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 مقدمة

 عصر الدول واإلمارات الثاني
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د له مكانا بين ظل مصطلح "األدب العربي المعاصر" مصطلحاً يحاول أن يج
العصور األدبية المتتابعة منذ الجاهلية إلى اآلن، وهو مصطلح مراوغ يكاد ينسحب 
على كل أدب عربي في كل عصر من زاوية الرؤية اآلنية، وكنا حتى فترة قريبة 
نقول إنه ال يعلم أحد من الناس ماذا يمكن أن يطلق عليه في العصور التالية. خصوصا 

ات أدبية تجتاح هذا العصر منذ الربع األول من القرن الماضي ونحن نرى عدة تيار
(القرن العشرين)، وهو عصر يتميز بانفتاح عجيب على فنون أدبية نمت ونضجت 

 وتقلبت فيه ضمن عدة معطيات.

وكنت وما زلت أتعامل مع العصر الحديث واألدب العربي المعاصر وفق 
جمالية التي بدأت في أواخر العصر التقسيم الجمالي، حيث إنه وفق المتغيرات ال

العثماني، بنشوء روح تجديدية في الشعر بدأت مع محمود سامي البارودي، وروح 
م في المسرحية 1834تجديدية على صعيد المسرح والقصة بدأت إرهاصاتها من عام 

البشرية األولى التي نُفذت في أريحا بفلسطين... وصل خبرها ولم يصل نصها، وفي 
م بدأت رحلة المسرح البشري الذي وصلنا خبره ووصلت نصوصه مع 1847عام 

مارون النقاش وزمالئه الذين اضطروا للرحيل من مناطق النفوذ العثماني حتى يتحقق 
لهم النشاط األكثر فعالية. وتلك الفترة الزمنية من أواخر العهد العثماني حتى بداية 
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تحت اسم "األدب الحديث" ألنها  عصر الدول واإلمارات الثاني كانت تستحق الرصد
تمثل مرحلة انطالق تاريخ العرب الحديث، حيث شهدت تغيرات سياسية وفنية تسمح 

 بإفرادها ضمن ذلك االسم.

وما شهده من تغير جمالي على صعيد انتشار شعر  1947ولعل مجيء عام 
 يستهان جزءا ال التفعيلة وبداية مرحلة الواقعية الفنية وانتهاء مرحلة الرومانسية، مثّل

 به مما اصطلح الناس على تسميته باألدب المعاصر.

والتقسيم الذي ذكرتُه جمالي أكثر منه سياسي، أما بالنسبة للتقسيم السياسي 
فإنني أرى اعتماد أوائل القرن السادس عشر بداية العهد العثماني، ذلك أن الوطن 

ولة العثمانية، وكان ذلك بعد العربي خضع منذ مطلع القرن السادس عشر لسيطرة الد
انتهاء عصر الدول واإلمارات األول الذي اشتمل على دولة المماليك التي تزامنت 
معها دول أخرى، وصوالً إلى نهاية العصر العثماني المتمثل في سقوط الخالفة 

 العثمانية بعد الحرب العالمية األولى واتفاقية سايكس بيكو. 

العصر الحديث، أو ما يجب تسميته بعصر الدول وتُعد تلك النهاية بداية 
واإلمارات الثاني، ألن مظاهر تفكك الدولة العثمانية وبدء االستعمار ثم التحرر الشكلي 
في منتصف القرن العشرين واستمرارية التبعية لالستعمار وتحكمه في مصائر الدول 

 تحمل سوى مالمح واإلمارات التي تزداد أعدادها بازدياد تفككها؛ تلك المظاهر ال
عصر الدول واإلمارات الثاني قياساً على ما سمي بعصر الدول واإلمارات األول، 
الذي ابتكره شوقي ضيف رحمه اهللا، وال مشاحة في المصطلح ألن العصر العباسي 
انقسم لعصرين... خصوصا أن حضور الخليفة العباسي في العصر الثاني كان رمزياً، 

ة العثمانية كان رمزيا في العقود األخيرة لها قبل انتهائها بشكل كما أن حضور الخالف
 . 1923رسمي عام 
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كنت وال زلت في كتابي "عصر الدول واإلمارات الثاني" الذي صدرت منه 
خمس طبعات ال أدعي القدرة على اإللمام بكل ما يحتويه عصر الدول واإلمارات 

