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مقدمة 
    يرصد التقرير الدوري الثامن لبرنامج السياسات الثقافية في المنطقة العربية آخر تطورات المشهد العام 
كانون   31 وحتى  الثاني/يناير  كانون   1 بين  الواقعة  الفترة  في  عربية  دولة   12 في  الثقافية  للسياسات 
2016، يضم التقرير مستجدات وأخبار دول المشرق العربي كاملة (فلسطين، سوريا، لبنان،  ا�ول/ديسمبر 
مصر  من  كل  إلى  إضافة  وموريتانيا)  المغرب،  الجزائر،  (تونس،  العربي  المغرب  ودول  والعراق).  ا�ردن، 

والسودان واليمن.

العربية الذي أطلقته مؤسسة المورد  الثقافية في المنطقة  التقرير ضمن برنامج السياسات     يأتي هذا 
الثقافي1 بالتعاون مع المؤسسة الثقافية ا�وربية2 منذ العام 2009، والذي يهدف إلى بناء قاعدة معرفية 
تدعم التخطيط والتعاون الثقافي في المنطقة العربية، ودعم مبادرات مجموعات الضغط التي تسعى 
إلى تحسين حال السياسات الثقافية في دولها. تتعاون مؤسسة اتجاهات- ثقافة مستقلة ضمن الجانب 

البحثي والمعرفي  في البرنامج، وهي من تقوم بإعداد التقارير الدورية للسياسات الثقافية.

يركز تقرير عام 2016 على على أربعة محاور أساسية وهي:

•  أشكال وأسس التنظيم األهلي والمهني: والتي تتضمن التطورات المتعلقة بالتشريعات والقوانين 
الناظمة لعمل الفنانين والنقابات وحرية التنطيم الثقافي والفني في المنطقة العربية. 

•  إتاحة الثقافة للشرائح األوسع: حيث يناقش هذا المحور انتشار وإتاحة البنى التحتية الثقافية والبرامج 
والعواصم  المدن  في  تركزها  مدى  لمعرفة  التقرير.  يغطيها  التي  الدول  في  واسعة  لشرائح  والمبادرات 
السياسات  مستوى  على  الواقع  هذا  تغيير  ومحاوالت  والقرى  المهمشة  والمجتمات  ا�طراف  عن  بعيدا 

واالستراتيجيات. 
•  حرية التعبير والحقوق الثقافية: متناوًال وضع حرية التعبير الثقافي والفني في الدول محور هذا التقرير 
ا¶يجابية فيما  التطورات  إلى  2016. إضافة  العام  والفنانون في  المثقفون  التي تعرض لها  واالنتهاكات 

يتعلق بحماية الحقوق الفنية والثقافية في الدول التي تسعى إلى تعزيزها.
•   تمويل الثقافة: ويقصد بهذا المحور التمويل المتاح لدعم الثقافة والفنون، وبشكل أساسي الموازنات 
الحكومية للثقافة في حال توفر معلومات عنها وعن بنودها. كما يقارن حجم االستثمار الثقافي والفني الذي 
تعيره الدول في المنطقة العربية للقطاع الفني والثقافي وا�ولويات التي تعكسها بنود موازناتها المعلنة.

   جاء اختيار هذه المحاور ا�ربعة لضرورة العمل والتركيز عليها بناء على أهميتها ضمن مشهد السياسات 
الثقافية العربية، فهي المداخل ا�ساسية الني نعتقد أنه يجب مراعاتها في أي عملية تطوير مستقبلي 
في  الثقافية  السياسات  مشهد  شهدها  التي  إشكالية  المحاور  أهم  من  وهي  الثقافية،  السياسات  لحال 
العام  32015، والتي تم عرضها من خالل التقرير السابع للسياسات الثقافية لعام 2015، وعليه فإننا نرى أنه 

من المهم أن نتابع النظر فيها للعام 2016 في محاولة لفهم المشهد الثقافي وتحوالته خالل السنين.
 

ابتداًء   .2016 العربية لعام  الثقافية في المنطقة  برنامج السياسات  أولويات  المحاور تمثل    كما أن هذه 
أوسع  ضمن  الثقافة  بإتاحة  ستسمح  التي  وهي  والتشريعية،  التنظيمية  الهياكل  على  العمل  بضرورة 
نطاق ممكن، مروراً بحرية التعبير  والممارسة الفنية وهي من أكثر الموضوعات إلحاحًا في واقعنا العربي،  

انتهاًء بتمويل الثقافة وأشكال دعمها وسبل وأساليب تطوير وتعزيز هذا الدعم.
 

1  للمزيد من المعلومات عن البرنامج يرجى زيارة موقع مؤسسة المورد الثقافي من خالل الضغط هنا 

2  للمزيد من المعلومات عن المؤسسة الثقافية ا�وروبية الرجاء الضغط هنا

3  لمطالعة التقرير السابع للسياسات الثقافية الرجاء الضغط هنا
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   كما تتضمن هذه المحاور العديد من التفاصيل في طياتها كالتشريعات والقوانين الثقافية الجديدة أو 
حال  الثقافي،  المجال  في  التغيير  إلى  الهادف  المدني  الحراك  القوانين،  على  طرأت  التي  التعديالت 
بالثقافة،  الخاصة  التحتية  والبنى  الثقافة  موازنة  خاص،  بشكل  والصحافة  التعبير  وحرية  العامة  الحريات 
التعاونات واالتفاقيات المحلية واالقليمية والدولية الخاصة بالثقافة، وكل ما يتعلق با�طر التي يتم إدارة 

الفعل الثقافي وفقا لها ضمن كل بلد.
 

     اعتمد التقرير في منهحية إعداده بشكل أساسي على االتفاق مع إثني عشر باحثًا من الدول التي يغطيها 
الثقافية ضمن بلده  التقرير، على أن يقدم كل باحث ورقة بحثية تتضمن آخر تطورات مشهد السياسات 
وفقًا للمحاور ا�ربعة السابقة، مجيبًا على عدد من ا�سئلة التي تغطي أوجهًا مختلفة من كل محور. وقد 
تم اختيار الباحثين وفقًا لعدة معايير، كان منها  ا¶قامة والعمل الثقافي ضمن البلد الذي يكتب الباحث 
لنشاطه  با¶ضافة  الثقافية،  السياسات  مجال  في  سابقة  بحثية  مساهمات  الباحث  لدى  يكون  وأن  عنه، 
ضمن المجال الثقافي العام في بلده، وقدرته على التواصل مع الفاعلين والمؤسسات والجهات الثقافية 
المختلفة ضمن بلده. تمت بعد ذلك مراجعة ا�وراق، من خالل مقاطعة المعلومات والبيانات مع بعضها 
البعض والوصول لخالصات مبنية على هذه ا�وراق ضمن المحاور السابقة وهو ما تستعرضه الصفحات 

القادمة من هذا التقرير.

   كما ارتأى التقرير االستعانة بوثائق مرجعية عالمية تعكس بدقة واقع الحقوق السياسية والحريات المدنية 
والثقافية في الدول ا¶ثنتي عشرة موضوع هذا التقرير، حتى يأتي مدعمًا باالحصائيات وا�رقام المتعلقة 
بها في العام 2016. وذلك بهدف فهم السياق العام للسياسات الثقافية في المنطقة، وأيضا لسد فراغ 
كبير ينتج عن غياب المعلومات واالحصائيات على المستوى الوطني في معظم هذه الدول. وتم الحرص 
اعتمادها  لمدى  إضافة  والدقة،  بالموضوعية  وتتمتع  عالية  مصداقية  ذات  المراجع  هذه  تكون  أن  على 

كمراجع دولية في مجال الحريات والحقوق. 

الثقافة  قطاع  تطوير  أهمية  غياب  مدى  والثقافية  العامة  بالحريات  الخاصة  التقارير  معظم  لنا  تبين    
والفنون على صعيد حرية الممارسة والتعبير عن أولويات صانع القرار العربي بوصفه قطاعًا حيويًا يمكن 
االستثمار فيه والعمل على تطوير آلياته. وإنما ينظر إليه بعين القلق إما �نه مصدر للتعبير الحر والمتنوع 

في بيئة سياسية واجتماعية ال تسمح به، أو �نه ال يعد ذا قيمة على صعيد السياسات الوطنية.

  تجلت صعوبات البحث عند إعداد هذا التقرير في صعوبة الوصول إلى المعلومة بسبب غياب البيانات 
الدقيقة حول بنود ميزانيات الثقافة والفنون وأوجه صرفها، أو تقارير محلية توثق االنتهاكات بحق الفنانين 
والمبدعيين، أو الحاالت التي تتعرض فيها ا�عمال الفنية والمنتج الثقافي للمنع أو المصادرة، خاصة في 
ظروف الحروب ا�هلية أو النزاعات أو في حال لم يكن هناك تشريع يعطي الحق بالحصول على المعلومة. 
ناهيك عن عدم وجود مراكز أبحاث ومؤسسات مختصة بالسياسات الثقافية يمكن الرجوع إليها كمصدر 
للمعلومات. كما أن التقرير يغطي عدة دول تشهد نزاعات وحروب مما جعل صعوبة المهمة البحثية لدى 
الباحث المختص أكثر تعقيداً، ففي سوريا مثال لم نستطع االتفاق مع باحث داخل سوريا، وهو أحد المعايير 

ا�ساسية الختيار الباحثين، حيث تم االتفاق مع باحث سوري يتابع المشهد الثقافي من الخارج.

كافة  يغطي  أنه  ا�شكال،  من  شكل  بأي  التقرير  هذا  يدعي  ال  البحث،  واجهها  التي  للصعوبات  وفقًا    
التطورات التي طرأت على مشهد السياسات الثقافية في عام 2016، بل هو يحاول أن يعطي نظرة عامة 
على مشهد السياسات  الثقافية من خالل التطرق �برز ا�حداث التي تمكننا من رصدها ومقاطعتها مع

 بعضها البعض للوصول إلى خالصات عامة نتشاركها معكم في هذا التقرير. 
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البداية بشكل موجز لوضع الحقوق السياسية  أربعة أقسام، حيث يعرض في  التقرير من     يتألف هذا 
والحريات المدنية والثقافية، لينتقل بعدها للتركيز على المحاور ا�ربعة ا�ساسية للتقرير، راصداً أبرز ا�حداث 
التطورات  من  الكثير  المرحلة  هذه  شهدت  فقد  الثقافية،  السياسات  صعيد  على   2016 لعام  المفصلية 
في  الثقافة  حال  لتطور  مضادة  وانتهاكات  ممارسات  شكل  على  بعضها  أتى  والثقافية،  السياسية 
المنطقة، وفي المقابل أتى وجهها اÏخر يحمل الكثير من الحراك الواعد الذي من شأنه دفع عجلة الفعل 
الثقافي إلى ا�مام. يخلص التقرير إلى خاتمة تلخص أبرز النقاط واالستنتاجات الخاصة بمشهد السياسات 
في  الثقافية  السياسات  واقع  لدراسة  عندها  الوقوف  تستحق  التي  والتطلعات  المحاور  وبعض  الثقافية 

المستقبل القريب. 

