
الثقافة

تقرير حالة البالد
2019

محور التنمية املجتمعية )2(



2

الشميساني - 64،  شارع عبداحلميد باديس - عمان - األردن
ص.ب: 941035 عمان 11194 األردن

هاتف 0096265675325 - فاكس 0096265662958
www.esc.jo



تقرير حالة البالد لعام 2019: الثقافة

3

4 ................................................................................................. امللخص التنفيذي

التقديم.................................................................................................................. 5

9 .............................................. أوالً: التخطيط يف وزارة الثقافة عىل أرض الواقع

16 ....................................... ثانيا: مراجعة الثقافة يف تقرير حالة البالد لعام 2018

ثالثاً: نظرة مستقبليّة ............................................................................................ 18

رابعاً: الخالصة......................................................................................................... 21

التوصيات................................................................................................................ 22



4

تسعى هذه املراجعة إلى تقدمي قراءة يف أحدث االستراتيجيات واخلطط املعلنة لوزارة 
الواقع،  أرض  ُطّبق منها على  ما  املعَلنة مع  واملشاريع  والبرامج  الثقافة، ومقابلة األهداف 
االستراتيجّية  )اخلّطة  املعَلنة  باالستراتيجيات  الوزارة  التزام  مدى  تقييم  ومحاولة 
مراجعة  إلى  تسعى  كما   .)2019-2017 الثقافّية  التنمّية  وخّطة   ،2019-2017

التوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد لعام 2018 )الثقافة( للتقّصي عّما ُأخذ به منها، 
وإلعادة قراءة هذه التوصيات والبناء عليها وتعميقها مبا يتفق مع أهداف االستراتيجية. 
تستهدفها  التي  النقاط  أبرز  بخصوص  مستقبلية  نظرة  تقدمي  محاولة  إلى  باإلضافة 
صانع  أولويات  سّلم  على  وضعها  ميكن  التي  التوصيات  من  عدٍد  وتقدمي  االستراتيجّية، 

القرار الثقايف. 

امللّخص التنفيذي
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التقديم

 )2019-2017( الثقافّية  التنمّية  وخّطة   ،)2019-2017( االستراتيجية  اخلّطة  ُتعد 
أحدث خطَتني تعمل وزارة الثقافة على تنفيذهما، وبينما تقدم األولى الرؤيَة العامة للوزارة 
تفّصل  الثانية  فإّن   ،1 عليها  ترتكز  التي  والقيم  الوزارة  رسالة  ضوء  يف  وسياساتها  وأهدافها 
اجلانب التطبيقي؛ إذ تقَسم إلى ثمانية محاور يتضّمن كلٌّ منها عددًا من األهداف التي يسعى 
إلى حتقيقها، وعددًا من البرامج واملشاريع واألنشطة التي ُيفترض أن حتقق هذه األهداف 2. 

حتتكم اخلّطة االستراتيجّية )2017-2019( إلى رؤية محّددة تسعى نحو »ثقافة أردنية 
»النهوض  الوزارة لتعمل على  3، لذلك جاءت رسالة  إنساني«  مجتمعية مدنية ذات بعد 
املجتمعات احمللية  وبناء قدرات  إبداعي حّر،  األردني وإطالقه يف فضاء  الثقايف  بالفعل 
واقتصاديًا  اجتماعيًا  اإلنسان  حياة  نوعية  على  للتأثير  وتوظيفه  الثقايف  الفعل  إلدارة 
وفكريًا، واحترام التنّوع الثقايف، وجتسيد قيم احلوار والعيش املشترك« 4. وتنقسم أهداف 
اخلّطة إلى ثالثة أقسام رئيسة، يندرج األول حتت ما يسّمى »الهدف الوطني« الذي هو 
»بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذي إنتاجية مرتفعة« 5، أّما القسمان الثاني والثالث 

فهما األهداف القطاعية والعامة التي ميكن تصنيفها حتت ثالثة خطوط عريضة 6:

ثقافة  وتنمّية  الوطنية  الهوّية  تعزيز  إلى  اخلّطة  تهدف  إذ  الوطنية.  الهوّية  األول: 
وطنية شاملة، وحتقيق االعتزاز والوالء لهذه الثقافة الوطنّية وتعميقهما، وتأصيل هذه 
الثقافة من خالل مراجعة التراث الوطني وحتليله ونشره، وكذلك االعتناء باملخطوطات 

والوثائق الوطنّية.

الثاني: التنمية اإلبداعية وتطوير البنية التحتّية. إذ تهدف اخلّطة إلى متكني مؤسسات 
املراكز  التنمّية الشاملة واملستدامة، وإلى إنشاء  الثقافّية من املشاركة يف  املجتمع املدني 
العاملني  الوزارة، وتطوير  العامة مبنشورات  املكتبات  زة، وتزويد  واملجهَّ الشاملة  الثقافّية 
يف وزارة الثقافة ورفع كفاءتهم وتأهيلهم. كما تهدف إلى تنمية إبداعات اإلنسان األردني 

وإطالقها والتعريف باحلركة الثقافية من خالل النشر والترجمة والفعاليات الثقافية. 

www.culture.gov. :انظر:  اخلّطة االستراتيجّية )2017 - 2019( على املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة  1
.jo/node/33646

2  انظر اخلّطة يف السجل الثقايف السنوي لوزارة الثقافة: نشاطات وإجنازات 2016، إعداد وحترير: أمجد 
العفيف وحنان محسن، منشورات وزارة الثقافة، ص15 - 18.

3   اخلّطة االستراتيجّية )2017 - 2019(.
4  املصدر نفسه.
5  املصدر نفسه.

6  انظر األهداف: املصدر نفسه.

http://www.culture.gov.jo/node/33646
http://www.culture.gov.jo/node/33646
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الثالث: التنّوع الثقايف واحلريات. وقد ورد ذكر هذا اجلانب يف األهداف العامة؛ إذ تهدف 
املفهوم  وترسيخ  التبعّية،  من  حتريره  على  والعمل  اإلبداع  حرية  تعزيز  إلى  اخلّطة 

الدميقراطي واحترام التعددية والتنّوع وحرّية التعبير كما كفلها الدستور.

أرض  على   7 األهداف  هذه  لتنفيذ  الوزارة  ستتبعها  التي  السياساِت  اخلّطة  وتضّمنت 
مقدمتها  يف  يأتي  والتي  اخلّطة،  يف  عليها  ترتكز  التي  القيم  الوزارة  حّددت  كما  الواقع. 
العمل بروح الفريق، واإلبداع، والتمّيز، وحرية التعبير، والتعددية، واالنفتاح 8. وحّددت 
كذلك مرتكزات التنمّية الثقافّية ومن أبرزها: التنمية الثقافّية بوابة لإلصالح السياسي 

واالجتماعي، والقيم سابقة الذكر، والتوجهات والرؤى الرسمّية 9.  

اخلّطة  حتقيق  تدعم  التي  والضعف  القوة  مواطن   )SWOT( البيئي  التحليل  ويوّضح 
قانون  وجود  اخلّطة:  إليها  تستند  التي  القّوة  مواطن  فمن   .10 تعيقها  أو  االستراتيجية 
لعمل  الناظمة  والتعليمات  األنظمة  من  مجموعة  ووجود  األردن،  يف  الثقافة  لرعاية 
ووجود  اإلنترنت،  لشبكة  اجليد  واالستخدام  الوزارة،  أعمال  وحوسبة  الثقافة،  وزارة 
وُأخرى  املوظفني  لتأهيل  تدريبية  سياسات  ووجود  الوزارة،  مديريات  يف  متخصص  كادر 
هة للمجتمع بشرائحه املختلفة. ُيضاف إلى ذلك توفير الدعم يف مجاالت  تثقيفية موجَّ
معها،  املتعاملة  واجلهات  الوزارة  أجهزة  بني  اإلجراءات  وسهولة  الفعاليات،  وإقامة  النشر 

والعالقة الوثيقة بني الوزارة واملؤسسات املعنية بالتوجيه الوطني. 

العمل  وقف  اخلّطة،  تنفيذ  تعيق  التي  الضعف  مواطن  أبرز  من  فإّن  ذلك،  مقابل  ويف 
نتيجة  تقليصها  أو  تأجيلها  أو  الوزارة  مشاريع  من  عدد  ووقف  الثقافة،  دعم  بصندوق 
عدم رصد املخصصات املالية الكافية من ِقبل احلكومة )وهي من أكثر املعيقات اجلوهرية 
اللوازم  )كنظام  بها  املعمول  األنظمة  بعض  تلبية  وعدم  ومشاريعها(،  الوزارة  خلطط 
ونظام اخلدمة املدنّية( ملتطلباِت العمل الثقايف، وآلية التوظيف، ونقص الكادر الوظيفي 
املتخصص لبعض الوظائف )كالترجمة، والتدقيق اللغوي(، ووجود نقٍص وضعف تأهيل 

يف البنية التحتية.

ويوّضح التحليُل البيئي الفرَص املتاحة لتنفيذ اخلّطة، والتحديات التي تقف أمامها. إذ 
م من جهات خارجية لبعض  ترتبط الفرص املتاحة أمام الوزارة -وفقًا للخّطة- بالدعم املقدَّ
مشاريعها، ومشاركتها يف أنشطة ثقافية دولية، والتعاون بينها وبني منظمة اليونسكو )يف 

7  انظر السياسات: املصدر نفسه.
8  انظر القيم: املصدر نفسه.

9  انظر مرتكزات التنمية الثقافية: املصدر نفسه.
10  انظر مواطن القوة والضعف: املصدر نفسه.
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مجاَلي التراث الثقايف غير املادي والتنّوع الثقايف وغيرهما(، والبرامج التدريبية الدولية 
والعربية واحمللية التي تستهدف رفع كفاءة املوظفني لتطوير أدوات الفعل الثقايف 11. 

