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تقدمي

�شهدَ الأردن احلديث ،منذ ت�أ�سي�س الإمارة يف مطلع الع�شرينات من القرن الفائت� ،إن�شاء
يقدمون فيها نتاجاتهم و ُي ِقيمون
جتمعات ثقافية متنوعة ،بدء ًا من املجال�س التي كان الأدباء ّ
ُّ
ال�سجاالت النقدية حولها ،ومن �أبرزها جمل�س الأمري عبد اهلل بن احل�سني (امللك عبد اهلل
الأول) م�ؤ�س�س الدولة الأردنية .وظهرت يف عقدَ ي الع�شرينات والثالثينات ِف ٌ
رق م�سرحية
تتبع للمدار�س �أو للكنائ�س �أو للأندية الريا�ضية واالجتماعية والثقافية ،و�أُ�س�ست جمعيات
تعنى بالفن الت�شكيلي يف مرحلة �إرها�صاته الأولى ،لكنها مل تدُ م طوي ًال.
اجلماعي َّ
املنظم يف الأردن ،ب�صدور �أول قانون
وترتبط البداية احلقيقية للن�شاط الثقايف
ّ
للجمعيات عام  ،1936والذي تاله قانون اجلمعيات رقم ( )12ل�سنة  ،1956ثم القانون رقم
( )7ل�سنة  ،1965فالقانون رقم ( )33ل�سنة  ،1966الذي ظل معمو ًال به حتى عام  2008حيث
ً
تلبية حلاجة مو�ضوعية ،و�شكّل
�صدر قانون اجلمعيات رقم ( )51ل�سنة  ،2008الذي جاء
حافز ًا لت�أ�سي�س اجلمعيات الثقافية ب�أنواعها املختلفة.
وبعد �أن كان الن�شاط الثقايف يرتبط بالأندية الريا�ضية واجلمعيات اخلريية لعقود ،جاء
عام  1963ليمثل حمطة حت ّول يف هذا املجال ،فقد ت�أ�س�ست فيه جمعية املكتبات الأردنية ،ثم
توالت عملية ت�أ�سي�س اجلمعيات وت�سجيلها حتى بلغ عدد العاملة منها يف عام � 2018أكرث من
 600جمعية .كما �أن�ش�أت م�ؤ�س�سة نور احل�سني (م�ؤ�س�سة امللك احل�سني الحق ًا) املعهدَ الوطني
للمو�سيقى ،ومركز الفنون الأدائية ،ومراكز التدريب على احلرف ال�شعبية.
وميكن القول �إن م�أ�س�سة العمل الثقايف يف الأردن بد�أت ب�إن�شاء دائرة الثقافة والفنون عام
 1964لتكون راعي ًا للن�شاط الثقايف .وقد ارتبطت هذه الدائرة بوزارات الثقافة ،والإعالم،
وال�سياحة والآثار ،ثم ارتبطت بوزارة الثقافة وال�شباب عام .1976
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ويف عام � 1988أُن�شئت �أول وزارة للثقافة با�سم «وزارة الثقافة والرتاث القومي» .وا�ستناد ًا
�إلى املادة ( )120من الد�ستور التي حتدد �آليات ا�ستحداث � ّأي تق�سيم �إداري جديد� ،صدر
نظام خا�ص بتنظيم الوزارة َ
حمل رقم ( )15ل�سنة  ،1988ثم جرت تعديالت عليه عام 1990
وحمل الرقم (.)5
لقد جاءت ن�ش�أة وزارة الثقافة ا�ستجابة لفهم �صانع القرار لأهمية الثقافة ودورها يف حياة
الأمة ،وجت�سيد ًا لر�ؤية الدولة للثقافة .وي�شار �إلى �أن الأردنّ كان قد احت�ضن � َ
أول م�ؤمتر
توجه ب�أن تكون هناك وزارة ثقافة يف كل
لوزراء الثقافة العرب عام  ،1976الذي �صدر عنه ُّ
دولة عربية ،مما حفز على االهتمام بال�ش�أن الثقايف يف العامل العربي ب�شكل عام.
ومل يكن العمل الثقايف يف الأردن حكر ًا على امل�ؤ�س�سة الثقافية الر�سمية التي �أُن�شئت عام
( 1964دائرة الثقافة والفنون) ،فقد �شجعت احلكومات املتعاقبة على ممار�سة العمل الثقايف،
التزام ًا بالد�ستور الذي كفل حرية التعبري والر�أي والتنظيم النقابي واملهني (املادتان 15
ُ
احلكومات القطا َع اخلا�ص على تقدمي اخلدمات واملنتجات
و 16من الد�ستور) ،كما �شجعت
الثقافية التي يحتاجها املواطن.
وتعد الهيئات الثقافية التي تعمل على �أ�سا�س قانون اجلمعيات ،ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف العمل
ّ
كر�س بع�ضها كمعامل وطنية بارزة،
الثقايف ،ورافد ًا �أ�سا�سي ًا من روافد الثقافة والإبداع ،وقد َت ّ
مثل رابطة الكتاب الأردنيني ،ونقابة الفنانني الأردنيني ،واجلمعية امللكية للفنون اجلميلة
(املتحف الوطني للفنون اجلميلة) ،وجمعية املكتبات الأردنية ،واملجمع امللكي لبحوث احل�ضارة
الإ�سالمية (م�ؤ�س�سة �آل البيت) ،وجمعية ال�ش�ؤون الدولية ،واحتاد النا�شرين الأردنيني.
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و�أبدى القطاع اخلا�ص اهتمام ًا بالقطاع الثقايف رغم �أنه «غري رابح» باملعايري التجارية ،ف�ساهم
يف �إ�صدار ال�صحف ،و�إن�شاء دور الن�شر (�أ�س�س عبد الرحمن الكردي �أول دار ن�شر خا�صة يف
�أربعينات القرن الع�شرين) ،وفتْح دور ال�سينما بدء ًا من ع�شرينات الفرن الفائت .ويف عقود
الحقة ،اقتحم القطاع اخلا�ص جماالت كان حمجم ًا عن الدخول فيها ،مثل امل�سرح ،والفن
الت�شكيلي ،والإنتاج الدرامي والفني .و�شهدت البالد منذ ت�سعينات القرن الع�شرين ن�شوء
العديد من امل�سارح اخلا�صة ،و�صاالت العر�ض للفنون الب�صرية ،و�شركات الإنتاج ال�سينمائي
والتلفزيوين واملو�سيقي.
وبادرت بع�ض امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الكربى �إلى لعب �أدوار ثقافية الفتة ،ومن �أبرز هذه
امل�ؤ�س�سات البنك العربي الذي �أن�ش�أ م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان الثقافية ( ،)1976والبنك
الأهلي الذي � ّأ�س�س دائرة ثقافية تعنى بالن�شر ودعم الن�شاط الثقايف والفني ن�شطت خالل
العقد الأول من الألفية الثالثة .كما قام عدد من رجال الأعمال وال�شخ�صيات العامة بلعب
�أدوار �شبيهة ،ومنهم �سمري �ش ّما الذي �أن�ش�أ م�ؤ�س�سة �سمري �ش ّما للثقافة والتعليم ،وريا�ض املفلح
الذي �أو�صى بوقفية �أُ�س�ست عليها م�ؤ�س�سة ريا�ض املفلح للثقافة والتعليم ،و�أبناء القا�ضي مو�سى
ال�ساكت الذين قاموا ب�إن�شاء مركز ثقايف با�سمه و�أ�س�سوا جمعية ثقافية لهذه الغاية ،وورثة
قدموا بيته يف �إربد ليكون وقفية ثقافية با�سم «بيت عرار
م�صطفى وهبي التل (عرار) الذين ّ
ً
وقفية ثقافية ،وعائلة
الثقايف» ،وزوجة رئي�س الوزراء الأ�سبق و�صفي التل التي و�ضعت بيته
كر�ست بيته كمتحف يحمل ا�سمه يف بلدة احل�صن.
الكاتب �أديب عبا�سي التي ّ
و�أولت بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية ال�ش�أنَ الثقايف اهتمام ًا كبري ًا� ،إذ ال ميكن �إغفال دور جمال�س
الإدارة املحلية (البلديات) ،وعلى ر�أ�سها �أمانة عمان الكربى (العا�صمة) ،التي ا�ضطلعت بدور
ثقايف كبري ،خا�صة يف جمال املكتبات العامة بدء ًا من عام  ،1960وقد ات�سع هذا الدور يف
العقود الثالثة الأخرية ،وبخا�صة بعد �إن�شاء دائرة ثقافية يف الأمانة عام  ،1993لي�شمل
جماالت متنوعة مثل الن�شر ،وامل�سرح ،والفن الت�شكيلي ،واملو�سيقى ،والفنون ال�شعبية� ،إ�ضافة
�إلى �إ�صدار الكتب .ومع مطلع الألفية الثالثة� ،أُن�شئ مركز احل�سني الثقايف الذي ي�ضم م�سرح ًا
جمهز ًا ،وقاعات للندوات وامل�ؤمترات ،و�صاالت لعر�ض الأعمال الفنية ،وقاعات متعددة
الأغرا�ض .كما �أن�شئت مراكز ثقافية مثل مركز زها ،ومركز امللكة رانيا .و�أن�ش�أت العديد من
البلديات وبدعم من م�ؤ�س�سات الإعمار فيها ،مرافق للأن�شطة الثقافية ،ففي الكرك �أن�شئ
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بدعم من م�ؤ�س�سة �إعمار الكرك ،وهو ما تكرر يف ال�سلط ويف الطفيلة.
مركز احل�سن الثقايف
ٍ
ويف �إربد� ،أن�شئت قاعة متعددة الأغرا�ض تابعة للبلدية ،ومركز احل�صن الثقايف .و ُنقلت هذه
التجربة يف بقية املدن الأردنية ب�أ�شكال خمتلفة.
وكان للمدار�س (وخا�صة يف مرحلة ما قبل ن�شوء اجلمعيات الثقافية) واجلامعات ،دور مهم
ُ
اجلامعات الكثري من امل�ؤمترات الفكرية
يف ن�شر الثقافة والأن�شطة الثقافية� .إذ حتت�ضن
والعلمية والثقافية ،التي ت�ستقطب �أعداد ًا كبرية من الأكادمييني واملفكرين واملثقفني وطلبة
اجلامعات .كما تنظم اجلامعات وحتت�ضن �أن�شطة وفعاليات ثقافية وفنية على مدار العام.
ً
حا�ضنة للم�سرح الأردين طوال
فعلى �سبيل املثال� ،شكّل امل�سرح اجلامعي يف اجلامعة الأردنية
فرتة ال�ستينات �إلى �أوا�سط ال�سبعينات من القرن املا�ضي .وعملت جامعة الريموك التي �أُ�س�ست
منت�صف ال�سبعينات ،على رفد احلركة الفنية بالعديد من املواهب الفنية يف امل�سرح واملو�سيقى
والفن الت�شكيلي من خالل كلية الفنون اجلميلة فيها .و�أدخلت وزارة الرتبية والتعليم م�ساق ًا
درا�سي ًا يف الفن (ر�سم ومو�سيقى وم�سرح) منذ ثمانينات القرن املا�ضي � ،اّإل هذا امل�ساق ظل
نق�ص يف املدر�سني ،لذلك
يعاين من عدم االهتمام ّ
اجلدي به من ِقبل الإدارات املدر�سية ومن ٍ
كان �إ�سهام املدار�س بن�شر الثقافة الفنية � ّ
أقل من امل�أمول ،كما �إن دور اجلامعات يف هذا املجال
َتراجع كثري ًا يف العقدين الأخريين ،خا�صة يف جماالت الفن والإبداع الأدبي.
خالل عقود طويلة من العمل الثقايف امل�ؤ�س�سي� ،سواء �أثناء عمل دائرة الثقافة والفنون� ،أو
بعد �إن�شاء وزارة الثقافة ،كانت هناك حمددات كثرية ت�ؤثر على العمل الثقايف ،وت�ضييقات
على حرية التعبري والتجمع ،انطلقت يف جمملها من نظرة �شمولية حل�صر الفعل الثقايف؛
تنظيم ًا وتنفيذ ًا ،يف يد الدولة فقط .ومع انتهاء العمل بالأحكام العرفية يف عام ،1989
دخل الأردن مرحلة من االنفراج ال�سيا�سي ات�سمت بالأجواء الإيجابية التي و ّفرت هام�ش ًا
كبري ًا من حرية احلركة للج�سم الثقايف ،و�أثرت على عمل وزارة الثقافة وتعاطيها مع امل�شهد
ككل ،حيث ان�سحبت الوزارة �إلى الدور التنظيمي والإ�شرايف ،بدل الهيمنة على العمل الثقايف.
ومن التج ّليات املهمة النتهاء الأحكام العرفية ،قرار �إعادة فتح رابطة الكتاب الأردنيني يف
 15كانون الأول  ،1989بعد �أن �أُغلقت لأكرث من عامني بقرار �صادر عن احلاكم الع�سكري .وقد
توجه الدولة نحو �إ�شاعة �أجواء احلرية
�شكّلت عودة الرابطة �إلى العمل منعطف ًا حا�سم ًا يف ُّ
ومنح املثقفني حرية يف احلركة والتجمع والتعبري.
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أوالً :التخطيط يف املجال الثقايف
�أولت ّ
كل من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (�ألك�سو) واملنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو) اهتمام ًا خا�ص ًا بامل�س�ألة الثقافية ،فعملت الأولى على و�ضع خطة
�إ�سرتاتيجية للتنمية الثقافية ملدة ع�شرة �أعوام بدء ًا من عام  1988با�سم «اخلطة ال�شاملة
للثقافة العربية» ،وقد ا�ستمر �إعداد تلك اخلطة ثماين �سنوات ،ثم و�ضعت املنظمة الإ�سالمية
خطة م�شابهة حتت عنوان «الإ�سرتاتيجية الثقافية للعامل الإ�سالمي» ،ا�ستمر �إعدادها ثالث
�سنوات ،و�أُقرت عام  1991يف م�ؤمتر داكار .وباملوازاة� ،أعلنت منظمة الأمم املتحدة للرتبية
لكن هاتني
والعلم والثقافة (يون�سكو) عن عقد التنمية الثقافية للأعوام (ّ .)1998-1988
اخلطتني مل جتدا انعكا�س ًا لهما يف التخطيط الثقايف يف الأردن.
