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 مقدمة

المستند االتي یحوي مسح عام لمواضیع في مجال الثقافة, خاصة المتعلقة بمجال 
  المناصرة ألجل حقوق ثقافیة متساویة للمواطنین العرب في اسرائیل.

 

في  والذي أخذ منحًى تصاعدیا للتھدید المستمر ةالعربی  ةالثقافی  اتعرض النشاطتت
الثقافة    لرئاسة وزارة  عضوة الكنیست میري ریغیف  السنوات األخیرة خالل فترة تولي

, حیث عززت التحریض ضد الثقافة العربیة, واتخذت خطوات عملیة للمس والریاضة
 بالمیزانیات المخصصة لجمعیات الثقافة العربیة بدوافع عنصریة وقومیة.

یة والتي یدور فیھا الحدیث عن اقامة حكومة جدیدة بعد منظومتین في الفترة الحال
, ال زال یحوم تھدید تقلیص المیزانیات على الجمھور 2019انخابیتین خالل عام 

العربي وبالتالي المس بالثقافة العربیة على جمیع األصعدة وھو األمر الذي أصبح 
 زاراتھا.فعال روتینیا ضد الجمھور العربي تقوم بھ الحكومة وو 

ھدف المستند األساسي ھو اعطاء معلومات لقارئیھ (سواءا كانوا مواطنین أو أصحاب 
قرار أو جمعیات مجتمع مدني) عن االشكالیات االساسیة التي یعاني منھا الجمھور 

 العربي في مجال الثقافة.

الثقافیة جمعیات الثقافة العربیة والمنتجین المستقلین یعتبرون مزودي الخدمات 
االساسیین في البلدات العربیة, وھم أول من یعاني من اسقاطات عمل الحكومة في 

 تعزیز او اضعاف الثقافة العربیة.

المخصصة للثقافة العربیة من قبل وزارة الثقافة  في ھذا المستند سنركز على المیزانیة  
ل المؤسسات أخرى مثل تشغی اشكالیاتالوصول إلى من  یمكننا أیًضااألمر الذي ، 

الى االحتیاجات المیزانیاتیة للمواطنین العرب في مجال العربیة و بلدات العامة في ال
 الثقافة. 

 
مصادرنا تعتمد باألساس على معلومات خاصة یتلقاھا مركز مساواة بشكل دوري من 
خالل تعاوننا مع وزارة الثقافة, السلطات المحلیة العربیة, جمعیات الثقافة العربیة 

 ى مؤسسات الثقافة العربیة.ومنتد
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  میزانیة الثقافة العربیة

المیزانیة الُمتلقاة من وزارة الثقافة والمعدة للثقافة العربیة موزعة بین عدة بنود: یوجد 
   بنود میزانیة عامة والتي یمكن لكل سلطة محلیة أو جمعیة أو مؤسسة جماھیریة

طلبھا (میزانیات دعم) ویوجد بنود مخصصة للمجتمع العربي مثل بند الثقافة العربیة 
 ).19420233(بند رقم 

كان ھناك احتجاج صامت على الحجم الضئیل للمیزانیات على مدار سنوات عدیدة, 
الممنوحة للثقافة العربیة ضمن المیزانیة العامة لوزارة الثقافة والریاضة واإلدارة 

البند المخصص للمجتمع المیزانیة الموجودة في  مبلغفإن  عملیاللوزارة.  الثقافیة
الثقافیة المختلفة في المجتمع الفئات بین  یتم تقسیمھھو المبلغ الرئیسي الذي  العربي

 العربي.