وتتمحور التحديات املطروحة يف اخلّطة، حول العوملة الثقافية التي تهّدد الثقافة العربية 
)التي تشّكل الثقافُة الوطنّية جزءًا منها(، وارتفاع نسبة األمّية الثقافية، وتخّلف البحث 
عة بني األردن والدول  العلمي وتدّني اإلنفاق عليه، وعدم االلتزام بتطبيق االتفاقيات املوقَّ
األخرى بسبب الظروف السياسّية واالقتصادية، إضافًة إلى التحدي املركزي املتمّثل يف 

حالة اإلحباط التي يعيشها املثقف وانشغاله بالبحث عن لقمة العيش12. 

الثقافية )2017-2019(، فقد جاءت انسجامًا مع »اخلّطة الوطنّية  التنمية  أّما خّطة 
مواجهة  يف  الثقافة  دور  تفعيل  نحو  احلكومة  توجهات  من  وانطالقًا  التطّرف«  ملواجهة 
اإلرهاب والتطّرف؛ إذ ُنقل هذا امللف من وزارة الداخلية إلى وزارة الثقافة 13 قبل أن يتقرر 
اخلّطة  من  األول  احملور  جاء  لذلك   .2018 عام  من  آب  شهر  يف  الوزراء  رئاسة  إلى  ُنقله 
برامَج  وتضّمن  التطّرف«،  مواجهة  يف  الثقافة  املدنية:  املجتمعّية  »الثقافة  عنوان:  حتت 
ومشاريَع تستهدف مواجهَة التطّرف واإلرهاب، باإلضافة إلى تبّني إجراء حتديث لقانون 
رعاية الثقافة، ووضع تعليمات للرعاية الثقافية للشباب، وتعديل التشريعات الثقافية 
وإجراءات الرقابة على املطبوعات والنشر 14. وُخصص احملور الثاني »غرس ثقافة اإلبداع 
ودعمها« للبرامج واملشاريع التي تشجع اإلبداع وتدعم املبدعني، مثل: التفّرغ اإلبداعي 
الثقايف، وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، ومهرجان اإلبداع الطفولي15. وتضّمن 
التراث  حصر  مشروَع  عليه«،  واحلفاظ  املادي  غير  األردني  التراث  »تعزيُز  الثالث  احملوُر 
السامر،  ومهرجان  والنبطي،  الشعبي  للشعر  اخلالدية  ومهرجان  وجمعه،  املادي  غير 
إلى  الناس«،  لكل  الثقافة  »برنامج  الرابع  احملور  ويهدف   .16 النبطي  الشعر  ومسابقة 
االنتقال يف االهتمام الثقايف نحو الثقافة املجتمعية، واالنتقال من النخب إلى القواعد 
االجتماعية العريضة، وهو يتضّمن مجموعة من املشاريع هي: مكتبة األسرة األردنية، 
وتعميم اإلنتاج الثقايف والفّني على اجلمهور واألماكن العامة، وتدريب ذوي االحتياجات 

اخلاصة وتأهيلهم، والتأهيل الثقايف والفّني لنزالء مراكز اإلصالح 17. 

11  انظر الفرص: املصدر نفسه.
12  انظر التحديات: املصدر نفسه.

.culture.gov.jo/node/33265 :13  انظر تصريحات وزير الثقافة آنذاك، يف املوقع اإللكتروني للوزارة
14  انظر اخلّطة: السجل الثقايف السنوي لعام 2016، منشورات وزارة الثقافة، ص15.

15  املصدر نفسه، ص15 - 16.
16  املصدر نفسه، ص16.

17  املصدر نفسه، ص17-16.
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املكتسبات  توزيع  فيستهدف  الثقافية«،  التنمية  مكتسبات  »توزيع  اخلامس  احملور  أّما 
بعدالة على احملافظات وتطوير البنى التحتية فيها، ويتضّمن البرامج واملشاريع التالية: 
والفعاليات  اجلّوال،  املسرحي  واملختبر  املتنقلة،  الطفل  ومكتبة  األردنّية،  الثقافة  مدن 
وتقدمي  وحتديثها،  الشاملة  الثقافّية  املراكز  وإنشاء  احملافظات،  يف  والفنّية  الثقافّية 
الدعم املالي السنوي للهيئات الثقافية )اإلعانات(، ودعم املشاريع الثقافية للمؤسسات 
18. وُخّصص احملور السادس لـ»املهرجانات واملواسم الثقافّية والفنّية«،  والهيئات واألفراد 
الفنون  ومعرض  الشباب،  ملسرح  عّمون  ومهرجان  األردنية،  األغنية  مهرجان  وهي: 
19. وجاء احملور السابع »التبادل الثقايف والفّني« مكّماًل للمحور السابق؛ وهو  التشكيلية 
األردن  ومهرجان  املسرحي،  األردن  ومهرجان  والدولية،  العربية  الثقافية  األيام  يتضّمن 
املالي  الدعم  الثامن »تعزيز  الثقايف 20. وأخيرًا فإن احملور  الدولي لألفالم، وملتقى عّمان 
لقطاعات الثقافة والفنون« يضمن تفعيل محاور اخلّطة عبر سعيه إلى تبني إعادة العمل 

بصندوق دعم الثقافة وزيادة موازنة الوزارة 21. 

22، والتي  2017-2019: البرامج واملشاريع«  وقد وضعت الوزارة »خّطة التنمّية الثقافّية 
أو  برنامج  أو  مشروع  كّل  أهداف  حّددت  فقد  للخّطة؛  تفصيلي  عمل  جدول  مبثابة  تعّد 
تقييم  ومؤشرات  التنفيذّية،  واإلجراءات  منها،  لكّل  املخصص  واملبلغ  اخلّطة،  يف  فعالية 
األداء، واإلطار الزمني للتنفيذ، واجلهات املسؤولة عن التنفيذ. ولم تتضّمن هذه اخلطة 
مبا  الثقافية،  التنمية  خطة  يف  ذكُرها  ورد  التي  والفعاليات  واملشاريع  البرامج  من  عددًا 

يعني تراُجع الوزارة عنها. 

18  املصدر نفسه: ص17.
19  املصدر نفسه، ص18-17.

20  املصدر نفسه، ص18.

21  املصدر نفسه، ص18.
http://www.culture.gov.jo/ :22  ميكن حتميل اخلّطة من املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة، الرابط

.node/62280

http://www.culture.gov.jo/node/62280
http://www.culture.gov.jo/node/62280
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أوالً: التخطيط يف وزارة الثقافة عىل أرض الواقع

 23 املؤسسية  وتغييب  الفردّية  أّن  الثقافة(  )مراجعة  البالد  حلالة  األّول  التقرير  يف  جاء 
اإلبداع«  »غابة  مشروع  ويأتي  الثقافة.  وزارة  يف  التخطيط  تعيق  التي  املشاكل  أبرز  من 
الذي ُأريد منه تكرمي املبدعني األردنيني 24 كمثال يوّضح جوهر هذه املشاكل؛ إذ تعّرض 
لإلهمال مبجّرد تغّير شخص الوزير. ففي عام 2014 أعلنت الوزارة نيَتها افتتاَح املشروع 
25، وانطلقت املرحلة  22 دومنًا  على قطعة أرض تبّرعت بها وزارة الزراعة تبلغ مساحتها 
بزراعة  مبدعيه«،  مبسيرة  أخضر  »أردن  شعار  حتت   2016 شباط  شهر  يف  منه  األولى 
أشجار حتمل كلٌّ منها اسَم كاتب أو فنان أردني. ويف ظل احلماسة للمشروع ُأجنزت املراحل 
الالحقة خالل شهرين 26. ولكن لم متِض أربعة شهور على اختتام مراحل املشروع الثالث 
حتى كانت الغابة قطعَة أرض جرداء خالية إاّل من األنصاب، كما لو أنها مقبرة 27. وجرت 
الحقًا محاوالت إلحياء املشروع؛ ولكن بال جدوى. وجتاوزت تكلفة املشروع مئة ألف دينار 
املوصل  الشارع  وتعبيد  األرض،  قطعة  على  سياج  إلقامة  الثقافة-  وزارة  -بحسب  ُأنفقت 

إليها، وبناء خّزان ماء، وجتهيز شبكة رّي، إضافًة إلى نفقات الصيانة 28. 

لقد ُعّدت املّدة )2006- 2008( املّدة الذهبية يف تاريخ وزارة الثقافة، إذ اتسمت بدرجة 
)الثقافة(، من خالل  البالد  التقرير األول حلالة  املؤسسي كما جاء يف  العمل  عالية من 
تفعيل وانتظام عمل جلنة التخطيط التي وضعت خّطة للتنمية الثقافّية لثالثة أعوام، 
لتنظيم  منه  املنبثقة  والتعليمات  األنظمة  من  ومجموعة  الثقافة  لرعاية  قانون  وإقرار 
عمل الوزارة. كما ُأطلقت مجموعة من املشاريع النوعية )مكتبة األسرة، ومدن الثقافة 
وشرعت  مرات29،  ثالث  الوزارة  موازنة  وضوعفت  الثقايف(،  اإلبداعي  والتفّرغ  األردنية، 
لم  الثقافّية  للتنمّية  الثانية  اخلّطة  لكن  احملافظات.  يف  ثقافية  مراكز  إنشاء  يف  الوزارة 
توَضع إاّل يف زمن الوزير نفسه الذي كان قد أوعز بوضع اخلّطة األولى، وذلك بعد أن ُأسند 
إليه هذا املنصب مجددًا 30، وعلى إثر مغادرته موقعه، خفَت صدى اخلطة قبل تطبيقها، 

23  تقرير حالة البالد لعام 2018 )الثقافة(، منشورات املجلس االقتصادي واالجتماعي، ص14.
.http://culture.gov.jo/node/29749 24  املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة: رابط التصريح

.http://culture.gov.jo/node/32767 :25  املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة
26  السجل الثقايف السنوي لوزارة الثقافة: نشاطات وإجنازات 2016، ص37-36.

