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 .في إطار مذكرة التعاكف الموقعة بينها كبين مؤسسة المورد الثقافي ،"ثقافة مستقلة. اتجاهات"من قبل  تم إعداد هذا التقرير

رصد التطور الفعلي لمجموعات العمل كيهدؼ إلى  (.European Cultural Foundation)كبدعم من المؤسسة الثقافية األكركبية 

مع مؤسسة المورد الثقافي  التعاكفبكذلك . مصر، تونس، الجزائر، المغرب، األردف كلبناف: الوطنية للسياسات الثقافية في كل من

 تهممرؤ كبالتشاكر كالنقاش مع المجموعات الوطنية المعنية، كاعتمادًا على المعلومات التي زكدنا بها أعضاء المجموعات حسب

كل الشكر لمنسقي المجموعات كاألعضاء فيها على الجهد المبذكؿ من طرفهم إلنجاز هذا  .لعملهم كتقييمهم لظركفهم الداخلية

 .التقرير

 

 

ن   الملخص العاـ -أكال

أف يكوف كثيقة كيسعى هذا التقرير إلى . 2012( سبتمبر)أيلوؿ  30حتى ( يوليو)تموز  1يغطي التقرير الربعي األكؿ الفترة من 

مصر، تونس، الجزائر، المغرب، األردف )الرئيسة للمجموعات الوطنية للسياسات الثقافية في الدكؿ العربية البنيوية تشمل التطورات 

 .كما يسعى إلى الشمولية أيضًا على مستول رصد أنشطتها كأعمالها. (كلبناف

 

ل كبينما ال يتقيد التقرير الحالي برصد التطورات خبلؿ المدة الزمنية التي يغطيها، حيث أنه التقرير األكؿ، ستعمل التقارير البلحقة عل

عمل المجموعات منذ تأسيسها حتى تاريخ إنجاز حيث يبلحظ القارئ أف التقرير يشمل (. كل ثبلثة شهور)االلتزاـ بالتطورات المرحلية 

عيًا منا إلى اعتبار هذا التقرير كثيقة أساسية يعتمد عليها المورد الثقافي في كضع خططه المستقبلية، كما نسعى إلى أف التقرير س

 .يكوف كثيقة تلهم المجموعات الوطنية كتساهم في نشر المعلومات كتبادؿ الخبرات فيما بينها

 

 European Cultural)كتحديدًا المؤسسة الثقافية األكركبية إضافة إلى ما سبق، يتوجه التقرير إلى الشركاء األكركبيين للمشركع، 

Foundation ) كمشركع السياسات الثقافية العالمية(World CP ) كهو أحد مشاريع الػInternational Federation for Arts 

Councils and Culture Agencies.  برنامج "حيث أننا، كرغم تركيزنا على التطور الداخلي لعمل المجموعات الوطنية كلػ

فمن : كأكلوية، إال أننا نعي أف هذق الشراكة مع الجهات األكركبية هي مسار ذك اتجاهين" السياسات الثقافية في المنطقة العربية

عالمية للبحث الثقافي كتشكل جزءًا منها كأم مكاف آخر في العاـ، ناحية تغذم الدراسات المنجزة في المنطقة العربية الشبكة اؿ

مساحة افتراضية تسمح بتشارؾ نتائج عمل المجموعات على مستول  World CPكمن ناحية أخرل، تشكل المشاريع كمشركع الػ 

 .الباحثين كالمؤسسات العالمية المعنية بالسياسات الثقافية مما يعود بالنفع على عمل المجموعات الوطنية

 

، قريبة األمدشارة إلى خططهم راعى التقرير الوضوح في رصد التطورات األساسية لعمل المجموعات منذ تشكلها، كما راعى اإل

حاكؿ التقرير أف يعكس أكلويات العمل على السياسات الثقافية في كل بلد عربي، كتحديدًا في الدكؿ التي نضجت فيها تجربة 

 .المجموعة الوطنية كصار من الممكن فيها الحديث عن مخرجات أك حتى نتائج ملموسة لجهود المجموعة

 

في العمل كنقطة " اتجاهات"إال أف تجربة . يقي المرتبط برصد عمل المجموعات الوطنيةكرغم التركيز في التقرير على الجانب التوث

كصل بين المجموعات المختلفة يسمح لها، من خبلؿ التراكم المعرفي كالمعلوماتي، بطرح مجموعة من القضايا التي تراها مؤثرة 

على نقاط  تسليط الضوءإلى التحديات كالصعوبات : رةفقلذا نسعى، من خبلؿ . بشكل كبير على مستقبل عمل المجموعات الوطنية

للنقاش إلى فتح أكلويات : اهاتاتج: كما نسعى من خبلؿ فقرة. رت عنها المجموعات الوطنية بطرؽ مختلفةجوهرية كأساسية عبّ

 .الحوار حوؿ مجموعة من المحاكر التي قد تشكل مستقببلن جزءًا من خطة العمل اإلقليمية

 

 :المجموعات الوطنية في المنطقة العربيةمجاالت عمل 

مراكز اهتماـ كأكلويات  ،ما يمكن أف تكوف ،إضاءة على ،التي ركزت عليها المجموعات الوطنية مجاالت العملتبرز التقاطعات في 

 :العمل في مجاؿ السياسات الثقافية في المنطقة العربية

 

ن   :الرئيسة التي يتم تناكلها المبادئ -أكال

ضماف هذق الحريات العمل كالتعبير هي من المبادئ الرئيسة المرتبطة بعمل المجموعات الوطنية كالتي تسعى إلى تعزيز كحرية 

كما يعتبر الفهم  .الرقابة كتحديد دكر المؤسسات الحكومية المعنية بالشأف الثقافينظم من خبلؿ العمل على التشريعات ك
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عمل المجموعات الوطنية، فهي ترل أف الثقافة حق يجب أف يكوف مضمونًا للمواطنين،  الحقوقي للثقافة مبدءًا عامًا نتلمسه في

 .كما كتربط المجموعات الوطنية بين الثقافة كحقوؽ اإلنساف

 

. تطرح المجموعات الوطنية قضية دكر المؤسسات الحكومية كعبلقتها بالقطاع المستقل: دكر المؤسسات الثقافية الحكومية -ثانيًا

كتؤكد جميع المجموعات الوطنية . كتعمل على التأسيس لنظم عمل تضمن السيادة كالشفافية كالقابلية للمحاسبة كالتقييملتطالب 

كما تسعى إلى الضغط باتجاق زيادة نسبة المخصصات للثقافة من . على ضركرة المركزية العمل الثقافي على المستول الحكومي

دة هيكلة المؤسسات القائمة أك تأسيس مؤسسات جديدة كما تفعل مجموعة المغرب التي الموازنة الوطنية السنوية كتنظر في إعا

 ".المجلس الوطني للثقافة كاللغات كهيئة دستورية"تعنى بالضغط إلنشاء 

 

البنية مما يؤكد أف  .يبدك كاضحًا أف جميع المجموعات الوطنية تعمل في مجاؿ القوانين كالتشريعات :التشريعات كالقوانين -ثالثًا

مراجعة كامل  بعض المجموعات تعمل بشكل شامل محاكلة. التشريعية في الدكؿ العربية المعنية غير مرضية للقطاع المستقل

البنية التشريعية الناظمة للعمل الثقافي في البلد المعني كمصر كاقتراح التعديبلت البلزمة لها، كبعضها اآلخر اختار العمل على 

 .تشريعات محددة يراها ملحة كلبناف

ككجهة نظر الفاعلين الثقافيين إحدل النتائج الهامة لعمل المجموعات الوطنية هو ضركرة الدمج بين كجهة النظر القانونية الصرفة 

فعندما تم تكليف خبير قانوني باقتراح التعديبلت الضركرية على البنية التشريعية في مصر، كجدت المجموعة . كالمؤسسات المستقلة

قدمة من الوطنية أف النتيجة ال تتوافق مع تجربة كاحتياجات القطاع المستقل، فعملوا على إعادة النظر بالوثيقة القانوينة الم

 .المستشار القانوني

 

ترل المجموعات الوطنية ضركرة تجذير العبلقة مع مجاالت مختلفة أهمها بالنسبة  :تعزيز العبلقة مع المجاالت األخرل -رابعًا

 .التعليم كالتنمية سواء االقتصادية أك االجتماعية: للمجموعات
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 اف المنفذ مع المجموعات الوطنيةنتائج االستبي -ثانيًا

عملها كأهم الصعوبات التي تواجهها كآليات تم تنفيذ استبياف استقصائي مع المجموعات الوطنية المشكلة، بهدؼ رصد بنيتها 

 1النتائج على الشكل التالي ككانت. المجموعة في تنفيذ خططها

 

 مصر

 بسمة الحسيني: اسم منسق المجموعة

  2010: تاريخ التأسيس

الرقم المذكور يخص المجموعة بعد أف أعيد تشكيلها بعد قياـ الثورة كاستبعاد الممثلين الحكومين كاعتبارهم طرفًا ) 25: عدد أعضاء المجموعة

  (.محاكرًا كليس جزءًا من المجموعة

كما أنجزكا الفصوؿ . ، أجراق محامي من خارج المجموعةمصر في الثقافي للعمل الناظمة كالقوانين التشريعات بحث عن: األبحاث المنجزة سابقًا

 (األربعة من بحث أرتيرياؿ

 

  

 

 

 

 

للسياسات الثقافية المتفق عليه  العاـ اإلطار كصوؿ لضماف المحافظات من مجموعة في عمل كرشات مجموعة إنجاز: األنشطة المنفذة سابقًا

  .المستقلة كالمؤسسات الفاعلين من ممكنة فئة أكبر إلى

 . مستقلة مؤسساتممثلين عن ك أكاديميين إلى إضافة مستقلين فاعلين من مكونةالمجموعة  :بنية المجموعة كطبيعة أعضائها

 الستراتيجية تخطط باإلعبلـ، معنية األكلى: مجموعتين تشكيل عنه نتج مما ضمنها لؤلدكار كاضح توزيع من البد أنه األعضاء كجد: آليات العمل

 بناء إلى تهدؼ كالثانية. شعارات كابتكار للمطبوعات األكلوية كإعطاء الثقافية، السياسة تشرح فيلمية إعبلمية كمادة كاضحة، خطوط ذات إعبلمية

 أيمن هما. الثقافي الوسط مع الحوار كلجنة اإلعبلـ لجنة: اللجنتين أعماؿ لتنسيق منسقين المجموعتاف كتعين الثقافيين الفاعلين مع قوية عبلقة

 .حلمي كمركة حلمي

 المسح على اعترضواممثلين عن مؤسسات حكومية كالذين  لمجموعةاللقاءات الخمسة ؿ ، ضمتالثورة بدء قبل: العبلقة مع الجهات الرسمية

كنتيجة لذلك الصراع الداخلي لم  .عليها اعترضوا التي للنقاط بديلة معلومات أك رؤية يقدموا أف دكف مصر في المنجز الثقافية للسياسات األساسي

 . تثمر اللقاءات األكلى عن أم تقدـ يذكر

. المجموعة من يتجزأ ال جزءًا ليس كلكن محاكرين كلتعتبرهم بنيتها من الحكوميين الممثلين لتستثني المجموعة هيكلة أعيدت الثورة، بدء بعد

 المرحلة هذق في المجموعة كعملت. كاألكاديميين المستقلة كالمؤسسات الفنانين من جميعهم عضو 25 من الجديدة بنيتها في المجموعة تكونت

 كالتغيير التطوير على بقدرتهم القناعة المجموعة أعضاء لدل كاف الجديدة السياسية البيئة كضمن مصر، في الثقافية للسياسات مقترح صياغة على

  .كاإلنجاز

 من البد اللجنة، مع اللقاء كلغرض أنه المجموعة فقررت. الشعب مجلس في كاإلعبلـ الثقافة لجنة من للنقاش دعوةالحقًا  الثقافي المورد تلقى

 الثقافة لجنة فاقترحت. األكؿ االجتماع في اللجنة إلى كتقديمها الوثيقة هذق إنجاز تم كبالفعل ،"الثقافية السياسات لمسودة عاـ إطار" تحضير

 رسمي بشكل الثقافة لجنة كتبنت. الثقافية للسياسات الوطنية كالمجموعة الثقافة كزارة إلى إضافة منهم مكونة مشتركة لجنة تشكيل كاإلعبلـ