كما �أولى املثقفون واملفكرون العرب ،والروابط الفكرية والثقافية العربية ،اهتمام ًا غري
م�سبوق بامل�س�ألة الثقافية خالل العقود التي تلت هزمية حزيران ( ،)1967وجرى البحث
والتحدي.
عميق ًا ب�أثر الثقافة يف الهزمية ،ودورها يف ا�ستنها�ض روح املقاومة
ّ
� اّإل �أن حماوالت التخطيط يف املجال الثقايف مل تبد�أ يف الأردن � اّإل يف نهاية القرن الع�شرين،
وبداية القرن احلادي والع�شرين .فلم يهتم الباحثون بال�ش�أن الثقايف يف الأردن مبو�ضوع
التخطيط الإ�سرتاتيجي بوجه عام ،بل �إن هناك َمن ينكر ،من حيث املبد�أ� ،إمكانية التخطيط
َ
التخطيط
تول
يف هذا املجال الثقايف .كما �إن امل�ؤ�س�سات املعنية بال�ش�أن الثقايف نف�سها مل ِ
االهتما َم الكايف.
� اّإل �أن بداية الألفية الثالثة �شهدت و�ضع «الأجندة الوطنية» التي هي مبثابة �إ�إ�سرتاتيجية
وطنية ،و ُو�ضعت خطط �إ�إ�سرتاتيجية طويلة ومتو�سطة املدى يف قطاعات خمتلفة مثل
الرتبية والتعليم وال�شباب وغريها .ورغم االهتمام املتزايد يف ال�سنوات الأخرية للو�صول �إلى
�إ�إ�سرتاتيجية ثقافية� ،إال �أن التخطيط يف املجال الثقايف يف الأردن ما زال يواجه �صعوبات
خمتلفة.
ورغم الإجنازات التي حققتها الثقافة الأردنية منذ ت�أ�سي�س الدولة ،وبخا�صة بعد ن�ش�أة
وزارة الثقافة وانت�شار امل�ؤ�س�سات والهيئات الثقافية الر�سمية والأهلية واخلا�صة� ،إال �أنّ
وجهها
هناك حاجة ّ
توحد جهود امل�ؤ�س�سات الثقافية و ُت ّ
ملحة �إلى بناء �إ�سرتاتيجية ثقافية ّ
�ضمن �أهداف حمددة ت�سهم يف حتقيق التنمية ال�شاملة للمجتمع ونه�ضته ،كما تربز احلاجة
�إلى املزيد من العمل املخطط.
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ووفق ًا للتقرير العربي الأول للتنمية الثقافية الذي �أ�صدرته م�ؤ�س�سة الفكر العربي (،)2008
ف�إنّ �أبرز امل�شاكل التي تعرت�ض �سبيل امل�ؤ�س�سات الثقافية العربية بعامةالعربية ،والتي تتمثل
يف غياب الأهداف الثقافية �أو عدم و�ضوحها ،و�ضعف الإعداد النظري للم�شاريع والربامج،
وا�ضطراب الهيكلية امل�ؤ�س�ساتية� ،أو �ضعف املوارد املادية ،واالفتقار �إلى �إ�سرتاتيجية للمبا�شرة
(التنفيذ) ،وغياب املتابعة والتقومي الدوري ،و�ضعف التن�سيق �سواء داخل امل�ؤ�س�سة الواحدة
�أو بني امل�ؤ�س�سات الثقافية.
ويالحظ �أنّ �إن هذه امل�شاكل تنطبق على احلالة الأردنية متام ًا .واخلروج منها ال يكون � اّإل من
َ
ُ
جممل العمل الثقايف يف الأردن ،والذي ت�شارك
خالل �إ�سرتاتيجية ثقافية �شاملة .فلم ينتظم
به قطاعات الدولة واملجتمع ،يف �إطار �إ�سرتاتيجي واحد ،ومل ين�ض ِو حتت مظلة تنظيمية
واحدة ،وغاب التناغم بني ال�سيا�سات الثقافية التي تنفذها امل�ؤ�س�سات �سواء �أكانت حكومية
كم الإنتاج الثقايف ،مل ُيفرز
�أو �أهلية �أو تابعة للقطاع اخلا�ص .كما �إن التقدم احلا�صل يف ّ
قدم حاالت متميزة على امل�ستوى الفردي.
ظواهر متقدمة نوعي ًا ،رغم �أنه ّ
ثانياً :مفهوم «الثقافة»
�إن �أهمية التوقف عند تعريف خا�ص مبفهوم الثقافة ت�أتي من �ضرورة توفر مفهوم واحد،
ووا�ضح ،ومميز ،وقادر على تو�ضيح وفهم امل�شكالت املرتبطة باملو�ضوع ،ووالقدرة على اقرتاح
حلول للم�شكالت املرتبطة بهلها .وي�ساعدومن �ش�أن حتديد املفهوم �أن ي�ساعد القائمني على
العمل الثقايف علىعلى فهم ر�سالة الثقافة ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا و�شمول ّية ،وبالتايل ميكّنهم
من و�ضع اخلطط املنا�سبة.
يعدورغم �أن مفهوم «الثقافة» من �أكرث املفاهيم تداو ًال� ،إال �أنه ما زال ملتب�س ًا ،ومل َي ِج ّد
ّ
الباحثون الأردنيون لتقدمي تعريفات له ،تتنا�سب -على الأقل -مع م�ستوى جتربة العمل
الثقايف يف اململكة ،وظل التعاطي معه انتقائي ًا ،ا�ستناد ًا �إلى ما هو �شائع ومتدا َول ،وذلك لغايات
�إجرائية ،وق ّلما كان هناك التفات �إلى ارتباط املفهوم بالر�ؤية الثقافية �أو بالإ�سرتاتيجية
الثقافية.
ويبدو �أن العاملني يف ال�ش�أن الثقايف يف الأردن ،بالإجمال ،ال يتوقفون كثري ًا عند حتديد
املفهوم بينما هم ميار�سون ن�شاطهم الثقايفّ ،
كل يف جمال تخ�ص�صه �أو اهتمامه .وقد ُعقدت
م�ؤمترات وندوات كثرية تتناول ال�ش�أن الثقايف ،ونوق�ش املو�ضوع يف «الأجندة الوطنية»� ،إال
ْ�ض �إلى اخلروج بـ�إ�سرتاتيجية ثقافية وطنية �شاملة ،وبقي االهتمام
�أن هذا احلراك مل ُيف ِ
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باملو�ضوع الثقايف من الناحية النظرية والبحثية ثانوي ًا عند ّ
جل الباحثني الأردنيني،
با�ستثناء حاالت حمدودة جد ًا� .إذ �إن �أكرث الباحثني ال يولون هذا املو�ضوع اهتمام ًا �إال �إذا
ُدعوا للم�شاركة يف ندوة �أو م�ؤمتر ،حيث يتم تقدمي الكثري من الأوراق يف تلك الفعاليات على
عجل ،ودون حتقيق � ّأي �إ�ضافة نوعية ،بل �إن بع�ض الأوراق كان َي�ستن�سخ َ
بع�ضها من الآخر،
كما �إن امل�صطلحات نف�سها بقيت ملتب�سة ومتداخلة ،وقد ُوجد هنالك خلط بني ال�سيا�سات
واملبادئ والأهداف والتخطيط ،وفروقات كبرية يف الر�ؤى بني املعنيني بذلك ،وهذاما من �ش�أنه
�أن �إيعايقة الو�صول �إلى جوامع م�شرتكة يف �إطار الفهم النظري وبالتايل العملي.
ال يوجد تعريف لهذا امل�صطلح «الثقافة» يف � ّأي وثيقة من وثائق وزارة الثقافة الأردنية التي
مر على �إن�شائها ثالثة عقود (منذ عام ( ،)1988و�أكرث من ن�صف قرن على وجودوقب َلها دائرة
الثقافة والفنون التي �أُن�شئت منذ عام ( ،)1964با�ستثناء تعريف خمت�صر ورد يف كتيب خطة
تعرف الثقافة
التنمية الثقافية ( ،)2008-2006وهي �أول خطة مكتوبة يف تاريخ الوزارةّ ،
ب�أنها «طرق العي�ش والتفكري».
�إنّ ما ر�سخ من فهم للثقافة يف �أذهان الأفراد وامل�ؤ�س�ساتة �أنها الأدب والفكر والن�شاطات
املرتبطة بهما مثل الن�شر ،والقراءة ،والندوات ،والأم�سيات� ...إالخ .وهو ما درج عليه العمل
بالفعل يف وزارة الثقافة عرب تاريخها ،وانتقل هذا الفهم �إلى امل�ؤ�س�سات الوطنية الأخرى التي
ُتعنى بال�ش�أن الثقايف مثل �أمانة عمان الكربى ،والبلديات ،واجلامعات ،وغريها من امل�ؤ�س�سات
الأهلية واخلا�صة ،وهذا ينعك�س يف م�سميات امل�ؤ�س�سات والهيئات ،فكثري ًا ما جنديكون هناك
ربط ًا بني الثقافة وفروعها مثل الفنون والفكر والأدب ،وك�أنها مو�ضوعات م�ستقلة عن الثقافة،
وهذا ي�ؤ�شر على التبا�س املفهوم ،عند امل�ؤ�س�سات والأفراد �أي�ض ًا على حد �سواء.
ولغايات �إجرائية ،ميكن اعتماد التعريف النظري التايل للثقافة� « :إنها معرفة عملية
مكت�سبة ،تنطوي على جانب معياري ،وتتجلى يف ال�سلوك الواعي للإن�سان (فرد ًا وجماعة) يف
تعامله يف احلياة االجتماعية مع الوجود (ب�أجزائه املختلفة)».
ُ
الغاية من اكت�سابها العمل �أو الفعل �أو ال�سلوك �أو
فاملعرفة العملية هي املعرفة التي تكون
التطبيق .و�أجزاء الوجود هي :اخلالق واملخلوقات (الذات ،الآخر ،الطبيعة ،الو�سائل
والأدوات ،الأفكار ،الزمن ،الغيب(الروح ،النف�س).
وجوهر الثقافة هو تعامل الإن�سان مع الوجود يف �ضوء معرفة عملية معيارية ،و�أنتحتوي
َ
الثقافة فيها قطباين متفاعليان :الأول هو الإن�سان ،ومنه يبد�أ التفاعل �أو التعامل ،فهو
يعد الإن�سان ذاته جزء ًا منه) و�إليه يتجه
الفاعل يف �أمر الثقافة ،والآخر هو الوجود (الذي ُّ
التفاعل ،فهو املنفعل ،و�أن الفاعل� ،أي الإن�سان الذي ميار�س الثقافة ،يعي غايته وهدفه من
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فعله� ،أما العنا�صر الأخرى التي ت�ض ّمنها التعريف ،فكُّلها عنا�صر الزمة لتحقيق الثقافة
وجت�سيدها يف �صورتها الفعلية التامة.
يلبي �إن التعريف ال�سابق يل ّبي احلاجة العملية يف يف عملية التخطيط ،وخا�صة �أنه يلتفت
حالة ُيقا�س
�إلى اجلانبني املعريف وال�سلوكي واجلانب املعياري يف الثقافة ،الذي يعني وجود
ٍ
يف �ضوئها حال الثقافة قرب ًا �أو بعد ًا ،تقدم ًا �أو تخلف ًا� ،أي وجود معيار؛ حيث متثل احلالة
َ
الهدف الذي ي�سعى الأفراد واجلماعات للو�صول �إليه واالقرتاب منه،
املعيارية للثقافة
َ
ُ
عالقة الإن�سان بالوجود.
التعريف
وكذلك يحدَّ د
ثالثاً :دور وزارة الثقافة يف قيادة الفعل الثقايف وتوجيهه
َ
العمل الثقايف يف الأردن،
توجه احلكومة ،ممثلة بوزارة الثقافة،
َيفرت�ض الو�ضع الطبيعي �أن ّ
وذلك من خالل �إيجاد �إ�سرتاتيجية ثقافية للمجتمع ،ومظلة تنظيمية واحدة ت�ضم حتتها
القطاعات النا�شطة والعاملة يف املجال الثقايف .فالوزارة د�ستوري ًا هي اجلهة ذات ال�سيادة
يف الدولة يف ما يتعلق باملجال الثقايف ،وهي املعنية بقيادة وتوجيه الفعل الثقايف يف الدولة.
لقد كانت امل�ؤ�س�سات الثقافية وما تزال تعمل �ضمن «جزر معزولة» ،وب�أقل درجة من التن�سيق.
تكرر نف�سها ،وتت�ضارب مواعيدها،
فعلى �سبيل املثال كرثت املهرجانات الثقافية والفنية التي ّ
ومل تفلح كل حماوالت التن�سيق يف ما بينها ،مما �أدى �إلى ف�شل بع�ضها وتوقف العديد منها.
وكانت �أولى حماوالت �إيجاد مظلة �أو �إطار مرجعي للعمل الثقايف يف الأردن عام � ،1995إذ
ت�شكلت جلنة وطنية عليا للثقافة والفنون ،لكنها مل ت�ستمر لأكرث من عام.
وظل التخطيط الإ�سرتاتيجي غائب ًا عن عمل وزارة الثقافة وامل�ؤ�س�سات الأخرى با�ستثناءات
حمدودة ،وكانت القرارات تت�سم باالرجتال يف كثري من الأحيان .فعلى �سبيل املثال ،مت اتخاذ
قرار بفتح مديريات للثقافة يف املحافظات عام � ،1990ضمن ر�ؤية تتمثل بتوزيع مكت�سبات
التنمية وتفعيل احلراك الثقايف يف �أرجاء البالد ،ثم جرى �إلغاء هذه املديريات عام ،2002
ل ُيعاد فتحها عام  .2006واتُّخذت قرارات مماثلة ب�إن�شاء دوائر للمكتبة الوطنية يف املحافظات
وعمِل على �إن�شاء متحف احلياة ال�سيا�سية يف املقر
يف الفرتة نف�سها ،ثم �أُلغيت قبل ا�ستكمالهاُ .
القدمي ملجل�س الأمة ،بدء ًا من عام  ،1996ثم �أُلغي عام  ،2004ثم �أعيدت حماوالت �إحيائه
عام  ،2008وا�ستقر �أخري ًا يف �صيغة «متحف احلياة الربملانية» .كما اع ُتمدت �إ�سرتاتيجية
ا�ستئجار َمرافق العمل الثقايف ،فتم ا�ستئجار مركز احل�سن الثقايف يف الكرك ،ومركز احل�صن
الثقايف يف �إربد ( ،)2002-1996ثم تغيرّ ت الإ�سرتاتيجية �إلى بناء املراكز الثقافية (بدء ًا
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من عام .)2006
لقد كانت �إ�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سات الأخرى �أكرث و�ضوح ًا ،فم�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان،
على �سبيل املثال ،تنفذ برامج ثابتة منذ ت�أ�سي�سها عام  ،1976منها تقدمي اخلدمة املكتبية،