    نأمل أن يقدم هذا التقرير للقارئ نظرة عامة مدعمة بالتفاصيل وا�رقام حول التطورات التي طرأت على 
مشهد السياسات الثقافية في البلدان موضوع التقرير. ونود أن نشكر كل الباحثين المساهمين في إنجاز 
هذا التقرير، إن كان على صعيد المشاركة في كتابة ا�وراق البحثية ا�ولية أو المساهمة في تحليل هذه 
ا�وراق ومقاطعة البيانات، ونخص بالشكر المجموعات الوطنية للسياسات الثقافية التي تساهم بشكل 

مستمر بإثراء العمل على تطوير حال السياسات الثقافية في المنطقة العربية.
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أوًال- وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية والثقافية 
في المنطقة: عرض عام وإحصائيات

   وما زال ترتيب الدول العربية موضوع هذا التقرير  في أدنى مراتب حرية الصحافة على مستوى العالم 
وفقًا لتقرير منظمة "صحافيون بال حدود"2  للعام 2016، وفقا للجدول رقم 1 أدناه:

جدول1: تصنيف الدول وفقًا لحرية الصحافة حسب منظمة صحافيون بال حدود 

   

    مما يعني أن الدول موضوع هذا التقرير-باستثناء موريتانيا- ما زالت تقبع في أسفل التصنيف. علما بأن  
موريتانيا ال تصنف كدولة تحترم الحقوق السياسية والحريات المدنية إال جزئيًا وفق تقرير مؤسسة "فريدوم 

هاوس" للعام 2016. 3 

1 Most Censored Countries, [online reference], in CPJ website, available on the Link; https://cpj.org/x/2046, Published: May 

2006 2, Preview: 3 Jan 2017

2  لمطالعة تقرير منظمة "مراسلون بال حدود" حول حرية الصحافة الرجاء الضغط هنا

3  لمطالعة تقرير مؤسسة "فريدوم هاوس"  الرجاء الضغط هنا 

”سوريا واليمن والعراق

أكثر الدول قتًال للصحفيين
في عام 2016“

العالم  في  الثقافية  والحقوق  التعبير  حرية  إلى  النظر  اليمكن    
السياسية  الحقوق  خارطة  على  دوله  موقع  عن  بمعزل  العربي 
لحماية  الدولية  اللجنة  تصنف  إذ  العالم.  في  المدنية  والحريات 
قتًال  الدول  "أكثر  بأنها  والعراق  واليمن  سوريا  من  كًال  الصحفيين1 

للصحفيين" في العام 2016. إذ قتل فيها 26 صحفيًا.

  الدولة                                              التصنيف على مستوى دول العالم
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بمعدالت  المدنية  والحريات  السياسية  بالحقوق  التعترف  كدول  مصنفة  العربية  المنطقة  تزال  ال  إذ    
تضعها في مقدمة 72% من دول العالم. حيث سجل مؤشر الحريات في سوريا مؤشر -1 (سالب) و 6 في 

السودان لتصنفا بأنهما "أسوأ السيء" وفقًا لتقرير فريدوم هاوس.

ومثلها  ا�هلية.  الحرب  وتواصل  فيها  السياسي  النظام  النهيار  نظراً  التراجع  اليمن  مؤشر  يواصل  فيما    
السجن  وعقوبات  العامة  االجتماعات  ومنع  الناشطين  ومالحقة  قمع  الستمرار  نظراً  المغرب  تتراجع 

الطويلة بحق الصحفيين وممثلي المجتمع المدني. كما يبين جدول 2 أدناه:

لمنظمة  وفقًا  المدنية  والحريات  السياسية  الحقوق  لحالة  وفقًا  التقرير  دول  تصنيف   :2 جدول 
فريدوم هاوس

1  للمزيد من التفاصيل يمكنكم مراجعة تقرير عام 2016 من خالل الضغط هنا

2  لمزيد من التفاصيل يمكنكم مراجعة تقرير عام 2017 من خالل الضغط هنا

3  مالحظة: التقاربر السنوية عادة ما تعرض إحصائيات السنة السابقة لصدورها ولذلك تم إدراج ا¶حصائيات الواردة في تقرير 2017 في حال كان هناك تراجع أو 

تقدم يمكن مقارنتهما.

مصر                               غير حر                                      27                                         26

العراق                    غير حر                                      27 
فلسطين                 غير حر                                       28         

موريتانيا                   حر جزئياً                           30     
الجزائر                    غير حر                                      35 

األردن                   حر جزئيًا                      36                                  37   
المغرب                   غير حر                      41         

لبنان                       حر جزئيًا                               43                                      44  
تونس                    حر جزئيًا                   79                                          78

السودان                   غير حر                                       6 
سوريا                   غير حر                      -1 

اليمن                   غير حر                                      17                                          14        

وضع الحقوق السياسيةالدولة
والحريات المدنية

المجموع اإلجمالي
1 2016

المجموع االجمالي 2
3 2017
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لوحة صعدة - اليمن © الفنان حكيم عاقل

روايته  في  العام"  الحياء  "خدش  بتهمة  للمحاكمة  ناجي  أحمد  الكاتب  إحالة  االنتهاكات  هذه  شملت     
على  التحريض  بتهم  والسجن  للتوقيف  شوارع"  "أطفال  المسرح  فرقة  تعرضت  كما  الحياة".  "استخدام 

التظاهر والترويج �فكار إرهابية بعد نشرهم مقاطع لفيديو ناقدة سياسيًا على (اليوتيوب). 
فيما تمارس النقابات الفنية دوراً رئيسًا في تقييد حرية التعبير الفني في وسائل ا¶عالم والمسرح والسينما 
نقابة  قامت  إذ  المصرية.  الحكومة  قبل  من  الموقعة  الدولية  للمعاهدات  واضح  خرق  في  والموسيقا 
الموسيقيين بتحرير مخالفات بحق موسيقيين ومطربين بدعوى عدم االحتشام أو خدش الحياء، عوضًا 
عن تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم. كفصل 6 مطربات من النقابة بدعوى ارتدائهن مالبس غير محتشمة 

وغناء أغنيات تراها النقابة غير الئقة. 

    وكحال مصر، تقوم النقابات الفنية في تونس –رغم ثورة الياسمين- بلعب نفس الدور البوليسي. إذ 
منعت نقابة الموسيقيين المغنية التونسية نجالء من ا�داء بدعوى خدش الحياء2.

1  للمزيد من التفاصيل يمكنكم مراجعة التقرير  من خالل الضغط هنا
2 [د.ك]، نقابة قطاع الموسيقا تشطب نجالء من الساحة الفنية وتقاضيها، [مرجع الكتروني]، على موقع موزاييك fm، موجود على الرابط: 

https://goo.gl/Gf٢P٠C، تاريخ النشر: 27 آذار/مارس 2016، تاريخ المعاينة: 4 شباط،فبراير 2017. 

   أما الحريات الثقافية فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا في عدد من 
مستوى  على  دولة  كثالث  مصر  صنفت  حيث  العربية.  الدول 
منهجي.  بشكل  والثقافية  الفنية  الحقوق  بخرق  تقوم  العالم 
في  انتهاكًا   37 المصرية  والثقافية  الفنية  الحياة  شهدت  حيث 

العام 2016. بزيادة 20 خرقًا عن العام 2015. 1 

مصر ثالث دولة على مستوى
العالم بخرق الحقوق الفنية
والثقافية، بواقع 37 انتهاكًا
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    يلي مصر على قائمة أسوأ منتهكي الحقوق الفنية والثقافية سوريا، والتي يتشارك فيها النظام بشكل 
الثقافية. وتلحق بالقائمة العراق، حيث  انتهاك الحقوق  أساسي وأحيانا الفصائل المسلحة المعارضة له 

قامت داعش بإعدام الطفل أيهم حسين الذي يبلغ 15 عامًا بتهمة االستماع للموسيقى الغربية1 .

   و أخيراً فإن المغرب قد سجلت 8 انتهاكات للحقوق الثقافية استهدفت في غالبها الصحفيين، ا�مر الذي 
يضعها في مرتبة قريبة من مصر. حيث تمت محاكمة الكاتب عزيز بنحدوش، صاحب  رواية "جزيرة الذكور"2  
إذ تم الحكم عليه في 2 آب/أغسطس بشهرين مع وقف التنفيذ إضافة للغرامة، وذلك بسبب مقاضاته من 
بهم"،  "تشهيراً  يعد  مما  المذكورة،  الرواية  في  وردت  التي  بالظاهرة  معنيون  أنهم  اعتبروا  مواِطنين  قبل 

رغم أن النص التخييلي صاغ صاحبه عوالمه بعيدا عن أي تحديد زماني ومكاني، وبأسماء متخيلة.

    تلخص كل هذه المؤشرات واالحصائيات حالة الحقوق السياسية والحريات المدنية والثقافية في العالم 
والسياسية  المدنية  الحقوق  تحترم  ال  التي  الدول  قائمة  في  العربية  الدول  معظم  تأتي  حيث  العربي، 
إذا قمنا  الصعيد  أي تطورات على هذا  أنه ال يوجد  الواضح  التعبير،  ومن  والتي ال تدعم حرية  والصحفية، 
بمقارنة حال الحريات في المنطقة العربية في العامين ا�خيرين، وهو ما يعتبر مفتاحًا أساسيًا لقراءة واقع 

حال السياسات الثقافية، التي سيستعرضها هذا التقرير.

 ،https://goo.gl/MpZDLE :1  [د.ك]، صور: داعش تعدم صبي بتمهمة االستماع إلى الموسيقا الغربية، [مرجع الكتروني]، على موقع مزمز، موجود على الرابط

تاريخ النشر: 18 شباط/فبراير 2016، تاريخ المعاينة: 4 شباط/فبراير 2017.

الرابط:  [د.ك]، محاكمة كاتب مغربي الرتباط أحداث روايته (جزيرة الذكور) بوقائع من الماضي، [مرجع الكتروني]، على موقع صحيفة المرصد، موجود على   2

https://goo.gl/Ywa٩vi، تاريخ النشر: 9 آب/أغسطس 2016، تاريخ المعاينة: 4 شباط/فبراير 2017.

