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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ُمقدِّ
 إعداد وحترير

حنان احلاج عيل وناديا فون مالتسان



    مــا بــن عــام 2009 وعــام 2020 عقــٌد ونّيــف مــن الزمــن حتّولــت فيــه السياســات الثقافيــة من 
مصطلح غري معروف عاّمة يف العامل العريب، أو يف أحسن األحوال غري ُمتداول، إىل موضوع 
يــة كانــت أو إقلمييــة أو دوليــة، وتضعهــا الــدول عــىل طاولة 

ّ
هتــمّ بــه مؤّسســات عديــدة محل

سياســاهتا العامــة طائعــًة كانــت أو مرغمــة. وجــيلّ للعيــان تزاُيــد هــذا االهمتــام يف فــرتات 
الثــورات الــي باغتــت العديــد مــن الــدول العربية دافعــًة أطياًفا مــن قوى املجمتــع املدين إىل 
املطالبة إّما بوضع سياسات ثقافية فاعلة  يف حال غياهبا، وإّما بتغيري جذري يف السياسات 
الثقافيــة الداعمــة لألنظمــة البائــدة، أو بطرح إصالحات جوهرية عىل مســتويات عّدة مهنا 
الترشيعات الناظمة للعمل الثقايف وأطر متويله ودعمه، والهيكليات التنظميية لوزارة الثقافة 
والــوزارات املعنيــة األخــرى... إخل، وصــواًل إىل املطالبــة بوضــع خطط عمٍل اســرتاتيجية جتعل 
من الثقافة والفنون رافعة اقتصادية تمنوية ُمستدامة غري مركزية تطال املركز والهوامش 

عىل حّد سواء.
 وهنــا ال بــّد أن نتســاءل: مــا مصــري هــذا االهمتــام يف ظــّل تراجــع احلــراك الثــوري نســبيًّا 
ــا حتــت وطــأة  يًّ

ّ
أو غيابــه كل الظــروف واملعطيــات،  كــّر وفــّر حبســب  بــن  أو تذبُذبــه  ــا  يًّ

ّ
أو كل

األنظمــة التوتاليتاريــة »اجلديــدة« القدميــة، أو بفعــل تــرذم بعــض البــالد العربيــة إىل شــبه 
كانتونات متحاربة؟ 

ليســت اإلجابــة آحاديــة وال يســرية، وخباّصــة عندمــا نعلــم أّن هنــاك سياســاٍت ُممضــرة1 
ــف مــن مجموعــة ممارســات غــري معلنــة يتوافــق علهيــا أهل الســلطة وأصحــاب املصاحل 

ّ
تتأل

عــىل حــّد ســواء وحتّل محّل القوانــن والترشيعات املكتوبــة، فتتيح هوامش متعــّددة للفعل 
خارج السياسات والقوانن املكتوبة، سواء بالتوازي أو بالتعارض معها،  مثلما حيدث حن 
ب األعراف السياســية واالجمتاعية عىل مبادَئ أساســيٍة يف الدســتور، فيتعّن عىل كّل 

ّ
تتغل

باحــث يف السياســات أن يتحــّرى عــن هــذه السياســات املمضــرة ويــيء علهيــا. إضافــة إىل 
د النظــرة إىل مفهــوم الثقافة يف البلــد الواحد وارتباط حتــّوالت هذه املفاهمي  ذلــك، فــإّن تعــدُّ

بالتحوُّالت السياسية واالجمتاعية واالقتصادية واألمنية يزيد املهّمة تعقيًدا.
ق بلبنان، حيث أجريت 

ّ
ا عىل الســؤال أعاله فميا يتعل  يف كّل األحــوال، اجلديــر ِذكــره ردًّ

البحــوث الــي بــن أيدينــا والــي نقــّدم لهــا اآلن، أّن االهمتــام مبوضــوع السياســات الثقافيــة 
تنامــى مــع انطــالق رشارة ثــورة 17 أكتوبر/ترشيــن األّول عــىل غــرار تنامــي اهمتــام املجمتــع 
اللبنــاين مبراجعــة مجمل املمارســات السياســية للنظــام احلايل، وذلك من أجــل رصِد ما هو 
قامئٌ وفهِمه ونقده ودحِضه ونقِضه ومحاولة اقرتاح البدائل عىل املستويات كاّفة. أما وقد 

1  von Maltzahn, Nadia. “What Cultural Policies?” Explicit and Implicit Cultural Policies in Lebanon, 
Middle East – Topics & Arguments, 2017, http://meta-journal.net/article/view/5088 . 
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أضحــت األولويــة بعــد كارثة انفجار 4 آب/أغســطس 2020 تمتّثل يف وضع سياســات إنقاذية 
يف املقام األّول، بعد أن كان االهمتام منصبًّا عىل إرساء سياساٍت تمنوية، فإّن عملية إجراء 
البحوث وجتميع املعلومات وحتليل األرقام ومقارنة املزيانيات يف غياب األرشــفة والشــفافية 
وتشــتُّت قواعــد البيانــات -إْن ُوجــدْت- وتضاُرهبــا وصعوبــة احلصــول علهيــا، تبقــى عمليــًة 
رضورية يلتفت إلهيا وحياول التصّدي لها مجموعاٌت من الناشطن والباحثن والتجّمعات 

ية والدولية2.
ّ
مات واملؤّسسات الثقافية املحل

ّ
واملنظ

ر مســار االهمتام مبوضوع السياســات الثقافية يف  وفميــا يــيل عــرٌض جلانب مهّم من تطوُّ
لبنــان يف القــرن املــايض. جــرى إطــالق مــروع يبحث يف وضــع الّسياســات الّثقافية يف عدد 
 يف 

ٍ
من دول املنطقة العربية سنة 2009، بْغَية حتسن الّسياسات الثقافية الّراهنة وخلق ويع

هذا املجال. فقامت املؤّسسة اإلقلميّية غري احلكومّية املورد الّثقايف، بالتعاون مع املؤّسسة 
الثقافّيــة األوروبّيــة، باختيــار باحثن مــن املغرب واجلزائر وتونس ومرص وفلســطن واألردن 
ولبنان وســوريا عن طريق مســابقة مفتوحة للّنظر يف سياســات دولهم الثقافّية، واستندت 
حبــوث هــذه املبــادرة إىل املحاور اآلتيــة: اخللفّية الّتارخيّيــة، والهيكلية التنظميّية للمؤّسســات 
واإلدارات والــوزارات املعنّيــة، واألهــداف واملبــادئ، واألطــر القانونّيــة، ودور املجمتــع املــدين 
غتن العربّية واإلنكلزييّة، 

ّ
والــراكات، ودعــم اإلبداع. ومتّ نر موجــز للّنتاجئ عقب ذلك بالل

وُعقد مؤمتٌر إقلمييٌّ حول الّسياسات الثقافّية عىل أثرها يف بريوت يف حزيران 2010 3. 
ي دعت إىل تشــكيل فريق عمــل عريب ُيعىن 

ّ
يف ختــام املؤمتــر متّ تبــّي إحــدى التوصيــات ال

بالّسياســات الّثقافّية يمّض ممّثلن للّدول املشــاركة يقومون بدورهم بتشــكيل مجموعات 
عمــٍل وطنيــة هبــدف تطويــر البحــث وطــرح موضــوع الّسياســات الّثقافّيــة للّنقــاش مضــن 
بلداهنم. وُعقد لقاٌء ثاٍن يف عّمان يف نيسان 2011 جرى خالله الّتأكيد عىل أّن العمل الّثقايف 
يف املنطقة يعاين من مشكالت مشرتكة من مضهنا الّنقص يف الّتعاون بن مؤّسسات الّدولة 

2  ُيجري عىل سبيل المثال معهد باسل فليحان المايل دراسًة تشخيصية لقطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية، بتمويل من المعهد الفرنيس 
ووكالة التنمية الفرنسية تحت عنوان »الصناعات الثقافية واإلبداعية يف لبنان: المعطيات االقتصادية، تحليل العوائق، وتوصيات«. 
تسىع الدراسة إىل تحقيق هدفن رئيسين: إلقاء الضوء الكّمي والنويع عىل الوزن االقتصادي الحقيقي لهذه للصناعات الثقافية يف لبنان 

)المرسح، المهرجانات، الموضة، تصميم المجوهرات، السينما، ألعاب الفيديو والبث الرقمي الموسيقي(، ووضع األسس لسياسة عامة 
مناسبة إلحيائها.

كما تطلق مؤسسة سمري قصري بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان مروع: »تحديث صنع السياسة الثقافية يف لبنان«   
ق بالسياسات الثقافية يكون لها تأثري مفيد ومستدام 

ّ
الهدف المحّدد لهذا المروع هو صياغة وتعزيز ما ال يقل عن ثالث أفكار إصالحية تتعل  

عىل حياة المواطن اللبناين، من خالل مجموعة شاملة من الحوافز واإلجراءات التنظيمية والعملية.
تعمل سيليا حساين، مؤلفة البحث حول التمويل العام للثقافة المتضمن يف هذا اإلصدار، عىل إكمال أطروحة الدكتوراه يف جامعة إيكس   

مرسيليا حول موضوع المبادرات المختلفة الي تسىع إىل تطوير السياسات الثقافية يف لبنان، بعنوان » وسطاء الفن من أجل تطوير السياسات 
الثقافية يف لبنان: الحاجة إىل إعادة تحديد مكانة الفن يف المجتمع ».

3   حنان الحاج عيل )تحرير(، مدخل إىل السياسات الثقافية يف العالم العريب، المورد الثقايف 2010،,متاح عىل  موقع المورد الثقايف 
الع عىل الدراسة آلخر مّرة 

ّ
http://mawred.org/an-introduction-to-cultural-policies-in-the-arab-region/ جرى االط

بتاريخ 31 ترشين األّول 2018.
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ي ال تفســح مجااًل واســًعا للفّنانن واملثّقفن، والعقبات 
ّ
والقطاع املســتقّل، والّترشيعات ال

املالّيــة. وقــد اعُتــرت التغــريات الــي كانــت متــّر هبــا املنطقــة يف هــذه الثــورة فرصــًة للّنظــر يف 
تنظــمي العمــل الّثقايف وتطويره عىل أســاس فهم الوضع الّراهــن عىل حنٍو معّمق ووضع رؤية 

طويلة األمد واقرتاح توصيات لبىن حتتّية جديدة أو معّدلة. 
ومضن مبادرة املورد الّثقايف اآلنفة الذكر، أجرت وطفاء حمادي وريتا عازار، سنة 2009، 
دراســة حول الّسياســات الثقافّية يف لبنان. وقامت مىن مريع بتحديهثا ســنة 2014 يف إطار 
ــذي 

ّ
برنامــج »الّسياســة الّثقافّيــة يف املنطقــة العربّيــة« )http://www.arabcp.org/( ال

جرى إطالقه يف أعقاب الّدراسات األّولّية4. أّما يف سنة 2010 فقد نر املحامون نزار صاغّية 
ورنــا صاغّيــة ونايلــة جعجــع دراســة حــول الّرقابــة يف لبنــان، بمتويــل مــن مؤسســة هايرنيش 
بــول5 وذلــك إثــر اجمتاعــات عديدة ملــا مسّي يف حينها »مرصــد الرقابة عىل األعمــال الفّنية 
قة 

ّ
يف لبنــان« والــذي مّض العديــد مــن املؤّسســات الثقافيــة الهادفة إىل رصــد القوانن املتعل

بالرقابة املسبقة عىل األعمال الفّنية ومراجعهتا. ومع بداية سنة 2015 بدأت كلٌّ من حنان 
احلاج عيل، وناديا فون مالتسان، ونزار صاغّية يفّكرون يف العمل عىل مجموعة أحباث حول 
الّسياســة الّثقافيــة يف لبنــان تتنــاول املواضيــع امللّحــة يف هذا املجال إلذكاء الويع وتشــجيع 

الّنقاش يف املوضوع. 
وُيَعدُّ اإلصدار الذي نقّدم له اآلن والُمَعْنَون »نظرة حول الّسياسات الّثقافّية يف لبنان« 
ــي عرضــت جلوانــب مختلفــة مــن الّسياســات 

ّ
جريــت وال

ُ
ــي أ

ّ
نتيجــة ملجموعــة الّدراســات ال

الّثقافّيــة. ويعــّد البحــث يف الّسياســة الّثقافّيــة حقــاًل جديــًدا يف لبنــان، غــري أّن الوصــول إىل 
املعلومــات يف هــذا املجــال يبقــى محــدوًدا. وترمي الدراســات الي حيتوهيا هــذا اإلصدار إىل 
إعطــاء فكــرة أّولّيــة وإىل الّتشــجيع عــىل إجــراء حبــوث الحقة تتنــاول مواضيع ُتعــىن بالقطاع 
الّثقــايف يف لبنــان. وقــد مــّول املــورد الّثقــايف هــذا املــروع يف إطــار دعمــه مجموعــات العمــل 
الوطنيــة عــىل الّسياســات الّثقافيــة يف املنطقــة العربّيــة. فجــرى حتديــد خمســة مواضيــع يف 
هــذا اإلطــار، أال ويه: الترشيعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة، والّتمويــل احلكومــي للّثقافــة، 
وسياســات الــرّتاث ، وتعلــمي الفنــون، واملهرجانــات يف لبنــان وعالقهتــا بالبلديّــات. يف هــذا 
اإلصدار نستعرض الدراسات الثالث األوىل، عىل أن نستكمل العمل عىل الدراسة الرابعة 

واخلامسة، وحنّدد إطاًرا الحًقا لنرهما. 

ع عىل الدراسة 
ّ

4   مراجعة Ar.pdf-2014-Lebanon-Compendium-Profile/06/2015/https://cpl.hypotheses.org/files تّم االطال
آلخر مّرة بتاريخ 31 ترشين الثاين 2018.

  Saghieh, Nizar, Saghieh, Rana and Nayla Geagea. Censorship in Lebanon: Law and Practice. Beirut 2010,   5
lb.boell.org/sites/default/files/censorship_book_arabic.pdf تّم االطالع عىل الدراسة آلخر مّرة بتاريخ 31 ترشين الثاين 2018

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنظرة حول السياسات الثقافية يف لبنان ُمقدِّ 7



حبث يف الّسياسات الّثقافية يف لبنان
يعمتــد مفهــوم الّسياســات الّثقافّية عــىل حتديد معىن الّثقافة، فنهشــد يف لبنان تعاُيش عّدة 
تفســريات للّثقافــة؛ مــا حُيول دون التوّصــل إىل اتّفاق حول معناها. وتتضــارب الرؤى نتيجة 
ــذي تــرك بمصتــه عــىل كيفّيــة مقاربة مختلــف رشاحئ املجمتــع الّثقافية، 

ّ
اإلرث االســتعماري ال

غويّــة، حبيث كان ينظــر إىل اللغة 
ّ
والــي تظهــر بوضــوح، عىل ســبيل املثــال، يف الّسياســات الل

الفرنســية عــىل أهّنــا لغــة النخــب الثقافيــة6. ويف هــذا الصــدد تــؤّدي اجلغرافيــا السياســية 
ل الّتحالفــات عامــاًل أساســيًّا يف حتديــد أطرهــا، فالعالقــات الّثقافّيــة مع 

ّ
ــا، إذ تشــك دوًرا مهمًّ

اجلمهوريّــة اإلســالمّية اإليرانّيــة -مثــاًل- تعمتــد نظــرًة مختلفــة للّثقافة عن تلــك الي تعمتدها 
العالقــات الثقافّيــة مــع فرنســا. وقــد متّ إطــالق عــّدة مبــادرات حــول الّسياســات الّثقافّيــة يف 
لبنان يف العقد املايض مضن عّدة أطر سوف يمّ إدراج بعهضا يف ما ييل لعرض ملحٍة مقتضبة 

عّما جرى حتقيقه من أعمال يف هذا احلقل حّت اليوم. 
بنانية وجامعة البلمند سنة 2012 مؤمتًرا حول سياسات املتاحف 

ّ
وقد عقدت اجلامعة الل

وللتوصل إىل إنشاء مرصد للثقافة هبدف فهم الّثقافة والّسياسات الّثقافّية عىل حنٍو واسع 
ــاد بلديّــات الفيحــاء يف طرابلــس القــّوة الّدافعــة وراء ذلــك ُمــذ 

ّ
الّنطــاق وشــامل. وشــّكل احت

أطلــق مرصــد البيئــة والتنميــة ســنة 2000. وهدف املؤمتــر إىل إبراز أهمّية تطويــر عمل املرصد 
ّيــة. 

ّ
ليــمّض الّثقافــة والعمــل عــىل وضــع سياســات ُتعــىن هبــا وتمتــاىش مــع اخلصوصّيــات املحل

لها 
ّ
وقــد عــرض الكتــاب النــاجت عــن املؤمتــر احلاجــة إىل مرصــد جيمــع املعلومــات ويدرهســا وحيل

يــة اليومّيــة ومنحهــا مــا تســتحّق مــن أهّميــة7. مثّ جــرى إطــالق مــروع 
ّ
لفهــم الّثقافــة املحل

اد بلديّات الفيحاء بن آذار وتّموز 2017 بالّتعاون بن البلديات وغرفة 
ّ

املرصد الّثقايف يف احت
مات 

ّ
الّتجــارة والّصناعــة والّزراعــة يف طرابلــس ورجــال األعمــال واملؤّسســات العاّمــة واملنظ

غري احلكومّية8. 
لبنــان 2020  )Agenda Culturel( مــروع  الّثقافّيــة  ويف عــام 2014 أطلقــت األجنــدة 
كمبــادرة أخــرى ُعنيــت بالّسياســات الّثقافّيــة يف لبنــان حبلــول الذكــرى املئــة لــوالدة دولــة 
لبنان الكبري. وقد هدف هذا املروع إىل املساهمة يف وضع رؤية للّثقافة يف لبنان تستطيع 

6   عندما أعاد متحف رسسق فتح أبوابه يف عام 2015 بعد تجديد شامل واختار استخدام اللغتن اإلنجلزيية والعربية كلغة عرض باستثناء 
الفرنسية، تلقى رئيس المجلس طارق مرتي العديد من الشكاوى.

7   المرصد الثقايف وسياسات المتاحف: أعمال المؤتمر التشاريك بن الجامعة اللبنانية – معهد العلوم االجتماعية – فرع الثالث وجامعة 
البلمند، طرابلس – لبنان، 11-13 كانون الثاين، 2012 / إعداد وتحرير عاطف عطية ومها كيال، 2013.

8  »إطالق مروع إنشاء المرصد الثقايف التحاد بلديات الفيحاء بتمويل من مقاطعة برشلونة«، الوكالة الوطنية لإلعالم، 16 آذار 2017، 
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/274364/nna-leb.gov.lb/ar

   »اختتام مروع المرصد الثقايف يف اتحاد بلديات الفيحاء«، الوكالة الوطنية لإلعالم، 14 تموز 2017،
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/294014/nna-leb.gov.lb/ar
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أن ُترتجــم بسياســة ثقافّيــة. طلــب املــروع مــن اجلميــع املســاهمة يف تطويــر هــذه الرؤيــة 
ــرة 

ّ
املفك وقــد قّدمــت  للمســتقبل9.  واقــرتاح خطــة عمــل  املــايض  مــن دروس  واالســتيحاء 

الّثقافيــة يف الّدراســة الــي أعّدهتــا يف إطار املــروع ونرهتا يف نيســان 2017 ملحة حول وضع 
زت عىل احلياة الّثقافّية )الفّنانن والعروض واجلمهور(، والّتمويل، واحلوكمة 

ّ
الفنون، كما رك

ــرة الثقافية لعّدة 
ّ
والّترشيــع، والُبعــد الــّدويل والّتعاون، والّتعلــمي والّتدريب. َعَمَل فريق املفك

سنوات عىل املوضوع لكن متّ تعليق هذه املبادرة ألسباب عديدة مهنا غياب الدعم من قبل 
وزارة الثقافــة لإلســتمرار يف تنظــمي فعاليــات وطــاوالت مســتديرة حــول مســالة السياســات 
الثقافية، كما جرى تأجيل املروع إىل أجل غري ممّسى بسبب احلالة الي متّر هبا البالد منذ 

17 أوكتوبر 2019 وفق ما أفادت به املفكرة الثقافية10. 
اد األورويب ملّدة خمس 

ّ
ذي مّوله االحت

ّ
غري أّن برنامج »ثقافة ميد« )Med Culture( ال

ل 
ّ
ط اهمتامه عىل جنوب البحر املتوّسط، قد انهتى. لقد شك

ّ
ذي سل

ّ
سنوات )2014-2018( وال

حتسن حوكمة القطاع الّثقايف هدفه األسايس وشّدد أيًضا عىل تطوير الّسياسات الّثقافّية 
يف عّدة دول، مبا فهيا لبنان11. وقام برنامج »ثقافة ميد« بنر دراستن حول وضع الّتعلمي 
العــايل يف القطــاع الفــّي يف عــدد مــن دول جنــوب البحــر املتوّســط، مبــا فهيا لبنــان12، يف إطار 
وحدة املســاعدة الّتقنية لدعم الّثقافة كأداة للّتنمية البرشيّة واالجمتاعية واالقتصاديّة يف 
ف »ثقافة ميد«، سنة 2014، بإعداد دراسة موجزة عن 

ّ
دول جنوب البحر املتوّسط. وقد كل

لبنان استعرضت فهيا كاتبتها روال قبييس القطاع الّثقايف ورّكزت عىل دور القطاع اخلاّص 
ــي عــادت 

ّ
واملســتقّل يف إجيــاد ســاحٍة ثقافّيــة فاعلــة، وحــّددت مســؤولّيات وزارة الّثقافــة ال

وتوّسعت هبا سيليا حّساين يف حبهثا الُمدَرج مضن مجموعة البحوث الي بن أيدينا13. 
وعــىل املســتوى اإلقلميــي، نــر مــروع »مرصــد« )احلركــة املتوّســطّية للبحــث حــول 
الّتنمية املستدامة(، مبادرة أطلقهتا مؤّسسة جذور )املغرب( بالّتعاون مع جمعية »ثقافتنا 

9  عالم الثقافة يف لبنان بحلول 2020, دراسة من اعداد المفكرة الثقافية, ص.5

10   مراسالت عر الربيد اإللكرتوين مع مرييام نرص شومان، مديرة األجندة الثقافية، يف 15 مايو 2020.