  بند الثقافة العربیة

% من 3میزانیة الثقافة العربیة وصلت فقط الى حوالي  2011-2009بین السنوات 
% من 20یة العامة لوزارة الثقافة, فیما تصل نسبة السكان العرب الى حوالي المیزان 

مجمل سكان الدولة. المیزانیة العامة التي تم تقسیمھا على االجسام الثقافیة خالل ھذه 
ملیون شیكل. الیوم میزانیة االدارة الثقافیة في وزارة  643السنوات كانت حوالي 

 .2019ل لعام ملیارد شیكی 1.06الثقافة تصل ل 

قدم مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلیة العربیة التماسا في   2012في عام 
المحكمة العلیا ضد وزارة الثقافة وطالبوا بتكبیر المیزانیة المخصصة في اطار بند 

% من میزانیة وزارة الثقافة, لتتناسب مع نسبة 20الثقافة العربیة وأن تكون نسبتھا 
الدولة. باالضافة لمطالب أخرى مثل تمثیل عادل في اللجان وفي  العرب من سكان

االقسام الثقافیة التابعة لوزارة الثقافة, وعمل مسح لالحتیاجات الثقافیة للمجتمع العربي 
 وتحویل المیزانیات والدعم بحسب جدول زمني یتم تنسیقھ أمام الوزارة. 

حیث قررت المحكمة العلیا أنھا غیر  2016وصل االلتماس الى نھایتھ في أیلول 
مستعدة للتدخل في موضوع تقسیم میزانیات وزارة الثقافة. مع ھذا اثر االلتماس 

ملیون   34.7أعلنت وزارة الثقافة عن تكبیر المیزانیة المخصصة الى أن وصلت الى  
بحسب وزارة الثقافة)  2014عام % منذ 300(ارتفاع یقارب  2018شیكیل عام 

. بحسب التقریر الصادر عن وزارة الثقافة في  2019ملیون شیكیل عام  40والى 
, المیزانیة المخصصة للثقافة العربیة ستستمر باالرتفاع خالل 2016حزیران 

 السنوات القادمة.  
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 :2013نذ في الرسم البیاني التالي یمكن رؤیة التغیر بالمیزانیة على مدار السنوات م

 

   بنود مخصصة اضافیة

, وزارة الثقافة  2019باالضافة الى بند الثقافة العربیة وبحسب بنود میزانیة عام 
 .19420249ملیون شیكیل ل" فعالیات ثقافیة للدروز" تحت البند رقم  6خصصت 

للتطویر االقتصادي االجتماعي في البلدات العربیة لألعوام  922قرار الحكومة 
سیتم إجراء فحص احتوى على بنٍد واحٍد یتعلق بالثقافة العربیة وبحسبھ    2016-2020

بند محدد في میزانیة منھجي لمیزانیات دعم المؤسسات الثقافیة العربیة. ال یوجد 
وزارة الثقافة لھذا الفحص, لذلك من غیر الواضح اذا كانت الوزارة قد خصصت مبلغ 

 في المیزانیة لھذا الفحص أم ال.

في یتعلق بالثقافة العربیة ھو بند معد لتخصیص میزانیات ألكادیمیة اللغة بند اضا
). 19420243ملیون شیكیل (بند رقم  1.45العربیة والتي تبلغ میزانیتھا السنویة 

الف شیكیل لمیزانیة األكادیمیة عام   250علمنا من وزارة الثقافة أنھ تمت اضافة مبلغ  
 .2020-2019یة في األعوام ویجد طلب لتخصیص میزانیة اضاف 2018

, 2018عقب الھجمة الحكومیة على اللغة العربیة من خالل سن قانون القومیة عام 
من غیر المتوقع أن تتدخل الحكومة أو وزیرة الثقافة لتعزیز أكادیمیة اللغة العربیة, 
والتي تواجھ صعوبة في توسیع نشاطاتھا او حتى أن تمارس دورھا مثل باقي 

 اللغویة كاالكادیمیة للغة العبریة في البالد او أكادیمیات في الخارج. االكادیمیات
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  دعم لمؤسسات ثقافیة عربیة

تعطي وزارة الثقافة دعما لمؤسسات ثقافیة عربیة من خالل بند الثقافة العربیة, بالطبع 
 على المؤسسات الثقافیة تقدیم طلبات للوزاة من أجل استنفاذ الدعم.