اولت جمع بعض األوراق النقدية الثاني من إبداعات وأجناس أدبية مختلفة، بل ح
واألدبية في ملف واحد يجمع بينها رابط المعاصرة، ليكون هذا الكتاب صفحة متواضعة 
من صفحات ملف زاخر، يطمح إلى االتساع والشمول يوما ما وفق منهجية د. شوقي 
ضيف في التأريخ لعصر الدول واإلمارات األول. واليوم نسعى إلى تحقيق ذلك 

خالل أبحاث إخوة أعزاء جمعنا بهم القدر الجميل لمحاولة سبر أغوار الطموح من 
ذلك العصر من خالل تتبع دول وإمارات وممالك العرب في هذه المرحلة الحرجة من 
تاريخ أمتنا، عبر أجزاء متعاقبة، تستعرض تاريخ الشعر العربي وسمات تطوره 

وسع لتأريخ أكبر وتحليل وبعض أعالمه، وأسأل اهللا عز وجل أن يكون ذلك مقدمة أ
أعمق لتلك المرحلة التي نعايش جزءا كبيرا منها اليوم، وقد أنجزنا المرحلة األولى 
من خالل رصد الواقع السياسي والحضاري لتلك الدويالت، وفن الشعر ومالمح 
التطور وأبرز الشعراء، والفن القصصي بنوعيه الرواية والقصة القصيرة، ونسير 

ثقة نحو رصد الفن المسرحي ضمن فريق يكمل المشوار، واهللا نسأل اليوم بخطوات وا
 أن يكتب لنا السداد والتوفيق.

،،،UV4/ST و=,اد UW-E 9Pوز U0;P 4Yور U@SZ د,E ه,/<H4ن هللا و<.+ 

R#^_ 4ل/T 
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 الفصل األول

 

 

 

 

 

 

 المسرحية اإلماراتية

 في عصر الدول واإلمارات الثاني
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 المـقدمة

بسم اهللا أبدأ، بسم الذي خلق األكوان وعلّم اإلنسان ما لم يعلم، بسم الذي 
ه آلله الكريم محمد بن عبد اهللا وعلى أنعم علي والصالة والسالم على رسو

 وصحبه وسلم، أما بعد ...

 

المسرح فن غربي قديم، ترجع أصوله لليونان والرومان، فكانت تُقام 
هدف الترفيه عن الناس، وتفريغ ما في جعباتهم، فهو تمثيٌل للذات المسرحيات ب

وما يجول فيها، ثم انتقل هذا الفن إلى البلدان المجاورة بفعل انتقال الثقافات من 
علم كُلُّنا ي، وخالل الترحال، والتزاوج، واالستعمار، أي بسبب اختالط الشعوب

وهي: النص، والشخصيات أن المسرح ال يكون إال بتوفر أركانه الخمسة، 
 (الممثلون)، وخشبة المسرح، والجمهور، واإلخراج.

 

(أبو الفنون) ألنه يضم الشعر، والموسيقى، تحت مسمى أشتهر المسرح 
واالستعراض، والتمثيل، واإليماءات، والتمثيل الصامت، وكل الفنون التي يمكن 

ل تلك ؛ لذلك ناأن نتخيلها نستطيع تطبيقها من خالل عرض على خشبة المسرح
التسمية، كما أننا في هذا الفن نواجه الجمهور مباشرة، وبعض المسرحيات قد 

 تُعرض على التلفاز، ولكن تجمعهما خشبة المسرح، فهو يفوق الفنون السبعة.

 

المسرحية: نص حواري خيالي، طويل أو قصير، يمكن أن يكون نثرا أما 
تقسيمه إلى عناصر مستقلة، حيث  أو شعرا، وهي عمل أدبي متكامل ال يسهل
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إن كل عنصر من عناصرها ال ينسلخ عن العناصر األخرى، بل يتفاعل معها، 
وتنعدم فعاليتها دونه، وتقوم المسرحية على فكرة، ينسجها الكاتب في حكاية 
محبوكة األطراف، تقوم على شخصيات تجسدها من خالل الحوار والصراع 

 .)1(واألحداث

أنبه على أهمية النص المسرحي، فإن توافرت جميع وفي هذا المقام 
عناصر المسرحية من دون نص، ال يكون هناك مسرحية، والبحثُ يدور حول 
المسرحية عموما، ونصها على وجه التحديد، في دولة عربية شقيقة، وهي 

 اإلمارات العربية المتّحدة.