وا�ست�ضافة مفكرين و�أدباء يف ندوات ثابتة ،وتنظيم جوائز علمية ،وتقدمي برنامج ن�شر
الثقافة ال�سينمائية من خالل برنامج عرو�ض �سينمائية وعقد ندوات حولها.
�أما �أمانة �أمانة عمان الكربى ،التي ات�سع دورها الثقايف يف العقدين الأخريين ،فقد كانت
برامج دائرتها الثقافية ن�سخة مكررة من برامج وزارة الثقافة ،وبخا�صة يف مرحلة ما قبل
كررت الأمانة ن�شاط الوزارة يف املطبوعات
الهيكلة ،فبا�ستثناء املكتبات ومراكز الطفولةّ ،
والن�شر والندوات وامل�ؤمترات واملهرجانات.
ومل ت�ستقر احلكومات املتعاقبة على �سيا�سة ثابتة جتاه �إ�سرتاتيجيات العمل الثقايف ،وال
حتى جتاه امل�ؤ�س�سة الثقافية نف�سها ،فقد جرى �إلغاء وزارة الثقافة يف حكومة في�صل الفايز
( ،)2003ثم �أعيدت بعد عام �إثر تعديل على احلكومة نف�سها ،لتقدم �إ�سرتاتيجية طموحة،
ثمثلت ب�إعادة هيكلة الوزارة والقطاع الثقايف يف الأردن ب�شكل عام ،و�إن�شاء جمل�س �أعلى
للثقافة والفنون ،لكن هذه الإ�سرتاتيجية مل تنفَّذ� ،إذ �سرعان ما تغيرّ ت احلكومة ،ومل ُت َع ّد
هيكلة الوزارة ،ومل َيظهر املجل�س الأعلى للثقافة والفنون ،رغم �أن جمل�س ًا م�ؤقت ًا مك َّون ًا من
� 42شخ�صية ثقافية مت ت�شكيله ليتولى �صياغة م�شروع قانون املجل�س ،وقد مت �إجناز هذا
ير النور.
امل�شروع� ،إال �أنه مل َ
ومن مناذج غياب الإ�سرتاتيجية الوطنية يف املجال الثقايف ،مو�ضوع �صندوق دعم الثقافة .فمن
املعروف �أن ق ّلة املوارد املادية لدعم الثقافة من �أبرز العوامل التي تقف عائق ًا �أمام التنمية
الثقافية ،ومن هنا ظل مطلب �إن�شاء �صندوق لدعم الثقافة مطلب ًا �إ�سرتاتيجي ًا بالن�سبة
للمثقفني واملهتمني بال�ش�أن الثقايف طوال العقدين الأخريين� ،إلى �أن حتقق هذا املطلب عام
� ،2006إثر �صدور قانون رعاية الثقافة رقم ( )36ل�سنة  ،2006لكن ال�ضريبة التي فر�ضها
القانون على �إعالنات ال�صحف ل�صالح توفري موارد لل�صندوق ،واجهت معار�ضة �شديدة من ِقبل
�إدارات ال�صحف التي ا�ستطاعت فر�ض تخفي�ض ال�ضريبة من � %5إلى  ،%1من خالل �إجراء
تعديل على القانون ،ثم جاء قرار رئي�س الوزراء القا�ضي ب�إلغاء هذه ال�ضريبة بتاريخ /31
 .2009/12وهذا يعني وقف املورد الأ�سا�سي لل�صندوق ،وبالتايل احلكم عليه بالف�شل.
لقد جاءت خطة التنمية الثقافية يف الأردن ( )2008-2006تنفيذ ًا لتو�صيات امل�ؤمتر الثقايف
الوطني الأول ( ،)2004وما ورد يف «الأجندة الوطنية» ( ،)2015 - 2006وفق ًا ملا ورد يف
مقدمة اخلطة .وكانت اخلطة بداية طيبة ملرحلة جديدة �أذنت بها «الأجندة الوطنية»،
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يالحظ �أن هناك تراجع ًا عن البناء على هذه اخلطة وا�ستكمالها .فلم تو َّفق الإدارة
�إال �أنه َ
الثقافية يف جتديد اخلطة ،ومل تنفّذ العديد من امل�شاريع التي ت�ضمنتها .ومع ن�شوب الأزمة
االقت�صادية العاملية وتداعياتها التي فر�ضت نف�سها على الأردن بطبيعة احلال ،كان من
املتو َّقع �أن يرتاجع الن�شاط الثقايف �أ�سو ًة بباقي القطاعات ،وهذا ما حدث فع ًال� ،إذ تراجعت
موازنة وزارة الثقافة من  13مليون دينار �سنوي ًا خالل الأعوام � ،2009-2007إلى  6ماليني
دينار عام  ،2018وبقيت برامج الوزارة غري وا�ضحة ،ما من �ش�أنه �أن يرتك املجال لالرجتال يف
تنفيذ الربامج.
رابعاً :التخطيط يف وزارة الثقافة
ت�ضمنت املادة ( )7من نظام تنظيم و�إدارة وزارة الثقافة رقم ( )5ل�سنة � ،1990إن�شاء جلنة
ا�ست�شارية برئا�سة الوزير ،وع�ضوية الأمني العام واملدير العام لدائرة املكتبة الوطنية
وم�ست�شاري الوزير وثالثة �أ�شخا�ص من ذوي االخت�صا�ص يعينهم الوزير ،تكون مهمتها تقدمي
امل�شورة يف املجاالت التي يعر�ضها عليها الوزير .وقد جرى تعديل على هذه املادة عام ،1994
ليعاد ت�شكيل اللجنة اال�ست�شارية با�سم جلنة التخطيط برئا�سة الوزير ،وا�س ُتبدل بذوي
االخت�صا�ص مديرو املديريات يف مركز الوزارة� ،إ�ضافة �إلى مدير املركز الثقايف امللكي.
ثم �صدر نظام تنظيم الوزارة رقم ( )15ل�سنة � ،2003إثر �صدور قانون رعاية الثقافة امل�ؤقت
رقم ( )3ل�سنة  ،2003وقد ن�صت املادة ( )7من النظام على ت�شكيل جلنة التخطيط يف الوزارة.
وحتددت مهام جلنة التخطيط بدرا�سة عدد من الأمور ،ورفع التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إلى
الوزير .كما حدد النظام كيفية انعقاد اجتماعات اللجنة ،ون�صاب االجتماعات ،و�آلية اتخاذ
التو�صيات .ومن مهام هذه اللجنة:
	.1اخلطط والربامج والأن�شطة الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سات الثقافية وتقييمها.
 .2م�شروعات الأنظمة والتعليمات املتعلقة بعمل الوزارة.
 .3م�شروع املوازنة ال�سنوية للوزارة وجدول ت�شكيالت الوظائف فيها.
ّ �	.4أي �أمور �أخرى يحيلها الوزير �إليها.
وحتدد املادة ( )4من قانون رعاية الثقافة رقم ( )36ل�سنة  ،2006م�س�ؤوليات ومهام وزارة
الثقافة وعلى ر�أ�سها« :ر�سم ال�سيا�سات العامة للعمل الثقايف وتوجيه م�ساراته يف خمتلف
القطاعات على ال�ساحة الأردنية مبا ين�سجم وال�سيا�سات العامة للمملكة وامل�صلحة الوطنية».
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حدده الت�شريع ،فلم ينتظم عمل جلنة
�إال �أن املمار�سة العملية كانت بعيدة كل البعد ع ّما ّ
التخطيط يف وزارة الثقافة ،فقد تراوح عملها ما بني التعطيل التام �أو عقد اجتماعات
روتينية من دون جدول �أعمال حمددَ ،
تناق�ش فيها � ّأي ق�ضايا قد ت�صل �إلى مناق�شة معامالت
روتينة ،ومل تكن اللجنة تقوم باملهام �سواء التي ُح ّددت يف قانون رعاية الثقافة� ،أو نظام
تنظيم و�إدارة وزارة الثقافة� ،أو نظام اخلدمة املدنية ،من حيث ر�سم ال�سيا�سات ،وو�ضع
اخلطط الإ�سرتاتيجية ،وو�ضع الت�شريعات ،و�إعداد املوازنات.
�إنّ املرحلة الوحيدة التي ات�سمت بدرجة عالية من العمل امل�ؤ�س�سي هي الفرتة ما بني
عا َمي  2006و ،2008فقد �أُعيد �إحياء جلنة التخطيط ،و ُف ِّعلت لتقوم بالدور املناط بها يف
الت�شريعات املختلفة ،وانتظمت اجتماعاتها التي كان ير�أ�سها الوزير ،و�صدر عنها �أول خطة
َ
�سبعة م�شاريع �أنظمة تنظم جماالت
تنمية �إ�سرتاتيجية لثالثة �أعوام ،و�أَعدت اللجنة
ن�شاط الوزارة ،منها :نظام تنظيم و�إدارة وزارة الثقافة (جتديد) ،نظام ن�شر الثقافة
والرتاث (جتديد) ،نظام التفرغ الإبداعي الثقايف (جديد) ،نظام جوائز الدولة التقديرية
والت�شجيعية (جتديد) ،نظام �إدارة وتنظيم �صندوق دعم الثقافة (جديد) ،نظام الهيئات
تف�صل
الثقافية (جديد) ،نظام امللحقني الثقافيني (جديد) ،وللمرة الأولى َت�صدر تعليمات ّ
�أحكام الأنظمة ال�صادرة ،وللمرة الأولى ُتناق�ش اللجنة م�شرو َع موازنة الوزارة ،التي
ت�ضاعفت ثالث مرات وو�صلت �إلى  10ماليني دينار ،وذلك ب�سبب وجود اخلطة التي �أقرها
وعقد م�ؤمتر للهيئات وال�شخ�صيات الثقافية ب�إ�شراف الوزارة لر�سم مالمح
جمل�س الوزراءُ ،
خطة وطنية للثقافة.
وح ْرفها
�إنّ عدم ثبات عمل جلان التخطيط يف وزارة الثقافة ،واالرجتال يف ت�شكيلها و�إدارتهاَ ،
عن مهامها الأ�سا�سية ،وفق ًا لر�ؤية امل�س�ؤول (الوزير �أو الأمني العام) �أو مزاجيته� ،أدى �إلى
امل�شرع مها َم جلنة التخطيط ب�شكل وا�ضح ،وهي مهام
�إ�ضعاف دورها وتهمي�شه .يف حني ّ
حدد ِّ
كبرية و�أ�سا�سية يف عمل الوزارة ،من �ش�أن تنفيذها النهو�ض بعمل الوزارة ب�شكل خا�ص والعمل
الثقايف ب�شكل عام.
�إنّ الفردية يف عملية اتخاذ القرار ،وتغييب امل�ؤ�س�سية ،من �أبرز مواطن اخللل يف الإدارة
الثقافية .وقد كان هذا الأ�سلوب يف الإدارة عام ًال �أ�سا�سي ًا يف اخللل يف تنفيذ اخلطط �أحيان ًا،
و�سبب ًا يف هدر املوارد .والأخطر من هذا وذاك� ،أنه و ّلد حالة من الإحباط والي�أ�س من �إمكانية
بناء حركة ثقافية نوعية وفاعلة ،و�شكّل منوذج ًا �سيئ ًا لإدارة العمل الثقايف يفتقد لثقة
�سلبي على العمل
أثر
اجلمهور .وكان لكرثة تقلُّب الوزراء وامل�س�ؤولني على وزارة الثقافة � ٌ
ّ
الثقايف ،وم ّث َل عام ًال �أ�سا�سي ًا يف �إرباك العمل امل�ؤ�س�سي ويف �ضعف الإجناز.
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خامساً :التخطيط اإلسرتاتيجي للثقافة ومرجعياته
يغيب يف الأردن النموذج املتقدِّ م يف الإدارة والتخطيط الثقايف ،الذي ميكن �أن ي�شكّل املَ َث َل
للآخرين� ،أو ي�ستطيع �أن ي�ضبط �إيقاع احلراك الثقايف وينقله �إلى م�ستويات وحالة نوعية،
ت�سهم يف بنائه وحت�صني �إن�سانه �أمام التهديدات التي ت�ستهدف هويته و�شخ�صيته الوطنية
والقومية.
�إن ال�سيا�سة الثقافية تنبثق من الأهداف الثقافية الوطنية ،التي بدورها تنبثق من امل�صالح
الوطنية واملطلب الوطني ،وهي عبارة عن خطوط داللة عامة وم�ؤ�شرات وتوجيهات .وغالب ًا
ً
ترجمة للر�ؤية امللكية التي تقدَّ م يف كتب التكليف
ما تنعك�س يف برامج احلكومات ،التي ت�أتي
عند ت�شكيل كل حكومة.
ميكن القول �إن ر�ؤية امللك عبد اهلل الثاين للثقافة برزت يف كتاب تكليف �أول حكومة ت�شكلت يف
عهده .فقد جاء يف كتاب التكليف امللكي لرئي�س احلكومة يف(�« :)1999/4/4إن هناك حاجة
للعناية بالثقافة ،وتطوير امل�ؤ�س�سات الثقافية القادرة على ا�ستقطاب الكفاءات احلقيقية
و�إطالق طاقات الإبداع التي تعبرّ عن حقيقة �شعبنا ودوره الفاعل يف ثقافة �أمته وق�ضاياها
على مدى الأيام ،والتي تنطلق من االنتماء الواعي للوطن وتعزيز قيم احلق والعدل ،وتنفتح
انغالق ي�ؤدي �إلى اجلمود» .ثم
إغراق يجتث اجلذور �أو
ٍ
على ح�ضارات العامل وثقافاته دون � ٍ
جرى ت�أكيد هذه الر�ؤية وتطويرها يف كتب التكليف الالحقة للحكومات املتعاقبة.
وميكن تلخي�ص الر�ؤية امل َلكية يف املجال الثقايف يف املبادئ التالية ،التي ينبغي �أن ت�شكل �أ�سا�س ًا
لل�سيا�سة الثقافية للدولة الأردنية ،وهي:
 .1تعميم الثقافة الدميقراطية ،املرتكزة على مبد�أ احلوار ،واحرتام الر�أي الآخر ،وتق ُّبل
التطرف واملغاالة ،والقول باحتكار احلقيقة.
االختالف ،واالبتعاد عن
ُّ
 .2رعاية احلركة الثقافية ،ودعم الإبداع واملبدعني والكتاب واملثقفني.
�	.3إيجاد بنى حتتية لرعاية الثقافة من مراكز وم�ؤ�س�سات ثقافية.
 .4االهتمام بالإعالم كو�سيلة لن�شر الثقافة التي نريد.
 .5ن�شر ثقافة الت�سامح واالعتدال وحماربة التطرف والغل ّو.
 .6ترجمة قيم ومبادئ العدالة االجتماعية وامل�ساواة و�سيادة القانون على نح ٍو منهجي
َّ
منظم يف خمتلف �ش�ؤون الدولة.
 .7بناء �إن�سان منتج ومناف�س وطموح ومت�س ّلح باملعرفة والثقافة.