 

9

https://goo.gl/MpZDLE
https://goo.gl/Ywa9vi


ثانيًا- السياسات الثقافية في المنطقة العربية
1- أشكال وأسس التنظيم األهلي والمهني

الفنانين  لعمل  الناظمة  والقوانين  بالتشريعات  المتعلقة  التطورات  التقرير  من  المحور  هذا  يرصد    
2016، سواء  العام  التي صدرت خالل  العربية  المنطقة  الثقافي والفني في  التنطيم  ونقاباتهم وحرية 
بدول  ابتداء  الدول  بحسب  التطورات  يعرض  حيث  فيها.  الثقافية  الحياة  على  سلبًا  أو  إيجابًا  انعكست 
المغرب العربي مروراً بدول المشرق العربي، علمًا أن هناك ست دول لم يحدث بها أي جديد على صعيد 

التشريعات والقوانين.

    إذ شهدت كًال من تونس والمغرب في العام 2016 تطورات تشريعية تتعلق بعدد من القضايا الثقافية 
ا�ساسية، كالتنوع الثقافي والصناعات ا¶بداعية والفراغات الثقافية والمهن الفنية في مواكبة واضحة 

للتطورات العالمية في مجال الثقافة والفنون وحرية التعبير الفني.

   وبخالف التطورات في كال الدولتين، صدرت تشريعات تقيد الفنانين ومؤسساتهم في مصر وموريتانيا 
على  المنصب  التقليدي  التشريع  إطار  في  بقيت  أو  فلسطين،  في  السياسي  الوضع  بفعل  عطلت  أو 

تقنين  إدارات العمل الثقافي الرسمي كما في لبنان. 

احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي 2016 موريتانيا - ©موقع كلتريم

موريتانيا

"المعهد الوطني للموسيقى والفنون  الوزراء مرسومًا يقضي بإنشاء  2016 أصدر مجلس    في مطلع 
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المغرب 

     تعد مصادقة المجلس الحكومي المغربي بتاريخ 3 آب/أغسطس 2016 على مشروع القانون التنظيمي 
الرسمي  رائدة نحو االعتراف  ٠4٫16 والذي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية خطوة  رقم 
الخامس،  فصله  في   2011 دستور  عليه  نّص  الذي  المجلس  وهو  المغرب،  في  الثقافية  بالتعددية 
ومختلف  وا�مازيغية،  العربية  للمغرب  الرسميتين  اللغتين  وتنمية  حماية  مهمة  إليها  توكل  كمؤسسة 

اللهجات والتعبيرات الثقافية للبلد. 

  

هذه  على  المحافظة  خالل  من  وذلك  الوطني،  والتضامن  التماسك  قيم  ودعم  استثناء،  بدون  المغاربة 
المكتسبات  ورصد  به  النهوض  على  والعمل  ا�مازيغي،  والحضاري  الثقافي  الموروث  وحماية  اللغة 

الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.

    وتواكب ذلك مع  مصادقة مجلس النواب المغربي يوم 10 شباط/فبراير على قانون الفنان والمهن الفنية1  
الذي جاء لتطوير القانون رقم 71.99 الصادر سنة 2003 وكذا االستجابة للتحوالت المتسارعة التي تعرفها 
المجال  في  والفاعلين  والفنانين  المهنيين  الحتياجات  وتلبية  ودوليًا،  وطنيًا  والفنية  الثقافية  الساحة 

الثقافي والفني.

تونس

   في سياق دعم االستثمار في المجال الثقافي، تم إصدار كرّاس الشروط المتعلق بإحداث فضاء ثقافي 
لها  القانوني  ا¶طار  غياب  أدى  والذي  الخاصة  الثقافية  الفضاءات  مجال  لينظم  وجاء  واستغالله،  خاص 
هذا  وبموجب  فيه2  باالستثمار  قاموا  الذين  والخواص  والفنانين  المبدعين  لدى  الصعوبات  من  للعديد 
الكرّاس يمكن للفضاءات الثقافية أن تعمل بشكل قانوني وأن تتحول لمنصات للعمل الفني والثقافي.

القانون من خالل  المغرب. يمكن االطالع على   ،2016 أيلول/ سبتمبر   19 بتاريخ  الرسمية  بالجريدة  الفنية، صدر  الفنان والمهن  المغربية، قانون  الثقافة  وزارة   1
 .https://goo.gl/rHFFam :الرابط

2  وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، قرار حول المصادقة على إحداث واستغالل مركز ثقافي خاص، 11 كانون الثاني/يناير 2016، تونس. يمكن االطالع على 
.https://goo.gl/SZrNhT  :القرار من خالل الرابط

إلغاء إمكانية إنشاء أول
مؤسسة أكاديمية مستقلة

للفنون في موريتانيا

الجميلة وتقنيات العرض"، وهو المرسوم الذي لقي الكثير من 
ما  سرعان  ولكن  والفنون،  الثقافة  حقل  في  والرضا  القبول 
إلى  ويحيله  المعهد  عن  االستقاللية  ينفي  آخر  مرسوم  صدر 
بذلك  ملغيا  العلمي،  للبحث  الموريتاني  المعهد  تبعية 

إمكانية إنشاء مؤسسة أكاديمية مستقلة للفنون. 

المغرب يصدر عدة مراسيم
لالعتراف باللغة األمازيغية 

كلغة رسمية 

   و في ذات السياق، صادقت الحكومة المغربية على مشروع 
الطابع  بتفعيل  المتعلق   26٫16 رقم  التنظيمي  القانون 
التعليم  مجال  في  إدماجها  وكيفية  ا�مازيغية  للغة  الرسمي 
تعزيز  إلى  المشروع  ويهدف  العامة.  الحياة  مجاالت  وفي 
ذات  العامة  المجاالت  مختلف  في  ا�مازيغية  باللغة  التواصل 
لجميع  مشتركًا  ورصيداً  للدولة  رسمية  لغة  باعتبارها  ا�ولوية، 
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بوستر صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016

   وتّم البدء كذلك في وضع مشروع قانون جديد لفائدة الفنان والمهن الثقافية والذي ينص في البنود ١ و
2 من فصله الثاني على: "حق الفنان في حرية التعبير الفني والثقافي وحق الفنانين في تكوين الجمعيات 
المهنية واالجتماعية واالقتصادية  الفنان  بالدفاع عن مصالح  التي يعنى موضوعها  والنقابات والهيئات 

والسمو بمكانته داخل المجتمع".

مصر 

    ما زال صدور قانون الجمعيات ا�هلية الجديد بتاريخ  29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016  والذي يقيد العمل 
يلقي  فضفاضة،  لمسوغات  وفقًا  والمنع  الرقابة  لممارسة  مسوغات  السلطات  ويعطي  ا�هلي 
بظالله على مستقبل العمل ا�هلي والثقافي في مصر. خاصة وأنه قد جاء في أعقاب تضييق شديد 

في مجال الحريات العامة.

لبنان

 

 معدل 10% من قيمة العقود الموقعة مع فنانين أجانب من العاملين في جميع أنواع المهن الفنية على 
المديرية  في  المختصة  الدوائر  بإلزام  المرسوم  هذا  من  الثامنة  المادة  تنص  حين  في  اللبنانية،  ا�راضي 
التأشيرة  طالب  يبرز  لم  ما  الخارج  من  أجانب  فنانين  الستقدام  تأشيرة  إصدار   بعدم  العام  لÛمن  العامة  

إيصاًال يثبت  تسديد رسم 10%  مرسًال بصورة العقد المؤشر عليه من وزارة المالية1.

1  الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية العدد 34 عام 2016 

اقتطاع 2% من عوائد
بطاقات الحفالت والعروض

الفنية لفائدة صندوق
تعاضد الفنانين في لبنان

بوزارة  خاصة  تنظيمية  مراسيم   7 توقيع   2016 العام  شهد    
الثقافة. تخصص اثنان منها بالتنظيم المهني والعمل الثقافي 
 3705 مرسوم  يرتبط   .4382 والمرسوم   3705 المرسوم  وهما 
المرتبطة  الضريبية  الموارد  يحدد  الذي  الفنية  المهن  بتنظيم 
من   %2 اقتطاع  على  ينص  وهو  الفنانين  تعاضد  بصندوق 
بطاقات الحفالت وعروض ا�عمال الفنية، با¶ضافة إلى استيفاء  

http://jo.pcm.gov.lb/j2016/j34/contents.htm
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    أما مرسوم  4382 فهو متخصص في تنظيم كيفية إدارة وتسيير الصندوق الخاص بدعم ا�نشطة  
والصناعات الثقافية1، وتأتي بقية المراسيم ضمن قطاع اÏثار2.

الرسمية  الرؤية  لسيطرة  إضافة  التشريعات،  هذه  من  كبيرة  بحصة  اÏثار  قطاع  استئثار  الالفت  من    
ا�نشطة  بدعم  الخاص  بالصندوق  المتعلق  المرسوم  كحال  الصادرة،  المراسيم  جميع  على  الحكومية 
البرامج  دعم  إلى  الرامية  والخاصة  العامة  المشاريع  تمويل  إلى  الصندوق  يهدف  الثقافية.  والصناعات 
تمويل  في  والمساهمة  الثقافية  للشؤون  العامة  المديرية  بها  تعنى  التي  الميادين  في  وا�نشطة 
انتاجات الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة وأنشطتها، وال سيما دعم إنتاج ا�فالم والوثائق والمنشورات 

السمعية البصرية، وفي تسويق هذه النتاجات.

صياغة  في  دور  الخاص  القطاع  أو  المستقلين  الثقافيين  الفاعلين  لقطاع  كان  إذا  ما  الواضح  غير  ومن     
المرسوم أو الكيفية التي سيدعم بها هذا الصندوق أعمالهم خاصة وأن هيئة إدارة الصندوق حكومية بالكامل.

 

1  الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية العدد 52 عام 2016 

2 قائمة المراسيم المتعلقة باÏثار: 

سلطة  ممارسة  وكيفية  أعماله  تسيير  وقواعد  وصالحياته  مهامه  وتحديد  للمتاحف  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  تأليف  كيفية  تنظيم  إلى  اÏيل   3050 مرسوم 

الوصاية لرقابتها عليه.

مرسوم 3057  اÏيل إلى  تنظيم آلية التدخالت الميدانية ا�ثرية التي تقوم بها المديرية العامة لآلثار في مجال الحفريات الوقائية وا¶نقاذية

مرسوم 3061 اÏيل إلى  تنظيم المكتبة الوطنية وكيفية تأليف مجلس إدارتها وتحديد مهامه وصالحياته وقواعد تسيير أعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية 

رقابتها عليها

مرسوم 3065 اÏيل إلى تنظيم الجرد العام لآلثار القديمة المنقولة 

مرسوم 4381 اÏيل إلى تنظيم كيفية إدارة وتسيير الصندوق الخاص  باÏثار والمنشآت التاريخية. 