 

 : )2(اإلمارات

، اسمها السابق ساحل عمان، أو هي دولة تقع في شبه الجزيرة العربية
إمارات الساحل المتصالح، أو الساحل المهادن، وعند اإلنجليز كانت تُعرف 

 بساحل القرصان.

، ثم ١٩٧١إلى  ١٨٢٠كانت اإلمارات تخضع للحماية البريطانية منذ عام 
اتحدت اإلمارات السبعة (الفجيرة، أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، رأس 

قوين) وقامت دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر الخيمة، أم ال
  م.١٩٧١عام 

                                                             

 )   انظر؛ موسوعة األدب القصصي؛ د.كمال غنيم.1(

، ٢٠١١د ياغي، مكتبة العبيكان، )   لالستزادة، انظر. تاريخ العالم العربي المعاصر، إلسماعيل أحم2(
 .٧٨ - ٧٣الصفحات 
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 األول المبحث

 العربية المتحدة الحركة المسرحية الفنية في اإلمارات

 

تحدثَتْ كثير من المؤلفات والتقارير عن نشأة المسرح في اإلمارات، ووجدتُ 
ادر الذي يحمل عنوان (الحركة أنهم استندوا جميعا إلى كتاب عبد اإلله عبد الق

المسرحية في دولة اإلمارات العربية) رغم أنه عراقي المولد والنشأة، وفي 
بكتابه (مسرح  )1(المقابل عارضه في بعض النقاط الدكتور حبيب غلوم العطار

اإلمارات في خمسة عقود)، حيثُ يرجع الفضل في دخول الفن المسرحي دولة 
 لعرب.اإلمارات إلى الوافدين ا

 

انطلقت بدايات المسرح في اإلمارات من اإلذاعات المدرسية، ثم تطورت 
فأصبحت تُقام في النوادي الرياضية الثقافية، فتحول المسرح من منصة إذاعية 

لها كيانها واستقرارها،  إلى خشبة مسرحية أولية، وبعد إعالن اإلمارات دولةً
 ن الفرق المسرحية.وكَبدأ تَ

                                                             

م، مخرج وممثل ١٩٦٣)   حبيب غلوم حسين العطار: المعروف بـ(حبيب غلوم)، من مواليد 1(
إماراتي، عضو مؤسس لمسرح رأس الخيمة الوطني، قام بتمثيل عدد كبير من األعمال المسرحية 

لم ترويها شهرزاد وما كان ألحمد بنت سليمان، منها: واقدساه، المهرجون، الخوف، الطوفة، حكاية 
شارك في العديد من األعمال اإلذاعية والتلفزيون ممثالً  ومخرجا، أشرف على العديد من الدورات 
المسرحية التدريبيةً مشرفاً  ومحاضرا، يشغل منصب مدير المراكز الثقافية في وزارة االعالم والثقافة 

 .في اإلمارات
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عرِياإلرهاصات  في كتابه (البدايات المسرحية) )1((القاسمي) الشيخ ض
، والتي يجزم أنه لم يذكرها أحد قبله، وبناء على )2(األولى للمسرح اإلماراتي

م) فيمكننا أن نُرجع الفضل إليه في التأريخ األصح واألشمل ١٩٣٩سنة ميالده (
 للمسرح اإلماراتي منذ النشأة.

أرجا أول مسرحية القاسمي إرهاصات نشأة  عسترجعالمسرح في بالده م
في المدونة األولى من الكتاب، التي سماها: –شهدها وهو ابن عشر سنوات، 

عندما ظهر رجل عراقي في الشارقة، يحمل معه صندوقًا يتفرج  -صندوق الدنيا
الناس من خالل فتحة فيه على الصور، وكان هذا الرجل يروي الحكايات 

الناس في ذلك الزمان ساحرا، ولكن هذا المشهد نعده من  واألساطير، وقد عده
 ألوان الفرجة لكنه ليس مسرحا حقيقيا على أصوله.

