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تقديم
تســعى وزارة الثقافــة إلــى تحقيــق الغايــات األساســية واألهــداف المنشــودة التــي تجيــب عــن
الســؤال الكبيــر حــول دور الثقافــة ووظيفتهــا فــي المجتمعــات عامــة وفــي مجتمــع يقــع تحــت
االحتــال ويقاتــل مــن أجــل اســترداد بــاده واســتعادة حقوقــه خاصــة .تقــدم الــوزارة فــي هــذه
الخطــة رؤيتهــا لطبيعــة مهامهــا وألهدافهــا وبرامجهــا وشــركائها باإلضافــة إلــى المشــاريع
التــي تعمــل علــى تحقيقهــا .مــن المؤكــد أن الــدور األساســي للثقافــة هــو الحفــاظ علــى
الروايــة التاريخيــة لشــعبنا وحمايــة ذاكرتــه وهويتــه الوطنيــة وصــون تراثــه الوطنــي وتحفيــز
المبدعيــن فــي قطاعــات الكتابــة والفــن والمعرفــة علــى مواصلــة الخلــق واإلبــداع حتــى تظـ ّـل
فلســطين حاضــرة وال تغيــب.

تضــع هــذه الخطــة نصــب عينهــا التحديــات الجديــدة التــي ظهــرت أمــام تحقيــق الثقافــة
لرســالتها التــي كان جــزء منهــا -أي تلــك التحديــات -ظهــور جائحــة كورونــا ومــا فرضتــه مــن
توجهــات رقميــة بحــد ذاتهــا فتحــت نافــذة جديــدة نحــو شــكل مختلــف مــن اإلبــداع ،بجانــب
الحصــار المالــي الــذي تعرضــت لــه الســلطة وعواقبــه علــى ممكنــات تثويــر القطــاع الثقافــي
الــذي بــدوره يتعــرض لضائقــة جديــدة تتمثــل فــي الشــروط الجديــدة التــي فرضهــا الممولــون
ـزءا أساسـ ًّـيا مــن األزمــة بجانــب تلــك الشــروط يكمــن فــي اتكاليــة
علــى اتفاقيــات الدعــمّ .
إن جـ ً
الكثيــر مــن مؤسســات القطــاع الثقافــي غيــر الحكومــي علــى التمويــل الخارجــي وعجزهــا خــال
ثالثــة عقــود عــن تطويــر ذاتهــا وبنــاء قــدرات تصــل بهــا إلــى االكتفــاء الذاتــي واالســتدامة .إن
ـزءا أساسـ ًّـيا مــن معضلــة العمــل الثقافــي هــو العالقــة غيــر الدقيقــة بيــن مكونــات القطــاع.
جـ ً
وعليــه أعــادت الخطــة تعريــف الشــركاء فــي القطــاع الثقافــي بحيــث يتــم إيــاء أهميــة
لالتحــادات الشــعبية لمنظمــة التحريــر لمــا تمثلــه مــن حاضنــة تجمــع المبدعيــن الفلســطينيين
المميــز الــذي يجــب أن تقوم بــه البلديات
فــي كل مــكان ،كمــا ركــزت الخطــة علــى تقديــم الــدور
ّ
إنتاجــا وتفاعـ ًـا مــع
والجامعــات والهيئــات الشــعبية فــي المخيمــات كَ ـ ْـون تلــك أكثــر الفضــاءات
ً
ـزءا
الثقافــة .كان هــذا
ًّ
مهمــا مــن أجــل تصويــب العالقــات الداخليــة فــي العمــل الثقافــي ألن جـ ً
أساسـ ًّـيا مــن العمــل اليومــي فــي المشــهد الثقافــي قائــم علــى المبــادرة والفعــل األهلــي
الشــعبي ،وإن تصحيــح الوضــع يتطلــب إعــادة تعريــف لــدور الشــركاء فــي تأديــة مهامهــم.
لقــد حــددت الخطــة التحديــات التــي تواجــه القطــاع الثقافــي وركــزت علــى غيــاب تأســيس
قانونــي يحمــي الفعــل الثقافــي ويرعــاه .إن غيــاب قانــون للثقافــة ســيظل أحــد أبــرز تلــك
المنظمــة للعمــل الثقافــي ،ومــا
ِ
التحديــات بجانــب تعــدد المرجعيــات القانونيــة والتشــريعية
وضــم وســرقة للمــوروث وضعــف التنســيق بيــن
تتعــرض لــه البــاد مــن سياســات تهويــد
ّ
مكونــات القطــاع الثقافــي وضعــف البنيــة التحتيــة الحاضنــة للعمــل الثقافــي .كل هــذه
التحديــات تحــدد بدورهــا المهــام الجديــدة المضافــة إلــى المهــام القائمــة.
تأسيســا علــى الســابق عقــدت الــوزارة وطــوال أشــهر ســابقة ورش عمــل وجلســات تشــاور
ً
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مــع الشــركاء كافــة مــن الشــركاء الحكومييــن فــي الــوزارة والهيئــات الحكوميــة التــي يتقاطــع
عملهــا مــع عمــل الــوزارة أو يؤثــر فــي المخــرج الثقافــي فــي البــاد ،أو مــع االتحــادات
الشــعبية التابعــة لمنظمــة التحريــر والبلديــات والجامعــات والكليــات واللجــان الشــعبية
وأنديــة المخيمــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والتكوينــات الثقافيــة والنقابيــة المتعلقــة
بعمــل الــوزارة والمؤسســات الثقافيــة المســتقلة وغيــر الربحيــة؛ مــن أجــل خلــق خطــة تعكــس
مفاهيــم العمــل الثقافــي وغايــات الثقافــة القائمــة علــى حمايــة الحكايــة والذاكــرة والهويــة
والتشــجيع علــى اإلبــداع.

فــي جــزء كبيــر مــن ذلــك فــإن التوجهــات الجديــدة ال بـ َّـد أن ترتكــز على تطوير مســاهمة الثقافة
مركبــا فاعـ ًـا فــي العمليــة التنمويــة وهــذا بــدروه يتطلــب التركيــز
فــي االقتصــاد حتــى تصبــح
ً
علــى مكونــات الصناعــات الثقافيــة وتنميتهــا وتطويرهــا ودمجهــا ضمــن العجلــة االقتصاديــة.
ويعــاد تعريــف
ـزءا فاعـ ًـا فــي مجــاالت الحيــاة كافــةُ ،
األســاس فــي ذلــك أن تصبــح الثقافــة جـ ً
دورهــا بمــا يركــز علــى مهمتهــا األساســية التــي تجعــل منهــا ضــرورة ال غنــى عنهــا.
الدكتور عاطف ابو ســيف
وزير الثقافة

القسم األول
المقدمة
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القسم األول
المقدمة
تأتــي عمليــة تحديــث االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الثقافــة والتــراث  2020-2022بغيــة
تطويرهــا كاســتجابة للتحديــات الجديــدات التــي بــات تعيــق تحقيــق الخطــة الســابقة ألهدافهــا
والتــي خلقــت حاجــة إلعــادة النظــر فــي بعــض مــا بنيــت عليــه .إن هــذه التحديــات نتجــت
عــن جملــة مــن التحــوالت والتغيــرات فــي الســياق الوطنــي العــام وفــي الوضــع اإلقليمــي
والدولــي.
إن اســتجابة الثقافــة كشــرط وجــود ومركــب تكوينــي فــي الهويــة الوطنيــة لهــذه التحديــات
ووقوفهــا أمــام مــا يســتجد مــن مهــام وتكيــف الفعــل الثقافــي مــع مقتضياتهــا يعكــس
الحاجــة الدائمــة للثقافــة ليــس كفعــل طــارئ أو عرضــي أو ترفيهــي بــل تأسيســي وحيــوي فــي
الحيــاة وفــي نضــال شــعبنا.
ثمــة تحديــات تســتوجب التوقــف والســعي لخلــق تدخــات ثقافيــة لحمايــة الهويــة والمواطــن
والمؤسســة الثقافية.
علــى الصعيــد الوطنــي فــإن سياســات الضــم التــي أعلنهــا االحتــال فــي مواصلــة لمشــروعه
الكولينيالــي لســرقة البــاد وتهجيــر أصحابهــا األصالنيــن تهــدد بمحــو الوجــود الوطنــي عنــد
جــزء كبيــر مناطــق الضفــة الغربيــة بجانــب مصــادرة مناطــق كثيــرة أخــرى فــي نواحــي مختلفــة
يخلــق حاجــة فــي التفكيــر فــي ضــرورة تعزيــز الفعــل الثقافــي بصــورة أكثــر كثافــة وفعاليــة فــي
المناطــق النائيــة والطرفيــة والمهــددة وتحويــل المــوارد الماليــة المخصــص للثقافــة هنــاك
وتوســيع قاعــدة المشــاركة الجماهيريــة فــي الفعاليــات الثقافيــة فــي تلــك المناطــق والتأكــد
مــن اســتمرارها كحاضنــة لفعــل ثقافــي وطنــي متوهــج مــن أجــل حمايــة الشــخصية الوطنيــة
والحفــاظ علــى التــراث غيــر المــادي هنــاك كوجــه للهويــة الوطنيــة والتــراث الطبيعــي لوجــه
ألرض اآلبــاء واألجــداد.
يرتبــط بهــذا مــا تتعــرض لــه الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بوصفهــا نــواة الــدول التــي يســعى
شــعبنا إلــى تأسيســها علــى المتــاح لــه مــن أرض الحلــم مــن مخاطــر وحصــار وقرصنــة ألموالهــا
وســرقة لمصادرهــا بغيــة تقويضهــا وإعاقــة تطورهــا .هــذا ليــس إال جــزءاً مــن محاولــة تشــويه
النضــال الوطنــي مــن خــال اقتصــاص أمــوال األســرى واســتقطاع أجــزاء أخــرى لتجريــم كفــاح
شــعبنا .نتــج عــن هــذا انخفــاض المصــادر الماليــة المخصصــة لقطــاع الثقافــة بســبب تكييفــات
الموازنــة العامــة وتقليصهــا كمــا يتطلــب جهــوداً البــراز أدب وثقافــة الحركــة األســيرة محليــاً
وعالميــاً .
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لصيــق بالســابق فــإن توجهــات االتحــاد األوربــي وبعــض الــدول األوربيــة لفــرض شــروط علــى
التمويــل الموجــه للمؤسســات تتناغــم مــع محــاوالت تجريــم الكفــاح الوطنــي أعــاق بشــكل
الفــت الحيــاة الثقافيــة فــي فلســطين فــي ظــل عجــز الكثيــر مــن المؤسســات عــن تنفيــذ
برامجهــا ونشــاطاتها لقلــة اإلمكانيــات ،األمــر الــذي يتطلــب التفكيــر فــي كيفيــة تعزيــز وتمكين
تلــك المؤسســات وإعــادة النظــر فــي ضــرورات البحــث عــن فعــل ثقافــي مؤسســاتها مســتدام
غيــر خاضــع الشــتراطات خارجيــة وال يعتمــد بشــكل مطلــق وكامــل علــى مصــادر خارجيــة.

المؤكــد أن هنــاك حاجــة لنظــرة تكامليــة فــي مجمــل هــذه التدخــات ترتكــز علــى التداخــل
الضــروري المباشــر وغيــر المباشــر مــع القطاعــات األخــرى مــن أجــل تحقيــق التنميــة الشــاملة
والمســتدامة فــي قطــاع الثقافــة والتــراث وغيــره مــن القطاعــات كمــا ضــرورة أن تنســجم
منهجيــة بنــاء الخطــة ورؤيتهــا وأهدافهــا مــع البنــود والتوجهــات العامــة لمؤشــرات التنميــة
المســتدامة  2030والتفاقيــات اليونســكو التــي صادقــت عليهــا دولــة فلســطين فــي العــام
 ،2012والتــي تعــزز أهميــة الــدور التشــاركي واعتمــاد مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة فــي بنــاء
السياســات الثقافيــة الوطنيــة ،وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة ( 2005اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع
أشــكال التعبيــر الثقافــي) التــي تتطــرق بشــكل مباشــر إلــى أهميــة دور السياســات الثقافيــة
فــي النهــوض بالقطــاع الثقافــي الفنــي ،وعلــى أهميــة دور الثقافــة كمحــرك أساســي للتنميــة.
كمــا تتنــاول الخطــة بشــكل خــاص اتفاقيــة حمايــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي  2003والتــي
تشــكل اإلطــار الفنــي والقانــوي للعديــد مــن السياســات واألهــداف الخاصــة باالســتراتيجية.

مــن جانــب آخــر اســتوجب ظهــور فايــروس كرورنــا واإلجــراءات االحترازيــة التــي تــم اتخاذهــا مــن
أجــل الســامة العامــة جملــة مــن التكييفــات والتحــوالت فــي الفعــل الثقافــي مــن أجــل ضمــان
اســتمراريته بمــا ال يهــدد حيــاة الفاعليــن والمشــاركين والمتلقيــن .ومــع مــا أجرتــه الــوزارة مــن
تغيــرات فــي عملهــا اليومــي وفــي طريقــة تنفيــذ برامجهــا فثمــة الكثيــر الــذي يجــب تعلمــه
واالســتفادة منــه حتــى بعــد انتهــاء الجائحــة .إن التوجــه لهــذا الدنــج يتطلــب تطويــر البنيــة
التحتيــة التكنولوجيــة وتطويــر قــدرات العامليــن فــي هــذا الجانــب .فالنشــاطات االفتراضيــة
مــن جهــة ال يجــب أن تنتهــي بانتهــاء الجائحــة األمــر الــذي يجعــل النظــر فــي دمجهــا بشــكل
مســتمر فــي الفعــل الثقافــي الرســمي واألهلــي ضروريــاً خاصــة فــي حالة كالحالة الفلســطينية
حيــث الســفر والتنقــل مقيــد بسياســات االحتــال وحواجــزه ،كمــا أن ثمــة أســئلة أوســع تتعلــق
بالجــودة والحقــوق والنجاعــة بحاجــة لموائمــة.
فــي المقابــل ،كان ال بـ ّـد مــن تركيــز اإلجــراءات عبــر تعزيــز التواصــل مــع المثقفيــن والمبدعيــن
المنصــات لنشــر أفكارهــم
بغيــة تعميــق دورهــم فــي مواجهــة انعكاســات الجائحــة عبــر إتاحــة
ّ
وإنتاجاتهــم اإلبداعيــة المختلفــة ،والســعي نحــو خلــق وتحفيــز األعمــال اإلبداعيــة الجديــدة
ورعايتهــا ،مــا فتــح نوافـ َـذ للعمــل المشــترك وخلــق الفــرص للمبــادرات الفاعلــة ،إذ بــادرت وزارة
ـاطات
ٍ
الثقافــة الفلســطينية إلــى تفعيــل دورهــا علــى أكثــر مــن صعيــد ،وقامــت بتقديــم نشـ
للحــد مــن
والروحيــة مــن خــال برامــج ثقافيــة
ّ
ثقافي ٍــة ســاعدت علــى إثــراء الحالــة الثقافيــة ّ
ّ
الركــون إليــه فــي
تداعيــات الحجــر المنزلــي ،وتقديمهــا للمتابعيــن بوصفهــا معينــاً يمكــن ّ
األوقــات العصيبــة.
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مــن جهــة أخــرى ،فــإن ســعي االحتــال إلــى اســتغالل الجائحــة وانشــغال العالــم بمحاربتهــا إلــى
مواصلــة ســرقة تراثنــا وتهديــد المؤسســات العاملــة فــي القــدس ومحاربــة أي إشــارة لوجــود
للثقافــة العربيــة هنــاك لــم يتوقــف بــل زاد واســتعر .وعليــه فــإن الفعــل الثقافــي يجــب أن
يشــتبك بشــكل جوهــري مــع هــذه السياســات ميدانيــاً وعلــى صعيــد فضحهــا فــي العالــم.
محليــاً فــإن اســتمرار اإلنقســام وعــدم اســتكمال جهــود المصالحــة الوطنيــة بعــد اآلمــال التــي
عقــدت مؤخــراً يعنــي أننــا بحاجــة للتأكــد مــن توجيــه النشــاطات الثقافيــة فــي قطــاع غــزة مــن
أجــل الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة والتواصــل الثقافــي مــع المواطنيــن والمؤسســات هنــاك

منهجية التخطيط:

بــدأت عمليــة التخطيــط االســتراتيجي لقطــاع الثقافــة والتــراث فــي بدايــة شــهر تشــرين األول/
اكتوبــر 2019 ،مــن خــال اعــداد تقريــر اإلنجــاز المحــرز فــي تنفيــذ اجنــدة السياســات الوطنيــة
التقريــر النصفــي إلســتراتيجية قطــاع الثقافــة والتــراث  ،2022 -2017والتــي تــم فيهــا
تحديــد اإلنجــازات والفجــوات فــي محــاور اإلســتراتيجية الرئيســية الثالثــة :محــور السياســات،
المؤشــرات ،وبرامــج الموازنــة  .شــكلت عمليــة المراجعــة اإلســتراتيجية إطــارا ومرتكــزات عامــة
لعمليــة التحديــث والتطويــر.
اســتندت عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للقطــاع الثقافــي علــى دليــل تحديــث االســتراتيجية
القطاعيــة وعبــر قطاعيــة الصــادر علــى مكتــب دولــة رئيــس الــوزراء ،وباالعتمــاد علــى وثيقــة
مصفوفــة األولويــات والتدخــات السياســاتية لألعــوام  2020-2022كإطــار مرجعــي لعمليــة
التخطيــط للقطاعــات المكونــة لخطــة التنميــة الفلســطينية  2021-2023بصفتهــا أعلــى
وثيقــة سياســاتية تبيــن الرؤيــا واألولويــات والسياســات الوطنيــة الفلســطينية .تشــمل
مصفوفــة األولويــات والتدخــات السياســاتية لألعــوام  2021-2023األولويــات الوطنيــة
فــي ثالثــة محــاور :المحــور األول ،انهــاء االحتــال؛ والمحــور الثانــي ،اإلصــاح وتحســن جــودة
الخدمــات العامــة؛ والمحــور الثالــث التنميــة المســتدامة .كمــا اعتمــدت منهجيــة اعــداد
الخطــة أيضــاً علــى مجموعــة مــن التعاميــم والمراســات ذات العالقــة فــي األســقف الزمنيــة
والماليــة التــي تخــص العمليــة وخاصــة المتعلقــة فــي مراجعــة إســتراتيجية قطــاع الثقافــة
والتــراث  ،2019 -2017وبيــان سياســة البرامــج وعلــى النتائــج األساســية لتقريــر المراجعــة
االســتراتيجية.
بــدء مجموعــة مــن المشــاورات داخــل الــوزارة ومشــاورات خــارج الــوزارة لتحديــد األولويــات
وأهــم التدخــات السياســاتية التــي ســتقوم بهــا الــوزارة والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة
ذات العالقــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي وبشــكل محــدد تمــت العمليــة
مــن خــال مــا يلــي:
تشــكيل فريــق مجموعــة التخطيــط وإدارة الموازنــة بقيــادة الوزيــر ونائبــه وكيــل الــوزارة
وعضويــة مــدراء البرامــج الثــاث فــي وزارة الثقافــة وذلــك لمراجعــة وتطويــر برامــج الــوزارة
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وإعــداد الموازنــة متوســطة األمــد ومتابعــة تنفيذهــا الحقــا حيــث عقــد الفريــق سلســلة مــن
االجتماعــات لتطويــر منهجيــة العمــل وإنجــاز مهمــة إعــداد بيــان سياســة البرنامــج.
وفــي اطــار عمــل وزارة الثقافــة علــى اعــداد تقريــر دولــة فلســطين حــول بنــود اتفاقيــة حمايــة
وتعزيــز تنــوع اشــكال التعبيــر الثقافــي اليونســكو  2005تــم تشــكيل فريــق وطنــي وبمشــاركة
الجهــات ذات العالقــة مــن مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة فــي اعمــال هــذا الفريــق وتــم
االســتفادة مــن هــذا الفريــق المشــكل فــي عمليــة تحديــث الخطــة االســتراتيجية لقطــاع
الثقافــة والتــراث حيــث عقــد الفريــق عــدة اجتماعــات.
عقــدت ورشــة عمــل موســعة للفاعليــن فــي القطــاع الثقافــي فــي جميــع محافظــات الضفــة
الغربيــة مــن خــال المجالــس االستشــارية الممثلــة لقطــاع الثقافــة والتــراث فــي كل محافظة،
مــن أجــل عــرض ونقــاش المعيقــات فــي محــاور اإلســتراتيجية والتوافــق حــول التدخــات
السياســاتية ذات األولويــة فــي كل محــور ونقــاش الرؤيــة ،واألهــداف االســتراتيجية،
والتدخــات ( السياســاتية ) لــكل برنامــج.
المشــاركة فــي العديــد مــن االجتماعــات والــورش الخاصــة بعمليــة تحديــث الخطــط القطاعيــة
وعبــر القطاعيــة بهــدف تضمينهــا للخطــة االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الثقافــة والتــراث،
واالســتراتيجية العبــر قطاعيــة.

القسم الثاني
تحليل الواقع الثقافي
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القسم الثاني
تحليل الواقع الثقافي
يقــدم هــذا البنــد نبــذة عــن أهــم المؤسســات العاملــة فــي الحقــل الثقافــي فــي مــا يتعلــق
بتصنيفهــا ،وتوجهاتهــا وبرامجهــا ،واحتياجاتهــا التنظيمية ،وعالقتها مــع وزارة الثقافة ،ودرجة
تأثيرهــا فــي الحقــل الثقافــي .يسترشــد قطــاع الثقافــة برؤيــة تطــور الثقافــة بتطــور الحيــاة
االجتماعيــة واكتســابها مهمــات وقضايــا تطــرا علــى الحيــاة االجتماعيــة .الثقافــة عضويــة حيــة
ال تعــرف الجمــود وتغتنــي باســتمرار بمعطيــات الحيــاة علــى الصعــد المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة .فمهماتنــا الوطنيــة تتأثــر ســلبا وإيجابــا بمــا يجــري علــى مســرح الحيــاة المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة .وينظــم القطــاع الثقافــي فــي فلســطين ،مــن خــال بيئــة عمــل ،تؤثــر
فيهــا وتتأثــر بهــا العديــد مــن األطــراف المعنيــة ،التــي تفتقــر ،حاليــاً  ،إلــى إطــار عالقــات ممنهــج
واســتراتيجي يحــدد أدوارهــا التفصيليــة فــي تطويــر القطــاع الثقافــي فــي فلســطين ،وذلــك
بالرغــم مــن توفــر ثــاث اســتراتيجيات وطنيــة للثقافــة .إذ مــا زال كل طــرف يعمــل علــى حــدة:

أوال) المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية:
ً

تعتبــر وزارة الثقافــة الفلســطينية المؤثــر الحكومــي الرئيســي ،باإلضافــة مؤسســات حكوميــة
هامــة ومؤثــرة علــى القطــاع الثقافــي مــن حيــث تنفيــذ أنشــطة ثقافيــة
أخــرى تقــوم بــأدوار ّ
مباشــرة كجــزء مــن اهتمامهــا أو غيــر مباشــرة ضمــن سياســات ونشــاطات أوســع وأشــمل.
إن التكامــل فــي العمــل الحكومــي وشــبه الحكومــي أســاس فــي تطويــر سياســات ثقافيــة
تحقــق تطلعــات الكفــاح الوطنــي وتوجهــات دولــة فلســطين.
بالنســبة للمؤسســات شــبه الحكوميــة ،فمــن أهمهــا اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة
والعلــوم ،والمجلــس األعلــى للتربيــة والثقافــة ،التابــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ،والــذي
أصــدر فــي العــام  2006مــع وزارة الثقافــة «الخطــة الوطنيــة للثقافــة الفلســطينية» ،إضافــة
إلــى إصــداره مجلــدا عــن األدبــاء ،وتنظيــم النــدوات ،ومشــاريع مختلفــة مثــل مشــروع التعليــم
فــي مخيمــات لبنــان بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو .أمــا اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة
والعلــوم فهــي المنســق بيــن الحكومــة الفلســطينية والمؤسســات العربيــة واإلقليميــة
والدوليــة ويشــمل دورهــا المشــاركة فــي الــدورات والمؤتمــرات ذات العالقــة .والعمــل
كوســيط فاعــل وأساســي مــا بيــن المنظمــات الدوليــة واإلســامية والعربيــة والمؤسســات
الوطنيــة ســواء كانــت حكوميــة أو غيــر حكوميــة مــن خــال آليــات تعــاون متفاهــم عليهــا،
وضمــان اســتمرارية تدفــق التمويــل للمشــاريع والبرامــج التــي يتــم اعتمادهــا مــن قبــل
المنظمــات وتحقيــق أكبــر قــدر مــن االســتفادة.
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تعتمــد اســتراتيجية الفعــل الثقافــي علــى أســاس تعميــق هــذه الشــراكة علــى قاعــدة التكامــل
فــي تحقيــق األهــداف العامــة المرجــوة.

ثانياً ) االتحادات والمنظمات الشعبية:

تعتبــر االتحــادات والمنظمــات الشــعبية الفلســطينية ركيــزة مــن ركائــز منظمــة التحريــر
الفلســطينية منــذ تأسيســها كمظلــة حاميــة للمشــروع النضالــي الوطنــي الفلســطيني فــي
ســبيل تحريــر فلســطين وإقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا القــدس ،وكان لالتحــادات
والمنظمــات الشــعبية وظائــف كفاحيــة مــن خــال تأسســيها كإتحــاد الكّ تــاب واألدبــاء واتحــاد
الصحفييــن واتحــاد الفنانيــن التعبيرييــن والتشــكيليين والمســرحيين وغيرهــا مــن االتحــادات
التــي تعتبــر مكــون مــن مكونــات الكيانيــة الثقافيــة التــي تجمــع تحــت مظلتهــا المثقفيــن
الفلســطينيين فــي الوطــن والشــتات وترعــى مصالحهــم ،حيــث لعبــت هــذه االتحــادات
والمنظمــات الشــعبية دوراً طليعيــا فــي حيــاة شــعبنا لفلســطيني علــى المســتويين الثقافــي
التوعــوي والكفاحــي النضالــي ،حيــث ُأسســت مجــات ثقافيــة وإذاعــات وفــرق مســرحية
وإصــدارات إبداعيــة ،كان لهــا دورهــا فــي تأريــخ وتأطيــر حيــاة شــعبنا .وعليــه تســعى هــذه
الخطــة لتعزيــز التنســيق الحقيقــي والفاعــل بيــن وزارة الثقافــة واالتحــادات والمنظمــات
الشــعبية العاملــة فــي الحقــل الثقافــي مــن أجــل اســتعادة دورهــا الطليعــي والحقيقــي مــن
خــال ضمــان ســامة دورهــا ونظمهــا التــي تعــزز قيــم لوائحهــا الداخليــة القائمــة علــى أســس
مهنيــة تخصصيــة تضمــن تفعيــل الحيــاة الديمقراطيــة داخلهــا ،لضمــان ســامة تكامــل األدوار
مــن أجــل تحقيــق دور مميــز للثقافــة الفلســطينية ورســالتها الوطنيــة .يمكــن لالتحــادات
والمنظمــات الشــعبية أن تســاهم فــي تحقيــق أهــداف هــذه االســتراتيجية فــي الوطــن
وبشــكل أكبــر فــي الشــتات مــن خــال أطرهــا التمثيليــة وفروعهــا ،وهــذا يتطلــب تعميــق
البحــث المشــترك معهــا منــا أجــل تعــاون أعمــق لتحيــق ذلــك.

ثالثاً ) الهيئات المحلية:

علــى مــدار كفــاح الشــعب الفلســطيني كان للمجالــس البلديــة والمحليــة أدوار مميــز فــي
تكويــن الشــخصية الوطنيــة ،وقامــت المــدن الكبــرى مــن القــدس ويافــا وحيفــا وعــكا والناصــرة
وغــزة وبئــر الســبع وصفــد ونابلــس منــذ أكثــر مــن قرن من االســتعمار بتعزيز صمــود المواطنين
وحمايــة روايتهــم الوطنيــة وفــي النضــال مــن اجــل الحفــاظ علــى فلســطين .بعــد النكبــة
وســرقة فلســطين تطــور عمــل الهيئــات المحليــة فيمــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتطــورت
أدوارهــا الكفاحيــة ميدانيــاً وتعرضــت لمضايقــات ســلطات االحتــال وتــم نفــي رؤســائها وحــل
الكثيــر منهــا .وخــال كل هــذه الفتــرات كان ثمــة بعــد ثقافــي فاعــل فــي عملهــا يســعى إلــى
حمايــة الهويــة الوطنيــة فــي زجــه النقيــض االســتعماري وسياســاته.
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مــع تأســيس الســلطة تنامــى دور البلديــات الكبــرى تحديــداً فــي الفعــل الثقافــي والفنــي
وصــارت األنشــطة الثقافيــة جــزءاً ومكونــاً أساســياً مــن عملهــا ،بــل اكتســبت بعــض المــدن
الكبــرى هويــة ثقافيــة ســاهمت فــي ترســيخ تفاعلهــا الخارجــي وصورتهــا الخارجيــة وباتــت
تخصــص جــزءاً مــن ميزانيتهــا للنشــاطات الثقافيــة وتنظــم فعاليــات ثقافيــة كبــرى وترعــي
نشــاطات متنوعــة .ولــم يقتصــر األمــر علــى البلديــات الكبــرى إذ أن المجالــس والهيئــات
المختلفــة وســعت مــن نشــاطها الثقافــي وتــم تأســيس مراكــز ثقافيــة تابعــة لهــا بشــكل
مباشــر أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال الدعــم والرعايــة وتوفيــر المســاحات .وتركــز عمــل
الكثيــر مــن تلــك الهيئــات علــى المكتبــات العامــة ومراكــز األطفــال.
ســعت الــوزارة إلــى إنشــاء قصــور الثقافــة فــي المحافظــات ولــم يتــم حتــى اللحظــة إال إنشــاء
قصــر الثقافــة فــي مدينــة رام اللــه وتــم تســليمه للبدايــة ويصــار إلــى تشــطيب قصــر الثقافــة
فــي طوبــاس وتــم توقيــع اتفاقيــة اســتخدام مــع البلديــة بهــذا الخصــوص .إن اســتكمال
مشــاريع قصــور الثقافــة يبــدو حيويــاً مــن أجــل توفيــر البنيــة التحتيــة األساســية للنشــاطات
الثقافيــة فــي كافــة المحافظــات ويجــب أن يكــون هــذا الســعي فــي جوهــر تدخــات الــوزارة
والهيئــات المحليــة فــي الفتــرة الالحقــة.
ترتكــز االســتراتيجية علــى ضــرورة تعميــق العالقــة مــع الهيئــات المحليــة فــي المــدن والبلــدات
والقــرى ولجــان المخيمــات مــن أجــل تعميــم النشــاطات الثقافيــة وتحقيــق العدالــة الثقافيــة
مــع التركيــز بشــكل كبيــر علــى العمــل مــع األماكــن الطرفيــة والنائيــة مــن اجــل تعزيــز صمودهــا
وتمكينهــا ثقافيــاً خاصــة فــي الغــور.

رابعاً ) الجامعات والكليات:

تقــوم الجامعــات الفلســطينية بــدور هــام فــي القطــاع الثقافــي والفنــي التخصصــي ،مــن
حيــث تنظيــم برامــج أكاديميــة ،ومســاقات ذات عالقــة بالحقــل الثقافــي /الفنــي /اإلبداعــي،
فــي الفنــون والموســيقى والســينما والتلفزيــون ،ونشــاطات ثقافيــة وإقامــة متاحــف .غيــر ان
تكاثــر عــدد الجامعــات ومعاهــد التعليــم العالــي لــم تتــرك أثــرا موازيــا علــى الحيــاة الثقافيــة،
نظــرا ألســلوب التعليــم التلقينــي واغتــراب المنهــاج عــن مشــاكل المجتمــع وهمومــه بجانــب
افتقــار كليــات الصحافــة إلــى تخصــص اإلعــام الثقافــي وعــدم وجــود مراكــز ثقافيــة أو بحثيــة
تعنــي بالثقافــة فــي الجامعــات أو بالتــراث وصونــه.
إن الســعي نحــو إعــادة الحيــاة الجماعيــة إلــى بعدهــا الثقافــي يتطلــب تعفيــل العالقــة معهــا
ومشــاركتها فــي التخطيــط الثقافــي وتحفزيهــا علــى إدماجــه ضمــن تصوراتهــا كمــا ضــرورة
تنفيــذ برامــج مشــتركة مــع مجالــس الطالــب لمــا يشــكله الطــاب مــن حاضنــة مجتمعيــة
واســعة للنشــاط المجتمعــي.