 11   يف ما خّص مواضيع »ميد ثقافة« وأنشطته وأدواته، يرىج مراجعة الموقع اإللكرتوين:
https://www.medculture.eu/action/activities-and-tools وقد جرى االطالع عليه آلخر مّرة بتاريخ 24 كانون الثاين 2019

12   MedCulture, Thematic Study: Higher Education and Training in Cultural management and Cultural Policies in Southern 
Mediterranean countries, by Milena Dragicevic Sesic and Nina Mihaljinac with the contribution of Mohamed 
Amine Moumine )2016(; MedCulture, The Status of Higher Education, Vocational Training and Apprenticeship for 
Artistic Disciplines in Lebanon, Algeria and Palestine, by Fatin Farhat, Noureddine Bessadi, Marie Elias, under the 
supervision of Hanan Kassab-Hassan )June 2016(.

 Kobeissy, Rola. Lebanon Country Reports. MedCulture, 2014   13
https://www.medculture.eu/country/report-structure/lebanon 

تّم االطالع عليه آلخر مّرة بتاريخ 28 كانون الثاين 2019
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أّواًل« )تونس( واملدينة للفنون األدائّية والرقمّية )مرص( وِمْعَزف )لبنان(، عماًل حول وضع 
الّثقافة يف املغرب وتونس ومرص ولبنان بعنوان »ملاذا الّثقافة يه احلّل؟«. وشــارك برنامج 
ذي 

ّ
اد األورويب »ميد ثقافة« يف الّتمويل. ويف ما خّص الّسياسات الثقافية يف لبنان ال

ّ
االحت

ل جــزًءا مــن هــذا العمــل، فقــد أجرتــه أرجي أبــو حــرب مــن مؤّسســة املبــادرة املوســيقّية 
ّ
شــك

الّثقافّية »ِمعَزف« . وتعطي هذه الّدراسة ملحة عن الّسياسات الّثقافية يف لبنان ومواطن 
ضعفهــا، وخّصصــت اهمتاًمــا بالّترشيعــات املرتبطــة هبــذا احلقــل والّتخــاذل يف تطبيــق بعض 
القوانن واملراســيم14. وقد أجريت دراســة أخرى تكشــف بإجياز الّســاحة الّثقافّية يف لبنان، 
حيث وضع إميانويل حّداد خريطة بعنوان »الفنون األدائية املعارصة يف لبنان: ملحة عاّمة«، 
بطلب من الشبكة الدولية للفنون املعارصة )IETM(، وجرى نرها يف آذار 2017 15. وتمتزّي 
لت مدخــاًل جّيــًدا 

ّ
هــذه الّدراســة جبودهتــا عــىل مســتوى الكتابــة وهسولــة فهمهــا، حبيــث شــك

ي حتّددها. 
ّ
للعبور حنو قطاع الفنون األدائية والّسياسات ال

وبينمــا ســىع العمــل البحــي حــول املرصــد الّثقــايف وسياســات املتاحف العائد إىل ســنة 
2012 إىل دراســة حــاالت معّينــة، شــأُنه يف ذلــك شــأن منشــورات »ثقافــة ميد« حــول الّتعلمي 
العــايل، تتنــاول الُمســوح الــي ورد ذكرهــا آنًفــا إىل حــدٍّ كبري املســائل نفهســا، أال ويه: أوجه 
الّضعــف يف القطــاع العــام، والّتحديــات الّي يواجهها القطاع املســتقّل واخلاّص، مشــرًيا إىل 
أكــر املبــادرات جناًحا. أّما عىل صعيد الّسياســات الّثقافّيــة يف اخلطاب الّرمسي فقد أطلقت 

وزارة الّثقافة سنة 2017 اسرتاتيجّية مّدهتا خمس سنوات. 

الّسياسات الثقافّية يف اخلطاب الرمسيّ
دعــت وزارة الّثقافــة اللبنانيــة اجلهــات الفاعلة يف مجال الّثقافة واملعنّين إىل لقاء تشــاوري 
يف 4 آذار 2017 يف قــرص اليونســكو يف بــريوت لطــرح اســرتاتيجيتها الّثقافيــة اجلديــدة. وقــّدم 
ــة خمســّية للــوزارة 

ّ
ــاس خــوري )2016-2019( يف افتتــاح اللقــاء خط

ّ
وزيــر الّثقافــة آنــذاك غط

الكلمــة إىل  يعطــي  أن  قبــل   )&Strategy( أعّدهتــا الركــة االستشــارية »ســرتاتييج&« 
ي تمشل وزارة الّتنمية اإلداريّة ووزارة الّسياحة ووزارة اإلعالم 

ّ
الوزارات املعنّية األخرى وال

ووزارة اخلارجيــة ووزارة الرّتبيــة والتعلمي العايل ووزارة النقل ووزارة األشــغال العاّمة ووزارة 
وا أنفهسم  الداخليــة والبلديــات، وقــد شــّدد الكّل عىل أهّمية وزاراهتم يف هــذا املجال، وَعدُّ

 Racines and MARSAD, Why Culture is the Solution?, December 2017,   14
https://issuu.com/associationracines/docs/why_culture_is_the_solution_

 Haddad, Emmanuel. Contemporary Performing Arts in Lebanon: An Overview, IETM March 2017,  15
https://www.ietm.org/en/system/files/publications/ietm-mapping_lebanon_2017_en_0.pdf 

الع عليه آلخر مّرة بتاريخ 28 كانون الثاين 2019.
ّ
تّم االط
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دوا عىل مدى ارتباط وزاراهتم بوزارة بالثقافة. وجرى دعوة احلارضين 
ّ
معِنّين ورشكاء، وأك

مــن فّنانــن ومرمجــن وباحثــن يف أعقــاب اجللســة العامــة إىل املشــاركة يف ســبع حلقــات 
ي تمشل الرّتاث املنقول والفنون 

ّ
عمل متوازية ناقشــت مواضيع جرى حتديدها مســبًقا وال

اجلميلــة واملوســيقى والفنــون األدائيــة والكتابــة والــرّتاث الالمــاّدي والّرقــص. غــري أنّــه، بداًل 
مــن اســتثمار التوصيــات الناجتة عن بعض حلقات النقاش واحلــوار الي تّمت بن الفاعلن 
ة االسرتاتيجية عىل ما يه عليه وكما وضعهتا 

ّ
الثقافّين والي رفعت إىل الوزارة، بقيت اخلط

فة من قبل الوزارة. 
ّ
الركة املكل

وقد هشد قرص اليونسكو قبل خمسن سنة، ويف كانون الثاين 1971 حتديًدا، لقاًء مماثاًل، 
رين 

ّ
حيــث دعــا وزيــر الرّتبيــة والفنــون اجلميلــة غّســان تويــي إىل اجمتــاع مّض عــدًدا مــن املفك

ــق بإنشــاء وزارة ثقافــة يف لبنــان 
ّ
بنانّيــن املرموقــن لوضــع مــروع قانــون يتعل

ّ
واملثّقفــن الل

ومناقشته. فاقرتح أن تقمس وزارة الرّتبية الوطنّية والفنون اجلميلة إىل وزارتن منفصلتن. 
قــاء إىل 

ّ
ويف حــن مل تلــَق طروحــات هــذا االجمتــاع أيّ جتــاوب مــن اجلهــات املعنّيــة توّصــل الل

 يف بدايــة 
ّ

إنشــاء قنــوات اتّصــال ونقــاش لوضــع رؤيــة للّثقافــة. ومل تــَر وزارة الّثقافــة الّنــور إال
التســعينّيات من القرن املايض يف إطار إصالح شــامل أعاد هيكلة الوزارات إثر هناية احلرب 
األهلّيــة الرمسّيــة وبدايــة حقبــة إعــادة اإلعمــار يف لبنــان. وتــرى اجلهــات الفاعلــة يف الثقافــة، 
مات من املجمتع املدين، بشكٍل عاّم وعىل حنٍو واسع، 

ّ
والي تتشّكل غالبّيهتا من أفراد ومنظ

أّن عالقهتا بالّســلطات عالقة ملتِبســة حيكمها الّتناقض، فال تفهم إحداهما األخرى، فمن 
ــي القهتــا الــوزارة الــي جــرى إنشــاؤها حديًثــا عــدم تشــاورها مــع اجلهات 

ّ
بــن االنتقــادات ال

ة للوزارة16. 
ّ
الفاعلة يف هذا احلقل هبدف حتديد رؤية وخط

ي رمسهتا 
ّ
ــة اجلديدة ال

ّ
وقــد ُيعــّد لقــاء قرص اليونســكو يف ربيــع 2017 محاولًة لتعممي اخلط

ة 
ّ
الــوزارة، ولــو أهّنــا مل ُتعّمــم عــىل حنــٍو واســع، إذ إنّــه ظهــر كحــواٍر من طــرٍف واحد. وأّمــا اخلط

اخلمســّية الــي حتمــل عنواًنا فرعيًّا »أولويــات وأهداف ومبادرات«17، فقــد مّت إطالقها رمسيًّا 
يف بدايــة متــوز 2017. ومبــا أّن تنفيذهــا يرتبــط بزيادة مزيانّية الوزارة ملّدة خمس ســنوات يبقى 
أن نــرى أيــن تكمــن األولويات، فحّصة الوزارة مــن املوازنة العامة للدولة ضئيلة يف العادة، 

ا أن يتبّدل احلال يف املستقبل القريب.    وبات من الّصعب جدًّ

16     von Maltzahn, Nadia. “Ministry of Culture or No Ministry of Culture? Cultural players and authority in 
Lebanon.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East )2018( 38 )2(: 330-343.

 17  الجمهورية اللبنانية، وزارة الثقافة، »اسرتاتيجية النهوض الثقايف يف لبنان: أولويات، أهداف، مبادرات، )2017(،
 https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2647/files/2015/06/MOC-Cultural-Strategy-June-2017.pdf . 

ومراجعة بحث سيليا حساين المدرج يف هذا الكتاب.
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فهــا 
ّ
ــذي وضــع رؤيــة اقتصاديّــة للبنــان كل

ّ
ال أّمــا رشكــة ماكيــزي فقــد أهنــت تقريرهــا   

مجلــس الــوزراء بإعــداده مبوجــب مرســوم صــادر يف ترشيــن األول 2017، وجــرى نــره عــىل 
موقــع وزارة االقتصــاد اإللكــرتوين يف كانون الثاين2019 18. وَهَدَف هذا التقريُر إىل حتديد رؤية 
بنــاين، فشــّدد عىل خمســة قطاعات يعــود للحكومة دعمها، 

ّ
وطنيــة للهّنــوض باالقتصــاد الل

أال ويه: الّزراعــة، والّصناعــة، والّســياحة، واخلدمــات املاليــة، واقتصــاد املعرفــة واإلبــداع، 
بنانّيــن املنترشيــن يف العــامل كقطــاع ســادس. وخلّص الكاتــب واملنتج نرصي 

ّ
وجــرى إدراج الل

ي تدخــل يف إطار اقتصاد 
ّ
قة بالّصناعــات اإلبداعّية ال

ّ
عطــاهللا بعــض جوانــب الّتقريــر املتعل

ــي تتوّجــه إىل الصناعــات 
ّ
املعرفــة عــىل مدّونتــه. فقــد أشــار الّتقريــر إىل بعــض الّتوصيــات ال

اإلبداعية والّثقافية، ومهنا اختيار صناعتن أو ثالث والعمل عىل تطويرها19. كذلك تدخل 
الّصناعــات اإلبداعّيــة مضــن مبــادرة ُتعــرف بـ«املــروع الشــامل لدعــم الّصناعــات الّثقافية 
واإلبداعيــة« أطلقهتــا املؤّسســة األملانيــة للتعــاون الــّدويل GIZ ومعهــد غوتــه، وتمشــل هذه 

ذي ُيعّد أحد البلدان املحورية يف هذا املروع20.
ّ
املبادرة لبنان ال

الترشيعات الناظمة لقطاع الثقافة يف لبنان
ــق 

ّ
قّدمــت املحاميــة والباحثــة القانونيــة نايلــة جعجــع ملحــة شــاملة للمهشــد القانــوين املتعل

بالّثقافة يف لبنان من حيث احلقوق والّترشيع. بدأت نايلة جعجع العمل عىل اجلزء األسايس 
مــن هــذه الدراســة ســنة 2013 يف إطــار مبــادرة املــورد الثقــايف الهادفــة إىل رصــد السياســات 
الثقافية يف املنطقة العربية وتطويرها، وقد واكبت مجموعة العمل عىل السياسة الثقافية 
يف لبنان حترير الدراســة وحتديهثا، حبيث أضافت إلهيا الباحثة ملحًقا اســتكماليًّا ســنة 2020. 
ُصّمــت هيكليــة الدراســة بناًء عــىل ثالثة عنارص ترتــمس حولها إجمااًل السياســات الثقافية: 

18   متاحة عر الرابط اآليت:
 https://www.economy.gov.lb/media/11893/20181022-1228full-report-en.pdf?fbclid=IwAR1D3dyuF33kZKS07CWomIljvLPFaOpA4Rb213Ve3PDbhcHF6ijsdcqRIQA

جرى االطالع عليه للمّرة األخرية بتاريخ 28 كانون الثاين 2019  

“Atallah, Nasri. “Lebanon’s Creative Industries: What the McKinsey report says about the sector’s future  19 
Nasri Atallah Blog, 6 January 2019

http://www.nasriatallah.com/blog/2019/1/6/what-the-mckinsey-report-means-for-lebanese-creative-industries
جرى االطالع عليه للمّرة األخرية بتاريخ 28 كانون الثاين 2019.    

لتعريف الصناعات اإلبداعية والثقافية، انظر مقدمة مخترصة لليونسكو:  
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/What%20Do%20We%20Mean%20by%20CCI.PDF 

آخر دخول إىل الموقع بتاريخ 9 حزيران / يونيو 2020.  

  https://www.giz.de/en/worldwide/76566.html 20  »الصناعات الثقافية واإلبداعية - محّركات التنمية« ، متاح
آخر دخول إىل الموقع بتاريخ 9 حزيران / يونيو 2020.  
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املرفــق العــام املمتّثــل بشــكل أســايس يف وزارة الثقافــة، األفــراد أو املجموعــات العاملــة يف 
القطاع، والفضاءات احلاضنة والُمواكبة لألعمال والنشاطات الثقافية. 

وقــد اســتندت الدراســة يف أقســام متعــّددة مهنــا إىل القانــون رقــم 35 الصادر عــام 2008 
مضن وحدة متكاملة من مجموعة من القوانن، والي من شأهنا أن تشكل - حبسب رأي 
الباحثــة - اخلطــوة األوىل للهنــوض بقطــاع الثقافــة يف لبنــان ووضــع سياســات ثقافيــة لطاملــا 
كانــت غائبــة منــذ إنشــاء وزارة الثقافة ســنة 1993. إال أّن هذه القوانــن كان ال يزال تفعيلها 

ًقا عىل صدور نصوص تطبيقية خاّصة هبا حينها. 
ّ
معل

ط  الضوء عىل مجموعة املراســيم الي أصدرهــا مجلس الوزراء يف 
ّ
أّمــا امللحــق فقد ســل

ــالع عــن كثب عــىل اآللّيــات واإلجراءات 
ّ
ــن القــارئ مــن االط

ّ
العامــن 2014 و2016 حبيــث يمتك

اجلديدة الي ُوضعت قيد التنفيذ.
وإذ أشــارت الدراســة إىل تطــّور هــذه القوانــن وإىل مكامن القّوة فهيــا، من مثل توحيد 
الترشيــع الناظــم ألجهــزة الــوزارة وبنودهــا اإلصالحيــة الترشيعيــة، تشــري إىل الثغــرات الــي 
تشوب هذه القوانن وإىل العوائق العديدة البرشية واملاّدية واإلجرائية الي تعيق تطبيقها. 
ومــن أجــل املســاهمة يف وضــع خارطــة طريــق للمعنّيــن العاملــن يف مجــال السياســات 
ا بــن أهّم اإلصالحــات الي يقرتحها  الثقافيــة يف لبنــان، تقــمي الدراســة مقارنــاٍت مفيدًة جدًّ
قانــون رقــم 35 ومــا هــو معمــول به يف مجــال القطاع الثقــايف عىل عّدة مســتويات: أّواًل عىل 
مســتوى مفهــوم السياســات الثقافيــة ومهــام الــوزارة، وثانًيــا عــىل مســتوى هيكليــة وزارة 
الثقافــة وأجهزهتــا، مــزّودًة املطلعــن برســوم بيانيــة توضيحيــة داعمــة، إضافــة إىل جــداول 
مفّصلــة بصالحيــات ومهمــات املديريــة العامــة للشــؤون الثقافيــة واألجهــزة التابعــة لها، أي 
مديريــة الفنــون واآلداب، ومديريــة الصناعات الثقافية واقتصــاد املعرفة، ومديرية التعاون 

والتنسيق الوطي.
 يف رصد حــدود صالحيات وزارة الثقافة 

ّ
 أّمــا البعــد النقدي التحلييل للدراســة فيتجىل

بــن القانون واملمارســة، ويه حدود تمتّثل بشــكل أســايس يف الصالحيــات الرقابية واملالية 
املمنوحــة لألجهــزة األمنيــة، عىل مســتوى رقابة عمل اجلمعيات وأعمال الفّنانن واســتيفاء 
الرســوم. وتيء الدراســة أيًضــا عــىل اخللــل العميــق يف العالقــة ما بــن الوزارة ومؤّسســات 
املجمتــع املــدين الفّنيــة والثقافيــة والفاعلــن الثقافّيــن والفّنانــن بــدًءا بتعريــف الفّنــان أو 
»األرتيست«، مروًرا برصد حركة تنظمي العمل النقايب وإنشاء صندوق تعاضد الفّنانن وما 
 يصاحهبا من مطّبات وشوائب، وصواًل إىل الواقع املايل واألعباء الرضيبية عىل املهن الفّنية.
وتــرح الدراســة الوضعيــة القانونية للفضــاءات الثقافية، ُمشــريًة إىل أهّمية ما أضافته   
ة قوانن 2008 عىل صعيد حماية اإلرث غري املاّدي عر استحداث ما يمّسى بـ«املمتلكات 

ّ
سل
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الثقافية« مع حتديد املعايري املحّددة لها، وعىل وجوب إرشاك املجمتع املدين يف إدارة حماية 
املمتلكات الثقافية وتفعيلها وتعزيزها. 

أّمــا التوصيــات الــي تنتهــي هبــا هــذه الدراســة فهــي جديــرة بالنقــاش واملتابعــة، وتضــع 
ة خلارطة طريق ال بّد من رمسها وخوهضا لتحقيق سياسٍة ثقافية فاعلة.

ّ
عالماٍت دال

المتويل العاّم للثقافة
ل الّتمويــل العــاّم أحــد مواضيع اإلصدار الــذي حنن بصدده، وبينمــا كان الهدف األّويل 

ّ
شــك

إجراء دراسة معّمقة حول احلالة العاّمة لمتويل الّثقافة، فقد أّدت الّصعوبات الي واجههتا 
سيليا حّساين للحصول عىل معلومات من مختلف اجلهات املعنّية، مبا فهيا فّعاليات القطاع 
اخلاّص واملصارف واجلهات الّراعية واملؤّسسات الّثقافية األجنبّية، إىل تركزيها عىل القطاع 
العام فحسب، أي عىل القطاع احلكومي أو الرمسي. فقّدمت سيليا حّساين يف حبهثا حتلياًل 
معّمًقــا آلليــات الّتمويــل العــام للّثقافــة، وأعطــت أهّميــة خاّصــة لــوزارة الّثقافــة. ومن خالل 
الرّتكزي عىل الّتمويل، يظهر الكثري من مواطن ضعف الّسياســات الّثقافية البنيوية. ويف ما 

ن أشارت إلهيما يف حبهثا:
َ
ييل نعرض مثل

  يف ما خّص املتحف الوطي، إحدى املؤّسسات اخلاضعة لوزارة الثقافة، وتقوم املؤّسسة 
وكافيترييــا خاّصــن  متجــر  عــىل  إلهيــا اإلرشاف  أوكل  وقــد  بمتويلــه،  للــرّتاث  الوطنيــة 
ـا وجتنيبــه تعقيــدات التعامــل مع  باملتحــف منــذ ســنة 1999 مــن أجــل دعــم املتحــف ماّديًـّ
مــات 

ّ
وزارة املاليــة. وتلجــأ مؤّسســات رمسيــة أخــرى - كاملكتبــة الوطنيــة- إىل دعــم منظ

مختّصة هبدف احليلولة دون انتظار األرصدة املجّمدة يف وزارة املالّية، ما يمسح مبرونة 
أكر من حيث جمع التّرعات واإلنفاق. 

  وكان مــن املتوّقــع أن تــمّض املديريــة العاّمة لآلثــار، وفًقا للهيكل التّنظميــي اجلديد الذي 
ًفــا ســنة 2015، غــري أّن عددهم اقترص 

ّ
وضعتــه وزارة الّثقافــة، مئــًة وتســعًة وســبعن موظ

ًفــا ويســاعدهم مئــة واثنــان وســّتون أجــرًيا مؤّقًتــا. ويشــّكل 
ّ
عــىل تســعة وأربعــن موظ

الّنقــص يف فريــق العمــل املختــّص إحــدى املشــكالت الــّي يعــاين مهنــا القطــاع العــام يف 
ويل. 