يال يال - مسرح الحارة- فلسطين ©عطا جابر
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فلسطين

   نظراً لتعّطل المجلس التشريعي منذ عام 2007 يتم تصديق القوانين الجديدة من قبل مكتب الرئيس 
ويعتمد ذلك على ا�ولويات، حيث تعمل وزارة الثقافة حاليًا على ثالثة قوانين: قانون صندوق التنمية

غير  الثقافي  التراث  صون  وقانون  الثقافة.  لوزير  ورفعه  عليه  التعديالت  وإجراء  صوغه  تّم  الذي  الثقافي 
المادي؛ حيث تّم عقد ورشات متخصصة مع مكتب اليونسكو وإجراء التعديالت عليه ومواءمة نصوصه 
وهذه  الوطنية،  المكتبة  قانون  إلى  إضافة   .2003 للعام  المادي  غير  الثقافي  التراث  صون  اتفاقية  مع 

القوانين الثالثة بانتظار المصادقة من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية. 

   يُذكر أن وزارة الثقافة الفلسطينية قد أنجزت بالتعاون مع مجموعة من الخبراء استراتيجية قطاع الثقافة 
أولهما  عنصرين؛  للثقافة  الوطنية  الخطة  وتشمل   .2022  -2017 أعوام  لخمسة  وتنمية"  "شراكة  والتراث 
وثيقة سياسية تعرض الرؤى وا�ولويات والسياسات الوطنية. فيما يركز العنصر الثاني على االستراتيجيات 
القطاعية وتعرض ا�هداف االستراتيجية والنتائج التي ستعمل المؤسسات على تحقيقها حتى عام 2022.

تتعلق  تشريعات  أي  حكوماتها  عن  تصدر  فلم  والعراق  وا�ردن  وسوريا  واليمن  والسودان  الجزائر  في  أما    
بالفنون والثقافة في العام 2016. 

   وبذلك غابت القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بقطاع الثقافة والفنون عن ست دول في عام 2016، 
تقييد  في  سياسية  رغبة  تستقطبها  ا�خرى  الدول  في  الجديدة  والتشريعات  السياسات  أن  نالحظ  بينما  
للفنانين  المهني  والدعم  الثقافي  التنوع  من  لمزيد  سياسي  دعم  أو  مصر،  كحال  ا�هلي  العمل 

والصناعات ا¶بداعية كتونس والمغرب، أو يتعطل إصدراها نظراً للمركزية الشديدة كفلسطين.

2- إتاحة الثقافة للشرائح األوسع

في  واسعة  لشرائح  والمبادرات  والبرامج  الثقافية  التحتية  البنى  وإتاحة  انتشار  لمدى  المحور  هذا  يعرض    
والمجتمات  ا�طراف  عن  بعيداً  والعواصم  المدن  في  تركزها  حيث  من  التقرير.  هذا  يتناولها  التي  الدول 
المهمشة والقرى ومحاوالت تغيير هذا الواقع على مستوى السياسات واالستراتيجيات خالل العام 2016.
الثقافي العربي، حيث تتركز الخدمات وا�نشطة والفعاليات    تسيطر المركزية الشديدة على المشهد 
تجمعات  وفي  والمحافظات  القرى  في  تنعدم  أو  تتراجع  فيما  الحضرية  والمراكز  العاصمة  في  الثقافية 
وتونس  والمغرب  ا�ردن  من  كل  في  والفنانين  الناشطين  قبل  من  ضغطًا  استدعى  مما  المهمشين. 
باتجاه إدراج الفئات المحرومة والمهمشة في الخطط الوطنية الهادفة ¶تاحة المنتج أو النشاط الثقافي 

على المستوى الوطني.

الشمالية  إربد  مدينة  في  إال  الثقافية  التحتية  البنية  في  استثمار  أي  المحافظات  تشهد  لم  ا�ردن  ففي    
بينما  الثقافي.  إربد  مدينة  مركز  تجهيز  تم  حيث  عمان.  العاصمة  بعد  مدينة  أكبر  ثاني  تعد  والتي 
عملها  وآليات  إداراته  تطوير  مستوى  على  واضحة  استراتيجية  غياب  من  المتاحف  قطاع  يعاني 

الجمهور.  وتواصلها مع 
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وغياب  المحليين  الفاعلين  تهميش  إلى  أدت  للثقافة  الحكومية  ا¶دارة  مركزية  فإن  الجزائر  في  أما    
المبادرات خارج العاصمة. ويتكرر ذات ا�مر في موريتانيا حيث يتركز النشاط الثقافي والفني في العاصمة 
نواكشوط والعاصمة السياسية نواذيبو فيما يختفي في الواليات والمدن الكبيرة ا�خرى، مع تهميش 
الثقافي. الفئات المستهدفة للفعل  الريف والقرى الصغيرة غير المتواجدين في خارطة  عميق لسكان 

  فيما يشهد لبنان بوادر واعدة ¶قامة الفعاليات الثقافية من قبل بعض الناشطين في الفنون والثقافة 
خارج العاصمة، يُذكر منها افتتاح دار الفنان في حامانا الذي ستتولى إدارته مجموعة كهربا، وأيضا ً ا¶قامة 
Apeal لمدة شهر في بلدة رأس مسقا، وافتتاح سينما ستارز في النبطية.  الفنية التي نُظمت من قبل 

 
الحضرية  التجمعات  خارج  أو  المهمشة  الفئات  إلى  تتوجه  التي  الثقافية  الفعاليات  تكون  ما  وغالبًا    
الكبيرة أول ضحايا تقليص الميزانيات الثقافية. إذ ألغت وزارة الثقافة العراقية مهرجان المربد في البصرة. 
كما تعاني المؤسسات الثقافية الفلسطينية المستقلة من أزمات مالية تهدد استدامتها. بينما أطاحت 
ا�زمة االقتصادية في السودان بكافة أشكال المبادرات المحلية الثقافية والخدمات إلى درجة أنه اليوجد 

فيها إال 3 دور عرض على المستوى الوطني. 

بقايا سينما النيلين في السودان ©موقع سكاي نيوز

للصراع  نتيجة  للتدمير  اليمن  في  الثقافية  التحتية  البنى  وتعرضت  الثقافية  الخدمات  توقفت  فيما    
الكتب  دار  فناء  من  جزء  استقطاع  تم  صنعاء  ففي  فيها.  ا�منية  ا�وضاع  وانهيار  البالد  في  المحتدم 
الحمد  (دار  الشعبي  الموروث  بيت  مصادرة  تمت  حين  في  شعبي،  كمطعم  محلي  لمستثمر  لتأجيره 
التحتية  للبنية  تدمير  من  الحرب  به  تكفلت  عما  ناهيك  الحوثيين.  للمسلحين  مقر  إلى  وتحويله  سابقًا)، 
على  المليشيات،  قبل  من  التفجير  أو  العربي،  التحالف  طيران  قصف  عبر  إما  ا�ثرية،  والمواقع  الثقافية، 
مكتبة  ذلك  في  بما  بتعز،  الثقافية  السعيد  مؤسسة  بالحديدة،  الثقافي  المركز  قصف  المثال  سبيل 
وقلعة  بتعز،  الوطني  المتحف  قصف  بالكامل،  العمالت  متحف  ونهب  تحتويها،  التي  المخطوطات 
القاهرة، وبراقش في الجوف، وتفجير قبة الشبزي، قبة الجنيد، ا�شرفية، المظفر بتعز، قصف المهلهل في 
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   أما في سوريا فيحاول النظام استعادة فعاليات ثقافية رسمية غابت طوال ا�عوام الخمسة الماضية 
مثل:  إعادة إحياء معرض الكتاب بدمشق في شهر آب/أغسطس بعد توقف دام خمس سنوات، شاركت 
نيسان/أبريل  شهر  في  للسينما  العامة  المؤسسة  أقامت  كما  وعربية1.  سورية  نشر  دار   75 بالمعرض 
مهرجان سينما الشباب وا�فالم القصيرة بدورته الثالثة2 ، وأعلنت في 4 أيلول/سبتمبر عن إطالق الموسم 
مهرجان  إطالق  إلى  إضافة  وا¶خراج،  الكتابة  مجالي  في  الشباب  سينما  دعم  مشروع  من  السادس 
سينمائية  صالة  أول  تأسيس  على  عام  مئة  بمرور  احتفاًال  أيار/مايو  شهر  في  ينتهي"  ال  عيد  "السينما 
احترافية في سورية3 ، إال أن المهرجان تم تأجيله إلى وقت الحق4 . كما أعلنت مديرية المسارح والموسيقا 

Franziska Preuß© تظاهرة مساحات ا�مل – برلين

1  [د.ك]، برعاية الرئيس ا�سد.. العطار تفتتح معرض الكتاب ال28 في مكتبة ا�سد الوطنية، [مرجع الكتروني]، من موقع الوكالة العربية السورية لÛنباء – سانا، 

موجود على الرابط: https://goo.gl/x6Py3R، تاريخ النشر: 24 آب/أغسطس 2016، تاريخ المعاينة 27 كانون الثاني/يناير 2017.

 ،https://goo.gl/bUVCPG :2   [د.ك]، افتتاح مهرجان سينما الشباب وا�فالم القصيرة الثالث بأوبرا دمشق، [مرجع الكتروني]، من موقع البعث ميديا، موجود على الرابط

تاريخ النشر: 12 نيسان/أبريل 2016، تاريخ المعاينة 27 كانون الثاني/يناير 2017. 

 ،https://goo.gl/BT0p4T :3  الموعي شذى، عيد سينمائي ال ينتهي في دمشق .. بحضور عربي وعالمي، [مرجع الكتروني]، من موقع بوسطة، موجود على الرابط

تاريخ النشر 22 أيار/مايو 2016، تاريخ المعاينة: 27 كانون الثاني/يناير 2017.

4  [د.ك]، تأجيل مهرجان "السينما عيد ال ينتهي"، [مرجع الكتروني]، من موقع جريدة الوطن، موجود على الرابط: https://goo.gl/vsQN1q، تاريخ النشر: 24 أيار/مايو 

2016، تاريخ المعاينة 27 كانون الثاني/يناير 2017.

375 عملية قصف وتفجير
استهدفت مواقع تاريخية ومعالم

أثرية ودينية في اليمن

كوكبان،  حصن  شعيب،  النبي  جبل  مسجد  عمران، 
صنعاء القديمة، تدمير متحف هران بذمار. ومنذ بدء الحرب 
 375 إن  اليمنية  الثقافة  وزارة  في  ا¶حصاء  مركز  يقول 
ومعالم  تاريخية  مواقع  استهدفت  وتفجير  قصف  عملية 

أثرية ودينية في اليمن.

16

https://goo.gl/x6Py3R
https://goo.gl/bUVCPG
http://www.bostah.com/node/27773.html
https://goo.gl/vsQN1q


الدورة ا�ولى من  المديرية  الشباب، وأقامت  في شهر تشرين ا�ول/أكتوبر عن إطالق مشروع دعم مسرح 
مهرجان الالذقية لمسرح الشباب، كما عاد هذا العام مهرجان حمص المسرحي بعد توقف ثمان سنوات.

