
 لفية الثالثةلألنمائية هداف اإلصندوق دعم تحقيق األ

 

 

 
 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 وزارة الثقافة
 

 
 

 الثقافة قطاع ستراتيجيةا
 

2011 - 2013 
 
 
 
 

 "حكاية"من يكتب حكايته يرث أرض ال
 )محمود درويش(

 

 
 

 

 

 

 
 

 2010آب 
 



 2 

 

 



 3 

 

 
 
 

 5 ..………………………………………………………………………………………………تقديم

 7 ..………………………….……………………………………………………………فريق العمل

 9 ..….…………………………………………………………. المقدمة ومنهجية إعداد الخطة1

 15 ..……………………………………………………………. رؤية القطاع والمبادئ الموجهة2

 17 ...………………………………………………. واقع الثق افة في ف لسطين وأماكن الشتات3

 41 ..…………………………………………………لثق افة. أبرز التحديات التي تواجه قطاع ا4

 43 ..…………………………………………………………. األهداف واألولويات االستراتيجية5

 49 ..…………….……………………………………………………………. البرامج والسياسات6

 69 ..…………………………….………………………………………………. المتابعة والتقييم7

 75 ..……………………………….………………………………………………………. المالحق8

 

 تمحتوياق ائمة ال

 



 4 



 5 

 

في إطار برنامج الحكومة الف لسطينية " إنهاء االحتالل وبناء مؤسسات الدولة " تولت وزارة الثق افة مهمة إعداد الخطة  
.   االستراتيجية لقطاع الثق افة والتراث ، باالشتراك مع الوزارات ذات الشأن ، ومؤسسات المجتمع المدني واألدباء والفنانين

وقد نظمت الوزارة مجموعة من ورش العمل مع القطاعات الثق افية المختلفة . وإن نتاج هذه الجهود المشكورة تقتضي توجيه  
ستراتيجية التي من خاللها أصبح ممكنًا للجميع المساهمة في حمل  المشروع  من ساهم في بلورة وصياغة هذه اال  الشكر لكل

خالل توسيع الحوار و اتخاذ القرار بإشراك الفعاليات الثق افية في صياغة القرارات  الثق افي الوطني الف لسطيني وذلك من  
التي تسهم في التنمية الثق افية وبناء المجتمع بهدف إزالة االحتالل الذي منع قيام بنية تحتية ، ومازال العائق الرئيسي أمام  

 س.تطور المجتمع ، وبناء الدولة الف لسطينية المستق لة وعاصمتها القد

تأتي هذه االستراتيجية القطاعية التي تتضمن رؤية واضحة وأهداف إستراتيجية وسياسات وبرامج لتعكس األولويات  
والتدخالت التي ستعمل وزارة الثق افة على تحقيقها على مدار السنوات الثالثة الق ادمة من خالل برامجها وأنشطتها  

 مرتكزات التي انطلقت منها ، والتحديات التي ستسعى للتغلب عليها . وشراكاتها مع مختلف األطراف الف اعلة ومن خالل ال
إن العمل على إبراز الهوية الوطنية الجامعة ، وتعزيز وتعميق الثق افة الوطنية الديمقراطية العربية واإلنسانية وتمكين  

الثق افية ، وتحقيق التبادل  المواطنين الف لسطينيين أينما كانوا من المشاركة ، والحصول على المنتجات والمعلومات  
والتواصل الثق افي ف لسطينيًا وعربيًا وعالميًا ، والعمل على تأكيد الرواية التاريخية لشعبنا بمختلف الوسائل ، وحماية تراثنا  
المتجدد والحف اظ على اإلرث األدبي الف لسطيني وحماية القدس بتاريخها وحضاراتها وهويتها العربية إن هذا يتطلب العمل  

لمشترك  وتشجيع الفكر العلمي واإلبداع واالبتكار وغيرها من المرتكزات واألهداف التي ال يمكن تحقيقها من طرف  ا
 واحد أو بالتفويض بمعزل عن باقي القطاعات ، ف الثق افة هي شأن الجميع ومسؤولية الجميع.

ع وتوجيه وتنظيم العمل الثق افي ، كما هي  إن مسؤولية وزارة الثق افة ودورها يكمن في رعاية وحماية وترشيد ودعم وتشجي
 مسؤوليتها في حماية حرية اإلبداع وحماية التنوع الثق افي والتعددية . 

من هنا تأتي أهمية تبني إستراتيجية قطاع الثق افة التي ستمكن الوزارة وشركاءها من المضي قدمًا في تحقيق أهدافها  
 المرجوة . 

ن ساهم في انجاز هذا الجهد ) ممثلي الوزارات والمؤسسات الثق افية واالتحادات  وهنا نتوجه بالشكر والتقدير لكل م
اليونسكو التي    –والروابط واألدباء والفنانين واإلداريين . ونخص بالذكر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثق افة  

 دعمت انجاز هذا المشروع .
 

 وزيرة الثقافة                                                                                                                
 سهام البرغوثي                                                                               

 

 كلمة الوزيرة
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 الفريق الوطني إلعداد الخطة
 لمؤسسةا االسم المؤسسة  االسم

 وزارة الثق افة فتحي عبد الرحمن وزارة شؤون المرأة أمين عاصي

 مؤسسة رواق   فرحات مهوي اليونسكو أريج حجازي

 مؤسسة التعاون   لينا بخاري   وزارة التربية والتعليم العالي أمل عبد هللا حماد

 مؤسسة التعاون   لينا حرامي اليونسكو جيوف اني فونتانا

 وزارة الحكم المحلي محمد جاد هللا رابطة المسرحيين الف لسطينيين ابو سرورد.عبد الفتاح  

 وزارة الثق افة محمد عاصم دراغمة مؤسسة تامر ربى طوفح

اللجنة الوطنية للتربية والثق افة   زياد اللبدي
 والعلوم

 مؤسسة عبد المحسن القطان محمود أبو هشهش

 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية مود عطايامح وزارة األوق اف والشؤون الدينية عباس نمر

 وزارة الثق افة معاوية طهبوب وزارة السياحة واآلثار عطية السرطاوي

 وزارة األوق اف والشؤون الدينية يوسف شحاده وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية ف ادي البرغوثي

 
 الخطة  إعدادفريق الخبراء المشارك في  
د جبريل جهشان، د جميل هالل، د زكريا محمد، د عادل األسطة، د عادل يحيى، د عف اف حرب، د مضر  تينا شيرول، خالد عليان، 

 مازن اسعد، سهيل خوري، سيرين حليلة، فتحي البس، سريه  أبورجب  قسيس، د معين هلون، 
 

 اللجنة الفنية إلعداد الخطة االستراتيجية
 فتحي عبد الرحمن: رئيس اللجنة
 صم دراغمة: محمد عامنسق اللجنة

 
 األعضاء:

 عليان  نسرين، غادة الوحيدي، عواطف اسعد، سهى عمروإيمان عودة، آيات نزال، رائد ف ارس،  ريما شوقي،   ابو عابد، رياض سيف
 

 اللجنة الفنية إلدماج النوع االجتماعي
 وزارة الثق افة   -أسمى كيالني، وف اء يوسف، ريما شوقي

 وزارة شؤون المرأة -يضةف اتنة وظائفي، ف اطمة ردايدة ، رزان ب
  هيئة األمم المتحدة للمرأة -هيف اء اسعد

 فريق العمل
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 للثقافة المكونة القطاعات كافة تغطي فهي. اإلعداد وطريقة الشمولية حيث من نوعها من األولى الخطة هذه تعتبر
 لتشمل اتسعت بل ،رسمية كهيئة ،الثقافة وزارة علىلم تقتصر  هاإعداد في المشاركة كما أن األوسع، بمفهومها
 في العاملين معظم توجهات عن تعبر جامعة خطة فهي وبهذا. والثقافي الفني المجال في فاعلة وهيئات مؤسسات

 . والفني الثقافي الحقل
 

 الثقافة نأ نرى  حيث. الدولة أسس وبناء التحرر نحو للحكومة العام التوجه سياق في المتكاملة الخطة هذه جاءت
الوطنية  الشخصية وبناء الصمود إمكانيات توفير على قدرتها حيث من التحررية المعركة ذهه في هام حالس هي

ننظر إلى الثقافة باعتبارها رأسمال اجتماعي يمنح الفرد والمجتمع  فإننا من هنا. الهوية على والمحافظة الفلسطينية
إنتاجها. ويرى هذا المفهوم أن ثقافة شعب وطاقة للتواصل مع الحياة وا عادة  ،قدرة على مواجهة المتغيرات والصعاب

 ،ما تؤثر، حسب تنوعها وحيويتها وامتالكها مقومات التراكم والتجدد، على قدرته على إدارة الصراع من أجل التحرر
مانحا الثقافة دورا حاسما في إنتاج وا عادة إنتاج الهوية بمفهومها التعددي القومي واإلنساني التقدمي. بهذا المعنى 

قى مفهوم الثقافة مع مفهوم الحاارة. ولذا نعطي أهمية خاصة لترسي  الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني بحكم يتال
ما تعرات له من تشويهات على يد االستعمار االستيطاني العنصري، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تطهير 

 .انية والمدنية والوطنيةوما زال يكابده من تشريد وتهجير وتغييب للحقوق اإلنس ،عرقي

 
 منهجية إعداد االستراتيجية

 :التالية المنهجية وفق مراحل، خمسه ىلع للثقافة القطاعية لخطةا إعداد تم
 

 الداعم الفني والفريق الوطني الفريق تشكيل: األولى المرحلة
 ،الثقافي بالعمل المعنية ليةاأله لمؤسساتلو  ،الرسمية وشبه الرسمية للجهات الدعوات بتوجيه الثقافة وزارة قامت
 17 بتاري  الوزراء مجلس قرار على بناء وذلك الثقافة لقطاع الوطنية ستراتيجيةاال إلعداد وطني فريق تشكيل بهدف

 العمل بهدف وطنية قطاعية إستراتيجية خطط إعدادب والمؤسسات الوزارات من عدد بتكليف والقااي ،2009/  8/
 تشكل .الثقافي للقطاع التنسيق مسؤولية الثقافة وزارة تولت حيث، الثقافة لقطاع ستراتيجيةاال الخطة بلورةعلى  سوية  
 وزارة اإلدارية، والتنمية التخطيط وزارة الثقافة، وزارة) التالية الجهات من ستراتيجيةاال الخطة إلعداد الوطني الفريق
 المرأة، شؤون  وزارة الدينية، والشؤون  األوقاف وزارة المحلي، مالحك وزارة واآلثار، السياحة وزارة العالي، والتعليم التربية
 والثقافة للتربية الوطنية اللجنة الفلسطينيين، المسرحيين رابطة التعاون، مؤسسة القطان، المحسن عبد مؤسسة
 (.واليونسكو للموسيقى، الوطني المعهد ، رواق مؤسسة تامر، مؤسسة والعلوم،

 

 المقدمة ومنهجية إعداد االستراتيجية .1
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 في 2009\10\01 الموافق الخميس يومالوطني  للفريق األول االجتماع عقد حيث ،اتجتماعسلسلة من اال عقد تم
 الخطة نجازإ أهمية على أكدت، التي البرغوثي سهام السيدة ،الثقافة وزيرة رعاية تحت الثقافة، وزارة مبنى
 كما. واألهلية رسمية،ال وشبة الرسمية األطراف، جميع بمشاركة فلسطين، في الثقافة لقطاع الوطنية ستراتيجيةاال

 ونشر حماية خالل من االجتماعي النسيج وحدة على الحفاظ وفي التنمية، عملية في الثقافي البعد على أكدت
 :التالية النتائج إلى التوصل تم اللقاء هذا وفي. واآلداب والفنون  التراث
 الخطةالعمل على إعداد ب المعنية األطراف جميع مشاركة وامان اإلجراءات، لتنسيق فاعلة آلية واع. 

 المشاركة على المبني األخالقي اإللزام قوة لها شامل عمل إطار - الفريق سينجزها التي - الخطة اعتبار 
 .معها تتكامل بل الشريكة المؤسسات خطط مع تتعارض ال وهي القانوني، اإللزام قوة وليس

 ثقافة والتنمية"، والذي تنفذه ال" مشروع طارإلوطنية للثقافة الفلسطينية في ا الخطةتطوير  مشروع اعتبار
 نجازإل الوطني الفريق عمل تسند التي الفعاليات منظمة اليونسكو بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إحدى

 .الثقافي للقطاع إستراتيجية

 تعتمد بل فقط، الحكومة أو الثقافة، وزارة على تمويلها يقتصر ال عام، عمل طارإ ستراتيجيةاال الخطة اعتبار 
 .ودولية محلية تمويل مصادر على

 نجازإل الوطني، الفريق وبين بينه والتنسيق الثقافة، وزيرة من بقرار الفني الفريق بتشكيل الثقافة وزارة تقوم 
 وأوراق الدراسات النجاز العمل، يحتاجها التي بالخبرات مستعينة، الوطني الفريق يطلبها التي المهمات جميع
 .المهمات من وغيرها العمل

 العمل أوراق ، لمناقشة االجتماعات ومواعيد ،نجازهاإ ومراحل ،التنفيذية الخطة على الوطني الفريق يتفق 
 . إلقرارها العليا للجهات رفعها ثم ومن عليها، وللمصادقة جودتها لامان الفني، الفريق ينجزها التي

 القاايا وتلخيص المختلفة، الثقافية القطاعات مع االجتماع) المطلوبة المهمات نجازإب الفني الفريق يلتزم 
 والسياسات العمل أوراق نجازإل والكتاب للخبراء يلزم وما والبيانات المعلومات وتوفير واالقتراحات، والتحديات
 الوطني الفريق هيطلب ما كل وتوفير وتطويرها، العمل أوراق إلنااج الوطني الفريق مع والتنسيق القطاعية،

 (.لعملجاز اإن بهدف

 الفني للفريق اللوجستية االحتياجات بتوفير الوزارة تلتزم. 

 ستراتيجيةاال إعداد لمراحل اإلعالمية لتغطيةل الفني الفريق متابعة. 

  الدور الثقافة وزارة وتتحمل ،الثقافي للقطاع ستراتجيةاال الخطة نجازإ عن ولؤ المس هو الوطني الفريق يعتبر 
وتتلخص  .الوزراء مجلس تعليمات على بناء الشركاء،افة ك مع وبالتنسيق ،اإلعداد عملية قيادة في الرئيس
 مع الخطة لتتواءم واإلرشادي لتنسيقيا الدعم وتوفير ،الوطني الفريق عمل تسهيلب التخطيط وزارة مهمة
 . عشر الثالثة الفلسطينية الحكومة خطة وأهداف غايات
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  :يلي بما الفني الفريق مهامتتلخص  

 الثقافية المؤسسات من الثقافي السجل توفيرو  الموثقة ، مصادرها مختلف من الثقافية اإلحصاءات توفير 
 الثقافية اإلحصاءات استمارات تصميم على اإلشرافو  لنشاطاتها، سجل الديه فرايتو  التي المختلفة
 واألبحاث الدراسات فيرتو ، و النتائج وتحليل الوزارة مكاتب خالل من المحافظات، من وجمعها وتوزيعها
  ة.المطلوب المجاالت كل في والمراجع

 نجازهاإ يتم التي األنشطة لمجموع اإلعالمية التغطية متابعة. 
 خاصة بحثية ورقة نجازإ فيها المطلوب المجاالت من مجال كل في والمراجع واألبحاث الدراسات توفير 

 .لنقاشها

 وتنظيم وحفظ لالجتماعات والتنسيق لخبراءله ول اإلدارية المساعدةوتقديم  الوطني الفريق عمالنسيق أ ت 
 .تداولها وتسهيل والدراسات الملفات

 في المحددة الشروط امن نجازهاإ المطلوب العمل أوراق إلعداد المتخصصين بالباحثين االتصال متابعة 
 .التكليف رسالة

 والتحديات الفجوات على للتعرف حددالم الثقافي القطاع في العاملين تام موسعة ةتشاوري لقاءات تنظيم 
 .المقترحة والتوصيات المختلفة النظر ووجهات

 
 األدبيات مراجعة: الثانية المرحلة

 جيةيستراتاال الخطة مسودة تطوير في الشروع قبلاألساسية  واألدبيات الوثائق من عدد بمراجعة العمل فريق قام 
 : هي الوثائق هذه همأ و  الوثيقة، لهذه رئيسية رجعيةوم اأساسي امكون الوثائق هذه وتعتبر القطاعية،
 "التحرير منظمة في والثقافة للتربية األعلى المجلس قام التي ،"الفلسطينية للثقافة الوطنية الخطة 

 في والجلسات المشاورات من سلسلة بعد ،2006-2005 العامين في، بإعدادها الثقافة ووزارةالفلسطينية 
 العربية باللغتين كتيب شكل على الخطة هذه صدرت وقد. المثقفين من عدد فيها ساهم والخارج، فلسطين

 . واإلنجليزية

 2012–2010 لألعوام الثقافة لوزارة ستراتيجيةاال الخطة. 

 والشتات الوطن في للفلسطينيين الثقافية واالحتياجات الثقافي، بالواقع عالقة لها وأدبيات ودراسات تقارير. 
 .الموثوقة والمعلومات باإلحصاءات مدعمة وغير عامة قاايا على اقتصر ّفرتو  ما معظم أن إال

 ؛ أهمها: تقرير واقع المؤسسات الثقافية الفلسطيني لإلحصاء المركز الجهاز عن ةالصادر  الثقافية تقاريرال
 الوثيقة تحتاجها التي المعطيات بعض ، واللذان وفرا2009، ومسح الثقافة األسري للعام 2005للعام 
 .الراهنة

 سلفيت محافظات في الثقافيين والفاعلين الثقافية المؤسساتمع  الثقافةارة وز  نظمتها التي الموسعة اللقاءات 
 البلديات ورؤساء المحافظين بحاور ،2010 وبداية 2009 العام نهاية وأريحا هللا ورام وطولكرم وجنين

 مسودة لمناقشة وذلك كوادرها، من وعدد قافةالث وزارة مكاتب مدراء إلى إاافة الوزارات، عن وممثلين
 . الثقافي القطاع تواجه التي التحديات واهم الثقافة لوزارة ستراتيجيةاالالخطة 
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 كونفرنس الفيديو نظام عبروالذي عقد  غزة وقطاع الغربية لافةفي ا فنانينالو  مثقفينال بين الموسع اللقاء 
 .لثقافي في قطاع غزة ومناقشتهعلى الواع ا ، بهدف االطالع02/02/2010 يوم

 
 المرشحين والباحثين الواقع تحليل إطار في البحث مجاالت الثالثة: المرحلة

 الفريق كلف، الثقافية القطاعات من قطاع كل يواجهها التي والفجوات التحديات عن المعطيات من قدر كبرأ لتوفير 
( حقائق كورقة) بحثية دراسات إعدادب مختلفة ثقافية التمجا في الخبراء الباحثين من عددا الوطني والفريق الفني

 باإلحصاءات مدعمة ،والاعف القوة نقاط ها، وتحديدوأسباب المشكالتتشخيص و ، الحال لواقع اعرا تتامن
 أوراق إعدادب ثقافيا   خبيرا   عشر أربعة تكليف تم السياق هذا وفي. الدراسة في الواردة لألفكار الداعمة والمعلومات

 ن و الباحث أنجز. 2010/ 27/1 ولغاية 17/1/2010في الفترة ما بين  أسابيع أربعة إلى ثالثة خالل( دراسات) لعم
 للتشاور ،المختلفة الثقافية القطاعات المعنيون والعاملون في حاره لقاء عشر أربعة في التي عرات ،العمل أوراق

 أوراق وتناولت .الثقافية القطاعات من قطاع كل تطوير بهدف واالقتراحات بالنقاشات العمل أوراق غناءا  و  والبحث
 مادي،ال غير التراث التقليدية، والصناعات الحرف الكتاب، وطباعة النشر: التالية المواوعات والنقاشات البحث

 المؤسسات طات،و والمخط المكتبات الموسيقى، والرقص، المسرح التشكيلية، الفنون  والتشريعات، الثقافية السياسات
 .والمدارس الثقافة الثقافي، والتواصل التبادل ، األطفال أدب والنقد، األدب واالتحادات، لثقافيةا
 
 السياحةو  للثقافة، التحتية البنية مثل هامة ثقافية مواوعاتآخرين في  خبراء تكليف من الوطني الفريق يتمكن ولم

 للخبراء أعطي الذي الايق الوقت نأ كما. المجاالت ذهه في يكتب من توفر لعدم وغيرها، الثقافية اإلدارةو  الثقافية،
 عدمباإلاافة إلى  التفصيلية، والمعلومات باإلحصاءات وتامينها الورقة غناءإ  لهم يتح لم العمل أوراق نجازإل

 . ثانيا لإلحصاء المركزي  والجهاز ،أوال الثقافة وزارة لدى حديثة ثقافية إحصاءات توفر
 

 إعداد على العاملين وأمدت ،التشاور عملية على الثقافية القطاعات في العاملين بين نقاشاتوال العمل، أوراق أثرت
 ثقافي، قطاع لكل السياسات بلورة عليهم سهل مما والتوجهات، واالقتراحات المعلومات من بالكثير ستراتيجيةاال

 تحليلها، في جاءت التي ،"الثقافي قعالوا شخيص"ت دراسة إعداد من ومكنت والبرامج، ،السياساتو  األهداف، وتحديد
 برؤية والتقدم القطاعية، الخطة إعداد من الثالثة المرحلة انجاز على العاملين مكنتكما . وعميقة ومترابطة شاملة

 .وااحة
 

 ستراتيجيةاال الخطة صياغة: الرابعة المرحلة
 والخارجية الداخلية البيئة تحليل يرتقار  نتائج عرات حيث، ذهني عصف ورشة عقد على األخيرة المرحلة اشتملت

 تدوين تم ، وقدوالمختصين الخبراء من وعدد الفني الفريق وأعااء الوطني الفريق أعااء مع النتائج هذه نوقشتو 
 الوطنية للخطة ستراتيجيةاال التوجهات إرساء إلى العمل ورشة هدفت. التقريرين في ودمجها والتعليقات المالحظات
 واألهداف الرؤية عناصر توايح على الصياغة منهجّية واعتمدت. ستراتيجيةاال األهدافو  الرؤية وصياغة

 أن يتوّجب التي العناصر تحديد على المشاركين تحفيز ثمّ  ومن بصياغتها، المرتبطة والخصائص ستراتيجيةاال
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 تعّبر خطة صياغة في المحتوى  هذا استخدام ثمّ  ومن المالحظات، هذه محتوى  ومناقشة كتابتها طريق عن تشملها
 .المشاركين نظر وجهة عن
 

 ستراتيجيةفي اال االجتماعيالمرحلة الخامسة: تضمين النوع 
 ياواسوتراتيجية الوطنيوة للثقافوة كجوزء مون برنوامج الثقافوة والتنميوة فوي األر االجتمواعي فوي االالنووع  إدماجتأتي فعالية 

لحاقهوا باال الفلسطينية المحتلة والتي توم تنفيوذها كمرحلوة منفصولة توم انجازهوا، وذلوك اومن فعاليوة  أنسوتراتيجية بعود وا 
ليات علووى و عليهووا وزارتووا شووؤون الموورأة والثقافووة اوومن شووراكة وتقاسووم األدوار تبعووا للتخصووص والمسووؤ  أشوورفتخاصووة 

م الودعم المستوى القطاعي. كما تم توفير خبيرة فنية من قبل هيئة األمم المتحدة للمورأة للعمول بشوكل مباشور علوى تقودي
للوزارتين إلنجاز اإلدماج المطلووب. وللقيوام بهوذا اإلدمواج توم تشوكيل فريوق فنوي بمشواركة مموثالت عون الووزارتين ومون 

سووتراتيجية علووى مختلووف تنفيووذ الفعاليووات واإلدموواج اوومن االالخبيوورة الفنيووة، حيووث قامووت اللجنووة بووالتخطيط ومتابعووة و 
سووتراتيجية بمنظووور نشووطة التووي تاوومنت مراجعووة االن الفعاليووات واألمسووتوياتها. وفووي ذلووك اإلطووار تووم عقوود مجموعووة موو

برازهوووا وواوووع منهجيوووة خاصوووة لتنفيوووذ اإلدمووواج والتوووي تاووومنت مجموعوووة مووون  االجتمووواعيالنووووع  وتحديووود الفجووووات وا 
مووع خبووراء وخبيوورات فووي  االجتماعوواتالفعاليووات تووم تنفيووذها لتحقيووق الهوودف. وقوود شووملت تلووك الفعاليووات  مجموعووة موون 

. كموووا توجوووت الفعاليوووات كوووذلك بعقووود ورشوووة أنواعهووواوالثقافوووة مووون مؤسسوووات المجتموووع المحلوووي علوووى  االجتمووواعيوع النووو
اسووتمرت ليووومين والتووي شوواركت فيهووا مجموعووة مركووزة تووم تشووكيلها موون ممثلووي وممووثالت المؤسسووات الحكوميووة واألهليووة 

مون أوراق العمول فوي الورشوة نفسوها مون قبول  مجموعةت مواألكاديمية ومن مؤسسات األمم المتحدة الشريكة، حيث قدّ 
كوول موون، سوواما عوياووة وريمووا نووزال ولينووا عبوود الهووادي ومهنوود عبوود الحميوود، كخبووراء موون المجتمووع المحلووي فووي النوووع 

سوتراتيجية ومراجعتهوا تراتيجية األربعوة المتاومنة فوي االسة، حيث تعرات األوراق لألهداف االوفي الثقاف االجتماعي
ذلك فقد قدمت الخبيرة المنتدبة من برنامج التنمية والثقافة ورقة عمل عرض  إلى. باإلاافة جتماعياالبمنظور النوع 

خووالل هووذه الورشووة وّحووددت الفجوووات بمووا يخووص الموورأة. كمووا تووم موون  االجتموواعيخاللهووا الواقووع الثقووافي بمنظووور النوووع 
الفجوووات، والتووي تووم المطلوبووة لووردم تلووك  قتراحوواتاالوتقووديم  االجتموواعيسووتراتيجية بمووا يتعلووق بووالنوع مناقشووة فجوووات اال
  ستراتيجية وعكسها على تحليل الواقع والتدخالت والسياسات، ومن ثم في المخرجات.تامينها في اال
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يمنح الفرد والمجتمع قدرة على مواجهة المتغيرات والصعاب  ااجتماعي مال إن رؤيتنا للثقافة تنطلق من اعتبارها رأس
ن ثقافتنا تؤثر، حسب تنوعها وحيويتها وامتالكها مقومات التراكم إقة للتواصل مع الحياة وا عادة إنتاجها. وطا

في إنتاج وا عادة إنتاج الهوية  احاسم ادور كما أن للثقافة والتجدد، على قدرتنا على إدارة الصراع من أجل التحرر، 
 مي. بهذا المعنى يتالقي مفهوم الثقافة مع مفهوم الحاارة. الفلسطينية بمفهومها التعددي القومي واإلنساني التقد

 
ولذا نعطي أهمية خاصة لترسي  الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني بحكم ما تعرات له من تشويهات على يد 
االستعمار االستيطاني العنصري، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي وما زال يكابده من تشريد 

 وتغييب للحقوق اإلنسانية والمدنية والوطنية. وتهجير
 

يمنح المشروع الثقافي الفلسطيني أهمية خاصة إلنماء الوعي التاريخي، ولتنويع أشكال رواية هذا  من أجل هذا،
هذه عناصر ارورية لترابط مكونات الثقافة الفلسطينية وتعزيز القدرة على التواصل بين األجيال وبين  نالتاري ، أل

ات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، مع إتاحة أوسع فرص أمام األجيال الجديدة لإلبداع والبحث والتعلم مكون
 كما يسوده في عالم سريع التغير وتسوده أشكال صارخة من الالمساواة في توزيع الموارد وفرص الحياة، ،والتأثير

 وجي. اختالل شديد في ميزان القوى االقتصادي والعسكري والتكنول
 

دراك غنى بواع األساس إلإن وعي التاري  الفلسطيني )ببعده القومي العربي واإلنساني والتاريخي العميق( كفيل 
ثنية والمعمارية والفلكلورية، كما في تعددية مصادر الثقافة الفلسطينية في تعدديتها الدينية والفكرية والسياسية واإل

 رها. اللهجات واألزياء المحلية والمطب  وغي
 

 واالستعمار. تاريخه الطويل من التفاعل واالحتكاك والتجارة والغزو سياق وهي تعددية كونها الشعب الفلسطيني في
ن التعددية الدينية والسياسية والفلكلورية والفكرية في المجتمع الفلسطيني القديم والحديث تطرح أهمية توليد وعي لدى إ

ن -ية كشرط اروري األجيال الشابة بارورة رؤية التعدد سس التشكل الديمقراطي أل - وحده ليس كافيا كان وا 
 للمجتمع والدولة الحديثة.