15

 .8مكاف�أة املبدعني يف املجاالت العلمية والفكرية والفنية املختلفة.
 .9تطوير امل�ؤ�س�سات الثقافية القادرة على ا�ستقطاب الكفاءات احلقيقية و�إطالق طاقات
الإبداع التي تعبرّ عن حقيقة ال�شعب الأردين ودوره الفاعل يف ثقافة �أمته وق�ضاياها.
 .10بناء ثقافة تنطلق من االنتماء الواعي للوطن وتعزيز قيم احلق والعدل ،وتنفتح على
ح�ضارات العامل وثقافاته دون �إغراق يجتث اجلذور �أو انغالق ي�ؤدي �إلى اجلمود.
وميكن تلخي�ص الربامج التي تبنّتها احلكومات املتعاقبة منذ عام  1999مبا يلي:
�	.1إن�شاء املراكز الثقافية ال�شاملة يف عدد من املدن ،لإحداث التنمية الثقافية.
 .2توطيد العالقات الثقافية مع الدول العربية.
 .3ن�شيط احلركة الثقافية من خالل دعم الفكر والإبداع وامل�سرح والفنون.
 .4دعم الإبداع واملبدعني وتكرميهم.
 .5الت�شاور مع �أهل الثقافة وت�شجيع م�شاركتهم الوا�سعة.
 .6تنفيذ برنامج الثقافة املجتمعية الذي يقوم على ثوابت الأمة.
 .7توفري البيئة الت�شريعية والإدارية التي من �ش�أنها �أن تو ّلد حراك ًا ثقافي ًا ،و�إعادة هيكلة
قطاع الثقافة.
 .8و�ضع �إ�سرتاتيجية ثقافية تت�ضمن �سل�سلة من الربامج وتهدف �إلى �إحياء دور املثقف،
وخلق بيئة �إيجابية تعزز من مكانة الثقافة و�أولوياتها يف احلياة العامة ،وتبتعد عن
�إق�صاء املثقفني وتهمي�شهم .بالإ�ضافة �إلى تعزيز التعاون بني اجلهات املعنية يف �إغناء
التنوع الثقايف ،وتعزيز حوار الثقافات ،وجتذير روح املواطنة واالنتماء والوالء.
 .9دعم وتنفيذ عدد من املبادرات مثل :مدن الثقافة الأردنية� ،إجازة التفرغ الإبداعي
الثقايف ،مكتبة الأ�سرة الأردنية ،مكتبة الطفل املتنقلة.
ورغم �أن احلكومات ُت ِق ّر �ضمني ًا بدور الثقافة و�أنها مر�آ ُة ح�ضارة الأمة وما مييز هويتها � ،اّإل �أن
ب�سقف � ّ
أقل من الطموحات التي �أطلقتها الر�ؤية امللكية ،وكانت هذه
الربامج احلكومية جاءت
ٍ
الربامج �إن�شائية �أحيان ًا ،تطرح العموميات ،وال ترقى �إلى م�ستوى الربامج الإ�سرتاتيجية،
وبالتايل مل َ
ري منها � ّأي �أثر يف الواقع .وهو ما ي�ؤكد �أن احلكومات املتعاقبة مل تكن
يبق من كث ٍ
متلك �إ�سرتاتيجية ثقافية مبعنى الكلمة.
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سادساً :اإلسرتاتيجية الثقافية يف «األجندة الوطنية»
�شكَّلت «الأجندة الوطنية» ( )2015-2006مرجع ًا �أ�سا�سي ًا للقطاعات املختلفة يف الدولة ،مبا
ً
وثيقة �إ�سرتاتيجية على امل�ستوى الوطني ،فقد حددت هذه الوثيقة
يف ذلك الثقافة� ،إذ ُت َع ّد
أولويات الوطنية ،وبدا �أنها متثل مرحلة تاريخية بارزة يف بناء الأردن احلديث.
ال
ِ
ورغم �أن الأجندة مل تفرد حمور ًا خا�ص ًا للثقافة� ،إال �أن املو�ضوع الثقايف كان حا�ضر ًا يف حمور
التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي والإبداع ،و�أُفرد لها عنوان جاء حتته �أن الأجندة
حددت معامل الثقافة «التي نريدها يف الأردن» ،وهي ثقافة وطنية ذات �أبعاد عربية و�إن�سانية
ت�ستند �إلى تعاليم الإ�سالم ال�سمحة ،بغية بناء منوذج ثقايف وطني ي�ستفيد من منجزات
الآخر وينتج خطاب ًا ع�صري ًا عقالني ًا ي�ؤمن باحلوار والتعددية وينبذ التع�صب واالنغالق.
لقد �أخذت الأجندة بالكثري من تو�صيات امل�ؤمتر الثقايف الوطني الأول ( ،)2004فقد جاءت
توجيهاتها يف املجال الثقايف من�سجمة مع �أبرز التو�صيات ال�صادرة عن امل�ؤمتر ،مبا يف ذلك� :أ.
�إن�شاء املجل�س الأعلى للثقافة والفنون ،وب.ت�أ�سي�س �صندوق دعم الثقافة ،وجـ .دعم املبدعني
وامل�ؤ�س�سات الثقافية.
و�أ�شارت وثيقة الأجندة �إلى �أن التنمية الثقافية ذات عالقة ع�ضوية متكاملة مع التنمية
التحديات التي تواجه القطاع
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .و�أبرزت الأجندة
ِ
وحتد من الإبداع ،و�أهمها غياب ال�سيا�سات الوطنية
الثقايف ،والتي تهدد الإنتاج الثقايف والفني
ّ
الوا�ضحة والإ�سرتاتيجيات التي من �ش�أنها تن�سيق اجلهود وتوفري املوارد ب�شكل يكفل حتقيق
الأهداف .لذلك ر�أت الأجندة �أن تفعيل العمل الثقايف ال يتم �إال من خالل �إن�شاء جمل�س
�أعلى للثقافة والفنون برئا�سة وزير الثقافة ،يقوم بر�سم ال�سيا�سات وي�ضع الإ�سرتاتيجيات
املتعلقة بالقطاع وي�شرف على تنفيذها ،كما يقوم بالإ�شراف على �صندوق دعم الثقافة ،الذي
ي�شارك يف �إدارته القطاعان العام واخلا�ص ،ليقدم الدعم املادي والتمويل للأفراد وامل�ؤ�س�سات
واملراكز الفنية والثقافية وامل�شاريع ذات العالقة يف املجاالت املختلفة وفق ًا ملعايري ترتبط
باجلدارة واملوهبة والإبداع.
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سابعاً :محاوالت الوصول إىل إسرتاتيجية وطنية للثقافة من خالل
املؤمترات الثقافية
ُعقد امل�ؤمتر الثقايف الوطني الأول برعاية رئي�س الوزراء يف �شهر حزيران  ،2004و�شارك فيه
عدد كبري من ال�شخ�صيات الثقافية والأكادميية وممثلي الهيئات الثقافية .وتناولت الأوراق
َ
العملية الثقافية من جوانبها املختلفة بدرا�سات عميقة وجادة ،وجرت
املقدمة فيه
البحثية ّ
نقا�شات عميقة ملجمل الأفكار املطروحة على مدار �أربعة �أيامُ ،
وقدمت �أفكار ومقرتحات
وتو�صيات عديدة للنهو�ض بالعمل الثقايف وبالو�ضع الثقايف لأفراد املجتمع الأردين .ومن
املفارقات التي واكبت هذا امل�ؤمتر �أن وزارة الثقافة يف تلك الفرتة مل تكن موجودة �ضمن
حرك الو�سط
الت�شكيلة احلكومية ،وكان غيابها عن ت�شكيلة حكومة في�صل الفايز هو الذي ّ
الثقايف لعقد هذا امل�ؤمتر يف حماولة للت�أكيد على �ضرورة �إبقاء الثقافة على خريطة اهتمام
احلكومة .وفع ًال ،كانت نتائج امل�ؤمتر م�ؤ ّثرة ل�صالح �إعادة وزارة الثقافة يف التعديل الذي
جرى على حكومة الفايز ،بل و�شكلت تو�صيات امل�ؤمتر بداية جديدة وجيدة للتخطيط للعمل
الثقايف.
تنظيم عدد من الفعاليات التي
ؤمتر الثقايف الوطني الأول ( )2004وتاله �أي�ض ًا،
ُ
وكان �سبق امل� َ
تدار�ست ال�ش�أن الثقايف يف الأردن ،ومنها :م�ؤمتر ت�شكيل ال�سيا�سات الثقافية الذي نظمته وزارة
الثقافة نهاية عام 2000؛ وندوة الثقافة والتنمية ،بتنظيم من وزارة الثقافة �أي�ض ًا ،نهاية
عام 2000؛ وندوة «نحو �إ�سرتاتيجية ثقافية وطنية» ،بتنظيم من رابطة الكتاب الأردنيني
عام 2002؛ �إ�ضافة �إلى م�ؤمتر الثقافة الوطنية التي كانت تنظمه اجلامعة الأردنية �سنوي ًا
خالل العقد الأول من الألفية الثالثة.
وعقدت وزارة الثقافة امل�ؤمتر الثقايف الوطني الثاين مطلع عام  � ،2009اّإل �أن التح�ضريات له
مل تكن بامل�ستوى املطلوب ،ومت عقده على ا�ستعجال ،وكان �أقرب �إلى لقاء للع�صف الذهني،
ُ
وقدمت فيه �أوراق قليلة العدد بع�ضها لي�س ذا قيمة ،ومل َ
يحظ مبتابعة من الو�سط الثقايف
�أو اهتمام ملحوظ من املثقفني واملفكرين �إذا ما ا�س ُتثني �أع�ضاء الهيئات الثقافية .وكانت
تو�صيات امل�شاركني التي ُجمعت و ُو ّثقت على �أنها تو�صيات امل�ؤمتر ،خليط ًا من الأفكار والر�ؤى
غري الواقعية وغري املنطقية ،وكثري منها مل يكن مب�ستوى الر�ؤى الإ�سرتاتيجية.
ؤمتر الثقايف الوطني الثالث ،الذي عقدته وزارة الثقافة �سنة  ،2013والذي جاء
وتبع ذلك امل� ُ
تكرار ًا ملا �سبقه من م�ؤمترات مل ترتك �أثر ًا يف تطوير العمل الثقايف.
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ثامناً :خطط وزارة الثقافة
كانت م�شاريع خطط العمل لوزارة الثقافة بعد عام  2008ا�ستن�ساخ ًا عن خطة (-2006
 ،)2008ومن دون �إجراء � ّأي مراجعة �أو تقييم لتلك اخلطة ،لتحديد مواقع النجاح ومواقع
تر النور �أ�ص ًال ل�سبب �أو لآخر .وهذا
الإخفاق.
وتكر َر يف هذه اخلطط ُ
و�ضع الربامج التي مل َ
ّ
عد لغايات �شكلية ،كمتطلَّب مث ًال ،دون االهتمام بتحقيقها.
يعني �أن اخلطط كانت ُت ُّ
وللت�أكيد على هذا اال�ستنتاج ،ي�شار �إلى �أن اخلطة التي �أُعدت نهاية عام  ،2008كانت قد
جتاوزت عند �صدورها عام  2009الذي تبد�أ منه ،ومل ُت َق ّر ر�سمي ًا ،و ُنفّذت برامج كبرية ومكْلفة
دون �أن تكون مد َرجة �ضمن اخلطة ،مثل «مهرجان الأردن» عام  ،2009يف حني �أُدرجت م�شاريع
كثرية مل تتحقق.
�إنّ كثري ًا من امل�شاريع التي َت ِر ُد يف خطط عمل وزارة الثقافة هي عبارة عن �أعمال من �صميم
عمل مديريات الوزارة ،مثل مديرية الهيئات الثقافية ،ومديرية الدرا�سات والن�شر ،ومركز
تدريب الفنون اجلميلة ،ومديرية االت�صال والرتويج الثقايف ،ولي�ست م�شاريع مبعنى الكلمة.
وهذا ي�ؤكد �أن وا�ضعي اخلطة تنق�صهم املعرفة واخلربة يف التخطيط الإ�سرتاتيجي.
كما �إن اخلطط تعاين من اال�ضطراب ال�شيء الكثري ،من حيث حتديد الأهداف ،والآليات،
واحلدود الزمنية ،والكلف التقديرية .ففي جمال الآليات يظهر وا�ضح ًا �أن بع�ضها غري
واقعي ،وبالتايل مل يتحقق منه �شيء ،مثل �إن�شاء قرية تراثية� ،أو �إن�شاء مركز لتدريب
وت�أهيل العاملني واملتطوعني يف جمال �إدارة العمل الثقايف ،و�إن�شاء �إذاعة وحمطة ف�ضائية
تلفزيونية ،وا�ستحداث مديريات ثقافة جديدة ،وت�أ�سي�س نقابات حرفية ،و�إ�صدار ن�شرة
خا�صة باملحافظات ،ودعم م�سل�سالت الأطفال� .إذ افتقرت اخلطط �إلى درا�سة كلف هذه
الآليات و�سبل متويلها ،ومدى توافقها مع �سيا�سة الدولة يف اخل�صخ�صة� ...إلخ.
وتفتقر خطط عمل وزارة الثقافة �إلى �أدوات التحليل الإ�سرتاتيجي ،التي تقوم على حتليل
تعد
عنا�صر القوة ونقاط ال�ضعف ،والفر�ص املتاحة ،والتهديدات .ومثل هذه التحليالت ّ
عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف �إعداد � ّأي خطة �إ�سرتاتيجية� ،إذ ُتبنى يف �ضوئها الأهداف ب�صورة واقعية.
كما �إن الأهداف العامة خلطط الوزارة تختلط بالأهداف اخلا�صة وبالو�سائل �أحيان ًا .وتغيب
ُ
املنهجية ال�صحيحة التي تقت�ضي درا�سة امل�شاريع ال�سابقة والقائمة ،والت�أكد
عن هذه اخلطط
من جدوى ا�ستمرارها ،و�آليات دعمها �أو وقفها ،وطرح �آليات منا�سبة وممكنة وفاعلة لتحقيق
� ّأي برنامج.
كما بقيت خطط عمل الوزارة حمكومة باملوازنة ال�سنوية من جهة ،وبر�ؤية امل�س�ؤول الأول
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تبدل الوزراء ،فقد تركت هذه احلالة �أثر ًا
فيها ،ومبا �أن «الثقافة» كثري ًا ما تتعر�ض �إلى ّ
وا�ضح ًا على ثبات براجمها وا�ستمراريتها� .أما الربامج التي حظيت بقد ٍر من اال�ستمرارية،
فكان ا�ستمرا ُرها بفعل االهتمام الفردي ،وللت�أكيد على هذا ف�إن العديد من الربامج كانت
تتوقف مبجرد توقف ال�شخ�ص الذي ي�شرف عليها ،مثال ذلك مهرجان �أغنية الطفل الذي
توقف بعد �أن ا�ستمر ملدة �ست دورات.
تاسعاً :برامج ومشاريع وزارة الثقافة وتح ّديات تنفيذها ومقرتحات
للتطوير·

�أ .برنامج ن�شر النتاج الفني والثقايف ودعم الإبداع

يتكون هذا الربنامج من �سبعة م�شاريع ،هي :الن�شر والإ�صدارات ،مكتبة الأ�سرة الأردنية،
م�سابقة الإبداع ال�شبابي والطفويل ،تدريب وت�أهيل �أ�صحاب املواهب الفنية من الأطفال
والفتية وال�شباب ،ح�صر وجمع الرتاث الثقايف غري املادي ،مكتبة الطفل املتنقلة ،وتنمية
ثقافة احلوار.
 .1الن�شر والإ�صدارات
التفتت وزارة الثقافة منذ ت�أ�سي�سها� ،إلى �أهمية ن�شر النتاج الثقايف والفكري والأدبي الأردين.
وهي تتولى هذا اجلانب من خالل جمموعة من الإ�صدارات الدورية ،وت�ضع موازنة �سنوية
تقدَّ ر بـ � 250ألف دينار �أردين (مبا فيها من�شورات مكتبة الأ�سرة) لإجناز هذه الإ�صدارات،
وهي تت�ضمن �إ�صدار الكتب ،و�إ�صدار جملتي «�أفكار» و«و�سام».
ويكت�سب م�شروع ن�شر الإ�صدارات �أهميته من �أنه يرفد املكتبة العربية بالنتاج الأدبي
والفكري والثقايف ،وي�سهم يف دعم الكاتب الأردين ،ما يحفزه على موا�صلة عطائه.
التحديات:
 .1التفاوت يف م�ستوى اجلودة للإ�صدارات ،وعدم وجود �أ�س�س �أو معايري وا�ضحة لقيا�س
اجلودة ،خ�صو�ص ًا يف املجال الإبداعي ،وقلة املو�ضوعية يف تقييم املخطوطات.
	.2ال جدوى �سيا�سة توزيع الكتاب عن طريق الإهداء.
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وتوجه و�إمكانيات رئي�س التحرير
 .3تذبذب �سو ّية جمل َتي «�أفكار» و«و�سام» ارتباط ًا بر�ؤية
ّ
وهيئة التحرير ،واالرتباك الناجت عن �إعادة ت�شكيل هيئات التحرير ب�شكل دوري (كل
�سنة �أو �سن َتني).
 .4عدم وجود تقومي وا�ضح لإ�صدارات �سل�سلة كتاب ال�شهر.
مقرتحات للتطوير:
	�أن ّتتوقف وزارة الثقافة عن لعب دور النا�شر ،و�أن تكتفي بدعم الن�شر ،وهو الأ�سا�س يف
مهامها.
	�إعادة تقييم �إ�صدار املجالت على �ضوء �ضعف انت�شارها. .2مكتبة الأ�سرة الأردنية
انطلقت املكتبة بو�صفها م�شروع ًا ثقافي ًا تنوير ّي ًا يف عام  ،2006حتت �شعار «مكتبة يف كل بيت
�أردين» .و ُوزعت �أول دفعة من �إ�صداراتها يف عام  ،2007وقوبلت با�ستح�سان كبري يف �أو�ساط
املثقفني وجمهور القراء.
ومما يهدف �إليه امل�شروع :توفري الكتاب ب�سعر زهيد للمواطن ،وتو�صيل الكتاب ملناطق اململكة
املختلفة من خالل «مهرجان القراءة للجميع» ،و�إعادة االعتبار للكتاب ،وت�شجيع القراءة
الورقية ،ودعم الكتّاب من خالل �إعادة طباعة كتبهم ،ون�شر كتب املعارف الإن�سانية املتنوعة
التي تخدم جميع �أفراد الأ�سرة ،وتنمية مهارات القراءة لدى �أفراد املجتمع بدء ًا بالبيت.
�سنوي دون ُّ
توقف ،ودعمه ع�شرات الكتّاب الأردنيني
ومما ُيح�سب للم�شروع ،ا�ستمراره ب�شكل
ّ
من خالل �إعادة ن�شر نتاجاتهم ،و�إعادة التعريف بكتّاب �سابقني؛ �أردنيني وعرب وعامليني،
وامل�ساهمة يف الت�أ�سي�س ملكتبات يف بيوت الأردنيني بالنظر �إلى انخفا�ض �أ�سعار الكتب ال�صادرة
�ضمن امل�شروع.
كما ُيح�سب للم�شروع �أن وزارة الثقافة ال حتتكر مه ّمة ت�سمية واختيار الكتب املراد ن�شرها،
بل تلج�أ �إلى ت�شكيل جلنة خمت�صة مت ّثل م�ؤ�س�سات �شريكة ،ر�سمية وخا�صة ،وي�صار �إلى طرح
عدة ،ليتم يف النهاية ت�شكيل القائمة النهائية للإ�صدارات �سنوي ًا.
عناوين كثرية من جهات ّ
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التحديات:
 .1تذبذب املوازنة املخ�ص�صة للم�شروع ول�شراء حقوق الت�أليف.
� .2ضبابية �أ�س�س انتقاء الكتب �ضمن امل�شروع.
 .3عدم وجود ر�ؤية نهائية ل�سل�سلة الكتب التي ُيراد للمواطنني اقتنا�ؤها� ،أو �إطالق نواة
مكتباتهم البيتية من خاللها.
 .4تذبذب �أعداد الكتب املن�شورة �سنوي ًا.
�	.5إناطة م�س�ؤولية اختيار العناوين باللجنة العليا ،وهي لي�ست جلنة خرباء ،بل تقوم على
التمثيل امل�ؤ�س�سي.
 .3م�سابقة الإبداع ال�شبابي والطفويل
ِّ
تنظم الوزارة وت�شرف على ثالث جوائز تغطي جميع الفئات العمرية؛ الأطفال وال�شباب
والكبار.
ففي جمال الطفولة ،وبهدف الك�شف عن الأطفال املوهوبني وت�شجيعهم على الإبداع� ،أُطلقت
يف عام  ،2012م�سابقة الإبداع الطفويل املوجهة لثالث فئات عمرية (بني � 6سنوات و18
�سنة) ،وت�شمل حقول الق�صة ،وال�شعر ،والر�سم ،والعزف.
�أما م�سابقة الإبداع ال�شبابي ،فت�ستهدف
ال�شباب يف املرحلة العمرية � 30-18سنة ،وت�شمل
َ
والن�ص امل�سرحي ،والفن الت�شكيلي ،والت�صوير الفوتوغرايف،
حقول الق�صة ،وال�شعر ،والرواية،
ّ
مع �إمكانية �إ�ضافة حقول �إبداعية �أخرى.
وتقوم فل�سفة امل�سابقة على الك�شف عن املواهب الإبداعية ال�شابة؛ لتبنّيها والأخذ بيدها؛
لتكون رافد ًا حقيق ّي ًا للحركة الثقافية يف الأردن.
التحديات:
 .1عدم متابعة خمرجات امل�سابقة ،و�إعداد برامج لرعاية �أ�صحاب املواهب.
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 .4تدريب وت�أهيل �أ�صحاب املواهب الفنية من الأطفال والفتية وال�شباب
يهدف هذا الربنامج �إلى تنمية مهارات الأطفال املوهوبني واملهتمني بالفن ،وت�أهيل املواهب
ال�شابة و�إك�سابها اخلربة ،وذلك من خالل ور�ش تدريبية يف مديرية تدريب الفنون (مركز
ويعد الربنامج واحد ًا من امل�شاريع النوعية التي تعمل عليها
مهنّا الد ّرة) التابع للوزارة.
ّ
الوزارة ،وقد ا�ستفاد منه �آالف الأطفال وال�شباب ،الذين انخرطوا بدورات يف املو�سيقى
يتخرجون بعدها وقد اكت�سبوا
مدة الواحدة منها عامان اثنان،
والر�سم والفنون الأدائية ّ
ّ
مهارات �إبداعية ت�صقل مواهبهم.
التحديات:
املخ�ص�صة للمدر ّبني ،وب�شكل ال يليق بتجاربهم وخرباتهم.
 .1تدين املكاف�أة
ّ
 .2ال تطوير على الربامج التدريبية.
 .3حرمان املحافظات من هذه الربامج.
 .5ح�صر وجمع الرتاث الثقايف غري املادي
هذا امل�شروع الذي تنفِّذه الوزارة من خالل مديرية الرتاث ،يهدف �إلى ح�صر الرتاث الثقايف
غري املادي يف حمافظات اململكة ،و�إ�شراك املجتمع املحلي يف اجلرد ،و�إن�شاء قاعدة بيانات
�شاملة ،وحتديد عنا�صر الرتاث الثقايف غري املادي املهدَّ دة باالنقرا�ض ،ورفع الوعي ب�أهميته.
تعر�ض جزء كبري منه لل�ضياع
ويكت�سب امل�شروع �أهميته من كونه يو ّثق الرتاث الأردين الذي ّ
نتيجة الإهمال.
 التحديات: .1غياب اخلطة املتكاملة لتوثيق الرتاث الالمادي.
 .2تدين املخ�ص�صات املالية الالزمة.
 .3ق ّلة عدد الباحثني املتخ�ص�صني.
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 .6مكتبة الطفل املتنقلة
يهدف هذا امل�شروع �إلى �إتاحة الفر�صة لأبناء املناطق النائية والأقل حظ ًا يف املحافظات
لال�ستفادة من اخلدمات التي تقدمها املكتبة ،والتي ال تقت�صر على توفري الكتب للقراءة ،بل
تتعدى ذلك �إلى ما تنظمه من ن�شاطات مرافقة.
ويتم تنفيذ امل�شروع با�ستخدام �سيارة (�شاحنة) جم ّهزة برفوف وخزائن وطاوالت ،وتو ّفر
مظالت للن�شاطات اخلارجية املرافقة للمكتبة.
التحديات:
� .1صعوبة قيا�س الأثر ،وتقييم الربامج.
 .2التنفيذ ال�شكلي للربنامج ،وندرة الو�صول �إلى املواقع التي ت�ستحق ذلك.