   تتركز غالبية هذه ا�نشطة في العاصمة دمشق في محاولة ¶ظهار أن الحياة تسير بشكلها الطبيعي 
في المناطق التي يسيطر عليها النظام. أما في المناطق التي يسيطر عليها ما يسمى بتنظيم الدولة 

ا¶سالمية فإن أي محاولة للتعبير الفني أو الثقافي قد تنتهي بمقتل من يقدم عليها.
 

  فيما ينشط فنانو سوريا في المنفى ويثرون المشاهد الثقافية في الدول التي يلجؤون إليها، إذ تشهد 
في  ا�مل1  مساحات  كتظاهرة  مستمرة،  سورية  فنية  وتظاهرات  نشاطات  وعالمية  عربية  عواصم  عدة 
إضافة  الحوار،  وجلسات  وا�دبية  الفنية  العروض  من  العديد  أيام  لعدة  شهدت  التي  برلين  العاصمة 
الثقافي  المال  رأس  خسارة  يعني  مما  ا�خرى،  التظاهرات  من  والعديد  الموبايل  �فالم  سوريا  لمهرجان 
على المستوى المحلي وغيابًا تامًا عن المشهد الثقافي على المستوى الوطني. فقد هاجر وسافر عدد 
كبير من المواهب الفنية والثقافية لتقيم خارج سوريا من فنانين وكتاب ومثقفين، وأصبحت مدن مثل 
الحصر2.  ال  المثال  سبيل  على  السورية،  الثقافية  والفعاليات  با�نشطة  تعج  وبرلين  واسطنبول  بيروت 

ثالثة مبادرات ¶دراج شرائح أوسع ضمن الخطط الثقافية الوطنية التي تبنتها تونس   2016   شهد العام 
والمغرب وا�ردن بضغط من الفاعلين الثقافيين فيها.

    إذ سعت تونس إلى تكريس الالمركزية والحوكمة المحلية للعمل الثقافي، حيث تبنت حكومة  الوحدة 
من  والرفع  الالمركزية  تعزيز  إلى  يهدف  والذي  الفنون"3  "مدن  برنامج   2016 آب/أغسطس  في  الوطنّية 

الحركية الثقافية داخل جهات البالد وتقريب الفنون إلى الحياة اليومية للمواطن.

"مغرب  ويعتبر  ا�خرى،  االستراتيجية  القطاعات  باقي  مثل  الحكومي،  البرنامج  في  الثقافة"4  "مغرب 
الثقافة" مخطط  طموح على صعيد االستراتيجية الثقافية، يطالب برفع ميزانية الثقافة في الوقت الذي 
ترصد فيه بعض الدول %1 من ميزانيتها العامة للثقافة، يظل المغرب متأخراً بنسبة دعم بلغت  0,25% 

فقط من  ميزانية  2015.

 ،https://goo.gl/kiewPF  :موجود على الرابط ،DW 1 [د.ك]، "مساحات ا�مل" .. سوريون يخاطبون قلوب ا�لمان بعروض ثقافية، [مرجع الكتروني]، من موقع

تاريخ النشر: 4 تشرين ا�ول/أكتوبر 2016. تاريخ المعاينة: 4 شباط/فبراير 2017.

2 Johansen Henriette, Syria’s Art In Exile Is Roaring, MEMO Publisher, London, 2014. Available online with the link: https://goo.gl/hGx3GT.  

3 خليل مفيدة، بعد االنطالق في مشروع "تونس مدن الفنون" هل تفّتك الجهات حقها في الثقافة أم أن نصيبها سيقتصر على ساحات الفنون والصور 

التذكارية، [مرجع الكتروني]، من موقع المغرب، موجود على الرابط: https://goo.gl/pClbkf، تاريخ النشر: 28 أيلول/سبتمبر 2016، تاريخ المعاينة: 27 كانون 

الثاني/يناير 2017.

 http://www.cotizi.com/fr/petitions/un-pct-culture  :تيÏ4 لالطالع على العريضة االلكترونية من خالل الرابط ا

أكثر من 600 ناشط وفاعل ثقافي مغربي
يطالبون برفع ميزانية وزارة الثقافة من

خالل مخطط مغرب الثقافة

   كما طالب أكثر من  600  ناشط وفاعل
مثقفين  من  بالمغرب،  الثقافة  مجال  في 
وباحثين  وإعالميين  وفّنانين  وأكاديميين 
ستشكل  التي  السياسية  ا�حزاب  وخبراء 
مخّطط   بتضمين  الجديدة،  الحكومة 
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    وشّدد النداء ذاته على أن "الثقافة المنشودة هي التي يكون الولوج إليها من طرف الفئات المحرومة 
منها ضرورة وشرطًا للعيش المشترك"، ُمشيراً إلى "مفهوم الثقافة كجزء ال يتجزأ من ا¶ستراتيجيات التنموية 
مضافة."1 اقتصادية  قيمة  خلق  على  الثقافي  المعطى  ُقدرة  ويستحِضُر  والمقبلة،  الحالية  القطاعية 

ا�ردن وفاعلين  الثقافية في  بالتعاون مع مجموعة السياسات  برنامج ثقافة ميد  ا�ردن فقد قام  أما في     
كانون  شهر  وفي  أيار/مايو  شهر  في  اجتماعات  بعقد  الثقافة  وزارة  عن  ومندوبين  مستقلين  ثقافيين 
والخاصة  الرسمية  والجهات  الثقافة  لوزارة  مساندة  واستراتيجية  رؤى  وضع  بهدف   ،2016 ا�ول/ديسمبر 
بياناتها  اÏمنة وقواعد  والثقافة وتشريعاتها وبيئاتها  الثقافية  السياسات  التعليم، لتحسين وضع  وقطاع 
في ا�ردن، وقد خرجت االجتماعات بتوصيات ونماذج وخطط سيتم طرحها عام 2017. واستأثرت المحافظات 
والفئات المهمشة بحصة كبيرة من التوصيات الخاصة بإتاحة الثقافة والفنون وتبني الالمركزية من قبل 

الدولة والفاعليين الثقافيين.

الثقافية  البيوت  العراقيين بشكل ملحوظ في  ازدياد النشاط لÛدباء     من الالفت على صعيد المبادرات 
على مستوى المحافظات التي ال يوجد فيها مقار التحاد ا�دباء العراقيين. يستحق هذا النشاط المتابعة 
في 2017 . إذ قد ينشأ عنه تحول هذه البيوت إلى فضاءات بديلة تحتضن النشاطات الفنية والثقافية على 

المستوى المحلي في العراق. 

مبادرة هل تعرف؟  ©المجموعة العراقية للسياسات الثقافية

1  ]د.ك[، مئات الفاعلين يطالبون بمخطط "مغرب الثقافة"، ]مرجع الكتروني[، من موقع هسبريس، موجود على الرابط: https://goo.gl/RpNsRB. تاريخ النشر: 
26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، تاريخ المعاينة 10 شباط/فبراير 2017.
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العربي وخاصة في العواصم  العالم  زال مركزيًا في  الثقافي ما  التخطيط     يبدو من العرض السابق أن 
تونس  هي  مختلف  بشكل  المركزية  ملف  مع  تعاملت  دول  ثالث  أن  إال   .2016 في  الحضرية  والمراكز 
تقديم  دائرة  من  والخروج  الالمركزية  من  مزيد  باتجاه  الثقافيون  الفاعلون  ضغط  حيث  وا�ردن.  والمغرب 
من  الخروج  محاوالت  فتظل  ولبنان  العراق  في  أما  غيرها.  دون  محددة  قطاعات  إلى  والفنون  الثقافة 
الثقافة  إتاحة  كاليمن  دول  في  ا�مني  الوضع  يمنع  فيما  المتابعة.  تستحق  خجولة  كمبادرات  العواصم 
السورية  العاصمة  في  الرسمية  الثقافية  الجهود  تتركز  بينما  ا�منية،  الحالة  لتدهور  نظراً  الشرائح  لكافة 

�هداف سياسية.

3- حرية التعبير والحقوق الثقافية

   يتناول هذا المحور من التقرير وضع حرية التعبير الثقافي والفني في الدول محور هذا التقرير واالنتهاكات 
بحماية  يتعلق  فيما  التطورات  إلى  يشير  كما   .2016 العام  في  والفنانون  المثقفون  لها  تعرض  التي 

الحقوق الفنية والثقافية في الدول التي تسعى إلى تعزيزها.

   تصاعد انتهاك الحريات والحقوق الثقافية في الدول موضوع هذا التقرير خالل العام 2016 وباسثناء بعض 
التطورات ا¶يجابية في المغرب والجزائر فإن التوجه العام هو تقييد حرية التعبير وانتهاكها على المستوى 
إنهياراً �نظمتها من قبل  التي تشهد  الدول  الصحافّيون ويخطفون في  يُقتل  إذ  الفردي والمؤسساتي. 
أو تصادر  الفنانون  أو يسجن  ا�حيان.  السياسية بشكل أساسي ومن قبل معارضتها في بعض  ا�نظمة 
التي  والتطورات   2011 أعمالهم في الدول التي تشهد محاوالت مستميتة للعودة بالساعة إلى ما قبل 

شهدها الربيع العربي، ويقوم التشريع بضمان التضييق على ما تبقى من حريات. 

الثقافية كان قيام الحكومة المغربية بالمصادقة  التعبير والحقوق  التطورات ا¶يجابية على صعيد  أبرز     
بتاريخ 3 آب/أغسطس 2016 على مشروع القانون التنظيمي رقم ٠4.16  والذي يتعلق بالمجلس الوطني 
للغات والثقافة المغربية، والذي تطرقنا له في محور أشكال وأسس التنظيم ا�هلي والمهني، إضافة إلى 
26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لÛمازيغية وكيفية إدماجها في  مشروع القانون التنظيمي رقم 
مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة. وتعد هذه القوانين تطوراً ايجابيًا في ملف طال النقاش حوله 

لعقود في المنطقة العربية يتعلق باحترام ثقافة المواطنين ذوي ا�صول غير العربية وحقوق ا�قليات.