  
مهام الثقافة التي ال تنتعش وتزدهر إال في بيئة ديمقراطية تؤمن الحرية للكاتب واألديب  إحدىمهمة الهذه تعد و 

ى من حالة االستقطاب الحادة التي يمر بها الحقل والفنان والباحث كما للمواطن. األهمية الراهنة لهذه القاية تتأت
وما يرافقها من سياسات وتدابير قامعة للحريات ومعادية للثقافة والديمقراطية. كما تتأتى من  ،السياسي الفلسطيني

 هةرؤية القطاع والمبادئ الموج .2
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الحاجة الوطنية للتسلح بالتراث التعددي في صراعنا من أجل التحرر من استعمار استيطاني عنصري قائم على فكر 
 في: ةثقافة الفلسطينيللي. ومن هذه المنطلقات تتلخص رؤيتنا لشمو 
 

 الرؤية

 
 

 

تحترم وتصون التعددية الفكرية والسياسية مبدعة ومتجددة ديمقراطية  يةإنسان عربية وطنية "ثقافة
 وتقف في وجه التسلط والقمع واالستغالل ،الثقافات األخرى  على ومنفتحة ،والجمالية والدينية

 وتصون التراث والحكاية التاريخية للشعب الفلسطيني، وتعزز النسيج االجتماعي والمحسوبية والفساد،

 ".اإلنسانية والكرامة نة القائمة على احتضان قيم المساواة والحرية والعدالة االجتماعيةوتنمي المواط
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ستراتيجية في تحديد األهداف التي تريد خدمتها من سمات وديناميكيات الواقع الذي تريد أن تفعل تنطلق الخطط اال

لمنح الخطة وعيا بما تريد  لمختلفةحقولها اواقع الثقافة الفلسطينية بل فيه. من هنا توجب التعرف على السمات العامة
تحقيقه في هذه المرحلة وفقا لهدفها. يتكون هذا الجزء من محورين؛ المحور األول يتناول مفهوم الثقافة الذي تخاطبه 
الخطة، والمحور الثاني، وهو األساس، يقدم تشخيصا ألبرز خصائص أو محددات الثقافة الفلسطينية بالمفهوم 

 المحور األول. الموسع المطروح في 
 

  مفهوم الثقافة :أوال
تفايال  ،ستراتيجية للثقافةالفي سياق اإلعداد للخطة ا ،النقاشات والمداوالت التي دارت حول المواوعطرحت 
أو ما يعرف بالثقافة الرفيعة، التشكيلية،  صر على اآلداب والفنون تمفهوم األوسع للثقافة بحيث ال يقبني اللت اوااح
 افة الشعبية والصناعات الحرفية والموروث التراثي بمكوناته اللغوية واألدبية والمعمارية والموسيقيةشمل الثقيبل 

وفلكلورية تشمل اللهجات واألمثال  وذائقيةمن تعددية فكرية ودينية  واألدائية، وبما يحمله هذا المفهوم الموسع
من هنا ننظر إلى الثقافة باعتبارها رأسمال . بيةالشع األكالتوالحكايات والمعتقدات و والرقص الشعبي واألزياء 

. وا عادة إنتاجهاالحياة  طاقة للتواصل معو  مواجهة المتغيرات والصعاب، اجتماعيا يمنح الفرد والمجتمع قدرة على
، على قدرته تنوعها وحيويتها وامتالكها مقومات التراكم والتجددأن ثقافة شعب ما تؤثر، حسب  هذا المفهوم ويرى 
بمفهومها التعددي  مانحا الثقافة دورا حاسما في إنتاج وا عادة إنتاج الهوية التحرر،إدارة الصراع من أجل  على

 لترسي  أهمية خاصة نعطيبهذا المعنى يتالقي مفهوم الثقافة مع مفهوم الحاارة. ولذا  القومي واإلنساني التقدمي.
، العنصري  االستيطاني االستعمارعلى يد  اتتشويه منله ما تعرات  الفلسطيني بحكملرواية التاريخية للشعب ا

من تشريد وتهجير وتغييب للحقوق اإلنسانية  يكابدهوما زال  ،وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي
 والمدنية والوطنية. 

 
ألن هذا التاري ، رواية  لتنويع أشكاللوعي التاريخي، و إلنماء ا أهمية خاصة لذا يمنح المشروع الثقافي الفلسطيني

وتعزيز القدرة على التواصل بين األجيال، وبين مكونات  ة،الفلسطيني ةالثقافهذه عناصر ارورية لترابط مكونات 
والتأثير  الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، مع إتاحة أوسع فرص أمام األجيال الجديدة لإلبداع والبحث والتعلم

لالمساواة في توزيع الموارد وفرص الحياة، واختالل شديد في ل صارخة من اوتسوده أشكا ،عالم سريع التغيرفي 
ببعده القومي العربي واإلنساني لتكنولوجي. إن وعي التاري  الفلسطيني )اميزان القوى االقتصادي والعسكري و 

ينية والفكرية الد تعدديتها ِغَنى مصادر الثقافة الفلسطينية فيدراك بواع األساس إلكفيل  (والتاريخي العميق
 ي تعدديةوه والمطب  وغيرها. واألزياء المحلية اللهجات تعددية ، كما فيثنية والمعمارية والفلكلوريةوالسياسية واإل

 . واقع الثقافة في فلسطين وأماكن الشتات3
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ولعل من  .واالستعمار تاريخه الطويل من التفاعل واالحتكاك والتجارة والغزو سياق الشعب الفلسطيني في كونها
أمام محاوالت فرض التنميط  يرها، تعميق الوعي الجمعي بأهمية صيانة التعدديةمهام الثقافة، قبل غ الوااح أن من

األحادي االتجاه والشكل والمامون على الثقافة الفلسطينية بل وفرض الرقابة والمنع على بعض مكوناتها. وستبقى 
 الشمولية. االستعمارية هيونية روايتنا التاريخية، في مواجهة الرواية الصمكونات  الثقافة، بحقولها المتعددة، من أهم

 
 . فالفااءالمكونة له الحقولالثقافي بشكل عام )مقارنة بالحقول األخرى( هو تعددية  الفااءلعل أبرز ما يميز 

: فالشعر يختلف عن الرواية أدواتهه و تاته ولغته وبنييالتي لكل منها مرجع الثقافية مجموعة من الحقولل يتسعالثقافي 
ن جمع ،يرةوعن القصة القص وكالهما يختلف عن  ،الفن التشكيلي يختلف عن النحتكما أن . الكلمةبينها  توا 

وعن  والرقص( المسرحالفنون األدائية )الراوية والشعر والقصة القصيرة، وأدب األطفال. وهذه جميعا تختلف عن 
يوني، وعن البحوث التاريخية السينمائي أو التلفز  صناعة، وعن )عبر العزف المنفرد أو األوركسترا( الموسيقى

وعي هذا التنوع الواسع في إن . ، وهكذااآلثار، وعن الفلكلور بتنويعاته دراسةواالجتماعية، وعن الفن المعماري و 
 ،واع خطط "تنموية" دوبخاصة عن ،الحذر من التبسيط والتعميم لدى الحديث عن الثقافةيستدعي  الحقول الثقافية

بعيدا عن شروط ومتطلبات ووسائط إيصال كل منها للجمهور؛ فهذه تختلف اختالفا  ،ثقافةأو داعمة لل ،أو تحفيزية
كل حقل من حقول الثقافة، بما في ذلك البنية التحتية المادية والمؤسساتية والموازنات الارورية،  باختالفنوعيا 

ة الدينية والسياسية والفلكلورية تحتاج إلى خطط متباينة العناصر والمدى الزمني. كما أن التعددي ومن ثم فإنها
التعددية  رؤيةطرح أهمية توليد وعي لدى األجيال الشابة بارورة توالفكرية في المجتمع الفلسطيني القديم والحديث 

ن ليس كافيا وحده( أل شرطك . وهذه مهمة من مهام والدولة الحديثة سس التشكل الديمقراطي للمجتمعاروري )وا 
الحرية للكاتب واألديب والفنان والباحث كما للمواطن.  ؤمنديمقراطية ت في بيئةإال  تزدهرعش و التي ال تنت ،الثقافة
وما يرافقها  ،من حالة االستقطاب الحادة التي يمر بها الحقل السياسي الفلسطيني لهذه القايةاألهمية الراهنة وتتأتى 

تتأتى من الحاجة الوطنية للتسلح بالتراث  . كمايةمن سياسات وتدابير قامعة للحريات ومعادية للثقافة والديمقراط
 التعددي في صراعنا من أجل التحرر من استعمار استيطاني عنصري قائم على فكر شمولي.

 
يكوون بمعوزل عون الواقوع  أنوكجزء من الشعب الفلسطيني فإن الحديث عن الواقع الثقافي للمرأة الفلسطينية، ال يمكون 

ما تعيشه المرأة من واقوع فوي الثقافوة هوو جوزء ال يتجوزأ مون واقعهوا العوام بكول  أنهة، كما من ج أبعادهالفلسطيني بكل 
لصووورة  أسووس. ففووي ظوول مووا تعيشووه الموورأة الفلسووطينية موون واقووع ثقووافي محكوووم بموووروث ثقووافي أخوورى موون جهووة  أبعوواده

ومنوواهج  االجتماعيووةر التنشووئة عبوو أدوارهووانمطيووة وأدوار ظلووت مرافقووة لهووا فووي ثقافووة سووائدة تسوواهم فووي تقييوودها وتحديوود 
التعلوويم وطوورق ووسووائل االتصووال والثقافووة، هووذا الواقووع الووذي لووم يعووّدها القتحووام واقتنوواص الفوورص ولووم يمّهوود لهووا فرصووا 
خاصة تتناسب والفجوة التوي تقوع بينهوا وبوين مشواركتها فوي الثقافوة كموا الحوال فوي القطاعوات األخورى، تبقوى قلوة قليلوة 

يثبتن أسماءهن في ميدان يتميز بقلة ما يوفره من  أناستطعن اقتحام الميدان  أولهن الفرص  تأتيحمن النساء ممن 
ن كانووت الموورأة الفلسووطينية بووالرغم موون كوول الصووعوبات قوود اسووتطاعت . أصووالفوورص وظووروف داعمووة بشووكل عووام   أنوا 
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والحوورف بأنواعهووا والرسووم  بكوواآلدابعووض المجوواالت الثقافيووة  إلووىتشووق طريقهووا نوعووا مووا علووى صووعيد التعلوويم والولوووج 
أن وجودها في تلك المحافل يبقى محكوموا بمعيقوات عديودة تتطلوب التركيوز عليهوا لوردم  إالوالنحت والسينما والمسرح، 

ما تسببته من فجوات على صعيد مشاركتها في الواقع الثقافي، ولتوفير الدعم الوالزم والرعايوة ولتنميوة مسواهماتها كموا 
الوووطنّي وخاصووة فووي تلووك المجوواالت التووي تعتبوور تحووديا لمووا يسووود موون نمطيووة فووي األدوار موون ونوعووا علووى المسووتوى 

وعلى الرغم مما يتوفر من مشاريع وبرامج تقوم . أخرى لخطاب اجتماعي محكوم بعادات وتقاليد من ناحية  أوناحية، 
ذلوك كلوه  أن ي اإلنتواج الثقوافي، إالالمشواركة فوالمرأة ودورها في اإلبداع وفوي  بثقافةبها بعض المؤسسات والتي تعنى 

ه بالتمويوول وغيوواب التخطوويط يسووري عليووه مووا يسووري علووى الواقووع الثقووافي بشووكل عووام، موون معاناتووه الموسوومية وارتباطوو
سماع أصواتهن على المستوى الثقافي بشكل شامل ومتواصل. اال  ستراتيجي الذي يرصد مشاركة النساء وتفعيلها ، وا 

 
 لثقافة الفلسطينية أمام تشتت الشعب الفلسطيني وغياب الدولة المستقلةمحددات واقع ا: ثانيا

من  1948العام نكبة  مثلتهما  الشعب الفلسطيني نتيجة تشتت بواقعفلسطينية ثقافية  صياغة خطة تصطدم مساعي
ما ل من احتال 1967حرب العام  على ترتبتطهير عرقي وتدمير مجتمعي ومديني وعمراني وتهجير وتشتيت، وما 

وفرض نظام الفصل والتمييز  ،االستيطاني االستعمارواستالب األرض و التشتيت فلسطين. واقع من  تبقى
وبناء جدار الفصل  يمصادرة األرض والتوسع االستيطانفي  االستمرارو الفلسطيني،  العنصريين على الشعب

قامة الحواجز العسكرية والطرق اال ،، وخلق المعازل السكانيةي العنصر  على  لتفافية العنصرية، وفرض السيطرةوا 
عن  ماوفصله ،م باالقتصاد الفلسطيني في الافة الغربية وقطاع غزةكوالتحالحدودية، الموارد الطبيعية والمعابر 

قامة و  خارج فلسطين من جهة أولى، حالة اللجوء والشتاترار استم إاافة إلىكل هذا  ،وعن القدس بعاابعاهما  ا 
وحرمان  من جهة ثانية، 1948ي والعنصري اد األقلية في األرااي الفلسطينية المحتلة عام التمييز القومنظام 

 -ما زال و  -ترك من جهة ثالثة، فئات واسعة من الالجئين الفلسطيني في بعض الدول العربية من حقوقهم المدنية
تنامي جوانب المأساوي لم يعطل ن هذا الواع إالمختلفة.  بمكوناتهللشعب الفلسطيني  يالثقافالمنتج أثاره على 

ن  -لم يعطلمن الثقافة الفلسطينية كالشعر والرواية والقصة القصيرة والفن التشكيلي واإلنتاج السينمائي و  هامة وا 
توثيق التاري  الفلسطيني السياسي واالجتماعي والثقافي والفلكلوري في فلسطين من عمليات  -عرقل إلى حد ملموس
الحقول الثقافية الفلسطينية، باتت تواجه واقعا ذا خصائص وسمات، لعل  لكن ،جر والشتاتالمحتلة أو في المها

 :أبرزها
 
 تجمعات الشعب الفلسطيني: ل الواقع الثقافي المؤثرات على نوع. ت1

 عمجتمبالواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي السائد في كل  1948بعد العام  ةالفلسطيني ةالثقاف تتأثر 
السياسية  –االقتصادية -كان من أبرز نتائج التشتيت، وغياب التشكيلة االجتماعية. تجّمع  أوجالية  فلسطيني أو

 الواحدة، غلبة اإلنتاج الثقافي الذي ال يحتاج إلى بنية مؤسساتية، ذلك الذي ينتجه أفراد دون الحاجة إلى مؤسسة؛
 الكيان السياسي السياديكاتير والنقد األدبي. ومرد هذا غياب كالشعر والرواية والقصة واللوحة الفنية والكاري
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غياب المؤسسات الوطنية الجامعة المعنية بالشأن الثقافي الذي وما يترتب عليه من  )الدولة الوطنية(، المستقل
ر ن منظمة التحريإكالعمل المسرحي والموسيقى والبحث التاريخي واالجتماعي.  ،المأسسة يشترط حدا  أدنى من

إلعالم والثقافة، إال أن اهتمامها لوأقامت دائرة  ،يما يشبه الكيان الدوالن ،نهاية الستينيات مع ،الفلسطينية شكلت
ووجدت نفسها، ، الصراع مع الدولة الكولونيالية على إدارة -العتبارات وحيثيات وااحة -أنصبالرئيس وجهدها 

لدول التي ل السياسية واألمنية مؤسساتالمع تدخل في صراع  بحكم غياب القاعدة اإلقليمية الوطنية لمؤسساتها،
 .أقامت على أراها مؤسساتها القيادية

 
ينصب في السبعينات والثمانينات  األبرز للمؤسسات الثقافية التي رعتها منظمة التحريراالهتمام المؤسساتي إن 

ن كان باإلمكان القول على عجل  ،لهاالعتبارات ليس هنا مجال تفصي ،الفلكلور الفلسطينيعلى  إلى حد كبير وا 
على النشاط  طرألتحول البنيوي الذي نتيجة لو  ،فقدان األرضأن هذا االهتمام كان بفعل اإلحساس بوقع 

النمو المديني  إاافة إلى توقف ،في مجال الزراعة انحسر العمل بشكل كبيراالقتصادي الفلسطيني حيث 
وقد أثر . للمدن الجبليةالتقليدية العائلية التركيبة و  1948س الغربية عام )الحاري( بعد فقدان مدن الساحل والقد

والعالقات النقدية على البنى االقتصادية للتجمعات الفلسطينية في  تغلغل عالقات السوق الرأسمالية أياا في ذلك
إلى تراجع أدى  مما ر أو إلى بلدان النفطاوتدفق الهجرة للعمل إما داخل الخط األخ الخمسينيات والستينيات،

من الدبكة الشعبية انتقلت على سبيل المثال مع توفر التمويل األجنبي يالحظ أنه الصناعات الحرفية والتقليدية. و 
موقعها القروي إلى موقع حاري حيث الحنين إلى ماض ماى ومستقبل محفوف بالغموض، وحيث طبقة وسطى 

 تبحث عن هوية. 
 

نينيات من القرن المااي شهدت نشاطا ملموسا في نشاط الفرق المسرحية وانتشارها لكن سنوات السبعينيات والثما
في فلسطين المحتلة أو في الشتات. وبرزت في العقدين األخيرين أسماء فرق مسرحية، واتاح أن من شروط 

ة، ومسرح استمرار هذه الفرق هو تأمين مقرات لها )كما هو الحال مع المسرح الوطني الفلسطيني، مسرح القصب
عناد، ومسرح الحارة، ومسرح عشتار، وأيام المسرح(، بحكم الربط بين النشاط المسرحي و"التنمية". فمع غياب 

واألحزاب السياسية( توجهت الفرق المسرحية إلى التمويل  نالتمويل الوطني )من وزارة الثقافة والممولين الفلسطينيي
تنمية، التي باتت أيديولوجية لدى مؤسسات التمويل األجنبي. ومن هنا األجنبي، الذي يشترط ربط العمل الثقافي بال

فرات الحاجة إلى مقر لتنظيم النشاط المسرحي وتسويغ مبرر "تنموي" له. إال أن اإلنتاج المسرحي في العقدين 
ينيات األخيرين لم يقدم للمسرح الفلسطيني سوى القليل من األعمال المسرحية المتميزة، خالفا لفترة السبع

 والثمانينيات. 
 

إن كل تجمع فلسطيني يجد نفسه تحت تأثير حقول سياسية واجتماعية وثقافية وقانونية، تبعا لسياسة الدولة، وثقافة 
المجتمع الذي يقيم فيه. وليس هذا الوقع سلبي بالارورة، إذا ما نظر إليه من منظور تنوع المؤثرات على المنتج 

ن غنى التنوع والتعبير الثقافي والفني ال يجد بوتقة واحدة، تحّوله إلى حركة ثقافية حيوية الثقافي وتنوع تعبيراته. لك
في حراك مع الجمهور، وتنتج حالة من الجدل والتنافس الثقافي اإلبداعي الذي يثري الرواية التاريخية الفلسطينية 
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معالجتها في ظل غياب الدولة الوطنية  -بأية خطة إستراتيجية  -ويوسع من تأثيرها. هذه السمة هي التي يتوجب 
 المستقلة، وهو أمر تفراه سمات أخرى للفااء الثقافي الفلسطيني الذي يغيب عنه المركز الموحد.

 
 : تجمع فلسطيني باستقاللية نسبية عن التجمعات األخرى  سمات خاصة لكل. تشكل 2

يكيات الحقل السياسي واالقتصادي عبر مكونات ودينام-لقد عكست السمات الخاصة لكل تجمع فلسطيني 
إلى هذا الحد  -ميزه المنتج الثقافي لكل تجمع رئيسي فلسطيني  نفسها على -واالجتماعي والقانوني المتواجد فيه 

)كالنكبة  اريخية تتقاطع في محطاتها الكبرى كل منها بذاكرة ت مع احتفاظ ،عن منتج التجمعات األخرى  -أو ذاك 
وبتأثيرات مواقف القوى  وخروج المنظمة من بيروت بعد حصارها، إل (، 1967ع عام واحتالل الافة والقطا

الموحد، الذي تتفاعل الحقول السياسية الفاعلة فيها. ويعود ذلك إلى افتقاد الشعب الفلسطيني المركز الثقافي 
لم يكن من لكل تجمع. ومن هنا والسياسية المباشرة تباين القاايا االجتماعية والثقافية ومن ثم ، الثقافية من خالله

 .الحقول الثقافية المختلفةتقييم منتجات في  يحتكم إليهاهموم ثقافية موحدة ومرجعيات فكرية وثقافية  شكلت السهل
السياسية الواحدة. لقد بات يتولى  -االقتصادية -ة االجتماعيةطبيعي ومتوقع في ظل غياب التشكيلأمر وهذا 

حدود دوالنية متباينة في نظمها السياسية واأليديولوجية واالقتصادية )إسرائيل،  فصل بينهمتاإلنتاج الثقافي مثقفون 
 الذائقة الثقافية للجمهور الفلسطيني كما أن(. ، ال األردن، لبنان، سوريا، المهاجر الخليجية واألوروبية واألمريكية

ن جمع بينهكذلك ته نمط حياسكناها ومهجرها وب بلدفي  المهيمنة الثقافةب قد تأثرت مفردات المأساة الواحدة  ا، وا 
 .والهم الوطني

 
صري والتميز القومي من منظور نالع لتمييزاو رط التشتت واالحتالل بش المرتبطماذا يترتب على هذا الواقع الثقافي 

ت والمجتمعات بين التجمعا والفكري  التبادل والتفاعل الثقافي قويةت يمكن كيف ؛هو المطروحالسؤال أو لعل تنموي؟ 
يعمق من الترابط والتفاعل بين مكوناته في بما و  ،ككلوالفكري والجاليات الفلسطينية بما يعزز من الرأسمال الثقافي 

الفعاليات الثقافية المشاركة في أن من شأن تنظيم  يفترض السؤال، عن حق،ظل غياب الدولة الوطنية الموحدة. 
اإلاافة إلى األمسيات الشعرية واألعمال المسرحية والغنائية والمشاركة في )كاألفالم السينمائية والتلفزيونية ب

دائرة من  بين التجمعات الفلسطينية الرئيسة أن يقوي من الترابط الوطني مولدا، وأن يّوسعل ( إمعارض الكتب، 
 التعاطف والتاامن مع الناال التحرري للشعب الفلسطيني. 

 
البحث عن األشكال المؤسساتية تكمن بستراتيجية الفلسطينية للثقافة اال الخطة إحدى مهام ما سبق يعني أن
لهذه المهمة  الوطنيةبعاد األ ووعي للمساهمة في تنظيم التفاعل الثقافي بين التجمعات الفلسطينية،األنسب واألنجع 

ية المعنية بالشأن الثقافي، صر على وزارات السلطة الفلسطينت. وهي مهمة ال تقاتيةالحيو إلى أبعادها الثقافية  إاافة
بل تخص كذلك دور مؤسسات منظمة التحرير ذات الصلة )والتي تحتاج إلى تجديد بنيتها وخططها(، باإلاافة 

 .صحافيين وغيرهم(و وأكاديميين،  ،ومسرحيين ،)من كتاب، وفنانين للحقول الثقافية المختلفة المهنيةإلى االتحادات 
العمل ب الصلةالمشترك بين مؤسسات المجتمع المدني ذات للتنسيق والفعل مة كما تستدعي البحث عن صيغ مالئ

، الافة والقطاع، ومناطق الشتات على تبايناتها 1948الثقافي والفني والبحثي في التجمعات الرئيسية )مناطق 
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دة من االستفا فرصة حار هناوت. ، أي حيث يتم نشاط ثقافي يمثل فلسطين وليس بلد اإلقامةوخصوصياتها(
 يثة.وسائل االتصال الحد

 
 . الحاجة إلى توليف بنية ثقافية مرنة تربط بين المؤسسات الثقافية داخل الوطن و الشتات: 3

تشير مراجعة التقارير واألبحاث حول واقع الحقول الثقافية المختلفة إلى توفر الوعي بأهمية التشبيك بين 
شاطها. ويبرز هذا في إدراك أهمية إيجاد روابط وهياكل تنسيقية؛ المؤسسات الثقافية الفلسطينية، حسب مجاالت ن

، وخاصة بين المؤسسات 1967أوال، بين مؤسسات الحقول الثقافية المختلفة الفاعلة في األرااي المحتلة عام 
قيود الفاعلة في القدس وباقي الافة الغربية، وبينها وبين تلك الفاعلة في قطاع غزة، كسرا للحصار والجدار وال

المفرواة على الحركة والتفاعل والتواصل بينها، وثانيا، بين هذه والمؤسسات الثقافية الفلسطينية الناشطة داخل 
الخط األخار، وثالثا، بين المؤسسات الثقافية الناشطة في الافة والقطاع وتلك الناشطة في الشتات. إن اإلشارة 

واإلدارات الثقافية والمراكز الثقافية( تأتي في سياق كونها حلقات إلى المؤسسات )المؤسسات التعليمية واإلعالمية 
 الوصل بين الفنان المنتج والمواطن المتذوق.

 
إال أن توفر الوعي بالحاجة إلى التواصل، أو توليد عالقات تفاعلية تعزز من الهوية الثقافية، لم يولد حتى اآلن 

ذا الهدف. وهذه مهمة حيوية لمشروع تشييد بنية تحتية ثقافية قادرة األجسام اإلدارية أو التنظيمية الالزمة لخدمة ه
على توليد نسيج ثقافي يغني ويغتني من تعددية ساحات النشاط الثقافي الفلسطيني. والواقع أن األمر ليس سهال 

ب ذلك أو بسب -بسبب غياب المركز الحاان وبحكم حالة التجزئة والتشتت القائمة، كما ذكر من قبل. رغم ذلك 
نه من الاروري أن يتولى طرف ما بعض مهام المركز الساعي إلى تشييد خطوط من التواصل والتآلف )دور فإ –

المايسترو، إن صح التعبير( بين أبرز ما يدور في الفااء الثقافي الفلسطيني من أنشطة ومبادرات في الوطن 
دود ما يملكه وبحكم ما تملكه من صالحيات والشتات. ولعل الطرف األكثر ترشيحا لتولي هذه المهمة، في ح

تخطيطية ومن قدرة على عقد اتفاقيات مع دول وهيئات دولية، من مقومات فعلية وكامنة، هو وزارة الثقافة في 
إطار التعاون مع المجلس األعلى للتربية والثقافة المنبثق عن منظمة التحرير الفلسطينية عندما يتم إعادة تفعيلها، 

مع الوزارات والهيئات الملقى على عاتقها مسؤوليات ذات صلة بالثقافة بمفهومها األوسع، وعبر التشاور وبالتنسيق 
المنتظم مع نشطاء ومؤسسات الحقول الثقافية المختلفة )على سبيل المثال: برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد 

 األولى، فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، فرقة المحسن القطان، معهد ادوارد سعيد للموسيقى، فرقة سرية رام هللا
فرقة األمل للرقص  ،فرقة سلمى للرقص الشعبي والشرقي وشاح، فرقة "مّوال" النصراوية للرقص الشعبي والحديث،

فرقة  ،األردن -فرقة الحنونة، الدهيشة -فرقة إبداع، فرقة "رماز" للرقص الحديث والمعاصرالناصرة،  - المعاصر
 نابلس(. -جمعية مركز حواء للثقافة والفنون التابعة لالشعبية  للتراث والفنون  كنعان

 
ن كان. انكشاف الحقل 4  : الخارجي وشروط التمويلبشكل أقل من الحقل السياسي( لتأثيرات  الثقافي )وا 

. فهي لم ةموازنات السنوية للسلطة الفلسطينيالتشير المعطيات إلى تدني الحصة المخصصة للشأن الثقافي في 
. ويمكن قراءة هذا على أنه استمرار لتقاليد سابقة سادت في موازنات % من الموازنة العامة0.003تتعد نسبة 
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كانت تصدر مجالت يعا رغم أن هذه جم في إطارهامنظمة التحرير وفي مصروفات المنظمات المناوية 
لكن النظرة التي سادت، وما ، أحياناة نشاطات ثقافي كما رعتللشأن الثقافي،  تخصص بعض صفحاتهاأسبوعية 

الشأن الثقافي على أنه ترف أو شأن ال يقع في صلب العملية التحررية التي ركزت على العمل  تعاملت مع زالت،
في سنواته األولى  ،السياسي والعسكري وأحيانا على الناال الجماهيري. ورغم نجاح مركز األبحاث الفلسطيني

بحاث المعمقة عن الواع اإلسرائيلي الداخلي وعن واقع المجتمع الفلسطيني في الافة في توفير األ ،على األقل
استهدفت استقاللية المركز. كما تعرات  سياسة، إال أن هذه التجربة لم تصمد طويال أمام وأماكن أخرى  والقطاع

روت للسطو والمصادرة محتويات المركز )ومكتبات وأرشيفات الفصائل الفلسطينية( عند الغزو اإلسرائيلي لبي
 ، أو حفظها في مكان آمن،إلى األرض الفلسطينيةوا عادتها  السعي إلى استرجاعها حتى اآلن ولم يتم .والاياع

 اهذ يدلتعرض قبل ذلك ألكثر من اعتداء. و  المركز قد وكان .لتساهم في تشكيل نواة لمكتبة وطنية فلسطينية
لوطنية أو ال تتمتع بحماية كاملة من مؤسسات الدولة والمجتمع صعوبة بناء مؤسسات ال تخاع للسيادة ا على

، وهو أمر حرصت عليه، على سبيل المثال، مؤسسة الدراسات ، وال باستقاللية ماليةالمدني الذي تقيم على أراه
 .، ولعل هذا ما يفسر قدرتها على االستمرارالفلسطينية

 
ممثلة بالوزارات المعنية بالشأن الثقافي، وخاصة وزارة الثقافة، ما يهم هنا هو الدور المناط بالسلطة الفلسطينية 

بعاد ةالثقافي ولومؤسسات منظمة التحرير ذات الصلة، في توفير الحماية الستقاللية الحق عن تأثيرات وشروط  هاوا 
الحقول المتالك  لهذه وفي توفير السند الاروري ، (السياسية والفكرية والفنيةالمامرة أو المعلنة )التمويل الخارجي 

الموافقة علية  تتمترتبط بمشروع محدد  ، التي عادة ماالمساعدات ، أي التحرر منالتخطيط بعيد المدىالقدرة على 
تقليص  ، اعتماد سياسة تقوم علىمن جملة ما يعني ،وينتهي تمويله عند انتهاء المشروع. هذا يعني ،من الممول

 ، بل والنظررير ومؤسسات المجتمع المدني كافة على المساعدات الخارجيةاعتماد السلطة الفلسطينية ومنظمة التح
قياسا شديدة الاآلة تزال  ال ،تعوياات ، بل باعتبارهاة للشعب الفلسطينيمنّ إلى هذه المساعدات ليس باعتبارها 

على  جير واحتالل واستالب أمالك وسيطرةهلشعب الفلسطيني من تطهير عرقي وتبا وما يلحقبحجم ما لحق 
 -تحميل أصحاب رؤوس األموال الفلسطينيين التحرر من التبعية التمويليةموارد ومعاناة وتمييز. ويأتي في سياق 

 والبحثية بأسباب الحياة والنشاط واالستدامة.  الثقافية البنية المادية والمؤسساتية مدواجب التبرع المنتظم ل -وهم كثر
 
 وجود فدون . الثقافي المجال في الخاص القطاع يلعبه أن يتوجب الذي الدور إلى اإلشارة بمكان الارورة من

 الصناعات نإ .المجال هذا في العمل استدامة ضمان الصعب من الثقافي، المجال في فاعل محلي خاص قطاع
 موون. هاير لتطو  الالزم االهتمام تولى أن وتستحق فلسطين في االقتصادية التنمية في تساهم أن الممكن من الثقافية

