
ــواد  ــة والســينامئية م ــة الدرامي ــامل الفني ــد األع مل تع
للرتفيــه فقــط، بــل إنهــا أصبحــت متثــل إحدى أهــم أدوات 
ــى  ــرص ع ــدول وتح ــا ال ــي متتلكه ــة« الت ــوة الناعم »الق
تطويرهــا لدعــم حضورهــا ورمبــا نفوذهــا خــارج حدودهــا 
الجغرافيــة. وقــد تبلــور توظيــف صناعــة الســينام والدراما 
ــر،  ــة بشــكل كب ــا خــال الســنوات املاضي ــا وإقليميًّ عامليًّ
ال ســيام مــع تطــور هــذه الصناعــة ومواكبتهــا للتقنيــات 
الحديثــة، وهــو مــا ســاعد يف جعلهــا أكــر جذبـًـا وماءمــًة 
ــر إىل الخــارج. ويف هــذا اإلطــار تنوعــت أهــداف  للتصدي
األعــامل الســينامئية والدراميــة، مــا بــن تنشــيط القطــاع 
الســياحي يف دولــة مــا، أو تحســن الصــورة الذهنيــة عــن 
تلــك الدولــة، أو خدمــة أهــداف سياســتها الخارجيــة، 

وغرهــا مــن أمنــاط توظيــف هــذه الصناعــة.

وتعــد وســائل اإلعــام يف اإلقليــم األكــر جذبـًـا للدرامــا 
ــا، كــام أن العديــد مــن  والســينام الواســعة االنتشــار عامليًّ
ري هــذا النــوع مــن  دول املنطقــة باتــت مــن أهــم ُمصــدِّ
األعــامل الفنيــة للعــامل. فخــال الســنوات املاضيــة بــرزت 
األعــامل الفنيــة املرصيــة واإليرانيــة والرتكيــة، واســتطاعت 
الدرامــا  صعــدت  كــام  الجغرافيــة،  حدودهــا  عبــور 
ــة، يف  ــدول العربي ــر يف ال ــة وانتــرت بشــكل كب الخليجي
ــة  ــام العربي ــائُل اإلع ــه وس ــتقدمت في ــذي اس ــت ال الوق
درامــا أجنبيــة، صينيــة وكوريــة ومكســيكية وهنديــة 
وكرواتيــة، اعتــامًدا عــى األمنــاط الجديــدة التــي تقدمهــا 
ــوى بعــض األعــامل  ــدىن محت ــب ت ــا، إىل جان هــذه الدرام

ــا  ــا، أو تركيزه ــرار مضمونه ــة وتك ــة املقدم ــة املحلي الفني
عــى قضايــا منفــرة كــام كان الحــال خــال املوســمن 

ــن. املاضي

انتشار واسع:
ــاع  ــن صن ــرًا ب ــا كب ــة تنافًس شــهدت الســنوات املاضي
ــا عــى ســوق اإلعــام يف  ــا وعامليًّ الدرامــا والســينام إقليميًّ
ــن  ــب ممك ــر نصي ــى أك ــول ع ــة، للحص ــة العربي املنطق
ــوات  ــت القن ــام تنافس ــايئ، ك ــث الفض ــاعات الب ــن س م
الفضائيــة يف املنطقــة بدورهــا عــى الحصــول عــى حقــوق 
البــث ألشــهر األعــامل الدراميــة اإلقليميــة والدوليــة، 
ــة  ــة والكوري ــة الصيني فاتســعت الســوق لألعــامل الدرامي
ــب  ــة، إىل جان ــة والرتكي ــيكية والهندي ــة واملكس والكرواتي
يف  األحــدث  والخليجيــة  والســورية  املرصيــة  األعــامل 

ــة. ــال املنافس مج

ــد مــن العوامــل إىل انتشــار األعــامل  وقــد أدت العدي
الدراميــة الوافــدة مــن اإلقليم والعــامل يف املنطقــة العربية، 

ويتمثــل أبرزهــا يف:

١- اإلقبــال املتزايــد مــن القنــوات الفضائيــة عــى 
األعــال الدراميــة غــر العربيــة: يف إطــار تواصــل ســاعات 
البــث الفضــايئ طــوال اليــوم، حرصــت القنــوات الفضائيــة، 
ال ســيام املتخصصــة يف بــث املحتــوى الدرامــي، عــى 
ــد  ــا، كأح ــوم بعرضه ــي تق ــة الت ــامل الدرامي ــع األع تنوي
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ســبل جــذب املشــاهد ومــن ثــم الحصــول عــى نصيــب 
مــن ســوق اإلعانــات التجاريــة، واســتقطاب الرعــاة، 
ألربــاح  القنــوات  هــذه  تحقيــق  أدوات  أهــم  وهــى 
تســتطيع مــن خالهــا الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه عامليهــا، 

ــا.  ــر أدائه وتطوي

ويف هــذا الســياق، كانــت الدرامــا غــر العربيــة أحــد 
مصــادر هــذا التنويــع، ال ســيام وأن لبعضهــا شــعبية ميكن 
البنــاء عليهــا، مثــل الدرامــا الهنديــة التــي تحظى بشــعبية 

واســعة منــذ ســنوات بعيــدة لــدى املشــاهد العــريب.