االستراتيجية القطاعية للثقافة والتراث

19

خامساً ) سفارات دولة فلسطين ومكاتب منظمة التحرير:

لــم ينقطــع الــدور الهــام والبــارز الــذي تقــوم بــه ســفارات دولــة فلســطين ومكاتــب منظمــة
التحريــر فــي عــرض الثقافــة الفلســطينية مــن خــال االحتفــال بالمناســبات الثقافيــة الوطنيــة
أو مــن خــال اســتخدام وتوظيــف الثقافــة الوطنيــة فــي االحتفــاالت التــي يتــم تنظيمهــا
أو ضمــان مشــاركة فلســطين فــي النشــاطات والتظاهــرات الثقافيــة الدوليــة فــي البلــدان
المختلفــة .ترافــق هــذا مــع وجــود فعاليــات ثقافيــة وفنيــة فــي البلــدان المختلفــة التــي
يوجــد بهــا جاليــات فلســطينية ســعت إلــى تكويــن فــرق للدبكــة وجمعيــات لعــرض الثــوب
الفلســطيني وشــبكات ثقافيــة تربــط الفاعليــن فــي قطــاع الثقافــة .إن المهمــة الخالــدة التــي
تحــددت معالمهــا فــي «دبلوماســية المواجهــة» كانــت أســاس االشــتباك مــع روايــة النقيــض
فــي الخــارج وفضحهــا وكشــف زيفهــا وعكــس تمســك شــعبنا بأرضــه وميراثــه وتراثــه.
هــذا يتطلــب تطويــر عمــل الملحــق الثقافــي فــي الســفارات وخلــق نظــم عمــل موحــدة
وتطويــر أجنــدة نشــاطات ثقافيــة مشــتركة للعمــل فــي كل الســفارات بمــا يكفــل وحــدة
الرؤيــة والرســالة وتنــوع النشــاط ،مــع وجــوب التركيــز علــى الدبلوماســية الثقافيــة فــي الفعــل
السياســي الخارجــي.

سادساً ) المؤسسات األهلية الفلسطينية العاملة في الحقل الثقافي:

يعمــل حاليــاً عــدد كبيــر مــن المؤسســات األهليــة الفلســطينية فــي الحقــل الثقافــي( .هنــاك
عــدد  240مســجلة لمراكــز ثقافيــة لــدى الــوزارة بجانــب عــدد  80مســجلة كشــركات غيــر
ربحيــة تعمــل فــي قطــاع الثقافــة ) وقــد قامــت هــذه المؤسســات علــى مــدار تاريخهــا
المعاصــر والحديــث ،بــأدوار ملحوظــة فــي إطــار الكفــاح الوطنــي وتعزيــز مقومــات الهويــة
الفلســطينية ،والحفــاظ علــى الثقافــة والتــراث ،وتأكيــد دورهمــا فــي مواجهــة سياســات
ـداء مــن تكوينــات العمــل األهلــي األولــى
االســتعمار فــي محــو الهويــة والكيــان الوطنييــن ابتـ ً
خــال الفتــرة العثمانيــة ،مــروراً باالســتعمار البريطانــي والصهيونــي ،وكذلــك بفتــرة الحكــم
ـاء باالحتــال اإلســرائيلي لبقيــة
األردنــي والمصــري فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وانتهـ ً
فلســطين عــام  .1967ومــع قــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام  1994تنامــى عــدد
هــذه المؤسســات ،واتجــه جــزء كبيــر مــن التمويــل الخارجــي نحــو هــذا القطــاع .وســاهمت
هــذه المؤسســات إلــى جانــب بقيــة الشــركاء فــي تطويــر القطــاع الثقافــي فــي فلســطين.
حيــث تحولــت الكثيــر مــن مبــادرات الفنانيــن والفاعليــن فــي مجــال الفــن والمــوروث الثقافــي
واألدبــاء المبدعيــن ودور النشــر إلــى مجموعــات مــن المراكز الثقافية/الفنيــة المتخصصة التي
تغطــي غالبيــة المجــاالت الثقافيــة والفنيــة (مجــال الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي والتاريخــي
والشــفوي ،وتطويــر وترويــج الفنــون األدائيــة والبصريــة ،وفــي حقــل األدب وتطويــر مناهــج
أدبيــة وفنيــة ،وكذلــك فــي بنــاء قــدرات فنيــة) .تعتمــد المنظمــات غيــر الحكوميــة الثقافيــة
الفلســطينية اعتمــاداً يــكاد يكــون تامــاً علــى الدعــم األجنبــي ،وهــو مــا يؤثــر علــى حريتهــا فــي
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التخطيــط لمشــروعاتها باســتقاللية وعلــى كينونتهــا تحديــدا فــي الفتــرة التــي تعرضــت لهــا
بعــض االقطــار العربيــة والتــي أدت إلــي تســليط الضــوء مــن قبــل المؤسســات الدوليــة علــى
دول عربيــة أخــرى غيــر فلســطين ،ومــع أزمــة التمويــل المشــروط التــي ظهــرت مــع وثيقــة
االتحــاد األوروبــي تفاقمــت األزمــة ،وتطلبــت البحــث عــن سياســات حمائيــة وتطويريــة بغيــة
ضمــان اســتدامة نشــاط تلــك المؤسســات وتخلصهــا مــن االتكاليــة علــى التمويــل الخارجــي
وتحقيــق االســتدامة الذاتيــة.
إن العالقــة مــع المؤسســات األهليــة يجــب أن ترتكــز علــى الشــراكة فــي وتحقيــق الرؤيــة
واالســتراتيجية الوطنيــة وتوفيــر المناخــات التشــريعية والبنيــة التحتيــة حتــى يصبــح تحقيــق كل
مؤسســة ألهدافهــا الطوعيــة التــي تأسســت وفقهــا أكثــر ســهولة.

سابعاً ) الفعاليات الثقافية في الداخل والشتات:

يقــوم بالفعــل الثقافــي فــي الداخــل مجموعــة مــن المؤسســات واالتحــادات والهيئــات التــي
تعمــل علــى تعزيــز الشــخصية الوطنيــة فــي محــاوالت محــو الهويــة الفلســطينية فــي الداخــل
وتســعى إلــى الحفــاظ علــى الروايــة الوطنيــة وتناقلهــا عبــر األجيــال .لقــد ازدهــرت الحيــاة
الفلســطينية فــي الداخــل الفلســطيني بشــكل كبــر خاصــة فــي حقــول اآلداب المختلفــة مــن
شــعر وروايــة وقصــة ومســرح كمــا نمــى اإلنتــاج البصــري خاصــة فــي قطــاع الســينما والفــن
التشــكيلي والنحــت.
وفــي الشــتات خاصــة فــي دول الجــوار حيــث مخيمــات اللجــوء القهــري كانــت الثقافــة الحصــن
المنيــع للحفــاظ علــى الذاكــرة والهويــة وتوريثهمــا لألجيــال .مؤسســات ومراكــز وتجمعــات
ومبدعــون أفــراد عملــوا بشــكل متواصــل مــن اجــل تحقيــق هــذا.
إن الحــرص علــى خلــق عالقــات تفاعليــة مــع هــذه الفعاليــات فــي الداخــل وفــي الشــتات
يحقــق رؤيــة هــذه االســتراتيجية الســاعية نحــو ثقافــة وطنيــة واحــدة وموحــدة يكــون جوهرهــا
المواطــن الفلســطيني أينمــا تواجــد وتعزيــز الجهــود المشــتركة لحمايــة الروايــة الوطنيــة
والتاريخيــة علــى طريــق اســتعادة الحقــوق الوطنيــة كاملــة وإنجــاز الحلــم فــي العــودة والحريــة
واالســتقالل.

ثامنا) التكوينات والروابط الثقافية واالئتالفات:

مــع تنامــي تعــداد المؤسســات غيــر الحكوميــة والشــركات غيــر الربحيــة العاملــة فــي قطــاع
الثقافــة ظهــرت الحاجــة لوجــود تكوينــات تضــم هــذه المؤسســات وتســعى لتمثيلهــا .بعــض
هــذه التكوينــات أخــذت شــكلت اتحــادات مثــل اتحــاد المراكــز الثقافيــة فــي قطــاع غــزة الــذي
تــم تأسيســه منــذ بدايــة وجــود الســلطة ولــم يوجــد لــه مقابــل فــي المحافظــات الشــمالية.
ـاء هامــاً للمراكــز الثقافيــة فــي قطــاع للعمــل المشــترك
لقــد وفــر اتحــاد المراكــز الثقافــة فضـ ً
ولتمثيــل مصالحهــا .أمــا فــي الضفــة الغربيــة فقــد ظهــرت مؤخــراً بعــض التوجهــات لتشــكيل
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ائتالفــات محــددة لمجموعــات مختلفــة عاملــة فــي قطاعــات الثقافــة المختلفــة .وربمــا
كانــت الحاجــة األبــرز لتشــكيل ائتــاف لمؤسســات القــدس عــام  2015مــن أجــل توحيــد الجهــد
المشــترك لضمــان اســتمرار الفعــل الثقافــي فــي العاصمــة تحــت اســم «شــفق» وهــو يضــم
أربــع مؤسســات فقــط وبحاجــة لتوســيع أو إيجــاد تكوينــات أخــرى تمثــل قطاعــات الثقافــة
المختلفــة فــي العاصمــة .كمــا تــم تســجيل اتحــاد جديــد مؤخــراً باســم اتحــاد الجمعيــات
والمؤسســات الثقافيــة يســعى إلــى تمثيــل المؤسســات المختلفــة العاملــة فــي قطــاع
الثقافــة فــي كافــة األماكــن بغيــة ضمــان وصــول جهدهــا ونشــاطها وتأميــن عالقــة تكامليــة
مــع الشــركاء اآلخريــن فــي العمــل الثقافــي.

تاسعاً ) مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الحقل الثقافي:

هنــاك عــدد قليــل مــن الشــركات الخاصــة التــي تعمــل فــي مجــال الصناعــات اإلبداعيــة واإلنتــاج
الســينمائي والنشــر .كمــا تقــوم حاليــا العديــد مــن المبــادرات والعاملــة تحديــدا فــي مجــال
الصناعــات الثقافيــة بتأســيس شــركات ربحيــة ال تختلــف بجوهرهــا عــن منظمــات العمــل
األهلــي وتتبــع لــوزارة االقتصــاد وليــس الثقافــة كــوزارة اختصــاص .لألســف فــإن دور القطــاع
الخــاص الفلســطيني (الشــركات والبنــوك) فــي االســتثمار فــي قطــاع الثقافــة أو فــي دعــم
المؤسســات العاملــة فيــه عبــر تمويــل العديــد مــن المهرجانــات واألنشــطة الثقافيــة ضعيــف
ويــكاد يكــون محــدوداً  ،إال أن دخولــه فــي مجــال اإلنتــاج الثقافــي ورفــع القــدرات مــا زال
غيــر مألــوف حاليــاً فــي الســاحة الفلســطينية ،األمــر الــذي يتطلــب تشــجيع القطــاع الخــاص
علــى االســتثمار فــي اإلنتــاج الثقافــي خاصــة فــي الصناعــات الثقافيــة كمــا فــي قطــاع اإلنتــاج
الفنــي .إن هــذا مــن شــانه أن يحــدث ثــورة حقيقــة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي فلســين حيــث
تتحــول الثقافــة إلــى أداة انتــاج فعليــة فــي االقتصــاد الوطنــي االمــر الــذي ســيترك مــردوداً
كبيــراً علــى مداخيــل ومصــادر اإلنفــاق الحكومــي علــى الثقافــة كمــا علــى تعميــم الحيــاة
الثقافيــة وتحقيــق أكبــر لمقولــة الثقافــة للجميــع.

عاشراً ) المؤسسات المحلية واألجنبية الممولة للعمل الثقافي اإلبداعي:

اســتثمر رأس المــال الفلســطيني فــي إقامــة بضــع مؤسســات تقــدم خدمــات فــي المجــال
الثقافــي .ففــي عــام  ،1983أعلــن قيــام مؤسســة التعــاون ،وفــي العــام  ،1984التقــى عــدد
مــن رجــال األعمــال والمثقفيــن الفلســطينيين فــي لنــدن لوضــع مــا عــرف فيمــا بعــد بميثــاق
الضمــان االجتماعــي ،والــذي يحــدد أهــداف واســتراتيجيات المؤسســة .ومنــذ البدايــة ،كان
تجســير الفجــوة بيــن رأس المــال الفلســطيني والثقافــة الفلســطينية أحــد األهداف األساســية
للمؤسســة .خــال الفتــرة نفســها ،أنشــئت مؤسســة شــومان المتخصصــة فــي الثقافــة .وفــي
عــام  1993تأسســت مؤسســة عبــد المحســن القطــان وســجلت فــي المملكــة المتحــدة،
وباشــرت عملهــا فــي العــام  1998وفــي غــزة تــم تســجيل مؤسســة المســحال عــام 1996
التــي كان مقرهــا ومســرحها فــي غــزة أهــم مبنــى للفعاليــات الثقافيــة فــي القطــاع حتــى
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تدميــره مــن قبــل طائــرات االحتــال عــام .2018
إلــى جانــب ذلــك هنــاك مؤسســات أجنبيــة عاملــة فــي الحقــل الثقافــي هــي مراكــز ثقافيــة
تهــدف إلــى تعزيــز التبــادل والحــوار الثقافــي ،وتحديــدا مــا بيــن الناطقيــن باللغــات األجنبيــة مــن
الفلســطينيين واألجانــب المقيميــن فــي فلســطين والخــارج ،باإلضافــة إلــى التعريــف وترويــج
التــراث واإلنتــاج الثقافــي الفلســطيني .تقــوم هــذه المؤسســات بتنفيــذ أنشــطة ثقافيــة
محليــة .أمــا بخصــوص المموليــن ،فهنــاك عــدد
خاصــة بهــا ،ودعــم أنشــطة أخــرى لمؤسســات
ّ
مــن المموليــن المهتميــن والداعميــن لحقــل الثقافــة مــن دول ومؤسســات دوليــة .بيــد أن
عــدم وجــود تنســيق بيــن هــؤالء المموليــن والــوزارة وعــدم اطالعهــم علــى خطــة الــوزارة
االســتراتيجية جعــل عمليــة التمويــل فــي أغلــب األحيــان تســير وفــق خطــط خاصــة بهــم
وبالتالــي أفــرغ الكثيــر مــن المشــاريع الممولــة مــن نجاعتهــا وفعاليتهــا وقدرتهــا علــى التأثيــر
فــي الســياق الثقافــي وســاهم فــي جعــل المؤسســات غيــر الحكوميــة التــي تتمــول منهــا
معتمــدة بشــكل ســلبي عليهــا ممــا أفقدهــا الكثيــر مــن قدرتهــا علــى التأثيــر أيضــاً .

أحد عشر) المؤسسات الدولية الرسمية وشبه الرسمية:

تلعــب منظمــة اليونســكو ،واأللكســو ،واألسيســكو دوراً هامــاً فــي التأثيــر علــى القطــاع
الثقافــي ،مــن حيــث دعــم المؤسســات الحكوميــة وغير الحكومية ،ومســاندة صنع السياســات
الثقافيــة .إن العمــل مــع هــذه المؤسســات مــن اجــل تســجيل التــراث الفلســطيني وحمايتــه
دوليــاً والتخطيــط الثقافــي المشــترك وتنفــذ البرامــج المؤثــرة يزيــد مــن تعزيــز صــورة فلســطين
الثقافيــة .خــال العــام  2009كانــت القــدس عاصمــة الثقافــة العربيــة وكان للنشــاطات التــي
تــم تنفيذهــا أثــر إيجابــي فــي تقديــم صــورة فلســطين والقــدس كحاضــرة ثقافيــة تــم إثرهــا
اعتمــاد القــدس عاصمــة دائمــة للثقافــة العربيــة مــن قبــل األلكســو .وفــي العــام  2019تــم
االحتفــال بالقــدس عاصمــة للثقافــة اإلســامية وتــم تنفيــذ نشــاطات فــي عواصــم إســامية
عــدة بالتعــاون مــع األيسســكو .كمــا تــم اختيــار بيــت لحــم عاصمــة للثقافــة العربيــة للعــام
 2020وتــم تأجيــل االحتفــاالت والفعاليــات إلــى العــام  2021بســبب الجائحــة.
إلــى جانــب ذلــك فــإن الشــراكة مــع اليونســكو كانــت هامــة فــي تســجيل عناصــر التــراث
الفلســطيني وفــي دعــم بعــض المشــاريع الثقافيــة الهادفــة إلــى حمايــة أشــكال التعبيــر
الثقافــي وصــون المــوروث .وفــي كل ذلــك كان هنــاك دور بــارز للجنــة الوطنيــة للتربيــة
والعلــوم والثقافــة كشــريك فاعــل فــي صناعــة السياســات الثقافيــة.