 ،المجاالت هذه في للعاملين المهنية القدرات تطويرو  الالزمة، الحماية بتوفير مرتبط الفلسطينية الثقافية الصناعات
 .الثقافية المنتجات بتوزيع المختصة الشبكات وتحسين

 

 متهومواء يالثقافالعمل  استدامة امان على قدرته من تنبع الثقافي العمل في الخاص القطاع دور أهمية إن
 إلى مقابلتها، تّمت التي الخاص القطاع مؤسسات من مجموعة تشير ،السياق هذا في. الجمهور ورغبات لحاجات
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 في ويساهم استدامته، إمكانية من يقّلل تاّم، بشكل الخارجي المالي الدعم على الثقافي الواقع اعتماد استمرار أن
 قد المؤسسات هذه فإن ذلك رغم. الجمهور وتطّلعات جاتاحتيا عن وابتعادها الثقافية، األنشطة نخبوية تعزيز
 في الثقافي اإلنتاج أنماط على الثقافي، لإلنتاج الالزم الدعم الخاص القطاع يتلّقى أن ارورة إلى أياا   أشارت
  .أخرى  بلدان

  
 ومنع اإلسرائيلي الحصار نتيجة األخيرة السنوات خالل وتدهوره غزة في الخاص القطاع واقع إلى هنا التنويه يجب
لى من والفلسطينيين الباائع حركة  دعم علىفي قدرته   الخاص القطاع محدودية ومن ثم فقد ظهرت ،غزة وا 

 لهذا الحكومي الدعم نسبة أن خاّصة الخارجي، التمويل على االعتماد من والتقليل الثقافية والفعاليات األنشطة
 .أياا   محدودة القطاع

 
لجامعات الفلسطينية في اإلنتاج والترويج الثقافي والفني والبحثي وفي جمع وحفظ ل زمتمي دورل االفتقار. 5

 :التراث
ظهرت في  تلك التي ،خالل العقود الثالثة األخيرة ،صلة بالحقل الثقافي الفلسطينيالأبرز التحوالت ذات من 

من حيث عدد الملتحقين  1967ام في األرااي الفلسطينية المحتلة ع )للفتيات والشبان( لتعليم الجامعيااتساع 
وتزايد أعداد ونسب العاطلين عن العمل بينهم. وال  ،وعدد الجامعات والكليات وتنامي عدد الخريجين والخريجات

تنظيم وتشجيع  على صعيدليس فقط  ،أن الجامعات تشكل مصدرا شديد األهمية إقناع أحدعتقد أننا بحاجة إلى ن
، بل في المقومات التي وغيرهمماعي والثقافي والتراثي بعيدا عن قيود الممولين عمليات البحث التاريخي واالجت

الموروث الثقافي وتصنيفه وجعله مواعا للبحث والتفسير  جمع، في مجال حفظ و امتالكها قادرة علىتمتلكها، أو 
ه موروث ال ن، وخاصة أن المجتمع الفلسطيني، كما هو حال مجتمعات أخرى، لديييالمواوعوالجدل والنقد 

يناب من التراث الشفوي الذي يمكن أن يوفر روافد غنية للفن واألدب. هذا باإلاافة إلى دور الجامعات في 
بين المامون و  فصل بين الفكر واألداء،ال يالحظ البعضحيث  ،الفنون األدائية في حقللمامون الثقافي إثراء ا

 . بين النص والحركةو والتصميم، 
، بل، فحسب قد المواوعي ومناهجهنتقاء بالر لنقل المعرفة واالفقط المجال الحيوي ليس الجامعات كما تشكل 

كما تشكل إنتاج المعرفة بأنواعها المختلفة.  الرئيس فيالمجال الحيوي  في كونها تشكلوبدرجة ال تقل أهمية، 
وتنظيم ، وليد الفرق الفنيةتقادرا على   –السوق والعائلة والمجتمع المحليخارج متطلبات واغوط - فااء شبابيا

األدبية والروح النقدية الذائقة الفنية و  مستويات ورفع ،المعارض الفنية والعروض السينمائية والمسرحية والموسيقية
الكثير مما عليها فعله في هذا  -وألسباب ليس مجال الخوض بها هنا -. لكن ما زال ينقص جامعاتناالمواوعية

ا أمر تقع مسؤوليته المباشرة على هذفي أي خطة متوسطة المدى للتعليم الجامعي، و المامار. لكنه دور مطلوب 
 الثقافي.  الفااء أنالمعنية بشالمختلفة الهيئات القائمة على الجامعات والتعليم العالي بالتنسيق مع الهيئات 

 
 ذات الصلة بالثقافة: القانونية  تعددية التشريعات. 6
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حياة تسّير القانونية التي  تعدد البيئات ،ب الفلسطيني واستعمار واستيطان وطنهثار تفتيت وتهجير الشعآمن 
إلى جالية  وأتجمع كل خاع ي الفلسطيني تجمعاته الرئيسية في فلسطين التاريخية وخارجها. ففي الشتات

إلى  1948 مناطق فياألقلية الفلسطينية  تخاعو  المقيم فيه. التشريعات المنظمة للنشاط الثقافي والفني في البلد
لثقافة ا الهام الذي ااطلعت به ولعل هذا ما يفسر الدورالقومية،  هالتشريعات اإلسرائيلية التي ال تعترف بحقوقا

لم يعبر الف ومن ثمية والمقال واألغنية اعبر الشعر والرو  وتنميتها الهوية القومية الفلسطينية في الحفاظ على
أية خطة ثقافية فلسطينية وطنية الهيئات الثقافية والسياسية ذات القاعدة  ندلذا ال مناص من أن تساالسينمائي. 

لما اإلجماع الصهيوني على يهودية الدولة العبرية،  في مواجهةوالهوية الفلسطينية في توجهاتها التنموية الثقافية 
حياء للتراث الفلسطيني اللحقوق القومية لألقلية الفلسطينية، ل في هذا من إسناد  . مهدد باالندثار والنسيانوا 

 
تعددية القوى التي حكمت  1967السارية في األرااي الفلسطينية التي احتلت عام  تعددية التشريعاتتعكس 

 إلى االنتداب ،العثماني الحكم من والتي حكمت هذه األرااي بعد ذلك التاري : ،1948فلسطين قبل العام 

 وتطبيقاته اإلسرائيلي االحتاللإلى  لغربية( والمصري )لقطاع غزة(،)للافة ا الحكمين األردني إلى ،البريطاني

إلى  باإلاافةالغربية مع خصوصية الواع القانوني في القدس. هذا  والافة غزة في قطاع المتباينة القانونية
إرباكا  شريعاتالتعددية في الت . ويشكل استمرار1994منذ قيامها في العام  السلطة الفلسطينية اهسنت التي التشريعات

افي. وهي تعددية تعكس واقع الحال السياسي لهذه المناطق، لثقلعملية التخطيط التنموي بما في ذلك على الصعيد ا
 -وحالة االنقسام الجغرافي الخارجية لألجندات والاغوط االستيطاني، وانكشافها -الواقع االستعماري  وتحديدا
  .2007م منذ العا في فلسطين الحاد القائم السياسي

 
الخارجية )التمويلية والسياسية والسياساتية  وطالاغإحساس عام بالحاجة الوطنية إلى مقاومة  لذا يبرز

وأمام مواصلة إسرائيل  ،أمام واقع معدالت الفقر والبطالة العالية الحقل السياسي الوطنيرغم انكشاف  ،والمفاهيمية(
الحديث الجدي  كهذا يصعبفي ظل واع  .ري )األبارتهايد(تشييد ومأسسة وترسي  نظام الفصل العنصسياسية 

، ما لم يجر تحرير "المساعدات" الخارجية من سواء في الحقل الثقافي أو غيره عن واع وتنفيذ خطط "تنموية"
وتستثمر في التنمية المتوازنة  أجندات المانحين، وما لم تشمل الخطة تنمية الموارد المحلية وغير المشروطة

الثقافة، بمفهومها الديمقراطي متعدد األشكال واألبعاد والوسائط، المتالك طاقاتها ة بما في ذلك تنمية والمنتج
التمكينية الكامنة وقدرتها على تقوية الروابط بين التجمعات الفلسطينية الرئيسة وتعميق روافد الهوية الوطنية 

 بأبعادها القومية المستنيرة واإلنسانية المنفتحة.
  
الفكرية والسياسية ثقافة المطلوب رعايتها وطنيا هي ثقافة ديمقراطية في الجوهر تحترم وتصون التعددية ن الإ

وتحارب الفساد بأشكاله والمحسوبية  الزبائنية والدينية وتنوع األذواق الثقافية والفنية، في الوقت الذي ترفض فيه
احتاان قيم المساواة والحرية على المواطنة القائمة  وتنمي ،وتقف في وجه التسلط والقمع واالستغالل المختلفة،

( الحكم الجارية وراء الربح أوال وأخيرابعيدا عن جعل السوق )مجاراة لشروط العولمة الرأسمالية  ،والعدالة االجتماعية
مقراطية لكن ال بد من ترجمة قيم الثقافة الدي .خدمة المجتمع يطّوع نفسه فيأن  ، فعلى السوق في تنظيم المجتمع



 26 

نظام التمييز في هزيمة و  ،الناال اد التسلط االستعماري االستيطاني إلى توجهات وبرامج تندرج في عمليات
وكل أشكال القمع الخارجي والداخلي مهما كانت  ،االستالب القومي والسيطرة الخارجيةومقاومة العنصري 
الثقافة الوطنية من التأثيرات والتدخالت والاغوط  يمكن أن يلعب التشريع دورا في حمايةالفهم . في هذا المسميات

المعرفي التحرري والرأسمال االجتماعي -والسياسيات الساعية إلى حرفها عن دورها في إثراء الرأسمال الثقافي
 التمكيني، وهذا أمر ال يحتسب وفق الجدوى االقتصادية بل بما له من وقع على إثراء وتكامل الهوية الثقافية

 التحررية.ها اإلنسانية بأبعادو القومية و  الوطنيةو 
 

ما الذي يمكن استخالصه على صعيد التشريع لحماية وتحصين وتنمية الحقل الثقافي فلسطينيا؟ أشير سابقا إلى 
ما يخص الافة  أهمية التفات الخطط الفلسطينية "التنموية" إلى األبعاد الثقافية والتدقيق في وقعها ، ليس فقط في

طاع غزة بل على الصعيد الوطني العام، وأن يتم االنتباه إلى هذا الجانب عند إعادة مناقشة الدستور الغربية وق
حماية للدين من التسييس وحماية للسياسة من  الحقل الدينيعن  الحقل السياسيالفلسطيني والتأكيد على استقاللية 

ها وواع خطط لهذه المؤسسات. وقد يكون عند إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير ودمقرطتكذلك التديين، و 
أحد المعاهد )مثل معهد الحقوق في جامعة  ، التعاقد معأو مجلس الوزراء ،من المفيد أن تتولى وزارة الثقافة

مراجعة القوانين التي صدرت عن السلطة الفلسطينية من منظور ثقافي ولامان عدم االنتقاص من لبيرزيت( 
 رد المتوفرة لدى السلطة ومن قانون تشجيع االستثمار. استحقاقات الثقافة من الموا

 

ما يحتاج فعال تشريعيا في المرحلة الراهنة ليس بالشيء الكثير، ويمكن تلخيصه فيما يلي: إعداد قانون لتحفيز 
 ،صص الثقافة في قوانين الموازنة السنوية وفي موازنات منظمة التحريرحاإلبداع الثقافي والفني والفكري، ورفع 

في هذا السياق ليس هناك من الشفافية التامة.  على أسسوتعزيز استقاللية المؤسسات الثقافية األهلية والخاصة 
وفي السياق نفسه، تنفيذ مشروع المكتبة الوطنية وكذلك المتحف الوطني ودار وطنية للنشر.  عنللتقاعس  مبرر
قانون  ، والتي تشملتى اآلن والخاصة بالحقل الثقافيالحاجة قائمة إلقرار مجموعة القوانين التي لم تقر ح تبقى

 حماية التراث الثقافي، وقانون حقوق الملكية الفكرية، وحرية الحصول على المعلومات.
 

تنظيم و سياسة للتعاطي مع المخطوطات.  وصياغةكما بات ملحا تنفيذ القرار بشأن إنشاء األرشيف الوطني، 
في ف وغيرها( لتوايح ما ورد في القانون األساسي و حإلذاعة والتلفزيون والصدارس وعبر امحمالت تثقيفية )في ال

تعارض مع ظاهرة االستقطاب التي هيمنت توجه يإعالن االستقالل حول مدلوالت وتعبيرات احترام التعددية )وهي 
المفهوم النخبوي  على الحقل السياسي في السنوات األخيرة(، وتوايح دور الثقافة في الحياة العامة إلبعادها عن

سمات  تأخذحتى ال  الثقافة حيزالايق. وتوايح حدود دور مؤسسات السلطة المركزية والسلطات المحلية في 
 شمولية.

 
 مترابطة: بنية تحتية افتقاد الثقافة ل 7.
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مراكز الثقافية ال ندرةعدة، منها  مؤشراتفي  السلطة الوطنية الفلسطينيةمناطق  يتمثل اعف البنية التحتية للثقافة في
 ( في معظم المناطق، إل السينما والمعارض والمكتبات العامة ودور التراث المحلية والنوادي كالمسارح ودورالفاعلة )

 المراكز من% 80 حوالي أن إلى 1لإلحصاء المركزي  الجهاز بيانات وتشير. واعف تجهيزاتها - المدن حتى -
 مع يتناسب بما قاعاتها تجهيز إلى المراكز من% 85 تحتاج بينما مباٍن، ءإلنشا بحاجة فلسطين في العاملة الثقافية
% 91 لدى الثقافية واألدوات التقنية األجهزة مجال في نقص إلىنفسها  البيانات أشارت وقد. تقدمها التي األنشطة

 أن إلى شارةاإل تجدرو . اإلعالمية التوعية وسائل إلى المؤسسات من% 86 حوالي تحتاج بينما المؤسسات، من
 وبدرجة هللا، رام وتحديدا في الوسط منطقة في متركزة المحافظات كافة على تتوزع التحتية والُبنى المؤسسات معظم
 عدم إلى لإلحصاء المركزي  الجهاز نتائج أشارت حيث واألغوار أريحا محافظة باستثناء لحم، وبيت القدس في أقل

 .فيها عاملة ثقافية مراكز وجود
 

 15صحف من أصل  4) في توقف صدور صحف ومجالت كانت تصدر سابقااعف البنى التحتية برز يو كما 
متاحف من أصل  7) وا غالق متاحف محلية متوقفة عن الصدور(، 15مجالت من أصل  9متوقفة عن الصدور، و

مسارح ودور ال . ويسري هذا علىمغلق( 306مركز ثقافي من أصل  79) ومراكز ثقافية كانت ناشطة ال تعمل( 13
 مناطق السلطة الفلسطينية. كما تعاني 2(4، وداران للسينما مغلقتان من أصل 11مسارح مغلقة من أصل  3) السينما
من كما تعاني ، لى مكتبات دون غيرها، حيث تصل إلى مناطق دون أخرى، وا  والفكري  الثقافي اإلنتاج توزيع من سوء

ن اختلفت األسباب فيالمقرات التي تحتان نشاطات ثقافية بشك قلة ما يخص البنية  ل منتظم. وال يختلف الواع، وا 
، حيث يتم االعتماد على ما توفره الهيئات الرسمية وفي معظم مناطق الشتات 1948التحتية للثقافة في مناطق عام 

 . أو األهلية المحلية
 
عوض عن النقص في المرافق الثقافية ال ي ،ووجود أكثر من محطة تلفزيونية فلسطينية ،ن تعدد اإلذاعات المحليةإ

البنى المؤسساتية المستقلة المحتانة للحقول الثقافية المختلفة. من هنا الشكوى من  ةوبقرطهزال المادية أو في 
سيادة حالة ثقافية فلسطينويوة "تعيوش نوعا  من البطالة اإلبداعية"، ال يمكن تعوياها عبر التاخيم االستعرااي لدور 

لذا كانت لّرسمية أو شبه الرسمية، العاجزة عن استقطاب الكفاءات الثقافية والفنية والفكرية كل في مجاله. المؤسسات ا
 أن المواهب تنمو أو تبرز خارج المؤسسات أو االتحادات الثقافية.  مالحظة

 
فزة على حاانة ومحبنية يعاني من غياب و  ،ما ينتج من ثقافة وفن وفكر يتم في معظمه خارج المؤسساتإن 

"، أثر ملموس في تنشيط 2009عام  احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية"لمناسبة رغم ذلك كان التنافس اإلبداعي. 
أقيمت فيها فحسب، بل ليس من حيث عدد النشاطات الثقافية التي  العمل الثقافي في عدد من المواقع الفلسطينية،

                                                           

 .هللا رام: الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز. 2005 الثقافية المؤسسات واقع مسح. 2006 الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز   2
2
 .هللا رام: الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز. 2005 الثقافية المؤسسات واقع حمس. 2006 الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 
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 ،مهرجانات وتظاهرات سينمائية شهد قطاع غزة وألول مرة منذ سنواتكذلك ؛ فعلى سبيل المثال،  حيث نوعيتها من
وعلى الرغم من ذلك فإن  خمس مسرحيات بتمويل وطني. إنتاجشهد  ، كمامؤتمرات شعر وقصة وروايةو  ،مسرحيةو 

 هذه النشاطات الثقافية تندرج في إطار العمل الثقافي الموسمي وليس في سياق العمل الثقافي المستدام.
 
ر بعض المثقفين إلى خلل في البنية التحتية للتعليم تتصل بالمناهج المدرسية وأساليب التدريس في مناطق يشي

وفي القدس ال  1948طق االمناهج التعليمية للفلسطينيين في الشتات وفي من أن السلطة الفلسطينية، إاافة إلى
برنامج لقاءات بين  اعتماد ولذا فإن الدعوة إلى لتعليم.تخاع للرقابة الفلسطينية والمناهج المقرة من وزارة التربية وا

شراك  طلبة المدارس والمبدعين مؤسسات المجتمع المدني والخبراء )من أدباء وشعراء وروائيين، وكتاب وفنانين(، وا 
لتباين في ا كذلك يشار إلى .يعد فعال هاما لخدمة الهوية الوطنية والحفاظ عليها تطوير المناهجبوالمهتمين  واألهالي

في العام  كلها فلسطين احتاللو  1948عام  نتيجة للنكبة التي تسّير عملية التعليم في هذه المناطق الشروط األخرى 
 تزيد من الخلل الذي يمس العملية التعليمية . 1967

 
لتشتت لتغلب على اعلى ا من حيث قدرتها الفلسطيني أهمية خاصة هامنح الثقافة الوطنية في شرطذكره  ما سبق

التحليل التي تمكنها من  من ثم فإنه يعزز أهمية منحها البنية الاروريةو  ،والتشريد ومساعي محو الهوية الوطنية
 منده المختلفة و الشعب الفلسطيني في مناطق وج تمكينمنح الثقافة دورا في  بمعنى .البناء والجمع والتصنيف والنقد
تعددية العليها أن تتميز بالمرونة واإلبداع و لطاقة التمكينية، ثقافة هذه ا. وحتى توفر الالتحررإدارة معركته من أجل 

األحادي والمغلق. أي أن ذي البعد بعيدا عن التخشب والروح المحافظة والفكر  ،اآلراء والمدارس الثقافية والفكريةفي 
اس لفلسفة التعليم بدءا من المراحل تكون قادرة على التجديد الدائم تدليال على حيويتها. وهذا ما ينبغي أن يشكل األس

اللغة والتاري   تدريس يشمل كما؛ تدريسهاوكيفية  من مواوعات رساألولى وحتى الجامعية، وهذا يشمل ما يدّ 
لذلك تظهر إلنتاج الحكاية الوطنية الفلسطينية في مواجهة الحكاية الصهيونية المزيفة(، وبقية المواد. الاروريين )
 - السلطة الفلسطينية على األقل مناطقفي  -كان النظام التعليمي الفلسطيني  ما إذا ق الدوري فيلتدقيإلى احاجة ال

توسيع مفهوم الثقافة ليشمل  فيو  ،وفي تنمية القدرات على النقد ،إليه في إنتاج الحكاية الوطنية ةالمهمة الموكل يؤدي
حرفية، والثقافة العربية الكالسيكية، والثقافات التي أنتجت منتجات الثقافة الشعبية )ما يعرف بالفلكلور(، والصناعات ال

 وفنون تشكيلية وغير تشكيلية آدابالثقافة الحديثة من و الصروح اآلثارية والمعمارية، و لقديمة، افي فلسطين باللغات 
 أدأهمية جمع الموروث الشفوي الفلسطيني، وهو أمر ب فيومشهد طبيعي، و  وتصوير فوتوغرافيونحت ومسرح، 

تسجيل وأرشفة الحكايات للكنه بحاجة إلى تنظيم الجهد وتوظيف إمكانات  ،االهتمام به جديا في السنوات األخيرة
والتاريِ  الشفوي واللهجات المحلية )وصوال إلى تأليف معجم للهجات  ةواألمثال واألغاني الشعبية والنوادَر المحلي

الطبيعة، وأسماء النباتات والطيور البرية، وغير ذلك. ولعل  الفلسطينية(، وجمع القصص واألساطير المروية عن
 أرشفة الموروث الشعبي هو من مهام الجامعات بالدرجة األولى.

 
بين التجمعات توليد ديناميكية مستدامة لتواصل وتفاعل الفااء الثقافي الفلسطيني عبر حراك دائم انطالقا من أهمية 

 ية الفلسطينية،لثقافللحقول االبنية التحتية المادية والمؤسساتية  انطالقا من غيابو والمجتمعات والجاليات الفلسطينية، 
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 إنماء هكذايتحدد في المرحلة المقبلة في  ،والهيئات ذات الصلة ،الرئيس لعمل وزارة الثقافة والمؤسسات الهدففإن 
الشعبي، توفير المرافق الثقافية في باإلاافة إلى واع خطة تفصيلية ألرشفة الموروث  ،بنية. ويأتي في هذا السياق

المناطق المختلفة دون استثناء، ودعم جهود الهيئات المحلية في بناء وتنشيط المكتبات العامة والمراكز الثقافية 
ومكتبات األطفال لتشمل مختلف المواقع السكانية التي يزيد عدد سكانها عن حجم معين يحدد وفق توفر الموارد 

الافة الغربية ال يتوفر لديها مكتبة عامة(، ودعم جهود ومساعي وزارة التربية والتعليم ووكالة )هناك محافظات في 
كتب اإلبداع من شعر وقصة ورواية في ، وخاصة الغوث والمدارس الخاصة في تطوير وتنمية مكتباتها المدرسية

والكليات المختصة، وهي مهمة دائمة  ما تنمية المكتبات األكاديمية فهو من صلب مسؤوليات إدارة الجامعاتونقد. أ
 بحكم دور هذه المؤسسات التدريسي والبحثي.

 
ويمكن التفكير في إنشاء فرع في الافة الغربية  .ظر التنفيذتوما زال قرار إنشاء دار الكتب الوطنية في مدينة غزة ين

طني لحفظ المخطوطات التنقل بين الافة والقطاع. وهناك حاجة إلنشاء مركز و  أو استحالة بحكم صعوبة
التي تطرقنا إليها. يستدعي هذا تولي ذوي  ذاتها لحيثياتلواألرشيف. كما يلبي تأسيس متحف وطني حاجة ملحة 

االختصاص واع التشريعات والهياكل اإلدارية والقوانين والمواصفات والمعايير الخاصة الستخدام هذه المراكز 
 ق وكتب ومواد أرشيفية وأفالم وغيرها.حفاظ على مقتنياتها من مخطوطات ووثائالو 
 

صندوق  إيجادوقد تجد الحكومة الفلسطينية أن متابعة هذه المهام على صعيد البنية المادية للثقافة يستدعي 
تظهر  ،من الوزارات ذات العالقة. وبحكم الواع الخاص لمدينة القدس صرفه لجنة تنميته وبنودعلى  وطني،تشرف

األثرية  والمباني يخص األماكن سواء ما المادية والمؤسساتية، ا على صعيد البنية التحتيةدارسة احتياجاتهارورة 
أو ما يخص مؤسساتها الثقافية  ،ومحتوياتها من المخطوطات فيهاواع المكتبات التاريخية و  ،والدينية والحاارية

 تدعيمامالي والتاامني لتنمية هذه البنية لحفاظ عليها وتجنيد اإلسناد الواع استراتيجيه لو وفرقها الفنية المختلفة، 
مكانتها الخاصة في حفاظا على على الصمود في وجه االحتالل االستيطاني العنصري، و  ة سكانها الفلسطينيينلقدر 

 تكوين الهوية الثقافية الفلسطينية العربية.
 

دراما والمسرح في التعليم المدرسي إن التطور اإليجابي الذي شهده العقد األول من القرن الحالي تمثل في دخول ال
عبر مؤسسات عملت من أجل أن تكون الدراما والمسرح جزءا من التكوين الثقافي التربوي في المدارس. وفي السنوات 
األخيرة تم تطوير المنهاج الخاص بالفن للمدارس في األرااي الفلسطينية، إال أن غالبية المدارس تركز على 

حصص الفن تستخدم للتعويض عما فات  ومثال ذلكوتعطي التنمية اإلبداعية أهمية متدنية. اإلنجازات األكاديمية 
من حصص أخرى. ويالحظ المعنيون قصر زمن الحصة المخصصة للفن مما ال يعطي المجال الكافي ألنشطة فنية 

تحت المدارس أبوابها وال يتيح للطالب االستفادة الكاملة من الوقت المخصص. ويمكن تجاوز هذه العقبة إذا ما ف
 لنشاطات خارج المنهاج يخصص جزء منها لنشاطات إبداعية. 
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مسرح وسينماتك  من نفس العام، فيلدراما في فلسطين في أيلول لأكاديمية افتتاح أول  2009شهد أواخر صيف عام 
شهادة بكالوريوس في  قدمجوانب الفنون المسرحية وت مختلفتهدف إلى تعليم  أوروبيةالقصبة بالتعاون مع جامعة 

ومن المبكر التنبؤ بتأثير هذه األكاديمية على النشاط المسرحي الفلسطيني، لكن يقع على عاتقها  فنون الدراما.
مهمات عديدة منها، على سبيل المثال، تكوين أرشيف معتمد للمسرح والرقص والفنون األدائية بشكل عام في 

مدرسة الدراما الصيفية لمدة ثالثة أسابيع، وهذه  2007طان منذ العام فلسطين. كما تقيم مؤسسة عبد المحسن الق
 مساهمة سيكون لها مردود تراكمي هام على صعيد تعليم الدراما.

 
لكن العديدين من المعنيين بالفنون األدائية أشاروا إلى نقص في أماكن التدريب المناسبة للمسرح والرقص، وهذا يزداد 

ري األمر نفسه على أماكن العرض. ويشير هؤالء إلى أنه رغم وجود مسرح القصبة وقصر كلما زاد عدد الفرق. ويس
رام هللا الثقافي والمسرح الوطني الفلسطيني في القدس وجامعة النجاح في نابلس ومركز رشاد الشوا في غزة ومركز 

ملحة لوجود مسارح مناسبة في الافة أريحا الثقافي وغيرها من المسارح الصغيرة، إال أنها ما زالت ال تلبي الحاجة ال
الغربية وقطاع غزة لتقديم عروض قادرة على تنمية جماهير ذات ذائقة فنية معاصرة. ولعل هذا من األمور التي 

 تستدعي دراسة تفصيلية لالحتياجات المناطقية والبحث عن موارد لتلبيتها.
 

بشكل منهجي وتراكمي أول ما يستدعي توفير قاعدة  يستدعي تنشيط العمل الثقافي في فلسطين والشتات الفلسطيني
معرفية تفصيلية عن الواقع الثقافي والمؤسسات العاملة في حقل الثقافة في مختلف مواقع الوجود الفلسطيني، وحصر 

مه الكفاءات الثقافية والفنية الفلسطينية فيها، لتكوين صورة واقعية عن إمكانات هذه المؤسسات الذاتية، وعبر ما تقي
من عالقات مع جمهورها ومع المؤسسات الثقافية األهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية.  فهذا سيوفر لوزارة الثقافة 
والهيئات الثقافية األخرى المعنية بالفعل الثقافي القدرة على رسم خطط شاملة ذات أولويات ملموسة وفق مقتايات 

 راكم التجربة.الرؤية التي تولدها المعرفة التفصيلية وت
 

)الكتاب  االتحادات الثقافية ما تعيشهال يكتمل الحديث عن اعف البنية التحتية للثقافة الفلسطينية دون اإلشارة إلى 
والصحافيين والفنانين التشكيليين والسينمائيين والمسرحيين، وغيرهم( من ترهل وشلل وغياب للديمقراطية الداخلية 

يادة حالة من التذمر الدائم وغير المجدي، بدل أخذ زمام المبادرة والتوحد في خدمة تطوير وللمهنية والروح النقابية وس
ومواجهة حقولها  وبناء هذه النقابات لتمكينها من الفعل في تفعيل إعادة الحاجة إلى الثقافة ورسالتها. من هنا تبرز

، بحقولها المختلفة، أن تتواله بحكم قدرتها على التحديات الخطيرة المحدقة بالمشروع الوطني، وهو أمر تستطيع الثقافة
في إثراء دور محوري  . كما يبقى على العاملين في الحقل الثقافياالنقسام السياسيتخطي و الجغرافي التشتت  تجاوز

 بين التجمعات الفلسطينية الروابط والتفاعلالهوية الثقافية وتوثيق  وفي تغذيةالحكاية الوطنية بمامونها التحرري 
 .االجتماعيمحيطها  إثراء تفاعلها معفي و 
 

 : لحرف اليدوية التقليدية الفلسطينية. ضعف االهتمام با8
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المواد الطبيعية  كونها تعتمد أساسا على أهمية ثقافية واقتصادية وسياحية وبيئيةاليدوية التقليدية الفلسطينية للحرف 
وهي تغطي جوانب . وخشب الزيتون، وما إلى ذلك(صواف األجلود و وال والقش الطين) ذات الوفرة أو المنتجة محليا

عديدة من المهارات النسائية والرجالية، منها على سبيل المثال ال الحصر؛ التطريز )وهو أمر ما زال يمارس من قبل 
من  النساء الفلسطينيات في معظم التجمعات الفلسطينية الرئيسة، بما فيها خارج فلسطين(، نسيج السالل واألطباق

قش القمح ومن أغصان الزيتون، صناعة الفخار والخزف والزجاج والصابون البلدي ودباغة الجلود، باإلاافة إلى 
، والحلي والمسابح من الصدف، والفخار اليدوي، والطرق على ن نسيج البسط، وصناعة التحف من خشب الزيتو 

 النحاس.
 

