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مبادرة منتدى سالم اليمن هي منرب مسار ثان للمجتمع المدين والشباب ،ييرسه مركز صنعاء
بتمويل من وزارة اخلارجية الهولندية يف هولندا .تسعى هذه المبادرة التفاعلية إىل االستثمار
يف بناء وتمكني اجليل القادم من الشباب واجلهات الفاعلة يف المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم
يف القضايا الوطنية احلرجة .بنا ًء عىل الهدف األسايس لمركز صنعاء المتمثل يف إنتاج المعرفة
باألصوات المحلية ،تسعى هذه المبادرة إىل التطوير واالستثمار يف محليل السياسات الشباب
والكتاب من جميع أنحاء اليمن.

بتمويل من

مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل إحداث فارق عرب
اإلنتاج المعريف ،مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز،
المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية ،التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
واألمنية ،بهدف التأثري عىل السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
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المقدمة
عندمــا دخــل تنظيــم القاعــدة إىل مدينــة المــكال يف أبريل/نيســان ُ ،2015شـلّت احلركــة الثقافيــة والفنيــة حيــث أرهــب
التنظيــم الفنانــن ،وأســكت الكُتــاب ومنــع العــروض الفنيــة وحــدد واســتهدف أصحــاب الــرؤى الثقافيــة .اليــوم ،وبعــد
مــرور خمــس ســنوات عــى طــرد القاعــدة مــن المدينــة ،بــدأت الفنــون بالعــودة تدريجيًّــا .تقــول شــيماء بــن عثمــان،
مؤســس رشيــك يف مبــادرة ميمــز الفنيــة“ ،لقــد كان جــل عملنــا بمزيانيــات شــبه صفريــة لدرجــة أننــا اســتخدمنا
نفــس االلفتــة  15مــرة”.
تأسســت ميمــز عــام  2018تحــت شــعار “الفــن راجــع” بهــدف تعزيــز الفنــون والفنانــن ورفدهــم إىل ســوق العمــل.
عقــدت مبــادرة ميمــز منــذ تأسيســها أكــر مــن  17فعاليــة شــملت ورش عمــل لتمكــن الفنانــن وتعليــم تصميــم
اجلرافيــك ودورات عــن صناعــة األفــام وفعّاليــات الكاريــويك والعــزف عــى آلــة العــود .تعتقــد بــن عثمــان ،الشــابة
الــي تنحــدر مــن حرضمــوت ،أن عملهــا ودورهــا يخــدم هدفــن :إعــادة إحيــاء الفــن بعــد دحــر القاعــدة ،والمســاهمة
يف كــر النمــط الذكــوري الــذي طالمــا هيمــن عــى الفــن المحــي .تأمــل بــن عثمــان وغريهــا مــن النســاء يف المــكال أن
يلعــب الفــن دو ًرا يف تقليــص الفصــل بــن اجلنســن يف المدينــة.
وباإلضافــة إىل مبــادرة ميمــز ،يعمــل نــادي تكويــن الثقــايف الــذي أسســته ســت فتيــات يف أواخــر ســن المراهقــة
وأوائــل العرشينيــات (وأللمانــة أنــا واحــدة مــن المؤسســات) عــى كــر احلواجــز بــن اجلنســن .بــدأ نــادي تكويــن
عملــه كمجموعــة غــر رســمية لتعليــم تالمــذة المــدارس ،ثــم توســع ليشــمل فنانــن وفنانــات يتعاونــون ويعملــون
مــع بعضهــم البعــض .يقيــم النــادي فعاليــات لقــراءة الشــعر وجلســات لمناقشــة الكتــب ودورات تدريــب ويعــرض
األفــام بهــدف إحيــاء الــراث الثقــايف والفــي يف حرضمــوت.
ولكــن ال يــزال هنــاك تحديــات عــدة .فعــى الرغــم مــن انســحاب تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب مــن المــكال مطلــع
حــب اجلميــع بالفعاليــات المختلطــة .عــام
 ،2016ال يــزال هنــاك رواســب أيديولوجيــة متطرفــة يف المدينــة إذ ال ير ّ
 ،2019عــى ســبيل المثــال ،اعتقلــت الســلطات المحليــة شــباب مــن فرقــة رقــص  Wax on Crewبســبب انخراطهــم
بمــا ســمي “ممارســات دخيلــة” وأجربتهــم عــى توقيــع تعهــدات بعــدم ممارســة رقــص الهيــب هــوب .ولكــن القــرار
أُلغــي الح ًقــا عقــب احتجاجــات محليــة ،و ُدعــي الراقصــون أللداء يف حفــل وافقــت الســلطات المحليــة عــى تنظيمــه.