ّ
حقل الّثقافة، حيث حُتول العقود القصرية األمد دون التطّور عىل املدى الط

ي جرى استحداهثا أو إحياؤها، مثل َبْيت بريوت 
ّ
فضاًل عن ذلك ما زالت بعض املؤّسسات ال

بنانّية، تنتظر تعين مدراء وفريق عمٍل لها وحتديد برامجها، خصوًصا 
ّ
أو املكتبة الوطنّية الل

وأّن إنشــاءها انهتى منذ مّدة طويلة21. وينتج جزٌء من هذا اإلخفاق عن نقٍص يف الّتمويل، 

21   جرى تعين الدكتور حسن عكرا مديًرا للمكتبة الوطنّية اللبنانية يف آخر المطاف يف بداية سنة 2018.
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أّمــا اجلــزء اآلخر فيعود إىل اعتبارات سياســّية -أبرزها نظــام املحاصصة الطائفية- تؤّدي إىل 
عدم التوّصل إىل اتّفاق بن األفرقاء عىل أيٍّ من اجلهات الّسياسّية ستتبىّن املبادرة.

أّما اجلهات الفاعلة يف حقل الّثقافة فال تثق عاّمًة بوزارة الّثقافة، وُيعَتقد عىل حنٍو واسع 
أّن معظم الّتمويل العام جيري جتيريه لصاحل إقامة تظاهرات ثقافية ثابتة ومهرجانات كرى 

تتوّخ الرتفيه والربيستيج. 
وتظهر جهة فاعلة تنتمي إىل القطاع العام وتمتّتع بإمكانيات وقدرات واسعة وتستطيع 
أن تــؤّدي دوًرا أساســيًّا يف القطــاع الّثقــايف، أال ويه البلديّــات، إذ متلــك بعــض البلديّــات —

وأهّمها بلدية بريوت— مزيانيًة تتعّدى حبجمها مزيانّية وزارة الّثقافة، كما أّن هذه البلديات 
يه مــن حيــث املبــدأ أكــر اتصــااًل بــأرض الواقــع من الــوزارات املعنّيــة. وقد اعمتــدت مبادرة 
»بلديات عاملكشــوف«22 نر مزيانيات البلديّات للســنوات الّراهنة من أجل الكشــف عن 

كيفّية إنفاقها عائداهتا املالّية23.  

اث وصناعة الّسياسات
ّ

الت
ق بالرتاث بأّن صنع السياسات واخلطابات حول الرتاث 

ّ
جتادل كتارزينا بوزون يف حبهثا املتعل

عات حنو املســتقبل. 
ّ
ختضــع لواقــع اجمتــايع وســيايس يمشــل املــايض واحلــارض ولرغبــاٍت وتطل

الــرّتاث  الــرّتاث يف ســياقات مختلفــة وعّمــا تنطــوي عليــه فكــرة  فهــي تتســاءل عــن معــىن 
الــي ترتكــز عــىل منطــق عاملــي هتميــن عليــه تفســريات غربّيــة. تشــدد بــوزون يف عملهــا عــىل 
ــي عــادًة مــا تعطــي قميــة أكــر للخــرات األجنبية 

ّ
ــي ُتعــىن بالــرّتاث يف لبنــان وال

ّ
املبــادرات ال

وترّكــز عــىل أهّميــة العالقات والّتعاون، كمرصد الرّتاث احلديــث يف منارصته حماية الرّتاث. 
تالحــظ بــوزون أّن الذاكــرة غالًبــا مــا ُينظــر إلهيــا عــىل أهّنــا مســألة ذاتيــة وأّن الــرتاث لــه قمية 
ط الضوء عىل أهّمية الشــبكات والتعاون، مثل مرصد الرتاث احلديث يف 

ّ
موضوعية. وتســل

الدعوة حلماية الرتاث. يف هذا الســياق، ترح مفهوم الرتاث اليحّ الذي يســىع إىل معارضة 
التناقض بن الرتاث واحلداثة، متحّدًيا االنقسام املفرتض بن املايض امليت واحلارض اليحّ.

ــر«،  تتحــّدث بــوزون عــن أهّميــة األرشــيفات كموقــع مــاّدي لـــ»اإلرادة اجلماعيــة للتذكُّ
مقتبســًة مــن أرجــون أبــادوراي، وهبــذا املعــىن تعّرفهــا عــىل أهنــا طمــوح للمســتقبل وليــس 
كذاكرة للحفاظ عىل املايض. وباإلشارة إىل بشارة دوماين، ترى أّن هناك حاجة إىل »جعل 
املحفوظات تتحّدث« من أجل إقامة حوار فّعال بن املايض واحلارض واملستقبل. وتشكّل 

22   مبادرة من الجمعيات التالية »نحن« و«بريوت مديني«، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية »ال فساد«، المركز اللبناين للدراسات، 
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات، أبناء صيدا، شجر وبر، جمعية سما للتنمية، يوتوبيا طرابلس، ويو سبيك بعلبك.

ع عليها للمّرة األخرية بتاريخ 28 كانون الثاين 2019
ّ

 مزيانية بلدية بريوت لسنة https://mutslb.org/?p=3954  2017 جرى االطال
ً

23   مراجعة مثال
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ــي هتــم بالــرّتاث الّثقــايف، فتطــرح 
ّ
مــات ال

ّ
ــا لعــدٍد مــن املنظ العنايــة باألرشــيف مكّوًنــا مهمًّ

بــوزون املناقشــات حــول تعريف األرشــيف من حيــث عالقته بالّذاكرة والهويّــة، وجتادل بأّن 
املحفوظات يه يف صلب عملية »التوريث«، وأن الّتوثيق واألرشفة مينحان األماكن األثريّة 
ل خطــوة 

ّ
ــي تشــك

ّ
والقطــع الفّنّيــة معــىًن. وتطالــب بزيــادة فــرص الوصــول إىل املعلومــات ال

أساســّية تمضــن مشــاركة أكــر يف آلّيــات املحافظــة عــىل الرّتاث، مشــرية إىل النظــام الرقمي 
كحــّل ممــزي للحفــاظ عــىل الــرتاث ودمقرطتــه. وال يغفــل البحث عــن قضية ملكيــة الرتاث، 

كما يربط تطّور النظرة إىل الرتاث بأخالقيات املحافظة عليه كرتاث يحّ ملك للبرشية.

ّفز هذه البحوث عىل إجناز دراسات 
ُ

يف هناية هذه املقّدمة هيّمنا أن نشري إىل أنّنا نتوّخ أن حت
أخرى وأن تســاهم يف بناء قاعدٍة معرفية تســاعد الحًقا عىل إعداد سياســات ثقافية بّناءة 
يساهم يف صياغهتا وإرساء آليات عملها عىل حّد سواء اجلهاُت الرمسّية واملؤّسسات املعنّية، 

مبارشة وغري مبارشة، وفاعلون من املجمتع املدين ميّثلون مختلف القطاعات املجمتعية.
ــرد احلاصل عىل مختلــف الصعد يف 

ّ
أخــرًيا وليــس آخــًرا، غــيٌّ عــن القــول أّن التدهور املط

د قناعًة متنامية وسط املجمتع 
ّ
لبنان، والتخلخل املتنامي يف مفاصل الدولة ومؤّسساهتا، ول

اللبنــاين، وخاّصــة بــن اجلــمس الطاليب اجلاميع الواســع، برضورة حتقيق تغيــري جذري يف صلب 
النظــام اللبنــاين غــري القابــل لإلصالح. وهنا يطرح ســؤال مهّم: يف ظّل هــذه احلالة، هل ُتعفى 
الدولة احلالية العصّية عىل املحاسبة من كاّفة مسؤولّياهتا، وهنا حتديًدا، من مسؤولية وضع 
سياســة ثقافية مجدية وفّعالة؟ وهل، حبًثا عن إرســاء عقٍد اجمتايع جديد، يتحّول البلد إىل 

ه ُدونه محاذير ويطرح أكر من عالمة استفهام. جمهورية الـ NGOs 24؟ وهو توجُّ

24  Fawaz, Mona and Harb, Mona. “Is Lebanon Becoming Another ‘Republic 
of the NGOs’?” Arab Center Washington DC, 13 November 2020, 
http://arabcenterdc.org/research-paper/is-lebanon-becoming-another-republic-of-the-ngos/.
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نبذة عن املحِررَتني
حنــــان احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج عــيل فنانــة وناشــطة وباحثــة ومستشــارة ومدربــة. إىل 
جانــب نشــاطها املعــروف كممثلــة وكاتبــة ومخرجــة منذ عــام 1978، تعمل حنــان احلاج عيل 
أستاذة يف قمس الدراسات املرسحية / برنامج املاجستري يف IESAV جبامعة القديس يوسف. 
كوهنا مؤسسة وعضوة يف مجالس إدارة العديد من املؤسسات الثقافية واملنظمات الفنية 
يف العــامل العــريب مثــل »املــورد الثقايف« و »العمل لألمل« و »االجتاهات، ثقافة مســتقلة«، 
والوطنيــة  اإلقلمييــة  الرامــج  مــن  العديــد  وتنفيــذ ورصــد  إعــداد  فقــد شــاركت يف تمصــمي 
لــإلدارة الثقافيــة والقيادة الثقافية والسياســات الثقافية. ويه عضوة يف املجموعة العربية 
للسياســات الثقافيــة. وقامــت بتحريــر وكتابــة إصــدارات يف مجــال البحــث الثقــايف والفــي 
واإلدارة الثقافيــة والسياســات الثقافيــة مهنــا كتابــان مرجعيــان: »مدخــل إىل السياســات 

الثقافية يف العامل العريب«)2010( و«مرسح بريوت«)2010(.

لألبحــاث  األلمــاين  المعهــد  يف  باحثــة  مالتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  فــون  ناديــا  د. 
الرقيــة يف بــريوت )OIB(. وحاصلــة عــىل شــهادة دكتــوراه يف دراســات الــرق األوســط 
الحديثــة مــن كليــة ســانت أنتــوين يف جامعــة أكســفورد. تشــمل اهتمامــات ناديــا البحثيــة 
منشــوراتها  بــن  مــن  المعرفــة.  تــداول  وســبل  الفنيــة  والممارســات  الثقافيــة   السياســات 
 The Syria-Iran Axis: Cultural Diplomacy and International Relations
 )in the Middle East )London: I.B. Tauris 2013/2015، مجلــدات محــررة مثــل
The Art Salon in the Arab Region: Politics of Taste Making، حترير مشرتك 
مع مونيك بيالن )Beirut: Orient-Institut Beirut, 2018(، وإصدارات أخرى تتعلق 
باملمارسات الثقافية يف لبنان والرق األوسط. أعمال ناديا احلديثة ركزت عىل السياسات 
 الثقافيــة يف لبنــان، وتقــوم حالًيــا مبــروع حبــث ممــول مــن ERC حــول عــامل الفــن يف لبنــان

.) https://lawha.hypotheses.org لوحة/LAWHA(
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تقتــي اإلشــارة إىل أنــه مت إعــداد الدراســة احلــارضة خــالل العــام 
2013، وقــد اســتندت يف أقســام متعــّددة مهنــا إىل مجموعــة مــن 
ًقا عىل صدور نصوص تطبيقية 

ّ
القوانــن الصــادرة عــام 2008 والي كان ال يزال تفعيلهــا معل

خاّصة هبا حينها. يف العامن 2014 و2016، أصدر مجلس الوزراء مجموعة من هذه املراسيم 
يف حن ال يزال جزء آخر مهنا قيد الدرس.

ط الضوء 
ّ
وعليه، حرص معّدو ونارشو الدراسة إىل حتديهثا من خالل إضافة ملحق يسل

الع عن كثب عــىل اآلليات 
ّ
عــىل أبــرز مــا صــدر يف املراســيم املذكورة لمتكــن القّراء مــن االط

واإلجراءات اجلديدة الي ُوضعت قيد التنفيذ. 

فاقتىض التنويه.

تنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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ُصّممــت هيكليــة الدراســة الحــارضة بنــاًء علــى ثالثــة عنارص 
ترتسم حولها إجمااًل السياسات الثقافية:

املرفق العام املتمّثل بشكل أسايس يف وزارة الثقافة  .1

األفراد أو املجموعات العاملة يف القطاع  .2

كبة لألعمال  3.  الفضاءات الحاضنة واملُوا
والنشاطات الثقافية. 

أعــادت  تأسيســية  ترشيعيــة  نهضــة   2008 العــام  شــهد 
النظــر بالوضعيــة القانونيــة لــكّل مــن تلــك العنــارص، وعلــى 
الرغــم مــن بعــض الثغــرات والشــوائب املرتّســبة مــن املقاربة 
الترشيعيــة القديمــة والتقليديــة، جــاز القــول إّن املــرشّع بادر 
إىل رســم معامل سياســة ثقافية حديثة ومتقّدمة ينبغي الثناء 

عليها وتطويرها. 

سنســتعرض يف كّل قســم ماهية اإلصالحات الــي تضّمنتها 
الترشيعــات الجديــدة مقارنــًة مــع النصــوص القديمــة ذات 
ية املفعــول، وذلــك بهــدف  األثــر الســليب والــي ال تــزال ســار
يز ماهيــة هــذه اإلصالحــات وبالتــايل املســاهمة يف وضع  تعز
خارطة طريق لجميع املعنّيني العاملني يف مجال السياســات 

الثقافية يف لبنان. 



حــّت العــام 1993، مل يكــن مفهــوم الثقافــة وارًدا يف 
وكانــت  الدولــة،  تمسيــة—وال يف هيكليــة—وزارات 
بالفنــون  ُتعــىن  الــي  يه  الوطنيــة  الرتبيــة  وزارة 
وزارة  أّول  العــام  هــذا  يف  نشــأت  أن  إىل  اجلميلــة، 
للثقافــة يف لبنــان وذلــك مبوجــب القانــون رقــم 215 
الصــادر يف 1993/4/2 الذي أحدث »وزارة الثقافة 
والتعلــمي العــايل« واســتبدل بوزارة الرتبيــة الوطنية 
والفنــون اجلميلــة »وزارة الرتبية الوطنية والشــباب 
مفهــوم  ارتبــط  الـــ2000،  العــام  وحــّت  والرياضــة«. 
الثقافــة بالقطــاع الرتبــوي أو بقطاع التعلمي بشــكل 
ــق بدمــج وإلغــاء وإنشــاء وزارات 

ّ
عــاّم، إىل أن صــدر القانــون رقــم 247 بتــارخي 2000/8/7 املتعل

ة عــن بــايق القطاعــات تنفــرد 
ّ
الدولــة، لتصبــح »وزارة الثقافــة« وزارة متخّصصــة مســتقل

بغايهتا وأهدافها وتكويهنا وأجهزهتا ومزيانيتها. 
عــام 2008، صــدر القانــون رقــم 35 حتت عنوان »تنظمي وزارة الثقافة« والذي جاء مضن 
وحــدة كاملــة متكاملــة مــن مجموعة قوانن1 من شــأهنا أن تشــّكل اخلطــوة األوىل للهنوض 
بقطاع الثقافة يف لبنان ووضع سياسات ثقافية لطاملا كانت غائبة منذ إنشاء هذه الوزارة، 
وفق ما نقرؤه يف األســباب الُموجبة اخلاصة مبشــاريع القوانن الثالثة والي أحالها مجلس 
الوزراء مبوجب مراسيم عام 2002 )مذيّلة بتوقيع الوزير غّسان سالمة وزير الثقافة آنذاك(:

»إن تخصيص الثقافة بوزارة لوحدها يربز األهّمية اليت أرادها املجلس 
النيايب الكريم لألمور الثقافية على أنواعها، والدور املمّي الذي يحتّله لبنان 
يف هذا املجال على الصعيدين العريب والدويل، والدفع الذي يريد املجلس 

أن يعطيه للشأن الثقايف يف لبنان، ليس لقيمته الذاتية فحسب، بل ملا 
يمكن أن تؤّديه الثقافة يف إطار التنمية االجتماعية واالقتصادية 

الشاملة واالنتقال نحو مجتمع املعرفة.
كرث من أيّ وقت مىض إىل وضع تصّور  لذلك، تربز الحاجة اليوم أ
شامل ومتكامل إلدارة الشأن الثقايف يف لبنان وتزويد وزارة الثقافة 

يع األدوار بينها وبني املؤّسسات  ية، وتوز بهيكلية متماسكة وعرص
كة  العامة، القائمة أو اليت يتعنّي استحداثها، ووضع أسس الرشا

1  ويه تباًعا: القانون رقم 2008/35 الخاّص بتنظيم وزارة الثقافة، والقانون رقم 2008/36 الخاّص بالمؤّسسات العاّمة المرتبطة بوزارة الثقافة، 
والقانون رقم 2008/37 الخاّص بالممتلكات الثقافية.

I. هيكليـــــــــــــــــة 
وزارة الثقافـــــــــة: 
ــالحياتها  صـــــــــــــــــ
ــاتها  وواجبــــــــــــــــــــ
وحــــــــــــــــــــــــــــــدود 
ــتها ممارســــــــــــــــــــ
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والتعاون مع املجتمع املدين ومؤّسساته املعنية، ليك تتّم النهضة 
الثقافية اليت ينتظرها اللبنانيون.

وقد عمدت الوزارة إىل إجراء مسح شامل للميادين اليت تعين الشأن 
الثقايف عاّمة باالستناد إىل وثائق اليونسكو يف هذا املجال وبالتعاون 
مع خربائها، كما قامت بتحليل مجرى األمور واملمارسات التنفيذية 

ية منذ إنشاء وزارة الثقافة والتعليم العايل، باإلضافة إىل القيام  واإلدار
باستشارات محّلية شملت معنّيني بالشؤون الثقافية املختلفة، واالّطالع 
على تنظيم الشأن الثقايف يف بلدان عديدة وعلى االتفاقيات والتوصيات 

الدولية بهذا الشأن وال سيما تلك اليت اعتمدها املؤتمر العام ملنظمة 
يع قوانني ثالثة أخذت باالعتبار  اليونسكو. فخلصت إىل وضع مشار

توّجهات استاتيجية »تنمية وتطوير اإلدارة العامة يف لبنان« اليت 
وضعها الخرباء األوروبّيون العاملون يف إطار مرشوع إعادة تأهيل اإلدارة 

العاّمة يف لبنان املمّول بهبة من االتّحاد األورويب، باالشرتاك مع الخرباء 
ير،  ية وبإرشاف الوز ير الدولة لشؤون التنمية اإلدار العاملني يف مكتب وز

ير حول النسخة األوىل من  كما أخذت باالعتبار املالحظات اليت أبداها الوز
هذه القوانني«2.

مّما تقّدم، ميكن أن نستخلص اآليت:
يف  املناســبة  الثقافيــة  السياســات  تؤّديــه  أن  املفــرتض  الــدور  وماهيــة  مــدى    ثبــوت 
»إطار التنمية االجمتاعية واالقتصادية الشــاملة واالنتقال حنو مجمتع املعرفة« 

وفق ما أقّرة املّرع اللبناين.
  اإلقــرار بــأّن الهيكليــة املعمــول هبــا يف وزارة الثقافــة منــذ نشــأهتا احلديثــة نســبيًّا يه غــري 

عات املجمتع اللبناين الثقايف.
ّ
كافية لالضطالع هبذه املهاّم واالستجابة لتطل

ر نظري شامل ومتكامل إلدارة الشأن الثقايف يف لبنان    ثبوت احلاجة ليس فقط إىل تصوُّ
بل كذلك وجوب العمل عىل تنفيذ هذه »الهنضة الثقافية« من خالل تزويد  وزارة 
الثقافة هبيكلية ممتاسكة وعرصية، وتوزيع األدوار بينها وبني املؤّسسات العاّمة، 
القامئــة أو الــي يتعنّي اســتحداهثا، ووضع أســس الرشاكــة والتعاون مــع املجمتع 

املدين ومؤّسساته املعنية«.