وزارة الثقافة, ارتفع عدد األجسام التي تلقت دعما من الوزارة بنسبة بحسب معطیات  
% من الطلبات التي 43, في ذات الوقت, حوالي 2018-2014% بین السنوات 15

 قُدمت للوزارة صودق علیھا.

في الجدول التالي یمكن أن نرى تفاصیل طلبات الدعم التي تم تقدیمھا على ید جمعیات 
 :2018-2014نوات ثقافیة عربیة بین الس

 السنة
 

عدد االجسام 
التي قدمت 

 طلبات دعم

عدد 
االجسام 

التي صودق 
 على طلباتھا

نسبة 
االجسام التي 
صودق على 

 طلباتھا

عدد 
الطلبات 

التي تم 
 تقدیمھا

عدد الطلبات 
التي صودق 

 علیھا

نسبة 
الطلبات التي 

صودق 
 علیھا

2014 116 85 73% 233 116 50% 
2015 111 87 78% 189 127 67% 
2016 126 91 72% 237 148 62% 
2017 134 94 70% 252 153 60% 
2018 128 98 76% 238 167 70% 

 

یمكن رؤیة أن ھناك اتجاھا متغیرا عند الحدیث عن نسبة االجسام التي صودق على 
طلباتھا وعن نسبة الطلبات التي صودق علیھا. لكن من ناحیة عدد االجسام والطلبات 

ومن المرجح أن یزداد ھذا االتجاه مع زیادة میزانیة المقدمة یوجد اتجاه ایجابي بسیط,  
المؤسسات الثقافیة العربیة إلمكانیة تلقي  معرفةمع زیادة أیضا و  ,العربیةبند الثقافة 

 الدعم من وزارة الثقافة.

 دعم من السلطات المحلیة

الذي تم إعداده لوزارة الثقافة في بحسب "استبیان الثقافة والفن في الوسط العربي" 
ركزي فعالیات فإن معظم السلطات المحلیة العربیة لیس لدیھا م ,2015أبریل 

انما تتم ادارة مجال الثقافة على ید أقسام أخرى في السلطة   صصین لمجال الثقافة,مخ 
 المحلیة والتي بطبیعة الحال لدیھا انشغاالت أساسیة ال تتعلق بالثقافة.

یمكن االستنتاج بسھولة أنھ لھذا السبب ال یحظى مجال الثقافة باھتمام كبیر داخل 
الثقافیة العربیة القائمة على مبادرات خاصة   دار من قبل المؤسساتی و   ,السلطات نفسھا

 .وتحتاج دائًما إلى دعم وزارة الثقافة لمواصلة أنشطتھا
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 סל"עبند "سیالع" 

دعم في اطار بند سلة الثقافة التقدم بطلب للحصول على ال لسلطات المحلیةا بامكان
الحیاة الثقافیة  المساھمة في تعزیز  ) وذلك بھدف: "סל"ע  -סל תרבות עירוני  البلدیة (

لتشجیع وأیضا    ,الجغرافیة واالجتماعیة, خاصة في الضواحي  والفنیة لرفاھیة المجتمع
وزیادة الوعي   ,الثقافیة والفنیةفي المجاالت  المھرجانات واألنشطة الثقافیة والمبادرات  

أنشطة طویلة تأسیس  والمساعدة في ,نشطة الثقافیة والفنیةالنكشاف على األالعام وا
والتي سیتم دعمھا من قبل االدارة الثقافیة في  جل وإنشاء ھیئات ثقافیة وفنیةاأل

 الوزارة".