القسم الثالث
التحديات الحالية القضايا والمعوقات األساسية
للواقع الثقافي التي تعالجها الخطة القطاعية
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القسم الثالث
التحديات الحالية ،القضايا والمعوقات األساسية للواقع الثقافي التي
تعالجها الخطة القطاعية:
-− −غيــاب الحــق الثقافــة كأحــد الحقــوق األساســية للمواطــن الفلســطيني فــي النظــام
األساســي الفلســطيني ومــا ينتــج عــن هــذا مــن غيــاب لتشــريعات فرعيــة هامية من شــأنها
أن تعــزز توجهــات الدولــة الثقافيــة .إلــى جانــب غيــاب تشــريعات أساســية هامــة للفعــل
الثقافــي وعلــى رأســها قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة وقانــون التــراث غيــر المــادي.
 -− −مــا ينتــج عــن سياســة الضــم اإلســرائيلية وغيــاب المؤسســات والمراكــز والثقافيــة فــي
المناطــق المنــوي ضمهــا ،فقــر البنيــة التحتيــة فــي تلــك المناطــق األمــر الــذي يضعــف
تنظيــم فعاليــات ثقافيــة مركزيــة ،بجانــب الحاجــة لتشــجيع الصناعــات الحرفيــة والتقليديــة
وحمايــة التــراث فــي تلــك المناطــق كأداة اشــتباك لمواجهــة المشــروع االحاللــي
االســتعماري.
 -− −تنامــي سياســات التهويــد فــي العاصمــة القــدس والهجمــة علــى المؤسســات الثقافيــة
هنــاك بغيــة تقويــض كل فعــل ثقافــي فلســطيني هنــاك ومــا يتطلبــه هــذا مــن تدخــات
وطنيــة لضمــان فشــل كل تلــك السياســات ،بجانــب مــا يتــم فــي البلــدة القديمــة فــي
الخليــل وفــي المناطــق المصــادرة خلــف الجــدار.
 -− −غيــاب آليــات التنفيــذ العملــي لإلطــار االســتراتيجي الــذي يوحــد الرؤيــة الثقافيــة،
ويشــكل مرجعيــة لجهــد المؤسســة الثقافيــة بمختلــف تالوينهــا ،الرســمية واألهليــة
والمبــادرات الفرديــة .يشــار هنــا إلــى أن الخطــط االســتراتيجية التــي انجــزت علــى الصعيــد
النظــري عــام  2006وعــام  2009وعــام  2013مــا زالــت تفتقــر إلــى اآلليــات العمليــة
والتنفيذيــة واليــات التقييــم.
 -− −ضعــف التنســيق بيــن الشــركاء العامليــن فــي الشــأن الثقافــي ،ممــا شــتت الجهــد
وخلــق واقعــاً ثقافيــاً غيــر متكامــل ومركّ ــز فــي وســط األراضــي الفلســطينية وشــبه غائــب
عــن األطــراف.
أوال تدنــي الموازنــات المخصصــة
 -− −األزمــات الماليــة التــي تتدخــل أكثــر مــن شــكلً .
للشــأن الثقافــي مــن الموازنــة العامــة والتــي تعــادل  .0.003%ثانيــاً غيــاب التمويل المحلي
العــام الكافــي وغيــاب االســتثمار فــي قطــاع الثقافــة وضعــف التدخــات االقتصاديــة فــي
المشــاريع الثقافيــة .إلــى جانــب ذلــك فــإن اعتمــاد المؤسســات والفعاليــات علــى التمويــل
الخارجــي ومــع عــدم تناغــم برامــج المموليــن مــع االســتراتيجية الوطنيــة نجــم عنــه خلــق
نمــط مــن النشــاطات ليســت فــي صلــب الحاجــة الثقافيــة المحليــة ،إضافــة لذلــك فــإن
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وضــع الشــروط الجديــدة التــي تجــرم النضــال الوطنــي مــن قبــل اإلتحــاد األوروبــي أوقــع
المؤسســات تحــت مطرقــة ال يمكــن تحملهــا.

− −تعــدد مرجعيــة التشــريعات والقوانيــن الســارية ذات العالقــة بالثقافــة ،وقلــة عــدد
التشــريعات والقوانيــن الخاصــة بالثقافــة ،وعــدم أخــذ البعــد الثقافــي باالعتبــار فــي
القوانيــن األخــرى ،وعجــز هــذه السياســات الثقافيــة والتشــريعات عــن حمايــة الهويــة
الثقافيــة والوحــدة الوطنيــة وعــن صــون التعدديــة وتعزيــز النســيج االجتماعــي وضعــف
الوعــي المجتمعــي بــدور القوانيــن والتشــريعات ودور الثقافــة فــي عمليــة التنميــة.
− −غيــاب التكامــل والتنســيق بيــن المؤسســة التربويــة والتعليميــة ،بكافــة مراحلهــا ،والمنجــز
الثقافــي الفلســطيني المعاصــر ،واالفتقــاد لــدور متميــز للجامعــات الفلســطينية فــي
اإلنتــاج والترويــج الثقافــي والفنــي والبحثــي .تبيــن دراســة خطــة مديريــة التربيــة والتعليــم
لألنشــطة الالمنهجيــة للعــام الدراســي  2010-2011هــذه الفجــوة ،إذ تهــدف الــي تنظيــم
أنشــطة غيــر مرتبطــة بالضــرورة بالمنجــز الثقافــي الفلســطيني.
− −ضعــف البنيــة التحتيــة المترابطــة المتمثلــة فــي قلــة عــدد المراكــز الثقافيــة المؤثــرة فــي
معظــم مناطــق فلســطين ،وضعــف تجهيزاتهــا (المســارح ودور الســينما ودور النشــر
وأماكــن التدريــب وأماكــن العــرض).
− −ضيــق القاعــدة الجماهيريــة لألنشــطة الثقافيــة والفنيــة المتخصصــة وتركزهــا فــي المراكــز
الحضريــة وفــي منطقــة وســط الضفــة الغربيــة.
− −غيــاب الدراســات المتخصصــة والقــراءات العميقــة فــي الواقــع الثقافــي الفلســطيني فــي
الوطــن وفــي الشــتات ،واالفتقــار إلــى القاعــدة البيانيــة الدقيقــة التــي يمكــن عبرهــا تحديــد
االحتياجــات واقتــراح التوجهــات.
− −النقــص الحــاد فــي الكــوادر البشــرية المتخصصــة والمؤهلــة والمدربــة للعمــل فــي
وباألخــص تلــك التــي تســتلزم
الحقــول الثقافيــة وادارة أنشــطتها وخدماتهــا المختلفــة،
ّ
مهــارات ومعــارف وتقنيــات متطــورة وحديثــة وإبداعيــة فــي إنتــاج وصناعــة األفــام،
وتقنيــات اإلضــاءة والصــوت والصــورة ،كتابــة الســيناريو والمســرح ،واإلنتــاج التلفزيونــي
والســينمائي ،وتطويــر المناهــج والبرامــج األكاديميــة الثقافيــة ،ووضــع السياســات
والتخطيــط اإلســتراتيجي للقطــاع الثقافــي ،وإدارة المؤسســات الثقافيــة والفنيــة أو
المؤسســات العاملــة فــي الصناعــات الثقافيــة.
− −حالــة اإلحبــاط العــام والجمــود السياســي المربكــة للحيــاة االجتماعيــة فــي فلســطين .مــن
شــأن هــذا الوضــع المختــل ان يضعــف االهتمــام العــام بالقضايــا االجتماعيــة وبالثقافــة
الجــادة.
− −تواضــع مكانــة المــرأة ومســاهمتها فــي صناعــة الثقافــة ونمطيــة مشــاركتها علــى صعيــد
الحــرف والتــراث.
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الرؤية

واســتنادا إلــى مراجعــة اســتراتيجية قطــاع الثقافــة لألعــوام 2017-
فــي ضــوء مــا تقــدم،
ً
 2022وأجنــدة السياســات الوطنيــة ،فــإن الرؤيــة المســتقبلية للثقافــة الفلســطينية تتمثــل
فــي اآلتــي:
موحــدة وملهمــة ،ذات جــذور عربيــة وبعــد إنســاني تســتند علــى
نحــو ثقافــة وطنيــة واحــدة
ِّ
المــوروث وتعمــل علــى حمايتــه واســتمراريته وتســعى إلــى التجديــد واإلبــداع والتطور.
تمكــن المواطــن مــن الصمــود والحفــاظ علــى الروايــة الوطنيــة ومواصلــة كفاحــه الوجــودي
مــن أجــل حقوقــه ولمواجهــة سياســات المحــو واإللغــاء التي يمارســها المشــروع االســتعماري
فــي البــاد ،وتدعــم أســس النســيج االجتماعــي وتنّ مــي المواطنــة القائمــة علــى قيــم
المســاواة والحريــة والعدالــة االجتماعيــة والكرامــة اإلنســانية.
ومــا نأمــل إنجــازه تحقيــق الفعــل الثقافي الهادف إلى الرقــي بالوعي الوطني الحافظ للذاكرة
الوطنيــة وللروايــة التاريخيــة والســاعي لتوطيــن الثقافــة ضمــن نســق الفعل الكفاحــي .والغاية
هــو تحقيــق ذلــك مــن خــال التركيــز علــى المواطــن الفــرد كمــا علــى العمــل المؤسســاتي مــن
خــال زيــادة تكامــل األدوار بيــن القطــاع العــام والقطــاع األهلــي بــكل مكوناته.
إن توفيــر الثقافــة للمواطــن يســتوجب توفرهــا فــي كافــة األماكــن وعــدم اقتصــار تقديمهــا
فــي المركــز وإهمــال األطــراف خاصــة تلــك المهــددة بالمصــادرة والضــم والتهويــد بجانــب
ضــرورة تحقيــق رؤيــة االســتراتيجية بثقافــة واحــدة موحــدة مــن خــال تعميــم نشــر الثقافــة
وتنشــيطها فــي الشــتات ،األمــر الــذي يســاعد فــي وحــدة الروايــة الوطنيــة وغايــات الفعــل
الثقافــي كأداة نضاليــة؛ حســب تنوعهــا وحيويتهــا وامتالكهــا مقومــات التراكــم والتجـ ّـدد مــن
خــال قدرتنــا علــى إنهــاء االنقســام الداخلــي ومواصلــة الجهــود الوطنيــة مــن أجــل التحـ ّـرر وبنــاء
دورا حاسـ ًـما فــي إنتــاج
الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس؛ كمــا أن للثقافــة ً
وتطويــر الهويــة الفلســطينية بمفهومهــا التعــددي القومــي واإلنســاني التقدمــي .بهــذا
المعنــى يتالقــى مفهــوم الثقافــة مــع مفهــوم الحضــارة .ولــذا نعطــي أهميــة خاصــة لترســيخ
الروايــة التاريخيــة للشــعب الفلســطيني ،والتــي تؤكــد حقــه المطلــق فــي وطنــه باعتبــاره
الوريــث لمــن َع َّمــر فلســطين عبــر آالف الســنين ،ولــم يغــادر وطنــه وال انقطعــت إبداعاتــه
علــى أرضــه عبــر مختلــف العصــور.
ُيلقــى علــى عاتــق الثقافــة تنميــة الوعــي التاريخــي ،وتنويــع أشــكال روايــة هــذا التاريــخ بهــدف
تعــرض لــه مــن تشــويهات علــى يــد االســتعمار
تثبيتــه فــي الوعــي الجمعــي ،ودحــض مــا ّ
تعــرض لــه الشــعب الفلســطيني مــن تطهيــر عرقــي ومــا زال
االســتيطاني العنصــري ،ومــا ّ
يكابــده مــن تشــريد وتهجيــر وتغييــب للحقــوق اإلنســانية والمدنيــة والوطنيــة.
كمــا تتضمــن الرؤيــة أهميــة تعزيــز الذاكــرة الوطنيــة وتعزيــز أواصــر التواصــل بيــن األجيــال وبيــن
مختلــف مكونــات الشــعب الفلســطيني فــي الوطــن والشــتات ،مــع إتاحــة أوســع فــرص أمــام
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األجيــال الجديــدة لإلبــداع والبحــث والتَّ علُّ ــم والتأثيــر ،ولتهيئــة المنــاخ الضــروري لتفعيــل العمــل
نظــرا لمــا ينطــوي عليــه مــن أهميــة فــي النهــوض بالقطــاع الثقافــي
اإلبداعــي المســتقل،
ً
محليــاً وإقليميــاً وعالميــاً  ،فــي عالـ ٍـم ســريع التغيــر يتعـ ّـرض لثقافــة التَّ حلــل ،ويواجــه الكثيــر مــن
الهويــة الوطنيــة فــي دعــم وحمايــة النســيج المجتمعــي ،وسياســياً
التحديــات علــى صعيــد دور ُ
فــي ظــل االضطــراب السياســي واالقتصــادي الــذي يعصــف بالمنطقــة والعالــم ،ممــا يتطلــب
تعزيــز دور الثقافــة بكافــة مكوناتهــا باعتبارهــا مكونــاً رئيســياً للتنميــة وبنــاء المجتمــع .إن وعــي
التاريــخ الفلســطيني (ببعديــه القومــي العربــي واإلنســاني وبعمــق أصالتــه التاريخيــة) كفيــل
بوضــع األســاس إلدراك غنــى مصــادر الثقافــة الفلســطينية فــي تعدديتهــا الدينيــة والفكريــة
والسياســية والمعماريــة والتراثيــة ،كمــا فــي تعدديــة اللهجــات المحكيــة ،واألزيــاء المحلّ يــة
والمطبــخ وغيرهــا ،ممــا يمنــح الثقافــة دوراً أساســياً فــي المقاومــة الوطنيــة الناجعــة .وعبــر
القــرون اكتســب المجتمــع الفلســطيني تعدديتــه فــي ســياق تاريخــه الطويــل ،مســتوعباً
ـال أو إحــال.
ـا ومنفتحــاً بغيــر تَ ّ
ومتفاعـ ً
عصــب او إقصــاء أو احتـ ٍ
إن التعدديــة الدينيــة والسياســية والتراثيــة والفكريــة فــي المجتمــع الفلســطيني القديــم
ـرط
والحديــث؛ تطــرح أهميــة توليــد وعــي لــدى األجيــال الشــابة بضــرورة رؤيــة التعدديــة كشـ ٍ
ثقافــي ضــروري  -وإن كان ليــس كافيــاً وحــده  -ألســس البنــاء الديمقراطــي للمجتمــع والدولــة
الحديثــة.
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الرسالة:

ترســيخ مفهــوم الثقافــة الوطنيــة وحمايــة الهويــة الثقافيــة ،والنهــوض بالفعــل الثقافــي
ـا
مــن خــال إطالقــه فــي فضــاء إبداعــي حــر ،مرتكــزاً علــى التــراث والذاكــرة الجمعيــة ،وفاعـ ً
فــي خلــق ســاحة للحــوار والفعــل الثقافــي علــى قاعــدة االنشــباك مــع المجتمــع المحلــي،
وتوظيــف ذلــك للتأثيــر ايجابيــاً علــى حيــاة اإلنســان ،والفكــر ،وانتــاج المعرفــة ،وتكريــس
فلســطين عامــة والقــدس العاصمــة خاصــة كأهــم الحواضــر العربيــة الفاعلــة فــي الثقافــة
الكونيــة ،واالشــتباك مــع سياســات االحتــال لســرقة المــوروث الثقافــي الفلســطيني
وتشــويهه ومحاربــة الحيــاة الثقافيــة فــي فلســطين.

القسم الرابع
األهداف االستراتيجية والسياسات
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القسم الرابع
األهداف االستراتيجية والسياسات:

الهــدف االســتراتيجي ( )1مــوروث ثقافــي للشــعب الفلســطيني محمــي
ومصــان ومتجــدد
السياسة ( :)1حماية وصون الرواية والتراث والهوية الثقافية

تطويــر برامــج لحمايــة وصــون الروايــة التاريخيــة للشــعب الفلســطيني والحفــاظ علــى ذاكرتــه
حيــة يتــم التعبيــر عنهــا عبــر األعمــال الفنيــة واألدبيــة ونقــل المــوروث الثقافــي بــكل مكوناتــه
لألجيــال القادمــة .يقــوم االحتــال بســرقة وتشــويه تراثنــا الفلســطيني مــن مــوروث شــفاهي
وتاريــخ وذاكــرة ومخطوطــات وعناصــر واشــغال وأدوات ،مــن خــال هــذه السياســة تســعى
وزارة الثقافــة الــى حمايــة الذاكــرة الجمعيــة والتجربــة النضاليــة والمأثــورات الشــفاهية التــي
ترســخ الروايــة الفلســطينية مــن خــال الجمــع والتوثيــق والتجديــد ونقلهــا لألجيــال القادمــة،
حيــث نفــذت وزارة الثقافــة والشــركاء مشــاريع مختلفــة منهــا جمــع وتوثيــق الحكايــة الشــعبية،
جمــع الموســيقى التقليديــة ،جمــع اللهجــات ،وجمــع عناصــر تراثيــة علــى القائمــة الوطنيــة
والقائمــة التمثيليــة ،فعاليــات يــوم التــراث الفلســطيني ،ومــن خــال الفعاليــات علــى مــدار
العــام.