.culture.gov.jo/node/32983 :27  انظر صورة األنصاب: املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة
28  بحسب كتاب وزارة الثقافة رقم ث/7/37/ 3685 بتاريخ 14/5/2019 واملوجه إلى املجلس االقتصادي 

واالجتماعي.
29  تقرير حالة البالد لعام 2018 )الثقافة(، ص14.

.culture.gov.jo/node/33265 :30  املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة

http://culture.gov.jo/node/29749
http://culture.gov.jo/node/32767
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واألنشطة  البرامج  حلصر  جلنة  وتشكيل  اخلّطة  بوضع  التخطيط  جلنة  قيام  رغم 
والفعاليات التي تقوم بها الوزارة ودراسة جدواها واقتراح مشاريع جديدة، باإلضافة إلى 

جلنة لدراسة جدوى مشروع التفّرغ اإلبداعي الثقايف الذي قامت الوزارة بإلغائه 31.

خطْت  الثقافة  وزارة  »إّن   :)2019-2017( االستراتيجّية  اخلّطة  مقدمة  يف  جاء  ومما 
خطوات واسعة وواثقة خالل عهدها يف خدمة القطاع الثقايف، خاصة يف السنوات العشر 
احلركة  لتنمية  الكثير  تقدم  أن  استطاعت  أّنها  إال  إمكاناتها  تواضع  فرغم  األخيرة، 
الثقافية يف األردن وتعزيزها« 32. وتتضّمن هذه الفقرة حقيقتني: تواضع إمكانات الوزارة 
التي  والواثقة  الواسعة  واخلطوات  ومشاريعها،  برامجها  تطبع  دائمة  سمة  تشّكل  التي 
خطتها الوزارة يف السنوات العشر األخيرة. فقد قدمت الوزارة من خالل خطة التنمية 
الثقافّية )2006-2008( مشاريع وطنية ضخمة تقام للمرة األولى يف األردن، أحدثت 
للفردية  السياسات  وخضوع  اإلمكانات  ضعف  أّن  غير  انطالقها.  وقت  إيجابيًا  صدى 
وملزاجية املسؤول األول يف الوزارة 33، جعال هذه املشاريع التي بدأت قويًة وناجحة تأخذ 

يف اخلفوت شيئًا فشيئًا.

عن  املشاريع  من  عدد  وخروج  الثقافة،  دعم  صندوق  بإلغاء  اخلفوت  فاحتة  ومتثلت 
مركزية  كسر  إلى  يهدف  كان  الذي  األردنية  الثقافة  مدينة  ملشروع  حدث  كما  مسارها، 
الوزارة  ِقبل  من  للمشروع  املركزية  اإلدارة  لكّن  احملافظات،  يف  الثقافة  وإنعاش  العاصمة 
وخفض املخصصات املالية أحبطا هذه األهداف. فبينما ُيحسب للوزارة االنتقال باملشروع 
ألوية كل عام( -األمر الذي يعزز كسر املركزّية-،  من املدن املركزية إلى األلوية )ثالثة 
2007 إلى  فإّن خفض مخصصات املشروع، تدريجيًا، من مليون دينار عند انطالقه عام 
يتعّلق  ما  يف  منخفضًا  الطموحات  سقف  يجعل   ،2019 عام  يف  لواء  لكل  دينار  ألف   75

30-40 كتابًا كل عام،  باملخرجات؛ فعلى سبيل املثال كان َيصدر عن املشروع يف بداياته 
ض  ثم ُخّفض هذا الرقم ليصل إلى 16 كتابًا عام 2018، و22 كتابًا يف عام 2019، كما ُخفِّ
600 نسخة )34(. وقد تعّرض  1000 نسخة إلى  عدد النسخ املطبوعة من كل كتاب من 
مشروع التفّرغ اإلبداعي الثقايف للتوّقف أكثر من مرة، أما مشروع مكتبة األسرة األردنية 
فقد خفضت الوزارة عدد النسخ من العناوين التي تطرحها ضمنه كل عام؛ إذ كانت تطرح 
عام  يف  نسخة   2000 إلى  ثم  نسخة،   3000 إلى  ُخفضت  عنوان،  كل  من  نسخة   5000

.culture.gov.jo/node/33265 :31  املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة
32  اخلّطة االستراتيجّية )2017 - 2019(.

33  تقرير حالة البالد لعام 2018 )الثقافة(، ص14.
34  انظر مواصفات عطاء طباعة كتب املدن الثقافية رقم )ع خ/4/2019(: ص3. 
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ثقافّية  مراكز  وإنشاء  التحتية  البنى  برنامج  أّما   .35 الكبار(  )كتب  عنوان  كل  من   2019

شاملة الذي كان ُيفترض االنتهاء منه ضمن خّطة التنمّية الثقافّية األولى بحلول عام 
وجود  عدم  بسبب  وآخر  حني  بني  والتوّقف  للتعطيل  عرضًة  ظّل  تنفيذه  فإّن   ،2009

مخصصات مالية كافية؛ فعلى سبيل املثال ُوضع حجر األساس ملركز إربد الثقايف يف عام 
2007، وافُتتح املركز يف عام 2017، ورغم حداثة البناء وجتاوز تكلفته ستة ماليني دينار 

إال أنه بحاجة إلى صيانة تقّدر مبئتي ألف دينار36. 

أو  مستَمّدة  أنها  أسمائها-  اختالف  -على  اخلّطة  يف  الواردة  األهداف  على  ويالَحظ 
الثقافة.  رعاية  قانون  يف  الثقافة  بوزارة  املنوطة  واملسؤوليات  املهام  من  غالبًا  منسوخة 
فكثير من النقاط الواردة يف املادة )4( من القانون نافذ املفعول منذ عام 2006 بوصفها 
يف  حتقيقها  إلى  الوزارة  تسعى  أهدافًا  اخلطة  يف  تصبح  ومسؤولياتها،  الوزارة  مهام  من 
اخلطة االستراتيجية؛ فالهدفان األول والثاني من األهداف العامة للخّطة اللذان يسعيان 
»تعميق  وإلى  وتأصيلها...«37  األردن،  يف  الوطنية  للثقافة  والوالء  االعتزاز  »تعميق  إلى 
رسالتها،  نشر  يف  واإلسهام  بها،  والتعريف  اإلسالمية  العربية  للثقافة  والوالء  االعتزاز 
و)ج(  )ب(  الفقرتني  من  طفيف-  -بتصرف  مقتبَسان   ،38 مسيرتها«  يف  األردن  دور  وإبراز 
من املادة )4( 39. أّما الهدف السادس الذي يسعى إلى »ترسيخ املفهوم الدميقراطي بكل ما 
ميثله من التزام بحقوق اإلنسان، واحترام التعددية والتنّوع، وحرية التعبير والرأي كما 
كفلها الدستور« 40، فهو مقتَبس من الفقرة )م( من املادة نفسها 41، كما أّن الهدف السابع 
الذي يسعى إلى »تعزيز االهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها يف مجاالت احلياة 
كافة«42 مقتَبس عن املهمة الواردة يف الفقرة )ه( 43. وتنقسم املهمة الواردة يف الفقرة )ل( 
إلى هدفني هما: جمع املخطوطات والوثائق الوطنّية، وتزويد املكتبات العامة مبنشورات 

الوزارة.

35  انظر عطاء مكتبة األسرة األردنية http://www.culture.gov.jo/node/62802( 2018( وكذلك 
.)http://www.culture.gov.jo/node/64936( 2019 إعالن عطاء

http://www.ahdath24.com/article/131671 :36  انظر تفاصيل اخلبر
37  انظر األهداف العامة: اخلطة االستراتيجية )2017 - 2019(. 

38  املصدر نفسه.
39  انظر مهام ومسؤوليات الوزارة الواردة يف املادة )4( من قانون رعاية الثقافة وتعديالته رقم )36( لسنة 2006 

.http://www.culture.gov.jo/node/24831 :يف املوقع اإللكتروني لوزارة القافة، على الرابط
40  انظر األهداف العامة:  اخلّطة االستراتيجّية )2019-2017(.

41  ملادة )4( من قانون رعاية الثقافة وتعديالته.
42  انظر األهداف العامة:  اخلّطة االستراتيجّية )2019-2017(.

43  املادة )4( من قانون رعاية الثقافة وتعديالته.

http://www.culture.gov.jo/node/62802
http://www.culture.gov.jo/node/64936
http://www.culture.gov.jo/node/24831
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رعاية  فلسفة  عليها  تقوم  التي  املبادئ  من  مقتَبسة  أهداف  هناك  نفسه،  الوقت  ويف 
القطاعية  الثاني من األهداف  فالهدف  القانون نفسه؛  املادة )3( من  الواردة يف  الثقافة 
الذي يسعى إلى »تنمية ثقافة وطنّية شاملة يف اململكة مبا يؤكد هويتها بوصفها ثقافة: 
أردنية، عربية، إسالمية، إنسانية« مقتَبس من الفقرة )أ( من تلك املادة. والهدف الثالث من 
األهداف العامة الذي يسعى إلى »تنمية إبداعات اإلنسان األردني وإطالقها يف مختلف 

املجاالت« 44 مقتَبس من الفقرة )ه( من املادة نفسها. 