لصناعات التقليدية الوطنية لوقف تراجعها أوال، ولمساعدتها على مما سبق تتبين الحاجة إلى توفير الرعاية والحماية ل
النمو ثانيا. وهذا يدعو إلى واع خطة متكاملة تشمل؛ دمغ البااعة المستوردة لتمييز المنتج المحلي من المستورد، 

سواق المحلية فتح األوأخذ التدابير ل، اإلنتاج(تحسين نوعية لعدد من الصناعات الحرفية )ل ةوتنظيم دورات تدريبي
إاافة إلى إجراء مسح شامل للحرف والصناعات التقليدية، وواع مخطط إلنشاء متحف للحياة  ها،والعالمية أمام

الطبيعية والتاريخية في فلسطين يشمل الصناعات واألدوات والمقتنيات، والعمل على توفير الموازنة لذلك من خالل 
لة توعية في المدارس، وعبر وسائل اإلعالم، عن أهمية دعم القطاع الخاص. كما ويشمل أياا القيام بحم

الصناعات والحرف التقليدية دعما للتراث وحفاظا على البيئة وتنمية لالقتصاد الوطني، وترويج الصناعات في 
المجال السياحي، وهو مجال  ولعل المجال األوسع لنمو هذه الحرف هو الخارج من خالل السفارات الفلسطينية.

  رغم كل العراقيل التي يقيمها االحتالل، بميزة هامة بحكم مكانة فلسطين الدينية والتاريخية والثقافية.، يتمتع
 
 . اهتمام غير كاف بتنمية أدب األطفال: 9

عاما. ولهذه الفئة العمرية استحقاقات  16الشعب الفلسطيني شعب فتي حيث أن نصفه على األقل من عمر يقل عن 
في الوصول إلى ثقافة تنمي اإلدراك والذائقة الفنية، وتكشف مبكرا عن المواهب بين األطفال.  تربوية، منها الحق

ويأتي إفراد فقرة خاصة بأدب األطفال من قبيل التنويه باألهمية الخاصة لهذا المواوع في سياق تنمية الذائقة 
وال شك أن جهودا بذلت، وما تزال، في تنمية أدب الثقافية بأبعادها الوطنية التحررية وبقيمها الديمقراطية واإلنسانية. 

األطفال في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في العقد األخير من حيث إنشاء مكتبات لألطفال وتأسيس مركز 
موارد أدب األطفال في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، وتشجيع الطفل على القراءة، وفي تدريب معلمين في مجال 

امن برنامج إدخال أدب األطفال في برامج المدارس، كما في إغناء المكتبات المدرسية بالكتب  أدب األطفال
 المخصصة ألدب األطفال، وفي إدخال أدب األطفال كمساق يدرس في الجامعات الفلسطينية. 

 
والتي استندت ، 2008ويشار في هذا السياق إلى الخطة الوطنية ألدب الطفل الفلسطيني التي أعلن عنها في العام 

إلى منظومة القيم والمبادئ التالية: احترام حقوق الطفل، المساواة بين األطفال، الشراكة والتعاون والتكامل بين 
األطراف ذات العالقة بأدب الطفل، االبتعاد عن الفئوية والتعصب، الديمقراطية كنهج عمل، تشجيع التعددية في 

لجماعي، الشفافية في أوجه العمل كافة، العدالة االجتماعية في توفير الماامين واألفكار والتوجهات، العمل ا
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الخدمات وتوزيعها على محافظات الوطن، اعتبار العمل التطوعي كقيمة إنسانية، المساواة وتكافؤ الفرص بين الذكور 
اح له كتاب أدبي واإلناث. ورفعت الخطة شعار "من أجل طفل قارئ تكون المطالعة جزءا ال يتجزأ من اهتمامه، ويت

فلسطينّي وعربّي وعالمّي ممتع، تتوّفر فيه األسس الفنّية المطابقة للمعايير المتفق عليها في الشكل والمامون، 
وتحظى باهتمامات الطفل، بعيدا عن الوعظ واإلرشاد، ويكون ذا لغة تالئم المراحل العمرية المختلفة". ويرى المعنيون 

األطفال في المدارس ورياض األطفال والجامعات، وواع برنامج وطني لتشجيع  ارورة مواصلة جهود تطوير أدب
الطفل وأفراد األسرة اآلخرين على القراءة، واالهتمام باكتشاف المواهب اإلبداعية لدى األطفال في المجاالت األدبية 

طفال من ذوي االحتياجات الخاصة والفنية المختلفة، والسعي لتوفير المنابر واألدوات لتنميتها وتحفيزها، ورعاية األ
 عبر توفير الفرص لهم لالستفادة واالستمتاع باألنشطة الخاصة بثقافة الطفل.

 
 : . اتحادات وروابط ثقافية مستلبة السمة التمثيلية والدور المهني10

التي قامت  ليس هنا مجال لمراجعة ظروف ونشأة االتحادات المهنية والشعبية في إطار منظمة التحرير والوظائف
بها في سياق الناال التعبوي التحرري، لكن يكفي القول أن هذه االتحادات بقيت بعيدة عن التطورات التي دخلت 

جديدة يستدعيها الفعل في  اعلى الحقل السياسي الفلسطيني بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم تستنبط مهام
من المثقفين، ودون خطط للفعل في هذه الحقول، وبدون أن  اثيل لقطاعاتهالحقول الثقافية المختلفة، فبقيت دون تم

تتحول إلى أجسام مستقلة عن مؤسسات السلطة الوطنية. وبدا وكأن المنظمات غير الحكومية، المعتمدة بشكل 
حقولها  رئيسي على التمويل الخارجي، باتت تتولى دور هذه االتحادات والروابط الثقافية بسبب غياب األخيرة عن

وسيادة التنافس غير المبدئي داخلها، وغياب مؤتمراتها، وغياب االلتزام بشروط العاوية، إاافة إلى غياب التنسيق 
بين األعااء في الداخل والخارج. هذا يعني أن نهوض هذه االتحادات بدورها الثقافي يشترط استعادة استقالليتها 

ة والقائمة على أسس من المهنية المدققة، والعودة إلى إجراء االنتخابات وعاويتها على أسس لوائحها الداخلية المحدث
نهاء أية إشكاالت داخلية على أساس االنتخابات الديمقراطية. وفي هذه الحالة يتلخص دور وزارة الثقافة  الدورية وا 

 ا التامة.والمجلس األعلى للتربية والثقافة في دعم والحرص على دمقرطة هذه االتحادات واستقالليته
 

 : الثقافي القطاع في البشرية الموارد. 11
 حاد نقص من األهلي، أو الخاص أو العام القطاع في سواء   الثقافي، الحقل في العاملة المؤسسات تعاني عام، بشكل
 ستلزمت التي تلك باألخّص و  المختلفة، وخدماتها أنشطتها في للعمل والمدربة والمؤهلة المتخصصة البشرية الكوادر في

بداعية وحديثة متطورة وتقنيات ومعارف مهارات  تقنيات األفالم، وصناعة إنتاج :في النقص هذا أهم ويتمحور. وا 
 والبرامج المناهج تطوير والسينمائي، التلفزيوني اإلنتاج والمسرحية، السيناريو كتابة والصورة، والصوت اإلااءة
دارة الثقافي، للقطاع إلستراتيجيا والتخطيط السياسات واع الثقافية، األكاديمية  أو والفنية الثقافية المؤسسات وا 
 .الثقافية الصناعات في العاملة المؤسسات

 
 كمعهد متخصصة مجاالت في فنية كوادر وتطوير ببناء تقوم التي واألكاديمية التعليمية المؤسسات من عدد هناك
 للفنون  الدولية واألكاديمية المعاصر، للفن لفلسطينيةا والجمعية شاشات، ومؤسسة للموسيقى، الوطني سعيد إدوارد
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 األولى، هللا رام وسرية الشعبي، الفن ومركز الكمنجاتي،مركز  أياا   هناك. هللا رام في العام هذا افتتاحها تم التي
 ربحية غير مؤسسات وجميعها القطان، المحسن عبد ومؤسسة عشتار، ومسرح وشاح، وفرقة الشعبي، المسرح وفرقة
 امنح الثقافة وزارةتوفر  كما. والتشكيلية األدائية الفنون  احتراف على القدرة لديهم بأفراد الفلسطيني المجتمع تزود

 مع خاصة تعاون  اتفاقيات امن وتونس، ومصر سوريا في والموسيقى والسينما المسرح مجاالت في جامعية دراسية
 .للشباب الفنون  بدراسة الخاصة المنح من عددب أياا القطان المحسن عبد مؤسسة وتسهم. الدول تلك
 

 فيالمدربة  كوادرال في نقص وجود إلى المحافظات في الثقافية المراكز من عدد مع أجريت التي اللقاءات أشارت
 ثلم المختلفة، الثقافية بالمجاالت جّيدة معرفة   باإلدارة، الكافية الدراية إلى باإلاافة تتطلب، والتي الثقافية اإلدارة

 هذه في تؤّثر التي والقانونية والسياسية االجتماعية وبالعوامل التشكيلية، والفنون  واألدب والسينما والمسرح الموسيقى
 في السائدة الممارسات بطبيعة وخبرة الثقافة، مجال في الفاعلة والدولية واإلقليمية المحلّية وبالمؤسسات المجاالت،

 والداعمين والمشّجعين اإلنتاج، هذا من والمستفيدين إنتاجهم، وتنّوع والثقافة، الفن يف العاملين وطبيعة الثقافي، العمل
 الموسيقى تعليم مجاالت في محليين متخصصين مدربين توّفر في حادا   نقصا   هنالك بأن المقابالت أظهرتكما و  .له

 بعض تقوم النقص، هذا واجهةولم. السيناريوهات وكتابة ،األفالم وصناعة ،المسرحي والفن والصغار، للكبار
 وبإقامة فعالياتها، تنفيذ في لمساندتها الدولية الساحة من كفاءات استاافة خالل من الموارد بتوفير المؤسسات
 .المتخصصة الخبرات ذهه من بعض لديها يتوفر قد محلية مؤسسات مع شراكات

 
   

 : الثقافي الحقل في العاملة المؤسسات. 12
 وتوجهاتها ،تصنيفهافي ما يتعلق ب الثقافي الحقل في العاملة المؤسسات أهم عن نبذةقرة باستعراض تكتفي هذه الف

 الثقافي القطاع ينظم .الثقافي الحقل في تأثيرها ودرجة ،الثقافة وزارة مع وعالقتها ،التنظيمية واحتياجاتها ،وبرامجها
 إطار إلى ،حاليا   ،تفتقر التي المعنية، األطراف من العديدا به وتتأثرفيها  تؤثر عمل، بيئة خالل من فلسطين، في

 على طرف كل يعمل إذ .فلسطين في الثقافي القطاع تطوير في التفصيلية أدوارها يحدد واستراتيجي ممنهج عالقات
 تصنيف تم فقد ،الخطة ولغرض. الثقافي الحقل في وبرامجه تدخله على اعتمادا   طرف كل وتأثير أهمية وتتراوح .حدة
 :كالتالي أنواع ثمانية إلى األطراف هذه
 

 األهلية المؤسسات من كبير عدد حاليا   يعمل :الثقافي الحقل في العاملة الفلسطينية األهلية المؤسسات 
 دورا   والحديث، المعاصر تاريخها مدار على المؤسسات هذه لعبتوقد . حاليا الثقافي الحقل في الفلسطينية
 ومن التراث وا غناء الثقافة على والحافظ الفلسطينية، الهوية مقوماتتعزيز و  الوطني الكفاح إطار في ملحوظا  

 بها مرّ  التي واالقتصادية السياسية واألوااع الظروف مع انسجاما   وترويجه عليه والتأكيد ،هتطوير  ثم
 بفترة وكذلك والصهيوني، البريطاني مارباالستع مرورا   العثمانية، السيطرة فترة من ابتداء   الفلسطيني، المجتمع

 عام فلسطين لبقية اإلسرائيلي باالحتالل وانتهاء   غزة، وقطاع الغربية الافة في والمصري  األردني حكمال
 مجال في الثقافي الحقل في العاملة الفلسطينية األهلية للمؤسسات الحالية التدخالت معظم تتركزو . 1967

8 

7 
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 األدبوالبصرية، وفي حقل  األدائية الفنون وتطوير وترويج  ،والشفوي  يالتاريخو الثقافي  التراث على الحفاظ
 .فنية قدرات بناءكذلك في و  وفنية، أدبية مناهج وتطوير

    

 في تعمل التي الخاصة الشركات من قليل عدد هناك: الثقافي الحقل في العاملة الخاص القطاع مؤسسات 
. كما ويلعب القطاع الخاص الفلسطيني )الشركات والنشر ينمائيالس واإلنتاج اإلبداعية الصناعات مجال

 واألنشطة المهرجانات من العديد تمويل خالل منة الثقافي اتاإلنتاجترويج  دعم في اكبير  ادور والبنوك( 
 .الفلسطينية الساحة في حاليا   مألوف غير الثقافي اإلنتاج مجال في دخوله أن إال الثقافية،

 

 إلى باإلاافة الرئيسي، الحكومي المؤثر الفلسطينية الثقافة وزارة تعتبر :الحكومية وشبه ةالحكومي المؤسسات 
 ومكتبووزارة شؤون المرأة،  والريااة، الشباب ووزارة العالي، والتعليم التربية ووزارة واآلثار، السياحة وزارة

 أنشطة تنفيذ حيث من الثقافي القطاع على ومؤثرة هاّمة اأدوار تلعب جميعها  التي، الخارجية ووزارة الرئيس،
دارة دراسية، منح وتقديم ثقافية،  شبه للمؤسسات بالنسبة أما .سياساتال وصنع الثقافية الممتلكات وا 

 ، التابعوالثقافة للتربية األعلى والمجلسوالمجلس  والعلوم، والثقافة للتربية الوطنية اللجنة أهمها فمن ،الحكومية
 للثقافة الوطنية الخطة" الثقافة وزارة مع 2006في العام  صدرأ والذي طينية،الفلس التحرير لمنظمة

 في التعليم مشروع مثل مختلفة ومشاريع الندوات، وتنظيم األدباء، عن امجلد هإصدار  إلى إاافة ،"الفلسطينية
 بين المنسق فهي والعلوم والثقافة للتربية الوطنية اللجنة أما. اليونسكومنظمة  معبالتعاون  لبنان مخيمات

 مؤتمراتالو  دوراتال المشاركة في دورها ويشمل والدولية واإلقليمية العربية المؤسساتالحكومة الفلسطينية و 
 .ذات العالقة

 

 الحقل في العاملة األجنبية المؤسسات معظم :والممولون  الثقافي الحقل في العاملة األجنبية المؤسسات 
 األجنبية اتباللغ الناطقين بين ماوتحديدا  ،الثقافي والحوار التبادل تعزيز إلى تهدف ثقافية مراكز هي الثقافي

واإلنتاج  التراثوترويج  التعريف إلى باإلاافة والخارج، فلسطين في المقيمين واألجانب الفلسطينيين من
 ساتلمؤس أخرى  أنشطة ودعم بها، خاصة ثقافية أنشطة بتنفيذ المؤسسات هذه تقوم. الفلسطيني الثقافي
 من كبير عدد هناك، فأما بخصوص الممولين .األحيان من الكثير في الممول دور تلعب وبذلك محلّية،

ووكاالت التنمية والتعاون  األوروبي، االتحادمؤسسة التعاون و  منهمالمهتمين والداعمين لحقل الثقافة  الممولين
كا، اسبانيا، ال . إاافة إلى بعض المؤسسات الدولي التابعة لكل من فرنسا، النرويج، السويد، سويسرا، بلجي

 والمؤسسات الثقافي الحقل في العاملة األهلية المؤسسات معظم وألنمثل مؤسسة فورد ومؤسسة دياكونيا. 
 القطاع مسار على الممولين وأجندة سياسة تأثير فإن أنشطتها، لتنفيذ الخارجي التمويل على تعتمد الحكومية
 .جدا   كبير فلسطين في الثقافي

 
 التأثير في هاما   دورا   واألسيسكو وسكلواأل اليونسكومنظمة  تلعب :الرسمية وشبه الرسمية الدولية المؤسسات 

 .الثقافية السياسات صنع ومساندة ،الحكومية وغير الحكومية المؤسسات دعم حيث من ،الثقافي القطاع على
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 ومساقات أكاديمية، برامج تنظيم حيث من الثقافي، القطاع في دورا   الفلسطينية الجامعات تلعب :3الجامعات 
قامة ثقافية ونشاطات والتلفزيون، والسينما والموسيقى الفنون  في الثقافي، بالحقل عالقة ذات  .متاحف وا 

 

 وتلّبي المحلي، المجتمع مواطني تهم التي المحلية الشؤون  إدارة في هام دور المحلية للهيئات :المحلية الهيئات 
قامة ثقافية، فعاليات بتنظيم الفنّية دوائرها تقوم وبذلك الثقافية، احتياجاتهم ومنها المختلفة هماحتياجات  مكتبات وا 
 من القليل البعض إن حيث التمويل، بتوّفر ومرتبط محدود الثقافي دورها أن إال ثقافية، مراكز وتشغيل عامة،

 بيت هللا، رام) مثل معينة ومدن مناطق في عالياتالف بعض تتمركز ولذلك الثقافي، الحقل في فّعال البلديات
 .منها الصغيرةاألخرى وبالتحديد  السكانية التجمعات مع مقارنة( لحم

 

 من المفترض أن تلعب االتحادات والروابط الثقافية دورا هاما في تطوير الثقافة  :4الثقافية والروابط االتحادات
للديمقراطية الداخلية وللمهنية والروح النقابية. وهناك حاجة  ورسالتها، ولكنها تعاني من ترهل وشلل وغياب

ماسة إلى إعادة تفعيلها لتمكينها من الفعل في حقولها الثقافية المختلفة ومواجهة التحديات الخطيرة المحدقة 
 أسس على وعاويتها استقالليتها استعادة يشرط الثقافي بدورها االتحادات هذه نهوضبالمشروع الوطني. و 

نهاء ،الدورية االنتخابات إجراء إلى والعودة المدققة، المهنية من أسس على والقائمة المحدثة الداخلية وائحهال  وا 
 والمجلس الثقافة وزارة دور يتلخص الحالة هذه وفي. الديمقراطية االنتخابات أساس على داخلية إشكاالت أية

 .، ودعمهاالتامة واستقالليتها تحاداتاال هذه دمقرطة على الحرص في والثقافة للتربية األعلى

 
 الثقافية والنشاطات األدائية الفنون  ترويج على تنصبّ  الثقافي الحقل في العاملة المؤسسات تدخالت أغلب نإ

 أفالم، عرض شعرية، أمسيات أدائية، فرق  استاافة وأدبية، فنية معارض ثقافية، مسابقات قراءة، حمالت) المتنوعة
 وخدمات أنشطة تقدم التي والمجموعات المؤسسات التصنيف هذا ويشمل(. ال  ثقافية، صيفية ماتمخي ثقافي، تبادل
 ذات المؤسسات هذه وتعتبر .ال  والمسارح، التشكيلية الفنون  عرض وقاعات الثقافية المراكز مثل متنوعة، ثقافية
 وتستجيب لمستفيدين، وأنشطة خدمات تقّدم ل،األو  المقام في كونها عن وقيادتها إدارتها تعّبر وعاّمة، متنّوعة طبيعة

ن حتى" عاّمة" مؤسسات أنها على المؤسسات هذه إلى ينظر. تستهدفها التي االجتماعية الفئة الحتياجات  أسسها وا 
 للمتطوعين الفرصة إتاحة مع متخصصة، بمهام المؤسسات بهذه العاملون  ويقوم. األفراد من قليلة مجموعة أو فرد
 .المؤسسة أنشطة في لإلسهام غيرهم وأ أعاائها من

 

 األخرى  المؤسسات مع وتداخالتها الثقافية والهيئات المؤسسات أبرز
 العاملة األجنبية المؤسسات المحلية الهيئات  

 الثقافي الحقل في

 الثقافية والروابط االتحادات

                                                           

3
 الخاصة بدور الجامعات في اإلنتاج والترويج الثقافي. 5انظر الفقرة رقم  
4
 الخاصة باالتحادات والروابط الثقافية. 10انظر الفقرة رقم  
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 (الثقافي هللا رام قصر) هللا رام بلدية 

 بلدية البيرة 

 بلدية الخليل 
 (الندوة دار السالم، مركز) لحم بيت بلدية 
 مركز رشاد الشو، جاليري المينا( غزة بلدية( 
 )بلدية نابلس )مركز الطفل الثقافي، مركز حمدي مانجو 

 في العاملةوهناك عدد آخر في المحافظات من المؤسسات 
 الثقافي الحقل

 الثقافي المركز 
 /األلمانيالفرنسي

 البريطاني الثقافي المجلس 
 يونسكومنظمة ال 

 الفلسطيني الكتاب اتحاد 
 التشكيليين الفنانين رابطة 
 ينيالمسرح رابطة 
 التعبيريين االتحاد العام للفنانين 

 

 
 

مؤسسة أهلية فلسطينية عاملة في القطاعات  300يوجد أكثر من 
 الثقافية المختلفة

 األخرى  الحكومية وشبه الحكومية المؤسسات

 واآلثار السياحة وزارة 
 العالي والتعليم ربيةالت وزارة 
 والريااة الشباب وزارة 
 وزارة شؤون المرأة 
 والعلوم والثقافة للتربية الوطنية اللجنة 

 والثقافة للتربية األعلى المجلس  
 (2009العربية ) الثقافة عاصمة القدس لجنة 

 
 للثقافة الوطنية ةالخط" لىع الفلسطينية الثقافية السياساتاقتصرت : الثقافي الحقل في الوطنية الخطط. 13

 سلسلة بعد ،2006-2005 العامين فيبواعها  والثقافة للتربية األعلى والمجلس الثقافة وزارة قامت التي" الفلسطينية
 القوانين من العديد إلى أشارت وقد. المثقفين من مجموعة بمشاركة والخارج، فلسطين في والجلسات المشاورات من
 الدولة، جوائز وقانون  التفرغ، منح وقانون  الفكرية، الملكية حقوق  حماية قانون  منها ا،إعداده في اإلسراع يتوّجب التي

فقد  ذلك إلى باإلاافة. الثقافي العمل ودعم لتنظيم أساسية أركانا   جميعها تعتبر والتي الثقافي، التراث حماية وقانون 
 والتراث والمخطوطات، الشعبي، والتراث ون،والفن اآلداب،: هي ثقافية قطاعات لتسعة العمل أولويات الخطة أوردت
 الخطة صنفت كما. الديمقراطية والثقافة والتنمية التعليمية، والمناهج والمكتبات، الثقافية، والصناعات الثقافي،

 بكل المناطة المسؤوليات توزع ولم ،دقيق بشكل أهدافها تحدد لم لكنها ،القطاعات هذه بجميع المتعلقة األولويات
 . والبرامج للمشاريع وااح مالي وتصّور ملزم، زمني جدول فقو  طرف،

 
 17 في في باريس المانحين مؤتمر إلى قدمت والتي( 2010–2008) الفلسطينية والتنمية اإلصالح خطة جاءت ثم

 على المحافظة إلى يهدف لبرنامج واعها خالل من بالتحديد الثقافي القطاع إلى تطرقتو  ،2007 األول كانون 
 واألدب الفنون  على للمحافظة الدعم توفير "والتراث واإلبداع الثقافة" برنامج ويامن .والتراث واإلبداع فةالثقا

نتاجهما الفلسطيني  األهداف وتتمحور. الثقافة وزارة أنجزتها التي الوطنية ستراتيجيةاال الخطة على بناء   ،وترويجهما وا 
 المواطنين مشاركة وتعزيز والفنون، بالثقافة الوعي مستوى  لرفع مطلوبال اإلسناد توفير: في الدعم لهذا ستراتيجيةاال
 . والثقافة التراث على والمحافظة الثقافية النشاطات في
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 الثقافي للقطاع تتسع ولكنها الوزارة، لخطة وتحديثا   تطويرا  ( للثقافة القطاعية ستراتيجيةاال الخطة) الوثيقة هذه وتعتبر
 .الثقافة زارةو  على تقتصر وال هبكامل

 
 ،2006الفلسطينية، الصادرة في العام  للثقافة الوطنية الخطة إذا استثنينا: الثقافي الحقل فيلقطاعية ا الخطط. 14

 قطاعية خطط أي تطوير يتم لم إذ الثقافية، الحقول في المتخصصة القطاعية الخطط في افراغ فإننا نجد أن هنالك
 مؤسسة عليه تعمل الذي األطفال أدب لمشروع امتدادا   الخطة هذه تعتبر. فالاألط ألدب الوطنية الخطة باستثناء
 اللجنة امن الحكومية، غير المؤسسات من عددإلى  باإلاافة والتعليم، والتربية الثقافة وزارتي مع بالتعاون  دياكونيا
 المؤسسات، بعض ومشاركة رتينالوزا برعاية أطلقت التي الخطة، هذه احتوت وقد. األطفال ألدب الفلسطينية الوطنية

. والتشبيك والشراكة الكتب، بصناعة والرقي الطفل، ثقافة تعزيز أجل من استراتيجيات ثالث على ،2008 حزيران في
 لها كبيرة موارد تسخير يتطلب مما إستراتيجية، كل امن األهداف من العديد أوردت الخطة هذه أن المالحظ ومن
 .األنشطة تنفيذ في اءالشرك مسؤوليات تحدد أن دون 

  
 

امن رؤية خاصة لواقع المرأة في الواقع الثقافي : لواقع المرأة الفلسطينية في الثقافة إضافية. محددات 15
الفلسطيني والى جانب ما تعيشه في ظل الواقع الثقافي العام، فإنه تبرز مجموعة من السمات والمحددات والتي 

 تلك المحددات ما يلي: أهمة امن الواقع الثقافي العام، ولعل من خصوصية لواقع المرأ  إعطاءتساهم في 
 

. الموروث الثقافي وتقييد مساهمة المرأة في صناعة الثقافة 1  

عوبء مسوؤوليات  -أو فوي الشوتات داخول الووطن   -الواع الفلسطيني السياسي على عاتق المرأة الفلسطينية،  ألقى
ي صياغة الثقافة ومكوناتها. فوإلى جانوب موا لعبتوه مون دور فوي المحافظوة كبير على مدى مساهمتها ف تأثيركان لها 

على الهوية الوطنية من خالل ما قامت به للحفواظ علوى التوراث برمووزه المختلفوة وخاصوة األغواني والحكايوا الشوعبية، 
هتموام األكبور للمورأة اللهجة والطعام والثوب الفلسطيني عبر الحياة اليومية، كذلك حظي التراث كجوزء مون الهويوة باالو 

 عبر المؤسسات الوطنية المتعددة األنواع.

ذلووك الوودور الووذي لعبتووه الموورأة الفلسووطينية فووي الحفوواظ علووى التووراث كووان لووه اآلثووار السوولبية علووى المسوواهمة فووي  أن إال
عبية كمووا فووي فووي الحكايووة واألغوواني الشووكووذلك. ف أدوارهوواتكبيلهووا الحقووا، وتحديوود  إلووى أدىموووروث ثقووافي  إلووىتحويلووه 

 أقصووىالتهاليوول واألمثووال الشووعبية، تشووكلت للموورأة الفلسووطينية مجموعووة موون الصووور النمطيووة والتووي تراوحووت مووا بووين 
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التووراث  أدواتالتطوورف األنثوووي جوواءت  أقصووىكووأم ماووحية وزوجووة مطيعووة ومحبووة وحنونووة، وفووي  ألدوارهوواالقدسووية 
 والاعف. رمز العورة والعيب واإلنجاب  أنهالترسم المرأة على 

. ضعف ونمطية مشاركتها على صعيد الحرف والتراث2  

أن دور المرأة  إالفي الوقت الذي تتنوع فيه الحرف والصناعات التراثية والتي عاشت في فلسطين على مر العصور، 
محوددا يوراوح دور المنوتج لوبعض المنتوجوات التراثيوة مون جهوة، وفوي الوقوت نفسوه غابوت  - على ذلوك الصوعيد - ظل
 حرفوة أيتفردهوا بوالتطريز، ال تعتبور . فباسوتثناء أخورى لعوائودها مون جهوة  أون تلك الحرف كمالكوة لوسوائل اإلنتواج ع

ن لهن دور مهم في نسيج سوالل القوش وحياكوة البسوط كعوامالت ولويس ان كفي فلسطين هي من تخصص النساء، وا  
رة علووى مجوواراة السوووق وتوفرهووا كحرفووة موودرة النسوواء تغيووب موون الحوورف األكثوور نجاعووة وتطووورا وقوود أنكمالكووات. كمووا 

 للدخل، ومنها صناعة الزجاج، ودباغة الجلود، والخيزران، والخشب والتحف، والخزف.

 

 

. احتياجات خاصة لدعم اإلنتاج الثقافي النسوي 3  

اجه القطواع لتطوير مساهمات المرأة في المشهد الثقافي، هي جزء ال يتجزأ من ما يحت االحتياجات أنعلى الرغم من 
، وذلك أن تلك المساهمة تتطلب بعض الخصوصية فيما تحتاجه من دعم وتخصيص للفرص إالالثقافي بشكل عام، 

برازهواتسووهيل اختراقاتهوا بإنتاجهوا و  لوردم الفجووة ولتعزيووز ثقوة الموورأة فوي المجوواالت التوي تعتبوور جديودة عليهووا  وخاصووة، وا 
 . والتلفزيون والسينما  الفنون المرئية من المسرح أوسواء من الحرف 

مراجعوة تلوك القووانين  أهميوةوكما هوو الحوال بموا يتعلوق بوالقوانين والتشوريعات ذات العالقوة بالثقافوة بشوكل عوام،  تبورز 
مساهمة المورأة فوي قطواع  أماموالتي تذلل العقبات  المطلوبة باالقتراحاتورفدها  االجتماعيوالتشريعات بمنظور النوع 

التووي تخوودم دعووم دور الموورأة فووي قطوواع ى اوورورة تطوووير سياسووات ثقافيووة اوومن جميووع القطاعووات إلوو إاووافةالثقافووة. 
 وشريك في هذا المجتمع.  أساسيالثقافة، وخاصة تلك التي تمس توفير حقوقها كفرد 

علووى المسوواواة فووي الحقوووق  لدسووتور، يؤكوودان كالهموواإلووى ا إاووافةالقووانون األساسووي الفلسووطيني،  أنفعلووى الوورغم موون 
 ولكنه ال يغطي غياب قانون ثقافي تفصيلي.  أساساذلك قد يعتبر  أن إاللواجبات، وا
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 :الثقافية التنمية لعملية نةممك   غير والتشريعات للثقافة الحكومية السياسيات. 1
  0.003 تعادلالتي و  العامة الموازنة منتدني الموازنات المخصصة للشأن الثقافي.% 

  بالثقافة الخاصة والقوانين التشريعات عدد قلةالسارية ذات العالقة بالثقافة، و  والقوانين التشريعات مرجعيةتعدد، 
 مايةعن ح والتشريعات الثقافية السياسات، وعجز هذه خرى األ القوانين في باالعتبار الثقافي البعد خذأ وعدم

 .عياالجتما النسيج وتعزيز التعددية وعن صون  الوطنية الوحدةالهوية الثقافية و 

 التنميةفي عملية  الثقافة ودور والتشريعات القوانين بدور المجتمعي الوعي اعف. 