الفعالیات التي تتلقى الدعم ھي المھرجانات المجانیة أو مع رسوم دخول رمزیة التي 
تقیمھا السلطة المحلیة, وأیضا دعم مبادرات ومشاریع جدیدة في مجال الثقافة والفن,  

ملیون شیكیل. أغلب السلطات    45ود من خالل ھذا البند یصل الى  المبلغ العام المرص
المحلیة العربیة موجودة في الفئة التي ممكن أن تقدم طلب دعم من خالل ھذا البند, 

 ملیون شیكیل. 18تلقت السلطات المحلیة العربیة ما مجموعھ  2018في عام 

 اقامة مؤسسات عامة وتشغیلھا

عامة في ملیون شیكل إلنشاء مؤسسات  750مبلغ  922قدم قرار الحكومة رقم 
النتھاء تم ا  ,2019حتى حزیران   المجتمعات العربیة مثل مؤسسات ثقافیة واجتماعیة.  

في مباني  أنشئت تتعلق بمجال الثقافة والفنون 6منھا  ,مؤسسات عامة 10من بناء 
 .ثقافیة ني متعددة الوظائف ومراكزومبامراكز جماھیریة عرض و مكتبات وصاالت

 بناء أي مؤسسات عامةبھا م یتم  لبعد سنوات عدیدة   خاصةویعتبر ھذا التطور إیجابًیا  
 .العربیة بلداتفي ال

على  ما یتوجب معرفتھ بما یتعلق باقامة مؤسسات عامة ھو أنھ بعد اقامة المؤسسة
أو في المجتمع العربي   البلدةفیة في  مع إحدى الھیئات الثقا  یةالمحلیة توقیع اتفاق  ةالسلط

یعزز مھني متخصص, األمر الذي بشكل عام لتشغیل المؤسسة العامة الجدیدة بشكل 
یوفر فرصة للجمعیات الثقافیة العربیة لتوسیع ,وأیضاً  العربیة  بلداتالمشھد الثقافي في ال

 . لبلداتلتعزیز النشاط الثقافي في ا الُموفرة لھمستخدام المساحة الو  نشاطاتھا
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 اشكالیة مراسي الثقافة

, نشرت وزارة الثقافة نداءا للجمھور (على شكل مناقصة) یتعلق باقامة 2018في أیار  
لواء تابع للوزارة وھي ألویة تفتقر لمؤسسات عامة  13في  مرسى ثقافي محلي 16

لى المراسي ان تتضمن: "ورشات بحسب نداء الجمھور ع  تقدم خدمات ثقافیة للسكان.
عمل فنیة, أعمال جدیدة وتعاون مع أطر في البالد والخارج, وستكون المراسي مستقلة 
اداریا مع برنامج عمل فني خاص بالجمھور المتلقي". والمراسي المقامة ھي مجاالت 

 المسرح, الموسیقي, الرقص والفن البالستیكي.

, المجاالت التي تركز علیھا وزارة الثقافةتھ الذي طلب  مسح الثقافة والفنون بحسب 
تعد ھذه المناطق من بین المناطق  المراسي تعتبر مجاالت تفتقر لھا البلدات العربیة

 صنقلذلك بحسب المسح یوجد  باإلضافة ,التي تفتقر إلى الثقافة في المناطق العربیة
 .التحتیة للثقافة ىعام في المیزانیات والبن

 
بلدات عربیة بجھود كبیرة من أجل الفوز بھذا الدعم ورغم مرور حوالي قامت عدة 

سنة ونصف من موعد التقدیم لم تنشر وزارة الثقافة النتائج الى االن, مما یعني أنھ في 
العدید من البلدات العربیة یوجد مباني عامة غیر مستغلھ لمجاالت ثقافیة, بسبب التأخر 

ي العامة من الممكن جدا ان تتم استغالل المساحة التي بالنتائج وبسبب النقص في المبان
أعدت للثقافة ألمر آخر مما سیصعب على الفائز بالمناقصة ایجاد مبنى عام في 

 المستقبل عند الفوز بالمناقصة.

توجھ مركز مساواة وبعض من السلطات المحلیة العربیة الى وزارة الثقافة باستجواب 
بحسب تقریر  ج وردت الوزارة بأجوبة غیر شافیة.عن سبب التأخیر في نشر النتائ 

, أعلن الوزارة انھا ستنشر تفاصیل السلطات المحلیة 2019وزارة الثقافة في حزیران  
 الفائزة بالمناقصة لكنھا لم تذكر تاریخ او فترة زمنیة محددة.