 مجلس حل إعبلف تم ذلك يتم أف كقبل. رسميًا األمر يصبح بحيث الرسمي المحضر في تضمينه يتم أف على االتفاؽ كتم الثقافية السياسات مقترح

 في عليها الحصوؿ تم التي المرحلية المكتسبات على للحفاظ كذلك كاسع نطاؽ على كنشرق صحفي تصريح بإصدار الثقافي المورد فقاـ الشعب

 . كاإلعبلـ الثقافة لجنة مع النقاش

 المغرب

  مومين األمين كمحمد القادرم مراد :اسم منسق المجموعة

  2011 أيار: تاريخ التأسيس

  25: عدد أعضاء المجموعة

                                                           
 2نموذج االستبياف في المرفق رقم   1
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 . حصلوا على تمويل من المورد الثقافي من أجل تأسيس كإطبلؽ موقع الكتركني. مالي دعم بدكف تطوعيًا المجموعة أعضاء يعمل: التمويل

 للسياسات المغربي المركز" جمعية تأسيس تم حيث المجاؿ، في مختصة مؤسسة أسست التي الوحيدة هي المغرب في الوطنية المجموعة

 . "الثقافية

 البيضاء بالدار رشيد موالم الثقافي المركز: مقر المجموعة

  شهرين كل مرة :تواتر اللقاءات

 .بحث حوؿ الثقافة في برامج األحزاب السياسية المغربية :(قيد اإلنجاز) األبحاث المنجزة سابقًا

كالتشريعات المنظمة للعمل الثقافي كالفني كحقوؽ المؤلف بالمغرب، كذلك بدعم من مؤسسة المورد الثقافي، إذ تم التعاقد مع مراجعة القوانين 

  .باحث قانوني في الموضوع لتهيئة المراجعات البلزمة في أفق عرضها الحقا على الجهات الحكومية كالبرلمانية للنقاش ك التبني 

 حتى كلكن الجمعية عن الصادرة كاألبحاث العمل أكراؽ لنقاش مساحة يشكّل تفاعليًا الكتركنيًا موقعًا الجمعية أطلقت :األنشطة المنفذة سابقًا

 من الكثير تقدـ كدراسات أبحاث نشرق إلى إضافة المغاربية القوانين عن شاملة فكرة الموقع يعطي. كامل بشكل الموقع تفعيل يتم لم اليوـ

 .الثقافية كالفعاليات الفاعلة الشبكات عن المعلومات

 المهتمين المدني المجتمع من كالناشطين كالصحفيين كالمثقفين الفنانين من مجموعة من المجموعة تتكوف :بنية المجموعة كطبيعة أعضائها

  .الجامعة طلبة بعض  كمن كالفني الثقافي بالشأف

 أف قبل تعديلهاؿ المجموعة داخل مناقشها لتتم الوطنية الساحة تعرفها التي الثقافية المستجدات حوؿ تقارير بصياغة المنسقاف يقوـ: آليات العمل

 . الشركاء باقي إلى يجرم إرسالها

 المعطيات جمعها، إضافة إلى تطبيق إمكانية في للنظر الرسمية للجهات كتقديمها أخرل ضغط مجموعات مع بشراكة توصيات صياغةيجرم أيضًا 

. البيضاء الدار جامعة طلبة من مجموعة بمساعدة الوطنية الثقافية بالسياسات الخاص إلكتركني موقع لبناء كالفني الثقافي بالحقل المرتبطة

. كتمثيلية شرفية:  المركز جانب إلى تعمبلف هيئتين كإنشاء الكتركني موقع إنشاء  عبر سواء المجموعة هذق بعمل الخاصة اآلليات تحديث تمكما 

 من مباشرًا دعمًا كيتلقياف النظر، ككجهات الخبلصات كتجميع األعضاء بين المعطيات كتعميم االجتماعات تنسيق على المجموعة منسقا يعمل حيث

. البيضاء الدار جامعة من الطلبة بعض من عدد

 في المجموعة شاركت كما. بالمساعدة رغبتهم كأبدكا المغربية الثقافة كزارة مسؤكلي بعض مع اللقاءات بعض جرت: العبلقة مع الجهات الرسمية

 محليين كثقافيين فنيين فاعلين مع لقاءات عدة جرت كما" الثقافي الشأف تدبير في الجيدة للحكومة المغربية الجبهة" لتأسيس التحضيرية األعماؿ

 .البيضاء الدار في أهلية كجمعيات

 لتحسين مقترحًا المجموعة قدمت البلد، في بالثقافة خاصة جديدة كخطط كمقترحات جديد لدستور الدكلة كتبني جديدة حكومة كجود إطار في

. دستورية كهيئة كاللغات للثقافة الوطني المجلس إنشاء على للتأكيد الدستور كمتابعة عملهم، في السياسي القرار ذكم بإشراؾ كذلك عملها

. الثقافة قضايا حوؿ عاـ حوار قنوات فتح أجل من الوطنية اإلعبلـ كسائل كإشراؾ

 يتيحها التي السنوية اللقاءات عبر األخرل المجموعات إلى المجموعة بوابة الثقافي المورد يشكّل اآلف إلى :العبلقة مع المجموعات الوطنية األخرل

  .آلخر كقت من تحصل التي الجماعية االلكتركنية المراسبلت كعبر المورد

 الصحافة الفنية، النقابية تئاكالهي الثقافية الجمعيات الميدانية، األبحاث: متعددة آليات خبلؿ من معلوماتها المجموعة تستقي :مصادر المعلومات

.   همعبلقات طريق عن المغاربة كالمثقفين الفنانين مع مباشراؿ إضافة إلى التواصل اإلليكتركنية، كالمواقع الورقية الوطنية

 ال سياسي كاقع ظل في الثقافي العمل بقضايا عيةـالمجت العناية ضعف: فعلية معوقات ةبثبلث األرض على العمل يصطدـ :التحديات كالمعوقات

 .المالية الموارد ضعف كالفنية، الثقافية بالممارسة المتعلقة المعلومة إلى الوصوؿ صعوبة يومية، كحاجة الثقافة أكلوياته ضمن يضع

 الجزائر

  عمار كساب :اسم منسق المجموعة
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 ثمانية حاليًا كتضمّ االجتماعي التواصل شبكة على صفحة 2011 عاـ ثقافيين كمدراء كفنانين كأكاديميين باحثين من مجموعة أنشأ: تاريخ التأسيس

 الجزائر في الثقافية السياسة فكرة على العمل لكن". الجزائرية الثقافة في حوار" شبكة: اسم نفسها على المجموعة أطلقت كقد منتسبًا كتسعوف

 2009  عاـ ديسمبر \االكؿ كانوف منذ حقيقة بدأ فيها الثقافية للسياسات المسح على كالعمل

 بمهاـ اآلخركف الخمسة يقوـ حين في استشارم بدكر منهم خمسة يقوـ عشرة هو الناشطين الفاعلين األعضاء عدد: عدد أعضاء المجموعة

 .كالتنسيق البحث

 مؤسسة من) لشخصين أجرًا األكؿ كاف .الثقافي المورد مؤسسة من ينتمويل عدا ما معنوم أك مادم دعم أم علىلم تحصل المجموعة : التمويل

 أجر بمثابة كاف الثاني كالتمويل. األكؿ المؤتمر لعقد مكاف أجر إلى باإلضافة الجزائر في الثقافة مجاؿ في للقوانين بمسح قاما( االختبلؼ نشر دار

  .الجزائر في الثقافية السياسة تقرير بكتابة قاما لباحثَين

  . اجتماعاتهم الستضافة معركفة ثقافية أمكنة إلى يتوجهوف فهم لذلك للمجموعة مقر هناؾ ليس: مقر المجموعة

 المورد إلى( تقاريرها) نتائجها عن نسخًا أرسلت اجتماعات أربعة بعقد اللحظة حتى المجموعة قامت كقد دكرية، ثابتة بمواعيد تتم ال :تواتر اللقاءات

. الثقافي

 الحكومي، التمويل: محاكر حوؿ كالمغرب كالجزائر كتونس مصر بين مقارف بحث إنجازب "كساب عمار" قاـ الباحث: األبحاث المنجزة سابقًا

ن   .الخارجي الثقافي كالتعاكف المركزية  (أنجزكا بحث أرتيرياؿ نهائيًا)  .كما أنجزت المجموعة الوطنية في الجزائر نموج آرتيرياؿ كامبل

 في الثقافي العمل رملتطو Blog إطبلؽ .Facebookعلى موقع  "الجزائرية الثقافة في حوار" شبكةتأسيس كإطبلؽ : األنشطة المنفذة سابقًا

  http://www.alger-culture.com/news.php: الجزائر

 
 . ثقافيين كمدراء كفنانين كأكاديميين باحثين :بنية المجموعة كطبيعة أعضائها

 الباحث كلكن الجزائر، في الثقافيةللسياسات  األكلي المسح إعداد في بوكركح مخلوؼ معمنسق المجموعة عمار كساب  تشارؾ آليات العمل

 غير، كشاهيناز القرفي سامي كعبد التقارير، بكتابة تقوما من هما سرحاني، كمريم حمدم هدل. النشغاله نظرًا المجموعة في يستمر لم مخلوؼ

 . المعلومات كنشر مراجعة مهاـ تتوازع فهي المجموعة في الباقية األسماء أما. اإلتصاؿ بمهاـ يقوماف

 إضافة كالمعلومات، األخبار جميع كتداكؿ للتواصل جيدة أداة بوؾ فيس على صفحتهم كتشكل اإلنترنت، عبر بينهم فيما المجموعة أعضاء كيتواصل

.  المجموعة أعضاء تضم تحديثها إلى يعمدكف جاهزة الكتركنية بريدية قائمة كجود إلى

 تهديدات تلقوا المجموعة أعضاء أف حتى الجزائر، في الثقافة كزارة مع نزاع في دخلت المجموعة أف الواضح من :العبلقة مع الجهات الرسمية

 ممثلين كبحضور 2011 آذار/مارس شهر في المجموعة إليه دعت الذم اللقاء شهدق حاد نقاش خبلؿ ذلك بدأ. حكوميين مسؤكلين من مباشرة

 للسياسات الراهن الوضع حوؿ مداخبلتهم بتقديم( المجموعة عضوا) غير كشاهيناز كساب عمار من كل قاـ حيث الثقافة، كزارة طرؼ من رسميين

 : امنه أساسية نقاط على مؤكدين الجزائر في الثقافية

 .الحكومي الدعم على الحاصلة الثقافية المشاريع كاختيار تقييم استقبللية ضركرة -

 .الجزائر عليها كقعت التي العالمية المواثيق مع الجزائر في الثقافية السياسة مبلئمة عدـ -

 إياهم متهمًا العمل لمجموعة تخوينية صبغة ذات اتهامات توجيه عبر ردق كاف فقد موسى سيدم محمد الثقافة بوزارة اإلعبلمي المستشار أما

 األمور أف كيبدك. بريطانية خارجية ألجندة مرتهنة كبأنها الثقافي المورد مؤسسة الحاؿ بطيبعة االتهامات طالت كقد خارجية، أجندات لصالح بالعمل

 إثرها على الثقافة كزارة داخل من المسؤكلين بعض من مباشرة تهديدات المجموعة أعضاء بعض تلقي حدّ إلى تفاقمت إذ الحد هذا عند تقف لم

 .المجموعة من باالنسحاب أعضاء أربعة قاـ

  .لعمل في المغربإحدل مجموعتي اتتواصل المجموعة مع  :العبلقة مع المجموعات الوطنية األخرل

 الجرائد أك االلكتركنية المواقع طريق عن سواء كفردية؛ خاصة بطريقة معلوماته عن كاالستقصاء بالبحث باحث كل يقوـ :مصادر المعلومات

  .عليه المتعارؼ البحثي كالعمل الجامعة طريق عن أك الرسمية

 عملها خبلؿ المجموعة تعاني الحكومة المؤسسة مع بعبلقتها المجموعة هذق فيه تعيش الذم القلق المحيط إلى باإلضافة :التحديات كالمعوقات

  .لبلجتماعات ثابت مقر توفر عدـ كمن التمويل شحّ من

 تونس
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 .يتم العمل حاليًا على تأسيس مجموعة تونس

 لبناف

 جنيد سرم الدين: اسم منسق المجموعة

 2012: تاريخ التأسيس

 3: عدد أعضاء المجموعة

 المجموعة في طور التأسيس كتسعى للحصوؿ على التمويل لتغطية نفقاتها األساسية: التمويل