 

 :بالضياع مهدد التراث. 2
 الشعبية الفنون  في العاملينو  الشعبية، اآلالت عازفيو  الزجالين،) باستمرار الشعبين الفنانين ددتناقص ع 

  .(، إل الحركية

  طقوس،و  عادات،و  قولية، فنون و  شعبية، لحانأو  نأغاو  شعبية، كاياتح) الشعبية المأثوراتتراجع وخطر اندثار 
  .(ال 

 تقليديةال صناعاتالو  حرفاندثار بعض الو  تراجع.  

 لحفظ مراكز توفر عدم بسبب والسرقة لتلفوالوثائق، وبالتحديد في القدس، إلى ا المخطوطات الفتعرض آ 
 .المخطوطات وترميم

 الوطنية الثقافة حساب على والشباب لاألطفا بين معولمة ثقافات انتشار. 

 

 :والشتات المهمشة المناطق في وخاصة ،الثقافية باألنشطة المواطنين مشاركة محدودية. 3

 باألنشطة االهتمام اعف بسبب ،والجامعات المدارس طالب لدى وتذوقها اإلبداعية باألنشطة المشاركة اعف 
 مراكزالو  مكتبات، وعدم جاهزية وفعالية التعليميةال المناهج في الثقافي البعد اعفإاافة إلى  ،الثقافية

 .المدارس في خاصة ثقافيةال فااءاتالو 

 الكتب وأ الصحف وأ لمجالتتراجع في معدالت القراءة سواء ل . 

  وتحديدا بين الشباب والنساء خاصة في المناطق المهمشةالثقافية ألنشطةالمشاركة في ا نسبهتدني ،. 

 للثقافة المخصصة واإلذاعية تلفزيونيةال البرامج ةقل. 

 والتنوع والتعددية التسامح ثقافة اعف. 
 

 :والتغيير التنمية في( المختلفة والنقابات والروابط االتحادات) الثقافية والمؤسسات المثقفين مساهمة ضعف. 4
 والتجمعات فظاتالمحا معظم في إنتاجاتهم لعرض مجهزة أماكن إلى والمؤسسات والفنانين المثقفين حاجة 

 .الفلسطينية

 أبرز التحديات التي تواجه قطاع الثقافة. 4
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  على أصحابها يحصل ال التي والمشاريع تمويلها، يتم التي الفنية نتاجاتواإل المشاريع عدد بين كبيرة هوةوجود 
 .تمويل

  للعاملين والتأهيل التدريب برامج اعف بسبب الثقافية المؤسسات في والفنية اإلدارية والخبرات المهاراتنقص 
 .الثقافية الحقول في

 والبرامج الخطط وغياب والروابط واالتحادات الثقافية المؤسسات بين والتعاون  والتنسيق الجماعي العمل اعف 
 .الجهود وتشتت الفردي العمل غلبة إلى أدىما  المشتركة

 نتاجات الثقافية بسبب قلة المحفزات المشجعة على اإلبداع، واعف برامج رعاية المبدعين.قلة اإل 

 
حاضنة للثقافة ومحفزة على التنافس اإلبداعي، وضعف البنية التحتية للثقافة في مناطق السلطة غياب بنية . 5

 :لفلسطينيةاالوطنية 

  ندرة المراكز الثقافية الفاعلة والمجهزة )كالمسارح ودور السينما والمعارض والمكتبات العامة ودور التراث المحلية
 . ( في معظم المناطق، بما في ذلك في المدنل ، وأماكن التدريب للمسرح والرقص، اوالنوادي

  كانت ناشطةودور سينما ومسارح توقف صدور صحف ومجالت، وا غالق متاحف محلية ومراكز ثقافية . 

 محدودةإلى مناطق إال نتاجات تصل اإلال حيث  ،والفكري  الثقافي اإلنتاج توزيع سوء . 

 ن اختلفت األسباب( فيالفااءات التي تحتان نشاطات ثقافية بشكل منتظم ةقل ما  . وال يختلف الواع )وا 
، وفي معظم مناطق الشتات حيث يتم االعتماد على ما توفره 1948يخص البنية التحتية للثقافة في مناطق عام 

 الهيئات الرسمية أو األهلية المحلية.

 وعدم بالثقافة، ارتباطهاو  التدريس وأساليب المدرسية بالمناهج المتصل للتعليم التحتية البنية في خلل هناك 
 .الثقافة تنشيط في الموجودة المرافق استغالل
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 جامعا جهدا يستلزم ممنهجا تراكميا عمال تستلزم المنشودة الثقافة نأ حقيقة إدراكتنطلق التوجهات العامة هنا من 

 الالعبين كافة تحقيقها على ويعمل ،للثقافة يتنارؤ  تخدم إستراتيجية توجهات إطار في ،الحقل هذا في العاملين لكافة
 وفي ،الفلسطينية الوطنية السلطة في المعنية الوزارات فيها بما ،منهم بكل المنوطة واألدوار االختصاص امن

 ذات المدني المجتمع مؤسسات وكافة ،نظمة التحرير الفلسطينيةم ومؤسسات والتعليم، والتربية الثقافةتي وزار  مقدمتها
 :يلي فيما العرياة بخطوطها التوجهات هذه وتتلخص. والشتات الوطن في عالقةال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التسلح بالتراث التعددي في صراعنا من أجل التحرر من استعمار استيطاني عنصري قائم على فكر  -
 شمولي. 

 سيع دائرة التعاطف والتاامن مع الناال التحرري للشعب الفلسطيني.توّ  -

 تحميو  ،العمل على خلق بيئة ديمقراطية تؤمن الحرية للكاتب واألديب والفنان والباحث كما للمواطن -
 عن تأثيرات وشروط التمويل الخارجي.  تبعدهاو  ،الحقول الثقافية ستقالليةا

الفلسطينية بما فيها إنماء التاريخية عددية والموروث الثقافي وسرد الحكاية تعميق الوعي الجمعي لحماية الت -
الوعي التاريخي، وتنويع أشكال رواية هذا التاري ، لكونها عناصر ارورية لترابط مكونات الثقافة الفلسطينية 

 وتعزيز القدرة على التواصل بين األجيال وبين مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

 ةط الاروريو األجيال الشابة وتوليد الوعي لديهم بارورة رؤية التعددية كأحد الشر منح اهتمام خاص ب -
تاحة أوسع فرص أمام األجيال الجديدة لإلبداع والبحث  ،ألسس التشكل الديمقراطي للمجتمع والدولة الحديثة وا 

 في عالم سريع التغير. التمكينوالتعلم و 

وتقوية التبادل والتفاعل الثقافي  ،بشكل منهجي وتراكمي ،ي فلسطين والشتاتتنشيط العمل الثقافي ف -
واالجتماعي الرأسمال الثقافي والفكري  يغنيبما  ،والفكري بين التجمعات والمجتمعات والجاليات الفلسطينية

 .في نااله من أجل التحرر وتقرير المصير والعودة للشعب الفلسطيني

 واألولويات االستراتيجية األهداف. 5
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 ستراتيجيةا توجهات

 

 
  والتربية الثقافة تاوزار  مقدمتها وفي ،الفلسطينية الوطنية السلطة في المعنية الوزاراتوفق هذه التوجهات، ستعمل 

 ،والشتات الوطن في العالقة ذات المدني المجتمع مؤسسات وكافة مة التحرير الفلسطينية،نظم ومؤسسات والتعليم،
الشعب الفلسطيني من إنتاج ثقافة قادرة على التغلب على التشتت والتشريد ومساعي محو الهوية  تمكين على

التحرر، وذلك عن طريق إدارة معركته من أجل  منوتمكين الشعب الفلسطيني في مناطق وجوده المختلفة  ،الوطنية
 :التالية ستراتيجيةاال األهداف تحقيق

 
 ستراتيجيةاال األهداف

 

 
 
 
 

 الوطنية واألهداف والديمقراطية، التعددية مبدأ على القائمة الفلسطينية الدولة رؤية مع وتترابط األهداف هذه تنسجم
 تحقيقو  اإلنسانية، التنمية تعزيزو  القدس، وحماية الفلسطينية، األرااي لىع الجاثم االحتالل إنهاء في المتمثلة

 .ودولية إقليمية عالقات وبناء الرشيد، الحكم مبدأ تعزيزو  المواطنين، لجميع االجتماعية والعدالة المساواة
 

 2013 - 2011أولويات االستراتيجية الثقافية لسنوات 
، وتحديدا في ما يخص تعميق وتوثيق الرواية الفلسطينية لما ةقافة الفلسطينيإن زحمة المهام الارورية للنهوض بالث

يصال، هو ما يدفع إلى سرد هذه المهام، وا عادة سردها، بحيث تبدو وكأنها بال  تملكه الثقافة من أدوات تعبير وا 
حه مقتايات الواقع نهاية. إن وقف هذه الحالة يتطلب أوال وأخيرا واع سلم أولويات يمرحل المهام وفق ما تطر 

الثقافي، ووفق ما يتوفر من موارد وموازنات. يطرح تحليل الواقع الثقافي الفلسطيني ثالث مهام عاجلة وقابلة للتنفيذ 
مكانيات الق ستراتيجية للسنوات الثالث طاع الخاص واألهلي خالل الخطة االامن موازنات السلطة الفلسطينية وا 

 المقبلة:
 

عن الجمود شكال  ومامونا ، وتبتعد تتميز بالمرونة واإلبداع والتعددية وطنية إنسانية ثقافة  .1
 لجامعة.ل المدرسةمن واالنغالق وتشكل أساسا لفلسفة التعليم 

 لفلسطيني في الوطن والشتات.تعزيز الترابط الثقافي واالجتماعي بين تجمعات الشعب ا .2

 . موروث ثقافي للشعب الفلسطيني محمي ومصان ومتجدد .3

 .ممكنة لإلبداع في الحقول الثقافية المختلفةبنية تحتية مادية ومؤسساتية وقانونية  .4
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ل في البدء بتنفيذ بعض المشاريع الثقافية السيادية بما ينسجم مع مشروع الحكومة الحالي في تتمث المهمة األولى:
 تجسيد الدولة الفلسطينية على األرض خالل العامين المقبلين، ومنها:

باعتبارها، حسب وصف القرار الذي اتخذ بشكل تأسيسها:  الفلسطينيةالمكتبة الوطنية أو دار الكتب تنفيذ مشروع 
لقد اتخذ  في الدولة بموجب رقم اإليداع".  الصادرةتحفظ فيها المواد المكتبية المختلفة  التي كتبة المركزية للدولة"الم
. كما 1997 الفلسطينية( في العامالكتب الوطنية  دار اسم إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية )والتي أطلق عليها قرار

دار وعدا عن الصبغة السيادية للمشروع، فإن من مهام  .مدينة غزةفي  2000 أول العاماألساس في  هاواع حجر 
 من حفظ المخطوطاتوما يترتب على ذلك  الفكري الفلسطيني الموروث منهو اإلنتاج الثقافي  حفظالكتب الفلسطينية 

تقديم و  جمع اإلنتاج الفكري العربي واإلنساني،إاافة إلى  الثقافي المتجدد ، واإلنتاج –من التلف والاياع  -
الوطني  تطوير المكتبات والمكتبيين من أجل إنشاء النظام ، والعمل علىالخدمات المكتبية المختلفة للرواد والمستفيدين

. لقد توقف العمل بالمشروع بسبب للمعلومات والمكتبات، والمجلس الوطني الفلسطيني األعلى للمعلومات والمكتبات
. لذا قد يكون من الاروري أن ال يبقى المشروع مرتبطا بالحالة 2007ان االنقسام السياسي الذي تمأسس في حزير 

السياسية الراهنة، وأن يبدأ العمل بدار الكتب في الافة الغربية، كفرع أو رديف لما قد ينجز الحقا في غزة. يتاح 
ي المشروع الثقافي ف السيادي والوظيفي موقعهاكي تأخذ المكتبة الوطنية مما سبق أن المشروع بحاجة إلى إحياء 

وهو أمر مرتبط بالهدف االستراتيجي الثاني للخطة وهو تفعيل العالقة بين أطراف الثقافة الفلسطينية في  .الفلسطيني
الوطن والشتات، إذ تشكل المكتبة الوطنية مركزا جامعا للتراث الفكري واألدبي الفلسطيني، يجند طاقات متعددة في 

 الثقافي القديم والحديث والمتجدد. باإلنتاجلرفد المكتبة مختلف التجمعات الفلسطينية 
 

يمّول من التبرعات  حجر األساس لمتحف وطنيوفي السياق نفسه، ولألهداف ذاتها، يمكن التخطيط وواع 
المتحف الفلسطينية والعربية ومن المنظمات الدولية المعنية بحفظ تراث اإلنسانية. كما تستحق الدعوة لتأسيس 

االهتمام البالغ ، وذلك للحاجة الماسة إلى مركز يجمع أعماال منتقاة )عبر لجنة  لفن التشكيلي الفلسطينيالوطني ل
من الفنانين التشكيليين ونقاد الفن التشكيلي من الفلسطينيين وغيرهم( لفنانين فلسطينيين من الوطن والشتات، بحيث 

المركز الخاصة بالفن التشكيلي. كما أن تأسيس مثل هذا  يصبح مكانا دائما للمعارض الفنية والندوات والمؤتمرات
 كيلي الفلسطيني يعاني من غياب التوثيق، ما أمكن، وقراءة ما تراكم، من تراث للفن التشيوفر مؤسسة إلعادة تجميع 

 في جهود اإلنتاج ولم شتات -إلى حد ما  -من تشتت جهود الفنانين المؤسسين والجدد. كما سيسهم هذا المتحفو 
الفنانين، وفي منح الفن التشكيلي دوره المتميز في إثراء الثقافة الفلسطينية. وقد يشجع هذا المتحف على تنشيط 
الحركة النقدية والتحليلية لمنتج الفن التشكيلي، ويسهل عملية التشبيك بين الناشطين في الحقل. ويايف إلى هذا 

 .األرشيف الوطني للوثائق والمخطوطاتتأسيس 
 

التي يقترحها الواقع الثقافي الفلسطيني الراهن تتمثل في التسريع في عمليات إرساء بنية تحتية ثقافية  ة الثانية:المهم
مادية ومؤسساتية، يعتمد جزء منها على ما يتوفر من موازنة لوزارة الثقافة والوزارات والهيئات األخرى، وجزء آخر 

مكانات المراكز الثقافية التي تدير  ها مؤسسات المجتمع المدني، وعلى ما يقدمه الرأسمال الفلسطيني من على خطط وا 



 45 

استثمارات في الحقل الثقافي. لكن جزءا هاما من تأسيس بنية تحتية ال يحتاج إلى رأسمال مادي واسع، بل إلى 
ي مأسسة شبكة عالقات واسعة بين مؤسسات العمل الثقافي فرأسمال ثقافي يتولى توليد رأسمال اجتماعي عبر 

مستفيدة من ثورة االتصاالت الحديثة ومن الطاقات الثقافية والفكرية الفاعلة بين المجتمعات  الوطن والشتات،
والتجمعات والجاليات الفلسطينية. كما توفر المدارس والمحطات اإلذاعية والتلفزيونية الفلسطينية مداخل هامة في نشر 

 لكفاح الفلسطيني من أجل التحرر واالستقالل والعودة.الوعي بأهمية الثقافة كعامل محفز وتمكيني في ا
انتشار المكتبات المحلية والمدرسية ويأتي في هذا السياق ما يرد عادة في خطط الوزارة من دعم وتشجيع لتوسيع 

)للعروض السينمائية، والمعارض الفنية والعروض المسرحية  وبناء المرافق الثقافية المختلفة، ومكتبات األطفال
لتراثية، والندوات العلمية والفكرية، ال ( إلزالة الخلل في التوزيع غير المتكافئ لها، سواء على صعيد المناطق أو وا

المواقع السكنية، أو على صعيد النوع االجتماعي. لقد أشير سابقا إلى الدور الحيوي والمتواصل الذي يمكن أن تتواله 
عبر تقنين النقد  -في ما يخص الثقافة الرفيعة -قافي واالرتقاء به الجامعات الفلسطينية على صعيد اإلنتاج الث

 وتنظيم الحوار والتفاعل بين األجيال الثقافية واالتجاهات والمدارس الفكرية والثقافية المختلفة. 
 

قائمة تطوير المكتبات ال -من بين ما يستدعيه  -هناك حاجة ملحة لتنمية عادة القراءة لدى األطفال، وهذا يستدعي 
واشتراط وجود مكتبات لألطفال في كل رواة ومدرسة، وتخصيص الحكومة  وتحويلها إلى أماكن جاذبة لألطفال،

الفلسطينية ميزانية دائمة لتزويد مكتبات الرواات وكذلك مكتبات المدارس والمكتبات العامة )عبر البلديات 
فية. كما يمكن االستعانة بالصحف والتلفزيون لتنظيم حمالت والمجالس المحلية( بالكتب وأجهزة كمبيوتر واألفالم التثقي

 نشر الكتاب الفلسطيني في الخارجتوعية مستمرة للتشجيع على القراءة. وهناك حاجة ارورية إلجراءات تشجع على 
ت تشمل إصدار قرار من الحكومة بإلغاء الاريبة على الكتب وقرار آخر بتخصيص ميزانية لتزويد السفارات والبعثا

 الفلسطينية في الخارج بالكتاب الفلسطيني، وتأسيس مكتبات فيها تنفتح من خاللها على الجاليات الفلسطينية والعربية.
 

عرض الدور  الثقافية التحتية من حيث النقص الحاد في تهبني يعاني من خلل فادح في غزة قطاعومن الوااح أن 
المؤتمرات  التي تمكن من عقدمختلفة الثقافية المراكز ، والتشكيليمعارض الفن ال إقامةصاالت و مسرحي السينمائي و ال

ولعل ذلك يستدعي السعي  ( والمشاغل الفنية.لكترونية)اإلحديثة المكتبات . كما يعاني من نقص في الوالندوات
من قطاع المبدعين  تنظيم مشاركة، و الثقافي اإلبداعمنح دراسية ودورات لتأهيل الكادر المختص في حقول  لتوفير
كذلك الفنانين و  ،والحرص على مشاركة الفرق المسرحية والموسيقية، والدولية واإلقليميةفي المهرجانات الوطنية  غزة

. والجدير امن الوفود الوطنية التي تمثل فلسطين في المهرجانات والمؤتمرات الخارجية ،التشكيليين والشعراء من غزة
حركة نشطة للفنون التشكيلية تحتاج إلى تشجيع واحتاان، ربما تنتهي إلى  بالذكر أن قطاع غزة يشهد، منذ فترة،

 . أكاديمية للفنون في مدينة غزةإقامة 
 

على صعيد توثيق العالقات  - التي يمكن أن تصدرها وزارة الثقافة وهيئات أخرى  - المجلةإلى دور وتجد اإلشارة 
 فلسطينالمختلفة في  مبدعين الفلسطينيين في أماكن وجودهم وعملهالثقافية البينية عبر إشراك الكتاب والباحثين والم

 من لتمكين القارئ الفلسطيني نشر سلسلة "أدب المنفى الفلسطيني" على هذا الصعيد ومن المقترحاتوخارجها. 
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من  التعرف على الكتاب الفلسطينيين في الشتات. ومن المفيد أن تتولى السلطة الفلسطينية إيجاد وسيلة للتخفيف
تكاليف إيصال الكتاب الفلسطيني للخارج بسبب تكلفة النقل الباهظة مقارنة بالدول العربية المجاورة، والعمل على 

تتولى نشر الكتاب في الداخل والخارج كما هو الحال في كثير من الدول، األمر الذي  خلق مؤسسة أو دار للتوزيع
 لصه من عمليات االحتيال التي يتعرض لها. سيقلل بشكل ملموس من أعباء الناشر إاافة إلى تخ

 
، كطرف )بالتشاور مع المعنيين واتحاداتهم( وزارة الثقافة الفلسطينيةن تتولى هناك ما يشير إلى وجود حاجة أل

التي تشارك في الفرق والفعاليات الثقافية واإلبداعية  سميةت بعيد عن أية اعتبارات حزبية أو فئوية أو جهوية،
 لمشاركة الشعراء والمبدعين الفلسطينيين للمشاركة في ومتكافئة ادلةع افرصأن توفر بشرط  الخارجية المهرجانات

استاافة الروابط واالتحادات العربية )في وتنظيم عملية  ، بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية،المهرجاناتهذه 
النشر  وتنظيم روض مسرحية وفنية مختلفة،األردن ولبنان وسوريا ومصر،وغيرها( لمعارض للفن التشكيلي ولع

يجاد سبل للتخفيف من اإلبداعات النسائية والمنتجات الحرفية الفلسطينيين )نساء ورجاال(، ونشر المشترك للكتاب ، وا 
الصعوبات التي تواجه الكتاب الفلسطيني في الوصول إلى األسواق العربية بسبب ارتفاع أجرة النقل مقارنة بالدول 

 إما على بما يصدر عنها زويد المكتبة الوطنية الفلسطينيةة لتدور النشر العربي المجاورة، وتنظيم عالقة مع العربية
 شكل تبرعات أو بأسعار مخفاة. 

 
: تتمثل في الحاجة إلى واع خطة تفصيلية لتشجيع الصناعات التقليدية والحرفية. وهذا المهمة الثالثة الرئيسة

زراعة. وقد ات األخرى ذات العالقة مثل وزارة السياحة واآلثار، واالقتصاد الوطني، واليستدعي التنسيق مع الوزار 
المحلية لعدد من الصناعات الحرفية مما يساعد على توسيع األسواق  ةتنظيم دورات تدريبيب تستدعي الخطة البدء

من قبل السلع الرخيصة  محليالمنافسة في السوق الوأخذ اإلجراءات الارورية لحمايتها من  ها،والعالمية أمام
الحرف الوطنية  هذا باإلاافة إلى تنظيم حمالت التوعية بأهمية .المستوردة، مع مراعاة مقاييس الجودة الارورية

ولعل المجال األوسع لنمو عدد من هذه الحرف هو القطاع السياحي،  على التراث والبيئة وتنمية االقتصاد الوطني.
ينبغي النظر إلى رعاية الصناعات الحرفية من منظور تنموي مزدوج؛ ثقافي واقتصادي،  لذا وهو قطاع قابل للنمو.

 ومن منظور تعزيز موقع المرأة الفلسطينية في اإلنتاج المادي. 
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م تصورا للفترة الزمنية الالزمة لعملية التنفيذ والموازنات التقديرية ستراتيجية، كما يقداال يعرض هذا الجزء البرامج والسياسات والتدخالت المقترحة لتحقيق األهداف

 المطلوب تجنيدها لتنفيذ كل تدخل. 
من لفلسفة التعليم  أساساواالنغالق وتشكل عن الجمود شكال  ومامونا  وتبتعد تتميز بالمرونة واإلبداع والتعددية  إنسانيةوطنية ثقافة (: 1)االستراتيجي الهدف
 لجامعة.ل المدرسة

 لثقافة للجميع: االبرنامج
 األهداف السياسة

والمبني  والمنفتح المتعدد الثقافي الوعي وتعزيز تعميق (1
 على  المساواة

 القانون  وسيادة والديمقراطية التسامح مفاهيم إرساء .1
 .والتجمعات المدن كافة في الثقافية لألنشطة المعراة الجغرافية الدوائر توسيع .2
 والشابات  والشباب األطفال من وخاصة ءالقرا نسبة زيادة .3
 تيسير الوصول إلى النشاطات الثقافية التي تنظمها الهيئات والمجالس المحلية لكال الجنسين .4

 الفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات   تدخالت
 القراءة على واألسر لاطفجميع األ لتشجيعإبداعي وطني  برنامج واع .1

 .وخاصة من الفئات المهمشة

  برنامج وطني لتشجيع القراءة ومنابر متاحة للتنمية
 واإلبداع بمشاركة الجنسين 

 مسابقات لتشجيع القراءة لكال الجنسين 

 وزارة الثقافة 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 المجتمع األهلي

2011 2013 

بما يامن  تأهيل الكادر المختص في حقول اإلبداع الثقافيالدعم لتوفير  .2
 لفرص وتشجيع النساء لالستفادة .تكافؤ ا

 منح دراسية ودورات تأهيل بمشاركة الجنسين 
  مشاركة في المهرجانات الوطنية واإلقليمية والدولية

 من كال الجنسين 

 وزارة الثقافة
 

2011 2013 

 دور مؤسسات السلطة المركزية والسلطات المحلية في حيز الثقافة تحديد .3
 .من مشاركة جميع أفراد المجتمعبما يا ال تأخذ سمات شمولية كي

 وااحة للوزارات والهيئات  تأدوار ومسؤوليا
 المحلية ومؤسسات المجتمع المدني 

 وزارة الثقافة 
 وزارة الحكم المحلي

2011  

 البرامج والسياسات. 6
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 األهداف السياسة
 الهادفةوالنشاطات الالمنهجية و  التعليمية المناهج في االستثمار (2

 والمواطنة واالنتماء يةوالديمقراط التعددية قيم رساءإلى إ
 .والمساواة بين الجنسين

 إدراج ثقافة التعددية واالنفتاح الثقافي امن المناهج التعليمية .1

 الفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات   تدخالت
تعزيز البعد الثقافي في المناهج التعليمية بالتنسيق مع وزارة  .1

 واإلبداع والتعددية والمساواة. التربية والتعليم بما يخدم القيم اإلنسانية

  دماج البعد تقرير يقدم مقترحات لتطوير المناهج وا 
الثقافي فيها بما يعزز ادوار غير نمطية للمرأة 

 والرجل.

  مقترحات لسياسات دمج البعد الثقافي في المناهج
 وأساليب تدريسها وتراعي التعددية والتنوع الثقافي 

 وزارة الثقافة 
 لتعليم العاليوزارة التربية وا

 المؤسسات األهلية

2011  

  نظام لتقييم النظام التعليمي بشكل دوري امن
 معايير متفق عليها 

 وزارة الثقافة 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 الجامعات
 وزارة شؤون المرأة

2011 2013 

الفنون بأنواعها المختلفة وتعميمها بين الطالب في  دخالإ .2
 . (والمسرح الدراماإطار غير نمطي مثل ) التعليم المدرسي امن

  الدراما والمسرح والموسيقى جزء من عملية التعليم
 المدرسي الحكومي واألهلي للجنسين

 وزارة الثقافة 
 وزارة التربية والتعليم العالي

مؤسسات المجتمع األهلي، رابطة 
 المسرحيين

2011 2013 
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 لزمنيةالفترة ا الجهات المنفذة  مخرجات   تدخالت
 لنشاطات منها جزء يخصص المنهجية لنشاطات المدارس أبواب فتح .3

 .على أن تشمل خطة لتشجيع مشاركة الفتيات إبداعية

  أنشطة ثقافية إبداعية في المدارس خارج
إطار المنهاج معززة لمشاركة الجنسين 

 ومغيرة للثقافة النمطية 

 وزارة الثقافة 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 ؤسسات األهليةالم

2011 2013 

والسياسية ثقافة في الحياة العامة دور التنظيم حمالت تثقيفية تواح  .4
 والقائمة على تحقيق المساواة.

 وزارة الثقافة  حمالت تثقيفية منظمة لكال الجنسين 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 
 الجامعات

2011 2013 

المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المؤسسات التعليمية و المدارس و  استخدام .5
بما يخدم إنشاء   الثقافة الفلسطينية كمداخل هامة في نشر الوعي بأهمية

 ودعم ثقافة متنوعة ومنفتحة وتروج للمساواة بين الجنسين.