 :)3(يمكننا تقسيم نشأة وتطور المسرح اإلماراتي إلى ثالث مراحل

 األولى: من خالل األنشطة المدرسية!!

 الثانية: من خالل النوادي الرياضية.!!

 ة بعد قيام الدولة.الثالثة: ظهور الفرق المسرحي!!

                                                             

م، حاكم ١٩٣٩هو سلطان بن محمد بن صقر القاسمي، من مواليد الشارقة سنة  )   القاسمي:1(
الشارقة، وهو بارع في التاريخ والثقافة والفنون واألدب، وله شرف أو نص وعرض إماراتي في 

 م ١٩٥٩م ١٩٥٨مسرحية (وكالء صهيون) سنة 

 .٢٠١١قاسمي، الشارقة، )   انظر؛ البدايات المسرحية، لسلطان بن محمد القاسمي، منشورات ال2(

. ٢٠١٣يوليو  ١٥)   انظر؛ مقال (ضوء على المسرح اإلماراتي)، حواس محمود، جريدة الخليج، 3(

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9f36eb32-5958-4e90-b65f-
6ab71cd0c902 
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 المرحلة األولى (األنشطة المدرسية):

اتضحت بذور المسرح اإلماراتي في خمسينات القرن الماضي علي يد 
هواة بالفطرة، على مستوى التأليف أو التمثيل، فانطلقوا من واقعهم االجتماعي 

 والثقافي والتاريخي ليجسدوا مسرحا يحكي حياتهم.

 

لتي قدمها إماراتيون على خشبة المسرح، بينما كان من األعمال المسرحية ا
النص من تأليف كُتّابٍ عرب من جنسيات مختلفة؛ مسرحية (المروءة المقنعة) 

، )3(١٩٥٥عام  )2(لـ(محمود غنيم) )1(وهي نفسها مسرحية (جابر عثرات الكرام)
كانت و في مدرسة القاسمية في الشارقة، وقد قام بدور البطولة الشيخ (القاسمي)،

هذه المسرحية حافزا النطالق المسرح والمسرحيات اإلماراتية، كما أثرت هذه 
 التجربة العملية إيجابا على عود قلم الكُتاب فاشتد، وبدأ يخط المسرحيات.

 

أما في دبي، فيذكر زهدي الخطيب أن أول مسرحية، شهدتها مدارس 
قد مثَّل فيها آن ذاك م، بعنوان (جامع الذهب)، و١٩٥٨دبي، كانت في العام 

 الشيخ حمدان بن راشد ومعه جمعة غريب.

                                                             

، المسرحية في اإلمارات)   وجدتها بعنوان (جابر عثرات الكالم) في تقارير أخرى، انظر. الكتابة 1(
 .١٩ص

، من دواوينه الشعرية ديوان (صرخة ١٩٠١)   محمود غنيم: شاعر مصري، ولد في مليج سنة 2(
 .١٩٧٢، وكذلك (في ظالل الثورة) و (رجع الصدى)، توفي سنة ١٩٤٧في واد) عام 

يع، ر والتوز)   انظر. المسرح والقضايا المعاصرة، ليحيى سليم البشتاوي، األكاديميون للنش3(
 .١٧١، وكتاب مسافر في شرايين الوطن، ص ٣٥٠، ص ٢٠١١
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 المرحلة الثانية (النوادي الرياضية):

تم عرض أول مسرحية إماراتية قدمها اإلماراتيون على أرض نادي 
م، وبسببها ١٩٥٩عام ) 1(الشعب بالشارقة وهي مسرحية (وكالء صهيون)

 لحاكم العسكري البريطاني، وُأمرتعرض المسرح اإلماراتي لالضطهاد من قبل ا

بإغالقه؛ باعتبارها من أنواع التحريض التي تخالف السياسة البريطانية، ومنذ 
تلك اللحظة هدأ حضور المسرح اإلماراتي فترة، وما إن بدأت الستينات إال 
 ضويعود عرض المسرحيات ثانية، كما في المسرح األهلي برأس الخيمة، فعر

 دة مسرحيات، مثل:م ع١٩٦٩قبل عام 

 

، عرض خاللها قضية يبكي )2((غالء المهور وتدهور األمور) لحمد سلطان!-
منها الرجال في اإلمارات، بينما تزداد عنوسة النساء نظرا الرتفاع 

 مهورهن، وهي صرخة جلية لتخفيض المهور ليستقيم الحال.