السياسة ( :)2تعميق االشتباك الثقافي مع رواية النقيض االحتاللي.

يتــم ذلــك مــن خــال فضــح الروايــة المــزورة للنقيــض االحتاللــي عبــر منهجيــة تقــوم علــى
إعــادة إنتــاج للروايــة الوطنيــة األصليــة ،وإعــادة تعريــف المصطلحــات الوطنيــة الفلســطينية،
وتكريســها فــي الخطــاب الوطنــي والعربــي والدولــي فــي مواجهــة مصطلحــات الروايــة التــي
يرغــب االحتــال فــي تكريســها فــي ذهنيــة الثقافــة العالميــة بهــدف تشــويه التــراث الوطنــي
الفلســطيني بعــد ســرقته ،وتســجيله كجــزء مــن تــراث كيــان االحتــال القائــم علــى نكبــة
الشــعب األصلــي علــى هــذه األرض ،والــذي يفتقــر لتاريــخ وتــراث فــوق هــذا التــراب.
وتتركــز الجهــود فــي حمايــة هــذه الروايــة وتوثيقهــا وتســجيلها ونقلهــا عبــر كافــة الوســائط
لألجيــال الالحقــة وتثبيــت روايــة الحــق الفلســطيني عبــر الســينما والدرامــا والمســرح وتجميــع
األعمــال األدبيــة مــن روايــة وقصــة وشــعر ونتاجــات فكريــة والعمــل علــى توزيعهــا وترجمتهــا
وتعميمهــا.
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السياسة ( )3التعريف بالثقافة وتعميم المعرفة بالتراث

تزخــر األرض الفلســطينية بموكناتهــا الطبيعيــة والبشــرية منــذ بــدء الخليقــة ،وهنــاك العديــد
مــن الشــواهد التــي ال زالــت ماثلــة للعيــان والتــي كشــفتها المســوحات األثريــة عــن متواليــات
تاريخيــة دللــت علــى أن فلســطين مهــد التاريــخ والحضــارات األولــى وأن مدينــة أريحــا أول
مســكن بشــري علــى األرض ،إذا كانــت هــذه الشــواهد المكانيــة والماديــة التــي يعتــز بهــا
ٍ
الفلســطيني بجــذوره الراســخة قبــل عشــرات اآلف الســنين ،ولمــا لهــذا التاريــخ مــن أهميــة
للمكونــات البشــرية علــى الصعــد الماديــة الفكريــة والثقافيــة ،حيــث يتوجــب التأكيــد علــى
أهميــة بضــرورة تضميــن المناهــج التربويــة والثقافيــة األساســية بداللــت فلســطين التاريخيــة
وعيــا ومعرفــة فــي ذاكــرة األجيــال مــن خــال التعريــف
والبشــرية  ،حتــى تترســخ معالمهــا ً
بالتاريــخ المــادي لفلســطين وبالتعريــف بالمثقفيــن مــن مفكّ ريــن وأدبــاء وكتّ ــاب وفنانيــن
راحليــن وأحيــاء الذيــن ّأثــروا وأثــروا الثقافــة الفلســطينية والعربيــة ،ســواء مــن خــال المناهــج
التعليميــة أو األنشــطة غيــر المنهجيــة.

السياســة ( :)4تشــجيع الصناعــات التقليديــة والحرفيــة ،وتوفيــر الرعايــة والحمايــة
لهــا.

هنــاك العديــد مــن الصناعــات والحــرف التقليديــة أصبحــت مهــددة باالندثــار ألســباب عديــدة،
فــإن عمليــة
وألن هــذه الصناعــات والحــرف تعــد إحــدى عناصــر الهويــة الثقافيــة الوطنيــة؛
ّ
حمايتهــا وإحيائهــا يعــد حمايــة للهويــة الوطنيــة مــن جهــة ،وإســهاما فــي تحريــك عجلــة
االقتصــاد مــن جهــة أخــرى ،وإنعاشــا للســياحة الثقافيــة ،حيــث إن هــذه الصناعــات توفــر دخــا
ماديــا للعديــد مــن العائــات التــي تعتمــد عليهــا.
وتعمــل وزارة الثقافــة ضمــن مشــروع تطويــر وحمايــة الحــرف والصناعــات التقليديــة ،إضافــة
الــى مســح شــامل لهــذه الصناعــات ،وتدريــب بعــض العامليــن مــن كال الجنســين علــى هــذه
الحــرف والصناعــات وتطويــره ،تســويق وترويــج وتنظيــم المعــارض لكافــة االشــغال اليدويــة
الحرفيــة والصناعــات التقليديــة المختلفــة محليــا ،والمعــارض الخارجيــة مــن خــال الســفارات
والجاليــات الفلســطينية فــي الخــارج ،والمعــارض الدائمــة واالســبوعية ،ورفــع مســتوى
المعرفــة للمواطنيــن القتنــاء واســتخدام المنتجــات الحرفيــة.
وتتطلــع الــوزارة إلــى توســيع نطــاق العمــل الســتهداف جميــع الحــرف والصناعــات التقليديــة،
وزيــادة دورات التدريــب وخاصــة فــي مجــال التصميــم ،والعمــل علــى رفــع مســتوى المواطنيــن
القتنــاء واســتخدام منتجــات هــذه الحــرف ،وإجــراء التســهيالت الالزمــة لتســويق المنتجــات
خارجيــاً  ،حيــث يجــب إدامــاج الصناعــات الثقافيــة فــي االقتصــاد بشــكل كامــل دون المســاس
بهويتهــا وال تحويلهــا إلــى ســلعة عاديــة فــي الســوق.
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الهــدف االســتراتيجي ( :)2بنيــة ثقافيــة فلســطينية فــي القــدس ،عاصمــة
دولــة فلســطين ،تحمــي الهويــة الوطنية والعربية وتصــون تاريخها وحضاراتها
السياسة ( :)5تعزيز صمود والتواجد الفلسطيني في مدينة القدس

يعتبــر التــراث الثقافــي أحــد ســاحات الصــراع الكبــرى فــي المدينــة المقدســة ،حيــث تبــذل
ســلطات االحتــال جهــودا متواصلــة إلنتــاج روايــة تاريخيــة أحاديــة جديــدة تخــدم مشــروعها
االســتيطاني فــي المدينــة ،تقــوم علــى نفــي التعدديــة والحقائــق لموضوعيــة المتصلــة
بالوجــود التاريخــي الفلســطيني فــي هــذه المدينــة ،إعــادة الحضــور الكبيــر للقــدس فــي
التاريــخ السياســي العربــي واإلســامي وأهميتهــا فــي تاريــخ األمــة وحضارتهــا ،ويبــرز حقائــق
الوجــود العربــي واإلســامي والمســيحي فــي القــدس ،بإبطــال ادعــاءات الوجــود اليهــودي
وإســقاط دعــاوى القــدس اليهوديــة مــن وجهــة نظــر اآلثــار وحقائــق التاريــخ ،مقدمــا روايــة
تاريخيــة وحضاريــة وسياســية كاملــة عــن القــدس تفنــد فــي تضاعيفهــا االدعــاءات الصهيونيــة.
وضــرورة تشــكيل رؤيــة عربيــة إســامية شــاملة تجــاه القــدس ،تتجــاوز المعطــى السياســي
وظروفــه الضاغطــة وتســتند إلــى المعطيــات الحضاريــة والثقافيــة والتاريخيــة ،وتكــون
مقدمــة إلســتراتيجية شــاملة للقــدس فــي كل المجــاالت ،وتفعيــل البعــد القانونــي فــي
الصــراع السياســي لحمايــة تــراث القــدس ،باإلضافــة إلــى التوجيــه باعتمــاد قضيــة القــدس
ضمــن أولويــات السياســة العربيــة واإلســامية فــي المحافــل الثقافيــة الدوليــة.

الهـــدف االســـتراتيجي ( :)3التشـــبيك والتواصـــل بيـــن مكونـــات الشـــعب
الفلســـطيني مؤسســـات وأفـــراداً  ،فـــي الوطـــن والشـــتات ،علـــى قاعـــدة
االش ــتباك الوطن ــي ،والتب ــادل والتع ــاون العرب ــي والدول ــي ،واالش ــتباك م ــع
النقيـــض االحتاللـــي.
السياســة ( :)6تعزيــز المناعــة الوطنيــة بيــن مكونــات الشــعب الفلســطيني فعاليــات
ومؤسســات وأفرداً .

تعتبــر سياســة تكريــس المناعــة الوطنيــة ،صمــام األمــان الرئيــس فــي اســتعادة الشــعب
الفلســطيني لزمــام المبــادرة الوطنيــة ،مــن خــال الخطــاب الثقافــي األتــم ،واالقتــراح الثقافي
العالــي ،الــذي يشــكل األســاس الــذي يحمــل بــكل جــرأة الخطــاب الفلســطيني ،اإلعالمــي
ـدة ُم َو َّحـ َـد ًة .وذلــك مــن
والسياســي فــي آن معــاً  ،باعتبــار الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية واحـ ً
خــال الثوابــت الوطنيــة ،والتــي ال خــاف عليهــا ،كجــزء مــن االســتراتيجية الوطنيــة القائمــة
علــى التصــدي لروايــة االحتــال المــزورة ،الهادفــة إلــى محــو وإلغــاء الروايــة األصليــة ألصحــاب
األرض األصلييــن (الشــعب الفلســطيني).
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السياســة ( :)7تكريــس التواصــل الفعــال بيــن الوطــن والشــتات الناتــج عــن النكبــة
المســتمرة.

تشــكل سياســة تكريــس التواصــل بيــن الوطــن األم ،فلســطين ،والمعرفــة في الوعــي الثقافي
الوطنــي ،وبيــن الشــتات الفلســطيني الناتــج عــن النكبــة الكبــرى للشــعب الفلســطيني فــي
العــام  ،1948والتــي ال زالــت مســتمرة بفعــل االحتــال اإلحاللــي بغيــر شــكل ،المقتــرح
األشــمل فــي تعميــق الوعــي الوطنــي ،وحمايــة الهويــة ،القــادرة علــى نســج العالقــات مــع
الهويــات األخــرى علــى قاعــدة النديــة ،كمــا تعــزز مــن المكانــة الوطنيــة فــي كل مــكان مــن
خــال برامــج التواصــل القائمــة علــى سياســة ثقافيــة وطنيــة واحــدة تعبــر عــن هويــة الشــعب
الفلســطيني خالصــة مــن غيــر ســوء.

الهــدف االســتراتيجي ( :)4بيئــة أكثــر تمكينــا للثقافــة الفلســطينية ،تدعــم
حــق المواطــن بالثقافــة وتعمــل علــى نشــر ثقافــة وطنيــة تحقــق التنميــة
الثقافيــة المســتدامة ،وتدعــم وتحفــزه اإلبــداع ماديــاً ومعنويــاً .
السياسة رقم (  :) 8تعميق الوعي الثقافي الوطني

مــا نأمــل إنجــازه هــو تثويــر الفعــل الثقافــي الهــادف إلــى الرقــي بالوعــي الوطنــي الحافــظ
للذاكــرة الوطنيــة وللروايــة التاريخيــة والســاعي لتوطيــن الثقافــة ضمــن نســق الفعــل
الكفاحــي .والغايــة هــو تحقيــق ذلــك مــن خــال التركيــز علــى المواطــن الفــرد كمــا علــى العمــل
المؤسســاتي مــن خــال زيــادة تكامــل األدوار بيــن القطــاع العــام والقطــاع األهلــي بــكل
مكوناتــه.
إن توفيــر الثقافــة للمواطــن يســتوجب توفرهــا فــي كافــة األماكــن وعــدم اقتصــار تقديمهــا
فــي المركــز وإهمــال األطــراف خاصــة تلــك المهــددة بالمصــادرة والضــم والتهويــد بجانــب
ضــرورة تحقيــق رؤيــة االســتراتيجية بثقافــة واحــدة موحــدة مــن خــال تعميــم نشــر الثقافــة
وتنشــيطها فــي الشــتات ،األمــر الــذي يســاعد فــي وحــدة الروايــة الوطنيــة وغايــات الفعــل
الثقافــي كأداة نضاليــة.
يجــب الســعي إلــى زيــادة المنتوجــات الثقافيــة والفنيــة وعــدم اقتصــار تقديمهــا فــي مناطــق
محــدودة وحرمــان الكثيــر مــن المناطــق االســتفادة منهــا ،خاصة المناطق المهمشــة ،والعمل
علــى تطويــر الوعــي االجتماعــي وتحريــك المركــب الثقافــي فــي عجلــة االقتصــاد ،وهــذا
يتطلــب تطويــر القــدرات البشــرية العاملــة فــي حقــل الثقافــة ،والســعي إلــى تنشــيط القطــاع
الثقافــي ( مــن أدبــاء وموســيقيين ،ومســرحيين ،وعامليــن فــي صناعــة النشــر والصناعــات
التقليديــة ...الــخ)  ،والنهــوض بثقافــة المواطنيــن وتذوقهــم لألعمــال األدبيــة والفنيــة  ،مــن
خــال إنتــاج الخبــرات الثقافيــة وتســويقها  ،وتمكيــن النســاء والشــباب وتنميــة المواهــب.
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إن تطويــر قــدرات العامليــن فــي قطــاع الثقافــة ومنتجيهــا مــن خــال التدريــب والرعايــة ونشــر
المنتجــات الثقافيــة وتعميمهــا وتنظيــم الفعاليــات الوطنيــة الخاصــة بقطاعــات الثقافــة كافــة
مــن شــانه تحقيــق الغايــة المرجــوة مــن تعميــق الوعــي الثقافــي الوطنــي.

السياســـة ( :)9االســـتثمار فـــي المناهـــج التعليميـــة والنشـــاطات الالمنهجيـــة
والهادف ــة إل ــى خل ــق مواط ــن ق ــادر عل ــى الدف ــاع ع ــن روايت ــه الوطني ــة والتاريخي ــة
ويؤمـــن بالقيـــم والمبـــادئ التـــي تحقـــق المواطنـــة الصالحـــة ،والحـــق بالمعرفـــة.

هامــا فــي
فــي ضــوء
التطــور التقنــي والتكنولوجــي والمعرفــي الــذي بــات يشــكّ ل عامــا ًّ
ّ
التعلّ ــم والتعليــم ال بــد مــن بــذل جهــود كبيــرة مــع وزارة التربيــة والتعليــم لتطويــر المناهــج
الفلســطينية ،التــي تتوائــم وتطــورات المعرفــة والتعليــم الــذي يقــوم علــى أســس التفكيــر
المعرفــة واالبتــكار واإلبــداع بعيــداً عن منهجية وأســلوب
اإلبداعــي ويثــري األجيــال مــن حيــث
ّ
التلقيــن ،حيــث تحتــاج العمليــة التعليميــة والتربويــة إلــى المزيــد مــن الجهــود إلدخــال البعــد
الثقافــي بهــدف أن يكــون المنهــاج محمــول ثقافيــاً بغيــة التأكيــد علــى الروايــة الوطنيــة
والتاريخيــة ،وتنميــة اإلبــداع لــدى الطــاب ،وخاصــة فــي المراحــل األساســية ،حيــث تهــدف
هــذه السياســة لخلــق جيــل واع ومنتــم ومبــدع ،يمتلــك المعرفــة ،ويحافــظ علــى أســس القيــم
والمواطنــة واالرتقــاء بنوعيــة التعليــم .وتكريــس برنامــج الثقافــة واإلبــداع مــن خــال منهــج
مطــور يتضمــن البعــد الثقافــي ،وتنــوع المســاقات الدراســية التــي تســهم فــي تنميــة الطلبــة،
ثقافيــا وسياســا واقتصاديــا
وخلــق شــخصية متوازنــة واعيــة تخــدم مجتمعهــا بشــكل أفضــل
ّ
واجتماعيــا.

السياســة ( :)10دعــم ورعايــة المبدعيــن والموهوبيــن بهــدف االرتقــاء بمســتوى
وجــودة اإلنتاجــات.