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حــن ســيطر تنظيــم القاعــدة عــى المــكال عــام  ،2015حــاول يف البــدء أن يحكــم عــر واجهــة محليــة أطلقــت عــى
حــا مــن المســؤول .منــع التنظيــم فــن الشــوارع وأزال
نفســها اســم “أبنــاء حرضمــوت ”.ولكــن لطالمــا كان واض ً
اللوحــات اإلعالنيــة وااللفتــات الــي تحتــوي عــى صــور نســاء وصــادر المجســمات البرشيــة المصنوعــة مــن الــورق
المقــوى يف األســواق والمحــات .كمــا شــن التنظيــم حملــة موســعة لهــدم المــزارات الصوفيــة الــي تمثــل فــرع مــن
اإلســام يعتــره التنظيــم شــكل مــن أشــكال البــدع الدينيــة .ولتنفيــذ هــذا األمــر ،شــكلت القاعــدة إدارة احلســبة والــي
كان مــن ضمــن المهــا ّم العديــدة الموكلــة إليهــا إعــداد قوائــم بالمواقــع الــي يجــب تدمريهــا .وعــى ســبيل المثــال،
دمــر التنظيــم “مقــام يعقــوب” الشــهري عــام  .2015نبــش أعضــاء التنظيــم القبــور يف المقــام ونهبــوا محتوياتــه ثــم
فجــروه .أدّى االنفجــار إىل إحــداث أرضار بالغــة يف المســاكن المحيطــة بالمقــام .كمــا دمــر التنظيــم الح ًقــا “قبــة
المحجــوب” و”قبــة مســجد بازرعــة”.
منــع التنظيــم ً
أيضــا إقامــة الموالــد الــي تحتفــل بمولــد النــي محمــد و”احلــرات” -وهــي محــارضات تتحــدث عــن
حيــاة النــي محمــد ،وغالبًــا تُــذاع عــر مكـ ّـرات الصــوت يف المســاجد -بحجــة أنّهــا مــن “البــدع” الصوفيــة المرفوضــة.
كان الكثــر مــن ســكان حرضمــوت يخشــون أن ممارســات القاعــدة لــن تقــف عنــد هــذا احلــد وأن التنظيــم ســيمنع
يف نهايــة المطــاف كل مــا يعتــره مــن البــدع ،ومــن بينهــا العديــد مــن الممارســات الدينيــة المحليــة مثــل “اخلتايــم”،
ً
احتفــال بختــم قــراءة القــرآن خــال شــهر رمضــان .كمــا نــر التنظيــم
وهــي فعاليّــة تقــام يف مــدن حرضمــوت
األناشــيد الدينيــة واجلهاديــة ومنــع إقامــة األعــراس والمعــارض الفنيــة والعــروض المرسحيــة ومعــارض الكتــب
الدوليــة والنــدوات.
ليــس مــن المســتغرب أن المــكال لــم تشــهد أي مقاومــة تذكــر ضــد حملــة التنظيــم عــى الفــن .بعــض الفنانــن
انســحبوا مــن احليــاة العامــة محاولــن عــدم لفــت النظــر ،بينمــا ســافر البعــض خــارج البــاد وتخــى البعــض اآلخــر
عــن فنــه خــال تلــك الفــرة .قــال يل الشــاعر اليمــي ســعيد اجلريــري يف رســالة نصيــة“ :لقــد كان (ذلــك) العــام تحــت
حكــم القاعــدة رهيبًــا” .وأضــاف اجلريــري الــذي غــادر اليمــن إىل هولنــدا خشــية عــى حياتــه بعــد تلقيــه تهديــدات:
“(خالل) هذا العام من حكم القاعدة تشكلت قاعدة فكرية يف المجتمع
تنظر إىل اإلبداع زش ًرا ،وبات المبدع مته ًما يف أخالقه وقيمه ً
بدل من
حقيقة كونه صان ًعا جلماليات األخالق والقيم اليت يرىق بها اإلنسان،
ويغادر الوحش الذي يسكنه”
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عودة الثقافة
ثقافــة حرضمــوت ،الــي تعكســها أشــعار حســن المحضــار وأغــاين كرامــة مرســال ،معروفــة بشــكل واســع يف دول
الــرق األوســط وآســيا ،وبالتــايل عودتهــا أمــر يســتحق االحتفــاء بــه فعـ ًـا .كمــا تتمــز حرضمــوت بالفنــون المرئيــة
والرقــص والقصــص الشــعبية واألهازيــج والــدان احلرضمــي .وخــال الســتينيات ،تمــزت حرضمــوت بالتنــوع
الثقــايف واإلبــداع يف شــى المجــاالت وعــى وجــه اخلصــوص المــرح الــذي أخــذ طاب ًعــا رســميًّا بحلــول الســبعينيات
والثمانينيــات حيــث نُظمــت العــروض المرسحيــة بدعــم ورعايــة مــن الســلطان احلاكــم للمدينــة آنــذاك .كمــا ازدهــرت
را مــن النشــاط الثقــايف.