يتي ت (حالة الثوب رقعته منه وفيه)، واسكتش (تيتيمسرحيتا (الرغبة) و!-
 متل ما رحتي) لسعيد أبو ميان.

 

                                                             

)   وردت هذه المسرحية باسم (نهاية صهيون)، انظر. المسرح والقضايا المعاصرة، ليحيى سليم 1(
 .٣٥٠، ص ٢٠١١البشتاوي، األكاديميون للنشر والتوزيع، 

م، رائد من رواد المسرح ١٩٥٢)   حمد سلطان خلفان آل علي، من مواليد رأس الخيمة عام 2(
برأس الخيمة واإلمارات، انتسب إلى الحركة الكشفية مبكرا، ومارس موهبة التمثيل من خاللها، ثم 

 منذ التأسيس.انتسب إلى مسرح رأس الخيمة الوطني وعمل فيه 

 http://sbzc.ae/innovator.php?inid=7انظر؛ 
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 المرحلة الثالثة (الفرق المسرحية):

اإلمارات في  بعد مغادرة اإلنجليز، واتحاد اإلمارات السبع، قامت دولةُ
 ،أصبح التعليم نظاميافم، وعم البالد االستقرار، ١٩٧١الثاني من ديسمبر عام 

ه مقرا ثابتًا تعرض من خاللواتخذت لنفسها  ونشأت المسارح والفرق المسرحية
م، مسرحية (ليش يا ١٩٧٦أعمالها، فعرضت فرقة مسرح رأس الخيمة الوطني 

م، ومسرحية (شركة وشربكة) إلبراهيم بو ١٩٧٦عام  )1(زمن) لعبد اهللا األستاذ
م، ١٩٧٧، وكذلك مسرحية (بعد الشمعة دمعة) لحمد سلطان عام )2(خليف

م، ومسرحية ١٩٧٨عام  )3(ن المريومسرحية (أمس واليوم) لهزاع خلفا
لعبيد  )4(م، مسرحية (الخوف)١٩٧٩(حرامي من بعيد) إلبراهيم بو خليف عام 

م، في في مسرح رأس ١٩٨٢الجرمن، عرِضت أول مرة في أبو ظبي عام 
م، وكذلك مسرحية (المحاكمة) لعز الدين إسماعيل، ١٩٨٣الخيمة الوطني عام 

م، مسرحية (مجانين ١٩٨٥م بو خليف عام مسرحية (أنقذوا المريخ) إلبراهي
م، ومسرحية (الرسالة وجزر السالم) لعلي أبو ١٩٨٧ولكن) لعبيد الجرمن عام 

                                                             

 )   عبد اهللا األستاذ، ممثل ومدبلج إماراتي.1(

، خريج 1958)   إبراهيم بو خليف: ممثل ومنتج ومخرج إماراتي، ولد في رأس الخيمة عام 2(
يجي المسرح ، ويعد إلى جانب عبد اهللا األستاذ من أوائل خر1983المعهد العالي للفنون في الكويت 

بمسرحية (حرامي من بعيد)، وهي من تأليفه  1979في اإلمارات، االنطالقة الحقيقية له كانت عام 
شارك في دور الطبيب ضمن   1977وهو طالب في المرحلة الثانوية، شارك في العمل ممثلًا، عام 

 مسرحية (السالفة وما فيها).