 .أعضاء المجموعة يشكل مقرًا لبلجتماعات كاللقاءاتمكتب عضو من : مقر المجموعة

 .اجتماعات أسبوعية أك نصف شهرية حسب تطور العمل: تواتر اللقاءات

 ال يوجد: األبحاث المنجزة سابقًا

 ال يوجد: األنشطة المنفذة سابقًا

 :بنية المجموعة كطبيعة أعضائها

 . م سيتم تأسيسهايشكل األعضاء الثبلثة نواة المجموعة الوطنية الت -

أحد األعضاء محامية متخصصة في . تم اختيار األعضاء على أساس التكامل بين المعارؼ المختلفة كامتبلؾ رؤية مشتركة لتطوير سياسات محددة -

ممثلة، أستاذة جامعية، ناشطة ثقافية، كحناف الحاج علي . عملت في مجاالت متعددة أهمها حقوؽ اإلنساف، حريات التعبير كالجندر. القانوف الدكلي

 .مدربة، كاتبة كباحثة

 تتشكل النواة دكف كجود الباحثتين اللتين أنجزتا المسح االستكشافي للبناف لكن بوجود كدعم قوم من مدربة في برنامج السياسات الثقافية -

 ".مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي"كمحررة للكتاب الصادر عن البرنامج 

 :ت العملآليا

 .تقسيم العمل كالمهاـ كاضح كمحدد جدًا بين أعضاء النواة كيتم التشاكر كالنقاش فيما بيهم لتطوير األفكار -

إلنجاز فبينما تقوـ مستشارة قانونية بإنجاز الدراسات القانونية المطلوبة يقوـ ناشطاف بالعمل الميداني كالتنسيقي كيتكفبلف أيضًا بالتعاكف 

 .طلوبة على األبحاثالتحديثات الم

 .كضعت المجموعة خطة سنوية، تتضمن مخرجات محددة لكل مرحلة إضافة إلى مخرجات نهائية في نهاية المرحلة المخطط لها
للمساءلة حوؿ كجود أك  للمعلومات كهدفًا تقتصر عبلقة المجموعة بالجهة الرسمية على اعتبار هذق الجهات مصدرًا: العبلقة مع الجهات الرسمية

ن  البحث حوؿ قوانين الرقابة، كقوانين الممتلكات الثقافية على سبيل )لتبني بعض توصيات البحوث التي تقاـ  مستهدفًا غياب سياسات ثقافية، كحقبل

 (المثاؿ

 . مجموعتي مصر كالمغربتوجد عبلقة شخصية عن طريق حناف الحاج علي مع كل من : العبلقة مع المجموعات الوطنية األخرل

 .ألفراد كالمجموعات الناشطة، أبحاث سابقة في نفس المجاؿاالجهات الرسمية، النصوص كالتشريعات القانونية، : مصادر المعلومات

 :التحديات كالمعوقات

 . التفرغ للعمل كالوقت المتاح ألعضاء المجموعةعدـ  -

 .الموازناتعدـ القدرة على توسيع المجموعة لضبط  -

 .بطء تجاكب الجهات الحكومية كالمجتمع المدني -

 .األكضاع األمنية كالسياسية -

 األردف

دراسة التشريعات كالقوانين  يتم العمل حاليًا على تأسيس المجموعة الوطنية في األردف كبالتوازم يتم العمل، من خبلؿ مختصين قانونيين، على

 .الناظمة للعمل الثقافي
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 رصد التطورات الرئيسة على مجموعات العمل الوطنية  -ثالثًا

 

 مصر
 
  مكونة من فاعلين مستقلين كأعضاء ممثلين عن جهات حكومية إضافة إلى أكاديميينكهي  2010مجموعة عاـ اؿتم تأسيس .

إقناع أعضاء المجموعة بدأت المجموعة عملها داخليًا من خبلؿ فتح نقاش عاـ جدًا حوؿ السياسات الثقافية يهدؼ إلى كقد 

إضافة إلى نقاش طاؿ . الممثلين لجهات حكومية بضركرة عمل المجتمع المدني على السياسات الثقافية كشرعية هذا العمل

 .الجانب المفاهيمي لبلتفاؽ على ماهية السياسات الثقافية

 

 ات أك نتائج لكن دكف خطوات عملية إلى كانت جميعها تخرج بتوصي. قامت هذق المجموعة بعقد خمسة لقاءات قبل بدء الثورة

األماـ كذلك نتيجة الصراع الداخلي بين المستقلين كالمسؤكلين الحكوميين ضمن المجموعة كالذين اعترضوا على المسح األساسي 

الثورة، أعيدت  بعد بدءلكن  .للسياسات الثقافية المنجز في مصر دكف أف يقدموا رؤية أك معلومات بديلة للنقاط التي اعترضوا عليها

تكونت . هيكلة المجموعة لتستثني الممثلين الحكوميين من بنيتها كلتعتبرهم محاكرين كلكن ليس جزءًا ال يتجزأ من المجموعة

كعملت في هذق المرحلة على  كالمؤسسات المستقلة كاألكاديميين،عضو جميعهم من الفنانين  25المجموعة في بنيتها الجديدة من 

صياغة مقترح للسياسات الثقافية في مصر، كضمن البيئة السياسية الجديدة كاف لدل أعضاء المجموعة القناعة بقدرتهم على 

 .التطوير كالتغيير كاإلنجاز

 

 الحفاظ على الهوية الثقافية : بها كهي لجمهورية مصر العربيةأساسية تلتزـ السياسة الثقافية  حددت المجموعة الوطنبية مبادئ

الشفافية كالقابلية للمحاسبة ك السيادة، الديمقراطية كاحتراـ حقوؽ اإلنساف، البعد الثقافي للتنمية االقتصادية كاالجتماعية، المصرية

التراث الثقافي المصرم الحفاظ على : كما سمّت المجموعة المقومات الرئيسية للسياسية الثقافية المقترحة بالبنود التالية. كالتقييم

 .تنشيط التعاكف الثقافي بين مصر كدكؿ العالمك رعاية كتنشيط اإلنتاج الثقافي المصرم المعاصر،، المادم كالمعنوم

 

  مبدعة، كنشطة. دعم كتطوير حياة ثقافية غنية: "قامت المجموعة الوطنية برسم هدؼ عاـ للسياسية الثقافية في مصر كهو، 

الحق األصيل لكل مواطن "كما تؤكد هذق السياسة على . "كيستفيد منها كل المواطنين المصريين دكف تمييز كمنتجة يشارؾ فيها

كأحاسيسه دكف آرائه مصرم في تلقي الخدمات الثقافية التي تموؿ من الماؿ العاـ، بشكل حر كعادؿ، كفي التعبير اإلبداعي عن 

 : كحددت بالتالي استراتيجية خاصة ممتدة لثبلث سنوات للعمل على تحقيق هذا الهدؼ تعتمد على ."قيود

من الموازنة العامة للدكلة % 1.5تحديد الميزانية الخاصة بالثقافة ب  -

الحد من مركزية الثقافة  -

التكامل بين السياسة الثقافية كسياسات التعليم  -

 ؿ األطر المتعلقة بهاكؾ إعادة هيكلة كزارة الثقافة -

كتنقية القوانين المقيدة للحريات الثقافية  الثقافيحرية العمل  احتراـ -

 .دعم التشاكر كالمشاركة بين كل القول االجتماعية كالسياسية في كضع كتنفيذ السياسة الثقافية -

 

 كالذم تم تقسيم محاكرق على أعضاء المجموعة  آرترياؿ لمسح السياسات الثقافية، تناكلت المجموعة في هذق المرحلة نموذج

عاـ ضمن ف تخضع المنتجات البحثية الحقًا لنقاش بحيث يتشارؾ كل باحثين بفصل من الفصوؿ الثبلثة عشر المكونة للنموذج، على أ

حتى اآلف هو  ما أنجزك .خارج المجموعة في مرحلة ثانيةالمجموعة في مرحلة أكلى، كمع المؤسسات كالفاعلين الثقافيين من 

 .الفصوؿ األربعة االكلى من نموذج أرترياؿ

 

  بشكل مواز، عملت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية، من خبلؿ التعاقد مع محامي، على التشريعات كالقوانين الناظمة

كأنجز المحامي دراسته متضمنة رصد التشريعات كالقوانين كمن ثم اقتراح التعديبلت التشريعية البلزمة . للعمل الثقافي في مصر

. مجموعة، أف الحلوؿ المقترحة من المحامي ليست دائمًا متناسبة مع االحتياجات ككاقع العملكتبين، حسب تقييم أعضاء اؿ. لها

ككتابة التعديبلت المطلوبة قبل إرسالها ثانية للمحامين كذلك من خبلؿ النقاش مع الفاعلين ، فتقرر أف يتم تطوير البحث القانوني

كانت مبلحظات المجموعة عامة تهدؼ للسعي للحصوؿ على تسهيبلت كحرية أكبر هنا ك .الثقافيين من المجموعة كمن خارجها
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للفناف كالكاتب كالمؤسسات المستقلة كالتخفيف من المركزية كالعودة للجهات المختصة، باإلضافة إلى حلّ البنود التي تمنع من 

سة هو لئلببلغ عن التأسيس كليس ألخذ التأسيس كتجعل منه خطوة موافق عليها دكمًا دكف شركط بحيث يكوف الرجوع للمؤس

كما سعت لتوسيع دكر كصبلحيات المؤسسات األهلية، كإللغاء التناقضات التي تُحل للمؤسسة أك الفناف حرية الحركة . الموافقات

ضة التي كما سعت لتحديد معاني المفردات الفضفا. الزائفة بسبب كجود بنود تالية في ذات القانوف تلغي كتحدّ من هذق الحرية

ن لكثير من التجاكزات  .تعنى بتعريف مفاهيم أذية الشأف العاـ كتعريضه للخطر كي التكوف هذق المفردات مدخبل

أرادت المجموعة الوطنية بهذق المقترحات المقدمة أف ترفع شأف الفناف كالمؤسسات الثقافية بعيدًا عن القوانين القديمة التي لم 

كما سعت المجموعة إلى الدفاع عن التنوع الثقافي في مصر كذلك عن . ق الفئة في شأف المبلهييتم تحديثها كالتي كانت تضم هذ

بما في ذلك الطباعة باللغات غير "طريق إنتقاء مفردات قانونية جديدة تسمح لهذق التنوعات بالحضور الرسمي كليس االستثنائي 

 . ة الفكرية، كما ناقشت بالطبع قوانين الضرائب كالريع كالحمام"المصرية

 

 فقررت المجموعة أنه . في هذق المرحلة، تلقى المورد الثقافي دعوة للنقاش من لجنة الثقافة كاإلعبلـ في مجلس الشعب

، كبالفعل تم إنجاز هذق الوثيقة كتقديمها إلى "إطار عاـ لمسودة السياسات الثقافية"كلغرض اللقاء مع اللجنة، البد من تحضير 

فاقترحت لجنة الثقافة كاإلعبلـ تشكيل لجنة مشتركة مكونة منهم إضافة إلى كزارة الثقافة كالمجموعة . األكؿاللجنة في االجتماع 

كتبنت لجنة الثقافة بشكل رسمي مقترح السياسات الثقافية كتم االتفاؽ على أف يتم تضمينه في . الوطنية للسياسات الثقافية

أف يتم ذلك تم إعبلف حل مجلس الشعب فقاـ المورد الثقافي بإصدار تصريح كقبل . المحضر الرسمي بحيث يصبح األمر رسميًا

صحفي كنشرق على نطاؽ كاسع كذلك للحفاظ على المكتسبات المرحلية التي تم الحصوؿ عليها في النقاش مع لجنة الثقافة 

 :كاإلعبلـ ، كهي باختصار 

قافية المقدـ من المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية كإقرار السياسة الث اقتراحتحفظات على  أمكافقة جميع الحضور دكف ـ -

كالعمل على كضعها فى  اجتزاء أمالنواب من أعضاء اللجنة كقيادات كزارة الثقافة بتبني هذق السياسة الثقافية ككل متكامل دكف 

 .حيز التنفيذ

لشعب كممثلين عن قيادات كزارة الثقافة كممثلين عن إقرار تكوين أمانة عليا تضم ممثلين عن لجنة الثقافة كاإلعبلـ بمجلس ا -

المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية كممثلين عن المؤسسات الثقافية المستقلة فى المجتمع المدني لتحضير كتنفيذ كرش عمل 