وينطبق األمر نفسه على السياسات املوضوعة لتنفيذ اخلّطة؛ إذ إّن النقطة الثانية من 
والفنّية،  الثقافية  املجاالت  يف  لإلبداع  املناسب  املناخ  »توفير  على  تنص  التي  السياسات 
وحماية حق املؤلف« مقتَبسة من الفقرة )ب( من املادة )3(، كما أّن النقطة الثالثة التي 
تنص على »توثيق الروابط والصالت مع الهيئات واملؤسسات الثقافية العربية واألجنبية« 
–بتصرف طفيف- من الفقرة )د(. وكذلك النقطة الرابعة من السياسات التي  مقتَبسة 
تنص على »االهتمام بالثقافة والفنون اجلميلة وتذّوقها«، فهي مقتَبسة من الفقرة )ج(. 

هناك  إّن  حتى  لتنفيذها،  املوضوعة  السياسات  وضوح  عدم  أيضًا  اخلّطة  على  ويؤَخذ 
نقاطًا متثل تكرارًا لألهداف؛ فإذا كان من بني األهداف العامة »تعزيز التواصل والتفاعل 
مع الثقافات اإلنسانية«، فإّن السياسة التي تتبعها اخلّطة يف سبيل حتقيق هذا الهدف 
هي: »التفاعل والتواصل مع الثقافات اإلنسانية األخرى« 45. وإذا كان من األهداف »تطوير 
الهدف هي »حتسني  الثقافة«، فإّن سياسة حتقيق  العاملني يف وزارة  ورفع كفاءة وتأهيل 
األداء الوظيفي للعاملني يف وزارة الثقافة، وتأهيلهم« 46. كما ورد يف اخلّطة أهداف ُيفترض 
وضعها ضمن السياسات، من مثل: جمع املخطوطات والوثائق الوطنية وحفظها وفهرستها، 
وإنشاء املراكز واملسارح واملتاحف الثقافّية والفنّية والشعبية يف مختلف مناطق اململكة، 
وتزويد املكتبات العامة مبنشورات الوزارة 47. األمر الذي يوحي بضبابية الفروق بني املهام 
واملسؤوليات التي تضطلع بها الوزارة من جهة، واألهداف واملبادئ والسياسات التي تسعى 

إلى حتقيقها من جهة أخرى.

حركة  لتفعيل  مشروع  غياب  عام-  بشكل  الوزارة  مسار  –وعلى  اخلّطة  على  ويالَحظ 
للترجمة يف  لم يرد ذكر  إذ  الكتب بشكل منهجي ومدروس ومنظم(،  الترجمة )ترجمة 
التي  العامة  األهداف  من  اخلامسة  النقطة  باستثناء  وسياساتها  اخلّطة  أهداف  من  أّي 

44   اخلّطة االستراتيجّية )2019-2017(.
45  انظر: اخلّطة االستراتيجّية )2017-2019( على املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة.

46  املصدر نفسه.

47  املصدر نفسه.
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تتحّدث عن التعريف باحلركة الثقافية األردنّية، حيث حّددت الوسائل التي من بينها 
متشيغن  جامعة  مع   2017 عام  الوزارة  تعاقدت  التعريف  هذا  إطار  ويف  الترجمة48، 
األميركية بهدف ترجمة أربع روايات أردنّية إلى اإلجنليزية، تسّلمت الوزارة واحدة منها، 
ليست  األردني  األدب  ترجمة  أن  غير   .49  2019 عام  خالل  البقية  تصدر  أن  وُيفترض 
الوزارة  سياسات  تبنّي  واضحة  نقطة  اخلطة  يف  ترد  فلم  الوزارة،  عمل  يف  ثابتة  سياسة 
وتوجهاتها يف التعاطي مع الترجمة يف سبيل نشر املعرفة والفكر وإثراء احلركة الثقافّية 
األردنّية. وعند النظر يف سالسل الكتب التي ُتصدرها الوزارة 50 َيظهر أّن الترجمة يف آخر 
ُسّلم أولويات القائمني عليها، وإذا كانت الكتب املترجمة األكثر أهمّية وقيمًة َتصدر عن 
مشروع مكتبة األسرة األردنّية )2007-2018(، فإّن هذه الكتب غالبًا ما تكون صدرت عن 
دور نشر ثم اشترت الوزارة حقوق إعادة نشرها ضمن املشروع. وهذه التفاصيل تؤشر على 
عدم امتالك الوزارة رؤية يف ما يخص الترجمة ضمن اخلّطة االستراتيجّية على الرغم 

من أهمّية الترجمة ودورها يف مسيرة النهضة. 

أّما خّطة التنمية الثقافية الثانّية )2017-2019( فجاءت انسجامًا مع توجهات احلكومة 
نحو تفعيل دور الثقافة يف مواجهة اإلرهاب والتطّرف، وتضمنت الكثير من البرامج واملشاريع 
جائزة  إنشاء  )مثل  معظمها  ينّفذ  لم  والتي  واإلرهاب  التطّرف  مواجهة  تستهدف  التي 
ثقافّية وطنّية بعنوان »جائزة ثقافة التسامح واالعتدال«، وإنشاء جائزة أفضل مطالع، 
وإنشاء موقع تواصل شبابي(. ويف حني أعطت اخلّطة هذا احملوَر األولويَة يف اإلصدارات 
لنشر ثقافة التسامح والتعددية واحلّد من التطّرف، وإعادة طباعة كتب التراث التنويرية 
وكتب الفلسفة اإلسالمّية، فإن صدى هذا التوجه ظهر يف إصدارات مشروع مكتبة األسرة 

األردنّية لعام 2016 أكثر من ظهوره يف إصدارات سنوات اخلّطة 51.

كما تضمنت اخلّطة إجراء حتديثات يف التشريعات الثقافية، وإجراء تعديالت تخفف 
من إجراءات الرقابة على املطبوعات والنشر، وهي التعديالت التي لم حتصل باستثناء 
تعديل قانون التفّرغ اإلبداعي الثقايف األردني عام 2016 لغايات إعادة تفعيله، وتعديل 

48  انظر:  اخلّطة االستراتيجّية )2017-2019( على  املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة.
.http://culture.gov.jo/node/64490  :49  انظر املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة

http://culture.gov.jo/?q=publica� :50  انظر إصدارات السالسل على املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة
 .tions

51  من إصدارات مشروع مكتبة األسرة األردنية لعام 2016: »احلوار العربي اإلسكندنايف« جلمال الشلبي، 
و»اإلسالم وأصول احلكم« لعلي عبدالرازق، و»العقد االجتماعي« جلان جاك روسو، و»فصل املقال وتقرير ما 
بني الشريعة واحلكمة من اتّصال« البن رشد، و»تعريف عام بدين اإلسالم« لعلي الطنطاوي. انظر إصدارات 

مكتبة األسرة على املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة.

http://culture.gov.jo/node/64490
http://culture.gov.jo/?q=publications
http://culture.gov.jo/?q=publications
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تعديل  اخلّطة  تبّنت  وقد  الثقافة«.  »ألوية  فكرة  تطبيق  لغايات  الثقافة  مدن  تعليمات 
قانون رعاية الثقافة، وإعادة العمل بصندوق دعم الثقافة، ورفع موازنة الوزارة، بالتوافق 
مع الدعوة إلى تعزيز حرّية اإلبداع، وهو األمر الذي كان سُيحدث أثرًا كبيرًا يف تفعيل 
احلركة الثقافّية يف األردن لو ُمِضَي ُقدمًا يف تنفيذه. غير أنه لم يتم تعديل القانون، ولم 
ل الصندوق، بينما ظّلت املوازنة السنوية للوزارة تتراوح يف املدة )2017-2019( بني  يفعَّ
8 ماليني دينار و9.5 مليون دينار 52، يذهب قسم كبير منها لتغطّية الرواتب واألجور يف 
ص  الوزارة، ويعود قسم كبير من مخصصات البنى التحتية إلى خزينة الدولة. أما ما يخصَّ
مخصصات  اسُتثنينت  ما  إذا  دينار53  مليوَني  يتجاوز  فال  الثقافية  والفعاليات  للبرامج 

مهرجان جرش للثقافة والفنون ألن موازنته مستقلة عن موازنة الوزارة.

املتطّرف  والفني  الثقايف  اإلنتاج  لرصد  مرصد  إنشاء  عن  اخلّطة  أعلنت  املقابل،  ويف 
على  هذا  جتّسد  وقد  الثقايف«،  التطّرف  »مرصد  اسم  حتت  املتطّرف،  الفكر  ومواجهة 
أرض الواقع عبر نقل وحدة مواجهة التطّرف من وزارة الداخلّية إلى وزارة الثقافة، ولكن 
وجود هذه الوحدة شّكل عبئًا على الوزارة، ألنها كانت تعمل بشكل مستقل ومنفصل عن 
عمل فريق الوزارة ومديرياتها من حيث املوازنة واإلدارة والتخطيط 54، ثم تقّرر نقلها إلى 

رئاسة الوزراء يف شهر آب من عام 2018. 

وأصدرت الوزارة »خّطة التنمّية الثقافّية 2017-2019: البرامج واملشاريع« 55 التي حّددت 
واإلجراءات  واألهداف،  اخلّطة،  ضمن  فعالية  أو  برنامج  أو  مشروع  لكل  املخصصة  املبالغ 
عن  املسؤولة  واجلهات  للتنفيذ،  الزمني  واإلطار  األداء،  تقييم  ومؤشرات  التنفيذّية، 
التنفيذ. يف حني أّن أغلب البرامج واملشاريع هي نفسها التي تقوم بها الوزارة عادًة )مثل 
عن  الوزارة  توقفت  مشاريع  أو  برامج  هي  أو  الثقافة(،  ومدن  األردنية،  األسرة  مكتبة 
ر إعادة تفعيلها )مثل املختبر املسرحي اجلّوال، ومشروع التفّرغ اإلبداعي  تنفيذها وتقرَّ

الثقايف(.