2  من محارض مجلس النواب، عنوان الجلسة: الدور الترشييع الواحد والعرون—العقد االستثنايئ1—محرض الجلسة 3 – 2008، يمكن تحميل 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Parliament/SearchPage.aspx :كامل مضمون المحرض عىل العنوان اآليت
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وحت آخر العام 2014، كان ال يزال القانون رقم 35، وعىل الرغم من إقراره منذ العام 2008، 
غري مفّعل بشكل كامل وال واف، إىل أن صدر املرسوم رقم 622 تارخي 2014/9/18، واآليل إىل 
تنظــمي الوحــدات يف كلٍّ مــن املديرية العاّمة للشــؤون الثقافية واملصلحة اإلدارية املشــرتكة 
يف وزارة الثقافــة، واملرســوم رقــم 624 تــارخي 2014/9/18، واآليــل إىل تنظــمي املديريــة العاّمــة 
لآلثــار يف وزارة الثقافــة )مراجعــة امللحــق رقــم 1 املرفــق بالدراســة احلــارضة(. واىل أن ترصــد 
احلكومــة املوازنــة املالمئــة لتطبيــق هــذه البنــود اجلديــدة، مــن املرّجــح أن يســتمّر العمــل عىل 
نشــئت العــام 2000. أّمــا األســباب الي ميكــن أن تعيق تفعيل 

ُ
أســاس الهيكليــة القدميــة الــي أ

الهيكلية اجلديدة، مع الثناء عىل اخلطوة الهاّمة املمتّثلة يف إصدار املراسيم التطبيقية املشار 
إلهيا أعاله، ميكن افرتاهضا—عىل سبيل املثال طبًعا—وفًقا لآليت:

ر املوارد البرشية واملاّدية بشكل عاّم والالزمة للعمل 
ّ
  عدم توف

بالهيكلية اجلديدة.
  عدم رصد البنود الكافية يف موازنة الدولة العاّمة لتغطية النفقات الالزمة 

للعمل بالهيكلية اجلديدة. 
  شــبه انعــدام أســس التعــاون والرشاكــة بــني الــوزارة ومؤّسســات املجمتــع املدين 
للعمــل بالهيكليــة اجلديــدة: وهــذا ما حلظنــاه من خــالل العمــل امليــداين والتفاعل مع 
هيئات القطاع الثقايف ومؤّسساته، حيث نلحظ انعداًما شبه كامل للمعرفة والتوعية 
حول األطر القانونية الي ميكن للمجمتع املدين والثقايف أن ينخرط ويشارك من خاللها 
يف وضــع السياســات الثقافيــة ومواكبــة الــوزارة املعنية يف الهنوض يف هــذا القطاع. كما 
 يف وضــع اإلصالحات 

ّ
جيــب هنــا التوّقــف عنــد مســألة مدى رشاكة املجمتــع املدين املحيل

وبلورهتــا؛ فكمــا نقــرأ يف األســباب املوجبــة، متّ وضــع مــا يمّســى بـ»اســراتيجية تمنيــة 
اد 

ّ
وتطوير اإلدارة العاّمة يف لبنان« والي تمضّنـــت القطاع الثقايف بالراكة مع االحت

، أمــر يطــرح 
ّ

األورويّب وبالتعــاون معــه وبمتويــٍل منــه، دون اإلشــارة إىل املجمتــع املحــيل
التســاؤالت جلهــة تغييــب دور هــذا األخــري؛ كونــه مــن املفــرتض أن يكــون الرشيــك األّول 

للوزارة لمضان تنفيذ إصالحات كهذه واستدامهتا وفعاليتها.
ا إىل اســتعراض أهــّم اإلصالحــات الــي يقرحهــا 

ً
أمــام هــذه الواقــع، تــرز احلاجــة إذ

 مع ما هــو معمول به حاليًّــا يف مجال القطــاع الثقايف، وذلك 
ً

القانــون اجلديــد مقارنــة
هبــدف تســليط الضــوء عــى ماهّيــة هــذه اإلصالحــات، وبالتــايل املســاهمة يف وضــع 

خارطة طريق جلميع املعنّيني العاملني يف مجال السياسات الثقافية يف لبنان.
لهــذه الغايــة، ســنتناول فميــا يــيل أهــّم البنــود اإلصالحيــة حبســب موضوعهــا، ومــن خــالل 

املقارنة بن الوضع احلايل وما ميكن أو ُيفرتض أن يكون حبسب القانون اجلديد. 
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أهّم ما نلحظه يف القانون اجلديد تكريس مفهوم »السياسات 
الثقافية« الذي كان غائًبا يف قانون العام 1993، فبيمنا كان دور 
وزارة الثقافة يقترص سابًقا عىل تعزيز وتنشيط ودعم النشاطات 
الثقافيــة3، بــات يقع عىل عاتق الوزارة موجب »رمس السياســة 
موجــب  عــن  فضــاًل  تطبيقهــا«  وتنســيق  العاّمــة  الثقافيــة 
»وضع السياســات القطاعية واخلطــط والرامج الرامية إىل 
حســن تنفيــذ السياســة الثقافيــة العاّمــة وحتديــد أولويّــات 
التنفيــذ وهتيئــة مســتلزمات حتقيقهــا، مــن  العمــل وآلّيــات 
أنظمــة وتدابري ومــوارد مالية وبرشيــة وماّديــة ومعرفية«4. 
كما تلحظ املاّدة نفهسا موجب الوزارة جلهة »تنظمي ورعاية شؤون العاملني يف ميادين 
اختصاهصــا« وذلــك مــن خالل »اختــاذ التدابري املناســبة وتقــدمي الدعم الالزم لهــم«، أمٌر 
سنعاجله بإهساب يف الفصل الثاين من الدراسة حن سنتناول التطور الذي هشدته مؤّخًرا 

3  تنّص الماّدة 2 من القانون رقم 215 الصادر يف 1993/4/2 —إحداث وزارة الثقافة والتعليم العايل— عىل اآليت: ُتعىن وزارة الثقافة والتعليم 
تعزيز وتنشيط الحركة الثقافية وتشجيع المواهب  ] أ الثقافة: ] —1 العايل بالنشاطات الثقافية وبشؤون التعليم العايل. وتتوىل بصورة خاصة:

رعاية وتطوير المكتبة الوطنية )دار  ] ب اإلبداعية ودعم الجمعيات والهيئات الثقافية يف ميادين الفكر واآلداب والفنون عىل اختالفها؛ ]
التنقيب عن اآلثار وإبرازها وحماية األماكن األثرية  ] ج الكتب الوطنية( وإنشاء المكتبات العامة وإدارتها وتعميمها يف أنحاء البالد؛ ]

والمعالم الحضارية وإنشاء المتاحف وإدارتها؛ د- العناية بالشؤون واألنشطة الثقافية والرتاثية والفّنية )كالسينما والمرسح والمعارض 
والفنون عىل اختالفها(. 

4  المادة 2 من القانون رقم 35 الصادر يف 2008/10/13 - تنظيم وزارة الثقافة القانون- وفّصلت الماّدة الثالثة من القانون نفسه المهاّم المذكورة 
اقرتاح مشاريع القوانن واألنظمة الي من شأنها أن تعّزز تطبيق السياسات  ] أ عىل الشكل اآليت: تقوم الوزارة عىل وجه الخصوص بما يأيت: ]

الثقافية المعتمدة وتنسيق التوّجهات واألنشطة الحكومية يف الميادين المنوطة بها ومالءمة هذه التوجهات واألنشطة مع االحتياجات 
تنمية اإلبداع والتجريب واإلنتاج يف ميادين اختصاصها، وتطوير قدرات اإلبداع واإلنتاج لدى أصحاب الكفاءات، وتعزيز  ] ب الثقافية. ]

اكتساب المواطنن للكفايات الالزمة للمساهمة يف التنمية الثقافية ويف تنمية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة، والمساهمة يف 
تحسن نوعية النتاجات والخدمات الثقافية وقدرتها التنافسية ويف إعداد وتأهيل وتدريب المواطنن يف ميادين اختصاصها ويف وضع 

الرتويج لنتاجات اإلبداع والمبدعن والخرات والنتاجات الوطنية يف ميادين الثقافة والصناعات  ] ج وتنفيذ برامج تأهيلية لهذا الشأن. ]
إقامة المرافق والرصوح  ] د الثقافية واقتصاد المعرفة يف مناطق لبنان كافة ويف الخارج، واالستفادة المثىل منها يف سبيل النفع العام. ]

والمؤسسات الثقافية عىل أنواعها واستثمارها، ودعم المبادرات اآليلة إىل إنشاء مثل هذه المرافق والرصوح والمؤسسات وتطوير القائم 
البحث والتنقيب والكشف عن اآلثار، وحمايتها، ودراستها، والعناية بها، وإدارتها، واستثمارها، وإحياء األماكن األثرية والرتاثية  ] ه منها. ]

حيازة نتاج اإلبداع يف جميع  ] و والتاريخية، وحمايتها، وإدارتها واستثمارها، وتعزيز االستفادة المثىل من كل ما سبق يف سبيل النفع العام. ]
] ز الميادين الي تعىن بها عن طريق الراء أو الهبات أو اإليجار أو االستعارة أو االئتمان.. أو غري ذلك من الوسائل القانونية المتاحة. ]

دعم األبحاث يف ميادين  ] ح تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية وما إليها يف ميادين اختصاصها والمساهمة يف مثل هذه األنشطة. ]
اقرتاح التدابري الي تعّزز احرتام  ] ط الثقافة كافة وتأمن القاعدة العلمية والعملية للقيام بها ونر هذه األبحاث لتعميم الفائدة منها. ]
إبرام اتفاقيات تعاون من   ] ي حقوق المبدعن والفّنانن يف ميدان الملكية األدبية والفّنية والحقوق المجاورة والمساهمة بتطبيقها. ]

أجل التنمية الثقافية وتنمية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة وتأمن المنشآت والتجهزيات الالزمة لذلك، مع اإلدارات والمؤسسات 
العامة والخاصة، والبلديات، واتحادات البلديات، والهيئات والجمعيات األهلية، وال سيما تلك الي ُتعىن بشكل خاص بميادين الثقافة عىل 
منح مساعدات مالية وجوائز وحوافز متنوعة وتقديم دعم تقي لإلدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والبلديات واتحادات  ] ك أنواعها. ]

البلديات والهيئات والجمعيات األهلية، واألفراد من أجل تطوير وتنفيذ الرامج واألنشطة الثقافية وبرامج لتنمية الصناعات الثقافية 
[ إقامة االتصاالت ووضع اتفاقيات تعاون يف ميادين اختصاصها مع حكومات أخرى أو منظمات ومؤسسات إقليمية  ل واقتصاد المعرفة.]

القيام باألبحاث والدراسات والمسوحات والتحليالت الالزمة لتحقيق  ] م أو دولية أو مع مؤسسات تنتمي إىل هذه الحكومات والمنظمات.]
سائر المهام الي تقتضيها إدارة الميادين الي ُتعىن بها وفًقا للقوانن واألنظمة المرعية اإلجراء. ] ن المهام المنوطة بها.]

1. البـــــــــــــــــــــــــنود 
اإلصــــــــــــــــالحية 
يعيـــــــــــــــــة  الترش
ــتوى  علــى مســـــ
الســـــــــــــــياسات 
فيــــــــــــــــــــــــة  لثقا ا
ــام الــوزارة ومهــــ
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الوضعيــة القانونيــة للفّنانــن يف لبنــان عــىل الصعيدين الترشييع واملايل. أخــرًيا وليس آخًرا، 
 ،

ّ
يشــّدد القانــون اجلديــد عىل مبادئ الراكــة والتعاون بن الوزارة واملجمتــع الثقايف املحيل

أمــٌر آخــر كان غائًبــا يف قانــون العــام 1993، حيــث نــّص البنــد »د« مــن املــاّدة املذكــورة عــىل 
وجــوب »إقامــة عالقات التنســيق والتعاون وتبادل اخلرات مــع الهيئات املعنية، من 
ية 

ّ
مات ومؤّسسات وجامعات ومعاهد علمية، املحل

ّ
إدارات ومؤّسسات عاّمة، ومنظ

مهنــا والعربيــة والدوليــة، ومؤّسســات خاّصة وجمعيــات وهيئات أهليــة، وأفراد، يف 
سبيل حتقيق املهاّم املنوطة بالوزارة«. وّمما ال شّك فيه أّن تكريس هذه املبادئ يف النّص 
الترشيــيع يعكــس واقــع خصائــص املجمتــع الثقــايف اللبنــاين الــذي عىل مــّر عقود طــّور موارَد 
ًصا ينبيغ الثناء علهيا وتعزيزها واالســتفادة مهنا يف إطار  ومهاراٍت وعالقات ومعرفًة وختصُّ

الهنوض بالقطاع الثقايف يف لبنان ووضع السياسات الثقافية املرجّوة.

للقانــون  الســابقة  القوانــني  وفــق  الثقافــة  وزارة  هيكليــة 
رقم 2008/35

قــة 
ّ
املتعل  ،2008 لقانــون  الســابقة  القوانــن  مراجعــة  خــالل  مــن 

هبيكلية وزارة الثقافة، يتبّن مدى »تشّتت« و«تبعر« األحكام 
الــوزارة  لهــذه  املكّونــة  للمديريــات  الراعيــة  القانونيــة  والبنــود 
والصالحيــات املناطــة هبــا، وهــذه داللــة واضحــة عــىل الشــوائب 
الــي تعــرتي الهيكليــة احلاليــة مــن ناحيــة عــدم صالبهتــا أو عــدم 
فعاليتهــا أو عــدم جتانهســا، وفــق مــا يظهره الرمس البيــاين رقم 1 أدناه. وجتدر اإلشــارة إىل أنّنا 
لــن نتوّســع يف تفســري واســتعراض صالحيــات مختلــف األجهــزة املكّونــة للــوزارة ومهاّمهــا، 
باعتبــار أن القانــون رقــم 2008/35 أعــاد هيكلــة وزارة الثقافــة جبميــع أجهزهتا، وســنكتفي يف 
هــذه املرحلــة باإلشــارة فقــط إىل مــدى تشــابك النصــوص الناظمــة للهيكليــة احلاليــة وعــدم 

جتانهسا ومدى تأثريها عىل عدم فعالية بعض األجهزة اخلاّصة هبا وتعطيلها. 
فكمــا يظهــر يف البيــان أدنــاه، انتقلــت مديريــة شــؤون الســينما واملــرسح واملعــارض مــن 
وزارة اإلعــالم إىل وزارة الثقافــة مبوجــب القانــون رقم 93/215 الــذي أحال إىل قوانن تنظمي 
 أنّه بالعودة 

ّ
وزارة اإلعــالم لناحيــة تكويــن املديريــة املذكورة وحتديد مهاّمها وصالحياهتــا. إال

إىل النصــوص املرعيــة اإلجــراء، يتّضــح خلّوهــا مــن أي بنــد ناظــم لهــذه املديريــة، مّمــا أّدى 
إىل عــدم تفعيلهــا حكًمــا. فضــاًل عــن أّن عمليــة »فصــل« املديريــات واملصــاحل والدوائــر مــن 
وزارة إىل أخرى جاءت خالية من أي اعتبارات جلهة مدى التنسيق بن مهاّم هذه األجهزة 
وصالحياهتــا فميــا بينهــا، حيــث نقــرأ يف مهــام قــمس النشــاط الثقــايف التابــع لدائــرة العالقــات 

2. البنـــــــــــــــــــــــود 
اإلصالحيـــــــــــــــــة 
على مســـــــــتوى 
هيكلية الـوزارة 
وأجهزتهــــــــــــــــــــــا
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ــق بصالحيــة تنظــمي املعارض مــع العلم أّن القانون كان قد أنشــأ مديرية 
ّ
الثقافيــة بنــوًدا تتعل

ة لهذه الفئة من النشاطات. 
ّ
مستقل

وجتــدر اإلشــارة أخــرًيا إىل أّن املســح احلــارض اقتــرص عــىل دراســٍة للنصــوص الترشيعيــة 
البنيويــة ألجهــزة الــوزارة وحتليلهــا دون التطــّرق إىل أداء القّيمــن علهيــا وممارســاهتم، وال 

ب مسًحا ميدانيًّا يتعّدى إطار الدراسة احلارضة. 
ّ
مدى فعاليتها أصاًل، وهو أمٌر يتطل

كان من املفرتض أن ينشأ يف وزارة 
الثقافة مجلس وطين للثقافة 
»تكون مهمته استشارية يف ما 

يتعلق بالطرق والسبل اآليلة إىل 
التنمية الثقافية وتعزيز األنشطة 

والطاقات الثقافية والتبادل 
الثقايف«، إّل أّن تشكيل هذا 

املجلس كان ل زال معّلًقا نظًرا 
إىل عدم صدور مرسوم يتخذ يف 
مجلس الوزراء بناء على اقرتاح 

ير الثقافة. وز

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
املرسوم رقم 2869 الصادر يف 
1959/12/16 املتعلق بتنظيم 

وزارة الرتبية الوطنية والشباب 
والرياضة والقانون رقم 215 
الصادر يف 1993/4/2 الذي 

أحدث »وزارة الثقافة والتعليم 
العايل« والقانون رقم 247 بتاريخ 

2000/8/7 املتعلق بدمج وإلغاء 
وإنشاء وزارات الدولة.

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
املرسوم رقم 5743 الصادر يف 

1966/10/22 واملتعلق بتنظيم وزارة 
السياحة وتحديد مالكها.

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
ُفصلت هذه املديرية عن املديرية 
العامة لإلعالم إّل أنه بالعودة إىل 
النصوص املرعية اإلجراء، ُيلحظ 

غياب البنود الالزمة لتنظيم 
مهامها وأجهزتها ومالكاتها. 

يــــــــــــة  مدير
شــــــــــــــؤون 
الســــــــــينما 
واملـــــــــــرح 
واملعــــــارض

يــــــــــــة  املدير
العامـــــــــــــــة 
لآلثــــــــــــــــــــار

يــــــــــــة  املدير
العامـــــــــــــــة 
فـــــــــــة للثقا
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ــرة  دائـــــــــــــــ
العالقــات 
فيــــة لثقا ا

دائـــــــــــــــرة 
لفنــــــــون  ا
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مصلحـــــــــــــــــــة 
شؤون ثقافية 
وفنون جميلة

رسم بياين رقم 1: هيكلية وزارة الثقافة وفق القوانني السابقة للقانون رقم 2008/35
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هيكلية وزارة الثقافة وفق القانون رقم 2008/35
خيتلــف األمــر بصــورة جذريــة حــن نقــرأ كيفية تنظــمي هيكليــة الوزارة وفــق القانــون اجلديد، 
الهيكليــة  انســجام  مــدى  يبــّن  والــذي  أدنــاه   2 رقــم  البيــاين  الــرمس  يف  نلحظــه  مــا  وهــذه 

اجلديدة وصالبهتا.
إنّمــا قبــل التطــرق إىل الهيكليــة، نشــري إىل أّن القانــون اجلديــد حــّدد تعاريــف أساســية 
وحديثة ليواكب تطّور القطاع الثقايف الذي هشده املجمتع اللبناين خالل العقود املنرصمة، 
وبالتايل أدخل املّرع مفاهميَ جديدًة كانت غائبة يف النصوص القدمية، نذكر البعض مهنا 

عىل سبيل املثال:
  اآلثــار: كمــا يه محــّددة يف القوانــن واألنظمــة املرعيــة اإلجــراء، مبــا يف ذلــك األشــياء 

الشبيهة باآلثار.
  الراث: وهو مختلف أعمال اإلبداع النابعة من املجمتع، والقامئة عىل التقاليد، والي 
تعــّر عــن الذاتية الثقافية واالجمتاعية للمجمتع اللبنــاين مبجموعاته ومناطقه وحقباته 
التارخييــة كافــة واملتناقلــة شــفهيًّا أو بغــري ذلــك مــن أشــكال التعبــري، ويه تمشــل الفنون 

واحِلرف والثقافة والعمارة التقليدية... وما إلهيا.
  املمتلــكات التارخييــة: ويه تمشــل جملــة األشــياء املنقولــة وغــري املنقولة الــي لها قمية 
تارخيية، والي ال تنتمي إىل اآلثار أو إىل الرتاث، كما يه محّددة أعاله، ومهنا: املنشآت 

واألبنية واملعامل والرصوح والتحف والوثائق واملواقع واألحياء التارخيية... وما إلهيا.
الفنــون  ومهنــا  فــّي،  عمــل  عهنــا  ينتــج  الــي  املختلفــة  التعبــري  أشــكال  ويه    الفنــون: 

التشكيلية، وفنون املرسح واألداء، واملوسيقى، وفنون العمارة... وما إلهيا.
  اآلداب ونتاجات الفكر: ويه تمشل جميع األعمال يف أيٍّ من ميادين الفكر، املنشورة 
مهنــا وغــري املنشــورة، والــي ال تدخــل يف عــداد الفئــات األخــرى مــن األشــياء الثقافيــة 

املحّددة يف هذه املاّدة من القانون.
  الصناعــات الثقافيــة: ويه تمشــل أشــكال التعبــري الــي تــدرج حتــت التمسيــات اآلتيــة: 
فنــون الســينما، فنون وســائل االتصــال اجلماهريية، الفنــون املتعّددة التقانات، أنشــطة 

نر النتاجات الثقافية... وما إلهيا5.
وبالعودة إىل الهيكلية، تكمن اخلصوصية األوىل للقانون اجلديد يف توحيد الترشيع، حيث 
بــات القانــون رقــم 2008/35 النــص الوحيــد الناظم ألجهزة الــوزارة باعتبار أّن املــادة 31 منه 
ألغــت جميــع النصــوص املخالفــة ألحكامــه أو غــري املتفقــة مــع ممضونــه، بعــد أن كان تنظمي 
الــوزارة يســتند إىل أربعــة قوانــن مختلفــة قبــل عــام 2008. وواقــع األمــور أن توحيــد النــّص 

5  ُيراجع يف هذا الصدد المادة األوىل من القانون رقم 2008/35. 
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الترشيــيع ال يمضــن فقــط الوضــوح والتسلســل املنطقــي والسالســة مــن حيث الشــكل، بل 
أبعــد مــن ذلــك، مــن شــأنه مضــان حــّد أدىن مــن االنســجام والتكامل بــن بنــوده وأحكامه، 

ويه مزية كان يفتقدها الترشيع القدمي.
متكامــل  كامــل  حتديــٍد  جلهــة  احلديــث  القانــون  يمتايــز  الترشيــع،  توحيــد  عــن  فضــاًل 
)ُيــرىج مراجعــة امللحــق رقــم 1(، حيــث  لصالحيــات مختلــف أجهــزة الــوزارة ومهاّمهــا 
ــا متناســًقا مــن حيــث حتديــد غايــة كّل مديريــة وصالحياهتــا عىل  اتبــع املــّرع أســلوًبا مهنجيًّ
ِحــدة )1(، حتديــد مهاّمهــا بالتفصيــل )2(، حتديــد الدوائــر التابعــة لهــا )3(، فضــاًل عــن مهــام 

هذه األخرية )4(.
ويســاهم هــذا الترشيــع يف مضــان معيــار التخّصــص يف عمــل مختلــف األجهــزة التابعــة 
للــوزارة، والي—كمــا بّيّنــا أعاله—تتضــارب مهاّمهــا وصالحياهتــا نظــًرا إىل تعــّدد النصــوص 
الترشيعية الناظمة لها. ويلّخص اجلدول رقم 1 أدناه أهّم صالحيات املديريات املســتحدثة 
ومهاّمهــا، مــع العلــم أنّنــا اكتفينــا يف هــذه املرحلــة باإلضــاءة عــىل مهــام املديريــات املعنيــة 
ــق باآلثــار؛ باعتبــار أّن هــذا املجال يتعــّدى نطاق 

ّ
بالشــؤون الثقافيــة، واســتبعدنا كّل مــا يتعل

ق 
ّ
الدراســة احلــارضة. أّمــا اخلصوصيــة الثالثــة الي ارتأينا وجوب تســليط الضــوء علهيا فتتعل

باملوارد البرشية والوظائف الي استحدهثا القانون اجلديد، وماهية املؤّهالت الي أوجهبا 
 هــذه املناصــب وفــق مــا نبّينــه يف اجلــدول رقم 2 أدنــاه )وهنا أيًضا يقتــرص اجلدول عىل 

ّ
لتــويل

وظائف املصاحل واملديريات املعنية بالشؤون الثقافية حرًصا(. 
ــن يف الــوزارة يدعيــان  أخــرًيا وليــس آخــًرا، أنشــأ القانــون رقــم 2008/35 صندوقــن ماليَّ
»صندوق دعم األنشطة والصناعات الثقافية« و»صندوق اآلثار واملنشآت الراثية 
والتارخييــة«، األول هيــدف إىل دعــم الرامــج واألنشــطة يف املياديــن الــي ُتعــىن هبــا املديرية 
الثقافيــة واقتصــاد  الصناعــات  إنتاجــات  الثقافيــة، واملســاهمة يف متويــل  للشــؤون  العامــة 
املعرفــة وأنشــطهتا، وال ســيما دعــم إنتــاج األفــالم والوثائــق واملنشــورات المسعية–البرصيــة، 
ويف تسويق هذه النتاجات6 )ُيرىج مراجعة امللحق رقم 1(، أّما الثاين فيختّص بعملية متويل 
املشــاريع العاّمة واخلاّصة الرامية إىل البحث والتنقيب والكشــف عن املواقع واملجموعات 
واملنشــآت األثرية والرتاثية والتارخيية، وحمايهتا وترمميها وتطويرها وجتهزيها الســتخدامها 
يف ســبيل النفــع العــام، وتعزيــز مجموعــات املمتلــكات األثريــة املنقولــة وترمميهــا7، علًمــا أّن 

املراسيم التطبيقية اآليلة إىل تنظميهما مل تصدر بشأهنما بعد.