 .ليات تفعيلها فى المجتمعآكمؤتمر موسع لطرح هذق السياسة الثقافية كبحث 

عن المجتمع المدني لوضع خطط كآليات لتنفيذ هذق  ممثلينء اإلدارة الثقافية كالفنية يشارؾ فيها إقرار تشكيل لجنة من خبرا -

 .يةالسياسة الثقاؼ

مصر كاقتراحات  فيترسل مؤسسة المورد الثقافي إلى اللجنة الدراسة الخاصة بالقوانين كالتشريعات المتعلقة بقطاع الثقافة أف  -

بهدؼ تحسين البيئة القانونية للعمل الثقافي لتكوف مرجعًا  ،فممتخصص قانونيينل قاـ بها خبراء بتعديبلت للقوانين المعيقة كالت

 .قة بالعمل الثقافي في مصرؿتستخدمه اللجنة لتطوير القوانين كالتشريعات المتع

عه في حاؿ أعيد علمًا أف المجموعة بقيت على تواصل مع السيد محمد الصاكم أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين للتحضير ـ

 .انتخابهم

 

  كمن هنا قررت المجموعة الوطنية أف تجمع التوقيعات على اإلطار العاـ للسياسات الثقافية الذم تم طرحه بحيث تمنحه شرعية

في هذا السياؽ بدأ إنجاز مجموعة كرشات عمل في . كاملة كمقترح يتفق عليه الممثلوف المختلفوف للمجتمع الثقافي في مصر

 .من المحافظات لضماف كصوؿ اإلطار العاـ إلى أكبر فئة ممكنة من الفاعلين كالمؤسسات المستقلةمجموعة 

 

 ّحيث كجد األعضاء أنه البد من توزيع كاضح لؤلدكار ضمنها مما نتج عنه تشكيل  لتطور على بنية المجموعة الوطنية،ر هذا اأث

ككانت تخطط الستراتيجية إعبلمية ذات خطوط كاضحة، . 2012تموز  3في اجتماعاتها  كاف أكؿاألكلى معنية باإلعبلـ، : مجموعتين

كالثانية تهدؼ إلى بناء عبلقة قوية مع . كمادة إعبلمية فيلمية تشرح السياسة الثقافية، كإعطاء األكلوية للمطبوعات كابتكار شعارات

ـ كلجنة الحوار لجنة اإلعبل: ين لتنسيق أعماؿ اللجنتينكتعين المجموعتاف منسق. تموز 2تجتمع أكؿ مرة في يوـ الفاعلين الثقافيين ؿ

 .هما أيمن حلمي كمركة حلمي مع الوسط الثقافي؛
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  الجانب األخير الذم عملت عليه المجموعة هو  تقديم مقترحات لتطوير الدستور في جوانبه المعنية بالثقافة، ككضع استراتيجيات

أساسي على الظهور كاستخداـ الوسائل اإلعبلمية بطرؽ ناجعة لتقديم نفسهم يعتمد بشكل " للعمل حتى ضمن األكضاع الراهنة 

ن إلى التفكير بلقاء محمد مرسي كتقديم مطالبهم" كأفكارهم  .كصوال

  قدمت المجموعة اقتراحًا بتعيين منسق للمجموعة في كل محافظة لبناء توافق على المقترح من أفراد كجمعيات، كاقتراح

كما قامت بإضافة أسماء أفراد المجموعة الوطنية في قائمة كأفراد موقّعين على  .اـ يحضرق كل المنسقينبتدشين ذلك باجتماع ع

اقترحت المجموعة أسماءًا جديدة كقد  .مقترح السياسة الثقافية ككذلك بإضافة أسماء المؤسسات التي يمثّلها هؤالء األعضاء

كما قدمت كرقة بأنشطة مبادرة  .لمشغولة دائما عن حضور االجتماعاتلضمها للمجموعة الوطنية كاقترحت استبعاد األسماء ا

 ".2013الثاني في كالمؤتمر  -2011تشرين األكؿ  \منها المؤتمر األكؿ في أيلوؿ"السياسة الثقافية في الفترة القادمة 

 

 المغرب
 

  المركز المغربي "حيث تم تأسيس  ؛الوحيدة التي أسست مؤسسة مختصة في المجاؿالمجموعة الوطنية هي المغرب مجموعة

الفاعلين يجتمع أعضاؤها عضوًا، ك 43 إجمالي العدد فيهايبلغ أخذ شكل جمعية الذم  2011أيار / في مام" للسياسات الثقافية

كيعملوف  ،بالدار البيضاء "موالم رشيد"الثقافي  زالمرؾبمعدؿ مرة كل شهرين في  بشكل دكرمعضوًا  25كالفعليين البالغ عددهم 

 تعميمعلى تنسيق االجتماعات ك( مومين األمين كمحمد القادرم مراد)المجموعة منسقا مالي، حيث يعمل  مقابلتطوعيًا بدكف أم 

 الدار جامعة من الطلبةمباشرًا من عدد من أكاديميًا كيتلقياف دعمًا " النظر ككجهات الخبلصات كتجميع األعضاء بين المعطيات

البلفت للنظر أنه كمنذ تاريخ تأسيس المجموعة حتى اآلف لم يغادرها أحد، كما يجدر بالذكر أف المجموعة الحالية ال كمن ". البيضاء

 .2009تتضمن الباحثاف اللذاف أجريا مسح السياسات الثقافية في المغرب سابقًا عاـ 

 

 الثقافي أك الفني بالحقل الشخص كمعرفة كفاءةاختيار ضم أعضاء جدد تتلخص ب آليات لدل المجموعة معايير كاضحة حوؿ 

تتمثل أكلوية عمل المجموعة ك .المجموعة كمبادئ كقناعات أفكار مع كمبادئه كقناعاته أفكارق انسجاـ كمدل إليه ينتمي الذم

كتجميع رصد ، عنى بموضوع السياسات الثقافية في المغربالتحسيس بأهمية كجود مجموعة كطنية تُ: عناصر ةالوطنية في ثبلث

بصياغة داخليتين كقد تم تكليف مجموعتين . كافة العناصر المؤطرة للسياسات الثقافية في المغرب كتحضير تقارير قطاعية منفصلة

 . تقريرين في هذا الشأف

 

  كاآللية الثانية كانت  .تمثيليةاألخرل شرفية ككاحدة ء هيئتين إنشاكاف أكلها كقد تم تحديث اآلليات الخاصة بعمل هذق المجموعة

 ،بدعم كتمويل من مؤسسة المورد الثقافي (http://www.cmpc.ma/index.php) ًاتفاعلي ًاالكتركني ًاالجمعية موقع إطبلؽعبر 

كيجرم اآلف  عيل الموقع بشكل كامللم يتم تف .مساحة لنقاش أكراؽ العمل كاألبحاث الصادرة عن الجمعيةهذا الموقع ؿ يشكّ

 موقعاؿبناء على ثقافي كالفني بجمع المعطيات المرتبطة بالحقل اؿ بمساعدة مجموعة من طلبة جامعة الدار البيضاءالعمل 

. 2012أككتوبر \كالعمل على إطبلقه بشكل رسمي كإضافة صفحات باللغة اإلنكليزية لتكوف جاهزة مع نهاية شهر تشرين األكؿ

إضافة ، الثقافي التي تعُنى بالشأففكرة شاملة عن القوانين المغاربية  -كالذم يُعمل على تحديثه–بوضعه الحالي الموقع  عطيم

إذ أنه كمن إحدل نقاط قوة : كات الفاعلة كالفعاليات الثقافيةإلى نشرق أبحاث كدراسات تقدـ الكثير من المعلومات عن الشب

أستاذ مدرس في الجامعة مما يفتح المجاؿ للجمعية لبلستفادة من جهود الطبلب في البحث أحد أعضائها هو المجموعة أف 

 .في صالح أبحاث السياسات الثقافية العلمي إلنجاز أكراؽ عمل تصبّ

 

 دة كتبني الدكلة لدستور جديد كمقترحات كخطط جديدة خاصة بالثقافة في البلد، قدمت المجموعة مفي إطار كجود حكومة جد

م للثقافة ، كمتابعة الدستور للتأكيد على إنشاء المجلس الوطنمقترحًا لتحسين عملها كذلك بإشراؾ ذكم القرار السياسي في عملهم

جرت بعض كقد  .كإشراؾ كسائل اإلعبلـ الوطنية من أجل فتح قنوات حوار عاـ حوؿ قضايا الثقافة ،كاللغات كهيئة دستورية

كما شاركت المجموعة في األعماؿ التحضيرية . الثقافة المغربية كأبدكا رغبتهم بالمساعدةاللقاءات مع بعض مسؤكلي كزارة 

جرت عدة لقاءات مع فاعلين فنيين كثقافيين محليين ك" الجبهة المغربية للحكومة الجيدة في تدبير الشأف الثقافي"لتأسيس 

 .كجمعيات أهلية في الدار البيضاء

 

http://www.cmpc.ma/index.php
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  عبر اللقاءات السنوية التي يتيحها كعبر كذلك إلى المجموعات األخرل المغاربية بوابة المجموعة إلى اآلف يشكّل المورد الثقافي

المتعلقة المجموعة ردًا على أسئلة مؤسسة المورد الثقافي كقد قدّمت . المراسبلت االلكتركنية الجماعية التي تحصل من كقت آلخر

كفقًا للمجموعة، يصطدـ ؼ. عيقات الثقافية كالموضوعية األخركتوازعها، كالمالمتمثلة بتعدد المهاـ كعملها التي تحدّ معيقات باؿ

 أكلوياته ضمن اليضع سياسي كاقع ظل في الثقافي العمل بقضايا المجتعية العناية عفض: مشاكل فعليةالعمل على األرض بثبلث 

  .المالية الموارد ضعفك ،كالفنية الثقافية بالممارسة المتعلقة المعلومة إلى الوصوؿ صعوبة يومية، كحاجة الثقافة

 

 جزائراؿ
 

  ضمّ حاليًات على شبكة التواصل االجتماعيصفحة  2011عاـ  ين كمدراء ثقافيينمجموعة من باحثين كأكاديميين كفنافأنشأ 

لكن العمل على فكرة ". حوار في الثقافة الجزائرية"شبكة : ًا كقد أطلقت المجموعة على نفسها اسممنتسب ثمانية كتسعوف

عدد . 2009 عاـ  ديسمبر \كانوف االكؿ فيها بدأ حقيقة منذ مسح للسياسات الثقافيةلثقافية في الجزائر كالعمل على السياسة ا

. يقوـ خمسة منهم بدكر استشارم في حين يقوـ الخمسة اآلخركف بمهاـ البحث كالتنسيقاألعضاء الفاعلين الناشطين هو عشرة 

اب، ار كسّالمنسق الحالي للمجموعة، كمنذ تأسيسها، هو الباحث عمّ: هي كما يليؼ يم المهاـ في المجموعة الوطنيةلتوضيح تقسك

هما  ،هدل حمدم كمريم سرحاني. بوكركح في إعداد المسح األكلي للسياسات الثقافية في الجزائر ككاف قد تشارؾ مع مخلوؼ

أما األسماء الباقية في المجموعة فهي . بمهاـ اإلتصاؿ فيقوما ،ك شاهيناز غير عبد سامي القرفيك ،بكتابة التقارير فمن تقوما

سواء عن  ؛كل باحث بالبحث كاالستقصاء عن معلوماته بطريقة خاصة كفرديةحيث يقوـ  :تتوازع مهاـ مراجعة كنشر المعلومات

يتواصل أعضاء المجموعة ك .بحثي المتعارؼ عليهطريق المواقع االلكتركنية أك الجرائد الرسمية أك عن طريق الجامعة كالعمل اؿ

فيما بينهم عبر اإلنترنت، كتشكل صفحتهم على فيس بوؾ أداة جيدة للتواصل كتداكؿ جميع األخبار كالمعلومات، إضافة إلى كجود 

ر العمل الثقافي ملتطو كقد أطلقت المجموعة مدكنة. إلى تحديثها تضم أعضاء المجموعةقائمة بريدية الكتركنية جاهزة يعمدكف 

 http://www.algerculture.com/news.php الجزائر في

 

  عدا ما على أم دعم مادم أك معنوم كفال يحصل ـفه ؛على فكرة العمل التطوعييقوـ عمل هذق المجموعة بشكل أساسي ،

حصلت المجموعة في الجزائر على تمويلين من مؤسسة فقد : حصلوا عليه سابقًا من تمويل بسيط من مؤسسة المورد الثقافي

