ع  نةالم م  عميع الغلدا  والثقاةات لي  ةي ا ني مشا د مستف ل للمعتمع اليمني 

  العرا نو القي يحتاج لفترل بويلة لتقغل ا يع ء م  قصة وحغية الفيلم يصوصا  

 عماعي. 

اس ومعاناتهم وعواطفهم في التعبير عن قصص الن ا  واألفالم هنا تلعب دور أساسي

 هم وخصوصياتهم وكل ما يتعلق بهم ككيان حي يتفاعل مع محيطه.وآرائ

 

قدم عالم موازي للحياة كت ا  ومؤثر ا  مثمر ا  عديدة وتلعب دور ا  فالسينما تقدم قيم

وهي  إيجابية،تطور سلوكيات وممارسات حيث  للعائلة ا  وقيم ةتعطى دفعو ،والواقع

تضيف قوانين  ،وتطورير تغوال ننسى أنها  للخيال،ي ومحرك قناة للتحول اإليجاب

مصدر الكتساب المعارف والمعلومات والتعرف على و ،وتشريعات لقضايا اإلنسان

 الثقافات والحضارات المتنوعة.

 الشركة التي تعمل في مجال الفن: تجربة

كتابة تدور في رأسي وحاولت مع الكثير من األصدقاء  "شفت"وفكرة  2009منذ 

من ثم جاءت الفرصة في  "شفت"مقترح مشروع لتمويله بعدة مسميات أخرى غير 

وألسباب Shift –سم شفت اإلعادة صياغة المشروع واستقرينا على  2015فبراير 

 منها:



 تع يمم  الن ممرل اقيعاغيممة عمم  السممينما .1

تقممديم و يلممح عالقممات عيممدل مممع المؤسسممات والمرايمم  والفضمماءات الثقاةيممةو

 .ما ية عيدل ومغتيرل وقات قيمةعروا سين

قنممممال لعممممرا اقغممممداعات السممممينما ية  .2

 .لل وال والمنتعي  المحليي  م  الشغات

المسممما مة ةمممي رةمممع وعمممي المعتممممع   .3

وياصة الشغات غمدى ن مية وت ثير الفنو  الغصرية لتبموير والحمد مم  تم ثير 

 .األةيار السلغية وال وا ر  ير الصحية داي  المعتمع

إيعمماد متممنف  عديممد للممموابني  وتنميممة  .4

 الشعور غت ثير مشا دل األةالم غشي  عماعي.

إحيمماء ثقاةممة الممق ات للسممينما وتيفيمم   .5

الضيوب النفسية الناتعمة عم  األوضماع السياسمية واالقتصمادية التمي تممر غ ما 

 الغالد عغر يلح متنفسات عامة عديدل وال قة ومحف ل للحيال.

م مارات م اليش  ع  قدرات الشمغات و .6

ةممي صممناعة السممينما التممي تسممم  ل ممم غالحصممو  علممى ةممرص السممتثمار تلممك 

  الموا ت.

التي تعرا ”CineShow“ غرنامر معموع ةعاليات 42ةعالية من ا  60قدمت شفت 

نةالم محلية وعالمية م  ميتل  الف مات  ادةمة وميتمارل غاسمتيدام تع يم ات عمرا 

 ممام صمموت سممينما ي ةممي المرايمم  ضممو ية غدقممة عاليممة ةممي شاشممة غروعيتممر مممع ن



التعليمية والثقاةية المستقلة والحيومية غمعمايير عاليمة ودقيقمة ممرل ةمي األسمغوع  ةميلم 

غمعممايير م نيممة وبقممو  السممنوية يبممة القصممير ف ةمميلم بويمم   لمممدل سمماعتي  حسممت 

عغمر  والرغب غين ا ةي الفيمرل نو النموع يتيار األةالم التي ستعراغاممي ل سينما ية 

إعمال  وقمت وميما  تصمميم غوسمتر  ليغمدن اسلة الع ة التي سيعرا ةي ا الغرنامرمر

عغممر  التنسمميح للعممرا والت يممد ممم  عا  يممة المعممدات والميمما و العممرا للعم ممور

عمرا تقمديمي عمم  المغمادرل والشممرياء والمداعمي  ونغممقل عم  تمماريف السمينما نو ة ممة 

تقمديم نغمقل عم   لمغدعي األةمالم األةالم التي ستعرا نو سيرل قاتية تعريفية ع  نحد

مشمما دل األةممالم ويلي مما و األةممالم التممي سممتعرا مممع تعليمممات المشمما دل السممينما ية