   تطور آخر شهدته الجزائر يتعلق بعودة الحراك الفني الخاص بالفنانين المستقّلين والنشاط الضاغط 
باتجاه وقف الرقابة ومالحقة الفنانين، خاّصة بعد حادثة إيقاف الشرطة لعازف الغيتار "محّمد دوحة" في 
16 كانون الثاني/يناير. والذي أدى إلى حركة مناصرة له ولحق الفنانين والمثقفين في استعادة الشارع 

أودان في  بدأ في ميدان  الذي  المناصرة  الجماهير، ليصل مّد  المباشر مع  التعبير  وممارسة حّقهم في 
العاصمة إلى شبكات التواصل االجتماعي وحتى إلى عواصم أوروبّية،  ويذكر أن القانون الجزائري مازال 
يمنع التظاهر دون رخصة خاصة حتى بعد رفع حالة الطوارئ سنة 2011، مما يعرقل أي مساع لتوسيع 
رقعة الممارسات الفنّية في الشارع الجزائري، ومع زيادة ضغط الفاعلين الثقافيين على السلطات بداية 
بين  يتراوح  السلطات  تعامل  أن  بدا  عمومًا  التراخيص  سلطة  من  الثقافي  الفعل  لتحرير   2011 من 

التضييق والترخيص. 
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 رسم غرافيتي بحي الحامة في العاصمة الجزائرية

في  الشباب  لمشاركة  يتعرض  حيث  وسيادتِها  الّدولة  برموز  الفيلم  مساس  بحجة  حّموم  فيصل 
تتجاهل  رمزية  حركة  في  لÛيّام،  الختامي  اليوم  في  ببرمجته  وذلك  مرة،  �ول  الجزائر  في   2014 انتخابات 

الدعاوى القانونية المرفوعة ضد الفيلم.
 

   أما في ا�ردن، فقد شهد العام 2016 اغتيال الكاتب ناهض حتر بعد أن شارك على صفحته الشخصية 
مسيئًا  متدينة  أوساط  اعتبرته  والذي  لäسالم.  داعش  رؤية  من  يسخر  كاريكاتوريًا  رسمًا  (الفيسبوك)  على 
لäسالم، رغم أن الكاتب لم يرسمه وغير مسؤول عن محتواه. يعد هذا االغتيال سابقة لم تحدث منذ 1970 

على مستوى التحريض المفضي إلى القتل.

لمنع  ا�منية  ا�جهزة  قبل  من  المستمر  التدخل  في  تجسد  شديداً،  أمنيًا  تضييقًا  بدورها  السودان  شهدت 
الفعاليات أو عرقلتها بدون مسوغ قانوني، كعرقلة تصوير فيلم "حفنة تمر" �سباب روتينية وإدارية، الفيلم 
مأخوذ عن قصة الروائي السوداني الطيب صالح التي تحمل االسم نفسه.  إضافة إلى محاولة إغالق اتحاد 
الكتاب السودانيين، حيث صدر قرار بإغالقه قبل أن يستأنف االتحاد ويستطيع إلغاء قرار ا¶غالق في كانون 
ا�ول/ديسمبر 2016. بينما شهد قطاع الصحافة تضييقًا شديداً، فعلى سبيل المثال ال الحصر نشرت شبكة 

  Journalist For Human rights

1  لمعلومات أكثر حول الفيلم والتظاهرة الرجاء الضغط هنا

األيام السينمائية لبجاية في الجزائر 
تكسر قرار منع أحد األفالم

وتقوم بعرضه في اليوم الختامي

ا�فالم،  أحد  عرض  لمنع  تحديًا  الجزائر  شهدت  كما     
عندما قامت جمعية "برجيكت هورت" المشرفة على 
تنظيم "ا�يام السينمائية لبجاية" الممتّدة من 3 إلى 
المشاهدة  لجنة  قرار  بكسر   ،2016 أيلول/سبتمبر   9

الوزاريّة القاضي بمنع عرض فيلم  1VOTE OFF للمخرج  
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(صحفيين لحقوق ا¶نسان)1  قائمة بالمصادرات التي حدثت فى خمسة أيام فقط، وهي الفترة الممتدة من 
والوطن  والصيحة  التيار  صحف  مصادرة  تمت  حيث  ا�ول/ديسمبر،  كانون   2 إلى  الثاني/نوفمبر  تشرين   28

وا�يام والجريدة واليوم التالي، وذلك بشكل شبه يومي. 

صارخة  انتهاكات  في  واليمن  والعراق  سوريا  من  كل  في  المتدهور  والسياسي  ا�مني  الوضع  تسبب    
كزكي  المعارضين  والكتاب  الفنانين  بحق  االعتقال  يمارس  السوري  النظام  يزال  ما  إذ  الثقافية.  للحقوق 
الفنية  النقابات  تحيل  فيما  وآخرين.  الزراعي  عدنان  والكاتب  كوكش  سمر  والفنانة  كورديللو  ومهيار 
على  لهم  عقابًا  البالد  خارج  كانوا  وإن  حتى  إرهاب  ومحكمة  تأديب  محاكم  إلى  المعارضين  الفنانين 
إلى  المعارضين  الفنانين السوريين بالغًا يقضي بتحويل عدد من منتسبيها  إذ أصدرت نقابة  مواقفهم. 
وردت  الذين  أغلب  أن  رغم  النقابية“،  التزاماتهم  لتسديد  مبادرتهم  ”عدم  بسبب  وذلك  تأديب“،  ”مجلس 
أسماؤهم في البالغ مقيمين خارج البالد، وعليهم أحكام بالسجن صادرة عن ”محكمة ا¶رهاب“ التي أحدثها 
النظام بعد اندالع الثورة السورية. ومنهم جمال سليمان وعبد الحكيم قطيفان ومي سكاف ومكسيم 

خليل ولويز عبد الكريم وسميح شقير ومازن الناطور لمعارضتهم النظام.2

   فيما تتواصل التهديدات واالعتقاالت واختطاف الصحفيين في العراق وإغالف قنوات تلفزيونية بموجب 
قرارات رسمية كحال قناة البغدادية التي أوقف بثها بناء على طلب من هيئة ا¶عالم واالتصال العراقية.

  هذا وقد سجلت في اليمن 100 حالة انتهاك طالت صحفيين ومصورين وعشرات المواقع االلكترونية. 
شملت االختطاف والتهديد والتحريض وا¶عتداء إضافة إلى حجب المواقع. من كال جانبي الصراع في 

اليمن. في ظل توقف تام للنشاط الثقافي.

  

ا�مين النتقاده تعامل الدولة اللبنانية مع الالجئين السوريين3  .وأوقف آخر �نه انتقد رئيس جمهورية 
أسبق ومنعت عروض لعدة أفالم في 4 مهرجانات. 

  أما موريتانيا، البلد ذو التصنيف ا�فضل عربيًا على صعيد حرية التعبير، فقد شهد قائمة طويلة من 
بينها  من  لرموز  مسيئة  اعتبرت  برامج  وتوقف  مالية  وعقوبات  وتضييق  مضايقات  منها:  االنتهاكات 
تناولوا  لفنانين  القضايا  وتلفيق  عليا  بأوامر  تعلًال  كاريكارتير  رسومات  ومصادرة  الجمهورية،  رئيس 
رئيس الجمهورية باالنتقاد، إضافة للهجوم الشرس الذي أعقب قيام مخرجة موريتانية بالتخلي عن 

اللباس التقليدي.

موقع  من  الكتروني]،  [مرجع  السودان،  وجنوب  السودان  في  والتعبير  الصحافة  حرية  وأوضاع  حالة  وتوثيق  رصد  (جهر):  االنسان  لحقوق  صحفيون  [د.ك]،   1

سودانايل، موجود على الرابط:                                                     ، تاريخ النشر: 3 أيار/مايو 2016، تاريخ المعاينة: 20 كانون الثاني/يناير 2017.

الرابط:  االتحاد برس، موجود على  الكتروني]، من موقع  [مرجع  تأديب"،  المعارضين "مجلس  الفنانين في سورية لمنتسبيها  [د.ك]، عقوبة جديدة من نقابة   2

https://goo.gl/txkuwm، تاريخ النشر: ١١ تشرين ا�ول/أكتوبر 2016، تاريخ المعاينة: 10 شباط/فبراير 2017.

3  حسن محمد، الدفاع عن السوريين يضعف هيبة الدولة اللبنانية، [مرجع الكتروني]، من موقع روزنة، موجود على الرابط: https://goo.gl/aVYniQ، تاريخ النشر: 

10 كانون ا�ول/ديسمبر 2016، تاريخ المعاينة: 10 شباط/فبراير 2017.

73 شكوى تتعلق باالعتداء
على حرية الرأي والتعبير 

في فلسطين

انتهاكات  ا�خرى من    ولم تسلم فلسطين ولبنان وموريتانيا، هي 
الحقوق الثقافية. إذ سجلت فلسطين 73 شكوى تتعلق باالعتداء 
رأيه  بسبب  لبناني   طالب  سجن  فيما  والتعبير.  الرأي  حرية  على 
على صفحته  الخاصة على موقع الفيسبوك.  إذ سجن باسل

https://goo.gl/5n8Txf
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أصدرت  قد  لالنتهاك،  والفنية  الثقافية  الحقوق  فيها  تتعرض  دولة  كثالث  المصنفة  مصر   فإن  وأخيراً       
الذي يقيد العمل ا�هلي ويعطي   2016 الثاني/نوفمبر  تشرين   29 الجديد في  قانون الجمعيات ا�هلية 
نشاط  أي  ممارسة  منع  مثل:  فضفاضة،  لمسوغات  وفقًا  والمنع  الرقابة  لممارسة  مسوغات  السلطات 
�نشطتها  الجمعيات  ممارسة  في  الحكومي  التدخل  أو  العام  والنظام  القومي  ا�من  مع  يتعارض 
وخصوًصا التمويل، والنص على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامات مالية 
أو  ميدانية،  بحوث  أو  رأي  استطالعات  الجمعية  أجرت  "إذا  منها:  حاالت،  عدة  في  جنيه  مليون  إلى  تصل 
مارست العمل ا�هلي دون التسجيل وفًقا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية، بما في 

ذلك أجهزة ا�مم المتحدة، دون الحصول على الموافقة الالزمة"

.

غرافيتي للفنان -إل سيد- في حي حارة الزبالين في مصر

    ا�مر الذي يعني فقدان المؤسسات الثقافية المسجلة وفقًا لهذا القانون الستقالليتها وتهديدها با¶غالق 
وسلب العاملين فيها حريتهم في حال االشتباه بانتقادهم لوضع ما، ومنع الحصول على المعلومة مع 

استحالة الحصول على تمويل خارجي.  مما يعني ضرب العمل الثقافي المؤسساتي في مقتل.