ب .برنامج الفعاليات والأن�شطة الثقافية وال�شبابية

ي�شمل هذا الربنامج ع�شرة م�شاريع ،هي :جوائز الدولة التقديرية والت�شجيعية ،دعم
التفرغ الإبداعي الثقايف الأردين ،ملتقى
امل�شاريع الثقافية للم�ؤ�س�سات والهيئات والأفراد،
ّ
ع ّمان الثقايف ،االحتفاء باملبدعني الأردنيني ،الأيام الثقافية العربية والدولية ،تعميم
الإنتاج الثقايف والفني على اجلمهور والأماكن العامة ،تدريب وت�أهيل ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،الت�أهيل الثقايف والفني لنزالء مراكز الإ�صالح ،وملتقى الأردن لل�شعر.
 .1جوائز الدولة التقديرية والت�شجيعية
يهدف هذا امل�شروع �إلى دعم العلماء والأدباء واملثقفني والفنانني الأردنيني وتكرميهم،
والتعريف بهم وب�أعمالهم حملي ًا وعربي ًا وعاملي ًا.
التحديات:
 .1يعاين هذا الربنامج من التجميد بني احلني والآخر ،رغم وجود نظام ينظمه.
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مقرتحات لتطوير الربنامج:
�أن يتم تطوير النظام ،ب�إ�ضافة جائزة للأعمال املتميزة للأ�شخا�ص فوق �سن الأربعني.
 .2دعم امل�شاريع الثقافية للم�ؤ�س�سات والهيئات والأفراد
يهدف هذا امل�شروع �إلى متكني امل�ؤ�س�سات والهيئات والأفراد من تنفيذ م�شاريع و�أن�شطة ثقافية
ترفع من م�ستوى الوعي املجتمعي ،وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وت�أهيل املعنيني للقيام مبا
يحقق الأهداف التوعوية والتنويرية للوزارة ،ورفع م�ستوى الذائقة الفنية.
التحديات:
� .1ضعف املوارد املتاحة.
 .2تركيز الدعم على الأن�شطة ،ولي�ش على امل�شاريع الإنتاجية.
 .3التفرغ الإبداعي الثقايف الأردين
هذا امل�شروع يتيح الفر�صة لعدد من املبدعني يف حقول الأدب والفن ،للتفرغ فرت ًة زمنية
حمددة مدفوعة الأجر ،بهدف �إنتاج �أعمال ثقافية وفنية ذات قيمة عالية.
التحديات:
� .1ضبابية املعايري التي يتم عربها اختيار الفائزين باملنحة ،رغم وجود معايري نظرية
لالختيار ،ولكن عند التطبيق ميكن تو�سيع املعايري �أو ت�ضييقها من دون حدود.
� .2ض�آلة قيمة املكاف�أة املمنوحة للمتفرغني ،والتي ال ميكن معها �أن يقرروا التفرغ فعلي ًا،
لذلك فهم ميار�سون غالب ًا عملهم املعتاد� ،أو �أعما ًال �أخرى ،للتغلب على امل�صاعب املالية ،ما
ين�سف هدف ًا �أ�سا�سي ًا من �إقرار هذه املنح.
� .3صعوبة التقييم الدوري لنتائج العمل.

25

 .4ملتقى ع ّمان الثقايف
يهدف هذا امل�شروع �إلى تنمية ثقافة وطنية �شاملة يف اململكة مبا ي�ؤكد هويتها بو�صفها ثقافة
�أردنية ،عربية� ،إ�سالمية� ،إن�سانية .كما يهدف �إلى ت�سجيل الإ�سهامات الأردنية يف احل�ضارة
الإن�سانية ،وحفظ الذاكرة الوطنية ،والتعريف باحلركة الثقافية والنتاج الثقايف الأردين،
وحتفيز الباحثني واملهتمني للبذل والعطاء �ضمن �إطار تعميم املعرفة ،وحتقيق التوا�صل
والتفاعل مع الثقافات الإن�سانية.
التحديات:
 .1انحراف امللتقى عن �أهدافه ،فلم يعد يعنى بالثقافة الوطنية ،التي مل يعد لها داعم.
 .2تعثرّ امل�شروع.
 .5االحتفاء باملبدعني الأردنيني
يهدف هذا امل�شروع �إلى التعريف بالقامات الثقافية والفنية الأردنية واالحتفاء بها ،وتعزيز
حرية الإبداع الثقايف ودعم الطاقات ال�شابة ،والعمل على ن�شر ثقافة العمل التطوعي
والقيم الإن�سانية.
 التحديات: .1هذا امل�شروع موجود على الورق فقط.
� .2صعوبة قيا�س الأثر الناجت عن امل�شروع.
 .6الأيام الثقافية العربية والدولية
يهدف هذا امل�شروع �إلى التعريف باحلركة الثقافية والفنية الأردنية ،وتوفري فر�ص التفاعل
والتوا�صل مع الثقافات الأخرى .ويتم ذلك من خالل �إقامة �أ�سابيع ثقافية �أردنية يف دول
�أخرى ،تت�ضمن عقد ندوات و�إقامة معار�ض و�إحياء �أم�سيات وتنظيم عرو�ض م�سرحية
ومو�سيقية وعرو�ض �أزياء ،ويف املقابل تتم ا�ست�ضافة �أ�سابيع ثقافية عربية ودولية يف اململكة.
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التحديات:
أثر ملمو�س ًا لهذا امل�شروع ،ب�سبب غياب الر�ؤية جتاه العالقات الثقافية وكيفية
	.1ال � َ
تعزيزها.
 .2اخل�ضوع مليول امل�س�ؤول الأول يف وزارة الثقافة.
 .3ات�سام الفعاليات بالنمطية (�أم�سيات �أدبية ،عرو�ض للفنون ال�شعبية ،معر�ض �أزياء...
�إلخ).
 .9الت�أهيل الثقايف والفني لنزالء مراكز الإ�صالح
ي�سعى هذا امل�شروع للم�ساهمة يف ت�أهيل النزالء ثقافي ًا وفني ًا ،ون�شر الثقافة التنويرية التي
جتابه الظواهر املجتمعية والفكرية ال�سلبية مثل العنف والتطرف ،وذلك من خالل فعاليات
تت�ضمن دورات وور�ش عمل فنية وحما�ضرات وعرو�ض ًا م�سرحية ومعار�ض ت�شكيلية.
التحديات:
�صعوبة قيا�س �أثر امل�شروع على ت�أهيل النزالء ثقافي ًا وفني ًا.
 .10ملتقى الأردن لل�شعر
يهدف هذا امل�شروع �إلى �إلقاء ال�ضوء على ال�شعر الأردين ،والتعريف بال�شعراء الأردنيني
ومنجزهم حملي ًا وعربي ًا ،وتفعيل احلراك ال�شعري داخل اململكة.
التحديات:
 .1هذا امل�شروع ال �ضرورة له ،فهو منوذج لتكرار الأن�شطة ،وتقوم الكثري من الهيئات بتنفيذ
م�شاريع م�شابهة ،ومنها رابطة الكتاب الأردنيني التي تنظم مهرجان ال�شعر العربي �ضمن
فعاليات مهرجان جر�ش للثقافة والفنون ،وبيت ال�شعر يف رابطة الكتاب الأردنيني الذي
يقيم �أم�سيات و�أيام ًا �شعرية على مدار العام ،ومنتدى الرمثا الثقايف الذي ينظم مهرجان
الرمثا لل�شعر العربي� ...إلخ).
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ت .برنامج املهرجانات والفعاليات الثقافية والأدبية

يت�ضمن هذا الربنامج اثني ع�شر م�شروع ًا ثقافي ًا ،هي :مهرجان الأردن امل�سرحي ،مهرجان
الأردن الدويل للأفالم ،مهرجان عمون مل�سرح ال�شباب ،مهرجان الإبداع الطفويل ،املخترب
امل�سرحي اجلوال ،مهرجان الأغنية الأردين ،الفعاليات الثقافية والفنية يف املحافظات،
مهرجان اخلالدية لل�شعر ال�شعبي والنبطي ،مهرجان ال�سامر للرتاث والفنون ،م�سابقة ال�شعر
النبطي ،الدعم املايل ال�سنوي للهيئات الثقافية (الإعانات) ،و�شراء العرو�ض امل�سرحية
والأعمال الفنية الأخرى.
 .1مهرجان امل�سرح الأردين
ي�سعى هذا امل�شروع �إلى التعريف باحلركة امل�سرحية الأردنية ،ودعم الفنانني ،وت�سويق
�إنتاجهم ،وتوفري فر�ص التفاعل والتوا�صل مع الثقافات الإن�سانية ،واالطالع على التجارب
امل�سرحية العربية ،وجمابهة الظواهر املجتمعية والفكرية ال�سلبية مثل العنف والتطرف.
التحديات:
 .1حمدودية العرو�ض الأردنية امل�شاركة.
 .2افتقار العرو�ض امل�سرحية العربية امل�شاركة لل�سوية الفنية �أحيان ًا.
� .3ضعف م�ستوى العرو�ض ب�سبب �ضغف الدعم املايل.
 .4قولبة املهرجان.
 .5عجز املهرجان عن �إن�شاء حركة م�سرحية دائمة.
 .6ظهور مهرجانات م�سرحية مناف�سة ،مثل مهرجان امل�سرح احلر ،ومهرجان امل�سرح العربي
(الهيئة العربية للم�سرح).
� .7ضعف ميزانية املهرجان.
 .2مهرجان الأردن الدويل للأفالم
يهدف هذا امل�شروع �إلى امل�ساهمة بتطوير �صناعة الفيلم والدراما التلفزيونية الأردنية ،ورفد
حركة �صناعة الأفالم مبخرجني على قدرة عالية من احلرفية ،وتطوير القدرات الفنية
والتقنية لدى �صانعي الفيلم الأردين ،وامل�شاركة يف املهرجانات واملحافل الدولية ب�أفالم على
�سوية فنية عالية.
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التحديات:
 .1اقت�صار املهرجان على الأفالم الق�صرية ،ب�سبب حاجة الأفالم الطويلة �إلى موازنات
�ضخمة.
عال متكّن من املناف�سة عربي ًا و�إقليمي ًا.
� .2ض�آلة املبالغ املر�صودة لإنتاج �أفالم ذات م�ستوى فني ٍ
 .3معظم امل�شاركني يف �أفالم املهرجان من فئة ال�شباب ،ما يعني غياب اخلربة وغياب النجوم،
يف ظل قلة الأجور واملكاف�آت.
 .3مهرجان عمون مل�سرح ال�شباب
يهدف هذا امل�شروع لدعم الفنانني الأردنيني الهواة واخلريجني اجلدد ،و�إذكاء روح التناف�س
بني امل�سرحيني الأردنيني ال�شباب ،ورفع م�ستوى الذائقة الفنية لدى املواطن ،وجمابهة
الظواهر املجتمعية والفكرية ال�سلبية مثل العنف والتطرف.
التحديات:
 .1ان�صراف املخرجني ال�شباب عن العمل يف امل�سرح وتف�ضيلهم العمل يف الدراما التلفزيونية.
عال.
 .2عدم كفاية املبلغ املر�صود لإنتاج م�سرحيات ذات م�ستوى فني ٍ
� .3ضعف ميزانية املهرجان.
 .4مهرجان الإبداع الطفويل
يهدف هذا امل�شروع �إلى رعاية املواهب التمثيلية والغنائية والت�شكيلية والأدبية لدى
الأطفال ،وت�سليط ال�ضوء عليها ،وت�شجيع الكتاب وال�شعراء على كتابة ن�صو�ص م�سرحية
و�شعرية وق�ص�صية و�أغانٍ جديدة للأطفال ،وخلق روح التناف�س بني الأطفال املبدعني،
والتوا�صل مع الفرق العربية والأجنبية واالطالع على جتاربهم الفنية والأدبية وتعريفهم
باحلركة الفنية والأدبية الأردنية ،وخلق �شراكة مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية بهدف
االرتقاء بثقافة الطفل ،وت�ضمني املهرجان جوانب ملجابهة الظواهر املجتمعية ال�سلبية مثل
العنف والتطرف.
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التحديات:
 .1افتقار القائمني على املهرجان يف بع�ض دوراته للخربة املطلوبة.
 .2عدم ا�ستقرار املهرجان على �صيغة حمددة ،وتق ّلبه بني �أكرث من �شكل خالل دوراته
املتعاقبة ،تبع ًا ملزاج �إدارته يف كل دورة ويف ظل غياب التغذية الراجعة �أو الدرا�سات
الالزمة ل ّأي حت ّول.
عال.
� .3ض�آلة املبالغ املر�صودة لإنتاج �أعمال فنية ذات م�ستوى فني ٍ
 .4االهتمام باجلانب االحتفايل والكرنفايل ،على ح�ساب تقدمي من َتج ر�صني وجا ّد.
� .5ضعف ميزانية املهرجان.
 .5املخترب امل�سرحي اجل ّوال
يهدف هذا امل�شروع �إلى اكت�شاف املواهب امل�سرحية اجلديدة ورعايتها ،ورفد احلركة
امل�سرحية بطاقات �شابة ،و�إيجاد ميدان وا�سع لتفريغ طاقات الأطفال وال�شباب �ضمن و�سائل
فنية وح�ضارية بعيد ًا عن و�سائل العنف ،وتركيز ال�ضوء على املبدعني يف املناطق الأقل
حظ ًا ،وت�ضمني التدريب جوانب ملجابهة الظواهر املجتمعية والفكرية ال�سلبية مثل العنف
والتطرف.
 التحديات:ُّ .1
تقاعد املوظف الذي كان يتواله وي�شرف عليه (�أعيد
توقف هذ امل�شروع بالتزامن مع
ُ
العمل به بدء ًا من �شهر �أيلول )2018
 .6مهرجان الأغنية الأردين
يهدف هذا امل�شروع �إلى دعم الفنانني الأردنيني ورعايتهم وت�سويقهم ،ورفع م�ستوى الذائقة
الفنية لدى اجلمهور ،ورفد ال�ساحة الفنية بالفن الأ�صيل.
 التحديات: .1عدم و�ضوح خمرجات هذا امل�شروع.
� .2إخفاق امل�شروع يف حتقيق الأهداف املو�ضوعة.
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 .7الفعاليات الثقافية والفنية يف املحافظات
يهدف هذا امل�شروع �إلى دعم احلركة الثقافية والفنية يف املحافظات ورعايتها ،وتعميم
الأن�شطة الثقافية والفنية عليها ،ون�شر الثقافة التنويرية التي جتابه الظواهر املجتمعية
ال�سلبية كالعنف والتطرف.
 التحديات:� .1صعوبة قيا�س �أثر امل�شروع �أو حتقيقه لأهدافه.
 .8مهرجان اخلالدية لل�شعر ال�شعبي والنبطي
يهدف هذا امل�شروع �إلى دعم �شعراء ال�شعر ال�شعبي والنبطي الأردنيني ،والتعريف باحلركة
ال�شعرية ال�شعبية والنبطية الأردنية.
 التحديات:� .1صعوبة قيا�س �أثر امل�شروع �أو حتقيقه لأهدافه.
 .9مهرجان ال�سامر للرتاث والفنون
يهدف هذا امل�شروع �إلى �إدامة التوا�صل مع الرتاث الوطني الأ�صيل ،واملحافظة على الفلكلور.
 التحديات:� .1صعوبة قيا�س �أثر امل�شروع �أو حتقيقه لأهدافه.
 .10م�سابقة ال�شعر النبطي
يهدف هذا امل�شروع �إلى ت�شجيع ال�شعراء على كتابة ال�شعر النبطي ،والتعريف باملنجز ال�شعري
النبطي الأردين.

31

 التحديات:� .1صعوبة قيا�س �أثر امل�شروع �أو حتقيقه لأهدافه.

ث .مدن الثقافة الأردنية

جاءت فكرة �إقامة هذا امل�شروع تطبيق ًا ملبد�أ العدالة الثقافية ،ومن �أجل نقل الفعل الثقايف،
بكثافته العالية ،من العا�صمة املكتظة بالفعاليات ،باجتاه املحافظات التي يعاين ُ
بع�ضها ندرة
الفعاليات وق ّلتها.