تقيميم المغمادرل مم  يمال  عصما غ يللعم ور تنت متو يع ةشار يقلك ل  مناقشة قصيرل

 غالرضا نو الرةا. را  مآملونة غلوني  يرةع ا العم ور قغداء 

" قمدمنا مم  ياللمه Kids Showغمرامر لألبفما  غعنموا  "و قا نفسمه مما يحمدر ممع 

 ا  ن لغ ا غالشراية مع مؤسسة إغحمار للبفولمة واقغمداع عرضمنا ةي ما نةالمم ا  عرض18

وقمد تفاعم  األبفما  غشمي  مثيمر  للعرغيمةلوبويلمة مدغلعمة  صمامتةليرتونية قصميرل 

ةممالم المعروضممة لألةممالم الصممامتة وناقشمموا نةيممار األ ا  لال تمممام حيممر صممنعوا حمموار

 م  الصعت نسيانه. يوتقنيات السينما التي نغ رت م غقول والت ثير الق

 ةمممي النعمما  ةمميمعمما  السممينما صمممنع عممدل نوعممه للتبمممور  ةمممي "شممفت" حممما  إ 

–والعمما ير  لالمتبموعي غالشمغات مم   المؤسسمة السينما ية ويقا عالقات العروا

وتبغيمح للمدرو  المسمتفادل غعمد يم   لعمرواا ةي االغتيارت داد غسغت  التي -نيضا   



 عالقممات و المؤسسممة عممم  ةمميعممرا وتقليمم  األيبمماء وتع مميم الممارسممات العيممدل 

 المتنامية مع الشغات. المؤسسة

 :صعوبات حرية التعبير مع تجربة الشركة

 نساسيا   غما ن  المؤسسة تعم  ةي معا  السينما القي يتيق م  حرية التعغير مرتي ا  

ةإ   ناك العديد م  الصعوغات والتحديات التي تحاو   لي تقديم غرامع ا ونعمال اة

  ال رو  القاسية التي تعيش ا الغالد م   ةي  المؤسسة مواع ت ا يصوصا  

تقلص حرية التعغير غشي  ن م ا تد ور الوضع الفني والثقاةي ووميتل  العوانت 

ا نعندت ا على الصناعات ك غسغت التحوالت السياسية التي تفرملحو  وقل

 ناك ةعاليات نقامت ا  ةعلى سغي  المثا  لاقغداعية ونشابات ا م  نعما  ةنية وثقاةية

غوستر الفعالية عغر مواقع التواص  االعتماعي    الحرت ونشرتالمؤسسة يال

يالفيسغوك والواتساتل وحدر تفاع  يغير مع ا وحضر نشياص م  األم  

لفريح العم   ا  قلق  قا يلحوة والتعر  على محتوا ا السياسي لتقييم الفعالي

يما ر متوقع لم نعتد عليه ةي ةعاليات ساغقة. ا  و يبار  ا  والعم ور حير يا  نمر

م  تغعات الصراع الدا ر وال يثير ني شيوك يارج إبار الحيال تحن  عملنا ال ي

 االعتيادية ةي اليم .

قضايا ومواضيع ميتلفة وتحاو  رغب ا غالر م م  ن  األةالم التي نعرض ا تبر  

مع نةالم يمنية تعرا ةي ةعالية واحدل لتحفي  العم ور للنقاش والنقد المناسغي  

إال ن   ناك قضايا ومواضيع نعد صعوغة غالية ةي عرض ا  ..للمواد المعروضة



حست ةي نوساب المعتمع ونع  ل الدولة األمنية التي تتيير  يغيرا   قد تثير عدال  ألن ا 

التحوالت السياسية والتي ت داد وتيرل الرقاغة والمنع والح ر  ير المغرر نو 

ثير مياو  وقلح نبرا  الصراع يي ل ومن ا موضوع غناء السالم القالقانوني 

 المستفيدل منه ينموقج.

ةي موضوع حرية  مستمدل م  مواد الدستور المعمو  غه حاليا  ةاللوا   والقواني  ال

 .2015اليثير م  المساحة والتي تتقلص نيثر ة يثر منق مار  التعغير تيف  

قد واع نا صعوغة يغيرل يال  تنفيق الم رعا  الدولي الثاني لألةالم اليمنية ةي ل

نةالم يمنية قصيرل ننتعت ةي غرامر صناعة نةالم  8والقي عرا  2016ديسمغر 

ع  ع يرل  "عمني "للميرعة األمرييية  ا  وثا قي ا  وةيلم للمن مات معتمع مدني

وقد صدمنا ةي المؤسسة عند اقتباع غعا مشا د ةيلمي  قصيري  يتحدثا  لسقبرى

ع  الوضع اقنساني وتد ور األوضاع ةي صنعاء غسغت القص  العشوا ي 

وقد يانت المشا د لرسوم  راةيتي على عدار مدرسة غشارع  للبا رات التحال 

 ة العرا تتحدر ع  رةا حيم ال غيري وسب صنعاء ما الت موعودل حتى لح

المليشيات للدولة وقد حاولنا م  يال  مفاوضات تيللت غالفش  مع إدارل السينما 

 لعدم قبع ا وقبعت.