باإلضافة إلى قاما بمسح للقوانين في مجاؿ الثقافة في الجزائر ( من مؤسسة دار نشر االختبلؼ)لشخصين  المورد، كاف األكؿ أجرًا

كما أنه ليس  .ين قاما بكتابة تقرير السياسة الثقافية في الجزائراحثَبأجر ؿ كاف بمثابةكالتمويل الثاني . كؿاألأجر مكاف لعقد المؤتمر 

هناؾ مقر للمجموعة لذلك فهم يتوجهوف إلى أمكنة ثقافية معركفة الستضافة اجتماعاتهم التي ال تتم بمواعيد ثابتة دكرية، كقد 

 . إلى المورد الثقافي( تقاريرها)ة اجتماعات أرسلت نسخًا عن نتائجها قامت المجموعة حتى اللحظة بعقد أربع

 

  للسياسة الثقافية الجزائرية، على أف يتبنى " خارطة طريق"قامت المجموعة الوطنية في الجزائر بصياغة كثيقة تحت اسم

ة ثقافية كطنية كاضحة كفي متناكؿ المجتمع المدني هذق الوثيقة كيعمل على تحفيز السلطات المعنية بالثقافة على بناء سياس

" خارطة الطريق"تقوـ . تشكل هذق الوثيقة، حسب المجموعة الوطنية، نقطة توافق لمكوّنات المجتمع المدني الجزائرم. الجميع

 :على

 :هيكأهداؼ السياسة الثقافية في الجزائر . 1

 .الؾ الحقيقيوف للفعل الثقافي الجزائرمالجزائريين كهم المّإيصاؿ الثقافة كالفنوف إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين  -

 .أك اإليديولوجي/مقاكمة كل أشكاؿ الفكر الشمولي الديني ك -

 .التميز على المستول الوطني كالعالمي، كذلك من خبلؿ أنشطة ثقافية ترتكز أساسًا على التنوع الثقافي الموجود في الجزائر -

 : التمويل الثقافي. 2

كضركرة أف يستفيد المجتمع . من الميزانية الوطنية اإلجمالية% 1الميزانية المخصصة للثقافة إلى  إلى زيادةهذق الوثيقة  تهدؼ

 .تمويل مباشر يقدـ إلى المؤسسات الثقافية كالفنية عبرالمدني من ربع هذق الميزانية على األقل كذلك 

 .لى أف تكوف هذق الصناديق مستقلة كمدارة من قبل هيئات إدارية مستقلةتأسيس مجموعة من صناديق تمويل الثقافة كالفنوف ع -

فتح الباب أماـ القطاع الخاص لتمويل األنشطة الثقافية، مما يتطلب مراجعة القوانين كالفوائد التي تعود على ممولي كرعاة  -

 .الفنوف

 .لثقافية الممولة حكوميًاأف يتم العمل على كضع آليات كنظم اختيار شفافة للمشاريع كاألنشطة ا -

http://www.alger-culture.com/news.php
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 .يجب أف يكوف التعليم الفني إلزاميًا في جميع مراحل التعليم من االبتدائية كحتى نهاية التعليم المدرسي: التعليم الفني. 3

 حرية تأسيس المنظمات. 4

 .هاالتي تم سنّالخاصة بالقطاع الثقافي ضركرة كجود آليات ملموسة لضماف تنفيذ القوانين : آليات تنفيذ القوانين القائمة. 5

 .ضركرة أف تلتحق الجزائر باتفاقية اليونسكو لحماية التنوع الثقافي: 2005اتفاقية حماية التنوع الثقافي لعاـ . 6

ة تقليدية ضركرة عدـ النظر إلى أشكاؿ التنوع الثقافي في الجزائر على أنها أشكاؿ فولكلورم: أشكاؿ التعبير عن التنوع الثقافي. 7

 .بل شكل قائم لثقافة موجودة

ضركرة التأسيس لبلمركزية األنشطة الثقافية كبالتالي البد من بنية المركزية لئلدارات الثقافية التي يجب أف : البلمركزية الثقافية. 8

 .تتمتع باستقبللية اتخاذ القرار كاالستقبللية المالية

تقوـ المؤسسات الثقافية الحكومية على دكرها بشكل كامل، كأف تعمل على برمجة ضركرة أف : المؤسسات الثقافية الحكومية. 9

 .سنوية ألنشطتها حسب اختصاصاتها الفنية

 
  حتى أف أعضاء المجموعة تلقوا تهديدات مباشرة في الجزائر، من الواضح أف المجموعة قد دخلت في نزاع مع كزارة الثقافة

كبحضور  2011آذار /اش حاد شهدق اللقاء الذم دعت إليه المجموعة في شهر مارسبدأ ذلك خبلؿ نق. من مسؤكلين حكوميين

بتقديم مداخبلتهم حوؿ ( عضوا المجموعة)حيث قاـ كل من عمار كساب كشاهيناز غير  من طرؼ كزارة الثقافة،ممثلين رسميين 

 : الوضع الراهن للسياسات الثقافية في الجزائر مؤكدين على نقاط أساسية منها

 . ضركرة استقبللية تقييم كاختيار المشاريع الثقافية الحاصلة على الدعم الحكومي -

 . مة السياسة الثقافية في الجزائر مع المواثيق العالمية التي كقعت عليها الجزائرعدـ مبلء -

 

 ا تم االتفاؽ مع أحد كم تفرغوا للمهمة، من خبلؿ باحثينق عملت المجموعة الوطنية في الجزائر على نموذج ارترياؿ كأنجزت

التمويل الحكومي، : على إنجاز بحث مقارف بين مصر كتونس كالجزائر كالمغرب حوؿ محاكر" عمار كساب"الباحثين في المجموعة 

 .لنا المنسق كجود تعامل كتعاكف مع إحدل مجموعتي العمل في المغرب كما كضّح .المركزية كالتعاكف الثقافي الخارجي

 

  تعاني المجموعة خبلؿ عملها من باإلضافة إلى المحيط القلق الذم تعيش فيه هذق المجموعة بعبلقتها مع المؤسسة الحكومة

 . شحّ التمويل كمن عدـ توفر مقر ثابت لبلجتماعات

 

 ردفاأل
 
 ف من السياسة الثقافية في األرداألردف، إذ لم تتمكن الباحثتاف اللتاف أعدتا مسح  في فاعلة كطنية مجموعة ال يوجد اليوـ حتى

فاعلة ثقافية كمديرة ) دكدين ، كبالتالي بقيت األمور مجمّدة في األردف ما عدا محاكالت سمرمتابعة العمل كتشكيل مجموعة

 سةبالدرا تقوـ قانونية مكاتب اقتراح خبلؿ من كذلك التشريعات، مستول على العمل استمرار في كمساعدتها( مؤسسة ركّاد التنمية

 منذ معلقة انتخاباتها فالبلديات عسير، إصبلحي كما كترل سمر دكدين أف األردف يمر حاليًا بمخاض .البلزمة كالتشريعية القانونية

خبلؿ  مرات ثبلث تغيّر الثقافة كزيرحتى أف  العاـ، العمل عن كعزكؼ شديدة معارضة حالة خلق الجديد االنتخابات كقانوف سنتين

 ! عامين

 

 بحث  خبلؿ شهرين بإعداد سهاد السكرم لتقوـ القانونية الباحثة مع إلى اتفاؽ 2012مؤسسة المورد خبلؿ شهر آب  توصلت

 :باألردف على أف يتبع البحث القانوني المنهجية التالية الثقافي بالعمل المتعلقة كالتشريعات القوانين كامل عن

 .لصلة كتحليلها ككضع المقترحات لتعديل النصوصإجراء قراءة كمراجعة شاملة للنصوص القانونية ذات ا -

إجراء مقاببلت فردية مع عدد من المختصين في الساحة الثقافية األردنية الستطبلع آرائهم في المنظومة التشريعية األردنية كإلى  -

 .أية تعديبلت مقترحةكأم حد من الممكن أف تكوف ذات تأثير إيجابي أك سلبي على العمل الثقافي 

إجراء زيارات ميدانية لعدد من المراكز كالنقابات كالجمعيات المعنية بالعمل الثقافي للوقوؼ على أهم المشاكل كالعقبات التي  -

 . تعترض العمل الثفافي األردني ال سيما القانونية منها كأهم التعديبلت التي يوصوف بها على القوانين المعنية

 :التاليةعلى أف تتضمن الدراسة الفصوؿ  -
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ن   الثقافة أهميةعلى  الضوء تسليط إلى باإلضافة الدراسة ستحتويها التي األساسية المفاهيم لبعض تضمينها سيتم: المقدمة -أكال

 تعزيز في المدني المجتمع كما سيتم التطرؽ إلى دكر الدكلي القانوف كمبادئ الدراسة موضوع بين الربط سيتم ثم كمن القانونية

 .البحث بموضوع أكبر اهتماـ إيبلء باتجاق الضغط كفي الثقافة

 : لتحليل القانوني كيتضمن تحليل النصوص القانونية ذات العبلقة بالعمل الثقافي في األردف كعلى النحو التاليا -ثانيًا 

 المواثيق الدكلية ذات العبلقة. 1

 الوثائق الوطنية. 2

 تطوير القوانينمن ناحية  2012خطة عمل كزارة الثقافة لعاـ . 3

 النصوص الدستورية ذات الصلة. 4

 .القوانين ذات الصلة بالحق في التجمع منها قوانين النقابات، الجمعيات، األحزاب، الشركات غير الربحية. 5

 قوانين الحصوؿ على المعلومات كقوانين المطبوعات كالنشر . 6

 قوانين األماكن العامة كاستخدامها. 7

 قانوف رعاية الثقافة . 8

 ...(قوانين التربية كالتعليم، الجامعات، )قوانين الشباب كتشجيع العمل الثقافي . 9

 قوانين تشجيع االستثمار. 10

 (قانوف حماية حق المؤلف، قانوف حماية الملكية الفكرية)قوانين الملكية الفكرية . 11

 ثقافيالنظاـ الضريبي في األردف كثأثيرق على العمل اؿ. 12

 أنظمة المراكز الثقافية في األردف . 13

 نظاـ نشر الثقافة كالتراث. 14

 أنظمة التفرغ االبداعي الثقافي األردني كدعم المؤلف كنشر النتاج الثقافي. 15

 .نظاـ جوائز الدكلة التقديرية كالتشجيعية. 16

المرئي كالمسموع، نظاـ إجازة المصنفات المرئية التشريعات الخاصة باإلعبلـ المرئي كالمسموع منها قانوف اإلعبلـ . 17

 .كالمسموعة كمراقبتها، نظاـ رخص البث اإلذاعي كالتلفزيوني كالرسوـ المستوفاة عنها

 الخاتمة كالتوصيات -ثالثًا

 كحيث أف جميع األطراؼ ترل أف تشكيل مجموعة عمل في. دكدين مقترحًا للتواصل مع ناشطة ثقافية أردنية سمر كقد قدمت 

مع المديرة  األردف باتت حاجة ملحّة لدفع العمل تطويرق، لذلك قامت مؤسسة اتجاهات بالتنسيق مع مؤسسة المورد على عقد لقاء

في هذا . 2012في العاصمة عمّاف خبلؿ األياـ األكلى من شهر أيلوؿ  الفنية ألحد المؤسسات الثقافية المستقلة في األردف

المبادرة بتشكيل مجموعة كطنية في األردف بعد تقديم الملفات كالوثائق المفيدة اقترحت اتجاهات على المؤسسة جتماع اال

 .الزالت اتجاهات بانتظار ردهم. شركعبخصوص هذا الم

 

 لبناف
 
 عقد اإلجتماع األكؿ لمجموعة  ،حيث، كتلبية لدعوة المورد الثقافي 2011لى لتأسيس المجموعة في آذار كانت المحاكالت األك

العمل على السياسات الثقافية في لبناف كتمت الدعوة بضيافة كبالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني، بيركت، بين الساعة الثالثة 

كلبّى ". على أف يستمر التواصل لتحديد موعد الحق لئلجتماع بعد شهرين. " 2011مارس \آذار  4كالخامسة من بعد ظهر الجمعة 

ة  في \ة كاكاديميين كممثلة عن برنامج أفكار لوزارة التنمية اإلدارية، ك ناشط\ة كباحث\ة ثقافي\ناشط 15: الدعوة الى اإلجتماع