6  المادة 20 من القانون رقم 2008/35.

7  المادة 21 من القانون رقم 2008/35.
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املصـــــــــلحة 
ــة  يــــــــــ اإلدار
املشـــــتكة

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  املدير
ــة  العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

املديرة العامــــــــــــــــــة 
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النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
املادة 16 من رقم 2008/35

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
املواد 12 و13 14و و15 من القانون رقم 2008/35

الصندوق الخاص بدعم األنشطة 
والصناعات الثقافية

يهدف إىل تمويل املشاريع العامة والخاصة الرامية إىل 
البحث والتنقيب والكشف عن املواقع واملجموعات 

واملنشآت األثرية والرتاثية والتاريخية، وحمايتها 
وترميمها وتطويرها وتجهزيها لستخدامها يف سبيل 

النفع العام، وتعزيز مجموعات املمتلكات األثرية 
املنقولة وترميمها.

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة
 املواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 2008/35

الصندوق الخاص بدعم األنشطة 
والصناعات الثقافية

 يهدف إىل دعم الربامج واألنشطة يف امليادين اليت 
ُتعىن بها املديرية العامة للشؤون الثقافية، واملساهمة 

يف تمويل إنتاجات الصناعات الثقافية واقتصاد 
املعرفة وأنشطتها، ول سيما دعم إنتاج األفالم 

والوثائق واملنشورات السمعية-البرصية، ويف تسويق 
هذه النتاجات.

رسم بياين 2: هيكلية وزارة الثقافة وفق القانون رقم 2008/35 
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أجهزة الوزارة

المديريــــــــــة 
العامـــــــــــــــــــة 
للشـــــــــــــؤون 
الثقافيــــــــــــــة

صالحيتها وتكوينها
الفنون التشكيلية

الفنون والحرف 
والتقاليد الشعبية 

اآلداب ونتاجات الفكر

المرسح وفنون األداء

السينما

الفنون السمعية–البرصية 
وفنون وسائل االتصال 

الجماهريية

واقتصاد المعرفة

وتتألف من املديريات اآلتية
مديرية الفنون واآلداب

مديرية الصناعات الثقافية 
واقتصاد المعرفة

مديرية التعاون 
والتنسيق الوطي

مهــــــــــامهــــــــــا

وضع وتنفيذ السياسات والخطط والرامج واألنشطة الخاصة 
بميادين اختصاصها

رصد الممتلكات الثقافية الي ال تعتر من اآلثار، ووضع 
اللوائح بها، واقرتاح القوانن واألنظمة والتدابري الخاصة 

بالحفاظ عليها، وبطرق حيازتها، وإعارتها، واالئتمان عليها.. 
وما إىل ذلك من تدابري تعّزز استخدامها للصالح العام

إقامة المرافق والرصوح الي ُتعىن بميادين اختصاصها 
واإلرشاف عليها وتعزيز القائم منها

تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والحلقات الدراسية 
عىل مختلف المستويات، وترشيح المعنّين للمشاركة يف 

اللقاءات العربية والدولية

رعاية العاملن يف مختلف القطاعات المعنية وتكريم 
المبدعن منهم

تشجيع أصحاب الكفاءات يف ميادين اختصاصها كافة وتعزيز 
فرص اكتسابهم لكفايات اإلنتاج واإلبداع، بما يف ذلك وضع 

وتنفيذ برامج إلعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم

وضع الدراسات والبحوث يف المجاالت المعنية كافة 
وتحضريها للنر

تشجيع إقامة المعارض والمهرجانات يف ميادين اختصاصها 
ورعايتها والمساهمة يف تنظيمها

تنظيم المباريات والجوائز والحوافز وإعطاء المنح يف 
لبنان وترشيح األشخاص لالستفادة من منح يف الخارج يف 

ميادين اختصاصها

التعاون مع اإلدارات والمؤسسات العامة والخاصة، 
والبلديات، والهيئات والجمعيات األهلية، واألفراد لتحقيق 

المهام اآلنفة الذكر

إدارة واستثمار قرص االونيسكو

سائر األمور الي تقتضيها إدارة الميادين المنوطة بها أو 
المنصوص عليها يف سائر القوانن واألنظمة المرعية اإلجراء 

جدول رقم 1: تفصيل صالحيات ومهام المديرية العامة للشؤون الثقافية 
واألجهزة التابعة لها وفق القانون رقم 2008/35 
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أجهزة الوزارة

مديريـــــــــــــــة 
الفنــــــــــــــــــون 

واآلداب

مديريـــــــــــــــة
الصــــناعات 
الثقافيــــــــــــــة 
واقتصـــــــــــاد 
المعرفـــــــــــــة

مديريـــــــــــــــة 
التـــــــــــــــعاون 
والتنســـــــيق 
الـــــــــــــــوطين

صالحيتها وتكوينها
الفنون التشكيلية 

عىل أنواعها

الفنون والحرف والتقاليد 
الشعبية

اآلداب ونتاجات الفكر

المرسح وفنون األداء 

السينما

الفنون المتعّددة 
التقانات، بما فيها الفنون 
السمعية-البرصية وفنون 

وسائل االتصال الجماهريية

اقتصاد المعرفة

مهــــــــــامهــــــــــا

الحفاظ عىل الرتاث التشكييل الوطي، ونر الثقافة 
التشكيلية وتعزيز اإلبداع يف مجاالتها كافة

الحفاظ عىل الفنون والحرف والتقاليد الشعبية، بما يف ذلك 
الفنون المتعلقة بالعمارة التقليدية، والتعريف بها ونرها 

لدى رشائح المجتمع كافة

الحفاظ عىل النتاجات األدبية ونتاجات الفكر عىل أنواعها، 
وتعزيز اإلنتاج يف الميادين األدبية والفكرية، وتعزيز نر 

المكتبات العامة

تعزيز الحركة المرسحية وفنون األداء، ونر الثقافة المرسحية 
وفنون األداء لدى رشائح المجتمع كافة

الحفاظ عىل الرتاث السينمايئ الوطي، بما يف ذلك إنشاء 
مكتبة متخصصة للسينما )سينماتيك( وإدارتها، وتطوير 

قطاع اإلنتاج السينمايئ، وتعزيز إنتاج األفالم السينمائية ونر 
النتاج الوطي يف هذا المجال

تعزيز الفنون متعددة التقانات، بما يف ذلك الفنون 
السمعية– البرصية وفنون وسائل االتصال الجماهريية، 

وتعزيز نر النتاج الوطي يف هذا المجال

نر وسائل المعرفة الي تعتمد عىل تقانات االتصال 
والمعلومات الحديثة لدى رشائح المجتمع كافة، وتطوير إنتاج 

المعرفة باستخدام هذه الوسائل، وتعزيز نر النتاج الوطي 
يف هذا المجال

تعزيز التعاون مع اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات، 
ومع المؤسسات الخاصة، واألفراد، والهيئات والجمعيات 

األهلية، والسيما تلك المعنية بشكل مبارش بميادين 
الثقافة، وإقامة االتفاقيات معها ومتابعة هذه االتفاقيات يف 
سبيل تحقيق أهداف السياسة الثقافية المعتمدة يف جميع 
المجاالت الي تعىن بها المديرية العامة للشؤون الثقافية،

تشجيع إقامة المعارض والحفالت والمهرجانات يف ميادين 
الثقافة الملحوظة يف المادة )6( أعاله، ورعايتها، والمشاركة فيها

العمل عىل تحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنن لالستفادة 
من التقديمات المتاحة يف مجال تطوير الكفايات اإلبداعية يف 

جميع ميادين الثقاف

إدارة واستثمار قرص االونيسكو،

تنفيذ المهام والصالحيات المنوطة بوزارة لجهة حماية 
الملكية األدبية والفنية. 
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أجهزة
الوزارة *

الخربة واملؤهالتالشهادةالوظيفة
اإلضافية

المديريــــــــــة 
العامـــــــــــــــــــة 
للشـــــــــــــؤون 
الثقافيــــــــــــــة

مدير عام الشؤون 
الثقافية

— 
فئة أوىل

غري مذكورغري مذكور

مديريـــــــــــــــة 
الفنــــــــــــــــــون

واآلداب

مدير الفنون واآلداب
— 

فئة ثانية

دبلوم دراسات عليا عىل 
األقل يف الفنون أو اآلداب يف 
اللغات العربية أو الفرنسية 

أو اإلنكلزيية

إجادة إحدى اللغتن 
الفرنسية أو اإلنكلزيية مع 

إجادة المعلوماتية المتعلقة 
بهذا االختصاص

—
خمس سنوات خرة 

مديريـــــــــــــــة
الصــــناعات 
الثقافيــــــــــــــة 
واقتصـــــــــــاد

مدير الصناعات الثقافية 
واقتصاد المعرفة

—
فئة ثانية

دبلوم دراسات عليا عىل 
األقل يف اإلعالم أو االقتصاد 

أو إدارة األعمال أو الفنون 
السمعية أو البرصية

إجادة إحدى اللغتن 
الفرنسية أو اإلنكلزيية مع 

إجادة المعلوماتية المتعلقة 
بهذا االختصاص

—
خمس سنوات خرة

مديريـــــــــــــــة 
التـــــــــــــــعاون 
والتنســـــــيق 
الـــــــــــــــوطين

مدير التعاون 
والتنسيق الوطي

—
فئة ثانية

دبلوم دراسات عليا عىل األقل 
يف الحقوق أو إدارة األعمال

إجادة إحدى اللغتن 
الفرنسية أو اإلنكلزيية مع 

إجادة المعلوماتية المتعلقة 
بهذا االختصاص

—
خمس سنوات خرة

*املعنية بالشؤون الثقافية حرًصا

جدول رقم 2: دقائق وظائف المديرية العامة للشؤون 
الثقافية واألجهزة التابعة لها وفق القانون رقم 2008/35

عمــل اجلمعيــات وأعمــال الفّنانــن واســتيفاء الرســوم، ويه قيود 
سنعاجلها بإهساب يف القمس الثاين من الدراسة. 

3. حـــــــــــــــــــــدود 
صالحيـــــــــــــــــــات 
وزارة الثقافـــــــــــة 
بني القانــــــــــــــون 
واملمارســــــــــــــــــــة
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تنظــمي  هشــده  الــذي  الترشيــيع  اإلصــالح  مبــوازاة 
إىل  اللبنــاين  املــّرع  بــادر   ،2008 عــام  الثقافــة  وزارة 
إصــدار قانــون تأســييس يف العام نفســه حتت عنوان 
تــارخي   56 رقــم  القانــون  وهــو  الفّنيــة،  املهــن  تنظــمي 
2008/12/27 )ُيــرىج مراجعــة امللحق رقم 1(. وبينما 
تّتــمس أحــكام قانــون تنظــمي الــوزارة احلديــث وبنوده 
بطابــع المشوليــة والتخّصــص والتناســق، وفــق مــا 
بّينــا أعــاله، ال ســيما جلهــة تعديــل معظــم التناقضــات الــي كانــت طاغيــة يف الترشيــع القــدمي 
ومــلء الثغــرات الترشيعيــة يف مجــاالت أساســية، ال يســعنا قــول األمــر نفســه بشــأن مجــال 

تنظمي املهن الثقافية. 
فقراءة أولية للقانون رقم 2008/56 تظهر ثغرات عّدة مل يتطّرق إلهيا الترشيع اجلديد، ال 
ســيما جلهــة تغــايض املــّرع عن معاجلة إشــكالية األعباء الرضيبية الي يعــاين مهنا العاملون 
يف املهنــة، وأهــم مــن ذلــك إغفــال المتيــزي بــن النشــاطات واألعمــال الثقافيــة الــي ال تبتــيغ 
الرحب وتلك الي موضوعها جتاري ربيح حبت. وكما أرشنا أعاله إىل بعض الصالحيات الي ال 
تزال متارهسا األجهزة األمنية، والي من شأهنا االنتقاص من صالحية وزارة الثقافة، هناك 
صالحيــات ماليــة ورقابيــة أيًضــا ال تــزال مكّرســة يف الترشيــع اللبناين حتّد من مدى ممارســة 
الفّنــان ألعمالــه. وعــىل عكــس ما يويح به عنوان القانون املذكــور، اقترص املّرع عىل تنظمي 
العمــل النقــايب يف املجــال الفــّي املهي دون أن يعيد النظر يف الترشيعات القدمية الي تيسء 
إىل املهنة من جهة، وال تؤّمن المضانات والتحفزيات الكافية للعاملن فهيا من جهة أخرى.
 أنّه قبل أن نوّضح هذه اإلشكاليات، جيب اإلضاءة أواًل عىل اإلصالحات الي أدخلها 

ّ
إال

القانــون احلديــث عــىل الترشيــع اللبنــاين، والي دون شــك تشــّكل نقطة انطــالق إلصالحات 
حة.

ّ
مستقبلية مل

)مرفقــة   2008/56 بالعــودة إىل األســباب املوجبــة للقانــون رقــم 
تــارخي  وفتفــت  حــرب  النائبــن  مــن  املقــّدم  القانــون  باقــرتاح 
2001/7/30( ، يتبــّن مــن جهــة أّن خلفية الترشيع تمتايز عن تلك 
الــي طرحهتــا مشــاريع القوانــن الثالثــة املذكــورة أعــاله، حيــث 
أغفلت جوانب عّدة ينبيغ معاجلهتا يف إطار وضع سياسة ثقافية 

شاملة هادفة إىل الهنوض بالقطاع الثقايف. 

1. اإلصالحـــــــــات 
ــة  األساسيـــــــــــــــــــــ
يـــــــــع  وفق الترش
الجديــــــــــــــــــــــــــــــد 

II. الوضعيــــــــــــة 
القانونيـــــــــــــــــــــــــة 
ــني  للفنانـــــــــــــــــــــــــ
يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــان
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فعــىل الرغــم مــن أن النــّص أقــّر بواقــع الفّنانــن املهــي الصعــب، حيــث نقــرأ اآليت: »إن 
هــؤالء الفنانــن يعيشــون حالــة مــن التــرذم والضياع والقهــر منذ مطلع االســتقالل وحت 
يومنا هذا، إضافة إىل عدم االرتياح لوضعهم الراهن، وانعدام االطمئنان جتاه مســتقبلهم، 
األمــر الــذي يؤثــر ســلًبا عــىل معنوياهتم ومعيشــتهم وعطاءاهتم، وبالتايل عىل مســتوى الفن 
بشكل عام يف لبنان )...(«، ارتأى املّرع أن اإلشكالية األساسية تكمن فقط عىل مستوى 
تنظمي العمل النقايب: »ملا كانت هنالك عدة نقابات تعمل كل مهنا بشكل مستقل، وأحياًنا 
متضــارب، للدفــاع عــن حقــوق الفنانــن ومصاحلهــم، وجدت الفكــرة بتوحيد جميــع اجلهود 
يف إطــار »نقابــة موحــدة للفنانــن اللبنانيــن«، غايهتــا جمع كلمــة الفنانن املنتســبن إلهيا 
واملحافظــة عــىل حقوقهــم والدفــاع عــن مصاحلهم املروعــة، وكذلك رفع مســتوى مهنتهم 
والهسر عىل الواجبات األدبية واملعنوية للمهن الفنية وكرامهتا. وكان ال بد أيًضا من وضع 
حد للفوىض القامئة يف هذا الوقت الذي ال يعرف فيه من هو فنان ومن هو غري فنان؛ نظًرا 

لألعداد الضخمة من املتطفلن الذين تمضهم النقابات املشّتتة«)...(8.
وعليه، ُيستغرب مقاربة املّرع لواقع الفنانن املهي، فهل صحيح أّن عدم وجود نقابة 
لغيت 

ُ
موحــدة يه أســاس املشــكلة؟ وإذا كان هــذا هــو احلــال فعــاًل، ملــاذا متّ تعديل النــص وأ

بالكامــل أيــة إشــارة إىل توحيــد اجلهــود مضــن نقابــة مّوحــدة يف الصيغــة الهنائيــة للقانــون؟ 
ومبعــزل عّمــا إذا كان هــذا هــو احلــل فعــاًل، ملاذا مل يم التطرق إىل إشــكاليات أساســية ومهمة 
أخــرى تضــايه أهميــة العامــل النقايب، ومن شــأهنا حتســن الوضعية القانونيــة واالجمتاعية 

واالقتصادية للفّنانن؟ 
مّما ال شك فيه أّن القانون اجلديد مل ينتج عن اسرتاتيجية واضحة وال سياسة فاعلة من 
شأهنا متكن العاملن يف القطاع، إنّما، كما أرشنا سابًقا، للترشيع بعض اإلجيابيات نتناولها 
عــىل مســتويات ثالثــة: تكريــس تعريف ومفاهــمي تواكب الواقع املهي وتالمئــه، تنظمي العمل 
النقايب عىل الرغم من اإلبقاء عىل بعض القيود، وإنشاء صندوق التعاضد لدعم الفّنانن. 

إدخال تعريفات أساسية يف مجال العمل املهن الفّن 
واقع األمور أنّه قبل صدور القانون رقم 2008/56، كان مفهوم »الفنان/ة« أو »األرتيست« 
ا لصيًقا بتنظــمي العمل يف بيــوت البغاء ويف املاليه 

ً
ــا ارتباط

ً
عــى الصعيــد الترشييع مرتبط

الليليــة )وهــذا مــا ســنتطرق إليــه بالتفصيــل يف قــمس اإلشــكاليات أدنــاه باعتبــار أّن الترشيع 
األرايض  عــىل  العاملــن  األجانــب  الفّنانــن  إىل  بالنســبة  املفعــول  ســاري  يــزال  ال  املذكــور 

8   من محارض مجلس النواب، عنوان الجلسة: الدور الترشييع الواحد والعرون - العقد العادي2 - محرض الجلسة 6 – 2008، يمكن تحميل 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Parliament/SearchPage.aspx :كامل مضمون المحرض عىل العنوان اآليت
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اللبنانيــة(. فالنصــوص الترشيعيــة الــي كانت ناظمــة للقطاع الثقايف قبل العــام 2008 خالية 
، وهو 

ّ
ــا للمهن الفّنية عــىل الصعيد املحــيل مــن أيــة تعاريــف أو حتديــدات تضــع إطــاًرا ترشيعيًّ

أمٌر عاجله القانون احلديث بوضوح.
فالفنــان، مبوجــب القانــون احلديــث، هو كّل »شــخص طبييع ميــارس بصفته مبتكًرا 
أو مؤدًيــا لــدور مــا يف إحــدى فئــات الفنــون«9 الــي عّددهــا القانــون نفســه، نذكــر مهنــا 
والعمــل  المسيع–البــري12  الفــينّ  والعمــل  املــريح11  والعمــل  العمل املوســيقي10 
الفــين األدايئ13 والعمل اإلعالين14 والعمل األديب15 والعمل الفين التشــكييل16 والعمل 

الفين التقليدي17.
وحقيقــة األمــر أّن املــّرع اللبنــاين مل يتوّســع أكر من ذلك؛ فمبعزل عــن هذه التعريفات 
املهّمــة، كان مــن املجــدي تمضن القانــون أحكاًما إضافية ُتعفي مثاًل الفّنان، أي الشــخص 
الطبيــيع، مــن األعبــاء الرضيبيــة، أو متــزّي بــن املؤسســات ذات الطابــع التجــاري العاملــة يف 
ز نشاطها يف احلفاظ 

ّ
القطاع الثقايف وبن اجلمعيات والهيئات الي ال تبتيغ الرحب والي يرتك

ة أو بديلة ليســت بطبيعهتا مدّرة لألرباح، ويه 
ّ
عىل مســتوى ثقايف ونشــاطات فّنية مســتقل

إشكاليات سنعاجلها يف الفقرة الثانية من هذا القمس.

9  المادة األوىل من القانون رقم 2008/56.

10  أي العمل الفّي المبتكر أو المرتجم أو المقتبس الذي يتضّمن العزف عىل آلة موسيقية، أو الغناء، أو تقليد هذا العزف أو الغناء بوسائل 
تقنية، والذي يتم عرضه أمام جمهور أو تسجيله بغية نره بأي من الوسائل المتاحة، وفق تعريف الفقرة »ج« من المادة نفسها.

11  العمل الفي المبتكر أو المرتجم أو المقتبس الذي يعتمد بشكل أسايس عىل تمثيل األدوار الناطقة أو الُمغّناة أو الراقصة أو اإليمائية، والذي 
يتم عرضه أمام جمهور أو تسجيله بغية نره بأي من الوسائل المتاحة، وفق تعريف الفقرة »د« من المادة نفسها.

12  أي العمل الفي المبتكر المنتج عىل ركزية سمعية أو سمعية – برصية، مثل األرشطة واألسطوانات واألقراص واألفالم، مهما كانت التقانة أو 
الركزية المستخدمة إلنتاجه، والذي يتم بثه للجمهور أو تسجيله بغية بثه أو نره بأي من الوسائل المتاحة، وفق تعريف الفقرة »ه« من 

المادة نفسها.