   ألليننا عرضنا ا عغر استيدام عرا تقديمي غالغاورغوينت واعتغرناه انتصارا  

 معاييرنا ترةا القبع ألي مشا د يانت ألي عم  ةني يا .



م  نع  ل الدولة التي تتعا م  تعا ال    م  يال  ما نعدهح و ي  عدا  ننفسنا م ونعد

وقد  لونعما  مؤسسات وشريات ثقاةية وةنية داي  اليم  ةرقاغت ا وقمع ا لألنشب

الح نا توق  نعما  يثيرل غسغت عدم حصو  ترييص ل قه األعما  م  قغ  

وو ارل  للدوليع ا ي األم  السياسي والقومي نو و ارل التيبيب والتعاو  ا

غالر م م  حضور نشياص  ير مؤ لي  لمراقغة األنشبة  -نيضا   –الثقاةة 

واألعما  المريصة ومبالغت م لحصة م  نموا  دعم وتموي   قه المشاريع غبريقة 

  ير مشروعة ومستف ل.

واألعما  تفض  عدم  ةونتيعة لي   قه الضيوب والصعوغات ةإ  من مي األنشب

وم  الصعوغات اليارثية التي تواع  ا  لوع لالغت ا  والرقاغةإقامت ا على الين

" التموي  ودعم مشاريع شفت"المؤسسات والشريات الفنية والثقاةية ومن ا مؤسسة 

 ا يوسيلة وقنال ضرورية ألي معتمع  الممولي  ال يؤمنو  غالسينمالمؤسسة أل

 صناعة استثمارية.تستبيع م  يالل ا تمرير نةيار ا وقضايا ا يمتنف  للمعتمع و

 دل ةي محاة ات العم ورية اليمنيةلويقلك استمرار إ الق دور العرا الموعو

ار متا  لحرية التعغير لعرا يوغالتالي ال يوعد استفادل ةعالة ل قه الفضاءات يي

  قضايا وقصص المتعمع وإغداعات وتعارت الشغات.

 في مجال الفن في ضوءالشركات التي تعمل  حال إيجابية حول رؤية مستقبلية

 سياسة خاصة بحرية التعبير.



ن   ناك تقلص لحرية التعغير وتحعيم لدور نع  ل الدولة الرقاغية  ما قيرنا سالفا  م

الع ة الميولة أليق التراييص ققامة األنشبة واألعما  الفنية مواةقة وعدم 

لثقاةة نو و ارل والثقاةية ر م استناد المؤسسات تراييص م اولة العم  م  و ارل ا

نعد  نا قف ل  ير مغررل لو ارل التيبيب والتعاو  الدولي . الشؤو  االعتماعية

والسياسي لرقاغة وإعباء التراييص ل قه األعما   يوع ا ي األم  القوم

 واألنشبة.

و قا يعد ساغقة يبيرل ومقلقة ل قه المؤسسات والمن مات لتقليص عمل ا وحتى 

ي لم يعتد على مث   قه الممارسات م  قغ  الدولة إال ةيما ندر توقف ا. ةاقنسا  اليمن

 ه ني منع نو ح ر نو رقاغة!يحير يصات غصدمة عند تلق

 :توصيات ختامية

ال يغرر ألي  2015المستمر ةي اليم  منق مار   إ  الحرت والحصار والصراع

ن   بر  م  نبرا  الصراع انت اك حح ن لي م  حقوق اقنسا  ويصوصا  

على اقعال  العالمي لحقوق اقنسا  وما يتغعه م    موقعيالم  نوا     يمال

 اتفاقيات ومعا دات وتوصيات.

سياسات الةنقتر  غحر ومناقشة  قه التوصيات وعم  مسودل تضم ي  ما يتعلح غ

الياصة غحرية التعغير ةي إبار العم  الثقاةي والفني والوصو  غميرج يقدم لو ارل 

 لتالي:الثقاةة يتضم  ا
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