خلــق برامــج تنفــذ مــن قبــل الــوزارة وغيرهــا مــن المؤسســات الرســمية واألهليــة ،تتميــز
بنجاحهــا وتأثيرهــا الكبيريــن ،مثــل جوائــز دولــة فلســطين فــي اآلداب والفنــون والعلــوم
اإلنســانية ،والمســابقات والمنــح الفنيــة وبرنامــج القــراءة للجميــع الممتــد منــذ عــدة ســنوات،
والمهرجانــات الوطنيــة الكبــرى ،كمــا تتوجــه هــذه السياســة لتحقيــق االرتقــاء بجــودة الخدمات
الثقافيــة فــي جميــع المجــاالت (مســرح ،ســينما ،موســيقى ،فنــون شــعبية ،أدب أطفــال،
تدريبــات علــى الصناعــات الحرفيــة والتراثيــة إلــخ) .ويشــمل هــذا تنظيــم ملتقيــات للقطــاع
الثقافيــة المختلفــة لتحفيــز اإلبــداع ورعايــة تدريبــات فــي كافــة القطاعــات والتركيــز علــى
قطــاع الشــباب ودعمهــم مــن أجــل تمكيــن الجيــل القــادم مــن أن يكــون مســاهماً بشــكل
فاعــل فــي اإلنتــاج الثقافــي .كذلــك األمــر فــي السياســات الثقافيــة الموجهــة لقطــاع المــرأة
بغيــة تطويــر مشــاركتها فــي الحيــاة الثقافيــة وعــدم تقييدهــا بــاألدوار النمطيــة.
إن جــل الغايــات مــن وراء ذلــك هــو تطويــر الفعــل واإلنتــاج الثقافــي وجودتــه مــن خــل تدخــات
متعــددة يكــون جوهرهــا رعايــة اإلبــداع والمبدعيــن.
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السياسة ( :)11االستثمار في البنى التحتية للثقافة (المادية والمعنوية).

تعمــل الــوزارة علــى ســن القوانيــن والتشــريعات والسياســات الرســمية لتوفيــر بيئــة مالئمــة
للعمــل ،كمــا تدعــم إصــدار قانــون الملكيــة الفكريــة وحــق المؤلف والحقوق المجــاورة وقانون
الســجل الوطنــي ،وقانــون التــراث غيــر المــادي ،وهــذه التشــريعات التــي تعتبــر الضامــن للعمــل
ـاق والحفــاظ علــى مورثونــا الثقافــي.
اإلبداعــي الخـ ّ

كمــا تعمــل الــوزارة علــى االســتثمار فــي البنيــة التحيــة مــن خــال جهــود تبذلهــا الــوزارة لبنــاء
قصــور ثقافيــة متعــددة االغــراض فــي بعــض المــدن الفلســطينية التــي تفتقــر لوجــود
فضــاءات القامــة االنشــطة والفعاليــات الثقافيــة ،إضافــة إلــى الشــروع فــي ترميــم بعــض
المبانــي والمواقــع األثريــة ،والمكتبــات التاريخيــة بمــا فيهــا مــن مخطوطات نــادرة في القدس
وغيرهــا ،وتمثــل هــذه سياســة تســعى الــوزارة لتحقيقهــا ،وإلــى تحقيق رؤية اســتنهاض الواقع
الثقافــي مــن جوانبــه المتعــددة ،وخصوصــاً بعــد انضمــام فلســطين إلــى اليونســكو مثــل:
مســودات القوانيــن ،ومخططــات إلنشــاء مراكــز ثقافيــة ومكتبــة وطنيــة ،وقوائــم بتجهيــزات
تحتاجهــا مســارح ودور ســينما ومراكــز ثقافيــة خاصــة فــي األماكــن الطرفيــة والنائيــة وأقامــة
متاحــف فنيــة وتراثيــة وأخــرى لتخليــد كبــار الفنانيــن والكتــاب وغيــر ذلــك .هنــاك تطلعــات
إلنشــاء مراكــز ثقافيــة ،ومجمــع للحــرف والصناعــات التقليديــة ،وتحقيــق الحيــاة للمكتبــة
الوطنيــة حيــث أن هــذه المشــاريع هــي جــزء أصيــل مــن واقــع الســيادة الثقافيــة الوطنيــة التــي
يكفــل وجودهــا مســاهمة فــي نهضــة واســتنهاض الفعــل الثقافــي ويعــزز االنتمــاء الوطنــي
للتمســك بالهويــة والثقــة بمســتقبلهم اإلبداعــي ،كمــا أن إقــرار القوانيــن الداعمــة للثقافــة
ســتمنح الحمايــة للمواطنيــن والمبدعيــن علــى حــد ســواء ،وســتحفظ حقــوق الطرفيــن،
ولتلــك األبعــاد جميعهــا آثــار اجتماعيــة ايجابيــة تتضــح مــن خــال تعــزز الروابــط االجتماعيــة
بيــن المواطنيــن ،وآثــار اقتصاديــة تتمثــل فــي تشــغيل المئــات فــي الصناعــات الثقافيــة ،وإدارة
المرافــق الثقافيــة وتفعيــل مؤسســات المجتمــع األهلــي ،وزيــادة إنتاجهــا وتحســين مســتواها
شــكال ومضمونــاً .

 (5تعزيز التبادل مع األمة العربية والشعوب األجنبية الصديقة
السياسة ( :)12تعزيز التبادل مع األمة العربية والشعوب األجنبية الصديقة

تعزيــز التبــادل والتعــاون مــع أمتنــا العربيــة التــي تجمعنــا بهــا ثقافــة وتاريخــاً مشــتركاً حيــث
رســختها الحــاالت اإلبداعيــة الفلســطينية فــي مختلــف صنــوف
تعــززت هــذه الثقافــة التــي ّ
اآلداب والفنــون والثقافــة ،حيــث اســتقرت هــذه الحــاالت اإلبداعيــة فــي بعــض األقطــار
العربيــة نتيجــة اللجــوء والشــتات الــذي تســبب بــه االحتــال اإلســرائيلي لفلســطين فــي العــام
 1948والعــام  ،1967حيــث ســاهمت فــي إثــراء الثقافــة العربيــة ســواء فــي األدب والفنــون
ـماء فلســطينية لمعــت وتوهجــت فــي ســماء اإلبــداع العربــي
وكان ذلــك جليــاً مــن خــال أسـ ٍ
والعالمــي .وكذلــك تعزيــز التبــادل الثقافــي مــع الشــعوب األجنبيــة الصديقــة التــي وقفــت وال
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زالــت مــع نضالنــا وكفاحنــا ضــد االحتــال اإلســتعماري االســتيطاني اإلســرائيلي ،حيــث يمكــن
ترســيخ وتوطيــد هــذه العالقــة بمــا يضمــن ســامة ثقافتنــا ووعينــا بأهميــة دورهــا الطليعــي
الحريــة والعادلــة والمســاواة.
والفاعــل المؤسســة علــى قيــم ّ
وفــي ســبيل ذلــك وقعــت وزارة الثقافــة وعــدد من المؤسســات الرســمية واألهليــة اتفاقيات
تبــادل وتعــاون ثقافــي ،وهنــاك عــدد مــن النشــاطات المتبادلــة مــع عــدد مــن الــدول مثــل
(عــروض فنيــة معــارض ،نــدوات ،منــح دراســية...الخ) ،ومــع اعتمــاد القــدس عاصمــة دائمــة
للثقافــة العربيــة ،واعتمادهــا عاصمــة للثقافــة اإلســامية للعــام  ،2019واعتمــاد مدينــة
بيــت لحــم عاصمــة للثقافــة العربيــة للعــام  ،2020ستشــكل فرصــة لتنشــيط وتفعيــل التبــادل
الثقافــي.

السياســة ( :)13تفعيــل التبــادل والتعــاون الثقافــي ،مــع الشــعوب العربيــة
واألجنبيــة.

تهــدف هــذه السياســة إلــى تكريــس التشــبيك الفعــال مــع الشــعوب والثقافــات العربيــة
واألجنبيــة بمــا يتقاطــع مــع الثقافــة الفلســطينية فــي البعــد العربــي الــذي يعــد امتــداداً
لفلســطين القضيــة األولــى للشــعوب العربيــة ،ومــا يمكــن أن يشــكل إســهاماً فلســطينياً
بــكل مــا تشــكله حمولــة الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية المحمولــة علــى الوعــي والفــداء،
فــي الثقافــة العالميــة ،حيــث أن أنســنة الروايــة الفلســطينية فــي اشــتباكها الدائــم مــع روايــة
الرصــاص وفــوالذ الســاح االحتاللــي تعــد قــوة الحــق الناعمــة فــي مواجهــة حــق القــوة
الغاشــمة.
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الربط مع أجندة السياسات الوطنية-:

أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني فــي بدايــة عمليــة اعــداد الخطــة الوطنيــة الفلســطينية
وثيقــة مصفوفــة األولويــات والتدخــات السياســاتية لألعــوام  2017-2022كإطــار مرجعــي
لعمليــة التخطيــط للقطاعــات المكونــة لخطــة التنميــة الفلســطينية  2017-2022بصفتهــا
أعلــى وثيقــة تبيــن الرؤيــا واألولويــات والسياســات الوطنيــة الفلســطينية .تشــمل األولويــات
والتدخــات لألعــوام  2020-2022األولويــات الوطنيــة فــي ثالثــة محــاور :المحــور األول،
انهــاء االحتــال؛ والمحــور الثانــي ،اإلصــاح وتحســن جــودة الخدمــات العامــة؛ والمحــور الثالــث
التنميــة المســتدامة .يشــمل كل محــور األولويــات الوطنيــة واألولويــات لــكل أولويــة وطنيــة
والتدخــات لــكل أولويــة .تتقاطــع االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الثقافــة والتــراث مــع معظــم
األولويــات السياســاتية وذلــك نظــرا للعالقــة العضويــة التفاعليــة بيــن السياســة والثقافــة
وبحكــم األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية للثقافــة الفلســطينية داللــة علــى
أهميــة دور الثقافــة فــي النضــال الوطنــي ( .ملحــق  :1الجــدول أ :األهــداف االســتراتيجية
وإرتباطهــا بأجنــدة السياســات الوطنيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة).

خطة الحكومة الثامن عشرة « التنمية بالعناقيد»-:

وضعــت الحكومــة الثامنــة عشــر علــى أهــم االجنــدة الخاصــة بمهــام المؤسســات الحكوميــة
ومؤسســات المجتمــع المحلــي تنفيــذ خطــة التنميــة بالعناقيــد والتــي تتمحــور فــي( :العنقــود
الســياحي ،العنقــود الصناعــي ،عنقــود الخدمــات والريــادة ،العنقــود الزراعــي ،عنقــود القــدس،
عنقــود غــزة) ،حيــث عملــت الحكومــة فــي االخــذ بعيــن االعتبــار التوزيــع الجغرافــي وتوزيــع
المــوارد والمصــادر الطبيعيــة مــن ميــاه وتربــة ،وهــذا يرتبــط مــع مــا تســعى لتحقيقــه وزارة
الثقافــة كواحــدة مــن المؤسســات الحكوميــة اذ عملــت علــى ربــط االهــداف االســتراتيجية
بمحــاور خطــة التنميــة بالعناقيــد مــن خــال التدخــل بيــت لحــم عاصمــة الثقافــة العربيــة 2020
ضمــن العنقــود الســياحي ،والتدخــل مــن خــال دعــم الصناعــات والحــرف التقليديــة ضمــن
العنقــود الصناعــي .والتدخــل دعــم وتشــجيع المشــاريع والمبــادرات الثقافيــة مــن خــال وزارة
الثقافــة وصنــدوق التنميــة الثقافيــة ضمــن عنقــود الخدمــات والريــادة.
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بيان سياسة البرامج:

حــددت وزارة الثقافــة دورهــا ومســاهمتها فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية والنتائــج
القطاعيــة خــال الفتــرة األولــى مــن الموازنــة متوســطة المــدى  2021-2023مــن خــال
ثالثــة برامــج رئيســية .البرنامــج األول ،الثقافــة للجميــع ويســاهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق
الهــدف االســتراتيجي القطاعــي األول والثانــي والثالــث و الرابــع ،بيئــة أكثــر تمكينــا للثقافــة
الفلســطينية ،بنيــة ثقافيــة فلســطينية فــي القــدس ،عاصمــة دولــة فلســطين ،تعــزز الوحــدة
والتواصــل للشــعب فــي الوطــن والشــتات ،والتبــادل مــع الشــعوب العربيــة واألجنبيــة ،امــا
البرنامــج الثانــي ،حمايــة المــوروث الثقافــي فيســاهم بشــكل أساســي فــي تحقيــق الهــدف
االســتراتيجي الخامــس ،مــوروث ثقافــي للشــعب الفلســطيني محمــي ومصــان ومتجــدد
والبرنامــج الثالــث ،البرنامــج اإلداري ويســاهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق الهدف االســتراتيجي
القطاعــي األول بيئــة أكثــر تمكينــا للثقافــة الفلســطينية.

البرنامج األول :الثقافة للجميع

يهــدف البرنامــج الــى توفيــر بيئــة أكثــر تمكينــاً لنشــر ثقافــة وطنيــة عربيــة إنســانية ديمقراطيــة
مبدعــة ومتجــددة وتنمــي المواطنــة القائمــة علــى صــون التعدديــة واحتــرام قيــم المســاواة
والحريــة والعدالــة االجتماعيــة والكرامــة اإلنســانية ،وتوفيــر البيئــة المحفــزة لإلبــداع
الثقافــي واالهتمــام بمدينــة القــدس والمناطــق المهمشــة والمعرضــة العتــداءات االحتــال
والمســتوطنين ،وتعزيز التواصل الثقافي بين الفلســطينيين في أماكن تواجدهم والشــعوب
العربيــة واإلنســانية علــى المســتوى الرســمي والشــعبي.
غايات سياسة برنامج الثقافة للجميع

معايير غايات سياسة برنامج الثقافة للجميع

1.1اتاحة الفرصة للمواطنين للوصول الى المنتج
الثقافي في جميع محافظات فلسطين بحلول
العام 2023

 30%1.1من المحافظات حصلت على فضاءات ثقافية متعددة االغراض

2.2زيادة تمثيل فلسطين في الشأن الثقافي في
المحافل العربية والدولية الى  30دولة بحلول
العام 2022
 60%3.3من المراكز الثقافية المسجلة لدى
وزارة الثقافة حتى العام  ،2020تعمل بكفاءة
وفاعلية في تقديم الخدمات الثقافية
للجمهور بحلول العام 2023

2.2انشاء وتجهيز وتحديث  20مكتبة في  10محافظات
 20%3.3من المحافظات حصلت على أنشطة متنوعة

 20%4.4من األنشطة الثقافية الدولية المقامة في الدول العربية تم
المشاركة بها

 25%5.5من األنشطة الثقافية الدولية المقامة في الدول االجنبية تم
المشاركة بها
 60%6.6من المراكز المرخصة ستحصل على دعم مالي

 50%7.7من المساعدات المالية مقدمة لألفراد المبدعين

 70%8.8من المؤسسات الحاصلة على الدعم المالي من مناطق القدس
والمناطق المهمشة
 60%9.9من المؤسسات المستهدفة للتطوير في قطاع غزة
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معايير غايات سياسة برنامج الثقافة للجميع

المخرجات للهدف
ُ

1.1تقديم الدعم ل  45مؤسسة ثقافية مقدسية
وافراد مبدعين وتنفيذ برامج مشتركة معها
لدعم الواقع الثقافي في مدينة القدس

دراسة الواقع الثقافي للمؤسسات العاملة في القطاعات الثقافية
المختلفة والعاملة في مدينة القدس وتحديد االحتياجات واألولويات
والتدخالت المطلوبة من خالل التنسيق مع الجهات الحكومية وشبه
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

2.2تكريس تمثيل فلسطين في الشأن الثقافي
وتوسيع نطاق التبادل الثقافي مع الشعوب
العربية واألجنبية ،وتعزيز التواصل الثقافي بين
الفلسطينيين في الوطن والشتات

تمثيل فلسطين مهرجانات ومؤتمرات ومعارض كتاب اقليمية عربية
دولية ولجان مشتركة منها " االلسكو ،االيسيسكو ،اجتماعات وزراء
الثقافة العرب ،اللجنة الدائمة للثقافة العربية ،واجتماع وزراء الثقافة في
الدول االسالمية ،اليونسكو ،عاصمة الثقافة العربية ،عاصمة الثقافة
االسالمية"

3.3دعم ورعاية وإقامة  500نشاط سنوي في
مجاالت االبداع ورعاية الموهوبين

االحتفال بجائزة الدولة " جوائز فلسطين في اآلداب والفنون والعلوم
اإلنسانية " قيام لجنة الجائزة باختيار  5انواع من الجوائز الثقافية واجراء
المسابقات وتكريم الفائزين ،طباعة كتب أدبية ،شعرية ،قصص أطفال،
ندوات وامسيات شعرية وادبية.