 )   هزاع خلفان المري: لم أجد ترجمة عنه.3(

 .٢٠١٨يونيو  ٣) االتحاد، 1982انظر؛ مقال (عيون المسرح تستعيد الخوف من العام    )4(
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عام  )2(م، ومسرحية (السرعة القاتلة) لناصر اليعقوبي١٩٩٣عام  )1(الريش
م، ومسرحية (طريق الخطأ) لعبد اهللا سالم بن يعقوب، ومسرحية ١٩٩٤

، ومسرحية (ناس وناس) إلبراهيم بو خليف عام (بصراحة) لناصر اليعقوبي
م، ١٩٩٦م، ومسرحيتا (سوق الغزل) و (الحل وين) لناصر اليعقوبي عام ١٩٩٥

م، مسرحية (عايشة) ١٩٩٨ومسرحية (تيمون وبومبا) لعبد اهللا إسماعيل عام 
م، ومسرحية (لولو يا سلوم)  لعبد اهللا إسماعيل عام ٢٠٠٠لحبيب غلوم عام 

م. لم يقتصر ٢٠٠٣ية (الضرير) لسعيد إسماعيل مبارك عام م، ومسرح٢٠٠١
عرض المسرحيات على هذا الكم، ولكنني انتقيت المسرحيات التي قام بتأليفها 

 إماراتيو الجنسية، ما يوحي بروح التنافس إلثبات وجود دولة وحضارة.

 

م مرحلة بحد ذاتها، حيث بدأ المسرح ١٩٨٤يمكننا أن نعد بدايات سنة 
 (أيام اية ذلك العام من خالل نشوء فكرةاتي باالزدهار على حقيقته بداإلمار

                                                             

درس علم  م،١٩٥٦)   علي أبو الريش: شاعر وروائي إماراتي، من مواليد رأس الخيمة عام 1(
م، ثم انضم إلى جريدة االتحاد حيث عمل في القسم ١٩٧٩وتخرج عام  النفس في جامعة عين شمس

 ثم أصبح مديرا للتحرير، ويعمل حاليا مديرا لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.  الثقافي فيها،

)   ناصر اليعقوبي: مخرج سينيمائي إماراتي، من مواليد رأس الخيمة، بدأ مشواره عندما اعتلى 2(
مان سلي م، انظر؛ (ناصر اليعقوبي سينما وثائقية برؤية وطنية)١٩٥٨منبر مسرح رأس الخيمة عام 

-https://www.emaratalyoum.com/life/four، ٢٠١٧أغسطس  ٤الماحي، األمارات اليوم، 
sides/2017-08-04-1.1016477 
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التي أقامها الشيخ القاسمي؛ لتعزيز بناء وتطور المسرح  )1(الشارقة المسرحية)
اإلماراتي الخالص ابتداء بالنص المكتوب مرورا بالتمثيل وانتهاء باإلخراج. 

م، كنت ١٩٧٩به: "في بداية سنة وهذه الفكرة قائمة إلى يومنا هذا، وقال في كتا
أعكف على وضع خطة مدروسة إلعادة الشباب إلى االهتمام بمجاالت الثقافة، 
وقد عزمت أن أولي اآلداب والفنون اهتماماً بالغاً في المرحلة الثانية، وبمناسبة 
عرض مسرحية (شركة العجائب) التي كانت تقدمها في قاعة أفريقيا فرقة 

 هناك، إن الخطةَ الموجود للشبابِ تُلْم، ق١٩٧٩ُاب عام المسرح القومي للشب

2(لت: إنّه آن اآلوان لوقف ثورة الكونكريتها ستفاجئ الجميع، ثم قُالتي أعد( 

وهذه دعوة وصحوة في الوقت نفسه؛  )3(في الدولة لتحل محلّها ثورة الثقافة"
لفكرة ب، وهذه اللنهوض بحضارة بالده الثقافية ال االقتصادية والعمرانية فحس

كانت الشرارة التي أطلقت إثرها أيام الشارقة المسرحية، وإلى اآلن يوجد ستة 
عشر فرقة مسرحية موزعة على أراضي اإلمارات السبعة، تقوم بإنتاج ما يزيد 

 عن ثالثين عرضا مسرحيا سنويا،

  

                                                             

)   (أيام الشارقة المسرحية): من إبداع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، تأسست في حلتها األولى 1(
أبريل  ٤ –مارس  ٢٨ا بين م، ثم نضحت خالل مرحلتها الثانية م١٩٨٤مارس  ٢٦ – ٢٠من 