  حمالت توعية ثقافية في برامج تلفزيونية
وأفالم وثائقية متامنة لمفاهيم النوع 

 الجتماعيا

 وزارة الثقافة 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 وزارة اإلعالم
 وسائل اإلعالم المحلية

 مؤسسات المجتمع األهلي

2011 2012 

 والجامعات المدارس في الطلبة بينومسابقات  لقاءات برنامج اعتماد .6
 والمبدعات. والمبدعين

  برنامج مفصل للقاءات بين المبدعين
 جنسين والطلبة من كال ال

 وزارة الثقافة 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 الجامعات
 االتحادات والروابط الفنية واألدبية

2011 2013 
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 تعزيز الترابط الثقافي واالجتماعي بين تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.(: 2)االستراتيجي الهدف

 تواصل( : 1البرنامج)
 األهداف السياسة 

 مكوناتها بكافة الثقافة واقع نع المعلومات توفير وتطوير .1 .بشكل منهجي وتراكمي الثقافية كةالحر  تنشيط .1
 إثراء الفعاليات الثقافية بأشكالها المختلفة .2

 تنمية المواهب وتعزيز اإلبداع خاصة لدى الشباب والنساء واألطفال .3
 الفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت

تفصووووووويلية عووووووون الواقوووووووع الثقوووووووافي  تووووووووفير قاعووووووودة معرفيوووووووة .1
وتحليول الواقوع الثقوافي  والمؤسسات العاملة في حقل الثقافوة

 بمنظور النوع االجتماعي

 معرفية تفصيلية عن الواقع الثقافي والمؤسسات  قاعدة
 العاملة في حقل الثقافة في مختلف مواقع الوجود الفلسطيني

 قع ودليل إحصائي ثقافي سنوي وعاكسة لوا بيانات قاعدة
 المرأة والرجل

 وزارة الثقافة
 السفارات/وزارة الخارجية 

2011 2013 

 من  الثقافي العمل باحتياجات متعلقة وأبحاث دراسات
 منظور النوع االجتماعي

 وزارة الثقافة
 الجامعات ومراكز األبحاث

2011 2013 

. متابعة المبدعات من الفتيات والنساء اللواتي يبرزن عبور 2
 طنية ورعايتهنالمسابقات الو 

 الفلسطينية الثقافة واقع حول سنوي  مؤتمر 

 منحة تفرغ خاصة بالمبدعات 
 وزارة الثقافة

 مؤسسات المجتمع األهلي
 الجامعات ومراكز األبحاث

2011 2013 



 52 

 

 الفترة الزمنية الجهات المنفذة مخرجات تدخالت
 في الجامعاتفعاليات الثقافية رعاية الفرق الفنية وتنظيم  .2

 دارس مع امان مشاركة الجنسين.والم

   نتاجات تدعمها الحكومة  فرق فنية وا 
 ومسرحية وموسيقية  ةمعارض فنية وعروض سينمائي

 وفرق جامعية 

  توعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في هكذا إبداع
 وعلى كافة المستويات)إنتاج، إدارة، مشاهدة(

 وزارة الثقافة
 المجلس األعلى للثقافة

 ارجية/السفاراتوزارة الخ

2011 2013 

نشوووووووور سلسوووووووولة "أدب المنفووووووووى تحفيووووووووز وتشووووووووجيع إنتوووووووواج و  .3
   ة" مع مراعاة المساواة.أدب الحركة األسير "و ،الفلسطيني"

 وزارة الثقافة سلسلة أدب المنفى وأدب الحركة األسيرة منشورة  -
 

2011 2013 

مراجعة وتطوير نظام الحوافز المرتبطة بتنمية المواهب  .4
داع بمنظور النوع االجتماعي بما يخدم تحقيق وتحفيز اإلب

 ثقافة متعددة وبمفهوم ثقافي متجدد.

  نظام حوافز مقّرر لتنمية المواهب وتحفيز اإلبداع عاكسا
للمساواة مسابقات وطنية للقراءة والكتابة اإلبداعية 

 بمشاركة الجنسين

 وزارة الثقافة
 وزارة التربية والتعليم العالي

 الجامعات
 األهلية المؤسسات

2011 
 
 

2013 

 

 

 

 

 

 األهداف السياسة 
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فلسطينيي الوطن  بين ما التواصل نطاق تعزيز. 2
 .وتوسيعه والشتات

 تفعيل األنشطة الثقافية بين فلسطينيي الوطن والشتات .1
 والشتات الوطن بين ما الثقافي المنتج إلى الوصول آليات تحسين .2

 الخارج في واألدبية نيةالف المعارض في الفلسطينية المشاركة تفعيل .3
 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت

جلب إنتاجات ثقافية فلسطينية وعربية إلى الوطن  .1
واستقطابها واستاافتها مع امان مشاركة النساء 

دارتهن للنشاطات  بإنتاجهن وا 

  وزارة الثقافة إنتاجات ثقافية خارجية مستاافة في الوطن 
 ثقافةالمجلس األعلى لل

 وزارة الخارجية
 المؤسسات األهلية

2011 2013 

إيجاد آليات للتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني  .2
 في المناطق الفلسطينية المشتركة والشتات.

  شبكات وهياكل تنسيقية فاعلة مع امان مشاركة النساء 

 
 وزارة الثقافة

 المجلس األعلى للثقافة
 المؤسسات األهلية
 طاالتحادات والرواب

2011 2013 

براز مشاركة المرأة وخاصة المرأة  فعاليات ثقافية وفي الشتات  .الشتات في ثقافية فعاليات تنظيم .3 وا 
 الريفية

 وزارة الثقافة

 المجلس األعلى للثقافة

 وزارة الخارجية

 المؤسسات األهلية

2011 2013 

 حمالت لتشجيع القراءة تأخذ واقع النساء بعين االعتبار 
 رة ومنشورة ترجمات مختا 

 وزارة الثقافة
 المجلس األعلى للثقافة

 وزارة الخارجية

2011 2013 

  مجالت دفاتر ثقافية، والشعراء وأقواس تصدر بانتظام من خالل
 وزارة الثقافة مع امان مساهمة النساء فيها 

 وزارة الثقافة
 

2011 2013 
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 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت
    

  ظيم أمسيات وندوات شعرية في الوطن والشتات وفي مختلف تن
 الحقول الثقافية مراعية للنوع االجتماعي

 وزارة الثقافة
 المجلس األعلى للثقافة

 وزارة الخارجية

2011 2013 

  تنظيم معرض فلسطين الدولي للكتاب 
  معارض كتب في الوطن والشتات 

2011 2013 

  ؤية الوزارة بالتنوع وكسر مهرجانات فنية متخصصة عاكسة لر
 النمطية

 وزارة الثقافة
 مؤسسات المجتمع األهلي

2011 2013 

 برنامج تشجيع الفنون يراعى فيه امان فرص متكافئة للجنسين 
   نظام حوافز لتشجيع اإلبداع يشمل الجنسين تتبناه الحكومة 
 منح لتفرغ المبدعين والمبدعات 

 وزارة الثقافة
 الجامعات

2011 2013 

  منشورات الشباب والشابات واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة
 مدعومة ومنشورة  

 وزارة الثقافة
 وزارة شؤون المرأة

2011 2013 

 وزارة الثقافة مسابقات إبداع الطفولة 
 وزارة التربية والتعليم العالي

2011 2013 
  2013 2011 مسابقات لكتابة النصوص المسرحية 
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 ورجس( : 2البرنامج)

  األهداف السياسة 
 الشعوب مع الثقافي والتبادل التواصل نطاقز تعزي (1

 .وتوسيعها واألجنبية العربية

 واألجنبية العربية والمحافل المهرجانات في الفلسطينية المشاركات تفعيل .1
 واألجنبية العربية الدول مع الثقافي التبادل مستوى  تحسين .2

 ركة في النشاطات الثقافية في الخارجتسهيل وصول المبدعين الفلسطينيين للمشا .3
 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة مخرجات تدخالت

 والنشاطات المهرجانات في لمشاركةتوفير فرص عادلة ل .1
 .الخارجية الثقافية

  معايير محددة للمشاركة في الفعاليات الخارجية على
 أن تراعى مشاركة النساء 

  معايير مشاركات في المهرجانات الخارجية وفق
 محددة 

  إجراءات وسياسات تشجيعية تراعي تكافؤ الفرص
 لنشر الكتاب في الخارج 

 وزارة الثقافة
 وزارة الخارجية

 المجلس األعلى للثقافة
 مؤسسات المجتمع األهلي

2011 2013 

  الكتب المنشورة في الخارج والمستوردة للداخل معفية
 من الارائب.

  تستفيد الجاليات موازنات للسفارات لتأسيس مكتبات
 منها 

 وزارة الثقافة
 وزارة االقتصاد الوطني

 وزارة الخارجية

2011 2013 

 الصديقة والدول والسفارات التعليمية المؤسسات مع التنسيق .2
والذي يراعي تكافؤ  الثقافية الدراسية المنح برنامج لتفعيل

  الفرص.

  برنامج منح للدراسات الثقافية في الخارج تشرف عليها
 رة الثقافة مع تخصيص مقاعد للنساءوزا

  في للدراسة للطلبة وخارجية داخلية بعثاتتأمين 
 ومكتبية وتراثية وفنية ثقافية مجاالت

 وزارة الثقافة
 

2011 2013 
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 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت

 والعالم العربية الدول من وأدباء وفنانين فرق  استاافة تنظيم .3
 .الثقافات مختلف مع والتفاعل التبادل قلتحقي

  اتفاقيات ثقافية وتبادل ثقافي مع دول
 ومؤسسات دولية.

 وزارة الثقافة
 وزارة الخارجية

2011 2013 

 بالثقافة للتعريف العالم مع االلكتروني االتصال وسائل تطوير .4
 للثقافة االلكترونية الصفحة وتطوير تحديث. الفلسطينية
براز مشاركة إنتاجات النساء. نجليزيةاال للغة وترجمتها  وا 

 الفلسطينية بالثقافة خاصة ويب صفحة 
تعكس ثقافة  واإلنجليزية العربية باللغتين

 متنوعة وتعددية

 وزارة الثقافة
 

2011 2013 
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 . موروث ثقافي للشعب الفلسطيني محمي ومصان ومتجدد(: 3)االستراتيجي هدفال

 لموروث الثقافيبرنامج حماية ا(: 1) البرنامج
 األهداف  السياسة 

 التراث وصون  حماية في االستثمار .1
 الثقافية. والهوية

 تشكيلي وفن ومخطوطات وأساطير وقصص ولهجات شفوي  وتاري  ونوادر وأمثال حكايات من الثقافي الموروث وأرشفة وتجميع توثيق .1

 التراث قيمةب الوعي مستوى  رفع .2
 لفترة الزمنيةأ الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت

 اتالمأثور  لجمع متبناة من الحكومة وطنية خطة  واع خطة وطنية ألرشفة الموروث الثقافي الشعبي. .1
 ة )السجل الوطني للمأثورات(الشعبي

 وزارة الثقافة
 الجامعات

 المؤسسات األهلية

2011  

)الحكايات والتاري  الشفوي وأرشفة المأثورات الشفاهية  وتوثيق جمع .2
 .ال ( ،واللهجات المحلية األغاني الشعبية والنوادرواألمثال و 

مراجعة وتحليل المأثورات الشفاهية والتاري  الشفوي من منظور النوع  .3
 االجتماعي

   ،سجل مطور للمأثور الشفاهي )نوادر، حكايات
 لهجات، ال ( 

  دراسة تبرز النماذج اإليجابية والتي تعزز مكانة
ورات والتاري  غير نمطية للمرأة والرجل في المأث

 الشفوي.

 وزارة الثقافة
 المجلس األعلى للثقافة

 الجامعات
 المؤسسات األهلية

2011 2013 

 .القصص واألساطيروتوثيق جمع  .4

توثيق القصص والحكايات الشعبية والتي تعزز صور وادوار غير  .5
 نمطية للمرأة

  موسوعة التاري  الشفوي 

 وثيقة تبرز الحكايات واألساطير والتي تتناول 
 الصورة اإليجابية للمرأة ودورها في حماية الموروث

   

وزارة ، وزارة الثقافوووووووووووووووووووووووووووووة سجل الحياة الطبيعية في فلسطين.  .وغير ذلك( ،الطيور البرية )النباتات، ة بمظاهرها المختلفة رصد الطبيع. 5
 الزراعة

2011 2012 
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 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت
 للشعر موسوعة فيوتوثيقها  الشعبيين راءالشع أعمال جمع .6

 .الشعبي

  موسوعة الشعر الشعبي الفلسطيني آخذا الجنسين
 بعين االعتبار.

 2012 2011 وزارة الثقافة

تشجيع عمليات البحث التاريخي واالجتماعي والثقافي والتراثي  .7
 المأثورات الشفاهية والتاري  الشفوي في مجال 

راث تخدم إعادة بناء العالقات على تنفيذ أبحاث في التاري  والت .8
 أساس المساواة  ومراعاة أسس الديمقراطية.

  دراسات اجتماعية وأبحاث نقدية في مجال الثقافة
 والتراث 

  أبحاث ترصد التراث من منظور النوع االجتماعي
 وما يخدم التحليل النقدي للموروث الثقافي .

 وزارة الثقافة
 الجامعات ومراكز األبحاث

 

2011 2013 

 بمامونها الفلسطيني للشعب التاريخية الوطنية الحكاية إثراء .9
براز دور الجنسين  واإلنساني التحرري  لتعزيز الهوية الثقافية وا 

 بتكافؤ بينهما.

  إصدارات وأنشطة تثقيفية حول الرواية التاريخية
للشعب الفلسطيني  تستخدم في إثراء المناهج 

 والتربية الوطنية .

 وزارة الثقافة
 وزارة التربية والتعليم العالي
 مؤسسات المجتمع األهلي
 الجامعات ومراكز األبحاث

2011 2013 

 المخطوطات وترميم وصيانة لحفظ متخصص مركز توفير .10
 واإلنتاج الفكري والثقافي وتفعيله.

 .مصادر للمكتبة الوطنية واألرشيف 

 
 وزارة الثقافة

 وزارة السياحة واآلثار
 ون الدينيةوزارة األوقاف والشؤ 

2011 2012 

  مركز القدس الوطني لحفظ وصيانة وترميم
 المخطوطات.

2011 2013 

  حملة مناصرة دولية حول حماية الموروث الثقافي
 في القدس.

2011 2013 

 2013 2011  حملة لتفعيل االتفاقية الدولية لحماية التراث 
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 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت

 وتوثيقها الفلسطينية التشكيلية الفنون  حول كتب ما جمع  .11
جراء  .لها نقدية تحليلية دراسات وا 

  دراسات نقدية وتحليلية ألعمال الفنانين
التشكيليين الفلسطينيين )القدامى والمعاصرين( 

 والفنانات التشكيليات.

 وزارة الثقافة
 الجامعات

 رابطة التشكيليين 

2011 
 

2012 

 للفنانين والفنانات التشكيليين في  معرواات
 أماكن دائمة.

 وزارة الثقافة
 مؤسسات المجتمع األهلي

2011 2012 

 على الحفاظ في ودوره التراث بأهمية توعية حملةتنظيم   .12
والمعتمد على  الفلسطينية الوطنية والهوية والذاكرة الحكاية

اة تحليل نقدي يأخذ بعين االعتبار القيم اإليجابية والمساو 
 وا عادة بناء العالقات بين الجنسين بمفهوم النوع االجتماعي.

  االحتفال بيوم التراث الوطني في الوطن
 والشتات.

 وزارة الثقافة
 المجلس األعلى للثقافة

 وزارة الخارجية
 وزارة التربية والتعليم العالي

 الجامعات
 وزارة اإلعالم

 مؤسسات المجتمع األهلي

2011 2013 

  ات حول قاايا التراث بمشاركة ندوات ومؤتمر
النساء والرجال في كافة المستويات)تخطيط، 

دارة وحاور(.  أوراق عمل وا 

2011 2013 

 .ذاعية حول التراث  2013 2011 برامج تلفزيونية وا 

  أنشطة في المدارس والجامعات حول التراث
 تحفز مشاركة الطالب والطالبات.

2011 2013 
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 بلدي(: 2) برنامج
  األهداف ياسة الس

 الصناعات التقليدية والحرفيةودعم تشجيع  (1
 مع مراعاة مشاركة النساء.

 التقليدية الصناعات في العاملين ومهارات قدرات مستوى  رفع .1
 وتحفيزها التقليدية الصناعات لحماية التشريعية األنظمة تطوير .2

 الفلسطينية التقليدية المنتجات لتسويق واألجنبية والعربية المحلية األسواق إلى الوصول على القدرة تحسين .3
 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت

قاعدة معلومات حول الحرف والصناعات   .التقليدية والصناعات للحرف شامل مسح إجراء .1
براز دور المرأة في هذه الحرف.  التقليدية وا 

 وزارة الثقافة
الجهاز المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني
 االقتصاد الوطنيوزارة 

2011  

مراجعة وتفعيل القوانين الخاصة بدعم وتشجيع الصناعات  .2
 التقليدية وتطويرها من منظور النوع االجتماعي.

  سياسة مصادق عليها لدمغ المنتجات
المستوردة والمنافسة للصناعات والحرف 

 التقليدية.

 وزارة الثقافة
 وزارة التجارة والصناعة

2011  

الصناعات التقليدية والحرف بما  إنتاج وعيةن تحسينحماية و  .3
داريا بما يخدم  يخدم تطوير حرف النساء وتمكينهن فنيا وا 
 الخروج من اإلطار النمطي للحرف بين الرجال والنساء.

  دورات تدريبية متخصصة في مجال
 التصميم لكال الجنسين.

 إنتاجات صناعية تقليدية محّسنة للجنسين 

 وزارة الثقافة
 مجتمع األهليمؤسسات ال

2011 2012 

وتحفيز مشاركة  الخارج في والحرف التقليدية الصناعات ترويج .4
 النساء وتوفير الدعم لحرفهن للمشاركة.

 .حمالت توعية وترويج لكال الجنسين 
 .كتيبات تعريفية عاكسة للتنوع 

  التنسيق مع السفارات لتنظيم معارض
خاصة والمشاركة بمعارض خارجية لكال 

 الجنسين.

زارة االقتصاد، وزارة الثقافة، وزارة و 
 السياحة واآلثار، السفارات الفلسطينية.

2011 2013 
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 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت

 وسائل وعبر والجامعات المدارس في توعية بحملة القيام .5
 دعما ،التقليدية والحرف الصناعات دعم أهمية عن اإلعالم
مع األخذ  الوطني لالقتصاد وتنمية البيئة على وحفاظا   للتراث

 بعين االعتبار تحفيز النساء على المشاركة

  حمالت توعية وترويج بمشاركة النساء
 على كافة المستويات. 

  كتيبات تعريفية تتامن ادوار النساء
 والرجال.

 وزارة الثقافة
وزارة التربية والتعليم العالي، 

 الجامعات
 يمؤسسات المجتمع األهل

2011 2013 

 وخارجية محلية التقليدية للصناعات معارض وتنظيم تشجيع  .6
 .مع إبراز إنتاجات النساء

  معارض سنوية للصناعات التقليدية في
 الوطن والشتات بمشاركة الجنسين.

 وزارة الثقافة
 وزارة الخارجية

 وزارة االقتصاد الوطني
 المجلس األعلى للثقافة

2011 2013 

 منطقة في التقليدية الصناعات تطوير مركز مشروع إحياء .7
سابقا وامان توفير  عرفات الرئيس أقره الذيو  العيزرية

 . مشاركة إلنتاج النساء

  مركز تطوير صناعات تقليدية يحيي
الصناعات التقليدية و يشكل موقعا 

 سياحيا ثقافيا.

 وزارة الثقافة
 وزارة السياحة

 مؤسسات المجتمع األهلي

2011 2013 
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 الهدف االستراتيجي)4(: بنية تحتية مادية وبشرية ومؤسساتية وقانونية محفزة وممكّ نة لإلبداع في الحقول الثقافية المختلفة
 تمكين البرنامج: 

 األهداف السياسة 
)المادية  للثقافة التحتية البنى في االستثمار (1

 والمعنوية(.

 تنمية بيئة محفزة على اإلبداع  .1
 القدس في الثقافي البنيان تعزيز .2

 إنشاء وتطوير المراكز الثقافية السيادية .3
 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت

 .من منظور ثقافيالقوانين مراجعة  .1

مراجعة وتطوير القوانين الخاصة بالعمل الثقافي من  .2
 منظور النوع االجتماعي 

  دراسات حول الفجوات التشريعية الثقافية وانعكاس القوانين
 .يعات األخرى على الثقافةوالتشر 

  قوانين خاصة بالعمل الثقافي مطورة وكافلة للحقوق
 الثقافية لكال الجنسين

 وزارة الثقافة
 وزارة العدل

، المجلس التشريعي
 الجامعات ومراكز األبحاث

2011 2012 

قرار رزمة إعداد .3 من القوانين الممكنة لتحفيز اإلبداع  وا 
الة والمساواة وتكافؤ الثقافي والفكري والتي تحقق العد

قانون حماية التراث الثقافي، وقانون حقوق الملكية الفرص)
 (.الفكرية، وحرية الحصول على المعلومات

  مسودات وتعديالت القوانين والتشريعات المقترحة: )قانون
المكتبة الوطنية، المتحف الوطني، دار النشر الوطنية، 

نون حماية قانون تحفيز اإلبداع، األرشيف الوطني، قا
التراث، قانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، قانون 

استقاللية المؤسسات الثقافية واألهلية واالتحادات 
والروابط، تحديث اللوائح الداخلية الخاصة بها، إلغاء 

 الاريبة عن الكتاب(

 وزارة الثقافة
 وزارة العدل

 المجلس التشريعي
 مؤسسات المجتمع المدني

2011 2012 

   

  برنامج لحشد وتجنيد مناصرين من صناع الرأي العام
  لمساندة التشريعات الثقافية المقترحة

وزارة الثقافة، وزارة اإلعالم، 
 المجتمع المدني

2011 2012 
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 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت
الثقافة في الموازنة السنوية وفي موازنات  ةرفع حص .4

 .منظمة التحرير

  2013 2011 الحكومة الفلسطينية ازنة للثقافة تفي بتحقيق أهداف الخطة.مو 
 موازنة دائمة من الحكومة والهيئات المحلية  تخصيص

 )البلديات( لدعم األنشطة الثقافية والمكتبات 
 وزارة الثقافة

 وزارة الحكم المحلي
 مؤسسات المجتمع األهلي

2011 2013 

 االستثمار على الخاص القطاع تشجيعل حوافز نظام إيجاد .5
 الثقافة قطاع في

  مقترحات لتحفيز االستثمار 
 تبني رسمي للحوافز المقترحة 

  معايير اعتمد عليها تطوير النظام تأخذ بعين االعتبار
تشجيع االستشمار في مشاريع ثقافية تطور مساهمة 

 النساء في الواقع الثقافي

 وزارة الثقافة
 وزارة االقتصاد

 مارهيئة تشجيع االستث

  

تطوير برنامج خاص لدعم الواقع الثقافي في مدينة القدس  .6
بما يحفظ مكانتها الخاصة في تكوين الهوية الثقافية 

 الفلسطينية العربية.

تطوير برنامج يحفز مشاركة النساء في الواقع الثقافي في  .7
 القدس 

 .خطة لتعزيز البنيان الثقافي واألثري في القدس 

 خطة.موازنة معتمدة لتنفيذ ال 

 في الثقافي الموروث حماية حول دولية مناصرة حملة 
 مدعومة بمنشورات ومواد إعالمية. القدس

  أنشطة وفعاليات ثقافية في القدس بمشاركة النساء في
 التخطيط والتنفيذ والقيادة 

 وزارة الثقافة
وزارة األوقاف والشؤون 

 الدينية
 وزارة السياحة واآلثار

 وزارة الخارجية
 الموزارة اإلع

 مؤسسات المجتمع المدني

2011 2013 

للمقتنيات األثرية  الفلسطيني تنفيذ مشروع المتحف الوطني .8
 .والتراثية

 متحف وطني 

  قوانين ومواصفات ومعاييرو تشريعات وهياكل إدارية 
 تحف الوطني خاصة الستخدام الم

 وزارة الثقافة
 وزارة السياحة واآلثار

 المجتمع المدني

2011 2013 
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 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات خالتتد
 وزارة الثقافة الوطني األرشيف  .األرشيف الوطني للوثائق والمخطوطات إنشاء .9

وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 
 وزارة السياحة واآلثار

 وزارة اإلعالم، الجامعات
 مؤسسات المجتمع المدني

2011 2013 

 التشكيلي الفنتأسيس متحف الفنون البصرية ) .10
 الصورو  األفالم،و  النحت،و  الفلسطيني،
 .(وغيرها الفوتوغرافية

 .وزارة الثقافة متحف الفنون البصرية 
 وزارة اإلعالم

 مؤسسات المجتمع المدني

2011 2013 

  دراسة الحتياجات المناطق من البنية التحتية المطلوبة لفنون األداء
ة لها من منظور النوع والفنون البصرية والموازنة التشغيلية الالزم

 االجتماعي.

 وزارة الثقافة
 وزارة الحكم المحلي

 مؤسسات المجتمع المدني

2011  

متحف ويشمل ) قصر الحرية لألطفال مجهز ومعد الستقبالهم   لألطفال الحرية قصر تجهيز .11
مرصد فلكي ، متحف للعلوم الحديثة والمعاصرةللحياة الطبيعية، 

مركز ، مركز دراسات األطفال، غراضقاعة متعددة األ، وقبة نجوم
 (استاافة لألطفال من الوطن والشتات

 وزارة الثقافة
 وزارة الحكم المحلي

2011 2013 

إنشاء دار الكتب الوطنية )كمكتبة مركزية وطنية  .12
 .ومظهر سيادي للدولة(

 .)وزارة الثقافة دار الكتب الوطنية )المكتبة الوطنية 
 المؤسسات األهلية

 اكز األبحاثالجامعات ومر 

2011 2013 

تمكين وتطوير ومأسسة صندوق التنمية الثقافية  .13
له باالعتماد أساسا على  وتجنيد األموال الالزمة

 الرأسمال الفلسطيني وبما يامن تكافؤ الفرص  

  ويستجيب الحتياج الجنسين وممول مَفعَّل الثقافية التنمية صندوق 
 عّدة بشكل منهجي وفي مترابطة وم خطط وموازنات التنمية الثقافية

 .الوقت المناسب

 وزارة الثقافة
 القطاع الخاص

2011 2013 
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 األهداف السياسة 
 ون والفن الثقافة حقل فيالمبدعين والعاملين  تنمية قدرات .1 الثقافية. اإلنتاجان وجودة بمستوى  االرتقاء (2

  القائمة والثقافية الفنية والمرافق للمراكز والمؤسساتية والمالية اإلدارية الجاهزية مستوى  رفع .2
 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت

 التدريبية لبرامجا وتطوير الفنية الفرق  إنشاء تشجيع .1
 مع إعطاء الفرص المتكافئة للجنسين. الالزمة

 الالزمة لها لكال الجنسين  البشرية المصادر قدرات بناء برنامج
. 

 وزارة الثقافة
 التعليم العاليوزارة التربية و 

 االتحادات والروابط
 المؤسسات األهلية

2011 2013 

 2013 2011 .فرق مسرحية لطلبة المدارس وطلبة الجامعات من الجنسين 

 ،والخارج الداخل في الكتاب نشر وتشجيع دعم  .2
وتنظيم العالقة مع دور النشر العربية لتزويد المكتبة 

 .الوطنية الفلسطينية بإصداراتها

 وزارة الثقافة  أو دار للتوزيع مؤسسة 
 القطاع الخاص واألهلي 

2011 2013 

 القطاعات وكوادر الثقافة وزارة كادر قدرات تطوير .3
 مع تامين النوع االجتماعي. الثقافية

  برنامج تطوير قدرات وزارة الثقافة بما يخدم تطور ومساهمة
 الجنسين في القطاع

 2013 2011 وزارة الثقافة

 ر مؤسسوواتي للمؤسسووات العاملووة فووي الحقوول الثقووافيبرنووامج تطوووي 
 .شاملة الحتياجات الجنسين وبالتحديد في المناطق المهمشة

 وزارة الثقافة
 مؤسسات المجتمع األهلي

2011 2013 

 .2013 2011 برنامج تدريبي خاص للعاملين في حقل الفنون الشعبية 

 2013 2011 برنامج تدريب على الفنون المسرحية والسينمائية 

 برنامج وطني لتنمية المواهب ودعم وتحفيز المبدعين، وخاصة 
 الشباب والنساء واألطفال.

وزارة الثقافة، وزارة شؤون المرأة، 
 وزارة الشباب والريااة

2011 2013 
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 األهداف السياسة 
 المناطق في الفنية الفعاليات نطاق توسيع (3

 .الجغرافية

 الثقافية الفعاليات في هاكل الفلسطينية التجمعات إشراك .1
 المختلفة الجغرافية المناطق في والثقافية الفنية للمرافق متكافئة وتغطية توزيع تحقيق .2

 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت
تفعيل األجسام التمثيلية للمراكز الثقافية والفنية  .1

وتعزيز التشبيك بينها على أن تشمل مشاركة متكافئة 
 نساء.من ال

  برنامج تنسيق وتشبيك بين المؤسسات المعنية
 . لثقافةبا

  وجود خطة متفق عليها ما بين المعنيين
 ي لتنمية المصادر البشرية في الحقل الثقاف

 وزارة الثقافة
 المجلس األعلى للثقافة

 مؤسسات المجتمع المدني
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

2011  

تقوية النقابات واالتحادات الثقافية إعادة تفعيل وبناء و  .2
 والروابط الفنية 

 .نقابات واتحادات فعالة 

والفنانين التشكيليين  "الكتاب والصحافيين")
والسينمائيين والمسرحيين، وغيرهم( لتمكينها من 

 بتمثيل كال الجنسين. القيام بدورها النقابي واإلبداعي

 وزارة الثقافة
 مؤسسات المجتمع األهلي

 دات والروابطاالتحا

2011 2012 

 

 

 

 

 

 ألفترة الزمنية الجهات المنفذة  مخرجات تدخالت
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دعم وتشجيع توسيع انتشار المكتبات المحلية والمدرسية ومكتبات  .3
  األطفال

  خطة لتوسيع انتشار وتطوير المكتبات
 المحلية والمدرسية ومكتبات األطفال.

 وزارة الثقافة
 وزارة التربية والتعليم العالي
 مؤسسات المجتمع المدني

2011  

 2013 2011 وطني للمعلومات والمكتبات نظام 
  مراكز موارد أدب األطفال متحسسة للنوع

 االجتماعي في مناطق مختلفة.
2011 2013 

 وزارة الثقافة مكتبات مفعلة وناشطة ومستهدفة للجنسين 
 وزارة الحكم المحلي

 مؤسسات المجتمع المدني

2011 2013 
 2013 2011 تبات لألطفال في كل رواة ومدرسةمك 
  مكتبة لكل تجمع سكاني ومكتبة لذوي

 االحتياجات الخاصة 
2011 2013 

ورفدها  ،تطوير وتنمية مكتبات المدارس ومكتبات األطفال .4
والمتحسسة للنوع االجتماعي  باستمرار بالكتب الحديثة والمتنوعة

 .بشكل مستمر

  كتب حديثة مكتبات مدرسية تحتوي على
 ومتنوعة.

وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث 
 والمدارس الخاصة

2011 2013 

 2013 2011 إدارة الجامعات والكليات المختصة مكتبات أكاديمية مطورة.   تنمية المكتبات األكاديمية ورفدها بالكتب المتخصصة. .5
في المناطق المختلفة مع مراعاة بناء وتجهيز مرافق ثقافية  .6

)للعروض السينمائية، والمعارض الفنية تياجات النساء اح
 .(، إل والعروض المسرحية والتراثية، والندوات العلمية والفكرية

  مرافق ثقافية ُمجهزة ومنتشرة في المناطق
 الجغرافية المختلفة. 