4.4تجهيز وتأثيث  15مكتبة عامة سنوياً في
مناطق مهمشة

تجهيز  15مكتبة عامة وتزويدها باالحتياجات المطلوبة لتكون قادرة
على تنفيذ أنشطة هادفه الى تشجيع القراءة ونشر الكتاب ودور فاعل
للمكتبات العامة ومكتبات االطفال خصوصاً في المناطق المهمشة،
واقامة انشطة ثقافية متنوعة في القراءة ،وسرد الحكاية الشعبية،
والرسم في جميع المكتبات العامة.

5.5االستثمار في النشاطات الالمنهجية وإرساء
قيم التعددية والديمقراطية والمساواة بين
الجنسين في  100مدرسة و  10جامعات

التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم ،والتعليم العالي والبحث العلمي
من اجل اختيار مدارس وجامعات من اجل تنظيم انشطة ال منهجية
بهدف تطوير المواهب في مواضيع الكتابة االبداعية ،الشعر ،الرسم،
المسرح ولقاءات إبداعية مع مبدعين في المدارس والجامعات.

 6.معرض فلسطين الدولي للكتاب

دعوة دور نشر عربية وعالمية للمشاركة في المعرض 50 ،فعالية ثقافية
على هامش معرض فلسطين الدولي للكتاب ،استضافة مدعوين من
خارج فلسطين على هامش انعقاد معرض فلسطين الدولي للكتاب

7.7االحتفال بيوم الثقافة الوطني السنوي

تنفيذ برنامج شامل وانشطة ثقافية في جميع المحافظات وتكريم
المبدعين

8.8برنامج سنوي لدعم قطاع الحقول البصرية
والسمعية بهدف االرتقاء بمستوى وجودة
اإلنتاجات الفنية

دعم قطاع الحقول البصرية والسمعية بهدف االرتقاء بمستوى وجودة
اإلنتاجات الفنية ،وإقامة العروض ،ودعم المبدعين

9.9تعزيز حضور األرشيف الوطني وتمثيل
فلسطين

االتصال والتنسيق مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية شبيهة
االختصاص للحصول على نسخ من الوثائق الموجودة بكافة أوعيتها

1010دعم المؤسسات الثقافية المستقلة
عبر توفير دعم مالي وعيني مقدم ل 60
مؤسسة ثقافية  /افراد مبدعين سنوياً

من خالل لجنة الدعم وبعد دراسة احتياجات المناطق والمؤسسات
والقطاع الثقافي يتم تحديد الدعم

1111تطوير الصناعات اإلبداعية

تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية الثقافية وتطوير أداء الفاعلين
الثقافيين والفنانين وتعزيز االنتاجات الفنية
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البرنامج الثاني :حماية الموروث الثقافي

يهــدف البرنامــج الــى حمايــة وإحيــاء وصــون التــراث الوطنــي الفلســطيني مــن خــال جمــع
وتوثيــق وأرشــفة وتصنيــف التــراث الثقافــي الوطنــي ودعــم اإلنتــاج الثقافــي المبنــي علــى
المــوروث الثقافــي ودعــم الصناعــات التقليديــة الفلســطينية والحرفيــة ونشــر التــراث الوطنــي
الفلســطيني وطنيــاً وعالميــاً  .تأتــي العديــد مــن غايــات البرنامــج مــن االلتــزام باتفاقيــة حمايــة
التــراث الثقافــي غيــر المــادي ( 2003اليونســكو) والتــي تشــكل االطــار الفنــي والقانــوي
للعديــد مــن السياســات واألهــداف الخاصــة باالســتراتيجية.
غايات سياسة برنامج حماية الموروث الثقافي
استكمال العمل على سجل التراث الوطني غير المادي
بحلول العام 2023.

اهداف البرنامج

معايير غايات سياسة البرنامج
خطة وطنية متبناة من الحكومة لجمع التراث الشعبي الشعبية
(السجل الوطني للتراث)

المخرجات للهدف
ُ

 .1استكمال جمع وتصنيف  5عناصر للتراث الوطني
غير المادي

1.1جمع وتوثيق وأرشفة وتصنيف التراث الثقافي الوطني

 .2استمرار إحياء يوم التراث الفلسطيني سنوياً

تنظيم حملة توعية بأهمية التراث ودوره في الحفاظ الهوية
الوطنية الفلسطينية ،وعقد أنشطة في المدارس والجامعات حول
التراث من شأنها ان تحفز مشاركة الطالب والطالبات

 .3دعم إنشاء وتشغيل متاحف خاصة بالتاريخ والتراث
والفلكلور الفلسطيني في جميع المحافظات

اجراء مسح وتوثيق لواقع المتاحف التراثية ،وضبط وتنسيق
العالقة مع المتاحف التراثية لدى المؤسسات االهلية واالفراد من
اجل تأسيس المتحف االفتراضي للتراث غير المادي ،وتدريب كوادر
مختصة إلدارة وتشغيل متاحف التراث الثقافي غير المادي

 .4رفع مستوى قدرات ومهارات العاملين في
الصناعات التقليدية

حماية وتحسين نوعية إنتاج الصناعات التقليدية والحرف بما يخدم
الخروج من اإلطار النمطي للحرف بين الرجال والنساء ،ودورات
تدريبية متخصصة في مجال التصميم واالزياء الشعبية ،وتحسين
جودة انتاج الصناعات التقليدية

 .5ترويج الصناعات التقليدية والحرف في الداخل
والخارج

التنسيق مع السفارات الفلسطينية لتنظيم معارض خاصة
والمشاركة بمعارض خارجية.

2.2اصدار نشرة بعنوان " دليل التراث " تستخدم في إثراء المناهج
والتربية الوطنية حول الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني
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البرنامج الثالث :البرنامج اإلداري

يهدف البرنامج الى متابعة تنفيذ مهام الوزارة التي تخدم االهداف الرئيسية بما يشمل
ادارة الوزارة بشكل يضمن تأدية رسالتها بكفاءة وفعالية.
غايات سياسة البرنامج االداري

معايير غايات سياسة البرنامج

انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل
بحلول عام 2023

انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل
بحلول عام 2023

تطوير البناء المؤسسي في وزارة من خالل تدريب
الموظفين والكوادر البشرية

1.1طواقم عمل لديهم مهارات في االدارة طورت الى مستوى
عالي

اهداف البرنامج

المخرجات للهدف
ُ

2.2عمليات توظيف استكملت

3.3عملية التقييم سلمت لعدد من العاملين

4.4مبنى المقر الرئيسي تم ربطة مع المحافظات الكترونياً
5.5شراء حواسيب جديدة

6.6توفير اجهزة تكنولوجية خاصة بالدعم الفني

7.7عمليات دفع الرواتب الشهرية ل  12شهر انجزت
8.8عمليات شراء نفذت

9.9موازنة البرامج متوسطة االمد معده

 1010قدرات تم تطويرها بما يتماشى مع متطلبات دليل
االجراءات
تفعيل عمل  60مركز ثقافي مرخص في المناطق
المهمشة

1.1دمج المراكز الثقافية المتميزة في عضوية اللجان
االستشارية ،وعقد اجتماعات دورية لها في المحافظات.
2.2عقد  3دورة تدريبية في موضوعات (االدارة الثقافية،
لتخطيط االستراتيجي ،كتابة المشاريع وتجنيد األموال)

3.3ترخيص مراكز ثقافية ،اشراف على االنتخابات ،تصويب
اوضاع المراكز ،استالم ومتابعة التقارير االدارية والمالية،
زيارات ميدانية ومتابعة أنشطة ،توزيع استمارة على المراكز
لتحديث البيانات وتحديد احتياجات ،والتنسيق مع الجهات
ذات العالقة في الحكومة
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خطة اإلدارة تدابير تنظيمية للقطاع

أخــد فريــق التخطيــط وإدارة الموازنــة بنظــر االعتبــار أثنــاء تطويــر بيــان سياســة البرامــج وتطويــر
النتائــج القطاعيــة والتدخــات السياســاتية مــع الشــركاء ضــرورة وضــع تدابيــر خاصــة فــي
إدارة االســتراتيجية القطاعيــة لضمــان تحقيــق النتائــج المرجــوة وتالشــي التشــتت فــي عمــل
المؤسســات ذات العالقــة وخاصــة مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة
العاملــة فــي فلســطين .بإيجــاز ســتعمل مجموعــة إدارة االســتراتيجية والفريــق الوطنــي
بشــكل متكامــل علــى تفعيــل واســتحداث مجموعــة مــن اآلليــات التــي تضمــن الوصــول إلــى
الكفــاءة والفاعليــة واألثــر مــن مجمــل تدخــات المؤسســات الحكوميــة المعنيــة ومنظمــات
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص .ومــن أهــم هــذه التدابيــر مــا يلــي.
1 .1تطويــر الخطــط الســنوية للبرامــج :ســتعمل الــوزارة علــى تطويــر خطــة عمــل ســنوية لــكل
إدارة عامــة باالســتناد الــى مخرجــات ومهــام البرامــج ،ســتعمل اإلدارة العامــة للتخطيــط
وإدارة المشــاريع علــى تجميــع الخطــط وإصــدار خطــة عمــل ســنوية للــوزارة.
2 .2تفعيــل دور الفريــق الوطنــي فــي التنســيق بيــن المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات
المجتمــع المدنــي والقطــاع مــن خــال عقــد اجتماعــات نصــف ســنوية إلجــراء نقديــة
لالســتراتيجية ،بنــاء علــى تقاريــر عمــل يوفرهــا نظــام الرصــد وتقييــم التنفيــذ لالســتراتيجية،
وتســاهم فــي تغذيــة التقاريــر مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات ذات العالقــة.
ان تشــكيلة الفريــق الوطنــي الحاليــة تعطيــه القــدرة علــى إدارة أعمــال التنســيق والتــي
قــد توصــل مؤسســات القطــاع الثقافــي الــى اعتمــاد نهــج وسياســات عمــل تكامليــة تجــاه
تحقيــق الرؤيــا.
3 .3مراجعــة تصميــم البرامــج :ســتعمل اإلدارة العامــة للتخطيــط وإدارة المشــاريع علــى
تنظيــم سلســلة أنشــطة للبرامــج الثالثــة مــن اجــل مراجعــة سلســلة النتائــج (المخرجــات،
األهــداف ،الغايــات) بنــاء علــى مجمــل الوظائــف واألنشــطة والخدمــات التــي تقــوم بهــا
الــوزارة والــدروس المســتفادة واالولويــات .يشــارك فريــق اإلدارة العامــة للتخطيــط وإدارة
المشــاريع اثنــاء مراجعــة تنفيــذ البرامــج ممثليــن عــن اإلدارات العامــة .تضمــن ايضــاً اعمــال
المراجعــة وتطويــر مؤشــرات قيــاس األداء ومصفوفــة الرقابــة والتقييــم لــكل برنامــج
واخيــراً تدابيــر التنفيــذ.
4 .4تفعيــل دور فريــق التخطيــط وإدارة الموازنــة فــي الرصــد والتقييــم :ســتعمل وزارة الثقافــة
علــى توســيع فريــق التخطيــط وإدارة الموازنــة ليشــمل اإلدارة العليــا فــي الــوزارة وســتناط
بــه مســؤولية ضمــان التكامــل واالنســجام بيــن مخرجــات البرامــج الثالثــة واتخــاذ القــرارات
بتعديــل المســار ان لــزم األمــر .ســيجتمع فريــق التخطيــط وإدارة الموازنــة بشــكل دوري
مــن اجــل تبــادل الخبــرات حــول أنشــطة الــوزارة ويجتمــع كل ثالثــة أشــهر لعــرض ومناقشــة
تقاريــر وخطــط البرامــج الربــع ســنوية.
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5 .5اســتكمال العمــل فــي نظــام الرصــد والتقييــم :ســتعمل اإلدارة العامــة للتخطيــط وإدارة
المشــاريع علــى نظــام رصــد وتقييــم للبرامــج الثالثــة فــي الــوزارة بمشــاركة جميــع المعنييــن
مــن اإلدارات العامــة .تشــمل عمليــة المراجعــة تطويــر أدوات جمــع المعلومــات وضمــان
توفــر الخبــرة والحوافــز وجمــع وتفريــغ وتحليــل البيانــات بموضوعيــة ومهنيــة عالييــن.
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الجــدول أ :األهــداف االســتراتيجية وارتباطهــا بأجنــدة السياســات الوطنيــة وأهــداف
التنمية المســتدامة
الموارد المالية للقطاع لألعوام 2021-2023
اسم الهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي االول :بيئة أكثر تمكينا
للثقافة الفلسطينية ،تدعم حق المواطن
بالثقافة وتعمل على نشر ثقافة وطنية
تحقق التنمية الثقافية المستدامة ،وتدعم
وتحفزه اإلبداع مادياً ومعنوياً

الشركاء في التنفيذ

وزارة الثقافة

وزارة التربية والتعليم

التكلفة المالية ( باأللف شيكل )
2021

2022

2023

3,850

4,000

4,200

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة االعالم

وزارة السياحة واالثار
وزارة الخارجية

مؤسسات المجتمع المدني
الهدف االستراتيجي الثاني :بنية ثقافية
القدس ،عاصمة دولة
فلسطينية في ُ
فلسطين ،تحمي الهوية الوطنية ،والعربية
المسيحية واإلسالمية ،وتصون تاريخها
وحضاراتها.

وزارة الثقافة

وزارة الخارجية

8,000

10,000

12,000

المؤسسات األهلية

وزارة األوقاف والشؤون الدينية
وزارة االعالم

مؤسسات المجتمع المدني
الهدف االستراتيجي الثالث :التشبيك
والتواصل بين مكونات الشعب الفلسطيني
مؤسسات وأفراداً  ،في الوطن والشتات،
على قاعدة االشتباك الوطني ،والتبادل
والتعاون العربي والدولي ،واالشتباك مع
النقيض االحتاللي.
الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز التبادل مع
األمة العربية والشعوب األجنبية الصديقة

وزارة الثقافة

وزارة الخارجية

3,000

3,500

4,000

المؤسسات االهلية
االتحادات والروابط

مؤسسات المجتمع األهلي
وزارة الثقافة

وزارة التربية ولتعليم

2,000

2,500

3,000

وزارة التعليم العالي
وزارة الخارجية

المؤسسات األهلية

الهدف االستراتيجي الخامس :موروث ثقافي
للشعب الفلسطيني محمي ومصان ومتجدد

وزارة الثقافة
وزارة العدل

وزارة الخارجية

وزارة شؤون المرأة

وزارة التعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

الجامعات ومراكز االبحاث المؤسسات
األهلية

3,000

4,000

6,000
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التدخالت السياساتية في الخطة االستراتيجية للقطاع الثقافي والتراث 2023 - 2021

الرقم

التدخل السياساتي ألجندة
السياسات الوطنية ذو
العالقة

4

تطوير الصناعات الحرفية
التقليدية والثقافية
والسياحية (العنقود
االقتصادي)

اسم الهدف
االستراتيجي
الهدف االستراتيجي
االول :موروث ثقافي
للشعب الفلسطيني
محمي ومصان ومتجدد

التدخالت في الخطة االستراتيجية للقطاع الثقافي
والتراث 2023 - 2021
1.وضع خطة وطنية ألرشفة الموروث الثقافي
الشعبي الفلسطيني
 .2إقرار مسودة قانون التراث الثقافي الفلسطيني غير
المادي
 .3االحتفال بيوم التراث الفلسطيني في الوطن
والشتات
 .4جمع المأثورات الشفاهية والتاريخ الشفوي وتوثيقه
وارشفته
 .5تشجيع البحث التاريخي واالجتماعي والثقافي
والتراثي في مجال المأثورات الشفاهية والتاريخ
الشفوي.
 .6إثراء الحكاية الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني
بمضمونها التحرري واإلنساني ،لتعزيز الهوية الثقافية
وإبراز دور الجنسين على السواء.
  .7حفظ المخطوطات وصيانتها وترميمها ونشرها
 .8دعم إنشاء وتشغيل متاحف خاصة بالتاريخ والتراث
والفلكلور الفلسطيني في جميع المحافظات.
.9إجراء مسح شامل للحرف والصناعات التقليدية.
.10حماية وتحسين نوعية إنتاج الصناعات التقليدية
والحرف بما يخدم الخروج من اإلطار النمطي للحرف
بين الرجال والنساء.
.11ترويج الصناعات التقليدية والحرف في الخارج،
وتحفيز مشاركة النساء وتوفير الدعم لحرفهن
للمشاركة ضمن خطة التنمية بالعناقيد (العنقود
الصناعي).
 .12رفع الوعي بأهمية الحرف والصناعات التقليدية
في المدارس والجامعات وعبر وسائل اإلعالم ،دعما
للتراث وحفاظاً على البيئة وتنمية لالقتصاد الوطني
مع األخذ بعين االعتبار تحفيز النساء على المشاركة
 .13تشجيع وتنظيم معارض للصناعات التقليدية محلية
وخارجية مع إبراز إنتاجات النساء.
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التدخالت السياساتية في الخطة االستراتيجية للقطاع الثقافي والتراث 2023 - 2021

الرقم

التدخل السياساتي ألجندة
السياسات الوطنية ذو
العالقة

اسم الهدف
االستراتيجي

حماية التراث الثقافي
الفلسطيني وتطويره

الهدف االستراتيجي
( :)2بنية ثقافية
فلسطينية في القدس،
عاصمة دولة فلسطين،
تحمي الهوية الوطنية
والعربية وتصون تاريخها
وحضاراتها.