13  أي العمل المريئ أو المسموع الذي يؤديه شخص ما يف ميادين المرسح، والسينما، والفيديو، واإلذاعة المرئية والمسموعة، واإلعالن المريئ 
والمسموع، بإحدى الصفات اآلتية: الرقص، التلقن المرسيح، تقديم الرامج، تالوة نصوص اإلعالنات، العمل يف السريك، تقديم المنوعات، 

التهريج، تقديم عروض يف فنون األداء التقليدية، تقليد الشخصيات، تقديم عروض ألعاب الخفة، تنشيط الحفالت، وما إىل ذلك، وفق 
تعريف الفقرة »و« من المادة نفسها.

14  أي العمل اإلعالين المبتكر الذي يمكن أن يستعمل الكالم والرموز والموسيقى والرسوم والصور وما إىل ذلك من أشكال التعبري، والذي 
يهدف إىل اإلعالن للجمهور عن نشاط أو نتاج، والمنتج عىل ركزية مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، مهما كانت التقانة المستخدمة إلنتاجه أو 

الوسيلة المستخدمة إليصاله إىل الجمهور، وفق تعريف الفقرة »ز« من المادة نفسها.

15  أي العمل األديب المبتكر أو المرتجم أو المقتبس الذي يمكن أن يأخذ أحد األشكال اآلتية: القصة، القصة القصرية، الشعر، الشعر العامي، 
العمل المرسيح، المقالة، أو غري ذلك من أشكال التعبري األدبية، والذي ال يدخل يف نطاق العمل الصحايف، وفق تعريف الفقرة »ح« من 

المادة نفسها.

16  أي العمل التشكييل المبتكر الفريد أو المنتج بأعداد صغرية، أيًّا كانت المواد والتقانات الي استخدمت لصنعه أو الركزية الي نفذ عليها، 
والذي يمكن أن يأخذ أحد األشكال اآلتية: الصور واللوحات والرسوم، أعمال النقش والوشم، الصور الضوئية، أعمال النحت والمجمعات 

والمركبات الفنية، وجميع نتاجات وسائل التعبري المماثلة، وفق تعريف الفقرة »ط« من المادة نفسها.

17  العمل المبتكر الفريد أو المنتج بأعداد صغرية الذي يعتمد عىل أشكال التعبري الفي التقليدية، والذي يهدف إىل منفعة أو زينة، والمصنوع 
من مواّد مثل الزجاج والخزف والمعادن والخشب والجلد والقماش أو أي مادة أخرى متاحة، وفق تعريف الفقرة »ي« من المادة نفسها.
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تنظمي العمل النقايب وإنشاء صندوق تعاضد لدعم الفّنانني
كما أرشنا أعاله، كانت الغاية األساســية من اقرتاح قانون العام 2001 تكمن يف إنشــاء نقابة 
موّحــدة للفّنانــن اللبنانّيــن هبــدف تنظــمي العمــل الفــّي املهــي يف لبنــان، فضــاًل عــن إنشــاء 
صندوق تعاضد لدعم الفّنانن، ومضان الشيخوخة والعجز، وتوفري املساعدات االجمتاعية، 
نشئت بعد العام 2008:

ُ
يستفيد منه املنتسبون إىل النقابة—أو باألحرى إىل النقابات الي أ

 »من ناحية أخرى، وعلى عكس معظم بلدان العامل، ليس يف لبنان 
ما يضمن معيشة الفّنان إذا توقف عن العمل لسبب أو آلخر. وليس 
له من ضمانة يف حال تعرُّضه ألي طارئ يف صحته، خاصة وأن املهن 

ية دائمة وحضوًرا ال يتحمل أي خلل طارئ يف كمال  الفنية تتطلب جهوز
الصحة. فال يمكن لبلد كلبنان تهمه املحافظة على وجهه الحضاري، 

السماح بأن يرمى فنانوه على قارعة الطريق إذا ما تعرضوا ألدىن حادث 
أو مكروه. فكان ال بد من إنشاء صندوق تعاضدي لضمان الشيخوخة 

والعجز، وتقديم املساعدات االجتماعية على أنواعها للمنتسبني إىل 
هذه النقابة ولعائالتهم. إضافة إىل تخصيص املنح للمتفوقني من 

طالب معاهد الفنون. وملا كانت وزارة الثقافة والتعليم العايل، اليت ترعى 
شؤون الفنانني، عاجزة عن تخصيص املساعدات املالية الكافية للنقابة، 

يرى مرشوع القانون بأن يغذى الصندوق بمبلغ مقطوع ال يقل عن 
سبعة باملئة من أصل الرضيبة املفروضة قانوًنا على مداخيل الحفالت 

اليت يحييها الفنانون اللبنانيون، وكذلك بمبلغ مقطوع ال يقل عن اثين 
عرش باملئة من أصل الرضيبة املفروضة قانوًنا على مداخيل الحفالت 

اليت يحييها يف لبنان الفنانون غري اللبنانيني، هذا فضاًل عن املوارد 
املرشوعة األخرى.

والسبب يف هذا التفاوت يف املعاملة بني اللبنانيني وغري اللبنانيني، 
هو أن النظام الرضائيب يف لبنان يسمح للفنانني األجانب بأن يعملوا يف 
لبنان ويتقاضوا مئات آالف الدوالرات ثم يعودون بها كلها إىل بالدهم، 

بينما يدفع الفنانون اللبنانيون العاملون يف الخارج ما ال يقل عن األربعني 
أو الخمسني باملئة مما جنوه كرضائب ورسوم. فكان ال بد والحالة هذه 

أن يساهم الفنانون األجانب يف الصندوق املذكور، خاصة وأن معظمهم 
ينعم يف بالده بتقديمات اجتماعية تجعلهم بمنأى عن كل حاجة أو عوز، 

وذلك عكس وضعية الفنانني اللبنانيني.
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وبما أنه يجب عدم املّس بحرية الفنانني األجانب باملجيء إىل لبنان، 
وال يمكن إال تشجيع التواصل الثقايف والفين مع اآلخرين، كان ال بد من 

فرض رضيبة على هؤالء، ُيقتطع جزء منها لدعم الفنانني اللبنانيني.
 هذه هي بعض األسباب اليت دفعت إىل إنشاء النقابة املوحدة 

اليت من شأنها أن ترفع مستوى الفن يف لبنان، عن طريق تنظيم 
املهنة وتوحيد صفوف الفنانني املنتسبني إليها وتأمني حاجاتهم املادية 

واملعنوية، علًما بأن القانون اللبناين الساري املفعول واقرتاح القانون 
الحايل يضمن استقاللية الفنانني وال يحدان من حريتهم الكاملة يف 

االنتساب أو عدم االنتساب إىل هذه النقابة«18.
وبالفعل، كّرســت املادة 8 من القانون اجلديد احلق للفنانن والعاملن يف املهن الفّنية 
إالّ أهنــا أبقــت  أن ينشــئوا نقابــات مهنيــة يف املياديــن املنصــوص علهيــا يف هــذا القانــون، 
عــى نظام الراخيــص املعمــول بــه وفــق قانــون العمــل وقانــون تنظــمي النقابــات )أي منــذ 
اخلمســينيات(، فبــدل أن ُيلغيــه نقــل صالحيــة منــح الرتاخيــص مــن وزارة العمــل إىل وزارة 
الثقافة، وهو أمٌر خيالف مبدأ حرية إنشاء النقابات. أكر من ذلك، قّيد املّرع حق االنتساب 
إىل النقابات املهنية الفنية برط موافقة وزارة الثقافة املسبقة، وهو أمٌر استحدثه الترشيع 

نشئت قبل العام 2008.
ُ
اجلديد ومل يكن حت مفروًضا عىل النقابات الي أ

القيود املكّرسة جلهة احلق يف تأسيس النقابة واالنتساب إلهيا
كان مــن املجــدي تكريــس الزتامــات لبنان الدولية جلهة احلّرية يف تأســيس النقابات يف إطار 
الترشيــع احلديــث باعتبــار أّن لبنــان الــزتم بعــدد مــن املواثيــق واالتفاقــات الدوليــة الالحقــة 
لتارخي إصدار قانون العمل، والي تكّرس احلق يف تأسيس نقابة مبعزل عن نظام الرتاخيص 

املسبقة الذي كان معمواًل به سابًقا.
فاالتفاقيات الدولية املصادق علهيا من احلكومة اللبنانية ملزمة وتتقدم أحكامها عىل 
أحكام القانون العادي وفًقا للمادة 2 من قانون أصول املحاكمات اللبناين الي نصت عىل 
مــا يــأيت: »عــىل املحاكــم أن تتقيــد مببــدأ تسلســل القواعــد، عند تعــارض أحــكام املعاهدات 

الدولية مع أحكام القانون العادي تتقدم يف مجال التطبيق األوىل عىل الثانية«.
ومبــا أن الدســتور اللبنــاين تبــىّن يف مقدمتــه رشعــة حقــوق اإلنســان، وقــد أدمجــت هــذه 
العهديــن  إىل   1972/9/1 بتــارخي  لبنــان  انــمض  بعدمــا  اللبنــاين  الوضــيع  القانــون  الرعــة يف 

18  من محارض مجلس النواب، عنوان الجلسة: الدور الترشييع الواحد والعرون - العقد العادي2 - محرض الجلسة 6 – 2008، يمكن تحميل 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Parliament/SearchPage.aspx :كامل مضمون المحرض عىل العنوان اآليت
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الدوليــن، حيــث يتعلــق العهــد األول باحلقــوق االقتصاديــة واالجمتاعيــة والثقافيــة، والثــاين 
أول  تــارخي   3855 باملرســوم  املنفــذ  القانــون  مبوجــب  واملدنيــة  السياســية  باحلقــوق  املتعلــق 

أيلول سنة 1972.
ومبــا أن املــادة 23 مــن رشعــة حقــوق اإلنســان تنّص عــىل أنه: »لكل شــخص احلق يف أن 

ينىشء نقابات أو أن ينمض إلهيا حماية ملصلحته«.
ومبا أّن املادة 8 الفقرة )أ( من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجمتاعية تنص عىل 
أنه: »أ- لكل شــخص احلق يف تكوين النقابات باالشــرتاك مع آخرين واالنمضام إىل النقابة 
الي خيتارها دومنا قيد، ســوى قواعد املنظمة املعنية، عىل قصد تعزيز مصاحله االقتصادية 
واالجمتاعيــة وحمايهتــا. وال جيــوز إخضــاع ممارســة هــذا احلــق ألية قيود غري تلــك الي ينص 
علهيا القانون وتشكل تدابري رضورية يف مجمتع دميقراطي لصيانة األمن القومي أو النظام 

العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم«.
كمــا أنّــه مؤخــًرا )عــام 2012( وّقــع وزيــر العمــل عــىل االتفاقيــة الدوليــة رقــم 87 املتعلقــة 
باحلرية النقابية وحماية حق التنظمي بتارخي 9 متوز 1948، وصادق علهيا مجلس الوزراء، وقد 
نصــت هــذه االتفاقيــة يف املــادة الثانيــة مهنــا عــىل أنــه: »للعمــال وأصحــاب العمــل دون أي 
متيزي احلق دون ترخيص سابق يف تكوين منظمات خيتاروهنا وكذلك احلق يف االنمضام إلهيا 

برط التقيد بلواحئ هذه املنظمات«.
فإّن موافقة احلكومة اللبنانية عىل االتفاقية رقم 1948/87 جتعل من تأسيس النقابات 
يــم بــدون ترخيــص، ليصبــح عىل غــرار اجلمعيات ال حيتــاج إال إىل علم وخر، خالًفا ملا كّرســه 

الترشيع اجلديد، وهو أول قيد نلحظه يف هذا املجال. 

فضــاًل عــن ذلــك، منحــت الــوزارة مــدة أربعــة أهشــر فقــط لنقابــات الفنانــن والعاملن يف 
املهــن الفنيــة الــي كانــت قامئــة قبــل القانــون، واحلاصلــة عــىل صفــة قانونيــة مبوجــب أحكام 
نصــوص قانونيــة أو تنظمييــة أخــرى، للتقــدم إىل الــوزارة بطلــب الرتخيــص، وأخضعــت أي 
طلب انتساب ُيقّدم بعد صدور القانون للروط الواردة فيه، ال سيما استنسابية الوزارة 

جلهة املوافقة أو رفض طلب االنتساب )!(19. 
وحقيقة األمر أنّه وبالنظر إىل هذه القيود الي فرهضا املّرع، ينبيغ إجراء حبٍث ميداين 
للوقــوف عنــد واقــع التنظــمي النقــايب للمهــن الفنّيــة وتقييــم كيفيــة تطبيــق دقائــق الترشيــع 
احلديــث وآثــاره عــىل العاملــن يف القطــاع، ال ســيما أّن االنتســاب إىل النقابــات املســتوفية 

19  المادتان 6 و9 من القانون رقم 2008/56.

دراســة حــول الترشيعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة يف لبنــاننظرة حول السياسات الثقافية يف لبنان 39



لــروط القانــون رقــم 2008/56 هــو رشط لالنتفــاع مــن صنــدوق التعاضــد الُمنَشــأ مبوجــب 
القانون نفسه.

حــّل  مــاذا  املذكــور؟  للقانــون  وفًقــا  جديــدة  نقابــات  تأســيس  إىل  املعنيــون  بــادر  هــل 
 

ّ
فت فعــاًل اللجان املذكــورة والي تتوىل

ّ
بالتنظميــات الــي كانــت قامئــة قبــل صدوره؟ هــل تأل

مهمــة إصــدار اإلفــادات الالزمــة لالنتســاب؟ إىل أي حــّد واكب املجمتع الفــّي كيفية تطبيق 
طلقت حمالت توعية أو متّ نر املعلومــات بصورة كافية لتحفزي 

ُ
دقائــق هــذا القانــون؟ هــل أ

املعنّيــن والعاملــن يف القطــاع؟ كيــف متّ التعامــل مــع القيــود املشــار إلهيا أعــاله؟ كيف كان 
أداء وزارة الثقافة يف هذا املجال؟ 

هذه عّينة من األسئلة جيب اإلجابة علهيا لتقييم فعيل للتنظمي النقايب تعّذر إجراؤه يف 
إطار هذا الدراسة.

تفعيل صندوق التعاضد املوّحد للفنانني
أنشــأ القانــون رقــم 2008/56 »صنــدوق تعاضــد موّحًدا للفّنانن« واشــرتط لالنتســاب إليه 
أن يكــون طالــب االنتســاب منتســًبا أصــواًل إىل إحــدى النقابــات الفّنيــة املنصــوص علهيــا يف 

القانون نفسه20، وقد صدر عام 2012 املرسوم اآليل إىل تنظميه21.
ف من ممّثل عن كل نقابة ومفّوض حكومة، ويعّن 

ّ
ويدير الصندوق مجلس إدارة مؤل

أعضاء املجلس بقرار من وزير الثقافة، من بن األشخاص الذين تمّسهيم النقابات املعنية 
واحتــاد النقابــات، كمــا يعــّن بالقــرار نفســه موظف مــن وزارة الثقافــة من الفئــة الثالثة عىل 
األقــل، كمفــوض حكومــة؛ وينتخــب األعضــاء املعينون من بينهــم: الرئيس، نائــب الرئيس، 

أمن الرّس وأمن الصندوق22.
وتتكون واردات الصندوق من23:

  رمس اشرتاك سنوي مقطوع عىل كل عضو، حيدد يف النظام الداخيل للصندوق.
  رمس مــايل نســبته 2% )اثنــان باملئــة( مــن قمية بطاقات احلفالت والنشــاطات الفنية عىل 

أنواعها، تستوفيه وزارة املالية وحُيّول هشريًّا إىل الصندوق.
  رمس مايل نسبته 10% )عرة باملئة( عىل عقود الفنانن األجانب، تستوفيه وزارة املالية 

وحُيّول هشريًّا إىل الصندوق.

20  المادتان 13 و14 من القانون رقم 2008/56.

21  المرسوم رقم 7535 صادر يف 2012/2/15 واآليل إىل تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانن.

22  المادة 15 من القانون رقم 2008/56.

23  المادة 16 من القانون رقم 2008/56.
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  مســاهمة ماليــة ســنوية مــن وزارة الثقافــة، حتــّدد بقــرار مــن الوزيــر، فضــاًل عــن الهبــات 
والترعات والوصايا الي ُتقبل بعد موافقة وزير الثقافة.

 الصندوق حتقيق كّل أو بعض األغراض واألهداف التالية24:
ّ

ويتوىل
  التعويض عن املرض والوفاة واحلوادث اجلسدية الي تصيب األعضاء أو أفراد عائالهتم 

الذين ما زالوا عىل عاتقهم.
  مساعدة األعضاء يف حاالت الزواج وملرة واحدة والوالدة.

  تشــجيع التعلــمي والتخصــص يف كل فروعــه وتقــدمي املســاعدات واملنــح والقــروض لهــذه 
الغاية، وذلك لألعضاء وألوالدهم الذين ما زالوا عىل عاتقهم.

  تأمن معاش تقاعدي لألعضاء.

الالفت يف كيفية التنظمي أمران ينبيغ اإلشارة إلهيما:
  األول: اعمتاد أســلوب التعيني بالنســبة إىل عضوية مجلس إدارة الصندوق، أمٌر مينح 
صالحية استنسابية غري مّررة لوزير الثقافة، فلماذا ال ُينتخب املجلس من قبل الهيئة 

العاّمة، أي مجموع األعضاء املنتسبن؟
  األمر الثاين اجلدير باالعتبار: هو كيفية حتديد الرسوم املالية الي متّول الصندوق: هل 
جيوز إخضاع احلفالت أو النشاطات الي تقوم هبا جمعيات ثقافية ال تبتيغ الرحب لنفس 
نسبة الرمس بالنسبة إىل احلفالت القّيمة عليه رشكات جتارية حبت والي جتي من خالل 
بيع البطاقات أموااًل طائلة؟ ملاذا مل يم اعمتاد نظام الشــطور والرضيبة التصاعدية، أي 
ما زادت قمية األرباح؟ هل 

ّ
فرض الرمس بعد أن تبلغ قمية األرباح مبلًغا معيًنا وزيادته كل

رمس الـ10% بالنســبة إىل حفالت الفنانن األجانب متّ حتديده بشــكل مدروس وبناًء عىل 
أرقــام تعكــس الواقــع امليــداين؟ وهنــا أيًضا تــرز أهمية المتيــزي بن النشــاطات الي يقوم 
م 

ّ
هبا الفّنانون األجانب: فمن املعلوم أن عدًدا من اجلمعيات الثقافية غري احلكومية تنظ

مهرجانــات موســيقية مثــاًل ال تتجــاوز أســعار البطاقــات فهيــا بضعــة آالف لــرية لبنانيــة، 
ية فرًقا موســيقية واســتعراضية تصــل قمية بطاقات 

ّ
بينمــا تســتقدم رشكات جتارية محل

حفالهتا إىل مئات الدوالرات األمريكية، فهل جيوز أن ختضع لنفس نسب الرسوم؟ 

24  المادة 5 من المرسوم رقم 7535 صادر يف 2012/2/15 واآليل إىل تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانن.

دراســة حــول الترشيعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة يف لبنــاننظرة حول السياسات الثقافية يف لبنان 41



يف هــذا الســياق أيًضــا تــرز احلاجة إىل إجــراء البحث امليداين لتقييم مــدى فعالية الصندوق 
الُمنشــأ حديًثــا، فباإلضافــة إىل احلدود الي تشــوب تنظمي الصندوق مــن الناحية القانونية، 
يتعــّذر تبيــان مــدى آثــار الصندوق عىل الواقــع االقتصادي واالجمتــايع للعاملن يف القطاع 

يف إطار الدراسة احلارضة. 

الواقع املايل واألعباء الرضيبية عىل املهن الفنّية 
مّمــا ال شــك فيــه أّن للوضعيــة املاليــة واالقتصاديــة للعاملــن يف 
قطــاع الثقافــة أثــًرا هائــاًل عــىل مســارهم املهــي. وإذا كان إنشــاء 
صندوق التعاضد املوّحد للفنانن يعتر إصالًحا أساســيًّا يف هذا 
ل عبًئــا ثقيــاًل 

ّ
املجــال، فــإّن النظــام املــايل الرضيــيب ال يــزال يشــك

ينبيغ معاجلته.
فكمــا أرشنــا أعــاله، مل يلحــظ املّرع فئــة النشــاطات الثقافية 
الــي يقــوم هبــا أفــراد وهيئــات ليــس بــدايع الــرحب، وليــس هبــدف 
جتاري حبت، إنّما هبدف احلفاظ عىل إرث ثقايف وتطويره. وقد هشد املجمتع الثقايف اللبناين يف 
العقد األخري إنشاء عدد كبري من اجلمعيات غري احلكومية غايهتا دعم الفّنانن واملمارسات 
ة«( نظًرا إىل عجز املرفق 

ّ
والنشــاطات الفّنية الثقافية )واملعروفة بــ«البديلة« أو »املســتقل

العــام والسياســات احلكوميــة املّتبعــة عــن مســاندهتا ومواكبتهــا. وإذا كانــت هــذه الهيئــات 
 أّن اســتمراريهتا تبقــى مرهونــة بالمتويــل 

ّ
جنحــت بدرجــة معينــة يف توفــري الدعــم الــالزم، إال

اخلــاريج ويتعــذر علهيــا توفــري المضانات املطلوبة لألفــراد واملجموعات الــي اختارت امهتان 
الفــّن كمــورد أســايس لرزقهــا. وعليــه، ال ميكــن تصــور سياســة ثقافيــة شــاملة وفّعالــة دون 

معاجلة اجلانب املايل والرضييب الذي خيضع له العاملون يف القطاع.
ينقــل اجلــدول رقــم 3 أدنــاه صــورة عــن واقع السياســة املاليــة الرضيبية املّتبعــة من قبل 
احلكومة اللبنانية، واخرتنا مقارنة بعض النسب املفروضة عىل العاملن يف القطاع الثقايف 

مع مهن وأنشطة أخرى لتوضيح معامل هذه السياسة.