 میزانیات متاحة اضافیة من قبل وزارة الثقافة

تیة في وزارة الثقافة, وھي مخصصة لعدة مجاالت یوجد عدد كبیر من البنود المیزانیا
بسبب   فنیة وثقافیة واجتماعیة یمكن لجمعیات ثقافیة او منتجین مستقلین أن یقدموا لھا.

النقص الكبیر في المیزانیات المخصصة للبلدات العربیة, على الوزارة مسؤولیة 
میزانیات من مشاركة جمعیات الثقافة العربي والمنتجین بخصوص أمكانیات تلقي 

البنود الممكنة. باالضافة لذلك, استغالل میزانیات اضافیة من وزارة الثقاقة سیساھم  
 بتطویر مجاالت ثقافیة جدیدة عدا عن القائمة الیوم.
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 قائمة بالبنود المیزانیاتیة لدعم مجاالت ثقافیة مختلفة:

 رقم البند اسم البند
 

 19420230 صندوق مساعدة الكتاب والفنانین 
 19420207 مجموعات مسرح

 19420212 فنانین مستقلین
 19420214 مؤسسات ثقافة علم بحث

 19420215 دعم المسارح
 19420216 دعم –موسیقى واوركیسترا 

 19420218 دعم –متاحف 
 19420220 دعم –رقص 

 19420221 دعم –مسلسالت 
 19420222 ومجالتأدب 

 19420223 دعم مكتبات
 19420224 فن بالستیكي

 19420226 دعم –مھرجانات للثقافة والفن 
 19420231 دعم الثقافة في المجتمع

 19420235 ثقافة في النقب
 19420236 دعم –مدارس للفن 

 19420240 دعم –حقوق مؤلفین للتسجیالت 
 19420257 العربیةمنتدى الجمعیات الثقافیة 

 
  ومشاریع مبدعین مستقلین -الرقص 

19420258 

 19420259 موسیقى
 19420260 أرشیف

 19420263 أجسام في ضائقة میزانیاتیة
 

باالضافة الى طلب تخصیص میزانیات اضافیة یوجد ھناك حاجة القامة مباني عامة 
مسارح, دور سینما ومتاحف. اقامة اضافیة في البلدات العربیة مثل اكادیمیة للفنون, 

ھكذا مباني ستعطي فرصة لجمعیات الثقافة لتشغیلھا ولتفعیل میزانیات دعم اضافیة 
تقدمھا وزارة الثقافة. بشكل عام تنشر وزارة الثقافة في شھر تشرین أول من كل عام 

 نداءات للجمھور تتعلق بطلبات دعم.
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  الھجوم السیاسي على الثقافة العربیة

على المؤسسات الثقافیة والمبدعین ھجمات األخیر لوزیرة الثقافة میري ریغیف ال
 ,العرب توصلنا إلى حالة ال تطاق من حیث حریة التعبیر والحریة اإلبداعیة في البالد

منع ات ومیزانی سحب ریجیف تھدید الثقافة العربیة من خالل  ةحاول الوزیرتحیث 
یة الثقافة العرب  نالشرعیة ع لنزعوكل ذلك للترویج م, العروض واألفال اقامة بعض

 .ضد الجمھور العربي في البالد بشكل عنصريوبالتالي التحریض 

لتعاون مع وزیر المالیة موشیھ روجت میري ریجیف با, 2019-2018 االعوام في
ة على مشروع عدم الموافق  مشروع قانون "الوالء في الثقافة". على الرغم منل  لونح ك

یة تنتج افثقمؤسسات عن یزانیات منع م بتبریر تھدد میري ریغیف إال أن ,القانون
یوجد امكانیة   لوزراءبكل االحوال, لدى اقیم الدولة ورموزھا.    أعمال "ال تتماشى" مع

یمكن االفتراض أنھ المیزانیات.    یمكن منعالمؤسسات   من  أيعن ألن یقرروا بأنفسھم  
لمؤسسات ل سیكون بشكل أساسي موجھ المیزانیات فان منع قانون,في حال تم سن ال

 العربیة التي تعزز الثقافة العربیة التاریخیة.