   وفقًا للعرض السابق يبدو أن عام 2016 اتسم باستمرار االنتهاكات الخاصة بحرية التعبير الفني وا¶نتاج 
ا�عوام  من  قتامًة  أكثر  العام  هذا  يبدو  وقد  سنوات،  عدة  منذ  العربية  المنطقة  تعيشها  التي  الفني 
على  كاتب  أُغتيل  إذ  التعبير،  حرية  إطار  ضمن  يحملها  التي  ا¶يجابيات  بعض  من  الرغم  على  السابقة 
خلفية مشاركته لرسم كاريكتوري يسخر من داعش على موقع الفيس بوك كما حدث للكاتب ناهض 
حتر في ا�ردن، وسجن باسل االمين لرأي عبر عنه على صفحته. فيما سعت السلطات المصرية إلى تقييد 
الثقافية  الحقوق  لوضع  قاتمة  صورة  السابق  العرض  يرسم  البالد.  في  الثقافي  ا�هلي  العمل  حرية 
والفنية في العالم العربي وتراجعًا ملحوظًا نحو مزيد من تقييد حرية التعبير والتنظيم وتلقي الدعم. 
والمصادرة  للمنع  تحديهم  في  وحراكهم  الجزائريين  الثقافيين  الفاعلين  محاوالت  تبرز  التراجع  هذا  ورغم 

إضافة إلى جهود المغرب باالعتراف بالتعددية الثقافية وقوننتها كتطورات إيجابية في هذا السياق. 
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4- التمويل

2016، وبشكل أساسي     يتناول هذا المحور من التقرير التمويل المتاح لدعم الثقافة والفنون خالل عام 
االستثمار  حجم  ويقارن  بنودها.  وعن  عنها  معلومات  توفر  حال  في  الحكومية  الثقافة  وزارات  موازنات 
تعكسها  التي  وا�ولويات  والثقافي  الفني  للقطاع  العربية  المنطقة  دول  تعيره  الذي  والفني  الثقافي 

بنود موازناتها المعلنة.

مليون دوالر في مصر تتقاسمها وزراة الثقافة والشباب والشؤون الدينية. دونما تحديد لمخصصات كل منها.

(رواتب  ا¶داري  الصرف  التالية:  لÛوجه  ا�ولوية  يعطي  منطق  وفق  الحكومية  الموازنات  غالب  توضع    
الموظفين الحكوميين)، البنى التحتية واالحتفاليات الثقافية الرسمية من مهرجانات فنية وثقافية. ونادراً 
لعمل  التقليدية  ا�طر  خارج  الثقافية  البرمجة  أو  المحلية  المبادرات  لدعم  الموازنات  في  بنود  تخصص  ما 

الوزارات، التي غالبًا ما تفضل فنونًا بعينها ومحتوى خال من جرعات النقد واالختالف.

   وفي حال تعرضت الدول �زمات اقتصادية، تكون ميزانيات الثقافة أولى الضحايا إذ تقتطع أجزاء كبيرة 
منها وتلغى فعاليات بالكامل كحال الجزائر الذي سيعرضه هذا الجزء. وقد يتنهى أمر الوزارة -في الحاالت 
التي  السودان  أو   2003 ا�ردن  في عام  الثقافة في  وزارة  أخرى كحال  بوزارة  ا¶لحاق  أو  القصوى- لäلغاء 
جائزة  على  وأبقى  محلية  مهرجانات  ألغى  الذي  العراق  وكذلك  والمتاحف.  للمكتبات  إغالقًا  تشهد 
المكتبة ا�دبية المتخصصة في النجف بقيمة 384 ألف دوالر امريكي تشكل بنداً كبيراً من موازنة الثقافة 

مهرجان المسرح ا�ردني 2016

   تراوحت الميزانيات الحكومية المرصودة لقطاع 
الثقافة في العالم العربي في عام 2016 مابين 5 
ماليين دوالر  فما دون في  موريتانيا  وأكثر من 230   

 

ميزانية وزارة الثقافة الموريتانية لعام 2016
ال تتجاوز خمسة ماليين دوالر أميركي
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   البالغة ما يقارب مليون ونصف دوالر أمريكي.1

   ومن المالحظ أن خطط الوزارات واستراتيجياتها توضع بمعزل عن الفاعلين الثقافيين ومتلقي الثقافة 
على المستويين الوطني والمحلي، ينتهي ا�مر بتكرار بنود بعينها قد ال تكون ذات أهمية أو أثر في قطاع 
بالعمل  المتعلقة  والموازنات  الخطط  وضع  في  ا�هلي  الثقافي  القطاع  يشارك  ال  إذ  والثقافة.  الفنون 

الثقافي وتنحصر آليات وضع الموازنات في إطار البيروقراطية الحكومية. 

    ناهيك عن أن االعتماد التام على تمويل الدولة، ال يعطي الفنان السيطرة الكاملة على إبداعه، والكلمة 
ا�خيرة فيما يتعلق باختياراته الفنية. وفي دول تحتل أعلى المراتب في انتهاك الحريات الثقافية وحق التعبير 

من قبل السلطة يظل هاجس المنع والمصادرة مصدراً للقلق لدى الفنانين والفاعلين الثقافيين. 

    لذا يلجأ الكثير من الفنانين إلى داعمين خارجيين أو للقطاع الخاص -إن وجد – هربًا من البيروقراطية أو 
القمع الحكومي. ينطبق هذا الوضع على كافة الدول العربية ولم تشهد أي دولة تغييراً يذكر في العام 
أو في حاالت  التمويل.  الفنانين مساحة أكبر في مساعيهم للبحث عن  نادرة أعطت  إال في حاالت   .2016

تحاول الدولة من خاللها دعم االستثمار في الصناعات ا¶بداعية والدعم المباشر لالنتاج والتسويق الفني 
مثل المغرب التي سيعرض هذا الجزء تجربتها بإنشاء مكتب تصدير الموسيقى المغربية MOMEX. أو في 
البحث عن دعم دولي في إطار التعاون الثقافي لبعض القطاعات الثقافية التي توقفت بعض الدول عن 

تخصيص الميزانيات لها كحال الجزائر التي قلصت ميزانية وزارة ثقافتها2.
 

   مرة أخرى تبرز جهود كل من تونس والمغرب في هذا المجال. حيث تم عقد ندوة في صفاقس لوضع 
سياسة ثقافية جديدة نابعة من المجتمع المدني، إذ تّم عقد ندوة في مدينة صفاقس في شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر 2016 لوضع سياسة ثقافّية جديدة نابعة من المجتمع المدني وذلك بمبادرة من المجتمع 
التونسي  العاّم  االتّحاد  ومشاركة  المدني  المجتمع  دعم  وبرنامج  الخاّص  القطاع  من  وبدعم  المدني 
للّشغل، وخرجت بعّدة توصيات منها: دعم إطار قانوني جديد للفنان وتكريس الّدعم للمجتمع المدني 
العمومي  الّدعم  على  االرتكاز  وتقليص  الثقافي  االنتاج  تمويل  مصادر  لتنويع  الّدعوة  مع  الثقافي 

لضمان استقاللّيته.

ّ تخصيص حوالي 22,237  مليون دينار (حوالي 10 مليون دوالر أمريكي) للدعم  المالي المباشر للفنون3. 

1  [د,ك]، السومرية نيوز تنشر نص قانون موازنة 2016 الصادر من وزراة المالية، [مرجع الكتروني]، من موقع السومرية نيوز، موجود على الرابط:                                                           

2  وّقع وزير الثقافة الجزائري عزّ الدين ميهوبي على برنامج تبادل ثقافي لسنوات 2017-2019 بين الجزائر وكوريا الشمالّية وذلك تحيينا لالتفاقية الموقعة بين البلدين   
في 16 أيلول/سبتمبر 1964، ومّما يقرّه االتفاق تشجيع تبادل الفرق الفنية والتعاون في مجاالت النشر وترجمة ا�عمال ا�دبية وتكوين الخبراء في حفظ التراث الثقافي، 
ويبدو أّن ميهوبي يتوجه النفتاح المشهد الثقافي الجزائري خارج أطره التقليديّة والمرّسخة، فقد اختتم سنته الثقافّية بزيارة للجمهوريّة ا¶سالمّية ا¶يرانّية باحثا سبل 
تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، موقعا مع نظيره ا¶يراني على اتفاقيات في السينما بين المكتبات وترميم الوثائق والمخطوطات في الموسيقى، وفي الفنون 

التشكيلية التمثيلية، ويبدو أن هذا التوجه يحتمه تقارب سياسي واستراتيجي وفقًا للرؤية الجزائرية القائمة على بعث وتنظيم التحالفات القديمة.
3  وزراة المالية التونسية، ميزانية الدولة لسنة 2016 – الباب العشرون وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، الجمهورية التونسية، تشرين ا�ول/أكتوبر 2015. متوافر 

على الرابط: 

   https://goo.gl/٧LlkTP.2017 تاريخ النشر: 16 تموز/يوليو 2015، تاريخ المعاينة 10 شباط/فبراير ،

 

حوالي 10 ماليين دوالر أميركي للدعم الحكومي المباشر
للفنون، وزيادة تزيد على 20% لقطاع الثقافة في تونس

 100 حوالي  تخصيص  إلى  إضافة    
 (%20,27) بزيادة  امريكي  دوالر  مليون 
مقارنة بميزانّية عام 2015. وتم 

 

.http://bit.ly/2kWmupb
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    أما المغرب فقد استحدثت في العام 2016 مكتب تصدير الموسيقى المغربية MOMEX، وذلك بالشراكة 
إلى  المكتب  ويهدف  للفوسفاط،  الشريف  المكتب  ومؤسسة  هبة  مؤسسة  وبدعم  الثقافة  وزارة  مع 
في  والمشاركة  الترويجية  الجوالت  طريق  عن  الفّنانين  ومواكبة  المغربي  الموسيقي  بالمنتج  التعريف 
ونشر  الخارج؛  في  المهرجانات  مبرمجي  مع  االتصاالت  وتدبير  للموسيقى؛  العالمية  المهنية  الملتقيات 
المعلومات وتزويد المهنيين والفنانين بها ومواكبة المشاريع الفنّية على الحوامل الرقمية الجديدة؛ 
وتيسير حركة تجوال الفنانين على المستوى الّدولي. فيما يعد خطوة رائدة تستحق المتابعة في مجال 

الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال دعم الصناعات ا¶بداعية. 

بوستر ملتقى افريفيا والشرق ا�وسط للموسيقا في المغرب

الخاص  للقطاع  المجال  وفتح  الثقافي  االستثمار  تشجيع  نهج  تبني  ثقافتها  وزير  دفع  الذي  ا�مر  تقشف. 
لالسهام في تمويل وإنعاش القطاع الثقافي، خالفًا لالعتماد الكامل على دعم الدولة طوال العقود الماضية.

   كما أدى تقليص موازنة الثقافة إلى البحث عن مصادر دعم للبنى التحتية الثقافية وبناء قدرات كوادرها 
"أوبرا  بناء  مشروع  لدعم  يورو  مليون   30 مبلغ  الصين  تستثمر  إذ  الدولية.  الثقافية  االتفاقيات  تفعيل  عبر 
والفنون  والموسيقى  والمخطوطات  الوثائق  وترميم  السينما  مجاالت  في  إيران  مع  والتعاون  الجزائر". 