ويهدف امل�شروع �إلى تفعيل احلراك الثقايف يف مدينة الثقافة التي ُتختار ّ
كل �سنة ،وتقدمي
الدعم والرعاية الالزمة مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين الثقافية وللمثقفني واملبدعني يف مدينة
الثقافة ،و�إبراز دور الثقافة والفنون يف التنوير ومواجهة التطرف واالرهاب والغل ّو.
بد�أ امل�شروع مبدينة �إربد عام  ،2007تبعتها بالتوايل :ال�سلط ،فالكرك ،فالزرقاء ،فمعان،
فمادبا ،فعجلون ،فالطفيلة ،فجر�ش ،فالعقبة ،فاملفرق (.)2017
وت�ؤ�شر ا�ستمرارية امل�شروع �إلى اليوم على جناحه ،ب�صورة �أو ب�أخرى ،رغم ت�سجيل عدد من
املالحظات اجلديرة باالنتباه عليه.
 التحديات: .1بعد �أن ُن�صبت املدن التي متثل مراكز املحافظات مدن ًا للثقافة الأردنبة بالتتابع ،مت
االنتقال �إلى الألوية وبـ»اجلملة» ،ففي عام  2018مث ًال ،اختريت ثالثة �ألوية من الأقاليم
الثالثة للمملكة ،مدن ًا للثقافة الأردنية.
� .2إخفاق امل�شروع يف تن�شيط الأطراف ثقافي ًا ،فبد ًال من الرتكيز على �إ�شراك املجتمعات
أعم
املحلية يف التخطيط للفعاليات وتنظيمها وامل�ساهمة فيها ،كانت الوزارة يف الغالب ال ّ
هي من يتولى التخطيط للفعاليات والإ�شراف عليها.
 .3انحراف امل�شروع عن هدفه املتمثل يف �إقامة بنية حتتية للثقافة يف الأقاليم واملحافظات.
 .4بقاء امل�شروع يف دائرة «االحتفالية» التي ت�ستمر على مدار عام ،من غري �أن يكون
هناك خمرجات وا�ضحة �أو برامج ذات دميومة� ،إذ تنتهي الفعاليات يف الغالب بانتهاء
االحتفالية ،ليخبو الفعل الثقايف يف املدينة من جديد.
 .5اختيار ن�سبة ال ب�أ�س بها من الكتب التي ت�صدر �ضمن امل�شروع ،من خارج املدينة امل�ستهدَ فة.
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 .6ال�ضعف الفني لبع�ض الكتب ال�صادرة �ضمن امل�شروع ،وعدم حتقيقها معايري اجلودة.
�	.7إغفال الربامج خل�صو�صية كل مدينة� ،إذ تكاد االحتفالية يف � ّأي مدينة تكون �صور ًة طبق
الأ�صل عن االحتفالية يف � ّأي مدينة �أخرى.
�	.8إنفاق جزء كبري من املوازنة املخ�ص�صة للم�شروع كمكاف�آت ل ّلجان التنظيمية والتنفيذية.
ج .برنامج ع ّمان عا�صمة الثقافة الإ�سالمية 2017

كان الهدف من هذا الربنامج تقدمي ال�صورة احلقيقية للح�ضارة الإ�سالمية ،من خالل �إبراز
امل�ضامني الثقافية والقيم الإن�سانية لهذه احل�ضارة ،وتعزيز احلوار بني الثقافات واحل�ضارات
و�إ�شاعة قيم التعاي�ش والتفاهم بني ال�شعوب ،وا�ستثمار العطاء الثقايف التاريخي لهذه
العوا�صم ،يف بناء احلا�ضر وامل�ستقبل على املبادئ امل�ستلهمة من احل�ضارة الإ�سالمية ،التي هي
�إرث م�شرتك للإن�سانية.
وعلى مدار عام كامل� ،أقيمت فعاليات و�أن�شطة ثقافية وفنية متنوعة يف مناطق اململكة
كافة ،ومت تنفيذ برنامج تنويري بعنوان «نحو جمتمع �إن�ساين متنوع متعاي�ش �آمن وم�ستقر»،
وعقد م�ؤمتر «الدولة املدنية» (ملتقى ع ّمان الثقايف اخلام�س ع�شر) ،و�إ�صدار عدد من الكتب،
وتقدمي الدعم املايل واللوج�ستي مل�شاريع وفعاليات و�أن�شطة اجلمعيات والهيئات الثقافية
والفنية واملبدعني.
 التحديات:� .1إنّ هذا الربنامج ميثل فعالية منا�سباتية ولي�س برناجم ًا دائم ًا.
 .2عدم و�ضوح املخرجات والأثر الناجت عن تنفيذ هذا الربنامج.

ح .البنى الثقافية التحتية

ي�سعى هذا الربنامج �إلى �إن�شاء مراكز ثقافية �شاملة يف املحافظات ،وحتديث القائم منها ،يف
كل من �إربد وعجلون وجر�ش والعقبة والكرك ،وجعلها تعمل على الطاقة ال�شم�سية لتخفي�ض
كلف الت�شغيل.

وتطمح وزارة الثقافة من خالل ذلك� ،إلى حتقيق توزيع عادل ملكت�سبات التنمية الثقافية
يف املحافظات ،وخدمة احلركة الثقافية واملجتمع املحلي ،وتوفري البيئة املكانية املنا�سبة
لرعاية احلركة الثقافية يف املحافظات وتوفري �أ�سباب الدعم والتنمية لها.
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التحديات:
 .1هذا الربنامج يتكرر كل عام على الورق ،وما �أُجنز منه ال يتعدى ثالثة م�شاريع ،يف الزرقاء
ومعان و�إربد ،ثم ّ
ر�صد � ّأي خم�ص�صات
ومر �أكرث من ع�شر �سنوات دون �أن ُت َ
توقف بعد ذلكّ ،
لإن�شاء م�شروع جديد.
 .2رّ
ّ
املخطط لها ،لأ�سباب خمتلفة.
تعث �إن�شاء بع�ض املراكز الثقافية
عارشا ً :إسرتاتيجية ثقافية مقرتحة

�أ -مرتكزات الإ�سرتاتيجية

ترتكز الإ�سرتاتيجية الثقافية املقرتحة على ما يلي:
 .1القيم امل�ستمدة من العقيدة الإ�سالمية ال�سمحة ،ومن الرتاث الوطني ،والقومي ،والعربي
الإ�سالمي ،والإن�ساين.
	.2املبادئ العامة الواردة يف التوجيهات امللكية ال�سامية يف ال�ش�أن الثقايف.
	.3املبادئ العامة الواردة يف التوجهات احلكومية يف ال�ش�أن الثقايف كما وردت يف البيانات
احلكومية.
 .4مبادئ امليثاق الوطني الأردين لعام  ،1990وبخا�صة ما ورد يف ف�صل «الثقافة والرتبية
والعلوم والإعالم».
« .5الأجندة الوطنية» ووثيقة «كلنا الأردن».
	.6املبادئ التي قامت عليها �أحكام الد�ستور الأردين يف ما يتعلق بحقوق الأردنيني وواجباتهم.
	.7املبادئ التي تقوم عليها فل�سفة رعاية الثقافة كما هي يف املادة ( )3من قانون رعاية
الثقافة رقم ( )36ل�سنة  2006وتعديالته.
 .8امل�س�ؤوليات واملهام املناطة بوزارة الثقافة كما وردت يف املادة ( )4من قانون رعاية الثقافة.
 .9حق اجلميع باكت�ساب الثقافة.
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ب -حتليل بيئة العمل الثقايف
 -الفر�ص:

 .1ارتفاع ن�سبة التعليم يف املجتمع الأردين.
 .2توفر برامج دولية وعربية تدريبية ميكن الإفادة منها لتدريب العاملني يف املجال الثقايف
ورفع كفاءتهم.
 .3وجود عالقة وثيقة بني وزارة الثقافة وامل�ؤ�س�سات الثقافية الر�سمية والأهلية.
 .4وجود عدد كبري من اتفاقيات التبادل الثقايف مع الدول العربية والأجنبية ت�سمح
بالتبادل الثقايف مع هذه الدول.
 .5وجود تعــاون مع دول �إقليـم حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط واالحتاد الأوروبي يف تنفيذ
امل�شاريع الثقافية.
 .6تزايد �أعداد املبدعني الأردنيني احلا�صلني على جوائز مع َتبرَ ة يف املجاالت الثقافية
املختلفة.
�	.7إمكانية توفري دعم خارجي لبع�ض امل�شاريع الثقافية يف الأردن.
 .8م�شاركة الأردن يف املنظمات الثقافية العربية والدولية ،وم�صادقته على االتفاقيات
الثقافية ذات ال�ش�أن.
 .9وجود حركة ثقافية نا�شطة يف املجاالت املختلفة للثقافة والإبداع.
 .10وجود ت�شريعات ناظمة للعمل الثقايف ،و�ضامنة وداعمة حلرية الفكر والإبداع.
 .11تزايد االجتاهات نحو االعرتاف ب�أهمية الثقافة ،ودورها يف تنمية املجتمع واحلد من
التطرف ،وحقّها بالدعم.
 .12دور �إيجابي للم�سجد يف ن�شر قيم الإ�سالم ال�سمحة ،وربط �أبناء املجتمع بالعقيدة
الإ�سالمية واللغة العربية من خالل برامج حتفيظ القر�آن الكرمي.
 .13انت�شار و�سائل االت�صال (و�سائل الإعالم اجلماهريي� ،شبكة الإنرتنت العاملية ،املحطات
الف�ضائية التلفزيونية ،االت�صاالت).
 .14تزايد االهتمام باقت�صاد املعرفة.
 .15وجود بع�ض ال�صناعات الثقافية املتطورة (الن�شر ،وال�صحافة) ،و�إحراز تقدم م�ضطرد يف
جماالت مثل الدراما التلفزيونية بعنا�صرها املختلفة.

35

 .16توفر عدد ال ب�أ�س به من املرافق الثقافية يف العا�صمة ويف عدد من املدن (امل�سارح ،دور
ال�سينما� ،صاالت العر�ض الت�شكيلي ،القاعات متعددة الأغرا�ض ،املطابع ،معار�ض الكتب).
 .17وجود عدد كبري من الأماكن الأثرية ،اجلاذبة لل�سياحة التاريخية والثقافية ،وعدد من
املواقع اجلاذبة لل�سياحة البيئية ،موزعة على مناطق اململكة ،بالإ�ضافة �إلى وجود عدد
من املتاحف الأثرية والثقافية.
 .18وجود عدد من املهرجانات الثقافية والفنية اجلاذبة لل�سياحة الثقافية.
 .19وجود �أكرث من  600هيئة ثقافية �أهلية متنوعة التخ�ص�صات واالهتمامات وموزعة على
مناطق اململكة.
 .20وجود عدد كبري من امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية التي تعمل على �صقل املواهب
الإبداعية ،مثل :كليات الفنون ،واملعاهد املو�سيقية ،ومركز تدريب الفنون اجلميلة.
 .21وجود عالقات وثيقة بني امل�ؤ�س�سات والهيئات الثقافية يف الأردن ونظرياتها يف الدول
العربية ،ووجود تبادل يف امل�شاركات يف الن�شاطات الثقافية العربية.
� .22سقف احلرية العايل يف التعبري والر�أي وامل�صان قانوني ًا (وقف توقيف ال�صحفيني ب�سبب �آرائهم).
التحديات:
 .1العجز الكبري يف املوزانة العامة للدولة ،مما ي�ؤثر على موازنة الثقافة التي ال تتقدم
ك�أولوية على اخلدمات االجتماعية الأخرى.
 .2غياب ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات الوطنية اخلا�صة بالقطاع الثقايف ب�أطرافه املختلفة:
احلكومي واخلا�ص والأهلي.
 .3عجز بع�ض الأنظمة عن تلبية متطلبات العمل الثقايف بفاعلية ومرونة ،كنظام اللوازم،
ونظام اخلدمة املدنية.
 .4توقف ا�ستكمال م�شاريع البنى التحية يف حاالت عدة نتيجة عدم ر�صد املخ�ص�صات الكافية.
 .5عدم االلتزام بتطبيق بنود االتفاقيات املو َّقعة بني الأردن والدول الأخرى ب�سبب الظروف
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،مما ي�ؤدى �إلى �إعاقة العمل يف جمال التبادل الثقايف اخلارجي.
 .6ت�شتُّت العمل الثقايف بني �أكرث من  600هيئة ثقافية ال تتوفر لأغلبها �أب�سط مقومات
العمل ،مثل تو ُّفر املقر واملوارد املادية الكفيلة بتنفيذ اخلطط والربامج الثقافية.
 .7جهل قطاع وا�سع من امل�س�ؤولني يف �أجهزة الدولة والقطاع اخلا�ص واجلمهور ب�أهمية
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الثقافة يف حياة املجتمع ،ووجود نظرة �سلبية نحو الثقافة تقوم على �أنها ترف زائد ال
طائل من ورائه.
 .8العوملة الثقافية وما ت�شكله من خطر �إ�ضاعة ال ُهو ّية وتدمري منظومة القيم اخلا�صة بهذه
ال ُهو ّية.
	.9الت�سارع الهائل يف تطور و�سائل االت�صال واملعرفة ،يف ظل بطء ا�ستيعاب ومواكبة هذا
التطور.
 .10جهل وا�سع ب�إمكانيات الثقافة االقت�صادية� ،سواء ب�شكل مبا�شر من خالل ال�صناعات
الثقافية� ،أو ب�شكل غري مبا�شر من حيث توفري البيئة القيم ّية التي ت�ساعد على تطور
الإنتاج والعمل.
نقاط القوة:
 .1وجود عدد من الت�شريعات والقوانني ِّ
املنظمة لعمل الوزارة واجلهات التابعة لها ،وهي:
 نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم ( )15ل�سنة .2003 نظام التنظيم الإداري للمركز الثقايف امللكي رقم ( )16ل�سنة .2003 قانون رعاية الثقافة وتعديالته رقم ( )36ل�سنة .2006 نظام جوائز الدولة التقديرية والت�شجيعية رقم ( )23ل�سنة .2007 نظام ن�شر الثقافة والرتاث رقم ( )21ل�سنة .2007 نظام التفرغ الإبداعي الثقايف الأردين رقم ( )22ل�سنة .2007 قانون حماية حق امل�ؤلف رقم ( )22ل�سنة .1992 نظام تنظيم دائرة املكتبة الوطنية رقم ( )5ل�سنة .1994 قانون اجلمعيات وتعديالته رقم ( )51ل�سنة .2008�إ�ضافة �إلى حزمة من التعليمات التي تغطي اجلوانب املختلفة لن�شاطات وزارة الثقافة.
 .2موارد م�ستقلة ت�ساعد على تنمية الفعل الثقايف واالرتقاء به.
 .3م�ؤ�س�سات ودوائر ثقافية ر�سمية و�أهلية وخا�صة عريقة ،لها جتربتها و�إ�سهاماتها يف ن�شر
وتطوير الثقافة يف الأردن.
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 .4ات�ساع قاعدة ا�ستخدام تقنية املعلومات يف ن�شر املن َتج الثقايف واملعلومات ،واالطالع عليه،
وحتقيق �إن�سيابها عرب �شبكة الإنرتنت.
 .5تزايد يف اخلربات لدى العاملني يف �إدارة امل�ؤ�س�سات وامل�شاريع الثقافية.
نقاط ال�ضعف:
�	.1إلغاء �صندوق دعم الثقافة.
 .2بع�ض القوانني والأنظمة املعمول بها ال يخدم متطلبات العمل الثقايف ،مثل نظام امل�شرتيات،
ونظام اللوازم� ،إذ ال يتعامل ب�شكل مرن مع اخلدمات غري املنظورة والإبداعية :كالفن
الت�شكيلي ،والأعمال امل�سرحية ،والأعمال الغنائية ،واملطبوعات والن�شر.
امللحة �إلى بع�ض الوظائف الفنية ،من حيث اختيار
�	.3آلية التوظيف ال تلبي حاجة الوزارة ّ
واختبار قدرات املتقدمني لهذه الوظائف.
 .4نق�ص و�ضعف يف الكادر الوظيفي املتخ�ص�ص لبع�ض الوظائف مثل :الرتجمة ،والتدقيق
اللغوي ،والإدارة الثقافية ،والفنيني يف جمال ت�شغيل املرافق الثقافية ،واملعلوماتية،
واملحا�سبة ،واللوازم.
 .5انخفا�ض الأن�شطة والفعاليات الثقافية ب�سبب قلة املوارد املادية لدى امل�ؤ�س�سات والهيئات
الثقافية.
� .6ضعف يف الإعالم الثقايف وخا�صة التلفزيوين ،و�ضعف الرتويج للمنتج الثقايف الأردين.
 .7تدين ا�ستثمار القطاع اخلا�ص يف ال�صناعات الثقافية.
� .8ضعف قاعدة بيانات القطاع الثقايف يف الأردن.

املقرتحة
ت -الأهداف العامة للخطة
َ

املقرتحة مبا يلي:
تتمثل الأهداف العامة للخطة الإ�سرتاتيجية
َ
 .1تعزيز دور الثقافة يف تر�سيخ ال ُهو ّية الوطنية الأردنية ب�أبعادها العربية والإ�سالمية
والإن�سانية ،ويف تقوية الدفاعات الوطنية.
 .2تعزيز دور الثقافة يف �إحداث التنمية ال�شاملة يف املجتمع ،ورفع كفاءته ،من خالل رفع
امل�ستوى الثقايف للمجتمع ب�شرائحه املختلفة ،ومن خالل تنمية �إبداعات الإن�سان الأردين
و�إطالقها يف املجاالت املختلفة.