  ,برئاسة میري ریجیف ,قامت وزارة الثقافة ,على الرغم من سقوط مشروع القانون
بایصال الخطاب الثقافي الى ھاویة سیستغرق وقتا طویال للخروج منھا خاصة مع 

الخطاب   خطاب السیاسي الذي یتدھور إلى العنصریة والقومیة بقیادة الحكومة عموًما.ال
 والرقابة. كم األفواهخطاب یعزز  القائم,

صة للمجتمع ھناك فرصة كبیرة ألن تكون المیزانیات المخص  بناءا على جمیع ما ذكرنا,
سیجعل من الصعب االستمرار   األمر الذي.  ةالعنصری   مةالھج   اثرالعربي مھددة أیًضا  

د أنھا تقدم التحتیة في المجتمعات العربیة لمجر ىالثقافیة والبن جاالتفي تطور الم
 الفن.عن طریق  ثقافتھم كفلسطینیین
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 مطالب الجمھور العربي في مجالي الثقافة والفنون 

ح میزانیاتیة  مطلوب تخصیصھا لصال  طلبات  فیما یلي قائمة    ,لشرح الوارد أعالهتتمة ل
 خاصالجمھور العربي في مجال الثقافة والفن للعامین المقبلین. ھناك حاجة إلى برنامج  

مع السلطات المحلیة العربیة خالل تعاوننا  اعدادھا مني تم طلبات والت یشمل ھذه ال
ووزارة الثقافة والجمعیات الثقافیة العربیة والفنانین والمبدعین المستقلین في المجتمع 

 العربي.

المیزانیة  البند
المطلوبة لعام 

 (شیكیل) 2020

المیزانیة المطلوبة 
 2021لعام 

 (شیكیل)

 مالحظات

اضافة لبند الثقافة 
 العربیة

رفع سنوي  ملیون 11 ملیون 11
تدریجي في 
 میزانیة البند

تخصیص میزانیة 
المؤسسات  رمیملت 

 العامة والثقافیة

  ملیون 3 ملیون 3

مدرسة تحضیریة 
 للمسرح

  الف 500 الف 500

توزیع منح على 
 فنانین عرب

  الف 230 الف 224

حتلنة مسح 
االحتیاجات من 

 2015عام 

مسح جدید للثقافة  - الف 200
 والفن

إنشاء قاعدة بیانات 
 للثقافة العربیة

إنشاء قاعدة بیانات  الف 100 الف 200
 وصیانتھا

إضافة میزانیة إلى 
أكادیمیة اللغة 

 العربیة

تدریجیة زیادة  الف 500 الف 500
میزانیة سنویة في 
 األكادیمیة

الحفاظ على المباني 
التاریخیة 

 تجھیزھمو 
 ثقافیةغراض أل

  ملیون 150 ملیون 150

إنشاء أول متحف 
 في مدینة عربیة

  ملیون 10 ملیون 25
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المیزانیة  البند
المطلوبة لعام 

 (شیكیل) 2020

المیزانیة المطلوبة 
 2021لعام 

 (شیكیل)

 مالحظات

تأسیس أول سینما 
/ مدینة  بلدةفي 

 عربیة

  ملیون 3 ملیون 4

تمریر استكماالت 
لجمعیات ثقافة 

تجنید ربیة حول ع
 األموال

  الف 150 الف 150

صفوف  8اقامة 
 فنیة

 الف 250
 

في مجاالت  الف 520
الموسیقى والفن 

والمسرح التشكیلي 
 والكتابة اإلبداعیة

 ملیون 374.864 ملیون 179.62 ملیون 195.244 المجموع
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