52  موازنة 2016 )8.512 مليون دينار(، موازنة عام 2017 )9.072 مليون دينار(، موازنة 2018 )8.187 مليون 
دينار(، موازنة 2019 )9.591 مليون دينار(. انظر سلسلة دليل املواطن للموازنة العامة على مواقع دائرة 

.http://www.gbd.gov.jo/ar/Page/Index/citizen-guid :املوازنة العامة
53  حول مخصصات عام 2019، مقابلة مع مساعد األمني العام للشؤون الثقافية والفنّية بوزارة الثقافة د.أحمد 

راشد، بتاريخ 20/6/2019.
54  املصدر نفسه.

http://www.culture.gov.jo/ :55  ميكن حتميل اخلّطة من املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة، الرابط
 node/62280

http://www.gbd.gov.jo/ar/Page/Index/citizen-guid
http://www.culture.gov.jo/node/62280
http://www.culture.gov.jo/node/62280
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ويالَحظ على اخلطة أّن مؤشرات تقييم األداء مرتبطة دائمًا بعدد األنشطة واإلصدارات، 
صة ملشاريع ذات قيمة عالية  وأنه ليس هناك آلية لتقييم نوعّية األداء، وأن املبالغ املخصَّ
ضئيلة وال تفي مبتطلبات هذه املشاريع. فمشروع حصر التراث الثقايف غير املادي وجمعه، 
ص له عشرة آالف دينار سنويًا فقط، يف الوقت الذي ُيطلب منه فيه حتقيق العديد  يخصَّ
وجرد  والتوثيق،  البحث  تقنيات  على  احمللي  املجتمع  من  أفراد  كتدريب  األهداف،  من 
عناصر التراث الثقايف غير املادي وتوثيقها، وتطوير قاعدة البيانات التراثّية، والتوعية 
56. وهو ما ينطبق على »املختبر املسرحي اجلّوال« الذي يسعى إلى  التراث  بأهمّية هذا 
اكتشاف املواهب املسرحّية الشابة، خاصة يف املناطق األقل حظًا، عبر عقد ورش مسرحية 
تدريبية يف محافظات اململكة، فاملبلغ املخصص لهذا املشروع هو خمسة آالف دينار فقط 
على مدار العام 57. واحلال شبيه يف برنامج تدريب ذوي االحتياجات اخلاصة وتأهيلهم، 
5 آالف دينار يف السنة. وكذلك برنامج التأهيل الثقايف والفني لنزالء  الذي ُخصص له 
مراكز اإلصالح )10 آالف دينار يف السنة( 58. فرغم أهمية هذه املشاريع والبرامج ودورها 
يف بناء القدرات اإلبداعّية، إال أّن املبالغ املخصصة لتمويلها مبالغ زهيدة مبا يجعل منها 

مجرد مشاريع وبرامج شكلية هدفها التسويق الدعائي.

يف املقابل، هناك من املشاريع والبرامج ما مت إجنازه يف عام واحد فقط من أعوام اخلّطة، 
اإلبداعي  التفّرغ  مشروع  مثل  الثالثة،  اخلّطة  أعوام  خالل  يطّبق  أن  ُيفترض  كان  بينما 
إاّل  له  ح  الترشُّ باب  ُيفتح  لم  ولكن   ،2016 عام  يف  توقيفه-  –بعد  عودته  عن  ُأعلن  الذي 
يف عام 2017، وُنّفذت املشاريع التي اختيرت ضمنه يف عام 2018، ولم ُيفتح باب الترشح 
مرة أخرى حتى وقت إعداد هذه املراجعة. وينطبق األمر نفسه أيضًا على جوائز الدولة 
 2019 عام  ويف  اخلّطة،  سنوات  خالل   2017 عام  ُمنحت  التي  والتشجيعّية  التقديرية 
قررت الوزارة منح جائزة الدولة التقديرية يف فرع واحد فقط )هو فرع اآلداب( -كحالة 
استثنائية- للشاعر أمجد ناصر. وكذلك احلال مع مهرجان اإلبداع الطفولي. أّما  ملتقى 
عّمان الثقايف، فقد استمر يف االنعقاد الدوري مرة كل عامني وليس مرة كل عام وفقًا للخّطة؛  

فُعقدت دورته اخلامسة عشرة يف عام 2017 ودورته السادسة عشرة يف عام 2019.

أما املشاريع والبرامج التي لم تتوقف الوزارة عن تنفيذها، فهي تلك املوجودة قبل وضع 
اخلّطة، مثل: برنامج النشر واإلصدارات، ومكتبة األسرة األردنّية، ومدن الثقافة األردنّية 
)ألوية الثقافة(، ومهرجان األردن املسرحي، ومهرجان األردن الدولي لألفالم، ومسابقة 

56  انظر: خطة التنمية الثقافية 2017-2019: البرامج واملشاريع، ص4.
57  املصدر نفسه، ص11.

58  املصدر نفسه، ص8.
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اإلبداع الشبابي )رغم تواضع قيمتها املادية(، باإلضافة إلى مهرجان عمون ملسرح الشباب 
الذي أقيمت دورته لعام 2019 يف الزرقاء وشاركت به أربع فرق مسرحية، وُحّملت تكاليفه 
على مخصصات مجلس احملافظة )الالمركزية( للثقافة بسبب عدم وجود مخصصات يف 
موازنة الوزارة59. ومن الفعاليات املستمرة ميكن استثناء »ملتقى األردن للشعر« الذي ُأعلن 
مهرجان  أقيم  حني  يف  و2018.   2017 عاَمي  يف  له  دورتان  وُعقدت  اخلّطة،  ضمن  عنه 
2017 و2018 و2019، وهو غير مدرج ضمن فعاليات  مسرح الطفل األردني يف األعوام 

اخلّطة.

ثانياً: مراجعة الثقافة يف تقرير حالة البالد لعام 2018

لم تعقد وزارة الثقافة -حتى وقت إعداد هذه املراجعة- اجتماعًا ملناقشة مراجعة الثقافة 
أّن  غير  تضّمنتها،  التي  بالتوصيات  األخذ  وإمكانية   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  يف 
الوزارة »وّزعت التقرير على عدد من أصحاب االختصاص يف الوزارة لدراسته قبل نقاشه 
يف اجتماع سُيعقد الحقًا« 60. لذلك لن ُيبحث يف هذه املراجعة أثُر التوصيات يف سياسات 
الوزارة وتوجهاتها املستقبلية، بل ستتم إعادة قراءة التوصيات ومراجعتها مبا يتماشى مع 
اخلطة االستراتيجّية لوزارة الثقافة )2017-2019( وخّطة التنمية الثقافّية )2017-

:)2019

شاماًل  عرضًا  )الثقافة(   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  من  التاسع  البند  تضّمن  لقد 
التنفيذ،  عند  تواجهها  التي  التحديات  وأبرز  ومشاريعها،  الثقافة  وزارة  لبرامج  ومفّصاًل 
ثقافّية  استراتيجّية  العاشر  البند  وتضّمن   .61 لتطويرها  مقترحات  تقدمي  إلى  إضافًة 
التي  املجاالت  جميع  شملت  املئة،  عددها  جَتاوز  التوصيات  من  العديد  قدمت  مقتَرحة 
تنتظم عمل الوزارة62. ومن الواضح أن تنفيذ كل هذه التوصيات يحتاج إلى تغيير جذري 
يف  مختصني  موظفني  وتعيني  املوظفني  عدد  مضاعفة  حيث  من  الثقافة  وزارة  بنّية  يف 
املجاالت الثقافّية والفّنية كافة، كما يتطّلب آلية تعيني تعتمد على البحث عن أصحاب 
املواهب والكفاءات. إضافة إلى أّن تنفيذ هذه التوصيات يتطّلب مضاعفة موازنة الوزارة 
الثقافّية يف  للتنمية  أّي خّطة  أساسي لنجاح  املضاعفة مطلب  أّن هذه  مّرات عدة، علمًا 

األردن، إذ تَعّد موازنة وزارة الثقافة ضئيلة إذا ما قورنت مبوازنات الوزارات األخرى. 

59  وزارة الثقافة )مقابلة مع د.أحمد راشد، 20/6/2019(.
60  الكتاب رقم )ث/7/37/3685( املوّقع من وزير الثقافة واملوّجه إلى رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي 

بتاريخ 14/5/2019.
61  تقرير حالة البالد لعام 2018 )الثقافة(، ص20-34.

62  املصدر نفسه، ص34-50.
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وإذا كان التغيير اجلذري بحاجة إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذه، فإّن التوصيات حتتاج إلى 
إعادة غربلة، ثم جتزئتها إلى أقسام–تبعًا لألولوية- لتقوم الوزارة بتنفيذها على مراحل 
متتالية. وهناك ضرورة إلقناع مجلس الوزراء باّتخاذ قرار سيادي يف ما يخص موازنة وزارة 
التكثيف  إلى  التوصيات  حتتاج  نفسه  الوقت  ويف  للدولة.  الثقايف  الدور  وتفعيل  الثقافة 
إلى زيادة مساحة احلرّية على سبيل  التعليم ودعوة اجلامعات  واملراجعة؛ فإصالح مناهج 
املثال، ال يدخالن ضمن اختصاصات وزارة الثقافة. وهناك توصيات سبق أن نفذتها الوزارة 
من خالل موقعها اإللكتروني، مثل إنشاء قواعد بيانات وسير لألدباء والفنانني، يف حني أّن 
املسرح  تشجيع  مثل  أصاًل،  تنفذها  إنها  القول  للوزارة  يتيح  مبا  فضفاض  التوصيات  بعض 

الشبابي، وتأهيل جيل شاب من املوسيقيني واملغنني، ودعم برامج حصر التراث وتوثيقه.