 م، وقد عرضت عشر مسرحيات لعشر فرق مسرحية في الدولة خالل هذه الفترة.١٩٨٥

 )   الكونكريت: هو اإلسمنت، ويقصد بقوله االهتمام بالحضارة معماريا وثقافيا.2(

سمي، ، لسلطان بن محمد القاسمي، منشورات القا٢٠١٣ – ١٩٨٤)   انظر؛ أيام الشارقة المسرحية 3(
 . (مقدمة الكتاب)٢٠١٤الشارقة، 
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الداعمة للثقافة  من أهم المهرجات المسرحية، والجمعيات، والمؤسسات
 الفنون، والتي تقام على األراضي اإلماراتية:و

 .)1(مهرجان اإلمارات لمسرح الطفل!-

 مهرجان المسرح الجامعي.!-

 مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما (مسرحية الممثل الواحد).!-

 .)2(مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي!-

 م.١٩٩٤جمعية المسرحيين، بالشارقة، التي تأسست عام !-

 .)3(ليملتقى المسرح المح!-

 مجلة كواليس.!-

الهيئة العربية للمسرح، ومن مظاهر اهتمامها بالمسرح: إطالق مسابقة !-
 التأليف المسرحي، في باكورة أعمالها.

دائرة الثقافة اإلعالم بالشارقة، أقامت أيام الشارقة المسرحية، برعاية سمو !-
 الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

 .٢٠٠٣، وقد أطلق دورته األولى عام ملتقى الشارقة للمسرح العربي!-

                                                             

م، وهو مهرجان مسرحي محلي سنوي يختص ٢٠٠٥)   انطلقت الدورة األولى لهذا المهرجان عام 1(
 بمسرح الطفل.

وهو تظاهرة مسرحية تنظم كل سنتين وتقام في إمارة الشارقة خالل  2015)   تأسس في عام 2(
وما االفتتاح والختام المهرجان تتسابق فيه الفرق شهر فبراير على مدى سبعة أيام بما في ذلك ي

المسرحية الخليجية على جوائز في مجاالت االخراج والتمثيل وسواها من فنيات العرض، ويهدف 
 إلى ابراز التجارب المسرحية االكثر تميزاً وجماالً.

 ع.)   ملتقى مسرحي سنوي، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة والشباب وتنمية والمجتم3(
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 هيئة دبي للثقافة والفنون، التي أقامت مهرجان دبي لمسرح الشباب.-

 :، منهاتم تأسيس عدة مسارح

 م.١٩٧١، عام )1(المسرح القومي بدبي-

 م.١٩٧٣المسرح القومي للشباب، عام -

 م.١٩٧٦عام  )2(المسرح األهلي برأس الخيمة-

 

 :)3(اإلماراتي معيقات ظهور وتطور المسرح

 سيادة المجتمع القَبلي، ومحدودية التعليم.-

 غياب دور المدرسة في صقل المواهب المسرحية.-

 عدم وجود مختصين بالمسرح. -

)   كونه كل من: سعيد أبو ميان، وموزه المزروعي، وإبراهيم جمعة، وظاعن جمعة، وعبداهللا 1(
مطوع من الشارقة، وسلطان الشاعر، وعيد الفرج من عجمان، وجابر نغموش وحمد سلطان وخلفان 

في  ةعلي خلفان وسعد بن سالم من رأس الخيمة. انظر؛ مقال (سعيد أبو ميان رائد الحركة المسرحي
https://www.albayan.ae/paths/2008-10-16-.   ٢٠٠٨أكتوبر  ١٦الدولة) البيان، 

1.683073

)   انظر؛ (مسرح رأس الخيمة الوطني) منتديات ستارز، تعددت أسماؤه بين: مسرح الشعب، 2(
لخيمة، ومسرح صقر الرشود برأس الخيمة، إلى أن استقر أخيرا تحت اسم والمسرح األهلي برأس ا

 م.١٩٨٦(مسرح رأس الخيمة الوطني) عام 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9578701 

.   ٢٠١٣\٧\١٥)   تقرير بعنوان (ضوء على المسرح اإلماراتي)، لحواس محمود، جريدة الخليج، 3(

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9f36eb32-5958-4e90-b65f-
6ab71cd0c902 