   الهيئات المحلية 

  وزارة الثقافة تجهيز قاعات للعروض المسرحية 
 وزارة الحكم المحلي

2011 2012 

  2012 2011 تجهيز قاعات كأندية سينمائية 

  2013 2011 إنشاء وتجهيز مراكز ثقافية 
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 المؤشرات وكذلك ،ستراتيجيةاال األهداف تحقيق على المدللة والمؤشرات والتقييم المتابعة آليات الجزء هذا يعرض

 .ستراتيجيةاال األهداف إطار في السياسات أهداف بتحقيق المرتبطة
 

  والتقييم المتابعة آليات
 نظام واع على ،األهلية والمؤسسات الفلسطينية الوطنية السلطة وزارات في شركائها مع وبالتشاور ،الثقافة وزارة ستعمل
 :يشمل والتقييم للمتابعة
  المؤشرات من مؤشر لكل تجميعها المطلوب المعلومات وماهية مستوى. 

 والمعطيات المعلومات جمع وأدوات تآليا. 

 تطويرها يجب التي المعلومات وقواعد السجالت نظام طبيعة. 

 المعلومات جمع في واألدوار المسؤوليات. 

 المعلومات استخدام كيفية. 

 المعلومات جمع دورية. 

 
 ومركز اإلدارية، والتنمية التخطيط وزارة في والتقييم للمتابعة العامة اإلدارة مع التشاور سيتم الغرض، هذا وألجل

ووزارة شؤون المرأة،  ،الوطني االقتصاد ووزارة واآلثار، السياحة ووزارة والتعليم، التربية ووزارة الفلسطيني، اإلحصاء
 كفؤة آلية لخلق ،الثقافة حقل في العاملة المدني المجتمع مؤسسات بعض إلى إاافةووزارة الشباب والريااة، 

 .أدناه الواردة بالمؤشرات العالقة ذات المعلومات لجةمعا على للعمل ودائمة
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المتابعة والتقييم. 7
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  الخطة ؤشراتم
  االستراتيجي المستوى  على بالنتائج تتعلق مؤشرات .أ 

 مؤشرات استراتيجي هدف

تتميز بالمرونة واإلبداع وطنية إنسانية ثقافة  (1
عن الجمود شكال  ومامونا  وتبتعد والتعددية 

من لفلسفة التعليم  واالنغالق، وتشكل أساسا  
 .لجامعة.إلى ا المدرسة

  والفنون  بالثقافة الوعي مستوى. 
 والسياسية، الفكرية، بالتعددية المواطنين قبول درجة 

 .والدينية

تعزيز الترابط الثقافي واالجتماعي بين  (2
تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن 

 .والشتات.

 فية بين المراكز الثقا المشتركة األنشطة ونوعية عدد
 .الشتاتالوطن و  في الفلسطينية

  الثقافية الفعاليات في الفلسطينية المشاركة مستوى 
 .الدولية

موروث ثقافي للشعب الفلسطيني محمي  (3
 .ومصان ومتجدد

 

  عدد المتاحف والمعارض الجامعة للموروث بكافة
 إشكاله كما ونوعا.

 .نسبة الموروثات الثقافية الموثقة والمجمعة 

دية وبشرية ومؤسساتية وقانونية بنية تحتية ما (4
لإلبداع في الحقول الثقافية نة محفزة وممكّ 

 .المختلفة

  عدد وماامين القوانين المنظمة للعمل الثقافي
 والمحفزة على اإلبداع والتطوير.

  عدد المراكز والمرافق والمحفزة على اإلبداع
 والتطوير.
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 ستراتيجيةاال باألهداف لمرتبطةا بالسياسات المتعلقة األهداف مؤشرات .ب 

 المؤشرات األهداف السياسات
تعميق الوعي الثقافي  .1

 والمنفتح المتعدد
 وتعزيزه.

 

إرساء مفاهيم التسامح والديمقراطية  .1
 .وسيادة القانون 

اة عار توسيع الدوائر الجغرافية ال .2
لألنشطة الثقافية في كافة المدن 

 والتجمعات
طفال زيادة نسبة القراء وخاصة من األ .3

 .والشباب

تيسير الوصول إلى النشاطات الثقافية  .4
التي تنظمها الهيئات والمجالس 

 .المحلية

 سامح بالت المواطنين ووعي قبول درجة
 والديمقراطية وسيادة القانون.

  الزيادة في نسبة المناطق الفلسطينية المغطاة
 باألنشطة الثقافية.

 .الزيادة في عدد رواد المكتبات 

 د القراء.الزيادة في عد 

  الزيادة في عدد المشاركين في النشاطات
الثقافية التي تنظمها الهيئات والمجالس 

 المحلية.

االستثمار في  .2
المناهج التعليمية 

رساء قيم إلالهادفة 
التعددية والديمقراطية 

 .واالنتماء والمواطنة

إدراج ثقافة التعددية واالنفتاح الثقافي  .1
 .امن المناهج التعليمية

  حوالتعددية واالنفتا الثقافة مفاهيم جدممدى 
 .التربوية المناهج فيالثقافي 

تنشيط الحركة  .3
بشكل منهجي  الثقافية
 .وتراكمي

توفير وتطوير المعلومات عن واقع  .1
 .الثقافة بكافة مكوناتها

إثراء الفعاليات الثقافية بأشكالها  .2
 .المختلفة

تنمية المواهب وتعزيز اإلبداع خاصة  .3
 .نساء واألطفاللدى الشباب وال

  نسبة المعلومات الجديدة المتوفرة والموثقة في
 مجال الثقافة.

  عدد المؤسسات العاملة في الحقول الثقافية
 المختلفة وأماكن تواجدها واألطر الجامعة لها.

 المراكز وفعاليات برامج في زيادةنسبة ال 
 .الثقافية والمؤسسات

 نسبة الزيادة في أعداد العاملين في الحقول 
 الثقافية المختلفة.

تعزيز وتوسيع نطاق  .4
التواصل ما بين 
فلسطينيي الوطن 

 .والشتات

تفعيل األنشطة الثقافية بين فلسطينيي  .1
 .الوطن والشتات

المنتج  إلىتحسين آليات الوصول  .2
 .الثقافي ما بين الوطن والشتات

تفعيل المشاركة الفلسطينية في  .3
 .المعارض الفنية واألدبية في الخارج

 البرامج الثقافية المشتركة بين  عدد
 الفلسطينيين في الوطن والشتات.

  عدد المشاركين في النشاطات المشتركة بين
 فلسطينيي الوطن والشتات.

  عدد المبدعين الفلسطينيين المشاركين في
 المعارض الفنية واألدبية في الخارج.
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 المؤشرات األهداف السياسات
تعزيز وتوسيع نطاق  .5

التواصل والتبادل 
الثقافي مع الشعوب 

 .ية واألجنبيةالعرب
 

تفعيل المشاركات الفلسطينية في  .1
المهرجانات والمحافل العربية 

 .واألجنبية

تحسين مستوى التبادل الثقافي مع  .2
 .الدول العربية واألجنبية

تسهيل وصول المبدعين الفلسطينيين  .3
للمشاركة في النشاطات الثقافية في 

 .الخارج

  عدد المبدعين الفلسطينيين المشاركين في
 .جانات والمحافل العربية واألجنبيةالمهر 

  الزيادة في نسبة ونوع االتفاقيات الثقافية
 الموقعة.

 المطلع الدولي الجمهور عدد في نسبة الزيادة 
 التبادل خالل من الفلسطينية الثقافة على

 .الثقافي
 دول مع الثقافي التبادل نشاطات نسبة 

 .دولية ومؤسسات
 

االستثمار في حماية  .6
 وصون التراث

 .والهوية الثقافية

توثيق وتجميع وأرشفة الموروث  .1
الثقافي من حكايات وأمثال ونوادر 
وتاري  شفوي ولهجات وقصص 

 .وأساطير ومخطوطات وفن تشكيلي
 .رفع مستوى الوعي بقيمة التراث .2

 تشجيع الصناعات التقليدية والحرفية .3
 ودعمها.

 نسبة الزيادة في أرشيف الموروث الثقافي 

 مؤسساتي والجماهيري بالتراث.مستوى الوعي ال 

 .مستوى الوعي بالصناعات التقليدية 

 .الزيادة في قيمة مبيعات الصناعات التقليدية 

تشجيع ودعم  .7
الصناعات التقليدية 

 .والحرفية

رفع مستوى قدرات ومهارات العاملين  .1
 .في الصناعات التقليدية

تطوير األنظمة التشريعية لحماية  .2
 .زهاالصناعات التقليدية وتحفي

 إلىتحسين القدرة على الوصول  .3
 واألجنبيةالمحلية والعربية  األسواق

 .لتسويق المنتجات التقليدية الفلسطينية

 .عداد الكوادر المدربة والبرامج الراعية لها 

  عدد ونوع األنظمة التشريعية والقوانين الداعمة
 للصناعات المحلية.

  نسبة المشاركة في المعارض في المعارض
والعربية واألجنبية الحاانة المحلية 

 للصناعات التقليدية.

االستثمار في البنى  .8
التحتية للثقافة 

منها المادية 
 .والمعنوية

 .تنمية بيئة محفزة على اإلبداع . .1
 .تعزيز البنيان الثقافي في القدس .2
إنشاء وتطوير المراكز الثقافية  .3

 .السيادية

 التشريعاتو  المنظمة للثقافة لقوانينا عدد 
 .المقرة دةالجدي

 .عدد المرافق الثقافية وأماكن وجودها 

  برنامج لدعم وتطوير الواقع الثقافي في
 تم تطويره. -القدس

 في السيادية الثقافية المراكز في زيادةال نسبة 
 . المختلفة المحافظات

عدد المبدعين والعاملين الذين تمت تنمية  تنمية قدرات المبدعين والعاملين في  .1االرتقاء بمستوى  .9
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 المؤشرات األهداف السياسات
 الثقافية اإلنتاجان
 وجودتها.

 .فة والفنون حقل الثقا
رفع مستوى الجاهزية اإلدارية والمالية  .2

والمؤسساتية للمراكز والمرافق الفنية 
 .والثقافية القائمة

 قدراتهم.
 الشبابية والمبادرات اإلبداعات في الزيادة نسبة. 

توسيع نطاق  .10
الفعاليات الفنية في 

 .المناطق الجغرافية

في  كلها التجمعات الفلسطينية إشراك .1
 .الفعاليات الثقافية

تحقيق توزيع وتغطية متكافئة للمرافق  .2
الفنية والثقافية في المناطق الجغرافية 

 .المختلفة

  نسبة تغطية األنشطة الثقافية في المناطق
 الجغرافية كما ونوعا.

  نسبة وجود المرافق الثقافية في المناطق
 الجغرافية المختلفة.
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 السياسات ملخص نماذج  

 السياسات تنفيذ نماذج  

 المشاورات سجل  

 . المالحق8
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 .والمنفتح وتعزيزه المتعدد الثقافي الوعي تعميق(: 1) السياسة

  الثقافي : القطاع -

 . والمنفتح وتعزيزه المتعدد الثقافي الوعي تعميق : السياسة -

  الثقافة وزارة : الرئيسية سسةالمؤ  -

  األهلية المؤسسات ، الثقافة وزارة : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -

  الثقافية وتنوعها األنشطة زيادة:  للسياسة المقترح التوجه -

  اإلعالم وسائل في التثقيفية التوعية حمالت زيادة                            

 

 المتعددة الثقافة تجاه ايجابي وعي إحداث على السياسة هذه لقدرة : االقتراحات هذه وراء تقف التي األسباب -
 .  والمنفتحة

 

 .  والتعددية واإلبداع بالمرونة تتميز ثقافة:  اإلستراتيجي الهدف -

 

 المتنوعة الثقافية األنشطة على اإلنفاق نسبة -:  القطاعية النتائج مؤشر -
 اإلعالم ئلوسا في الثقافية التوعية حمالت عدد -

    اإلعالم وسائل غطتها التي الثقافية األنشطة عدد -

 .
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 والبيئة واألمنية واالجتماعية االقتصادية اآلثار
السياسة هذه ستعززها التي  

 التي األخرى  السياسية الوثائق
السياسة هذه تعززها  

 اإلصالح بخطة المرتبط البرنامج
 والتنمية

 عشر الثالثة الحكومة برنامج
وتنميتها المؤسسات تطوير  

عشر الثالثة الحكومة برنامج  
الوطنية األهداف   

 

 دور على األولى بالدرجة السياسة هذه ستؤثر
 غير الثقافية والمؤسسات  الثقافة وزارة

 قدراتهم تطوير في عموما   والمبدعين الحكومية
 تطوير في المساهمة ومن ثم إنتاجهم وتحسين
 عالوا تحسين في والمساهمة الوعي

 ، واالجتماعي االقتصادي

 السياسات السياسة تعزز هذه
 خطة في الواردة األخرى 

.  عام بشكل والتنمية اإلصالح
 السياسة لهذه الحالي الواع
إنجازه  وما نأمل التأثير محدود

 التعددية تقبل في زيادة هو
 عن طريق تنمية ، الثقافية
 وتكامل الثقافية وزيادتها األنشطة
 العام طاعالق بين األدوار
 . األهلي والقطاع

 تعزيز على السياسة هذه ستعمل
 من والتنمية اإلصالح برنامج
 والتراث واإلبداع الثقافة خالل
 مجتمعي وعي خلق طريق عن

 .   واالنفتاح بالتعددية يؤمن
 

عن  البشرية الموارد إدارة تطوير
 في العاملين قدرات طريق تطوير

 . الثقافية والقطاعات المجاالت

عن  اإلنسانية والتنمية الوطنية الوحدة عزيزت
 األخر الرأي واحترام الحوار ثقافة تعميق طريق
 االجتماعي النسيج تمتين على يساعد مما

 . الوطنية والوحدة
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 . والمواطنة واالنتماء والديمقراطية التعددية قيم إرساء إلى الهادفة التعليمية المناهج في االستثمار(: 2) السياسة

 

  الثقافي : القطاع -

 

 . والمواطنة واالنتماء والديمقراطية التعددية قيم إرساء إلى الهادفة التعليمية المناهج في االستثمار : السياسة -

 . الثقافة وزارة : الرئيسية المؤسسة -

 .  والتعليم التربية وزارة ، الثقافة وزارة : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -

 والتراث بالثقافة المرتبطة المساقات وزيادة التعليمية المناهج في الثقافي البعد دمج:  اسةللسي المقترح التوجه -
 .  تنفيذها وتطويرها جودة وتفعيل

                             

 والثقافي اإلبداعي المجال في المدارس طلبة لدى العام الاعف : االقتراحات هذه وراء تقف التي األسباب -
 .  والمواطنة التعددية قيم على يحافظ ومبدع ومنتم واع جيل خلق على تؤثر التي السلبية كياتالسلو  وتنامي

 

  والتعددية واإلبداع بالمرونة تتميز ثقافة:  اإلستراتيجي الهدف -

 

 .  المناهج الثقافي في البعد تامين نسبة -:  القطاعية النتائج مؤشر -

 والالمنهجية المنهجية المقررات في تدرس التي والفنية الثقافية المساقات عدد     -
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السياسة تخلفها التي اآلثار  الواقعة الفترة في الوضع 
2010-2008 بين  

األخرى  السياسية الوثائق  والتنمية اإلصالح خطة 
2008-2010  

 الثالثة الحكومة برنامج
 المؤسسات تطوير عشر

 وتنميتها

 عشر الثالثة الحكومة برنامج
الوطنية األهداف  
 

 شخصية خلق في السياسة هذه تسهم
 بشكل مجتمعها تخدم واعية متوازنة
 أمنيا وأياا واجتماعيا اقتصاديا أفال
 . وبيئيا

 إلى يشير الحالي الواع
 السابقة الكبيرة الجهود
 المناهج مديرة بذلتها التي
 والتعليم التربية وزارة في

 المناهج لتطوير
 تحتاج والتي الفلسطينية

 الجهود من المزيد إلى
 الثقافي البعد إلدخال
 لدى اإلبداع وتنمية

 .الطالب

 ، السياسة هذه تعزز
 المتعلقة السابقة السياسات
 المناهج بتطوير

  الفلسطينية
 

 في السياسة هذه تسهم
 منها: برامج تحقيق عدة

 ، التعليم بنوعية االرتقاء
 واإلبداع الثقافة وبرنامج

 مطور منهج خالل من
 فيالثقا البعد يتامن
 الدراسية المساقات وتنوع
 تنمية في تسهم التي

 إنسان وخلق اإلبداع
 . متوازن 

 البشرية حيث الموارد إدارة
 في السياسة هذه تسهم
البشرية  الموارد تعزيز

 المدى على وتطويرها
 .البعيد

 عن طريق اإلنسانية التنمية تعزيز
 ومتوازن   واع إنسان لخلق الثقافة
 .ديةبالتعد يؤمن ومبدع ومنتم
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.وتراكمي منهجي بشكل الثقافية الحركة تنشيط(: 3) السياسة  

  الثقافي : القطاع -

 

 . وتراكمي منهجي بشكل الثقافية الحركة تنشيط : السياسة -

 .  الثقافة وزارة : الرئيسية المؤسسة -

 .  الجامعات ، األهلي المجتمع مؤسسات : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -

 المطبوعات عدد وزيادة والفنية الثقافية األنشطة وتوزيع إنتاج معدل زيادة:  للسياسة قترحالم التوجه -
 .  والمنشورات

                             

 في تقديمها واقتصار ،ومحدوديتها والفنية الثقافية المنتوجات قلة : االقتراحات هذه وراء تقف التي األسباب -
 .  المهمشة المناطق خاصة منها، االستفادة المناطق من الكثير وحرمان محدودة مناطق

 

  . تواجده أماكن جميع في متواصل فلسطيني مجتمع:  اإلستراتيجي الهدف -

 

 

 .   الثقافية والمؤسسات الفرق  وفعاليات برامج في الزيادة نسبة:  القطاعية النتائج مؤشر -

 . المختلفة ثقافيةال الحقول في العاملين أعداد                          

 .  الثقافية والمستفيدين منها الفعاليات في المشاركين نسبة                         
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 الواقعة الفترة في الوضع السياسة تخلفها التي اآلثار
 2010-2008 بين

-2008 والتنمية اإلصالح خطة
2010 

 تطوير عشر الثالثة الحكومة برنامج
 وتنميتها المؤسسات

 الوطنية األهداف عشر الثالثة الحكومة جبرنام
 

 كتطوير عدة آثار السياسة هذه على يترتب
 االقتصاد عجلة وتحريك االجتماعي الوعي

 القدرات وتطوير الثقافي، الجانب في
  إاافة إلى. البشرية
 أدباء من ) الثقافي القطاع تنشيط

 في ،ومسرحيين،وعاملين وموسيقيين
 تقليديةال والصناعات النشر صناعة

 المواطنين بثقافة والنهوض( ال ...
 خالل من والفنية األدبية لألعمال وتذوقهم
  الثقافية وتسويقها الخيرات إنتاج

 السياسة السياسة تخدم هذه
 وتشكل الثقافة لوزارة العامة
 . السابقة هالخطط امتدادا  

 الثقافة السياسة ستدعم هذه
 ستمكن والتراث، كما واإلبداع
 تنمية في وتسهم لشبابوا النساء

 .  اإلبداع وتحفيز المواهب

 دعم خالل من البشرية الموارد إدارة
مدادها المؤسسات  بكوادر الثقافية وا 

 في العاملين وتدريب متخصصة بشرية
 .  الثقافي وتأهيلهم القطاع

 لجميع االجتماعية والعدالة المساواة تحقيق
 المشاركة فرص توفير عن طريق المواطنين

 والفنية الثقافية األنشطة توزيع خالل من افيةالثق
 . السكانية والتجمعات المناطق جميع على
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والشتات الوطن في الفلسطينيين بين التواصل نطاق وتوسيع تعزيز(: 4) السياسة  

  الثقافي : القطاع -

  والشتات الوطن في الفلسطينيين بين التواصل نطاق وتوسيع تعزيز : السياسة -

  الثقافة وزارة : الرئيسية لمؤسسةا -

 .  الخارجية وزارة( التحرير منظمة) األعلى المجلس ، الثقافة وزارة : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -

 والشتات الوطن في الثقافية المؤسسات بين العالقة وتطوير وتفعيل تنشيط إعادة:  للسياسة المقترح التوجه -
 والكتاب والمبدعين الفنانين ومشاركة الثقافية المنتوجات تبادل فرص تحسين وتفعيلها وتطويرها ، إاافة إلى

 .  إبداعهم ودعم
 الوحدة إاعاف إلى أدى الفلسطينيين الذي بين التواصل اعف : االقتراحات هذه وراء تقف التي األسباب -

 السياسة إلى هذه دفته لذلك الثقافية، المؤسسات بين والعالقة الفلسطيني، االجتماعي والنسيج الوطنية
 يعزز مما الواحد، الفلسطيني الشعب أبناء بين االجتماعي النسيج وترابط الوطنية الوحدة استعادة في المساهمة
 الثقافة حماية في مساهمتها إلى إاافة والعربي، الدولي االهتمام صدارة إلى ويعيدها الفلسطينية القاية
 .  الوطنية

 .  تواجده مناطق جميع في متواصل لسطينيف مجتمع:  اإلستراتيجي الهدف -

  : القطاعية النتائج مؤشر -

 .  والشتات الوطن في المنفذة النشاطات عدد ، المشتركة الثقافية البرامج عدد -

.وفي الشتات الوطن داخل والفنية الثقافية المؤسسات بين المشترك العمل اتفاقيات عدد -
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 الواقعة رةالفت في الوضع السياسة تخلفها التي اآلثار
 2010-2008 بين

-2008 والتنمية اإلصالح خطة
2010 

 تطوير عشر الثالثة الحكومة برنامج
 وتنميتها المؤسسات

 الوطنية األهداف عشر الثالثة الحكومة برنامج
 

 إيجابية أثارا السياسة هذه تنفيذ سيترك
 للمواطنين -،االجتماعي المستوى  على

 اللحمة استعادة في -الفلسطينيين جميعهم 
 التجمعات بين الروابط وتمتين االجتماعية
 توحيد عنصر الثقافة وجعل الفلسطينية

 . الوطنية بالهوية وتمسك

 إاافة السياسة هذه تشكل
 الخطة في جاء ما إلى

 الفلسطينية للثقافة الوطنية
 األعلى المجلس أعدها التي

 العام الثقافة ووزارة للثقافة
 تتامن والتي 2006
 عامة امجوبر  توجهات
 الوطن بين العالقة لتطوير
 حقيقيا اهتماما والشتات
 عنصر الثقافة لجعل وجادا
 .  وحماية توحيد

 واإلبداع الثقافة سيسهم برنامج
 البنية إنشاء وبرنامج والتراث،
 للثقافة وتطويرها ودعمها التحتية
 مالئمة بيئة خلق في فاعل بشكل
 آليات وواع اإلبداع و لإلنتاج
 في المؤسسات بين ةمشترك عمل
 . والشتات الوطن

 إدارة تطوير في السياسة هذه تسهم
 تدريب خالل من البشرية الموارد
الثقافية  القطاعات في العاملين
 رعاية سبل وتعزيز ، وتأهيلهم
 . والشتات الوطن في الثقافية اإلنتاجان

 الوطنية الوحدة تعزيز في السياسة هذه تسهم
 اإلنسانية التنمية تعزيزو  الالجئين، حقوق  وحماية

 ورعاية المشترك الثقافي العمل طريق، عن
نتاجاته المبدعين  .  واإلنسانية الوطنية الثقافية موا 
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 . واألجنبية العربية الشعوب مع الثقافي والتبادل التواصل نطاق وتوسيع تعزيز( : 5)السياسة -

  الثقافي : القطاع -

 . واألجنبية العربية الشعوب مع الثقافي والتبادل لتواصلا نطاق وتوسيع تعزيز : السياسة -

  الثقافة وزارة : الرئيسية المؤسسة -

 الوطني االقتصاد ،وزارة(  التحرير منظمة)  األعلى المجلس ، الثقافة وزارة : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -
 .  األهلي والقطاع الخارجية، وزارة ،

 ، التنفيذ مواع الثقافية والنشاطات البرامج لواع تفصيلية عمل خطة دإيجا:  للسياسة المقترح التوجه -
 .  الالزمة المالية الموارد توفير مع الشركاء جميعهم، بين والتنسيق العمل آليات وتحديد

 القاية دعم في هاما   دورا   والتواصل الثقافي التبادل يلعب : االقتراحات هذه وراء تقف التي األسباب -
 الفلسطيني، والتراث الثقافة نشر وفي ، واالستقالل التحرر في الفلسطيني الشعب حقوق  دعمو  الفلسطينية
 .  األخرى  الشعوب ثقافات على واالنفتاح العالمي، والحااري  الثقافي المشهد في والمساهمة

 الثقافات في ويساهم يتميز باالنفتاح تواجده ، أنحاء جميع في متواصل فلسطيني مجتمع:  اإلستراتيجي الهدف -
 . األخرى 

  -:  السياسة تحققه الذي النجاح مدى إلى تشير التالية، المؤشرات : القطاعية النتائج مؤشر -

 .  سنويا   القدس لمناصرة المنفذة األنشطة عدد .1

 .  العالم دول في سنويا   المنفذة والفعاليات األنشطة عدد .2

 أفالم، عروضو ، شعبية وفنون  مسرح عروضو مهرجانات،) فلسطينية فعاليات بها نظمت التي الدول عدد .3
 (. ال ..... للكتاب معارضو  ، التشكيلي للفن معارضو 

 . وفنية ثقافية فعاليات وقدمت فلسطين زارت التي وفود الدول عدد .4

 .  الفعاليات حاروا الذين واألجانب العرب المواطنين عدد .5

  والمفعلة الموقعة الثقافية االتفاقيات عدد .6
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 الواقعة الفترة في الوضع السياسة خلفهات التي اآلثار
 2010-2008 بين

-2008 والتنمية اإلصالح خطة
2010 

 تطوير عشر الثالثة الحكومة برنامج
 وتنميتها المؤسسات

 الوطنية األهداف عشر الثالثة الحكومة برنامج

 في تسهم حيث كبير تأثير لهذه السياسة
 الصدارة في الفلسطينية القاية واع
 القوى  كما تسهم في تجنيد وليا ،ود عربيا  

 القدس قاية لمناصرة والشعبية الرسمية
 ايجابيا   السياسة هذه تؤثر  كما.  وعروبتها

 تسويق خالل من الوطني االقتصاد على
تأثيرها  أما.  الفلسطينية المنتجات

 الثقافي التنوع االجتماعي فيتاح في تقبل
 .  األخرى  الشعوب مع والتواصل

 إلى سياسةال هذه تسعى
 في وترجمتها الجهود تنظيم
 للتبادل تنفيذي برنامج
 مع وبالتعاون  الثقافي
 واألهلية الرسمية الجهات
 للسياسة وتجاوز المختلفة
 على المبنية السابقة

 . التنظيم واعف االرتجال

 من وعدد الثقافة وزارة وقعت
 واألهلية الرسمية المؤسسات
 ثقافي، وتعاون  تبادل اتفاقيات

 النشاطات من عدد كوهنا
 مثل الدول من عدد مع المتبادلة

 معارض،ندوات، فنية عروض)
 وقد كانت(  ال ...دراسية منح

 ثقافية عاصمة القدس تجربة
 التبادل وتفعيل لتنشيط فرصة

 االتفاقيات من وعدد الثقافي،
 تسعى. الدول من عدد مع الثقافية
 اتفاقيات وتفعيل توقيع إلى الوزارة
 الدول من المزيد مع ثقافي تبادل
لى واألجنبية العربية  تنظيم وا 

 األسابيع في أوسع مشاركات
 المتخصصة والمهرجانات الثقافية
 الدراسية المنح عدد وزيادة

 . المختلفة بالتخصصات

 في الحكومة برنامج السياسة هذه تعزز
 تطوير ، وتنميتها المؤسسات تطوير
 اإلدارة مجال في العامل الكادر قدرات

 الرسمية المؤسسات في ثقافيةال
 استخدام على القدرة وتطوير ، واألهلية
 .  الحديثة االتصال وسائل

 للحكومة الوطنية األهداف مع السياسة هذه تلتقي
 باعتبارها القدس حماية هدف خاصة. عشر الثالثة

كذلك فإن تلك السياسة  لفلسطين، األبدية العاصمة
 لمناصرة وليةود إقليمية عالقات بناء تلتقي مع 

 عدد زيادة خالل من وذلك الفلسطينية القاية
 ، والندوات المهرجانات في الفلسطينية المشاركات
 وزيادة العام دول من وفعاليات أنشطة واستاافة

 مناصرة وحمالت الخارج في الدراسية البعثات عدد
 .  القدس لحماية

 
 
 
 
 
 
 



 

 85 

. والهوية ثالترا وصون  حماية في االستثمار(: 6) السياسة  

  الثقافي : القطاع -

 . والهوية التراث وصون  حماية في االستثمار : السياسة -

 .  الثقافة وزارة : الرئيسية المؤسسة -

 المجتمع ،مؤسسات(  التحرير منظمة)  األعلى المجلس ، الثقافة وزارة : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -
 . واآلثار السياحة وزارة الدينية، والشؤون  قافاألو  وزارة ، والتعليم التربية ،وزارة األهلي

 النوادر ، األمثال ، األساطير ، الحكايات)  الشفاهي الموروث وأرشفة وتوثيق جمع:  للسياسة المقترح التوجه -
 بأهمية الوعي مستوى  ورفع ،( والمخطوطات ، اللهجات ، الموسيقى ، الشعبية األغاني ، والتقاليد العادات ،

 .  التراث

 وذاكرة وتاري  شفاهي، موروث)  من الفلسطيني التراث يتعرض : االقتراحات هذه وراء تقف التي ألسبابا
 . التراث بحماية الخاصة واالتفاقيات والتشريعات القوانين  والى غياب السرقة الى(  ومخطوطات وناال

 لألجيال ونقلها الشفاهية وراتالمأث حماية إلى السياسة هذه تسعى.  اإلسرائيلي االحتالل قبل من التشويه -
 الجمع خالل من وذلك ، الفلسطينية الرواية وترسي  لتأكيد الناالية والتجربة الجمعية وحماية الذاكرة ، القادمة
حياء والتوثيق  .وتجدده الموروث هذا وا 