٢- دبلجــة األعــال غــر العربية: ســاعد قيــام القنوات 
ــة إىل  ــر العربي ــة غ ــامل الدرامي ــة األع ــة بدبلج الفضائي
ــذه  ــل ه ــار مث ــرة، يف انتش ــة كب ــة، بدرج ــة العربي اللغ
ــث  ــة، حي ــة املرتجم ــامل الدرامي ــة باألع ــامل، مقارن األع
ــوات يف الدوبــاج اللغــة الدارجــة  اســتخدمت هــذه القن
لرتجمــة املحتــوى الدرامــي، كــام غــرت األســامء األجنبيــة 
إىل أســامء عربيــة لســهولة الوصــول إىل املتلقــي، فانترت 
اللهجــة الســورية يف دوبــاج األعــامل الدراميــة غــر 
العربيــة، تلتهــا اللهجــة املرصيــة، ثــم التونســية واملغربية.

ــمت  ــا: اتس ــن القضاي ــة م ــاط مختلف ــم أمن ٣- تقدي
ــة الوافــدة عــى وســائل اإلعــام  معظــم األعــامل الدرامي
ــات  ــة، وجــودة جاملي ــاٍل مــن الحرفي العــريب مبســتوى ع
الصــورة، واإلخــراج، والرتكيــز عــى املناطــق الطبيعيــة 
الخابــة، وهــو ما جــذب املتلقــي ناحية املتابعة ملشــاهدة 
املزيــد مــن عنــارص اإلبهــار التمثيليــة والجامليــة، يف ظــل 
ــي  ــدين املســتوى التقن ــا، وت ــوى املقــدم محليًّ ــة املحت رتاب
ــح هــذه األعــامل  للصــورة، وهــى عوامــل تصــب يف صال

ــدة.  الواف

تسييس الفن:
ــارج  ــة للخ ــامل الدرامي ــر األع ــار تصدي ــار انتش يف إط
بــن بعــض دول اإلقليــم، تتعــدد أمنــاط توظيــف الدرامــا 
ــدى  ــا تتع ــمل أهدافً ــا لتش ــل منتجيه ــن قب ــينام م والس

ــي: ــام ي ــه في ــن تناول ــا ميك ــو م ــاع، وه ــه واإلمت الرتفي

١- خدمــة أهــداف السياســة الخارجيــة: اعتمــدت 
بعــض الــدول عــى صناعــة الدرامــا كأداة مــن أدوات 
السياســة الخارجيــة الخاصــة بهــا، وكوســيلة لدعــم النفــوذ 
ــد  ــا اإلقليمــي والعاملــي. وق الناعــم واالنتشــار يف محيطه

مارســت تركيــا الــدور األبــرز يف هــذا اإلطــار حديثًــا، 
ــر  ــة، غ ــا والســينام املرصي ــك الدرام ــبقتها يف ذل ــام س في
أن أســبابًا عــدة أدت إىل تفــوق الدرامــا الرتكيــة التــي 
اســتطاعت الوصــول إىل دول أمريــكا الاتينيــة والقوقــاز، 
فضــا عــن انتشــارها يف املنطقــة العربيــة بكثافــة، اعتامًدا 
عــى دبلجتهــا للهجــة الســورية يف دول الخليــج واملــرق 
العــريب ومــرص، وإىل اللهجــات التونســية واملغربيــة يف 

ــا.  ــامل إفريقي دول ش

وقــد انتــرت الدرامــا الرتكيــة يف الــدول العربيــة منــذ 
ــاتها إىل  ــر مسلس ــا تصدي ــتطاعت تركي ــام 2007، واس ع
أكــر مــن 100 دولــة حــول العــامل، بشــكل أدى إىل تحقيق 
ــد رشاء  ــنويًّا، كعائ ــون دوالر س ــل إىل 200 ملي ــاح تص أرب
هــذه املسلســات، حســب بعــض التقديــرات، كــام تشــهد 
ســوق العقــارات الرتكيــة وقطــاع الســياحة انتعاشــة منــذ 
ــياحية  ــق الس ــي للمناط ــج الدرام ــل الرتوي ــنوات بفض س
ــات  ــور وفي ــن قص ــة م ــاين الرتكي ــار املب ــا، وإظه يف تركي
وشــقق ســكنية بشــكل يدفــع بعــض املســتثمرين إىل 

اقتنائهــا واالســتثامر فيهــا. 