أن  2018 على توصيات جوهرية من شأنها  لعام  البالد  املقابل، احتوى تقرير حالة  ويف 
تطّور الفعل الثقايف وجتعل الوزارة قادرة على ممارسة مهامها ومسؤولياتها وفقًا لقانون 
رعاية الثقافة، وتنسجم هذه التوصيات مع األهداف املعلنة يف االستراتيجّية، مثل إنشاء 
فرقة وطنّية للمسرح، وإنشاء شركة إنتاج محلية قادرة على املنافسة، وإنتاج مسلسالت 
تتحدث عن املكان والتاريخ األردنيني، واالشتغال على جودة األغنية الوطنّية وحمايتها 
من الرداءة، وإنشاء دار نشر وطنّية. كما أوصى التقرير بجملة من القوانني والتعديالت 

الضرورية لتفعيل احلركة الثقافّية وحماية املثقف األردني. 

يف  »االستثمار  ملوضوع  الثقايف  عّمان  ملتقى  من  األخيرة  الدورة  خصصت  الوزارة  أّن  غير 
الثقافة والفن أردنيًا«. وبحسب النشرة التوضيحية للملتقى، طرحت محاور امللتقى الكثير 
 ،2018 البالد لعام  الثقافة يف تقرير حالة  التي تلتقي مع توصيات مراجعة  من األفكار 
مخصصات  احلكومة  تقليص  مع  تزامنت  امللتقى  انطالقة  أّن  إاّل  سابقًا،  املذكورة  خاصة 
632020، وخروج الوزير القائم على امللتقى من  وزارة الثقافة إلى النصف تقريبًا يف عام 

احلكومة، األمر الذي يوضح إلى حّد ما مآالِت توصيات امللتقى.  

63  صحيفة »الرأي« اليومية، 22 تشرين األول 2019، تقليص موازنة »الثقافة 2020«.. إضعاف للمشروع الثقايف 
https://bit.ly/37n2Fvs :الوطني. الرابط

https://bit.ly/37n2Fvs
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ثالثاً: نظرة مستقبليّة

التنمية  تعترض  التي  والصعوبات  العوائق  من  الكثير  أمام  األردني  الثقايف  املشهد  يقف 
الثقافّية، أبرزها انسحاب الدولة وتراجعها عن أداء دورها الثقايف يف عدد من اجلوانب، 

من أبرزها:

اجلانب املادي: فاألوضاع املادّية للمثقف األردني سيئة، وال يوجد مؤشر على حتّسنها،  أ. 
مما يجعل لقمة العيش يف مقدمة أولويات املثقف على حساب اإلنتاج الثقايف 64. ويف 
ظل انغالق أبواب احللول أمامه محليًا )بسبب توقف املالحق الثقافية للصحف احمللية 
»الفنون  املجاّلت مثل مجّلة  من  عدد  إصدار  وتوّقف  لكّتابها،  مالية  مكافآت  دفع  عن 
الشعبية« الصادرة عن الوزارة(، أصبح املثقفون يبحثون عن فرصهم الستثمار طاقاتهم 
خارج األردن، األمر الذي يدفعهم إلى االرتباط بأدوات االستقطاب اإلقليمي ومنابره، 
مما يعّزز الصراع بينهم ويجّعل مواقفهم غير مرتهنة بالثقافة والهوّية الوطنيتني كما 

تطمح استراتيجية الثقافة. 

يكاد  الثقافية  للهيئات  الثقافة  وزارة  تقدمه  الذي  املالي  الدعم  فإّن  أخرى،  جهة  من 
الهيئات، وهو عبارة عن مبالغ ضئيلة ال تغطي أجرة  يكون مصدر الدخل الوحيد لهذه 
املقّرات. وإذ تبحث الهيئات عن دعم املؤسسات اخلاصة ورجال األعمال فإّن اعتمادها على 
الدعم والتبرعات بشكل دائم شّكل نظرة سلبية يف املجتمع حول طبيعة العمل الثقايف 
يف األردن. األمر الذي يتطّلب تدخاًل غير مشروط من احلكومة لتوفير مشاريع ومنابر 
حاضنة للثقافة، وتوفير الدعم املادي للمثقفني، وتفعيل ِمَنح التفّرغ اإلبداعي واملشاريع 
الواجهة  إلى  احمللّية  الفنّية  اإلنتاج  شركات  تعيد  وشراكات  اتفاقيات  وعقد  الثقافّية، 

وجتعلها قادرة على اإلنتاج الدرامي والسينمائي... إلخ.  

الرقابة، فإّن  الوزارة إلى حرية اإلبداع وتخفيف  ب. جانب احلريات: رغم دعوة خطط 
السياسات العامة تعاكس هذه األهداف، إذ مت تفعيل القوانني )خاصة قانون اجلرائم 
على  واالجتماعية  والسياسّية  الدينّية  الرقابة  من  يزيد  نحٍو  على  اإللكترونية( 
املفكرين واملبدعني ويتيح ألّي مواطن مقاضاتهم أمام احملاكم بسبب نتاجاتهم وآرائهم، 
وقد يتسّبب بتوقيفهم ملمارستهم حرية التعبير، حتى إّن بعضهم ُحوكم بتهمة نشر 
الفتنة والطائفّية واإلساءة إلى الشعور الديني، وهي تهمة فضفاضة ميكن أن تطال أّي 

كاتب أو فنان بسبب َنّص أدبي أو أو منَتج فني أو تصريح يعّبر عن الرأي 65. 

64  انظر التحديات/ اخلّطة االستراتيجية 2019-2017.
65  أمثلة: راكان حياصات )بسبب نشر كاريكاتير(، والكاتب بسام حدادين، والكاتب محمود الشمايلة، والكاتب 

معاذ بني عامر.
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للتضييق  واملبدعون  املثقفون  يتعّرض  حينما  املشهد  عن  َتغيب  الثقافة  وزارة  أّن  كما 
املواجهة  عدم  واختيار  الصمت  إلى  الوزارة  تلجأ  إذ  واإلبداع؛  التعبير  يف  حرياتهم  على 
مع الدعوات االقصائية يف املجتمع رغم أّن حماية التعددية واحترام التنّوع الثقايف من 
صميم عمل الوزارة 66، كما حدث يف اجلدل الذي أثير حول مسلسل »جن«، وما تبع ذلك 
حياة  عن  يعّبر  مسلسل  وهو  عليه،  القائمني  ومحاكمة  بوقفه  تطالب  شعبية  حملة  من 
فئة من املجتمع يكفل لها الدستور حق التعبير عن نفسها وحقها يف االختالف، خاصًة أّن 
املسلسل حاصل على املوافقات القانونية الالزمة 67. ويف الوقت الذي انصبت فيه احلملة 
متّثل  ال  وبأنها  بالبذيئة  ُوصفت  املسلسل  مشاهد  بعض  يف  وردت  ومشاهد  ألفاظ  على 
املجتمع األردني، فإّن احلملة الرافضة عبر وسائل التواصل االجتماعي استخدمت كّمًا 
كبيرًا من الشتائم واأللفاظ البذيئة املوجهة لشباب وفنانني ما يزالون يف بداية مشوارهم 
الثقايف داخل  والتنّوع  القضّية تتعلق برفض االختالف  أّن  الذي يوّضح  اإلبداعي، األمر 
املجتمع وليست قضية أخالقية. وهذا الرفض يتكرر يف العديد من املهرجانات والفعاليات 
التي ُمنعت ومت إيقافها، ويحتاج إلى تدّخل من وزارة الثقافة، كما يحتاج إلى تشريعات 

حتمي الثقافة والفنون يف األردن. 

الرسمية يف ما يتعّلق  الرواية  والثقافية تساند  الفنية  الوزارة وأعمالها  أّن إصدارات  كما 
بالتاريخ والسياسة، وأبرز مثال على ذلك إصدارات مكتبة األسرة ومتحف احلياة البرملانية 
التابع للوزارة، بينما تغيب اإلصدارات واملقتنيات التي تْغني روح التعدّدية واحلريات التي 
أّن املعارضة الوطنية لها حّق متثيل رؤيتها يف  تهدف خطُط الوزارة إلى حتقيقها. ورغم 
ما  يف  مغّيبة  تكون  تكاد  فإنها  الوزارة،  عمل  نطاق  ضمن  والسياسي  التاريخي  اجلانَبني 

يتعّلق بحقها يف التعبير عن تاريخها ودورها السياسي. 

جانب القوانني: إّن القوانني واألنظمة اخلاصة بوزارة الثقافة تعّزز الفردّية، وذلك من  ج. 
اخلاصة  التعليمات  إصدار  عن  املسؤول  إنه  إذ  الوزير؛  بشخص  تنفيذها  ربط  خالل 
68، وهو القادر على تفعيلها أو وقفها أو تأجيلها. وإذا  بتنفيذ هذه القوانني واألنظمة 
واألنظمة  القوانني  وصياغة  اخلطط  وضع  عن  املسؤولة  هي  التخطيط  جلنة  كانت 
وتعديلها، فإّن الوزير هو رئيس اللجنة الذي ميلك القدرة على تفعيلها أو جتميدها. 
فعلى سبيل املثال، لم تعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا منذ التعديل احلكومي يف تشرين 

66  انظر املادتني )3( و)4( من قانون رعاية الثقافة، واألهداف العامة للخّطة االستراتيجية )2019-2017(.
 .https://royanews.tv/news/183907 :67  انظر بيان الهيئة امللكية لألفالم

68  انظر على سبيل املثال: املادة )13( من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، واملادة )13( من نظام التفّرغ 
اإلبداعي، واملواد )4( و)5( و)6( و)7( و)8( و)10( و)11( و)12( من نظام نشر الثقافة والتراث، وكلها يتضمن 

الفقرة التالية: )ُيصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام(.

https://royanews.tv/news/183907
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موظفي  من  تتشكل  التي  اللجنة  وألن  املراجعة.  هذه  إعداد  وقت  حتى   2018 األول 
الوزارة ومسؤوليها، ترتبط مباشرًة بقرارات املسؤول األول وتوجهاته، فإن هذا ينعكس 

سلبًا على املشاريع والبرامج الثقافية ودميومتها.