2. إشكاليــــــات 
ال تزال تشــــــــوب 
الواقــــــــــــــــــــــــــــــــع 
يعي  ــرش التــــــــــــــــــ
الخــــــــــــــــــــــــــــاص 
بالفنانـــــــــــــــــــــــني
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جدول رقم 3: ملحة عن النسب الرضيبية املفروضة عى العاملني يف القطاع 
الثقايف ومقارنهتا مع تلك املفروضة عى أنشطة ومؤسسات أخرى25 

25  وفق القرار رقم 283/1 تاريخ 7 آذار 2008 الصادر عن وزارة المالية، واآليل إىل تحديد المعدالت الواجب تطبيقها عىل مجموع الواردات 
الستخراج الربح الصايف المقطوع.

أنواع األنشطة  الرمز
التفيهية والثقافية 

ياضية والر

% من معّدل 
الربح الصايف

مقارنة مع أنواع الرمز
أنشطة/مؤسسات 

أخرى

% من معّدل 
الربح الصايف

مخرج مرسح وسينما 921407
وتلفزيون

40%المحامي%40741101

الملحنون والفنانون 921403
)مطرب(

40%كاتب العدل%40741103

أنشطة العاب الحظ 40924901%الممثل921410
والميرس

%35

نشاط إنتاج األفالم 25921101%النحاتون والرسامون921404
التلفزيونية

%20

30%المطاعم والسناك بارال يوجد25%النقاشون والخطاطون921405

تقديم مواد غذائية ال يوجد25%المؤلفون921402
ووجبات طعام جاهزة

%30

تعهد حفالت وتنظيم 921406
مهرجانات

30%المقايه وصاالت الشايال يوجد%20

الماليه والنوادي الليلية ال يوجد25%النشاطات الفنية921401
والمراقص

%30

نشاط إدارة صاالت 921409
العرض

30%الملهىال يوجد%30

أنشطة قاعات الحفالت 921902
وحانات الرقص

17%المؤسسات الفندقيةال يوجد%30
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حقيقة األمر أّن األرقام جديرة بإبراز خلفية هذه السياســة واألعباء الي تلقهيا عىل عاتق 
العاملن يف املجال:

  األمــر الالفــت األول هــو دمــج األنشــطة ذات الطابــع »الرتفهيــي« و«الريــايض« مــع 
األنشــطة الثقافيــة )وتقــع جميعها حتــت الرمز 92 اخلاص باألنشــطة الرتفهيية والثقاقية 

والرياضية، وفق تصنيف وزارة املالية(.
  ُيلحــظ مثــاًل أّن نشــاط إدارة صــاالت العرض—والي تمشل املســارح وقاعات الســينما- 
خيضــع لــرمس أعــىل مــن الرســوم املفروضــة عــىل املؤسســات الفندقيــة وُمــواٍز للنســب 

املفروضة عىل املطاعم واملاليه وحانات الرقص )!(.
  مخرج السينما وامللّحن والفنان واملمثل خيضع لنفس الرضيبة الي خيضع لها املحامون 

وكّتاب العدل )!(.
  الرضيبة عىل النشــاطات الفّنية أعىل من الرضيبة عىل نشــاط إنتاج األفالم التلفزيونية 

)!(... والالحئة أطول.
وبالعودة إىل تارخي السياق الترشييع، يتّضح أّن هذه السياسة املالية الرضيبية جتد مصدرها 
يف املقاربــة الــي اعمتدهــا املــّرع منــذ الثالثينيــات جلهة تنظــمي األعمال الفنّيــة، والي لطاملا 
ارتبطــت مبفهــوم الرتفيــه وعمــل املــاليه واحلانــات. ولألســف ال يــزال لهــذه السياســة آثــار 
بالنسبة إىل التنظمي اخلاضعة له بعض الفضاءات الثقافية –وفق ما سنبّينه يف القمس األخري 
من الدراســة- كما أهّنا ال تزال ســارية املفعول عىل عمل الفّنانن األجانب الذي يشــاركون 

يف نشاطات ثقافية عىل األرايض اللبناين، وهو موضوع فقرتنا الالحقة. 

إشكاليات خاّصة بالوضعية القانونية للفّنان األجنيب
يف هذا املجال، جيب العودة، ولو باختصار، إىل تارخي السياق الترشييع ملهنة »ذوي الفنون« 
والــذي تــرك آثــاره يف النصــوص الترشيعيــة املعمــول هبــا حــت اليــوم. وقــد جــاءت أوىل بــوادر 
ض الســامي يف  تنظــمي »الفّنانــات« يف بدايــات االنتــداب مبوجــب قــرارات صــادرة عــن املفــوَّ
العرشينيــات والثالثينــات مــن القرن املنرصم، حيث تناول حتــت عنوان تنظمي البغاء »ذوات 
الفنون« اللوايت يمشلن الراقصات واملغّنيات واملوســيقيات، ويمتزّين عن »ذوات الدفاتر« 
أي عامــالت اجلنــس املجــاز لهــن وفًقــا للقــرار نفســه. كمــا تمضّــن قانــون العــام 1931 الناظــم 
للبغــاء إشــارات عــّدة إىل »األرتيســتات«، فألــزم »كل صاحب مــرسح ومقهى ونادي رقص 
بإخبار مديرية الرطة عن أمساء األرتيستات املشتغالت عنده وأن يقدم لها تذاكر هويهتن 
 مبوجب إجازة من مديرية الرطة، وكل مخالفة 

ّ
وحظر عىل »أي أرتيســت أن تشــتغل إال

من هذا النوع يعّد صاحب املحّل مسؤواًل عهنا«. 
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وحقيقة األمر أّن الترشيع الذي صدر بعد استقالل لبنان أبقى عىل املقاربة نفهسا الي 
اعمتدهــا املــّرع أيــام االنتــداب، حيث خيضع الفنانــون األجانب اليوم للمرســوم رقم 10267 
الصــادر يف 6 آب 1962اآليــل إىل حتديــد رشوط دخــول الفنانــن والفنانات األجانب إىل لبنان 
وإقامهتــم فيــه تطبيًقــا للقانــون الصــادر يف 10 متــوز 1962 بتنظــمي دخــول األجانــب إىل لبنــان 

واإلقامة فيه واخلروج منه. 
فوفًقا لقانون العام 1962، ُيعّد فّناًنا »كلُّ شخص يقوم بعرض فّي يف األماكن الي تقّدم 
املروبــات الروحيــة باملفــرق، وتعــرض املشــاهد مــع املوســيقى، وتقــّدم أو ال تقــّدم الطعام« 
وخيضع دخوله إىل لبنان ملوافقة مديرية األمن العام دون وزارة العمل، وذلك خبالف سائر 
األشــخاص الذيــن يقُدمــون إىل األرايض اللبنانيــة للعمــل. وقد عمد مرســوم العام 1962 إىل 
وضــع إطــار تنظميــيّ لعمــل الفّنانات، من شــأنه تقييــد حّريهتّن يف الســكن والتنقل والعمل 
عــىل األرايض اللبنانيــة، وكّل ذلــك حتت رقابة األجهزة األمنية ووصايهتا. ومن نافل القول 
أّن مجمــل هــذه التنظميــات هتــدف إىل عــزل الفّنانــات ووصهــن حبّجــة االشــتباه بإمكانيــة 
اجنرارهّن إىل الدعارة، وهو ما يمنّ عن سياسة خبيثة يّتبعها املعنيون جلهة تنظمي الدعارة يف 
لبنان بصورة استنسابية وتعّسفية خارج األطر القانونية حرًصا عىل إبقاهئا دون االعرتاف 

رمسيًّا بذلك.
وال بــّد يف هــذا الصــدد مــن اســتعراض هــذه الناحية التارخييــة من الترشيــع وتقدمي ملحة 
عاّمــة عــن املمارســات احلاليــة الُمّتبعــة مــن األجهــزة األمنيــة ملعاجلــة اإلشــكاليات اخلاصــة 
بالوضعيــة القانونيــة للفّنــان األجنــيب عــىل األرايض اللبنانيــة. وبالطبــع، مــا يعنينــا يف هــذا 
املجــال هــم الفنانــون الذي يشــاركون يف نشــاطات ومهرجانات ألنواع مختلفــة من الفنون 
)موسيقى، رقص، مرسح... وغريها( تقوم علهيا -يف أغلب األحوال- جمعياٌت وهيئات غري 
حكوميــة يف إطــار تبــادل الثقافــات بن الفّنانــن ودعم وتروجي ما ُيعرف حاليًّا بـ«املمارســات 
ة« والــي بطبيعهتــا ال جتي األرباح. ولألســف، ال تزال هذه الفئة من 

ّ
البديلــة« أو »املســتقل

األجانــب خاضعــة لتنظميــات تفرهضــا األجهــزة األمنيــة شــبيهة بتلــك الــي وصفنــاه أعــاله، 
 شؤون »الفّنانات« العامالت يف املاليه الليلية يف لبنان 

ّ
علًما أّن األجهزة نفهسا الي تتوىل

مختّصة بشؤون العاملن يف القطاع الثقايف.
فاالســتحصال عىل تأشــرية دخول فّنان يقتي دفع ما ُيعرف بـ«رمس الفنانن« والي 
ــى قميهتــا املليــون ل. ل.؛ 

ّ
تبلــغ قميتــه 550,000 ل. ل.، فضــاًل عــن موجــب إيــداع كفالــة تتخط

مثّ دفــع تأشــرية مــرور تبلــغ قميهتا 110,000 ل. ل. كما يتوّجــب عىل »كفيل« الفّنان، أي اجلهة 
يــة الــي اســتقدمته »للعمــل« يف لبنــان، إبــراز كيفيــة تغطية مســكنه ومعيشــته طوال 

ّ
املحل

د بن »الكفيل« و»صاحب الصالة« بشأن العمل الفّي املراد  فرتة إقامته، فضاًل عن تعهُّ
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تنفيــذه. وبالطبــع، تتشــّدد الروط يف حــال كان »الفنان« من جنســيات عربية )مرصي أو 
تونيس أو مغريب أو فلسطيي... إخل، باستثناء دول اخلليج( أو جنسيات دول أوروبا الرقية، 
بينما ُيلحظ تساهٌل بالنسبة إىل حاميل اجلنسيات األوروبية )الدول الغربية( أو األمريكية.
ية 

ّ
ومنــذ بضعــة أعــوام، وبناًء عــىل مطالبة ملّحة مــن اجلمعيات الثقافيــة الدولية واملحل

العاملة يف لبنان، استحدث األمن العام آلية تعفي من رمس الفّنانن وتهّسل نوًعا ما دخول 
الفّنانــن األجانــب مــن خــالل تقدمي مــا يمّسى بـ»طلب اســرتحام« موّجه مبــارشة إىل املدير 
العــام لألمــن العــام، تطلــب فيــه اجلهة الداعيــة إعفاءها من الرســوم والــروط األخرى بعد 
أن ُتبّن ماهية النشــاط الذي تقوم به وشــبه مجانيته، وأهّنا ال تســىع إىل كســب الرحب، وأّن 
الفّنــان ال يتقــاىض أي بــدل عــن العمل الذي يقوم به. والواقع أّن هذه اآللية ختضع لســلطة 
مدير األمن العام االستنسابية، والذي له أن يستجيب للطلب أو يرفضه دون تعليل. كما 
مــي املهرجانات يف 

ّ
أّن مــّدة اجلــواب ميكــن أن تتجــاوز أحياًنــا الثالثــة أســابيع، مّمــا يدفــع مبنظ

بعــض األحيــان إّمــا إىل اخلضــوع للتنظميــات العاديــة أو املخاطــرة واســتقدام األجانــب حتت 
حّجــة زيــارة ســياحية، مّمــا قــد يعّرهضم إىل املســاءلة مــن ِقبل الرقيب يف وقــت الحق –وهو 

أيًضا جهاز تابع لألمن العام—يف حال علم هذا األخري بقيام النشاط.

الصالحيات الرقابية عىل ممضون األعمال
ال تــزال الرقابــة املســبقة عــىل العــروض املرسحيــة26 وتوزيع البيانــات27 وأيًضا عــرض األفالم 
للجمهور عىل اختالفها28 يه القاعدة األساس يف مجال التعبري الفّي والثقايف، ومن نافل 
القــول أّن الــزتام الرقيــب )هــو هنــا أيًضــا جهــاز األمــن العــام( مبواقــف محافظــة ومبنية عىل 
اطــة يقّيــد حّريــة اإلبداع يف هــذا املجال، 

ّ
اعتبــارات دينيــة وطائفيــة وسياســية وأخالقيــة مط

ية 
ّ
وميــزّي مبــارشة ضــّد األفــراد العاملــن فيــه. وقــد ســبق لعــدد مــن اجلمعيــات الثقافيــة املحل

والدوليــة أن بــادرت إىل وضــع دراســة شــاملة تعــاجل إشــكالية الرقابة املســبقة عــىل األعمال 
الفّنية وإعداد مروع قانون يمضن احلّرية الفّنية، وبالتايل نكتفي باإلشارة إىل هذه احلدود 

يف إطار الدراسة احلارضة29. 

26  المرسوم االشرتايع رقم 2 الصادر يف 1-1-1977: إخضاع المرسحيات لرقابة المديرية العامة لألمن العام المسبقة.

27  المرسوم االشرتايع رقم 55 الصادر يف 5-8-1967: حظر طبع وإصدار ونر بعض المطبوعات قبل الحصول عىل ترخيص مسبق من المديرية 
العامة لألمن العام.

28  القانون الصادر يف 27-11-1947: إخضاع جميع األرشطة السينمائية للمراقبة بواسطة المديرية العامة لألمن العام.

29  يراجع يف هذا الخصوص دراسة من إعداد نزار صاغية ورىن صاغية ونائلة جعجع تحت عنوان »أعمال الرقابة قانوًنا« عىل العنوان اآليت: 
http://www.lb.boell.org/downloads/Censorship_Book_Arabic.pdf
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مبوازاة القانون رقم 2008/35 اآليل إىل إعادة هيكلة 
القــمس  يف  تناولنــاه  والــذي  الثقافــة،  وزارة  وتنظــمي 
األول مــن الدراســة، أقــّر مجلــس النــواب اللبنــاين 
الصــادر يف 2008/10/16  رقــم 2008/37  القانــون 
وهــو  الثقافيــة،  املمتلــكات  حمايــة  إىل  اآليــل 
ل مدخاًل أساســيًّا حلمايــة األماكن 

ّ
ترشيع يشــك

واملواقع ذات الطابع الثقايف ومضان استمرارية 
النشــاطات فهيــا من قبل األفراد واملجموعات الناشــطة يف هذا املجال. ومّما ال شــك 
فيــه أن تفعيــل اآلليــات املنصــوص علهيا يف هذا القانون من شــأنه أن يواكب تنفيذ سياســة 
ثقافيــة تمشــل، فضــاًل عن الوزارة املعنية والعاملــن يف القطاع، الفضاءات احلاضنة ألعمال 

األفراد واملجموعات الثقافية.

اإلصــالح الترشيــيع األســايس يف هــذا الســياق يكمــن يف تكريــس 
املــّرع مفهــوم الراث غري املاّدي ووجــوب املحافظة عليه، مّما 
ينعكــس مبــارشًة وإجيابيًّا عــىل الفضاءات واملعــامل الي احتضنت 
وال تــزال ممارســات ونشــاطات ذات طابــع ثقــايف يقتــي مضــان 
استمراريهتا. وهذا ما نقرؤه بوضوح يف األسباب املوجبة اخلاّصة 

بالترشيع اجلديد:
كرثية دول العامل، من خالل منظمة األونسكو، استعمال  »شاع يف أ

مفهوم »املمتلكات الثقافية« )Les biens culturels( للداللة على 
مجموعات متنوعة من األشياء املنقولة وغري املنقولة اليت تشكل الكنوز 
الثقافية الوطنية. لكن لبنان اكتفى منذ فرتة االنتداب بقوننة مجموعة 

واحدة من هذه األشياء، أال وهي اآلثار. وقد حّدد القانون الخاص باآلثار 
الذي يرجع إىل العام 1933 الفرتة اليت يعود اليها يشء ما ليعترب من اآلثار 
إىل ما قبل العام 1700؛ كما لحظ إمكانية تصنيف بعض األشياء وحمايتها 

بصفتها شبيهة باآلثار. ولحظ هذا القانون قيد اآلثار واألشياء الشبيهة بها 
يف سجل يدعى »الئحة الجرد العام« بناء على قرار من مدير عام اآلثار.

لكنه منذ االستقالل ويف إطار تشجيعها للثقافة والفنون، قامت 
الحكومات اللبنانية املتعاقبة، يف أغلب األحيان، بمبادرات فردية من 

الوزراء واملسؤولني، على تملك مجموعات من األشياء، جّلها من األعمال 

III. الوضعيـــــــة 
القانونيـــــــــــــــــــــــــة 
للفضــــــــــــــــــاءات 
الثقافيــــــــــــــــــــــــــة

1. اإلصالحــــــــات 
ــة  األساسيـــــــــــــــــــــ
يـــــــــع  وفق الترش
الجديــــــــــــــــــــــــــــــد 
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الفنية، من دون أن يكون هناك أي ترشيع أو تنظيم يرعى هذا التملك، 
بحيث يصعب اليوم معرفة الرثوة الثقافية اليت تمتلكها الدولة.

من ناحية ثانية، يزخر لبنان باألشياء املنقولة وغري املنقولة ذات الطابع 
الثقايف اليت يجدر حرصها، وتصنيفها، والحفاظ عليها، ووضعها يف 

متناول الباحثني، وما اىل ذلك من أمور تعزز استثمارها يف سبيل الصالح 
كرث من توصية دولية  العام، كما أوىص بذلك املؤتمر العام لألونسكو يف أ

صادق عليها لبنان.
استناًدا إىل ذلك تقرتح وزارة الثقافة على املجلس النيايب الكريم 

اعتماد مرشوع القانون املرفق املدعو »قانون املمتلكات الثقافية« لتنظيم 
إدارة الرثوة الثقافية الوطنية«.

وضع إطار قانوين حديث حلماية اإلرث غري املاّدي: 
استحداث فئة املمتلكات الثقافية 

الواقــع أنّــه حــت صــدور القانــون املذكــور، اكتفــى املــّرع اللبناين بنــص ترشييع وحيــد يعود 
إىل عــام 1933 وهــو القــرار رقــم 166/ل. ر، واملعروف بنظام اآلثار القدمية حلماية األبنية ذات 
 أّن تطور املجمتعات والثقافات أظهر احلاجة إىل ترشيع أكر مالءمة ووجوب 

ّ
الطابع الرتايث. إال

صــون وحمايــة، وعــىل أثــر تكريــس فئــة جديــدة مــن األشــياء املنقولــة وغــري املنقولــة، املاّدية 
وغــري املاّديــة، والــي -شــأهنا شــأن اآلثــار القدميــة- تشــكل جــزًءا أساســيًّا مــن الــرتاث الثقايف 
الوطــي، والــي مــن مضهنــا الفضــاءات الثقافيــة الــي تهشد نشــاطات األفــراد واملجموعات 

املستمّرة واملتفاعلة مع املدينة. 
فقد أقّرت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة أول اتفاقية هتدف إىل حماية 
الــرتاث الثقــايف عــام 1972، وانمضّــت إلهيــا احلكومــة اللبنانيــة مبوجــب القانــون رقــم 82/30 
الثقــايف«  »الــرتاث  مهنــا  األوىل  املــاّدة  يف  االتفاقيــة  عّرفــت  وقــد   .301982-9-14 يف  الصــادر 
patrimoine culturel مــن خــالل ثــالث فئــات مــن األشــياء الــي تشــكل مبجموعهــا هــذا 

الرتاث، نذكر مهنا:
  »اآلثــار les monuments ويه األعمــال املعماريــة )...( ومجموعــات املعــامل الــي لهــا 

قمية استثنائية من وجهة نظر التارخي أو الفن أو العلم.
  املجمتعات les sites: مجموعات املباين املنعزلة أو املتصلة، الي لها بسبب عمارهتا أو 

تناسقها )...( قمية استثنائية من وجهة نظر التارخي أو الفن أو العلم«.
ا.

ً
30   النص الكامل لالتفاقية اآليلة إىل حماية الرتاث العالمي الثقايف والطبييع )1972( مرفق ربط
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ويف أواخــر العــام 2003، انعقــد املؤمتــر العــام ملنظمة اليونيســكو ملناقشــة الصك الــدويل الثاين 
الــذي يعــىن حبمايــة الــرتاث الثقــايف، ال ســيما الــرتاث الثقايف غــري املــاّدي، والتدابــري اآليلة إىل 
صونــه. فانطالًقــا مــن الرتابــط احلمــمي بــن الــرتاث الثقايف غــري املــادي والرتاث املــادي الثقايف 
مــن شــأهنما  اللتــن  والتحــول االجمتــايع  العوملــة  تبعــات عمليــَي  مــن  ًفــا  والطبيــيع، وختوُّ
تعريض الرتاث الثقايف غري املادي ألخطار التدهور والزوال والتدمري، ال سيما يف ظّل غياب 
أي صــك متعــّدد األطــراف ذي طابــع ملزم يســتهدف صون الرتاث الثقايف غــري املادي، وبعد 
التأكيد عىل أهّمية الرتاث الثقايف غري املاّدي وأهّمية حمايته، وبعد االعرتاف بالدور الرائد 
للجماعــات واألفــراد يف إنتــاج الــرتاث الثقــايف غري املــاّدي واملحافظة عليــه وصيانته وإبداعه 
مــن جديــد31، أقــّر املؤمتــر العــام للمنظمــة بتــارخي 17 ترشيــن األول 2003 اتفاقيــة بشــأن صــون 

الرتاث الثقايف غري املاّدي وصّدق علهيا لبنان بتارخي 2007-1-8. 
وقد عّرفت اتفاقية 2003 الرتاث الثقايف غري املاّدي يف املادة 2 مهنا عىل الشكل اآليت: 

»ُيقصد بعبارة »الرتاث الثقايف غري املاّدي« املمارسات والتصورات وأشكال 
التعبري واملعارف واملهارات وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات 

وأماكن ثقافية espaces culturels اليت تعتربها الجماعات 
واملجموعات، وأحياًنا األفراد، جزًءا من تراثهم الثقايف«. )...(

وعلى ضوء التعريف الوارد أعاله يتجّلى »الرتاث الثقايف غري املادي« 
بصفة خاصة يف املجاالت اآلتية:

 التقاليد وأشكال التعبري الشفهي، بما يف ذلك اللغة كواسطة للتعبري 
عن الرتاث الثقايف غري املاّدي.