38

تقرير حالة البالد :الثقافة

 .3حماية اجلبهة الثقافية من االخرتاقات التي ت�ستهدف الثقافة واللغة العربيتني ،والقيم
النبيلة امل�ستمدة من الرتاث والعقيدة الإ�سالمية ال�سمحة ،والتقاليد العريقة.

ث -و�سائل حتقيق الأهداف

تتمثل و�سائل حتقيق الأهداف مبا يلي:
 .1تطوير البنى التحتية لقطاع الثقافة ،مبا يف ذلك البنية التحتية لرتويج املنتجات
الثقافية حملي ًا ،وتطويرها وت�سويقها عربي ًا وعاملي ًا.
 .2تعزيز الرعاية الر�سمية املادية واملعنوية للثقافة واملثقفني والفنانني واملبدعني.
 .3توفري الدعم الإعالمي للثقافة والثقافة الوطنية واملبدعني يف احلقول الثقافية املختلفة
باعتماد �أحدث و�سائل الرتويج الع�صرية.
 .4دعم امل�شاريع الثقافية التي حتمل �صفة االخت�صا�ص واال�ستمرارية.
 .5حماية و�إحياء وتطوير الرتاث ال�شعبي الأردين والرتاث الالمادي بجميع �أ�شكاله.
 .6تطوير الهيكل امل�ؤ�س�سي لقطاع الثقافة الر�سمي ،وتطوير املوارد الب�شرية العاملة يف هذا
القطاع.
 .7تطوير الت�شريعات الناظمة للعمل الثقايف مبا ي�ضمن حتقيق حرية الإبداع ،وحقوق
املبدعني املادية واملعنوية ،وتن�شيط ال�صناعات الثقافية.
 .8فتح نافذة تنويرية للمجتمع ،وتفعيل احلراك الثقايف.
 .9االهتمام بالرتاث العربي الإ�سالمي كونه الأ�سا�س الذي ت�ستمد منه الثقافة العربية
املعا�صرة عنا�صر هويتها ودميومتها ،وقوتها ومتيزها .والعمل على درا�سته ،وحتقيقه،
ون�شره.
 .10جمع املخطوطات والوثائق الوطنية وحفظها وفهر�ستها.
 .11تعزيز التعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات والهيئات الثقافية الر�سمية والأهلية واخلا�صة.
� .12إعادة ربط دائرة الآثار العامة بوزارة الثقافة.
 .13العمل على �إن�شاء الدارات واملتاحف الثقافية يف املباين الرتاثية.
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ج -حماور اخلطة

تتمثل حماور اخلطة مبا يلي:
 يف جمال الفنون:�	.1إن�شاء فرقة وطنية للم�سرحُ ،تقدم الأعمال امل�سرحية واملو�سيقية اال�ستعرا�ضية للكبار
وال�صغار ب�شكل ثابت وم�ستمر .وتعمل الفرقة على �أ�سا�س «القطعة» ،مبعنى �أن يكلَّف
الفريق ب�إنتاج عمل معني ،ويقدم عدد ًا من العرو�ض با�سم الفرقة ،مقابل نظام �أجور مت َفق
عليه .وهو ما ي�ؤ ّمن عرو�ض ًا دائمة يف امل�سارح (ريبورتوار) ،وين ّمي قطاع امل�سرح ،ويخلق
ويحد من
جمهور ًا م�سرحي ًا ،وينقل القيم والأفكار املرغوبة ،وين ّمي الذائقة اجلمالية،
ّ
انت�شار الفكر املتطرف.
 .2ت�شجيع ودعم �إنتاج الأفالم التلفزيونية الدرامية والوثائقية ،التي تعك�س الثقافة
الوطنية وتعبرّ عن تاريخ الأردنني وحياتهم وقيمهم ،بحيث تتحول �إلى �صناعة ت�ستقطب
العديد من املواهب ال�شابة يف هذا املجال .ودعم ت�سويق هذه الأعمال.
 .3ت�شجيع القطاع اخلا�ص على تو�سيع امل�ساهمة يف �صناعة الدراما التلفزيونية التي متتلك
جميع املقومات لتكون �صناعة ثقافية تعود على الوطن بالكثري من املردود املادي واملعنوي،
و�إبراز ال ُهو ّية الأردنية.
 .4تطوير الأورك�سرتا الوطنية ،والإفادة من مئات اخلرجني من كليات الفنون الوطنية وغري
الوطنية ،بحيث تكون م ْعلم ًا ح�ضاري ًا مميز ًا.
�	.5إقامة بينايل للفن الت�شكيلي العربي لإتاحة املجال �أمام اجلمهور الأردين لالطالع على
الفنون العربية وم�ستواها ،وتطوير االهتمام بالفن الت�شكيلي وتذوقه ،وتطوير خربات
الفنان الأردين.
 .6و�ضع خطة لتوفري متخ�ص�صني يف الفنون ال�شعبية من خالل ابتعاث �أ�شخا�ص لدرا�سة
بع�ض التخ�ص�صات مثل الرق�ص ال�شعبي ،وت�صميم الرق�صات ال�شعبية ،التدريب ،والبحث
يف الرتاث الفني.
 .7و�ضع خطة لتوفري عدد من ر�سامي الكرتون ،من خالل ابتعاث عدد من الطلبة ،وذلك لرفد
�صناعة الكرتون للأطفال ،و�صناعة الن�شر اخلا�صة بالطفل.
 .8توثيق الإرث املو�سيقي والغنائي املحلي ،وكذلك الإرث الفني للمكونات االجتماعية
املختلفة.
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 .9توثيق العرو�ض امل�سرحية بالإفادة من �أر�شيف التلفاز الأردين و� ّأي �أر�شيف �آخر ُمتاح،
فثمة �إرث كبري من هذه العرو�ض يعود �إلى ما يزيد على ن�صف قرن ،واخل�شية قائمة من
�ضياع هذا الإرث وتبديده.
 .10توثيق لقاءات حوارية مع رواد احلركة الفنية ،تر�صد م�سريتهم وواقع احلياة الثقافية
والفنية على مدى عقود.
 .11ت�شجيع امل�سرح ال�شبابي مبا يف ذلك �إن�شاء فرق �شابة يف العا�صمة واملحافظات من خالل
مديريات الثقافة والبلديات وبدعم القطاع اخلا�ص.
� .12إن�شاء قواعد بيانات و�سري ذاتية للأدياء والفنانني و�إتاحتها �إلكرتوني ًا.
 .13اال�ستفادة من الفنانني الأردنيني املعروفني يف جمال الدراما ،خ�صو�ص ًا الذين و�صلوا
�إلى النجومية يف الدراما العربية ،وي�شاركون با�ستمرار يف �أعمال عربية �ضخمة ،من
خالل ا�ستقطابهم لأعمال ب�إنتاجات حملية �ضخمة ذات موازنات مناف�سة وت�سويقها على
الف�ضائيات الأكرث انت�شار ًا.
 .14اال�ستفادة من الأدباء املك َّر�سني لكتابة �سيناريوهات م�سل�سالت جديدة ،واعتماد روايات
والتحديات املحلية ،ببعد عربي و�إن�ساين.
�أردنية تتحدث عن املكان الأردين
ّ
َ
ال�ساحة منذ �سنوات وانتقلوا للعمل يف بلدان �أخرى.
 .15ا�ستعادة املخرجني الأردنيني الذين هجروا
� .16إن�شاء �شركة �إنتاج حملية مبوازنة قادرة على املناف�سة ،ويكون يف مقدورها �إنتاج م�سل�سلني
اثنني على الأقل ُيعر�ضان خالل املو�سم الأهم ،وهو �شهر رم�ضان (املو�سم الأهم) ،ويناف�سان
الأعمال الدرامية العربية الأخرى.
 .17ت�أهيل جيل �شاب من املو�سيقيني واملغنّني من خالل م�سابقات حملية عادلة.
� .18إدارة حمالت عالقات عامة للفنانني ال�شباب مبا ي�ضمن ح�ضورهم على الف�ضائيات
العربية الأكرث انت�شار ًا با�ستمرار.
�ضعف الأحلان والكلمات والأداء ً
ُ
�سمة ل�صيقة بها.
 .19جتويد الأغنية الوطنية ،التي �أ�صبح
 .20العمل على ا�ستقطاب كتّاب �أغانٍ عرب للكتابة للفنان الأردين ،و�أي�ض ًا من خالل ق�صائد
حملية مميزة� ،سواء بالف�صيح �أو املحكي.
ملحنني معروفني لتقدمي �أحلان جيدة امل�ستوى لأو�ؤلئك الفنانني ،ما ي�سهم يف
 .21ا�ستقطاب ّ
ت�سويقهم.
 .22منح الفنانني ال�شباب ح�ص�ص ًا عادلة يف برامج الإذاعة والتلفزيون الر�سميني.
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 يف جمال الأدب والن�شر: .1تطوير م�شروع مكتبة الأ�سرة الأردنية بزيادة عدد الكتب املطبوعة وكميتها ،وتو�سيع
رقعة التوزيع ،وتطوير وتو�سيع فعاليات مهرجان القراءة للجميع ،وجميع م�شاريع ت�شجيع
القراءة.
 .2دعم �إجناز م�شروع الذخرية العربية ،وتطوير موقعه الإلكرتوين.
 .3دعم �إجناز م�شروع «املكنز» حل�صر مفردات الثقافة ال�شعبية.
 .4دعم برنامج توثيق الرتاث الالمادي الأردين.
�	.5إن�شاء جلنة تن�سيقية بني وزارة الثقافة و�أمانة عمان الكربى وبقية امل�ؤ�س�سات الثقافية
املعنية ،لالتفاق على �أ�س�س ومعايري الن�شر الثقايف ،واملكاف�آت ،والتخ�ص�ص ،والتوزيع...
�إلخ.
 .6دعم ن�شاط ترجمة الإبدعات الثقافية العاملية �إلى اللغة العربية ،وتفعيل االتفاقيات
الثقافية بحيث يتم ترجمة الإبداعات الثقافية الأردنية �إلى لغات العامل.
�	.7إن�شاء دار وطنية للن�شر والتوزيع مب�شاركة القطاع اخلا�ص.
 .8حتويل برامج ن�شر الكتب لدى امل�ؤ�س�سات احلكومية �إلى برامج دعم ن�شر الكتب ،ودعم
امل�ؤلفني.
�	.9إبرام �شراكات وبرامج تعاون بني دور الن�شر املحلية ووزارة الثقافة واملجل�س الأعلى
للثقافة املقرتح ،و�أمانة عمان والبلديات الأخرى ،لتطوير ال�صناعات الثقافية على
�أنواعها.
 .10التعاون مع دور الن�شر الوطنية للتو�سع يف ن�شاطاتها وتقدمي الدعم لها ،على �أن تراعى يف
الوقت نف�سه االعتبارات التجارية ،ومقت�ضيات املناف�سة ،و�شروط تطوير �صناعة الن�شر
وخا�صة الكتاب.
 .11تخ�صي�ص منافذ بيع للكتاب الثقايف الأردين وللكتب التي تتناول احلياة يف الأردن ،وذلك
يف العا�صمة واملدن الأخرى ،خا�صة مع ندرة وجود �أماكن خم�ص�صة للتزود بهذه الكتب.
� .12إعادة العمل مب�شروع «الذخرية» من �أجل توفري ن�سخ �إلكرتونية للجمهور من م�ؤلفات
املبدعني الأردنيني.
� .13إن�شاء �إطار م�ؤ�س�سي علـى �شكل دائرة �أو مديريـة تتـبع لـوزارة الثقافة ُتعنى بـ «االت�صال
والت�سويق الثقايف»؛ تكون مهمتها تقدمي املنتج الثقايف الوطني املطبوع للجمهور حملي ًا
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وللعامل يف اخلارج ،وت�سعى لتحقيق املزيد من احل�ضور املحلي والدويل والإن�ساين ملنتجي
الثقافة يف الأردن ،وتوفري حا�ضنات �أعمال ثقافية تعمل على ت�شجيع منتجي الثقافة
على اال�ستثمار وتطوير مناذج �أعمال ناجحة.
حد �سواء،
 .14و�ضع خطة ت�سويقية خارجية للكتاب واملثقفني ،الرواد وال�شباب على ّ
و�إ�شراكهم يف تظاهرات ثقافية و�أدبية نوعية ،من خالل خطة وا�ضحة ت�ضعها وزارة الثقافة
وت�شرف على تطبيقها.
� .15إ�شراك مبدعني ومثقفني �أردنيني جنب ًا �إلى جنب يف فعاليات م�شرتكة خارجية مع نظراء
عرب معروفني ،ما يتيح لفت النظر �إلى جتاربهم و�إبداعاتهم.
 .16ت�شجيع ن�شر كتب ملثقفني ومبدعني �أردنيني يف اخلارج من خالل احتفاليات معار�ض الكتب
والفعاليات الكربى التي تقام ب�صورة دورية� ،أو عن طريق م�ؤ�س�سات ناجحة يف عملية التوزيع.
 يف جمال ثقافة الطفل: .1تطوير م�شروع مكتبة الطفل املتنقلة ،بزيادة عدد احلافالت امل�ستخدمة لت�صل �إلى خم�س
حافالت خالل خم�س �سنوات ،وتطوير الفعاليات املرافقة للمكتبة.
 .2اال�ستمرار ب�إقامة م�سابقات الإبداع ال�شبابي ،وزيادة حقولها ،ورفع قيم جوائزها.
 .3اال�ستمرار ب�إ�صدار جملة «و�سام» للأطفال وتطوير م�ضاميها وم�ستواها الفني.
 .4ت�شجيع ت�أ�سي�س �أندية الطفل الثقافية يف مدن اململكة وتوفري الدعم لها.
 .5اال�ستمرار ب�إقامة مهرجان م�سرح الطفل ،والعمل على تكري�س م�سرح للطفل بعرو�ض
دائمة ،والعمل على �إيجاد م�سرح للدمى ،ونقل العرو�ض امل�سرحية �إلى جتمعات الأطفال
يف �أرجاء البالد.
	.6العمل على �إيجاد ت�شريع ي�ضبط عملية ن�شر كتب الأطفال ،وجميع الو�سائل الرتبوية
والتعليمية اخلا�صة بالطفل.
 .7العمل على �إقامة مهرجان لالخرتاعات ،ودعمها.
�	.8إن�شاء جمل�س �أعلى لكتاب الطفل.
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 يف جمال الت�شريع: .1درا�سة تعديل و�إ�صدار الت�شريعات الوقائية التي ت�ضمن حماية الرتاث ،و�صون الآثار
والوثائق ،وت�سجيل الفنون ال�شعبية والرتاث ال�شعبي ،و�صون اللغة العربية ،و�صون
امل�ؤ�س�سات الثقافة والعلمية ،ودفع التبعية والغزو الثقايف.
 .2درا�سة تعديل و�إ�صدار الت�شريعات الت�شجيعية التي ت�ضمن تي�سري ت�أ�سي�س الهيئات
وامل�ؤ�س�سات الثقافية ،وحق ت�شكيل النقابات �أو االحتادات النوعية التي ت�ضم �أكرث من
هيئة ثقافية.
 .3درا�سة تعديل و�إ�صدار الت�شريعات الدفاعية التي ت�ضمن �إزالة العوائق �أمام التدفق
الثقايف ،مثل قوانني اجلمارك ،والأنظمة املالية ،و�صرف وحتويل العملة� ...إلخ.
ملحة يف هذه املرحلة �إلى تعديل �أو �إ�صدار الت�شريعات التالية:
وب�شكل حمدد ،ف�إن احلاجة ّ
 .1تعليمات املدن الثقافية ،مبا ي�ضمن الرتكيز على املثقفني يف ع�ضوية اللجنة العليا من �أبناء
املدينة الثقافية ،وتو�سيع م�شاركتهم يف اللجان الفرعية.
 .2تعليمات دعم امل�شاريع الثقافية ،بحيث تكفل و�ضع معايري و�أ�س�س وا�ضحة وعادلة للدعم،
وتركيز الدعم على ال�صناعات الثقافية.
 .3تعليمات التفرغ الإبداعي بحيث تكفل زيادة عدد امل�ستفيدين من امل�شروع ،و�أن تغطي
خمتلف احلقول الفكرية والأدبية والفنية ،وزيادة قيمة مبلغ بدل التفرغ لبع�ض
القطاعات خا�صة يف جماالت امل�سرح وال�سينما واملو�سيقى وغريها.
 .4قانون التنمية االجتماعية الذي يتم مبوجبه ت�سجيل الهيئات الثقافية ،وربط ت�سجيلها
وترخي�صها بوزارة الثقافة �أ�سوة بقانون رعاية ال�شباب ،خا�صة و�أن قانون رعاية الثقافة
ين�ص على ذلك ،على �أن يت�ضمن نظام ت�سجيل الهيئات الثقافية ت�سجيل امل�ؤ�س�سات الثقافية
ّ
غري الربحية ،ويتيح �إقامة الوقف الثقايف .و�إ�ضافة مادة تطلب من كل جمعية مرخّ �صة
�أن تقدم �ضمانات الحرتامها للتعددية والت�سامح واالبتعاد عن �أ�شكال التطرف كافة ،و�أن
ُي�ض ّمن ذلك يف نظامها الداخلي .و�إ�ضافة مادة ت�ضمن فيها اجلمعيات املرخ�صة حقوق
الإن�سان واحلريات التي يكفلها الد�ستور الأردين ،وتعك�س ذلك يف ع�ضويتها.
�	.5إ�صدار نظام امللحقني الثقافيني ،مبا ي�ضمن فتح ملحقيات ثقافية يف بع�ض العوا�صم لرتويج
املنتج الثقايف الأردين ،وتوثيق العالقات الثقافية مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
� .6إيجاد ت�شريع ي�ضبط عملية ن�شر كتب الأطفال ،وجميع الو�سائل الرتبوية والتعليمية
اخلا�صة بالطفل.
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�	.7إيجاد ت�شريع يحمي البيوت ذات القيمة الرتاثية واملعمارية� ،أو التي تعود ل�شخ�صيات
ثقافية وعامة ،وت�سهيل حتويلها �إلى دارات ومتاحف ثقافية.
� .8إ�صدار قانون املجل�س الأعلى للثقافة.
�	.9إ�صدار قانون توثيق وحماية الرتاث الثقايف الالمادي.
� .10إ�صدار نظام �أو تعليمات تنفيذية للحماية الثقافية وحتديد ًا حلماية ال�صناعات الثقافية
املحلية والأ�صول الثقافية ،يف مواجهة الإغراق بال�سلع واملنتجات التي حتمل �سمات
ثقافية حملية ويتم �إنتاجها يف اخلارج ،وهذا الت�شريع يتطلب �ضرورة تنمية ال�صناعات
الثقافية املحلية ،وربطها بفكرة االنتفاع من الثقافة على غرار ما قامت به فرن�سا يف مبد�أ
«اال�ستثناء الثقايف» يف حماية الثقافة الفرن�سية يف مواجهة اتفاقيات التجارة العاملية.
 .11تطوير الت�شريعات الكفيلة بحماية حق امللْكية الفكرية واحلقوق االجتماعية للفنانني
ورياد ّيي الأعمال الثقافية الفنية.
�سن ت�شريعات حتمي حرية املبدعني ،وت�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صية الإبداع ،وال ت�ضع
ّ .12
«رقابة» ر�سمية �أو اجتماعية على احلقل الثقايف من خارجه ،وال تخلط بينه وبني حق َلي
«الإعالم» �أو «ال�شباب» �أو �سواهما.
� .13إ�صدار ت�شريعات ت�ستجيب لتعديل املادة ( )15من الد�ستور التي كفلت حرية التعبري �إلى
جانب «حرية الإبداع الأدبي والفني والثقايف» ،ومل يتم تفعيل هذا التعديل الذي جعل
حرية الإبداع الثقايف مكفولة د�ستوري ًا من خالل القوانني.
 .14تعديل قانون رعاية الثقافة رقم ( )36ل�سنة  2006مبا ي�شمل:
	�إ�ضافة مادة يف القانون ت�ؤكد التزام الدولة برعاية التعددية الثقافية والت�سامحالثقايف بحيث يتوفر �أ�صل قانوين لهذه املبادئ.
-