٢- تصحيــح الصــورة النمطيــة: تبنــت الدرامــا الصينيــة 
هــذه  العربيــة،  املنطقــة  لــدول  املوجهــة  والكوريــة 
اآلليــة، ال ســيام يف ظــل انتشــار أفــكار مســبقة عــن تلــك 
الــدول، مفادهــا أن شــعوبها شــديدة العمليــة، وال تهتــم 
بالحيــاة االجتامعيــة، وأنهــا مجتمعــات منغلقــة عــى 
نفســها ومقاومــة للمظاهــر الغربيــة، وهــى األفــكار التــي 
ــة  ــة والصيني ــات الكوري ــن املسلس ــد م ــا العدي صححته
ــة  ــة للغ ــة مدبلج ــات العربي ــى الشاش ــت ع ــي ُعرض الت

ــة.  العربي

ــر  ــن التع ــرتة م ــد ف ــارج: بع ــائل للخ ــه رس ٣- توجي
عقــب انــدالع الثــورة الســورية، بســبب عــزوف املنتجــن، 
وتدهــور األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة يف 
ــات  ــن التلفزيون ــد م ــة العدي ــن مقاطع ــا ع ــاد، فض الب
ــر،  ــوع أك ــوة وتن ــرة بق ــادت األخ ــورية، ع ــا الس للدرام
وتــم تصويــر أغلبهــا يف الداخــل الســوري يف أكــر املناطــق 
القــوات  وتحــت حاميــة  العاصمــة دمشــق،  أمًنــا يف 
ــمية  ــة الرس ــات الرؤي ــذه املسلس ــس ه ــة، لتعك النظامي
ــدة توحــي  ــم عدي ــن مزاع ــي تتضم ــام الســوري الت للنظ
ــرب  ــن الح ــم م ــى الرغ ــتقر ع ــن ومس ــع آم ــأن الوض ب

ــاد. ــاء الب ــرة يف أنح الدائ
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ويف هــذا الســياق، ركــزت بعــض هذه املسلســات عى 
تواجــد الخدمــات وتوافــر الســلع، يف إشــارة إىل أن الوضــع 
االقتصــادي مل يتأثــر بشــكل كبــر، يف حــن مل يغفــل بعضها 
األوضــاع السياســية التــي متــر بهــا البــاد، ولكنهــا تتنــاول 
ــاه  ــذي يتبن ــام ال ــاب الع ــا للخط ــورة  وفًق ــات الث تداعي
النظــام. وفيــام تضمنــت العديــد مــن املسلســات رســائل 
ــاء  ــد، ج ــاع للقائ ــة واالنصي ــول الوطني ــدور ح ــة ت موجه
ــور  ــال- ليص ــبيل املث ــى س ــارة« -ع ــاب الح ــل »ب مسلس
ــا،  ــو الوحيــد القــادر عــى حاميته ــارة ه ــم الح أن زعي

والحريــص عــى مصلحتهــا.

٤- مواجهــة العزلــة: اســتطاعت الســينام اإليرانيــة 
تحقيــق نتائــج بــارزة عــى الصعيــد العاملــي، مــن خــال 
مشــاركة مخرجيهــا وممثليهــا يف املهرجانــات العامليــة 
الكــرى ال ســيام مهرجــان »كان«، وقــد حصلــت العديــد 
مــن األعــامل اإليرانيــة عــى جوائــز عامليــة أشــهرها 
وأكرهــا تكــراًرا جائــزة »الســعفة الذهبيــة«، قبــل أن 
تتمكــن الدرامــا اإليرانيــة، والدينيــة منهــا عــى وجــه 
ــة.  ــض دول املنطق ــل بع ــار داخ ــن االنتش ــوص، م الخص

والافــت يف هــذا الســياق هــو أن هــذا النجــاح مل 
يقتــرص عــى الفنانــن واملخرجن الذيــن ســعوا إىل التغلب 
ــل  ــراين، ب ــل النظــام اإلي ــن قب ــة املفروضــة م عــى الرقاب
امتــد أيًضــا إىل الفنانــن واملخرجــن القريبــن مــن النظــام، 
والذيــن قامــوا بإنتــاج أعــامل فنيــة يف الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة وأوروبــا، حيــث تتســم األعامل الفنية –حســب 
رأى بعــض النقــاد- بالقــرب من الشــارع اإليــراين، واإلغراق 
يف املحليــة، وهــو مــا يدفــع املتلقــي ملزيــد مــن املتابعــة 
حتــى تتســنى لــه معرفــة املجتمــع اإليــراين بشــكل أكــر.

وميكــن القــول يف النهايــة إن نجاح الدراما يف االنتشــار، 
وتخطــي الحــدود الجغرافيــة، وعوامــل اللغــة، واختــاف 
العــادات والتقاليــد بــن الشــعوب؛ يرشــحها لاســتمرار يف 
تحقيــق األهــداف املنوطــة بهــا عــى اختافهــا، ال ســيام 
يف ظــل تزايــد اتجــاه بعــض الــدول إىل توظيــف أعاملهــا 

الدراميــة لخدمــة سياســتها الخارجيــة.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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