الناشطين الفاعلين في كما تم تمثيل بعض المؤسسات ك. داعيةمجاالت ذات صلة بالثقافة كاإلنتاج الثقافي باألضافة الى الجهات اؿ

 .حافظة الهرمل كالنبطيةالمناطق مثل ـ

كما كجهت . من المدعوين 20شخص أك جهة بواسطة الهاتف كالبريد اإللكتركني  كأكد الحضور  55الدعوة كجهت الى أكثر من 

ربما بسبب الوضع . دعوات الى كزارة الثقافة التي أكدت إرساؿ مندكب عنها، مركز البحوث التربوية كذلك، لكنهما لم يحضرا

كمن بين الذين لم يتمكنوا من الحضور  (.حكومة تيسير أعماؿ)كما ينتج عنه من توترات سياسية ( في ذاؾ الوقت)الحالي الحكومي 

ألسباب مختلفة أعرب العديد منهم عن رغبتهم بمتابعة اإلجتماعات القادمة ك إبقائهم على الئحة المدعوين لئلجتماعات كاإلتصاؿ 

أكد المنظموف على األهمية البالغة لحضور ممثلين عن الوزارت  كفي تقييم أكليّ .تماع األكؿكإيفادهم بتقرير حوؿ مخرجات اإلج

 .ة في اإلجتماعات القادمةالمعنية مباشرة أك غير مباشرة مثل الثقافة، التربية، الداخلية كالبلديات، كالشؤكف اإلجتماعي
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شخصيات فاعلة كمؤثرة في ميداف الحقل الثقافي لبلنضماـ ماء علي من المجتمعين اقتراح أس في نهاية النقاش طلبت حناف الحاج

إلى مجموعة العمل، كما أكصت بضركرة إشراؾ ممثلين عن كزارات الثقافة كالتربية كالشباب كالرياضة كالداخلية كالعدؿ كالبلديات 

كذلك من كحي النقط التسع المتداكلة  في االجتماعات القادمة، كأيضًا رحبت بتلقي إضافات كاقتراحات مكتوبة عبر البريد االلكتركني

 .كحي النقاش الذم دار في االجتماعكمن 

 :توجه في لبناف ألف يتم العمل على مستويين بشكل متواز كفي هذق المرحلة ظهر

 .تفعيل مبادرات فنية كإبداعية كأحداث طارئة على المجتمع الثقافي في لبناف كاستخدامها لتطوير السياسات الثقافية -

 .لعمل على القوانين كالتشريعات كلكن بشكل انتقائي يتبع لؤلكلويات التي تراها المجموعةضافة إلى اإ -

 

  من ، في الوضع الراهن،مؤلفة محتملة كطنية لمجموعة نواة كإنما كطنية بالمعنى المكتمل في لبناف، هناؾ مجموعة ليسحاليًا 

كجنيد سرم ( كمحامية الدكلي القانوف في ماجستير)كنايلة جعجع ( كممثلةناشطة ثقافية )أشخاص هم حناف الحاج علي  ثبلثة

كجرل االتفاؽ على خطة عمل مقسمة على  2012بدأ العمل على هذق النواة منذ صيف  .(ناشط ثقافي كمنسق المجموعة) الدين

كقد جرل تقديم الصيغة  .2013كتنتهي في أيار  2012أربع مراحل كتستمر في مجملها لثمانية أشهر تبدأ في تشرين األكؿ 

بعد االجتماع الذم عُقد في بيركت كجمع كل من  2012 -7 -14المتكاملة من هذا المقترح إلى مؤسسة المورد الثقافي بتاريخ 

كقد كانت . كالزاؿ المقترح بانتظار التوقيع كالتثبيت .أعضاء المجموعة البحثية كمركل حلمي من المورد كرنا يازجي من اتجاهات

إنقاذ كحماية كتفعيل الفضاءات كقضية  الرقابةتنشط منذ عدة شهور في إطار القضايا الثقافية الملحة، كفي طليعتها قضيتي النواة 

 األرض على الفعلي النشاط خبلؿ من الثبلثة ال معايير جرل اعتمادها مسبقًا حين تشكلت النواة، إذ تبلقى. الثقافية المهدّدة بالزكاؿ

إضافة إلى أف تكامل كفاءاتهم سمح لهم  الثقافي في لبناف، العمل في الواقع األمر سياسات بعض كتغيير مطالب عدة لتحقيق

 . بصورة مباشرة أف يشكلوا نواة لفريق العمل

 

  قامتا اللتاف كبلن من كطفاء حمادم كريتا عازر، كهما الباحثتاف( كربما عن المجموعة الوطنية الحقًا)تغيب عن هذق النواة 

 الحاج حناف لكن نقطة القوة التي تُحسب لنواة المجموعة الوطنية في لبناف هي كجود. 2010ك 2009عامي  لبناف في بالمسح

البحوث، إضافة  كافة جمع الذم األكؿ الكتاب بتحرير قامت في مشركع المسح كقد كالتنسيق التدريب فريق ضمن كانت علي ألنها

قبل تشكيل هذق النواة كانت حناف حاج علي . مع المجموعات الوطنية في كل من مصر كالمغرب ستمرإلى أنها على اتصاؿ ـ

لتحريك مجموعة من القضايا الخاصة بالسياسات الثقافية في لبناف لكن دكف كجود بنية داعمة كتحديدًا بنية بمفردها تسعى 

ت ترل أنه البد من كجود مؤسسة لقيادة هذق العملية كهي مؤسساتية تستطيع تحريك عمل األفراد كدعمهم كتجميعهم، حيث كاف

 .ترل في نموذج نجاح المجموعة الوطنية المصرية دليبلن على ذلك حيث يقف المورد الثقافي خلفها بشكل كامل

 

 تنخفض كفقًا تتصاعد كتيرة لقاءاتهم أك . ، كغالبًا ما يجتمعوف في بيركت؛ شارع الحمراحاليًا تطوعي بشكل تعمل هذق النواة

 أقصى كحد أسبوعيًا مرة)للفعل المحدد الذم يبغوف تحقيقه، كلكن نواة المجموعة الحالية اتفقت على تثبيت موعد دكرم للقاء 

أما بالنسبة لتوزيع األدكار بين األعضاء الثبلثة فقد جرل االتفاؽ . ، إضافة إلى التواصل المستمر عبر اإليميل(أدنى كحد يومًا 15 ككل

كفي . القانونية البحوث بمهمة نايلة أف يتولى جنيد الشأف التنسيقي كيشاطر حناف مهمة البحث الميداني في حين تضطلععلى 

 . كالعقبات للمشاكل الحلوؿ كإيجاد تطويرها ككيفية العمل آلية في كيتشاكركف كيتحاكركف المعلومات الثبلثة المجمل يتداكؿ

 

 رصد كتحليل النصوص القانونية من خبللها على  عملإعداد دراسة قانونية ت: تعمل المجموعة على مستويين أساسيين متداخلين

 كذلك من خبلؿ تناكؿ. إلدارات المعنية بالشأف الثقافي، على رأسها كزارة الثقافة كالمديرية العامة لؤلمن العاـاكممارسات بعض 

 : ةالمحاكر اآلتي

  . كزارة الثقافة، صبلحيتها ككاجباتهاهيكيلة  -

 . (بما فيها العمل النقابي الحالي)الوضعية القانونية للفنانين اللبنانيين كاألجانب  -

  .الوضعية القانونية للفضاءات الثقافية -

 كالمجموعات العاملة المجاؿاألفراد كل من العقبات كالصعوبات التي يواجهها ميدانيًا الستقصاء كتفنيد كما ستنشط المجموعة 

حديد العراقيل التي يواجهها األفراد ة، كتتحديد الحاجات كاألكلويات العملية في الممارسات الثقافيؿ ذلك من خبلك، الثقافي

 . اكقفهم منها كطرؽ التعاطي معه، إضافة إلى تحديد ـف خبلؿ نشاطهمكف الثقافيككالفاعل
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 مصدرًا الجهات هذق اعتبار على من طرؼ المجموعة العبلقة مية في لبناف، تقتصرعلى مستول العبلقة مع المؤسسة الرس 

ن  ثقافية، سياسات غياب أك كجود حوؿ للمساءلة كهدفًا للمعلومات جرل أك يجرم  التي البحوث توصيات بعض لتبني مستهدفا كحقبل

كبالتالي تشكل الجهة الرسمية مصدرًا هامًا لجمع المعلومات . الثقافية الممتلكات كقوانين الرقابة قوانين حوؿ كالبحث تنفيذها

 األفراد المجاؿ، كما كتستقي المجموعة معلوماتها من نفس في السابقة كاألبحاث القوانين كالتشريعات، إضافة إلى نصوص

 .الناشطة كالمجموعات

 

 محصور العدد)األعضاء  عدد للعمل، التفرغ مسألة: التي تعوؽ أك تؤخر عملها كهي التحديات بعض كفقًا للمجموعة، هناؾ 

كالسياسية  األمنية كأخيرًا األكضاع المدني، كالمجتمع الحكومية الجهات تجاكب إضافة إلى بطء الميزانية، لحصر كذلك (األدنى بالحد

  .غير المستقرة

 

 تونس
 

مخرج مسرحي كفاعل ثقافي كمدير مسرح )تم التواصل من قبل مؤسسة المورد مع السيد عز الدين قنّوف  2012آب  28بتاريخ 

ـ متقدكؿ حوؿ إمكانية العمل بهدؼ تأسيس مجموعة عمل كطنية في تونس تعنى بالسياسات الثقافية،( الحمراء في تونس

في إطار برنامج المورد للسياسات  اقتراحات لتطويرها كإعداد تقارير بهذا الشأف، باإلضافة إلى تحديث األبحاث المعدة مسبقًا

  .لثقافية بالتنسيق مع منسقي المجموعات الوطنية في البلداف المختلفةا

إعداد قائمة بأسماء باحثين مرشحين للعمل على تقديم معلومات  علىتعمل اتجاهات بالتعاكف مع المورد في الوقت الحالي 

ككتابة تقارير تفيد في تحديث بحث السياسات الثقافية، يدًا بيد إلى جانب العمل على إيجاد ترشيحات ألسماء نشطاء كفاعلين 

 . قادرين على المباردة بتأسيس مجموعة كطنية في تونس

 

 

 التحديات كالصعوبات -رابعًا

 في الدكؿ العربية المختلفة هو تحد كاضح في بعضها بينما كاف أمرًا أكثر يسرًا  المجموعات الوطنية للسياسات الثقافية تأسيس

إقليميًا كليس محليًا،  2009كيمكن توصيف مرحلة التأسيس بكونها تحد نتيجة انطبلؽ المشركع في بداياته عاـ . في بعضها اآلخر

يرجع بعض المعنيين الصعوبة إلى عدـ كجود مؤسسات . العملية كطنيًا في كل بلد على حدل كمن ثم انتقل إلى محاكلة تجذير

خلف المجموعات الوطنية تشكل المحرؾ األساسي كالدافع لها، بينما يرجع بعضهم اآلخر هذق الصعوبة إلى ضعف الخبرات 

ضافة إلى عدـ تفرغ المعنيين كبالتالي عدـ قدرتهم على كالمهارات البحثية في مجاؿ السياسات الثقافية في الدكؿ العربية، طبعًا إ

المجموعات، لتأسيس بدئية تسمح لهم بحشد الدعم كل في بلد ـتركيز اهتمامهم على تنسيق اجتماعات كتحضير أكراؽ عمل 

 .يضاؼ إليه ضعف التمويل، أك ضعف القدرة على الحصوؿ على التمويل المطلوب

  أك حتى التي -التي بدأت نواة المجموعة الوطنية بالتشكّل فيها  التجربة في البلدافتستمر هذق الصعوبات في التأثير سلبًا على

كبسبب طبيعة العمل التطوعي تراها تعاني من إمكاينة التفرّغ للعمل أك حتى من توازم كتقاطع أكقات عمل األعضاء  -تشكّلت

لى ذلك انعداـ كجود مقرّ ثابت لدل المجموعات عامة لبللتقاء مما يصّعب مهمة إجراء اللقاءات أضف إ. كلهم مع بعضهم البعض

 . كيضعف جديتها بسبب اللجوء كل مرة إلى مكاف أك مقر ثقافي قد يستضيفهم مشكورًا

  ضمنالثقافة  اليضع سياسي كاقع ظل في الثقافي العمل بقضايا المجتعية العناية عفضتجتمع المجموعات في حديثها عن 