تخ�صي�ص القانون مادة ّ
تو�ضح دور الدولة يف رعاية فئة ال�شباب من منظور ثقايف.

	�إ�ضافة مادة ت�ؤكد حق الدولة يف حماية ال�صناعات الثقافية الأردنية. يف جمال الهيئات الثقافية: .1ا�ستكمال اخلريطة الثقافية الوطنية.
�	.2إن�شاء جلنة تن�سيقية من ر�ؤ�ساء الهيئات الثقافية ،جتتمع مرتني يف العام ،ملراجعة اخلطة
الإ�سرتاتيجية وتقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها.
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حريف لإنتاج وت�سويق املنتجات احلرفية والرتاثية والفلكلورية.
�	.3إن�شاء �سوق ْ
�	.4إ�شراك ممثلي بع�ض الهيئات الثقافية املعنية يف الإعداد ل ّأي �إتفاقية ثقافية بني الأردن
والدول الأخرى ،و�إ�شراكهم يف الوفود الثقافية �أي�ض ًا.
 .5تطوير املوقع الإلكرتوين لوزارة الثقافة على �شبكة الإنرتنت ،و�إيجاد روابط للهيئات
الثقافية من خالله.
 يف جمال املوارد الب�شرية والتدريب:�	.1إعادة هيكلة وزارة الثقافة ل�صالح �إن�شاء مديريات متثل قطاعات ثقافية وا�سعة (فنون،
�آداب وفكر وتراث ،عالقات ثقافية ،مراكز ثقافية).
 .2حتقيق التوازن يف �أعداد املوظفني من ذوي امل�ؤهالت العلمية والتخ�ص�صات الفنية وموظفي
اخلدمات امل�ساندة يف وزارة الثقافة.
 .3ت�أهيل موظفي الوزارة على �إدارة العمل الثقايف.
 .4الت�شبيك بني الوزارة والهيئات الثقافية مع اجلامعات.
 .5تدريب العاملني يف احلقل الثقايف على �إن�شاء ال�صناعات الثقافية و�إدارتها.
 .6و�ضع خطة عمل تدريبية لت�أهيل الهيئات الثقافية يف املجاالت الإدارية واملالية.
 .7عقد ور�ش عمل لت�أهيل ر�ؤ�ساء ومديري الهيئات الثقافية على �آليات �إعداد خطط التنمية
الثقافية ال�سنوية وتقييمها ،و�إعداد امل�شاريع الثقافية املقرتحة وتقدميها للجهات
الداعمة واملمولة.
 يف جمال الإعالم الثقايف: .1ت�شجيع �إطالق �إذاعة ثقافية (.)FM
 .2ت�شجيع القطاع اخلا�ص على �إطالق قناة ثقافية �أردنية ،تتبنى الإبداعات الأردنية.
 .3تر�سيخ املُنتج الثقايف والأدبي والفني يف و�سائل الإعالم ،وخا�صة يف التلفزيون الأردين.
 .4زيادة امل�ساحة املخ�ص�صة للثقافة يف و�سائل الإعالم ،وخا�صة التلفزيون الأردين ،مع
العناية ال�شديدة مبحتواها والقيم التي ت�سعى �إلى تر�سيخها يف املجتمع.
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 يف جمال البنية التحتية: .1ا�ستكمال �إن�شاء املراكز الثقافية يف املحافظات.
 .2م�ساعدة الهيئات على �إن�شاء مقرات خا�صة بها �أو تقدمي دعم مايل �سنوي �إ�ضايف لها حتى
تتمكن من تغطية كلف االيجار والنفقات ال�ضرورية.
 .3دعم �إن�شاء بيوت للثقافة يف الأماكن ذات القيمة اجلمالية والثقافية ،مثل عجلون ،ووادي
رم ،و�ضانا ،والغور.
 .4بناء مراكز ثقافية وتكنولوجية جتريبية وقاعات عرو�ض تتنا�سب مع البيئة العمرانية
يف املناطق املهم�شة والنائية لتمتيع �أبنائها بثمرات الثقافة ،وذلك بالتعاون بني وزارة
الثقافة و�أمانة عمان الكربى والبلديات ،مع دعوة القطاع اخلا�ص لدعم بناء هذه املراكز
وجتهيزها مقابل تقدير معنوي يتمثل على �سبيل املثال بت�سمية قاعات ب�أ�سماء متربعني
�أو الإعالن عن رعاة الن�شاطات.
 يف جمال التمويل:�	.1إعادة �إحياء �صندوق رعاية الثقافة.
 .2ت�سهيل عملية ح�صول الهيئات الثقافية على قرو�ض من �صندوق التنمية والت�شغيل.
 .3فتح �آفاق متويلية للهيئات الثقافية من خالل م�شاريع وزارة التخطيط.
 .4ت�شجيع القطاع اخلا�ص على متويل امل�شاريع املتميزة للهيئات الثقافية.
 .5زيادة موازنة وزارة الثقافة يف موازنة احلكومة.
 .6ت�شجيع الهيئات الثقافية على �إقامة م�شاريع ثقافية منتجة.
 .7تطوير مناذج للتمويل والإنتاج الفني من خالل ت�أ�سي�س �صناديق لدعم الثقافة والفنون،
ودعم الإنتاج الفني امل�ستقل ،بالتعاون بني القطاع احلكومي واخلا�ص.
�	.8إ�صدار ت�شريع وطني لإدارة الوقفيات العلمية والثقافية والتعليمية ،وتوفري حوافز
لرجال الأعمال واملي�سورين للإقدام على وقف �أموال �أو عقارات �أو غريها ل�صالح الثقافة
والفن والعلم والإبداع والتعليم .ومن املتوقع �أن ي�ساهم هذا الت�شريع يف �إ�ضفاء �صفة
اعتبارية ومعنوية على ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
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 يف جمال الت�شبيك والتن�سيق:�	.1إن�شاء املجل�س الأعلى للثقافة ،بحيث ي�ضم اجلهات الرئي�سية املعنية بتنفيذ الإ�سرتاتيجية
الوطنية للثقافة ،مثل وزارة الثقافة ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،واملجل�س الأعلى لل�شباب ،ووزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الدينية،
ووزارة البلديات.
�	.2إن�شاء جلنة تن�سيقية بني وزارة الثقافة و�أمانة عمان الكربى لتوجيه اجلهود الثقافية
وتوحيدها.
�	.3إن�شاء جلنة تن�سيقية مع املجل�س الأعلى لل�شباب واجلامعات لتنفيذ �إ�سرتاتيجية لن�شر
الثقافة والوعي لدى فئة ال�شباب الأردين ،ودجمه بالأن�شطة الثقافية.
 .4م�شاركة ممثلني عن املجل�س الأعلى للثقافة (يف حال �إن�شائه) يف جلان و�ضع وتطوير مناهج
الرتبية والتعليم.
�	.5إيجاد جلنة تن�سيقية من ر�ؤ�ساء عدد من الهيئات الثقافية الذين ميثلون قطاعات
خمتلفة.
 يف جمال الربط بني ال�سياحة والثقافة:ميتلك الأردن مقومات كبرية لال�ستثمار الثقايف النافع لل�سياحة� ،أهمها مدخل الرتاث احل�ضاري
والتفرد واجلاذبية ،مما يجعل
الأردين وتراث الطبيعة واملوارد الثقافية التي متتاز بالتنوع
ّ
هذا القطاع ي�شكل منجم ًا لفر�ص تنموية �إذا ما توفرت �سيا�سات ت�سويق تربط بني الثقافة
وال�سياحة وتو ّفر منتجات �سياحية-ثقافية ي�ساهم يف تطويرها منتجو املحتوى الثقايف من
�أكادمييني و�أدباء و�شعراء وفنانني.
 يف جمال التعليم ودور اجلامعات:امل�ضي يف �إ�صالح مناهج التعليم ،باجتاه االعرتاف ب�أهمية التفكري والتحليل .وتكري�س
.1
ّ
القيم الفردية واملجتمعية التي ّ
حد ل�سيا�سة
حتث على الإنتاج والبحث
والتق�صي ،وو�ضع ّ
ّ
التلقني واحلفظ ،مع �إعطاء اعتبار للتذوق الفني والإبداعي ،بد ًال من تلقني الطلبة
ن�صو�ص ًا �أدبية قدمية ذات طابع وعظي مع �شروح واجبة احلفظ ،وحرمان الطلبة من
�إبداء � ّأي مالحظة ،ومع خلط �شبه متع َّمد بني االعتبارات الدينية والأدب والفن.
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 .2ت�ضمني العملية الرتبوية مناهج الفل�سفة والريادة العلمية واالبتكار ،ودعم املعاهد
الثقافية احلرفية ب�أ�شكالها كافة ،وت�ضمني ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات يف تطوير
التفكري الفني الإبداعي الريادي.
 .3دعوة اجلامعات الر�سمية واخلا�صة لبناء العقل العلمي لدى الطلبة وبث روح العقالنية
ونبذ التع�صب ب�أ�شكاله املختلفة ،وت�شجيع مبد�أ احلوار الفكري واحرتام االختالف،
والإعالء من �ش�أن اجلامعة كمنارة للبحث والعلم ال جمرد م�ؤ�س�سة ملنح �شهادات �أكادميية
لغايات احل�صول على وظيفة.
 .4دعوة كليات الآداب يف اجلامعات الأردنية لت�ضمني مناهجها وم�ساقاتها مناذج من الأدب
املعا�صر يف الأردن؛ لتب�صري الأجيال اجلديدة بثمرات الفكر والأدب يف الوطن.
 .5دعوة كليات الآداب يف اجلامعات لتوجيه الطلبة الباحثني لو�ضع ر�سائل جامعية حول
احلياة الأدبية والعلمية والفكرية والتكنولوجية والفنية املعا�صرة يف الأردن ورموزها
وروادها يف حقول الإبداع املختلفة.
 .6دعوة النا�شطني من �أع�ضاء الهيئات الأكادميية يف جماالت الآداب والعلوم الطبيعية
والتطبيقية والإن�سانية لأداء دور �أكرب بالتفاعل مع املجتمع املحلي ،وعدم االنقطاع عنه،
ومواكبة احلياة الثقافية والفنية والإنتاجية بروح مبادرة وتفاعلية ،وكما هي عليه
احلال يف دول عربية مثل :م�صر ولبنان وتون�س واملغرب.
 .7دعوة اجلامعات �إلى زيادة م�ساحة حرية التعبري ب�أ�شكاله كافة ،وتعزيز حرية الر�أي،
والت�شجيع على احلوار.
 حماور �أخرى: .1تفعيل دور البعثات الأردنية يف اخلارج يف املجال الثقايف ،والتفكري جدي ًا ب�إيفاد ملحقني
ثقافيني يف اخلارج من خالل وزارة الثقافة ومن العلماء واملفكرين واملثقفني واملبدعني
الأردنيني ،تكون مهمتهم رعايـة امل�صالح الثقافيـة الأردنيـة.
�	.2إ�صدار مدونة �سلوك «امل�س�ؤولية الثقافية واملجتمعية» من خالل هيئة الإعالم ،تلزم
و�سائل البث التلفزيوين والإذاعي بتقدمي ن�سبة حمددة من بثها اليومي يف مو�ضوعات
ثقافية وعلمية وتنمية الثقافة وحماية الأطفال للم�ساهمة يف اخلدمة العامة ،على �أن
يتم التمييز بني و�سائل �إعالم اخلدمة العامة وو�سائل �إعالم القطاع اخلا�ص .وهذا الإطار
التنظيمي معمول به يف �أعرق الدميقراطيات.
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 .3مراجعة وثائق �أ�سا�سية ُتعنى بال�سيا�سات الثقافية ،على غرار البحث املتعلق بال�سيا�سات
الثقافية والذي �أ�صدره «املورد الثقايف» ،ويت�ضمن درا�سة قانونية للت�شريعات الناظمة
للقطاع ،والإفادة منها يف �إ�شاعة مناخ يحرر احلياة الثقافية من كوابحها.
أعدها االحتاد الأوروبي يف الأردن حول ال�صناعات الثقافية،
 .4مراجعة الوثيقة التي � ّ
وا�ستخال�ص ما هو مفيد منها يف تطوير احلياة الثقافية و�ضمان ازدهارها.
خالصة
�إن الثقافة يف الأردن ما زالت حتتاج �إلى رعاية الدولة ب�سبب غياب املوارد ،و�ستبقى م�س�ؤولية
رعاية الثقافة من اخت�صا�ص الدولة ،فللدولة ر�سالة تريد �أن تو�صلها لأبناء �شعبها ،وهي
املعنية بتحقيق التنمية الثقافية ،و�صون الثقافة الوطنية ،وحمايتها من االخرتاقات ،وال
ميكن ترك ال�ش�أن الثقايف مبا هو �ش�أنٌ يت�صل بقيم الإن�سان ال�سامية ،للقطاع اخلا�ص الذي يهتم
بدرجة �أ�سا�سية مب�صلحته املادية ،وما يعود عليه ن�شاطه من ربح .وهذا ال يعني نفي احلاجة
مل�شاركة القطاع اخلا�ص باال�ستثمار يف املجال الثقايف .لكن ،وبالرغم من �أن القطاع اخلا�ص
قد دخل املجال الثقايف� ،إال �أن دخوله يف الأردن ما زال حمدود ًا .و�إذا ما �أُريد اال�ستفادة
من �إمكانيات القطاع اخلا�ص ،فيمكن �إ�شراكه يف م�س�ألة التخطيط ،يف �إطار املجل�س الأعلى
للثقافة ،ويف �إطار �صندوق دعم الثقافة ،حتى ي�صل �إلى قناعة باجلدوى االقت�صادية
لال�ستثمار يف القطاع الثقايف ،الأمر الذي ما زال القطاع اخلا�ص ال يدركه كثري ًا ،فرغم وجود
مبادرات هنا وهناك� ،إال �أن هذه املبادرات تعتمد على احلما�سة غالب ًا ،من غري خربة كافية يف
�أ�صول اال�ستثمار يف هذا القطاع.
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