ترويج فلسطين كمعلم
سياحي

الهدف االستراتيجي
( :)3التشبيك والتواصل
بين مكونات الشعب
الفلسطيني مؤسسات
وأفراداً  ،في الوطن
والشتات ،على قاعدة
االشتباك الوطني،
والتبادل والتعاون
العربي والدولي،
واالشتباك مع النقيض
االحتاللي

دعم االبداع واإلنتاج
الثقافي ورعاية الموهوبين

الهدف االستراتيجي
( :)4بيئة أكثر تمكينا
للثقافة الفلسطينية،
تدعم حق المواطن
بالثقافة وتعمل على
نشر ثقافة وطنية
تحقق التنمية الثقافية
المستدامة ،وتدعم
وتحفزه اإلبداع مادياً
ومعنوياً

التدخالت في الخطة االستراتيجية للقطاع الثقافي
والتراث 2023 - 2021
 .1حملة مناصرة دولية لحماية مدينة القدس بما
يحفظ مكانتها الخاصة في تكوين الهوية الثقافية
الفلسطينية العربية.
 .2فعاليات توءمة ضمن برنامج القدس عاصمة دائمة
للثقافة العربية واإلسالمية
 .3برنامج سنوي لدعم الواقع الثقافي في مدينة
القدس
  .4تعزيز البنيان الثقافي في القدس
 .5حماية الموروث الثقافي من خالل ارشفة
وتوثيق عناصر التراث الفلسطيني في العديد من
المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال
صون وحماية التراث ومنها منظمة األمم المتحدة
للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو).

3

(العنقود السياحي)

1

  .1استضافة إنتاجات ثقافية فلسطينية في الوطن
  .2تنظيم فعاليات ثقافية في الشتات
 .4تنظيم اقامة معرض فلسطين الدولي للكتاب
.2021

  .5االحتفال بمدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية
.2020
 .1تعزيز الوعي الثقافي الفعل الثقافي الهادف إلى
الرقي بالوعي الوطني الحافظ للذاكرة الوطنية
وللرواية التاريخية والساعي لتوطين الثقافة

 .2وضع برنامج إبداعي وطني لتشجيع جميع األطفال
واألسر على القراءة وخاصة من الفئات المهمشة.
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التدخالت السياساتية في الخطة االستراتيجية للقطاع الثقافي والتراث 2023 - 2021

الرقم

التدخل السياساتي ألجندة
السياسات الوطنية ذو
العالقة

اسم الهدف
االستراتيجي

التدخالت في الخطة االستراتيجية للقطاع الثقافي
والتراث 2023 - 2021
 .3توفير الدعم لتأهيل الكادر المختص في حقول
اإلبداع الثقافي بما يضمن تكافؤ الفرص وتشجيع
النساء لالستفادة.
 .4تنظيم حمالت تثقيفية توضح دور الثقافة في الحياة
العامة والسياسية والقائمة على حقوق االنسان
والمواطنة المساواة.
 .5تعزيز البعد الثقافي في المناهج التعليمية بالتنسيق
مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
بما يخدم القيم اإلنسانية واإلبداع والتعددية
والمساواة .والعمل على ادراج الفنون بأنواعها
(الفن التشكيلي والسينما والمسرح والموسيقى)
ضمن المناهج التعليمية في المدارس والمعاهد
والجامعات.
  .6تشجيع الفرق الفنية في المؤسسات التعليمية
(المدارس ،والمعاهد ،والجامعات).
 .7تطوير برامج الدراسات في مجال الفنون المختلفة
في الجامعات وربطها بسوق العمل
 .8تنشيط الحركة الثقافية بشكل منهجي وتراكمي في
المناطق الطرفية والمهددة باالستيطان.
 .9دعم االبداع وتعزيز المواهب األدبية من خالل دعم
االبداعات الكتابية وتنفيذ المسابقات األدبية.
 .10تنشيط الحقول البصرية والسمعية واألدائية من
خالل دعم السينما والمسرح والموسيقى والفنون
التشكيلية.
.11االحتفال بيوم الثقافة الوطني من خالل تنفيذ
الفعاليات واألنشطة الثقافية في كافة محافظات
الوطن والشتات.
 .12إعداد وإقرار رزمة من القوانين الممكنة لتحفيز
اإلبداع الثقافي والفكري مثل قانون التفرغ
اإلبداعي ،قانون حق المؤلف
 .13تفعيل األجسام التمثيلية لقطاع الثقافة والتراث
من خالل الدعم والمشاركة في الفعاليات والبرامج
الثقافية.
 .14تطوير قدرات كادر وزارة الثقافة وكوادر القطاعات
الثقافية مع تضمين النوع االجتماعي
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التدخالت السياساتية في الخطة االستراتيجية للقطاع الثقافي والتراث 2023 - 2021

الرقم

التدخل السياساتي ألجندة
السياسات الوطنية ذو
العالقة

اسم الهدف
االستراتيجي

التدخالت في الخطة االستراتيجية للقطاع الثقافي
والتراث 2023 - 2021
 .15فضاءات ثقافية متعددة األغراض في ثالثة
محافظات.
 .16تطوير نظام المتابعة والتقييم والعمل المؤسسي
لقطاع الثقافة والتراث من خالل انشاء قاعدة
بيانات ثقافية وربطها بمؤشرات الواقع الثقافي.
 .17إيجاد نظام حوافز لتشجيع القطاع الخاص على
االستثمار في قطاع الثقافة
 .18تطوير ومأسسة صندوق التنمية الثقافي من خالل
اصدار قانون صندوق التنمية الثقافي.
.19خلق أجسام ثقافية في التجمعات السكانية وبناء
وتجهيز مرافق ثقافية في المناطق المختلفة
مع مراعاة احتياجات النساء (للعروض السينمائية،
والمعارض الفنية والعروض المسرحية والتراثية،
والندوات العلمية والفكرية ،إلخ).
 .20تمكين المؤسسات الثقافية ودعم صمود
المواطنين في األماكن الطرفية والمهددة
باالستيطان بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار
واالستيطان.
 .21دعم الشباب والنساء وذوي اإلعاقة العاملين في
القطاع الثقافي ،من خالل دعم المشاريع واطالق
المسابقات والجوائز األدبية.

الهدف االستراتيجي
( :)5تعزيز التبادل مع
األمة العربية والشعوب
األجنبية الصديقة

 .1التصدي لرواية االحتالل المزورة ،الهادفة إلى محو
وإلغاء الرواية األصلية ألصحاب األرض األصليين
(الشعب الفلسطيني).
 .2عدد األنشطة الثقافية المشارك فيها فلسطينيي
الوطن والشتات وعرب الداخل (مناطق  )48من
خالل وزارة الثقافة.
 .3برامج التواصل القائمة على سياسة ثقافية وطنية
واحدة تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني خالصة
من غير سوء.
 .4اتفاقيات ثقافية وتبادل ثقافي مع دول ومؤسسات
دولية
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ملحق :2
الجدول ب :جدول نتائج األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي االول :موروث ثقافي للشعب الفلسطيني محمي ومصان ومتجدد

نتائج

حماية وصون
التراث
والهوية
الثقافية

مؤشر

عدد المنشورات واالصدارات (الكتب)
التراثية المنشورة

مصادر
المعلومات
والتحقق
وزارة الثقافة

عدد الفعاليات واألنشطة التي تم تنفيذها
في مجال التراث وحماية الموروث

تعميق
االشتباك
الثقافي مع
رواية النقيض
االحتاللي

حماية هذه الرواية وتوثيقها وتسجيلها
ونقلها عبر كافة الوسائط لألجيال الالحقة
وتثبيت رواية الحق الفلسطيني عبر السينما
والدراما والمسرح وتجميع األعمال األدبية
من رواية وقصة وشعر ونتاجات فكرية
والعمل على توزيعها وترجمتها وتعميمها.

التعريف
بالثقافة
وتعميم
المعرفة
بالتراث

التعريف بالتاريخ المادي لفلسطين
وبالتعريف بالمثقفين من مفكّ رين وأدباء
وكتّ اب وفنانين راحلين وأحياء الذين أثّ روا
وأثروا الثقافة الفلسطينية والعربية ،سواء
من خالل المناهج التعليمية أو األنشطة
غير المنهجية.

تشجيع
الصناعات
التقليدية
والحرفية،
وتوفير
الرعاية
والحماية لها

عدد المتدربين في الدورات التدريبية
المنفذة في الحرف والصناعات التقليدية.

استهداف

خط
أساس
2020

2021

2022

2023

14

15

17

19

80

100

150

200

وزارة الثقافة

200

250

270

3000

وزارة الثقافة

عدد المعارض المحلية والخارجية للصناعات
التقليدية

14

15

18

20

عدد الحرف والصناعات التقليدية التي تم
رفع مستوى العاملين به

20

22

23

25

50
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القدس ،عاصمة دولة فلسطين ،تحمي الهوية الوطنية،
الهدف االستراتيجي الثاني :بنية ثقافية فلسطينية في ُ
والعربية المسيحية واإلسالمية ،وتصون تاريخها وحضاراتها

نتائج

مؤشر

مصادر
المعلومات
والتحقق

تعزيز الصمود
والتواجد الفلسطيني
المحتلة
في العاصمة ُ
(القدس)

استهداف

خط
أساس
2020

2021

2022

2023

عدد المبادرات والمشاريع الثقافية (الخاصة
بمدينة القدس) المدعومة من وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

25

30

35

40

عدد األنشطة الثقافية المنفذة في مدينة
القدس من خالل وزارة الثقافة.

وزارة الثقافة

40

50

55

60

52

54

58

60

عدد مشاركات الفنانين والكتّ اب واألدباء
المقدسيين المشاركين في فعاليات
وانشطة ثقافية على المستوى اإلقليمي
والعربي.

الهدف االستراتيجي الثالث :التشبيك والتواصل بين مكونات الشعب الفلسطيني مؤسسات وأفراداً  ،في الوطن
والشتات ،على قاعدة االشتباك الوطني ،والتبادل والتعاون العربي والدولي ،واالشتباك مع النقيض االحتاللي.
نتائج

مؤشر

تعزيز المناعة
الوطنية بين
مكونات الشعب
الفلسطيني
فعاليات
ومؤسسات وأفرداً .

التصدي لرواية االحتالل المزورة ،الهادفة إلى
محو وإلغاء الرواية األصلية ألصحاب األرض
األصليين (الشعب الفلسطيني).

وزارة الثقافة

تكريس التواصل
الفعال بين الوطن
والشتات الناتج عن
النكبة المستمرة

عدد األنشطة الثقافية المشارك فيها
فلسطينيي الوطن والشتات وعرب الداخل
(مناطق  )48من خالل وزارة الثقافة.

وزارة الثقافة

برامج التواصل القائمة على سياسة ثقافية
وطنية واحدة تعبر عن هوية الشعب
الفلسطيني خالصة من غير سوء.

مصادر
المعلومات
والتحقق

خط
أساس
2020

7

استهداف
2021

7

2022

10

2023

12
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الهدف االستراتيجي الرابع :بيئة أكثر تمكينا للثقافة الفلسطينية ،تدعم حق المواطن بالثقافة وتعمل على نشر
ثقافة وطنية تحقق التنمية الثقافية المستدامة ،وتدعم وتحفزه اإلبداع مادياً ومعنوياً .

نتائج

مؤشر

مصادر
المعلومات
والتحقق

استهداف

خط
أساس
2020

2021

2022

2023

تعميق الوعي الثقافي
الوطني

تعزيز الوعي الثقافي الفعل الثقافي الهادف
إلى الرقي بالوعي الوطني الحافظ للذاكرة
الوطنية وللرواية التاريخية والساعي لتوطين
الثقافة ضمن نسق الفعل الكفاحي من خالل
التدريب والرعاية ونشر المنتجات الثقافية
وتعميمها وتنظيم الفعاليات الوطنية الخاصة
بقطاعات الثقافة كافة من شانه تحقيق
الغاية المرجوة من تعميق الوعي الثقافي
الوطني.

وزارة
الثقافة

100

150

200

250

االستثمار في المناهج
التعليمية والنشاطات
الالمنهجية والهادفة
إلى خلق مواطن قادر
على الدفاع عن روايته
الوطنية والتاريخية
ويؤمن بالقيم
والمبادئ التي تحقق
المواطنة الصالحة،
والحق بالمعرفة.

عدد األنشطة والفعاليات التي تنفذها
المؤسسات والمراكز الثقافية بدعم من وزارة
الثقافة

وزارة
الثقافة

50

60

70

80

عدد األنشطة والفعاليات التي تنفذها وزارة
الثقافة في المدارس والجامعات

وزارة
الثقافة

100

150

200

250

عدد الكتب التي تم إصدارها من خالل وزارة
الثقافة

وزارة
الثقافة

50

60

80

100

دعم ورعاية المبدعين
والموهوبين بهدف
االرتقاء بمستوى
وجودة اإلنتاجات.

تنظيم ملتقيات للقطاع الثقافية المختلفة
لتحفيز اإلبداع ورعاية تدريبات في كافة
القطاعات والتركيز على قطاع الشباب
ودعمهم من أجل تمكين الجيل القادم من
أن يكون مساهماً بشكل فاعل في اإلنتاج
الثقافي

وزارة
الثقافة

5

10

15

20

االستثمار في البنى
التحتية للثقافة
(المادية والمعنوية).

عدد المهرجانات الثقافية والتراثية التي تم
دعم تنفيذها من وزارة الثقافة.

وزارة
الثقافة

5

7

9

11

عدد المراكز الثقافية التي تم اجراء انتخابات
فيها

20

25

30

35

عدد األفراد الحاصلين على دعم من وزارة
الثقافة للمشاركات الخارجية

6

8

10

12

1

1

1

35

40

45

فضاءات ثقافية متعددة األغراض في ثالثة
محافظات.
عدد المؤسسات الثقافية المتخصصة
في الحقل الثقافي (دور النشر ،السينما،
المسارح )...المدعومة من وزارة الثقافة
وصندوق التنمية الثقافية.

30

52
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الهدف االستراتيجي الخامس :تعزيز التبادل مع األمة العربية والشعوب األجنبية الصديقة
نتائج

تعزيز التبادل مع األمة
العربية والشعوب
األجنبية الصديقة

تفعيل التبادل
والتعاون الثقافي،
مع الشعوب العربية
واألجنبية.

مؤشر

مصادر
المعلومات
والتحقق

استهداف

خط
أساس
2020

2021

2022

2023

عدد معارض الكتب الخارجية التي يتم
المشاركة فيها.

وزارة الثقافة

15

15

15

15

عدد الفرق الفنية التي تم دعمها من وزارة
الثقافة للمشاركة في المهرجانات الدولية
الخارجية

وزارة الثقافة

12

15

18

25

عدد األنشطة الثقافية المشارك فيها
فلسطينيي الوطن والشتات وعرب الداخل
(مناطق  )48من خالل وزارة الثقافة.

وزارة الثقافة

10

12

14

16
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ملحق :3

جدول  :الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام  ( 2021-2023باأللف شيكل )
االجهة

2020

2021

2022

حكومة وزارة الثقافة
رواتب

12,960

13,348

13,748

النفقات التشغيلية

5,444

5,607

5,775

النفقات الرأسمالية

100

103

106

مشاريع تمويل سلطة

11,600

11,948

12,306

مشاريع تمويل خارجي

1,000

1,000

1,000

المجموع

31,104

32,006

32,935

موازنة المؤسسة القائدة للقطاع
موازنة المؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع
الدول المانحة
عبر حساب الموازنة الموحد
مشاريع عبر شركاء آخرين
مؤسسات األمم المتحدة
مؤسسات مجتمع مدني محلي
مؤسسات مجتمع مدني دولي
القطاع الخاص
المجاميع:

مالحظات
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