كقد يتطوّر األمر  .مع مقترحاتهم كطلباتهم" كحتى جهات المجتمع المدني"تجاكب الجهات الحكومية ، كببطء يومية كحاجة أكلوياته

في بعض الحاالت حدّ العداء من قبل المؤسسة الحكويمة التي توّجه أصابع التخوين كاالتهاـ بالتعامل مع جهات أجنبية ذات أجندات 

كالتي تقف في كجه العمل  مما يصّعب أك يوقف عمل المجموعة، ناهيك أحيانًا عن األكضاع األمنية كالسياسية القلقة أصبلن خارجية 

 .الثقافي بالتعريف/ السياسي

 المتعلقة المعلومة إلى الوصوؿ صعوبة :البد من اإلشارة أيضًا لعاملين أساسيين آخرين يضيّقاف عمل المجموعات أال كهما

في كثير من األحياف، كالعامل األكثر أهمية كالذم تتعلق به الكثير من التفاصيل األخرل أال كهو ضيق  كالفنية الثقافية بالممارسة

الموارد المالية بشكل ملحوظ مما يسفر عن عدـ القدرة على توسيع المجموعة الوطنية أحيانًا كعلى ضعف المخرجات التي تقوـ 

كهنا يجدر الذكر أف بعض المجموعات تواجه صعوبات خاصة في تقسيم المهاـ )ألعضاء كاهتمامهم بها أك حتى شكل تفرّغ ا

 (.كتوازعها بين األعضاء



Page 16 of 24 
 

 أكلويات للنقاش -اتجاهات  -خامسًا 

 بنية المجموعات الوطنية: 

يتضح بشكل جليّ الفرؽ في بنى المجموعات الوطنية في المناطق العربية، فقد أفرزت كل دكلة مجموعتها بناءًا على عوامل 

 2009داخلية مختلفة منها ما كاف كليد الخطة المنهجية التي كضعها المورد في تبني الباحثين الذين قاموا بالمسوح االستكشافية عاـ 

ن لمن كاف منها كليد صدفة تقارب اهتماـ أفراد بعينهم بمواضيع تتقاطع كالسياسات في المبادرة لتشكيل مجموع ات كطنية، كضوال

الثقافية في بلدانهم، فجاء بالتالي تورطهم كعملهم نتيجة طبيعية لهذا االهتماـ حيث شجّعهم المورد على العمل على تشكيل نول 

 . اساتأك مجموعات كطنية تعنى بشكل ممنهج بتطوير هذق السي

 -الذم يتراكح من مؤسسات منجزة إلى أفراد فاعلين يحملوف على كاهلهم فكرة التأسيس –هذا االختبلؼ في منطق تشكيل البنى 

راهنيتها "، خططها المستقبلية كمداها كأدائها " شخصية أك موضوعية"ينعكس بشكل منطقي على آلية اختيار أعضاء المجموعات 

أيضًا على شكل عملها كتوازع المهاـ فيها كتواتر لقاءاتها، األمر الذم يصبّ كله في نهاية المطاؼ بمدل كما يؤثر " كمستقبليتها

 . بلدانها قدرتها على التأثير في صناعة القرار في

نسخ التجربة الناجحة في بلد ما الستخبلص نموذج عمل مثالي  -أك يمكن –كهنا تبرز أيضًا نقطة مهمة للنقاش؛ هل يستحسن 

مجموعة كطنية كالسعي عندها لتطبيق هذا النموذج في البلداف التي الزاؿ العمل يجرم فيها على تأسيس هذق المجموعات؟ أـ ؿ

علينا مراقبة األكضاع الخاصة لهذا البلد كإمكانياته الخاصة كمقوماته الداخلية كدعمها بحيث تقوـ نواته الصغيرة بتشكيل نموذحها 

أثبتت " ألنماط"أـ يأتي الخيار الثالث للدمج بين المنهجين، فمن ناحية يتم التأسيس  ة كآليات إدارتها؟الخاص عن المجموعة الوطني

 جدكاها كمن ناحية أخرل، يبقى الظرؼ الخاص لكل بلد عامل فاعل في تشكيل المجموعة؟

 

 التواصل كتبادؿ الخبرات: 

كمن هنا نجد في . من المبلحظ قلة التواصل بين المجموعات العربية بطريقة تبتعد عن االرتجاؿ كالمبادرات الشخصية فقط

قد يكوف العمل على . اتجاهات ضركرة التفكير بآليات لتعزيز شكل هذا التواصل كتبادؿ الخبرات كدعم هذق المبادرات الفردية

دـ آخر األخبار العربية كربما حتى العالمية في هذا السياؽ، يكوف لهم هم كمجموعات كطنية نشرة بريدية إلكتركنية فكرة جيدة تق

دكر كبير في إنجازها عبر صبّ الجزء األكبر من معلوماتها، يدًا بيد إلى إنشاء مجموعة تعنى بالسياسات الثقافية يمكن لجميع 

فضوؿ المجموعات حوؿ ما تقوـ به مجموعات أخرل، كربما المهتمين تصفحها على الفيس بوؾ تسعى بشكل أساسي إلى إثارة 

 .  حتى ركح التنافس

 

 كتطور السياسات الثقافية األثر على صناعة القرار: 

بعضها إلى إنتاج األبحاث األكاديمية كنشرها يعمد تعمل المجموعات الوطنية في سياؽ المشركع بآليات كمناهج عمل مختلفة، 

كمنها من يركز على التشارؾ مع القطاع المستقل لبناء إطار عاـ للسياسات الثقافية كطرحها على الجهات التشريعية، . كالتركيج لها

كل مجموعة تبني عملها . كمنها من يعتمد العمل الميداني منهجًا رئيسًا للضغط على الحكومة باتجاق تطوير السياسات الثقافية

 .سياسيًا، اقتصادًا كثقافيًا، كتضع خططها لتحقيق أهداؼ محددة ترسمها لنفسها على الوضع القائم في بلدها، بالضركرة

يبقى السؤاؿ مفتوحًا حوؿ حجم األثر الفعلي لعمل المجموعات كالجهد الكبير الذم تبذله على السياسات الثقافية في بلدانها، أك 

 .هذا العمل" قياس أثر"حوؿ مفتوح السؤاؿ إف ر، يمكننا القوؿ بدقة أكث

ن دراية كبيرة في نوع هذا األثر كشكله ،فقد تمتلك كل مجموعة كطنية على حدل ، إال ، سواء كاف األثر المنشود أك األثر المتحقق فعبل

حد دراسة األثر هي جزء من منهجية عمل فإلى أم . ، حتى اليوـ، في إطار التقييم الذاتي لكل مجموعةأف هذق الدراية تبقى

المجموعات؟ كهل هو مكتوب كمنصوص عليه كوثيقة ذات منهج علمي أـ أنه يبقى شفاهيًا يتداكله أعضاء المجموعة في 

اجتماعاتهم؟ هل يشاركونه مع الغير في البلد المعني نفسه من مؤسسات حكومية أك غير حكومية أـ يبقى ضمن دائرة عمل 

 لوطنية؟ ما هي آليات دراسة النتائج كأثر عمل المجموعات كالتي تعتمدها في تصويب خططها كاستراتيجياتها؟المجموعة ا

على طاكلة النقاش مع " اتجاهات"دراسة النتائج كدراسة األثر الفعلي على السياسات الثقافية هي إحدل النقاط التي تضعها 

 .الشركاء كالمجموعات الوطنية

 

 الحاجة كالحافز: 

ن للرصد  ما هو الدافع الحقيقي الذم يسيّر عمل كل مجموعة كطنية على حدل؟: يبقى السؤاؿ مفتوحًا كقاببل
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إف العمل على هذا المحرّؾ الذم يحذك بمجموعة أفراد للعمل بشكل تطوعي على أمر شائك كالسياسات الثقافية في بلد عربي 

به لتشجيع كتحفيز هذق المجموعات للمضي في عملها من جهة كللتجاكب يفسّر بعض ما يمكن للجهات الراعية كالداعمة أف تقوـ 

فآليات العمل المعتادة لدل كل مجموعة أمر قد يكوف مفيدًا للسعي للحصوؿ على أكبر . مع المتطلبات المستجدة لتطوير هذا العمل

صناعة القرار فيها كالسعي للخوض فيها،  كمية من المعلومات أك حتى إلنشاء شبكة عمل أكبر في ذات البلد كحتى لمعرفة دهاليز

هذا السعي يضيف على جهد . لكن البد كأف يكوف هناؾ من إمكانية لتحليل سير هذا العمل ك ربطه بأدكات تقييمه ك مناهج تطويرق

لمنفعة المباشرة المجموعات التطوعية جهدًا إضافيًا قد ال يكوف له مكاف ضمن أجندات عملهم المكتظة، أك ربما حتى ال يجدكف له ا

للعمل اإلضافي خارج ما  -كربما كل على حدل -على سير كتطوير عملهم، كهنا يجب التفكير في كيفية تحفيز هذق المجموعات

لعمل ؿالمجموعات عامة  في التعاكف مع" اتجاهات"التي كاجهتها الصعوبة كهنا ربما يكوف مثاؿ  .يتطلبه العمل الداخلي من جهد

 األداة مرفقة -أمرًا ملموسًا علومات المتعلقة بالسياسات الثقافيةعلى أداة جمع الم

بالدرجة األكلى؟ " تفرّغ مالي للمنسق -مكاف ثابت"هل التفكير باحتياجات المجموعات الوطنية يفي بالغرض؟ أـ هل هي كاضحة 

ديم الثناء المعنوم للمجموعات تقديرًا هل على الجهات المديرة للمشاربع التفكير بآليات أخرل للتحفيز تعتمد ركح التنافس كتق

لعملها التطوعي كجهدها الذم قد يخشوف هم أف يكوف مفركغًا منه بالنسبة لآلخرين؟ هل هذا سيكوف حافزًا حقيقيًا أـ كهميًا؟ 

ارتباطها الكثير من األسئلة الضركرم طرحها لتحسين شركط العمل الداخلية ضمن المجموعات كخلق دكافع جديدة، كبالتالي شكل 

 .بعملها كبالمجموعات األخرل كبالتالي بالسياؽ العالمي
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1المرفق رقم   

 شبكة التواصل

 

 :  المجموعة الوطنية في مصر

مخرج سينمائي  :أمير رمسيس

فناف تشكيلي  :أسامة عبد المنعم

فنانة تشكيلية  :إيماف نبيل

 (المنسقة) مديرة كناشطة ثقافية :بسمة الحسينى

مخرج سينمائي  :تامر السعيد

فناف بصرم  :حمدل رضا

كاتبة مسرحية  :رشا عبد المنعم

أستاذ األدب الفرنسى  :سلمى مبارؾ

ناشرة  :سمية عامر

سيناريست  :سيد فؤاد

األهراـ  –صحفى  :سيد محمود

مخرجة مسرحية  :عبير على

أكاديمي ككزير الثقافة السابق  :عماد أبو غازم

حلواف -أستاذة اإلعبلـ بكلية األداب :فؤادة البكرل

مصممة رقصات كناشطة ثقافية  :كريمة منصور

ناشطة ثقافية  :فيركز كراكية

ناشطة ثقافية  :مركة حلمى

ناشطة ثقافية  :مها مأموف

سمات /مخرجة :هالة جبلؿ

مدير ثقافي  :ياسر جراب

أكاديمى كناشط ثقافى  :ياسر عبلـ

 

 :المجموعة الوطنية الجزائر

 ( المنسق)خبير في السياسات الثقافية : عمار كساب

 رئيسة جمعية االختبلؼ: آسيا موسام

 ركائي :سمير قسيمي

ركائي  :بشير مفتي

 باحثة : هدل حمدم

 باحثة : مريم سرحاني

 مدكف: سامي عبد القرفي

 مدكنة: شاهيناز غير

 صحفية: فاطمة باركدم

 باحثة كشاعرة : حبيبة العلوم 

  

 :المجموعة الوطنية في لبنافنواة 
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 كمدربة كأستاذة جامعيةممثلة كباحثة كناشطة : حناف الحاج علي

 مستشارة قانونية : جعجعنايلة 

 ( المنسق) الثقافي  ؿفي الحقناشط : جنيد سرم الدين

 

 : المجموعة الوطنية في المغرب

 (منسق)     :مراد القادرم

 ( منسق)      :موميناألمين محمد 

 