الثقافّية  والهيئات  الوزارة  بني  العالقة  ينظم  قانون  وجود  عدم  فإّن  أخرى،  جهة  من 
والفنّية الرئيسة التي متّثل القطاعات األدبية والفنية، وينّظم آلية الدعم املالي الذي 
تتلّقاه، جعَل هذه الهيئات مرتهنة يف عالقتها مع احلكومة بهذا الدعم وغير قادرة على 
احلفاظ على استقالليتها والدفاع عن حقوق منتسبيها واخلروج من نطاق التبعّية كما 

تطمح خطط الوزارة. 

لقد انعكس هذا االنسحاب/ التنّصل من الدور الثقايف للدولة، سلبًا على الهيئات الثقافّية 
رابطة  شّكلت  فقد  بنيتها.  يف  مباشرة  وغير  مباشرة  سلبية  تغييرات  وأحدث  الرئيسية، 
الهيئة  وهي  عقود،  مدى  على  للمثقفني  حاضنًة  املثال-  سبيل  -على  األردنيني  الكّتاب 
املمثّلة للكّتاب األردنيني يف االحتاد العام لألدباء والكّتاب العرب، لكن التغييرات طالتها 
أكثر من نصفه لسداد أجرة  إذ يذهب  الوزارة،  تتلقاه من  الذي  املالي  الدعم  يف ظل قلة 
 2019 الربع األخير من عام  أمانة عّمان يف  املترتبة عليها. وقد قامت  والفواتير  مقرها 
-بإيعاز من رئاسة الوزراء- مبنح مقر دائم للرابطة بأجرة رمزية، غير أن املقر يحتاج إلى 
صيانة وإعادة تأهيل، األمر الذي سيدفع إدارة الرابطة إلى البحث عن داعمني69. يضاف 
إلى ذلك ما تعانيه الرابطة من صراعات بني أعضائها بسبب املوقف من األزمة السورية، 
وما أفرزه التنافس بني التيارات داخلها من تأثيٍر سلبي على بنيتها وعلى مستوى العضوية 
فيها، حتى إن إحدى الهيئات اإلدارية يف الفترة )2011-2013( منحت عضوية الرابطة 
ألكثر من مئة وخمسني شخصًا، لم ميارس قسم منهم الكتابة، وذلك ألغراض انتخابية 
إنتاجها  وانخفض  املادي،  استقاللها  لها  حتقق  مشاريع  إقامة  يف  الرابطة  وفشلت  بحتة. 
الثقايف، إذ لم يصدر عنها خالل السنوات اخلمس األخيرة أّي كتاب، كما فشلت يف حتقيق 
مشاريع ثقافية رائدة مثل مشروع متحف الروائي غالب هلسا الذي كان يهدف إلى ترميم 
بيته، وُجمعت تبرعات لهذه الغاية، غير أن املشروع باء بالفشل واإلهمال، وطال اخلراُب 

البيَت بعد أن ُأنفق عليه أكثر من خمسني ألف دينار 70.

69  تتراوح املبالغ بني 24 و33 ألف دينار سنويًا بحسب كتاب وزير الثقافة إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي. 
وبشأن املعلومات عن مقر الرابطة اجلديد؛ املصدر: نائب رئيس الرابطة أكرم الزعبي. 

70  املصدر: مهدي نصير، عضو جلنة التحقيق يف القضية.
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الخالصة

يف حني ترّكز القوانني واخلطط الثقافية على مسألة تعميق الهوّية والثقافة الوطنّيتني 
وما يستتبع ذلك من توثيق التراث، فإّن ما تقوم به وزارة الثقافة يف هذا الصدد ال يلبي 
طموح األهداف املعَلنة؛ فهناك نقص يف اإلنتاج الدرامي والسينمائي الذي يعالج اجلوانب 
التاريخية يف الفترات املتعاقبة، فمثاًل ال يوجد مسلسالت تتحدث عن اشتباكات التاريخ 
العربي يف منطقة األردن يف العهد اململوكي أو األموي أو العباسي، أو تتناول تاريخ الشعوب 
فترة  تغّطي  أو  وغيرهم،  واآلدوميني  والعمونيني  املؤابيني  مثل  املنطقة  يف  عاشت  التي 
االنتداب البريطاني ودور اتفاقية سايكس-بيكو يف فصل أبناء بالد الشام وقطع العالقات 
القائمة بينهم منذ مئات السنني، ومناهضة أهل البالد هذه السياسات ومتسكهم بهويتهم 
العربية. كما تغيب األفالم واملسلسالت التي تتناول حياة شخصيات أردنّية )من املعارضة 
والوالء( مثل سليمان النابلسي وراشد اخلزاعي وحسني الطراونة وعلي خلقي الشرايري، 

وهي أعمال يحتاج طرحها إلى مساحة من احلرية واحلياد وإلى متويل كاٍف. 

وتنّوع  طبيعته  إلى  بالنظر  األردني،  املجتمع  حياة  يف  محوري  صراع  الهوّية  صراع  إّن 
أو بإقصاء فئة  األطياف املشتركة يف تكوينه. وتخفيف حّدة الصراع ال تكون بتجاهله 
على حساب فئة أخرى، بل باحلوار والتفاهم املّتصلني بالوضوح والصراحة عن طريق عقد 
إلى ثقافة وطنّية شاملة  الباب تأتي دعوة اخلّطة  املؤمترات والندوات والورش. ويف هذا 
وتعميق االعتزاز والوالء لهذه الثقافة متناقضًة مع رؤية اخلطة وعدد من أهدافها؛ إذ إن 
اخلّطة لم تعّرف املقصود بالثقافة الوطنية الشاملة وسبب رغبتها يف إيجاد حالة والء 
لهذه الثقافة، ويف املقابل فإّن الرؤية تقوم على إيجاد ثقافة مجتمعية مدنية، أْي أن كل 
الثقافات التي توجد داخل املجتمع املدني -على تعددها واختالفها املثمر- هي ثقافات 
وطنّية ما دامت ال تدعو إلى التطّرف واإلقصاء. وهذا ما تعززه أهداف اخلّطة التي تدعو 
يكون  شاملة  وطنية  ثقافة  بتحديد  االدعاء  فإن  لذلك  والتعددية،  التعبير  حّرية  إلى 
دوُر الوزارة تنميتها وتعميق الوالء لها، هو إعادة إنتاج لألفكار الشمولية يف زمٍن تعددي 

يرفض هيمنة الفكرة الواحدة واإلقصاء واالحتواء.

كما أّن قيام أّي دولة بتفعيل دورها الثقايف ال يدخل يف باب الترف الفكري والتسويقي الذي 
ميكن االستغناء عنه عند التوجه خلفض النفقات أو مواجهة أزمة اقتصادية، ألّن مواجهة 
التطّرف واإلرهاب وجميع األفكار الضاّرة باملجتمع والتي حتّد من انفتاحه على اآلخر ومن 
تراثيًا، وهو  بلد غني  األردن  فإّن  املقابل،  األولى. ويف  بالدرجة  تنّوعه هي مواجهة ثقافّية 
غنى قائم على التنّوع الهوياتي ملكوناته، وميكن لوزارة الثقافة أن تستثمر هذا التنّوع يف سبيل 
نشر ثقافة احلوار وترسيخ الدميقراطية عبر إحياء هذا التراث وتسليط الضوء على التنّوع 

فيه ووضع جوانبه التاريخّية يف سياقها العربي الذي تؤكد عليه املادة األولى من الدستور. 
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التوصيات

اتّخاذ قرار سيادي بتفعيل الدور الثقايف للدولة، األمر الذي يتطّلب مضاعفة موازنة وزارة   .1
إدارة مستقلة للصندوق يتصف  الثقافة، وتشكيل  العمل بصندوق دعم  الثقافة، وإعادة 
عملها بالشفافية، بحيث تكون قراراتها قابلة للطعن واالعتراض عبر الوسائل القانونية. 

2.  تعديل التشريعات اخلاصة بالثقافة مبا ينسجم مع:

تعديل نظام التنظيم اإلداري لوزارة الثقافة يف ما يتعّلق بتشكيل جلنة التخطيط،   -
من  اآلخر  والنصف  الثقافّية،  الهيئات  ورؤساء  املثقفني  من  نصفها  يتأّلف  بحيث 

مسؤولي الوزارة، وأن يتناوب رئاسة اللجنة رؤساُء الهيئات بشكل دوري. 

بشكل  واألنظمة  القوانني  تعديل  خالل  من  التخطيط  جلنة  صالحيات  توسيع   -
يحّد من الفردّية )سلطات الوزير أو األمني العام( ومينح سلطة إصدار التعليمات 
لّلجنة بحيث يكون تفعيل هذه القوانني واألنظمة من أعمال الوزارة وليس مرتبطًا 

مبزاجية املسؤول األول.

واملبدعني  املثقفني  حلماية  بالتدخل  يسمح  بحيث  الثقافة  رعاية  قانون  تعديل   -
ويضمن عدم توقيف مثقف أو فنان على خلفية موقف أدبي أو فني أو ثقايف يتم 

التعبير عنه يف األعمال األدبية أو املنتجات الفنّية.

سياسة  توّضح  التي  والثقافة  التراث  نشر  نظام  من  و)9(  و)6(   )4( املواد  تعديل   -
الوزارة يف النشر ودعم النشر، والتي تقوم على استقبال أعمال جاهزة وتقييمها، 
الدراسات  مديرّية  عمل  صميم  من  والترجمة  بالتأليف  التكليف  يصبح  بحيث 
والنشر وأاّل يكون التكليف محصورًا يف صالحيات الوزير، ويف نطاق خجول وضّيق، 

كما تنص املادتان )6( و)9( من النظام نفسه.