معــارض الكتــب ودور النــر الــي شــكلت جــز ًءا كب ـ ً
بحســب الــروايئ صــاحل باعامــر ،اتســمت فــرة الثمانينيــات باالزدهــار الثقــايف يف حرضمــوت واجلنــوب إجمـ ً
ـال ،رغــم
الــراع الســيايس الــذي شــهدته تلــك احلقبــة .وقــال باعامــر إن عــي نــارص محمــد ،الرئيــس الســابق لدولــة جنــوب
اليمــن حينهــا ،ســاهم يف ازدهــار وتطـ ّور الثقافــة بطريقــة تواكــب الواقــع االقتصــادي والســيايس واالجتماعــي حيــث
ً
أُقيمــت الكثــر مــن المهرجانــات الــي كانــت مشــهورة للغايــة ونُظمــت ً
عروضــا لهــا يف اخلــارج.
أيضــا
كمــا أن الثقافــة احلرضميــة واضحــة ً
أيضــا يف اخلــارج ال ســيما يف الهنــد وإندونيســيا حيــث أن المهاجريــن احلرضميــن
ســافروا إىل مختلــف أنحــاء العالــم ،وتحديـ ًدا يف آســيا ،وتمســكوا بحضارتهــم المحليــة أينما ذهبوا .قال المستكشــف
الربيطــاين الســر ريتشــارد برتــون عــن احلضــارم يف القــرن التاســع عــر“ :يقــال بشــكل عــام أنــه مــن المســتحيل أن
تــرق الشــمس عــى أرض ال يوجــد فيهــا حرضمــي” .كمــا أدخــل احلضــارم الذيــن عــادوا إىل حرضمــوت عــادات البــاد
الــي زاروهــا ،فعــى ســبيل المثــال ،الصــارون هــو اللبــس الطاغــي يف ســاحل ووادي حرضمــوت اآلن ،وهنــاك ً
أيضــا
الكثــر مــن الكلمــات المســتعارة مثــل خــز الرباوطــة وفلفــل الشــتين والعشــار يف الوجبــات اليوميــة للحضــارم ،وهــي
باألصــل هنديــة ومــع مــرور الوقــت أصبحــت جــزء ال يتجــزأ مــن المطبــخ احلرضمــي.
ويف التســعينيات ،تأطــرت النشــاطات الثقافيــة بشــكل أكــر وفــق اتجاهــات سياســية وأيديولوجيــة .أُغلقــت دور
الســينما وتقلصــت األنشــطة الثقافيــة ُ
وفرضــت قيــود عــى دور النــر يف ظــل الرقابــة المجتمعيــة والدينيــة .كمــا
تقلّــص دور وزارة الثقافــة واإلعــام المحــدود أصـ ًـا نتيجــة تخفيــض المزيانيــة .شــهدت حرضمــوت بشــكل عــام
والمــكال بشــكل خــاص فعاليــات فنيــة وثقافيــة عكســت إرث حرضمــوت الغــي والممــز خــال احتفــاالت  22مايــو/
أيــار عــام  2005بمناســبة الذكــرى اخلامســة عــر للوحــدة .كان أبــرز فعاليــة خــال احلفــل أوبريــت أعــراس اجلــذور
الــذي ظهــر فيــه المــؤدون بأزيــاء جميلــة وغنــوا عــن التغــرات يف حيــاة اليمنيــن وعــن تاريــخ اليمــن مــن االنجــازات
والمعــارك عــن النــر والوحــدة .وعــام  ،2008اســتضافت مدينــة المــكال أول معــرض دويل للكتــاب بمشــاركة 80
دار نــر محليــة وعربيــة مــن دول اخلليــج العــريب وســوريا ومــر ولبنــان واألردن .يســتمر المثقفــون والفنانــون
يف الكتابــة والنــر وإحيــاء النــدوات الثقافيــة والفنيــة يف المنطقــة ويف االحتفــاء باحلضــارة .هــذا هــو التاريــخ
الغــي الــذي تأمــل مجموعــات مثــل ميمــز وتكويــن يف البنــاء عليــه بهــدف إعــادة إحيــاء المشــهد الفــي والمتنــوع يف
حرضمــوت.
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عـــن الكـــاتب
رشوق الرمادي هي مهندسة معمارية وريادية يف مجال الثقافة والمجتمع ،وهي عضو يف
منتدى سالم اليمن التابع لمركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية .هي ً
أيضا باحثة يف المركز
اليمين لقياس الرأي العام ،ومؤسس رشيك يف نادي تكوين الثقايف.

مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية هــو مركــز أبحــاث
مســتقل يســعى إلــى إحــداث فــارق عبــر اإلنتــاج المعرفــي،
مــع تركيــز خــاص علــى اليمــن واإلقليــم المجــاور.
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