 :ال توجد مجموعة كطنية  \المعنيوف في األردف 

 فاعلة ثقافية كمديرة مؤسسة ركّاد التنمية: سمر دكدين

 باحثة قانونية : سهاد السكرم
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2المرفق رقم   
 استبياف حوؿ عمل المجموعة الوطنية

 :الدكلة
 

 

 ؟(الشهر كالعاـ) متى تأسست المجموعة الوطنية 

  ؟(حاليًا)ما هو عدد أعضاء المجموعة الوطنية 

 ما هو العدد الفعلي كما هو العدد النظرم؟ 

 هل عمل المجموعة تطوعي أـ هناؾ أم نوع من أنواع الدعم أك التمويل؟ 

 هل لدل المجموعة مكاف ثابت للقاء؟ في حاؿ لم يكن، أين تجتمع المجموعة؟ 

  كهل هناؾ اجتماعات تتضمن بعض أعضاء المجموعة أك هل هناؾ طرؽ تواصل مختلفة  المجموعة كاملة؟ما هو تواتر لقاء

 (قائمة بريدية أك أم طريقة أخرل؟)عن االجتماعات 

 هل هناؾ من يقوـ بالتنسيق بين أعضاء المجموعة بشكل ثابت؟ 

 بدكر استشارم؟أفراد معينين، بينما يقوـ اآلخركف  /ؿ يقع عمل المجموعة على عاتق فردق 

 ماهي آلية اختيار األعضاء في المجموعة؟ 

كاف أك الزاؿ موجودًا ضمن المجموعة الوطنية اآلف؟ كما سبب انسحابه  (2010-2009)بمسح السياسات الثقافية هل من قاـ  . 10

 في حاؿ كاف منسحبًا؟

 ما هو تواتر تغير كتبدؿ أعضاء المجموعة؟ كما هي أسباب انسحاب البعض؟ . 11

  هل من الممكن إعطاء لمحة عن آلية عمل المجموعة؟. 12

 هل تتواصلوف مع مجموعات كطنية في بلداف أخرل؟. 13

 . ما هي طبيعة عبلقة المجموعة الوطنية بالمؤسسة الرسمية؟ في حاؿ كاف هناؾ تغير في طبيعة هذق العبلقة يرجى توضيحه. 14

 آلية جمعها؟من أين تستقي المجموعة معلوماتها كما هي . 15

 كاختصاصاتهم ضمن المجموعة إف كجدت؟ -عملهم -خبراتهم: هل من الممكن تزكيد معلومات عن أعضاء المجموعة. 16

 ما هي أهم معوقات عمل المجموعة، كاحتياجاتها كاقتراحاتها لتحسن عملها؟. 17
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3المرفق رقم   
 

 

 

 

 العربية الدكؿ في الثقافية السياسات

 المعلومات جمع أداة

 

 

 

 

 القرار صناعة كآليات الحكومية الثقافية المؤسسات. 1

 الحكومية؟ الثقافية المؤسسات مستول على الحاصلة التطورات أهم هي ما 1.1

 جديدة؟ كهيئات مؤسسات إلغاء أك استحداث تم هل 2.1

 الهيئات؟ أك المؤسسات إلحدل الممنوحة الصبلحيات تغيرت هل 3.1

 التغير؟ لهذا المجموعة تقييم هو كما المؤسسات؟ هذق في القرار صناع في جوهرية تغيرات أم هناؾ هل 4.1

 في ملموس تغير هناؾ كهل الحكومية؟ المؤسسات تتبناق الذم الدكر في تغير أم الثقافية السياسات مجموعة تتلمس هل 5.1

 أدائها؟

 هل هناؾ أم تغيير يطرأ على آليات إتاحة المعلومات من جانب المؤسسات الرسمية خاصة فيما يتعلق بالتمويل؟ 6،1

 ذكرها؟ كجب أخرل تغيرات أم هناؾ هل 7.1

 

 المدني المجتمع كمؤسسات المستقلة الثقافية المؤسسات. 2

 كالمدنية؟ المستقلة الثقافية المؤسسات مستول على العامة التطورات أهم هي ما 1.2

 قائمة؟ لمؤسسات توقفًا أك حديثة مدنية لمؤسسة قويًا ظهورًا الثقافية الساحة شهدت هل 2.2

 كالمهنية؟ المعرفية خلفياتهم هي كما المؤسسة، لهذق المؤسسوف هم من 3.2

 الجديدة؟ المؤسسات هذق كاهتمامات عمل مجاالت هي ما 4.2

 المؤسسات؟ هذق قبل من إطبلقها تم كبيرة فنية أك ثقافية مشاريع ظهرت هل 5.2

 ذكرها؟ كجب أخرل تغيرات أم هناؾ هل 6.2

 

 الثقافي للعمل كالقانوني التشريعي اإلطار. 3

 الثقافي؟ بالعمل مباشر غير أك مباشر بشكل تؤثر جديدة مراسيم أك تشريعات أك قوانين صدرت هل 1.3

 .............................................. :البلد

 : .............................اسم معد التقرير

 : .................................تاريخ اإلرساؿ
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 الثقافي؟ بالعمل تؤثر كالمؤسسات للوزرارات الداخلية اللوائح في تعديبلت هناؾ هل 2.3

 ذكرها؟ كجب أخرل تغيرات أم هناؾ هل 3.3

 

 

 كالشراكات كالتشبيك التعاكف. 4

 الرسمية؟ الهيئات أك الوزارات بين تعاكف مشاريع أك شراكات إطبلؽ تم هل 1.4

 دكلية؟ حكومية غير أك حكومية جهات مع تعاكف اتفاقيات أك ثقافية اتفاقيات أم بلدؾ كقع هل 2.4

 حديثًا؟ مبادرات بإطبلؽ لبلدؾ الدبلوماسية الثقافية الجهات قامت هل 3.4

 أخرل؟ كبلداف بلدؾ بين الثقافي التبادؿ مستول في( نقصانًا أكزيادة ) التغير على مؤشرات هناؾ هل 4.4

 بلدؾ؟ في األخرل الدبلوماسية الثقافية كالمؤسسات األجنبية الثقافية المراكز دكر طبيعة على تغير أم هناؾ هل 5.4

 على سواء المستقلة كالكيانات المدني المجتمع مؤسسات كبين الحكومية الكيانات أك المؤسسات معهناؾ أم تعاف  هل 6.4

 مشتركة؟ أنشطة تنفيذ أك التمويل مستول

 ذكرها؟ كجب أخرل تغيرات أم هناؾ هل  4،7

 

 الثقافي التمويل. 5

 الثقافي؟ للعمل جديدة موازنات رصد تم هل 1.5

 الثقافي؟ للعمل التمويل من المزيد توفير بغرض جديدة جوائز أك منح أك برامج عن اإلعبلف تم هل 2.5

 جديد تمويل مصدر توفير بهدؼ جديدة دكلية اتفاقيات توقيع تم هل أك الثقافة كصناديق جديدة تمويلية بنى تأسيس تم هل 3.5

 للثقافة؟

 كالفنوف؟ للثقافة كشركات أفراد من الخاص القطاع تمويل في ملموس تغير أم هناؾ هل 4.5

ن  األجنبية الثقافية المراكز تقدـ هل 5.5  الهيئات هذق تختار ككيف المبادرات؟ هذق طبيعة هي كما المستقلة للمبادرات دعمًا/  تمويبل

 تمولها؟ التي المبادرات

 ذكرها؟ كجب أخرل تغيرات أم هناؾ هل 6.5

 

 كالفني الثقافي اإلنتاج. 6

 بارز أثر لها التي تلك هي الكبيرة بالمشركعات المقصود أف  علمًا مؤخرًا؟ كبيرة ثقافية مشركعات مع العمل انتهى أك بدأ هل 1.6

 .الفني اإلنتاج كآليات مفاهيم في مهمًا تغيرًا تشكل التي أك عمومًا الثقافي القطاع في

 قريبًا؟ تبدأ أف يتوقع الوطني المستول على كبيرة لمشركعات دراسة هناؾ هل 2.6

 الوطني؟ المستول على كمهمة كبيرة كفنية ثقافية أنشطة أك أحداث هناؾ هل 3.6

 نقصاف؟ أـ زيادة في هي هل التقرير؟ يغطيها التي الفترة خبلؿ الفني اإلنتاج لحجم تقديركم هو ما 4.6

 على كاضح تغير أم هناؾ هل التقرير؟ يغطيها التي المرحلة خبلؿ إنتاجها/  تنظيمها يتم التي كالفنية الثقافية األنشطة طبيعة ما 5.6

 المستول؟ هذا

 ذكرها؟ كجب أخرل تغيرات أم هناؾ هل 6.6

 

 األخرل كالقطاعات الثقافة. 7
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 أك بدأت كاالقتصادم االجتماعي العمل من أخرل قطاعات في الثقافي العمل إدماج تتضمن مشرعات أك خطط هناؾ هل 1.7

 مؤخرًا؟ توقفت

 التنموية العملية في الثقافي العمل إدماج نحو عامة توجهات هناؾ هل 2.7

 كالثقافة بالفنوف مختصة عليا دراسات أك أكاديميات أك جامعات أك معاهد تأسيس تم هل 3.7

 ذكرها؟ كجب أخرل تغيرات أم هناؾ هل 4.7

 

 إليها؟ باإلشارة كترغب التقرير يغطيها التي الفترة خبلؿ ظهرت للجدؿ مثيرة نقاط أك أحداث أك مواضيع هناؾ هل. 8
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 :المقاؿ الشهرم

 يكوف قد.. بلدكم في الثقافية بالسياسات المرتبطة الموضوعات من أم حوؿ شهرم مقاؿ كتابة الفقرة هذق خبلؿ من عليكم نقترح

.. المساهمة بهذق يقوـ أف ترغبوف آخر شخص أك المجموعة أعضاء أحد المقاؿ هذا كاتب

هذا المقاؿ خيارًا غير ملزـ يعود إلى المجموعة بشكل مطلق لذا يرجى عدـ تأخير إرساؿ أداة جمع المعلومات هذق بسبب  يعتبر

.  ة المقاؿ، فهو اقتراح يسمح لنا بالتركيج للقضايا التي تجدكنها طارئة كهامة على مستول السياسات الثقافية في بلدكمعدـ كتاب

كلمة  1000  –600أف يكونه المقاؿ بين  نقترح

 

: األداة ملء كإرشادات مبلحظات

مما . المتبع في مسح السياسات الثقافية في الدكؿ العربية Compendiumتم تصميم أداة جمع المعلومات بناء على منهج الػ . 1

. يسمح لنا باستخداـ المعلومات التي يتم جمعها لصالح تحديث األبحاث المنجزة للسياسات الثقافية

 معكم نشاركه داخلي تقرير هو التقرير هذا التطورات، أهم يرصد العربية الدكؿ لجميع موحدًا شهريًا تقريرًا" اتجاهات" ستصدر. 2

 الدكؿ في المجموعات عن صادر يعتبر رسمي تقرير هو" أشهر ثبلثةكل " ربعي تقرير على نعمل بينما. الثقافي المورد كمع

. المختلفة

. عليها كموافقتكم ببلدكم المعنية الفصوؿ قراءة منكم سنطلب كما الربعية، التقارير كتابة مراحل خبلؿ استشارتكم ستتم طبعًا

 السياسات صعيد على التطورات أف المعركؼ فمن. شهرم بشكل جذرية تطورات المعلومات جمع أداة تعكس أف نتوقع ال. 3

 الواقع مع التطابق من مستول أعلى على كالتقارير األبحاث تكوف أف إلى نسعى نفسه، الوقت في أننا إال. كمتعثرة بطيئة الثقافية

 التطورات من الكثير على احتوائها لعدـ توقعنا رغم شهرية أداة اعتماد يتم أف تقرر لذا. العمل مراحل من مرحلة كل في الراهن

. العمل مجموعات قبل من مؤلها يتم مرة كل في

يهدؼ إلى فتح المجاؿ للمجموعات لذكر أم " هل هناؾ أم تغيرات أخرل كجب ذكرها؟ : "سؤاؿ يكرر محور، كل نهاية في. 4

. تطورات لم يتم السؤاؿ عنها بشكل مباشر

 بحيث نطورها بأف عليها كاقتراحاتكم كمبلحظاتكم معكم تجربتها لنا كستسمح مستمر، بشكل للتطوير قابلة أداة هي األداة هذق. 5

. ممكن حد أبعد إلى الغرض كتؤدم بسيطة االستخداـ سهلة تكوف

 

 