التشكيلية والدرامية.

    أما باقي الدول فقد استمرت في ذات النهج ما قبل 2016. حيث خصص مبلغ 2,3 مليون دوالر لدعم قطاع اÏثار 
في لبنان بعيداً عن الثقافة والفنون. ولم تنشر بنود هذه الميزانية ولم يتسنى لفريق البحث الحصول عليها. 

65% هي نسبة انخفاض ميزانية وزارة
2015 الجزائرية مقارنة بعام  الثقافة 

الجزائر  في  الثقافة  وزارة  ميزانية  انخفضت  بينما   
 2015 مليون دوالر في العام   463 65%، من  بمعدل 
إلى 167 مليون دوالر في العام 2016 نظراً النخفاض 
عوائد النفط مما دفع الحكومة إلى انتهاج سياسة 
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الخطة  حسب  مدني-  مجتمع  مؤسسة  -وهي  الثقافي  للقطاع  التعاون  مؤسسة  موازنة  تصل  بينما 
العامة  موازنتها  من   %29 يعادل  بما  دوالر  مليون   37  1(2016-2014) لÛعوام  للمؤسسة  االستراتيجية 

لÛعوام الثالثة. 
  

الثقافي  للملف  والمغرب  تونس  حكومتي  من  كل  توليه  الذي  االهتمام  جلي  بشكل  المالحظ  من    
بتراجع ملحوظ   2016 الثقافة، بينما يتسم عام  واالستثمار فيه ويتبدى ذلك من خالل مخصصات ميزانية 
تعديالت  أي  ا�خرى  الدول  تشهد  ال  بينما  والعراق،  والسودان  وفلسطين  الجزائر  في  الثقافة  تمويل  في 

ملموسة على صعيد موازنة الثقافة وأساليب تمويل الفعل الثقافي والفني. 

 
1  لالطالع على الخطة االستراتيجية لمؤسسة التعاون 2014-2016 الرجاء الضغط هنا 

فلسطين هي الدولة الوحيدة التي تفوق
فيها ميزانية الدعم المالي األهلي للثقافة

ميزانية الدعم الحكومي

فإن  جمعها  تم  التي  للبيانات  وفقًا  و    
يفوق  التي  الوحيدة  الدولة   هي  فلسطين 
فيها الدعم ا�هلي المالي للثقافة ذاك الذي 
السلطة  موازنة  قيمة  تبلغ  إذ  الدولة.  تمنحه 

الوطنية المخصصة للثقافة 9 ماليين دوالر
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خاتمة
   الحظنا خالل التقرير مجموعة من السمات ا�ساسية التي تطبع المشهد العام للسياسات الثقافية في 
دفع  شأنها  من  التي  الجديدة  الثقافية  التشريعات  وغياب  الثقافي،  الفعل  كمركزية  العربية،  المنطقة 
لالنتهاكات  مستمر  لتصاعد  إضافة  الثقافة،  تمويل  ميزانية  في  وتراجع  ا�مام،  إلى  الثقافي  الفعل  عجلة 
بعض  في  وثقافية  مدنية  بمبادرات  ذلك  يترافق  والصحفي.  والثقافي  السياسي  التعبير  بحرية  الخاصة 

الدول تسعى لتطوير حال القوانين الناظمة للفعل الثقافي. 

الربيع  بداية  من  سنوات  ست  بعد  العربي  والفني  الثقافي  المشهد  على  االستقطاب  يطغى  حيث     
العربي، ويتقاسم عدد من دول التقرير حالة عدم االستقرار السياسي واالجتماعي وا�مني. في ظل محاولة 
معظم الحكومات ربط الفعل الثقافي با�من القومي والوطني، وتطبيع االنتاج الثقافي قدر استطاعتها 
مع خطابها الرسمي السائد. وهي السمة ا�ساسية التي اتسمت بها التقارير الدورية للسياسات الثقافية 

لÛعوام السابقة والتي تستمر معنا في هذا العام.
 

والمؤسساتي  الجماعي  العمل  تعيق  التي  الثقافية  التشريعات  من  مزيد  باستخدام  ذلك  ويتجلى     
المستقل كمثال مصر في عام 2016 وقانون الجمعيات الجديد الذي يعيق تطور العمل المدني ويصعب 
الثقافي  ا¶نتاج  عجلة  إبطاء  في  والبيروقراطية  القرار  اتخاذ  مركزية  وتستمر  الجمعيات،  استمرار  مهمة 
كفلسطين والسودان. بينما تغيب التشريعات الثقافية الجديدة عن نصف الدول التي يغطيها التقرير في 

إشارة واضحة لركود وكمون السياسات واالستراتيجيات الثقافية ضمن المشهد العام.
 

الذي  الجزائر  رأسها  أكثر من دولة على  الثقافي في  ا¶نتاج  تراجعت موازنات وسبل دعم  أخرى     من جهة 
الثقافة  إلى  يُنظر  حيث  الماضي.  العام  ميزانية  من   %65 إلى  ثقافتها  وزارة  ميزانية  هبوط  نسبة  بلغت 
على أنها من الوزارات الكمالية التي يتم البدء بتقليص موازنتها في فترة الضائقة أو الحرب أو ا�زمات 
الثقافي  للملف  والمغرب  تونس  حكومتي  من  كل  توليه  الذي  االهتمام  جليًا  ويبدو  االقتصادية. 

واالستثمار فيه.
 

اعتماد  طريق  عن  كتونس  الثقافي  العمل  آليات  تطوير  نحو  واعد  بشكل  الدول  بعض  تخطوا  بينما     
تشريعات وسياسات أكثر انفتاحا على العمل ا�هلي والشراكة مع المجتمع المدني. وتليها المغرب في 
الثقافي  العمل  لتطوبر  المجال  وفتح  التعدد  من  مزيد  باتجاه  واضحة  بهمة  تعمل  والتي  السياق  ذات 

الفردي والجماعي والصناعات ا¶بداعية. 

   فيما يتصاعد مسلسل االنتهاكات للحريات الثقافية والفنية في كافة الدول العربية بشكل يثير القلق. 
النقابات  توظيف  يتم  كما  االنترنت.  وناشطي  الرأي  أصحاب  والتوقيف  والسجن  والحظر  الرقابة  وتطال 
الفنية سياسيًا بهدف لعب دور بوليسي يحد من قدرة منتسبيها عى التعبير وا¶بداع. في ظل تراجع ترتيب 
الدول العربية على كافة المؤشرات الدولية لحرية التعبير وا¶نتاج الثقافي. يرسم العرض السابق تحديات 
من  مزيد  نحو  ملحوظًا  وتراجعًا  العربي  العالم  في  والفنية  الثقافية  الحقوق  وضع  على  خطورة  تشكل 
تقييد حرية التعبير والتنظيم وتلقي الدعم. ورغم هذا التراجع تبرز محاوالت الفاعلين الثقافيين الجزائريين 
وحراكهم في تحديهم للمنع والمصادرة  إضافة إلى جهود المغرب باالعتراف بالتعددية الثقافية وقوننتها 

كتطورات إيجابية في هذا السياق. 
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العواصم  في  وخاصة  العربي  العالم  في  الثقافي  النشاط  على  المركزية  سيطرة  التقرير  رصد  كما     
تونس  هي  مختلف  بشكل  المركزية  ملف  مع  تعاملت  دول  ثالث  أن  إال   .2016 في  الحضرية  والمراكز 
تقديم  دائرة  من  والخروج  الالمركزية  من  مزيد  باتجاه  الثقافيون  الفاعلون  ضغط  حيث  وا�ردن.  والمغرب 
من  الخروج  محاوالت  فتظل  ولبنان  العراق  في  أما  غيرها.  دون  محددة  قطاعات  إلى  والفنون  الثقافة 
العواصم كمبادرات خجولة تستحق المتابعة. فيما يحول تدهور الوضع ا�مني في سوريا واليمن أمام أي 

تطورات جديدة في هذا ا¶طار. 

    رصد هذا التقرير بشكل مبدئي بعض النقاط التي تستحق الدراسة بشكل مستفيض مستقبًال، كحال 
مستوى  على  المتابعة  بها  المبذولة  الجهود  تستحق  حيث  والمغرب،  تونس  في  الثقافية  السياسات 
يفسح  قد  الجهود  تلك  نجاح  أن  إذ  والفنانين.  الثقافيين  الفاعلين  وأوضاع  والبرامج  والسياسات  التشريع 
التجربة خالل السنوات المقبلة. مع متابعة  الثقافيين في باقي الدول العربية لتعميم  المجال للفاعلين 

حثيثة للوضع في تونس والذي مازال هشًا فيما يتعلق بقمع المعارضيين وناقدي السلطة1. 

عند  متزايد  بشكل  المصطلح  هذا  يظهر  حيث  ا¶رهاب،  ومكافحة  الثقافة  موضوعة  تستوقفنا  أيضا     
مكافحة  قوانين  استخدام  في  عربية  دول  شرعت  وقد  الثقافية.  والسياسات  االستراتيجيات  عن  الحديث 
ا¶رهاب والجريمة االلكترونية لخنق حرية التعبير في دول كا�ردن وتونس ومصر. يتوقع أن يزداد اللجوء إلى 
هذه القوانين تحت ذرائع مختلفة في السنوات المقبلة لكبح جماح النقاش والتعبير الذي وجد في الفضاء 

االلكتروني ملجئًا له في ظل غياب منابر حرة تسمح بذلك.2
 

    كذلك يطرح الوضع الحالي لتمويل الثقافة العديد من ا�سئلة حول عالقة التمويل واستدامة الفعل 
الثقافي، فمن المتوقع أن يشهد القطاع الثقافي المستقل أزمات على صعيد التمويل الخارجي في ظل 
توجه التمويل الدولي نحو ا¶غاثة ا¶نسانية في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة كسوريا واليمن والعراق. 
البد  ولذلك  الدعم.  على  الحصول  على  قدرته  لتقييد  السلطة  جانب  من  حثيثة  محاوالت  يشهد  قد  كما 
التمويل  ثنائية  عن  بعيداً  إبداعاتهم  واستدامة  لصون  حثيثة  جهوداً  يبذلوا  أن  الثقافيين  للفاعلين 
العالم وفي سياقات  الفنون في  الحكومي-ا�جنبي. وذلك عن طريق استكشاف نماذج لتمويل وإدارة 

سياسية واجتماعية شبيهة بحال المنطقة العربية.

1  لالطالع على تقرير لمنظمة العفو الدولية حول حال الحريات في دول الربيع العربي ومن بينها تونس الرجاء الضغط هنا

2  لالطالع على تقرير منظمة Electronic frontier foundation  حول الرقابة التي تفرضها الحكومات على حرية التعبير االلكتروني الرجاء الضغط هنا
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