 .  ومتجدد ومحمي مصان الفلسطيني، للشعب ثقافي موروث:  اإلستراتيجي الهدف -

  التراث ومراكز الجامعات في األرشيفية المجموعات عدد -:  طاعيةالق النتائج مؤشر -

 الشفاهية والذاكرة التراث حفظ على العاملة المؤسسات عدد -

 التراث بأهمية الوعي زيادة بهدف نفذت التي التوعية حمالت عدد -

 .الشفاهي التراث تجمع التي للكوادر التدريبية تالدورا عدد -

 . التراث بحماية الخاصة اقياتواالتف والتشريعات القوانين -
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-2008 والتنمية اإلصالح خطة األخرى  السياسية الوثائق السياسة تخلفها التي اآلثار
2010 

 تطوير عشر الثالثة الحكومة برنامج
 وتنميتها المؤسسات

 األهداف عشر الثالثة الحكومة برنامج
 الوطنية

 

 على شرمبا بشكل السياسة هذه تؤثر
 إشراك خالل من ، االجتماعية الحياة

 جمع في والمساهمة المواطنين فآال
بأشكاله المختلفة ، كما ستؤثر  تراثهم

 على الناحية االقتصادية هذه السياسة
 في المهتمين من عدد تشغيل عبر
 والدارسين والباحثين القطاع هذا

 كتب إنتاج خالل من والفنانين
نتاج والكبار للصغار  المأف وا 

 . وغيرها وموسيقى ومسرحيات

 
 

 للمشاريع امتدادا السياسة هذه تشكل
 وعدد الثقافة وزارة في نفذت التي المختلفة

 في العاملة األهلية الثقافية المؤسسات من
 التي الجامعات إلى إاافة ، التراث حقل
 جمع) -:مثل المشاريع من عددا نفذت

 ةالتقليدي الموسيقى جمعو  الشعبية، الحكاية
( . األخرى  والموروثات اللهجات، وجمع ،

 الحكاية مشروع استكمال يجري  أن والمتوقع
 في بقية( والتوثيق الجمع) الشعبية

 الدورة وتنظم الفلسطينية المحافظات
 الشفاهية الموروثات جمع لفريق التدريبية
 .والشتات الوطن من األخرى 

 تحقيق في السياسة هذه تسهم
مجاالت في  ) األهداف المرجوة

 فمن(  والتراث ، واإلبداع الثقافة
 وجمع التدريب برامج خالل

 ، وتوثيقها الشفاهية المأثورات
 الثقافة تغتني استخدامها وا عادة

  اإلبداعية باألعمال الفلسطينية
 من الثقافي موروثها وتحمي
 مشاعر وتغني والسرقة الاياع
 . والمواطنة االنتماء

 ارةإد بتطوير السياسة هذه ترتبط
 تدريب خالل من البشرية الموارد
 جمع على قادرة كوادر وتأهيل
 والذاكرة  الشفاهي الموروث وتوثيق
 .  وتراكمي منهجي بشكل ، الجمعية

 الوطنية األهداف السياسة هذه تخدم
 :  التالية
 باعتبارها القدس وحماية االحتالل إنهاء

 ، الفلسطيني للشعب األبدية العاصمة
 من وذلك الوطنية الوحدة وتعزيز وحماية
 الوطنية الهوية على التأكيد خالل

 . الفلسطينية
 الهوية عن تعبير جوهره في التراث كون 

 . شعبنا تاري  في العميق بامتدادها الثقافية
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.لها والحماية الرعاية وتوفير ، والحرفية التقليدية الصناعات تشجيع( : 7)السياسة  

  الثقافي : القطاع -

 .لها والحماية الرعاية وتوفير ، والحرفية التقليدية الصناعات تشجيع : السياسة -

 . الثقافة وزارة : الرئيسية المؤسسة -

 ووزارة الوطني االقتصاد ووزارة ، واآلثار السياحة ووزارة ، الثقافة وزارة : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -
 .  األهلية والمؤسسات الخارجية

 ، باالندثار المهددة الصناعات إلحياء ومشاريع برامج واع إلى السياسة هذه تسعى: للسياسة المقترح التوجه -
 لجعله( التصاميم) وخاصة اإلنتاج جودة لتحسين القطاع هذا في العاملين وتأهيل ، القائمة الصناعات وتطوير
 . خارجيا  و  داخليا   المنتجات لتسويق أماكن تهدف إلى توفير كذلك.  واالستخدام لالقتناء صالحا  

 مهددة أصبحت والحرف التقليدية الصناعات من هناك العديد  : االقتراحات هذه وراء تقف التي األسباب -
 عملية فأن الوطنية الثقافية الهوية عناصر تعد إحدى والحرف الصناعات هذه وألن.  ألسباب عديدة باالندثار
حيائها حمايتها سه جهة، من الوطنية للهوية حماية يعد وا   ،أخرى  جهة من االقتصاد عجلة تحريك في اماوا 
نعاشا  . وأسرهم المواطنين آلالف ماديا دخال توفر الوقت ذاته في وهي الثقافية، للسياحة وا 

 .  ومتجدد ومحمي مصان الفلسطيني للشعب ثقافي موروث:  االستراتيجي الهدف -

 .  إلحيائها برامج واع على العمل جرى  التي التقليدية والصناعات الحرف عدد :القطاعية النتائج مؤشر -

 .  القطاع هذا في العاملين لتأهيل تنظم التي الدورات عدد                         

 .  المتدربين عدد                         

 . وخارجيا   داخليا   المنظمة المعارض عدد                         
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السياسة تخلفها التي اآلثار -2008 بين الواقعة لفترةا في الوضع 
2010 

 

والتنمية اإلصالح خطة  
2008-2010  

 تطوير عشر الثالثة الحكومة برنامج
وتنميتها المؤسسات  

       عشر الثالثة الحكومة برنامج
الوطنية األهداف  
 

 من مستوى  السياسة هذه سيرفع تنفيذ
كما  القطاع، هذا في العاملين دخل

 ليةعا سلع إنتاج في قدراتهم سيطور
 من المزيد خلق ومن ثم الجودة،
 .الحياة جودة وتحسين العمل فرص

 إلى يهدف مشروعا الثقافة وزارة تمتلك
 التقليدية والصناعات الحرف وحماية تطوير
 وتدريب شامل مسح عملية إجراء عبر

 لتطوير الصناعات بعض في العاملين
 .الحرفية للمنتجات معارض وتنظيم قدراتهم

 نطاق توسيع دم فيتمثل فيالقا أما التوجه
 والصناعات الحرف جميع الستهداف العمل

 في وخاصة التدريب دورات وزيادة التقليدية
 مستوى  رفع على والعمل التصميم مجال

 هذه منتجات واستخدام القتناء المواطنين
جراء الحرف  لتسويق الالزمة التسهيالت وا 

 المعارض خالل من خارجيا   المنتجات
جراءات  المنتجات هذه لترويج اراتالسف وا 

 في معارض أو بيع أماكن تخصيص كذلك
 .  السياحية المناطق

 برامج السياسة هذه تخدم
 :  التالية الحكومة

 الصناعة تنمية عمل، فرص خلق
 التدريب برنامج تطوير السياحية،
 حماية وذلك عن طريق المهني
حياء  والحرف الصناعات وا 

 تنظيم خالل ومن وتطويرها
 للعاملين وتأهيلية تدريبية دورات

 فتح خالل ومن المجال هذا في
 وتنظيم وخارجية محلية أسواق

 الوعي وزيادة دائمة معارض
 . الصناعات هذه بأهمية

 برنامج مع السياسة هذه تلتقي
 وتنميتها المؤسسات لتطوير الحكومة
 والموارد البشرية الموارد إدارة وتطوير
 استغالل طريق عن وذلك المالية
 لتوفير التقليدية الصناعات قطاع
 نسبة وخفض جديدة عمل فرص
 األفراد مستوى دخل وتحسين البطالة

 .المجال هذا في العاملة والمؤسسات

 التنمية بتعزيز السياسة هذه تسهم
 االقتصادي االستقالل وتحقيق اإلنسانية
 فرص توفير خالل من الوطني واالزدهار

 هذا في للعاملين مادي ودخل عمل
 عن طريق القومي الدخل وزيادة لقطاعا

 تطوير وكذلك االقتصاد عجلة تحريك
 وخارجيا   محليا   الثقافي والتواصل التبادل
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. الجغرافية وزيادته المناطق في الفنية الفعاليات نطاق توسيع( : 8) السياسة  

  الثقافي : القطاع -

 . وزيادته الجغرافية قالمناط في الفنية الفعاليات نطاق توسيع : السياسة -

 .  الثقافة وزارة : الرئيسية المؤسسة -

 الحكم وزارة ، اإلعالم وزارة ، األهلي المجتمع مؤسسات ، الثقافة وزارة : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -
 .  والتعليم التربية وزارة ، المحلي

 المنتجات من االستفادة ، لمحافظاتا كافة في المواطنين لجميع الفرصة إتاحة:  للسياسة المقترح التوجه -
 ومهيأة مجهزة ثقافية ومرافق فااءات توفير خالل من وذلك ، الثقافية الفعاليات في والمشاركة ، والفنية الثقافية
                      .  الثقافي للعمل

 الثقافة من تنتفع ال الفلسطينية التجمعات من كبيرا أن عددا : االقتراحات هذه وراء تقف التي من األسباب -
 التي العقبات إلى إاافة.  غيرها دون  مناطق معينة في الثقافي، االهتمام وتمركز كاف اهتمام توفر عدم بسبب

قامة جدار األرض ومصادرة المستوطنات توسيع خالل من االحتالل يفراها  العنصري والحواجز الفصل وا 
 .  الوطن أوصال وتقطيع

 الثقافية للحقول وممكنة محفزة وقانونية ومؤسساتية وبشرية مادية تحتية بنية ةإقام : االستراتيجي الهدف -
 الفلسطينية

 . المحافظات في ثقافيا   الناشطة والمراكز المؤسسات عدد :القطاعية النتائج مؤشر -

 .  محافظة كل في المنظمة واألنشطة الفعاليات عدد                         

 . نشاط كل من المنتفعين عدد                         

 .جودتها ومستوى  األنشطة نوعية                          
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السياسة تخلفها التي اآلثار  الواقعة الفترة في الوضع 
2010-2008 بين  

األخرى  السياسية الوثائق  والتنمية اإلصالح خطة 
2008-2010  

 الثالثة الحكومة برنامج
 المؤسسات تطوير عشر

 وتنميتها

 عشر الثالثة الحكومة برنامج
الوطنية األهداف  
 

 السكانية التجمعات من العديد ستستفيد
 من األهلي القطاع ومؤسسات والبلديات
 هذه تنفيذ حال الثقافي في الحراك
  وسيترتب على ذلك مشاركة، السياسة

واألطفال  الشباب خاصة المواطنين كافة
 الحراك في وسيسهم تنفيذها منهم

 عدد بزيادة وذلك واالقتصادي االجتماعي
 عدد وزيادة األنشطة في العاملين

 وتقديم التدريب برامج في المشاركين
 .  العروض

 امتدادا السياسة هذه تشكل
 الوزارة في المتبعة للسياسة

 دعم ،وهي سنوات منذ
 والفنية الثقافية اإلنتاجات

 والتي المواهب تنمية وبرامج
 الموارد لقلة محدودة، كانت

 .  ماليةال
 دعم زيادة من المتوقع

 ونوعا   كّما الثقافي اإلنتاج
 المناطق على والتركيز
 فرص توفير في حظا   األقل

 من واالنتفاع المشاركة
 .  وخيراتها الثقافة

 وتعزز السياسة هذه تخدم
 لوزارة االستراتيجية الخطة
 الثقافة نشر في الثقافة

 اإلبداع وتشجيع والمعرفة
 الحكومة لقب من ،والمقررة
 . الحالية

 دعم على السياسة هذه تعمل
 وتطوير إنشاء برنامج تحقيق
 التحتية، الثقافية البنى ودعم

 واإلبداع الثقافة وبرنامج
 خالل من وذلك  والتراث
 في المواطنين وتحفيز تشجيع

 على المحافظات كافة
 الثقافية الحياة في المشاركة
 لتنمية البرامج وتوفير
 . اعواإلبد المواهب

 إدارة السياسة هذه تكفل
 في للعاملين البشرية الموارد
 والمرافق الثقافي القطاع
 في خبراتهم وزيادة الثقافية،
 الثقافي العمل مجاالت
 . المختلفة والفني

 تحقيق في السياسة هذه تسهم
 االجتماعية والعدالة المساواة

 التنمية وتعزيز للمواطنين كافة
 وفيرت خالل من وذلك اإلنسانية
 المواطنين وتحفز تتيح ثقافية أماكن
 شرائحهم على اختالف على

 الثقافية األنشطة في المشاركة
 . المقدمة الفعاليات من واالنتفاع
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 .الثقافة خدمات وجودة بمستوى  االرتقاء(: 9) السياسة

  الثقافي : القطاع -

 . الثقافة خدمات وجودة بمستوى  االرتقاء : السياسة -

 . الثقافة وزارة : سيةالرئي المؤسسة -

 األهلي القطاع ومؤسسات ، والتعليم، والجامعات التربية الثقافة، ووزارة وزارة : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -
 . الخاص والقطاع ،

 دورات وذلك عن طريق تنظيم والفنون  الثقافة حقول في العامل الكادر مستوى  رفع:  للسياسة المقترح التوجه -
 التجهيزات وتوفير وماليا   إداريا   الثقافة في العاملة المؤسسات عمل وتطوير ، متخصصة عمل اتوورش تدريبية

 . 

 اإلنتاج هذا جودة مستوى  إال أن الثقافي اإلنتاج من كّم كبير هناك : االقتراحات هذه وراء تقف التي األسباب -
 إدارية جاهزية توفر ولعدم فيه العاملين لدى المتخصصة والدراسات الخبرات لاعف وذلك اعيف ، بمعظمه
 .  الثقافية والمرافق المؤسسات لدى ومالية

 الثقافية للحقول وممكنة محفزة وقانونية ومؤسساتية وبشرية مادية تحتية بنية إنشاء : االستراتيجي الهدف -
  الفلسطينية

 . الفنون و  الثقافة مجاالت في المتخصصة التدريبية الدورات عدد  : القطاعية النتائج مؤشر -

  . الدراسية والمنح التدريبية الدورات من المستفيدين عدد                           

 . ثقافي مجال كل في اإلبداعية نتاجاتاإل عدد                           

 . وماليا إداريا قدراتها تطوير من المستفيدة المؤسسات عدد                           
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 الواقعة الفترة في الوضع  السياسة تخلفها التي االثار
 2010-2008 بين

 والتنمية اإلصالح خطة األخرى  السياسية الوثائق
2008-2010 

 الثالثة الحكومة برنامج
 المؤسسات تطوير عشر

 وتنميتها

 عشر الثالثة الحكومة برنامج
 الوطنية األهداف

 

نها تترك هذه السياسة العديد من اآلثار م
 وقدرات العاملين لدى متطورة : خبرات

 لإلنتاجات جيد ومستوى  ومالية إدارية
 تؤثر الثقافية، هذه اآلثار وغيرها

،  الثقافية المنتجات ترويج على اقتصاديا  
 العاملين من المزيد وتشغيل

القطاع، باإلاافة  هذا في المتخصصين
 يتذوق  فلسطيني مجتمع إلى خلق
 .بها ركويشا الثقافية األعمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى الحالي الواع يشير
 قبل من تنفذ برامج وجود
 من وغيرها الوزارة

 الرسمية المؤسسات
تتميز بنجاحها  واألهلية

 مثل وتأثيرها الكبيرين :
 األطفال أدب برنامج
 للجميع القراءة وبرنامج
سنوات  سبع منذ الممتد
 السياسة هذه تتوجه ،كما

 بجودة االرتقاء لتحقيق
 جميع في الثقافية ماتالخد

 مسرح) المجاالت
 ،سينما،موسيقى،فنون 

 ال ... أطفال ،أدب شعبية

 

 توجه السياسة هذه تعزز
 الثقافي والقطاع الوزارة

 االرتقاء على فيه والعاملين
 الثقافي اإلنتاج بمستوى 

 المبدعين قدرات ورفع
 .واإلداريين

 على السياسة تساعد هذه
 : التالية البرامج تحقيق

 والتراث، واإلبداع ثقافةال
 المرأة وتمكين المهني التدريب
 عمل فرص وخلق والشباب

 تطوير خالل من وذلك
 المنتجة األعمال مستوى 
 وخلق العاملين كفاءة ورفع
 النساء تمكن عمل فرص

 الفاعلة المشاركة من والشباب
 . الثقافية والحياة المجتمع في

 برنامج السياسة هذه تعزز
 الموارد يرتطو  في الحكومة
 تدريب خالل من البشرية
 مجال في العاملين وتأهيل
 الفنية والمهن الثقافية اإلدارة

التخصصية  والثقافية
 توفير خالل ومن وتأهيلهم،

 الجامعات في دراسية منح
 مثل تخصصات تدرس التي

 التراث، الفنون،)    

 والمخطوطات، المكتبات،
 واألدبي الفني والنقد
 (ال .....

 األهداف من السياسة عددا ذهه تخدم
 التنمية أهمها تعزيز الوطنية
 توفير وذلك عن طريق ،اإلنسانية

 كفاءة لرفع متخصصة تدريبية برامج
 األعمال جودة وتحسين العاملين
 . واسع نطاق على وترويجها المنتجة
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.للثقافة التحتية البنى في االستثمار( : 10)السياسة  

  الثقافي : القطاع -

 .للثقافة التحتية البنى في االستثمار : السياسة -

 . الثقافة وزارة : الرئيسية المؤسسة -

 ،واآلثار السياحة وزارة التربية وزارة المحلي، الحكم وزارة.,الثقافة، وزارة : التنفيذ على تعمل التي المؤسسة -
 . الخاص القطاع ، األهلي القطاع مؤسسات

 والتمتع منها االستفادة المواطنين لجميع تتيح ثقافية، مرافق توفير في العدالة تحقيق:  للسياسة المقترح التوجه -
نشاء مكتبات ،األغراض متعددة ثقافية مراكز وتجهيز بخيراتها،  القوانين وحزمة والفني الثقافي للتراث ومتاحف وا 

        .         المقدسي بالتراث االهتمام وزيادة الثقافية للحياة والداعمة المنظمة والتشريعات
 في واعفها الغربية الافة وسط منطقة في الثقافية المرافق انحسار : االقتراحات هذه وراء تقف التي األسباب -

 الثقافة من االنتفاع السكانية من التجمعات من الكثير حرمان إلى يؤدي مما الشتات ومناطق المحافظات باقي
 والتعصب، والتشدد المحافظة نزعات وينمي والتسامح دديةالتع وقبول االنفتاح يعيق ومما المختلفة، بمنتجاتها

 األثرية والمواقع بالمباني االهتمام إاافة إلى اعف واألدبية، الفنية األعمال تذوق  ويؤدي إلى اعف
 تحتية بنيةإقامة :  االستراتيجي الهدف. وغيرها القدس في نادرة مخطوطات من وما فيها التاريخية والمكتبات

  الفلسطينية الثقافية للحقول وممكنة محفزة وقانونية ومؤسساتية ةوبشري مادية

   : القطاعية النتائج مؤشر -

 . الثقافية للحياة المنظمة والتشريعات القوانين عدد -

  .فتية وأماكن تواجدها ومعارض ومتاحف، سينما، وقاعات ومسارح، من مكتبات، الثقافية المرافق عدد -

. القدس في المحمية ةاألثري والمواقع المباني عدد -
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 الواقعة الفترة في الوضع  السياسة تخلفها التي اآلثار
2010-2008 بين  

 السياسية الوثائق
 األخرى 

-2008 والتنمية اإلصالح خطة
2010 

 عشر الثالثة الحكومة برنامج
وتنميتها المؤسسات تطوير  

 عشر الثالثة الحكومة برنامج
الوطنية األهداف  

 اقتصادية أبعاد سةالسيا هذه إن لتنفيذ
 رغم ووااحة، مميزة وثقافية واجتماعية،

 والتي يتطلبها، التي العالية المالية التكلفة
 من بالعديد والوطن المواطنين على ستعود

 للثقافة التحتية الفوائد، ومثال ذلك أن البنى
  مستدام وبشكل جميعا   المواطنين ستفيد

 الفرص عن طريق إتاحة العدالة، وستحقق
 الخيرات من االنتفاع المواطنين ميعلج

 السيادية المراكز ستعزز كما الثقافية،
 والتمسك الوطني االنتماء مشاعر وتشغيلها،
 إقرار أن كما بمستقبلهم، والثقة بالهوية
 الحماية ستمنح للثقافة الداعمة القوانين

 وستحفظ سواء حد على والمبدعين للمواطنين
 آثار جميعهاولتلك األبعاد  الطرفين، حقوق 

 ايجابية تتاح من خالل تعزز اجتماعية
 وآثار المواطنين، بين االجتماعية الروابط

 في المئات تشغيل اقتصادية تتمثل في
دارة الثقافية الصناعات  الثقافية المرافق وا 

 وزيادة األهلي المجتمع مؤسسات وتفعيل
 . ومامونا   شكال مستواها وتحسين إنتاجها

 متدادا السياسة هذه تمثل
 تعطلت سابقة لسياسة

 ،األدراج في وحبست مشاريعها
 تحريرها إلى بحاجة زالت وال

: مثل تنفيذها في والشروع
 ومخططات القوانين، مسودات

 ومكتبة ثقافية مراكز إلنشاء
 بتجهيزات وقوائم وطنية،
 سينما ودور مسارح تحتاجها
 . وغيرها ثقافية ومراكز
 سبعة إلنشاء مخططات هناك
 الحرية وقصر ثقافية، مراكز

 الحرف ومجمع لألطفال
 والمكتبة التقليدية، والصناعات

 فصيل)يسيطر التي الوطنية
 في هاامبن على( عسكري 
  غزة قطاع

الثقافة  وزارة تمتلك
 من المؤسسات وبعض
 واألهلية، الرسمية

 ومشاريع مخططات
 قوانين، ومسودات
 السنوات في أنجزت

 يجري  ولم المااية
 نفيذهات على العمل

 عديدة، ألسباب
 االهتمام اعف

 في بدورها واالقتناع
 وتعطل الدولة، بناء

 التشريعي، المجلس
 تخصيص وعدم

 .الالزمة األموال

 التالية األهداف السياسة هذه تدعم
 الثقافة والفاعلة، الناجعة الحكومة)

 البنى وتطوير والتراث، واإلبداع
نشاء الثقافية،  الثقافية البنى ودعم وا 

  منظومة خالل من وذلك( تحتيةال
 تأخذ التي والفاعلة المترابطة القوانين
وعن  بعين االعتبار، الثقافي البعد

 مفهوم ترس  التي القوانين طريق سن
 الرموز خالل ومن القانون  دولة

 الرموز تلعب والتي للدولة السيادية
 تأكيدها في كبيرا   دورا   الثقافية

 أرشيف وطنية، مكتبة ، متاحف)
 متحف وطنية، نشر دار وطني،
 إنشاء إلى إاافة(  ال ..التراث،
 التحتية وتطويرها الثقافية البنى

 ثقافي حراك إلحداث وتجهيزها
 في المواطنين كافة يخدم واجتماعي

 العمل على ويحفزهم والشتات الوطن
 وقبول والمواطنة االنتماء عن والتعبير

 .حياة كنمط والتعددية الديمقراطية

 توحيد هدف السياسة ذهه تخدم
دارة ،وتحديثه القانوني اإلطار  وا 
 وذلك والمادية، البشرية الموارد

 في الثقافي البعد دراسة خالل من
. الدولة في بها المعمول القوانين

 الحامية القوانين سن خالل ومن
باإلاافة إلى  للثقافة، والداعمة
 السيادية المراكز إنشاء توظيف

 نية،وط مكتبة وطني، متحف)
 وطنية، نشر دار وطني، أرشيف
 لبناء تمهيدا  ( التراث متحف

زالة الدولة مؤسسات : االحتالل وا 
 استثمار الموارد يتطلب وهذا

 المدربة والمؤهلة لتمكينها البشرية
دارة الثقافية، الحياة تطوير من  وا 

 .ناجح بشكل المؤسسات

 تحقيق في السياسة هذه تسهم
 :التالية الوطنية األهداف

نهاء القدس، حماية)  وا 
 العدالة وتحقيق االحتالل،
( المواطنين بين جميع ةا والمساو 
 وتعزيز حماية خالل من وذلك
 في واألثري  الثقافي البنيان
 المرافق عدد وزيادة القدس،
 والمراكز والسيادية، الثقافية
 في والمكتبات الثقافية

 جميعها ولدى المحافظات
 في الفلسطينية التجمعات
 حفظ مراكز وتقوية ،الشتات
 االستخدام وتحقيق التراث،
 البرامج خالل من لها األمثل

 الهوية ترس  التي والقوانين
 الرواية وتؤكد الوطنية، الثقافية

 الرواية مواجهة في الفلسطينية
 الطريق وتمهد ،اإلسرائيلية

 . واالستقالل للحرية
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 الملحق )ج(
 نموذج سجل المشاورات

اورملخص فعاليات التش  

 عدد المشاركين الموقع التاريخ الغرض من التشاور نوع الفعالية الرقم

1. 17/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها عقد ورشة ) المكتبات والمخطوطات واألرشيف (  شخص 19 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   
2. ( األطفال أدبعقد ورشة )   17/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها  شخص 17 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   
3. 18/1/2010 مناقشة صياغة الحرف الصناعية عقد ورشة ) الحرف والصناعات التقليدية (  شخص 18 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   
4. 18/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها عقد ورشة ) التراث المادي وغير المادي (  التعليم المستمر / بيرزيت مركز  شخص 13   
5. 19/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها عقد ورشة ) التشريعات والقوانين والسياسات الثقافية (  شخص 16 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   
6. 19/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها عقد ورشة ) الثقافة والتعليم (  يم المستمر / بيرزيتمركز التعل  شخص 17   
7. 20/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها عقد ورشة ) التبادل والتواصل الثقافي (  شخص19 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   
8. 20/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها عقد ورشة ) المؤسسات والمراكز الثقافية (  / بيرزيتمركز التعليم المستمر   شخص 11   
9. 25/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها عقد ورشة ) الفنون البصرية (  شخص 18 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   
10. 26/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها عقد ورشة ) المسرح والرقص (  شخص 14 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   

11. صناعة الكتاب (عقد ورشة )   26/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها  شخص 19 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   
12. 27/1/2010 مناقشة ورقة البحث والتعقيب عليها عقد ورشة )الموسيقى (  شخص 11 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   
13. والنقد( األدبعقد )ورشة   عليها مناقشة ورقة البحث والتعقيب   27/1/2010 شخص 14 مركز التعليم المستمر / بيرزيت   
14. الثقافي في قطاع غزة  عمناقشة الواق عقد ورشة عبر الفيديو كونفرنس مع قطاع غزة 

 في ظل الظروف الراهنة
2/2/2010 شخص 57 مركز بال تريد   

15. ورشات داخل المحافظات 6عقد  شخص 160 داخل المحافظات  مناقشة الواع الثقافي   
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 الملحق )د(
 المؤسسات المشاركة

مؤسسات المجتمع المدني/المنظمات  هيئات الحكم المحلي المؤسسات الحكومية الفعالية
 غير الحكومية

 / الدول المانحة القطاع الخاص
 المؤسسات الدولية

 آخرون 

1.  كتاب اليونسكو إتحاد الصناعات التقليدية والسياحية العام للمرأة االتحاد مكتبة بلدية البيرة والتنمية اإلدارية   وزارة التخطيط 
2.  حرفيون   دور النشر والتوزيع  األكاديمية الدولية بلدية البيرة وزارة شؤون المرأة 
3. والشؤون الدينية وزارة األوقاف   مبدعون    والعلوم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة مكتبة رام هللا العامة 
4. حليوزارة الحكم الم      المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي بلدية سلفيت 
5. العالي وزارة التربية والتعليم      المجلس العالمي ألدب اليافعين/ إبي بلدية جنين 
6. الفلسطينية / وفا األنباءوكالة       أوغاريت بلدية طولكرم 
7.     إتحاد الشباب الفلسطيني محافظة وبلدية أريحا  وزارة الثقافة 
8.     إتحاد نقابات العمال المهنية  المعهد الوطني للتدريب  
9.     جاليري المحطة  بيت الشعر 
10.     جامعة القدس  تلفزيون فلسطين 
11.     جامعة القدس المفتوحة   صوت فلسطين 
12.     جامعة النجاح   
13.     جامعة بيت لحم   
14.     جامعة بيرزيت   
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مؤسسات الحكوميةال الفعالية مؤسسات المجتمع المدني/المنظمات  هيئات الحكم المحلي 
 غير الحكومية

الدول المانحة /  القطاع الخاص
 المؤسسات الدولية

 آخرون 

15.     جامعة فلسطين التقنية / خاوري    
16.     جريدة األيام   
17.     جمعية التوفير والتسليف   
    جمعية الدراسات العربية   .18
    جمعية إنعاش األسرة   .19
    جمعية تنمية المرأة الريفية   .20
    جمعية قلنديا التعاونية   .21
    رابطة المسرحيين   .22
    سرية رام هللا   .23
    فرقة الفنون الشعبية    .24
    فرقة تراب   .25
    فرقة نوى    .26
    فرقة وشاح   .27
    unrwaعلوم التربوية / كلية ال   .28
    كلية العلوم التربوية / الطيرة   .29
    كلية فلسطين التقنية رام هللا/ للبنات   .30
    مؤسسة التبادل الثقافي   .31
    مؤسسة التعاون    .32
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ميةمؤسسات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكو  هيئات الحكم المحلي المؤسسات الحكومية الفعالية  آخرون  الدول المانحة / المؤسسات الدولية القطاع الخاص 

    مؤسسة الحق   .33
    مؤسسة الدراسات الفلسطينية   .34
    مؤسسة إحياء التراث   .35
    مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي   .36
    مؤسسة عبد المحسن  القطان   .37
    مؤسسة مفتاح   .38
    CARE ت والتطبيقات التربويةمركز الدراسا   .39
    مركز الفن الشعبي   .40
    مركز المصادر والطفولة المبكرة    .41
    مركز إبداع المعلم   .42
    مركز بلدنا الثقافي   .43
    المرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق مركز   .44
    مسرح صندوق العجب   .45
    يتمعهد الحقوق/ بيرز    .46
    معهد ماس   .47
    المقدسياتملتقى الفنانات    .48
    يبوس لإلنتاج الفني   .49

 

 

 