يحقق  مبا  الرئيسية  الثقافية  والهيئات  الدولة  بني  العالقة  إلصالح  خطوات  اّتخاذ   .3
اآلتي:

اعتراف الدولة بالهيئات الثقافّية الرئيسية كممّثلة للمثقفني والفنانني األردنيني   -
الكّتاب...  واحّتاد  التشكيليني،  الفنانني  ورابطة  الفنانني،  ونقابة  الكّتاب،  )رابطة 
إلخ(، وتعديل قوانني وتشريعات الدعم والتمويل مبا يسمح مبعاملة هذه الهيئات 

معاملة ذات خصوصية.

مردود  ذات  مشاريع  إيجاد  على  ومساعدتها  الهيئات،  لهذه  دائمة  مقّرات  توفير   -
أراضي  منحها  عبر  املستقبل  يف  املالي  االستقالل  حتقيق  تستطيع  بحيث  مادي 

وقروضًا ميسرة.
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من  عدد  يف  متبع  األمر  )وهذا  الهيئات  هذه  رؤساء  بتفريغ  تسمح  تعليمات  وضع   -
الدول العربية(.

الهيئات  هذه  تتلقى  بحيث  الثقافية  والهيئات  الثقافة  وزارة  بني  اتفاقيات  عقد   -
لشروط  يخضع  بل  الوزارة،  يف  األول  املسؤول  ملزاجية  يخضع  ال  ثابتًا  ماليًا  دعمًا 
اجلودة والرقابة املالية ويرتبط مبؤشرات أداء واضحة املعالم وبشكل يحافظ على 
استقاللية الهيئات. مع التأكيد على تصويب األمور املالية واإلدارية لهذه الهيئات، 

إذ يفتقر بعضها إلى نظام مالي ونظام لّلوازم ميّكنان من ضبط آلية العمل داخلها.

حتويل مجلة »أفكار« إلى صحيفة ثقافّية إلكترونية تتمتع باجلودة )شكاًل ومضمونًا(،   .4
قّيمة  مالية  مكافآت  دفع  من  تتمّكن  كي  مخصصاتها،  وزيادة  عملها،  نطاق  وتوسيع 

للكّتاب، وأن يكون رئيس التحرير متفرغًا للعمل. 

حتويل مجّلة األطفال »وسام« الصادرة عن الوزارة إلى قناة أطفال تلفزيونية هادفة،   .5
نفقات  تغطّية  يف  استثمارها  ميكن  أرباحًا  حتقق  بحيث  القناة  لسياسة  خّطة  ووضع 

البرامج والفعاليات اخلاصة بالطفل يف الوزارة. 

الدخول يف شراكات ذات مردود ربحي مع شركات اإلنتاج ونقابة الفنانني، إلنتاج أفالم   .6
ومسلسالت تتناول التاريخ األردني يف مراحله املختلفة؛ األمر الذي يتيح إضاءة جوانب 

معتمة يف ما يتعّلق مبوضوعة الهوية والتاريخ األردنيني. 

رفع قيمة مكافآت الكتب واألعمال الفنّية املنشورة أو املدعومة من ِقبل الوزارة.   .7

واألكادميية  املعرفية  الكتب  اختيار  الترجمة تكون مهمته  يف  مركز متخصص  إنشاء   .8
وشراء حقوقها والتعاقد مع مترجمني أكفاء والتعاقد مع دور نشر عربية ذات توزيع 
بالربح  املركز يف طبعات جيدة وطرحها يف األسواق مبا يعود  جيد إلصدار ترجمات 
اللغات  إلى  األردني  األدب  روائع  من  مناذج  بترجمة  املركز  يقوم  وأن  الطرفني.  على 
مع  بالتنسيق  للسائحني  للبيع  وعرضها  األردن  تاريخ  عن  كتب  وترجمة  األخرى، 
وزارة السياحة ومع السفارات األردنية يف اخلارج. والتنسيق مع هذه السفارات لنشر 
إصدارات األدباء األردنيني وتوزيعها على املكتبات وأقسام اللغة العربية يف اجلامعات 
يف دول العالم، إضافة إلى اختيار دولة أجنبية يف كل عام تعقد معها الوزارة اتفاقية 
ترجمة متبادلة )ترجمة خمسة أعمال ألدباء أردنيني مقابل ترجمة خمسة أعمال 
ألدباء من ذلك البلد(. واشتراط أن يكون امللحقون الثقافيون يف السفارات األردنية 

من أصحاب اإلنتاج الثقايف أو الفني.
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يف  ُتستثمر  كافية  مالية  مخصصات  رصد  يتم  بحيث  الثقافة  موازنة  هيكلة  إعادة   .9
املناطق  يف  املبدعني  وتدريب  تأهيل  ومشاريع  وبرامج  الثقايف،  التراث  برنامج  تفعيل 

املهّمشة ومن ذوي االحتياجات اخلاصة ونزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.

التراثي ومسائل  ِمنح للبحث  التفّرغ اإلبداعي بشكل دوري، وإضافة  10. تفعيل مشروع 

الهوية يف برنامجه. وضبط آلية اختيار املبدعني الفائزين مبنحة التفّرغ بحيث تكون 
أكثر وضوحًا وشفافيًة.

11. التأكيد على استمرارية مشروع مكتبة األسرة األردنية وتطويره من حيث زيادة عدد 

النسخ املطبوعة من كل كتاب )تبعًا ألهمية الكتاب ومؤشرات الطلب عليه(، وأن يقّدم 
من بني إصداراته كتبًا تصدر للمرة األولى لكّتاب شباب. وأن تختار الوزارة إلصداراتها 

من كتب التراث أفضل التحقيقات العلمية واألكثر فائدة للقارئ. 

يف  الكبرى  البلديات  مكتبات  لتفعيل  احمللية  اإلدارة  وزارة  مع  شراكات  يف  الدخول   .12

احملافظات بحيث تستقبل القراء والطلبة، وتعديل أوقات الدوام مبا يسمح ملرتاديها 
بالقراءة فيها بعد أوقات الدوام الرسمية، والدخول يف شراكات مع مؤسسات املجتمع 

املدني التي تهتم بهذا اجلانب مثل مؤسسة عبداحلميد شومان.

ومنتظم،  دوري  بشكل  والتشجيعية  التقديرية  الدولة  جوائز  منح  على  التأكيد   .13

الذي يقلل من قيمَتيها  الواحدة لعدد من األشخاص، األمر  والكّف عن منح اجلائزة 
حال  ويف  التشجيعية.  اجلوائز  حجب  سياسة  عن  التوقف  وكذلك  واملعنوية.  املادية 
ض جلنة التحكيم الختيار أعمال لم يترشح  كانت األعمال املقدمة دون املستوى، تفوَّ

أصحابها وتستحق التكرمي.

14. عضوية الوزارة يف جلان اعتماد اجلامعات التابعة لوزارة التعليم العالي، بحيث يتم 

اإلشراف على طريقة تقدمي اآلداب والفنون األردنّية يف املواد اجلامعية املشتركة ويف 
التربية  وزارة  يف  املناهج  جلان  يف  أيضًا  الوزارة  وعضوية  املتخصصة.  األقسام  خطط 

والتعليم للغاية نفسها. 

سالسل  إصدار  على  والعمل  الوزارة،  عن  تصدر  التي  السالسل  عمل  منط  تغيير   .15

متخصصة يف احلقول الثقافّية املختلفة )األدب، املسرح، السينما، التراث... إلخ( مبا 
يضمن عدالة االعتناء باملجاالت كافة.

16. تفعيل التدقيق اإلمالئي والطباعي للتقليل من فرص ورود أخطاء طباعية وإمالئية 

يف إصدارات الوزارة، خاصة يف مشروع مكتبة األسرة.
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املصادر واملراجع

.http://culture.gov.jo/instructions :أنظمة وزارة الثقافة؛ يف املوقع اإللكتروني للوزارة  -

قانون رعاية الثقافة رقم )36( وتعديالته لسنة 2006، يف املوقع اإللكتروني للوزارة:  -

.http://culture.gov.jo/node/24831  

تقرير حالة البالد لعام 2018 )الثقافة(، منشورات املجلس االقتصادي واالجتماعي.  -

خّطة التنمية الثقافية )2017-2019( لوزارة الثقافة.  -

اخلّطة االستراتيجية )2017-2019( لوزارة الثقافة.  -

جوائز الدولة التقديرّية 2017، منشورات وزارة الثقافة.  -

السجل الثقايف السنوي لوزارة الثقافة: نشاطات وإجنازات 2016، إعداد وحترير: أمجد العفيف وحنان   -
محسن، منشورات وزارة الثقافة.

http://www.gbd.gov.jo/ar/ :سلسلة دليل املواطن للموازنة العامة على مواقع دائرة املوازنة العامة  -
.Page/Index/citizen-guid

كتاب وزارة الثقافة رقم ث/7/37/ 3685 بتاريخ 14/5/2019 واملوجه إلى رئيس املجلس االقتصادي   -
واالجتماعي.

قانون رعاية الثقافة رقم )36( لسنة 2006، اجلريدة الرسمّية، العدد )4759( املنشور بتاريخ 16/5/2006.  -

.culture.gov.jo :املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة  -

موازنة وزارة الثقافة للعامني 2018 /2019.  -

صحيفة »الرأي« اليومية، 22 تشرين األول 2019، تقليص موازنة »الثقافة 2020«.. إضعاف للمشروع الثقايف   -
https://bit.ly/37n2Fvs الوطني

http://culture.gov.jo/instructions
http://culture.gov.jo/node/24831
http://www.gbd.gov.jo/ar/Page/Index/citizen-guid
http://www.gbd.gov.jo/ar/Page/Index/citizen-guid
https://bit.ly/37n2Fvs
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