فنون أداء العروض وتقاليدها)...(؛

وبالنســبة إىل دور الــدول األطــراف واملوجبــات الواقعــة عــى عاتقها، أشــارت املــاّدة 5 
مــن اتفاقيــة العــام 1972 يف الفقــرة »د« مهنــا إىل واجــب الــدول األطــراف »اختــاذ التدابري 
القانونية والعلمية والتقنية واإلدارية واملالية املناسبة لتعيني الراث الثقايف والطبييع 

الواقع يف إقلميها وحمايته واملحافظة عليه وعرضه وإحيائه«. 
أّمــا اتفاقيــة العــام 2003 فقــد خّصصــت، حتــت عنــوان »صــون الــرتاث الثقايف غــري املاّدي 
عــىل الصعيــد الوطــي«، فصــاًل كامــاًل حيــّدد املوجبــات الواقعة عــىل عاتق الــدول األطراف، 
حيــث ألزمــت املــادة 11 هــذه األخــرية بـ»اختاذ التدابــري الالزمة لصون الــراث غري املاّدي 

31   المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليونيسكو، اتفاقية بشأن صون الرتاث الثقايف غري المادي، الديباجة، 17 ترشين 
ا.

ً
األول 2003، النص الكامل لالتفاقية مرفق ربط
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املوجــود عــىل أراضهيــا والقيــام، يف إطــار تدابــري الصــون املذكــورة يف الفقــرة 3 مــن املــادة 2، 
بتحديــد وتعريــف مختلــف عنــارص الــرتاث الثقــايف غري املــاّدي املوجــود يف أراضهيا، مبشــاركة 
اجلماعات واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة«، وقد حّددت الفقرة 3 املشــار إلهيا أعاله 
تدابــري الصــون موضــوع االتفاقيــة عــىل أهّنــا »مختلــف التدابــري الرامية إىل مضان اســتدامة 
الــرتاث الثقــايف غــري املــاّدي، مبــا يف ذلــك حتديــد هــذا الــرتاث وتوثيقه وإجــراء البحوث بشــأنه 
واملحافظــة عليــه وحمايتــه وتعزيــزه وإبــرازه ونقلــه )...(«؛ كمــا أوعــزت املــادة 12 مــن 
اتفاقيــة 2003 إىل الــدول األطــراف بــرضورة »وضــع قامئــة أو أكــر حلر الــرتاث الثقايف غري 
املــاّدي«. وتقتــي اإلشــارة هنــا إىل أّن املــادة 15 مــن اتفاقية العام 2003 أثنت عىل مشــاركة 
اجلماعــات واملجموعــات واألفــراد الذيــن يبدعون الرتاث الثقايف غري املــاّدي وحيافظون عليه 
وينقلونــه، مــن خــالل ســيع الدول األطراف يف إطار أنشــطهتا الراميــة إىل حمايته إىل مضان 

أوسع مشاركة ممكنة لهم يف إدارة هذا الرتاث. 
وقد جاء القانون رقم 2008/37 ليكّرس الزتامات لبنان الدولية، حيث عّرف املّرع 

املمتلكات الثقافية مبوجب املاّدة األوىل من القانون 2008/37، عىل الشكل اآليت:
»تعترب من املمتلكات الثقافية املمتلكات املنقولة وغري املنقولة اليت 

تستجيب للمعايري اآلتية، كائًنا من كان يمتلكها أو يحوزها: 
أ.  أن تنتمي إىل إحدى الفئات من األشياء املنصوص عليها يف املاّدة 

الثانية من هذا القانون، )...(
ا لبنانيًّا...«. ج.  أن يشكل الحفاظ عليها صالًحا عامًّ

وقد أوضحت املادة الثانية من القانون نفسه أّن املمتلكات الثقافية يه وفق اآليت:
»تشمل املمتلكات الثقافية األشياء اليت سبق تسجيلها أو تصنيفها أو 
االعرتاف بها أو اليت مل يتم ذلك بشأنها بعد، واليت تنتمي على سبيل 

املثال ال الحرص إىل الفئات اآلتية:
يخية،  املمتلكات غري املنقولة، أي األماكن واملواقع األثرية، أو التار

أو العلمية، واملنشآت واملعامل والرصوح واملباين أو أجزاء املباين ذات 
ية، أو  يخية، أو العلمية، أو الجمالية، أو املعمار القيمة التاثية، أو التار

ية، سواء كانت دينية أو مدنية...«. الرمز
عمــاًل بالتعريــف أعــاله، بــات الترشيــع اللبناين يتمضّن فئــة جديدة من األشــياء املنقولة وغري 
املنقولــة، ذات القميــة املاديــة وغــري املاديــة، والــي شــأهنا شــأن اآلثــار القدميــة تشــكل جــزًءا 
أساسيًّا من الرتاث الثقايف الوطي، وتمتاىش مع الزتامات لبنان الدولية جلهة وجوب صون 
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هذه املمتلكات وحمايهتا. وعليه، أصبح من واجب وزارة الثقافة املبادرة إىل حتديد ورصد 
وحماية املعامل والفضاءات، أي املباين أو أجزاء املباين الي بفعل النشاطات واألعمال الفّنية 
والثقافيــة الــي احتضنتهــا وواكبتها تدخــل يف تعريف املمتلكات الثقافية، وتســتفيد بالتايل 

من المضانات واآلليات الي استحدهثا الترشيع اجلديد وفق ما سنبّينه أدناه. 

 وجوب إرشاك املجمتع األهيل واملدين يف إدارة
املمتلكات الثقافية وتفعيلها وتعزيزها وحمايهتا

فضــاًل عــن التعريــف الواســع الــذي كّرســه القانــون املذكــور، تــرز اخلصوصيــة الثانيــة الــي 
يمتــزّي هبــا هــذا القانــون، جلهــة وجــوب إرشاك املجمتــع املــدين، أفــراًدا ومجموعــاٍت وجمعيــات 
أهليــة ومدنيــة، ُمبدعــن ومختصــن وناشــطن يف املجــال الثقــايف والفــّي، يف عمليــة إدارة 
املمتلــكات الثقافيــة وتفعيلهــا وتعزيزهــا وحمايهتــا. هنــا أيًضــا، يتبــّن لنا حــرص املّرع عىل 
االلزتام باملوجبات الي وضعهتا اتفاقيتا اليونيســكو. فعىل ســبيل املثال، يشــري القانون 37 
يف أكــر مــن مــاّدة منه، إىل وجوب استشــارة جلنة من املختصــن يف عملية حتديد املمتلكات 
الثقافيــة وتصنيفهــا. كمــا يتيح لوزير الثقافة إبرام االتفاقيــات مع اجلمعيات األهلية للمساح 
لهــا بــإدارة هــذه املمتلــكات وتفعيلهــا، وبالتــايل مضــان اســتمرارية النشــاطات ذات الطابــع 

الثقايف والفّي فهيا32. 

فتح املجال الختاذ تدابري فورية حلماية أي ممتلك ثقايف يتعّرض للخطر
عىل صعيد آخر، تمضّن القانون عدًدا من اآلليات والتدابري الفورية واآلنية، الي هتدف 
إىل حماية املمتلكات الثقافية الي تتعّرض خلطر التلف أو الهدم أو تغيري وجهة االستعمال، 
وبالتايل مضان اســتمرارية النشــاطات فهيا. والواقع أّن هذه التدابري يه ذات طابع مؤقت، 
غايهتا درء اخلطر الداهم واألرضار الي ميكن أن تتعرض لها املمتلكات الثقافية. نذكر مهنا 
عــىل ســبيل املثــال، الصالحيــة املنوطــة بوزيــر الثقافــة للتدخــل ووضــع يــٍد بشــكل مؤقت 

أو مصادرة أي ممتلك ثقايف يتعرض للخطر، حيث نّصت املادة 15 عىل اآليت:

32  عىل سبيل المثال، تنص المادة 10 من القانون رقم 2008/37 عىل اآليت: »يمكن للوزير، بناء عىل اقرتاح المدير العام المختص المبي عىل 
توصية اللجنة المختصة، أن يعهد بأي من الممتلكات الثقافية المسّجلة باسم الوزارة أو المؤتمن عليها لدى الوزارة إىل جهة أخرى، وال 

سيما المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها، لتقوم باالئتمان عىل الممتلك المعي واستعماله يف األهداف الي أنشئت من أجلها ويف إطار 
ي يرفعه 

ّ
المهام المنوطة بها قانوًنا؛ كما ينص البند »ه« من المادة 14 من القانون المذكور عىل اآليت: »يمكن للوزير، بعد استطالع رأي خط

المدير العام المختص واللجنة المختصة، أن يقّرر ما يأيت: )...( التدابري الخاصة بإدارة الممتلكات الثقافية المسجلة باسم الوزارة والي 
بعهدتها من خالل تكليف اإلدارات المختصة يف الوزارات القيام بذلك، أو عهدة إدارة هذه الممتلكات أو بعضها إىل أشخاص حقيقين أو 

معنوين، وبخاصة إىل المؤسسات العامة المعنية، بناء عىل الروط الي يحددها.
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ير بقرار يصدر عنه وضع اليد بصورة مؤقتة أو مصادرة أي  »يمكن للوز
ممتلك ثقايف يتعرّض ألي من األخطار اليت تنطوي عليها الضمانات اليت 

يؤمنها هذا القانون، بما يف ذلك احتمال نقل املمتلك إىل خارج األرايض 
اللبنانية أو تغيري معامله أو جهة استعماله من دون ترخيص مسبق أو 

تعرض املمتلك لإلهمال أو إلمكانية التلف الكلّي أو الجزيئ، وله يف 
حال املصادرة أن يحّدد التعويضات الناشئة عن هذه املصادرة باالستناد 

إىل رأي خّطي يرفعه املدير العام املختص واللجنة املختصة.«
وحقيقــة األمــر أّن قــرار وضــع اليــد املؤقــت أو املصــادرة يف هــذا الســياق ال يعــي االســتمالك 
باملعــىن التقليــدي، باعتبــار أّن تدبــرًيا كهــذا ليس ســوى تدبرٍي مؤقت حُيــول دون وقوع أرضاٍر 
جسيمة ومبارشة تتعّرض لها الفضاءات الثقافية يف لبنان، من قرارات بيع أو هدم أو تغيري 
وجهــة االســتعمال. كمــا حلظــت املــاّدة أعاله موجــب التعويض، وهــذا ما يتوافــق عموًما مع 

مجموع األحكام واملبادئ العاّمة اخلاصة بالعمل اإلداري يف لبنان. 
مت مضن إطار ترشييع كيفية تدّخــل وزارة الثقافة حلماية 

ّ
ومــزية هــذه األحــكام أهّنــا نظ

هــذه الفضــاءات، ويه بالتــايل أخرجهتــا مــن احلــزّي اخلــاص والطابــع الفــردي وجعلهتــا شــأًنا 
ــا يتعلــق مبصلحــة عامــة ختــّص مجموع املواطنــن، ويه اجلهــة الوحيدة الصاحلــة للقيام  عامًّ

بذلك وفق اآلليات القانونية املتاحة. 
واملالحظة األخرية اجلديرة باالعتبار يه أّن تفعيل اآللية املنصوص علهيا يف هذه املاّدة 
ــا عــى رشط التصنيــف، حيــث يكفــي أن تنطبــق رشوط التعريــف مبعــزل عــن 

ً
ق

ّ
ليــس معل

معايري التصنيف لالستفادة من احلماية املكّرسة يف املادة املذكورة. 

تكريس آليات مستدامة للحفاظ عىل املمتلكات الثقافية 
فضاًل عن التدابري اآلنية واملؤقتة، رّشع القانون اجلديد آلّيًة مستدامة لنقل الفضاءات 
الثقافيــة الــي تصّنــف عــىل أســاس أهّنــا ممتلــكات ثقافيــة مــن احلــزّي اخلــاص إىل احلــزي العام، 
وحتويلهــا بالتــايل إىل مســاحات عاّمــة ختضــع للمبــادئ العامــة الراعيــة الســتعمالها مــن قبــل 
العمــوم33. فقبــل القانــون رقم 2008/37، كان ميكن للدولة أو للبلدية أن تســتملك عقارات 
عــىل أســاس رضورات املنفعــة العاّمة الي كّرهسا الدســتور، حيث جاء نــّص املاّدة 15 منه 

عىل الشكل اآليت: 

33  وقد حّددها االجتهاد وفًقا للقاعدة اآلتية: »إن االستعمال الجمايع )أو العام( يمارسه الجميع بحرية تامة عىل قدم المساواة بدون حاجة 
إىل ترخيص مسبق، ال يحّده سوى المحافظة عىل النظام واألمن العام والسكينة العامة«، بمعىن آخر، لجميع المواطنن الحق يف استعمال 

 بقدر ما هو محّدد رصاحة بموجب قانون، عىل أن يكونوا متساوين فيما 
ّ

ا بحّرية شبه مطلقة ومن دون مقابل -إال ا عامًّ كل ما هو مصّنف ملكً
بينهم لهذه الغاية. مجلس شورى لبنان، 18 آب 1966، قرار »نصار«، مجلة إدارية، 1966، ص 202.
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 ألســباب املنفعة العامة 
ّ

ه إال
ُ
»امللكيــة يف ِحمــى القانــون، فــال جيــوز أن ُيزع عن أحد ملك

يف األحــوال املنصــوص علهيــا يف القانــون، وبعــد تعويضــه تعويًضــا عــاداًل«؛ بتعبــري آخر، جيوز 
نــزع امللكيــة للمنفعــة العامــة وفــق إجــراءات حيّددهــا القانــون وذلــك بعــد تعويــض املالــك 
تعويًضا عاداًل، ووفق مراحل متتالية تبدأ بإعالن املنفعة العامة وصواًل إىل حتديد التعويض 

وإيداعه، وقرار وضع اليد، والتسجيل عىل امس اإلدارة املستملكة.
 أهّنا، كما بيّنا يف األسباب املوجبة، اقترصت مبادرات كهذه يف املجال الثقايف ومجال 

ّ
إال

حمايــة الــرتاث عــىل مبــادرات فرديــة يقوم هبا وزيــر أو رئيس بلدية حبســب الظــروف املؤاتية 
وخــارج اســرتاتيجية أو سياســة شــاملة، وذلــك بعــد تثبيــت توّفــر املنفعــة العاّمــة الــي يتغــري 
 أنّــه مــع صــدور القانــون اجلديــد، باتــت األطــر القانونيــة أكــر حتديــًدا، 

ّ
مفهومهــا ومداهــا. إال

واملعايري أكر موضوعية، باعتبار أّن كّل ممتلك ثقايف ما دام قد ُصّنف عىل هذا األســاس، 
فمــن املمكــن أن يســتفيد مــن هــذه اآلليــة، حيــث نــّص القانــون رصاحــًة عــىل صالحيــة وزير 
الثقافة »استمالك أي ممتلك ثقايف غري منقول وفًقا لألحكام القانونية املرعية اإلجراء«34. 
ا آللية املصادرة املذكورة أعاله، جيب أن يكون العقار قد ُصّنف ممتلًكا 

ً
 أنه خالف

ّ
إال

ثقافيًّا وفق معايري جيب أن حتّدد مبوجب املراسيم التنفيذية الي مل تصدر حىت اليوم. 
آليــة أخــرى جديــرة باالعتبــار كّرهســا الترشيــع اجلديــد تقــي بإعفــاء أي »ممتلــك ثقايف 
غــري منقــول ومــدرج عــىل الحئــة املمتلــكات الثقافيــة املصّنفــة وال يســتخدم ألغــراض جتارية، 
مــن رضيبــة األمــالك املبنيــة«35، وذلــك مبوجــب مراســيم ُتتخــذ يف مجلــس الوزراء بنــاًء عىل 
ي يرفعه املدير العام املختص واللجنة املختصة. 

ّ
اقرتاح وزير الثقافة بعد استطالع رأي خط

ًقا عىل صدور مراسيم تنفيذية حتّدد معايري التصنيف وقرارات 
ّ
وهنا أيًضا يبقى التدبري معل

صادرة عن الوزير يشّكل مبوجهبا اللجنة املختصة املنصوص علهيا يف القانون36. 

34  المادة 14 من قانون الممتلكات الثقافية.

35  المادة 16 من القانون رقم 2008/37.

36  ينص البند 3 من المادة 5 من القانون رقم 2008/37 عىل ما ييل: »يشكل وزير الثقافة لجنة من أصحاب االختصاص إلبداء الرأي يف كل مّرة 
تنّص أحكام هذا القانون عىل ذلك.«
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نشــري هنــا إىل بعــض القوانــن ذات األثر الســليب عــىل الفضاءات 
ها األعباء الرضيبية الي ال تزال ختضع لها املســارح  الثقافية، أهمُّ
وُدور الســينما، فضــاًل عــن أقدميــة النصــوص الــي تتنــاول بنــاء 

هذه الفضاءات. 

أقدمية النصوص الراعية لهذه الفضاءات
ودور  للمســارح  الناظــم  الترشيــع  أّن  إىل  باإلشــارة  هنــا  نكتفــي 
الســينما مل ُيعــّدل منــذ اخلمســينيات، وقــد اقتــرص مــن جهــة عــىل 
أخضــع  أخــرى  جهــة  ومــن  ولوجيســتية،  تقنيــة  رشوط  فــرض 

استثمارها للروط نفهسا املفروضة عىل املاليه والفنادق37.
مــن  عــّدة  مبــادرات  لبنــان  يف  املــدين  الثقــايف  املجمتــع  هشــد  آخــر،  مســتوى  عــىل 
هيئــات غــري حكوميــة أفضــت إىل فتــح مــا ُيعــرف باملراكــز أو الفضائــات الثقافيــة والفّنيــة 
espaces culturels، تســتقبل الفنانــن وتعــرض أعمالهم للجمهور، حبيث اســتبدلت إىل 
حــّد مــا الفضــاءات التقليديــة مثــل املســارح ودور الســينما. والواقــع أّن هــذه األمكنــة غالًبا 
مــا يــم اســتئجارها مــن اجلهــات املالكــة وُيعــاد تأهيلهــا وجتهزيهــا الســتيعاب هــذا النــوع من 
األنشــطة، وهــو أمــٌر يتطلــب يف أغلــب األحيان أمــوااًل ومصاريَف ذات قميــة عالية. وكما هو 
معلــوم، خيضــع اإلجيــار اجلديــد حلّرية التعاقد املطلقة، مبعىن آخــر خيلو الترشيع من أي أحكام 
ا أقىص لقمية بدل اإلجيار،  تمضن اســتمرارية التعاقد ألكر من ثالث ســنوات، وال يضع حدًّ
حبيــث يصبــح املســتأجر حتــت رحمــة املالــك الــذي لــه الصالحية بإهنــاء التعاقــد أو فرض رفع 

البدل دون قيود.

إخضاع املسارح ودور السينما لرضيبة املاليه
هنــا تعــود وتــرز املقاربــة نفهســا الــي اعمتدهــا املــّرع بالنســبة إىل الواقــع الرضيــيب واملــايل 
اخلــاص بالعاملــن يف املجــال الفــّي، حيــث ال يــزال الترشيع يصّنــف األماكــن الثقافية مضن 

فئة »أماكن اللهو واالستمتاع«، وبالتايل خُيضعها ِلما ُيعرف بـ«رضيبة املاليه«38. 

37   ُيراجع يف هذا الصدد القرار رقم 509، ويتعلق بإخضاع المؤّسسات السينمائية لروط خاصة، صادر يف 1939/12/19، والقانون اآليل إىل 
تنظيم استثمار الفنادق والماليه والمطاعم والمقايه والحانات، صادر يف 1950/12/14، والقرار رقم 321 اآليل إىل فرض رشوط عىل إنشاء 

مستودعات األفالم السينمائية، صادر يف 1953/4/27، والقرار رقم 388 اآليل إىل فرض تخصيص مواقف للسيارات يف دور السينما والماليه 
والنوادي يف مدينة بريوت، صادر يف 1955/6/7.

38  علًما أنّه يف حال كانت الركة المديرة للمرسح أو السينما مسّجلًة يف الـTVA )الرضيبة عىل القيمة المضافة(، ُتستبدل برضيبة الماليه 
الرضيبة عىل القيمة المضافة.

2. إشكاليــــــات 
ال تزال تشــــــــوب 
الواقــــــــــــــــــــــــــــــــع 
يعي  ــرش التــــــــــــــــــ
الخــــــــــــــــــــــــــــاص 
بالفضــــــــــــــاءات 
الثقافيــــــــــــــــــــــــــة
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فعماًل باملرسوم االشرتايع رقم 66 الصادر يف 1967/8/5: »تفرض رضيبة بامس »رضيبة 
املاليه« عىل ارتياد األمكنة الي جيري فهيا اللهو أو االستمتاع، بصورة دامئة أو عارضة«39، 

والذي عّرفها وفًقا لآليت:
 أو استمتاع:

ٍ
»تعترب باألخص أمكنة لهو

1  األمكنة اليت تقترص على تقديم املشاهد الحّية أو املصّورة )دور 
السينما، املسارح، املالعب الرياضية، سريك، مدن املالهي... إلخ(.
2  األمكنة اليت تقّدم عالوة على االستمتاع )مشاهد، غناء، رقص، 

موسيقى بواسطة ِفرق عازفة( مواّد استهالكية.
3  األمكنة اليت توفر للرّواد وسائل االستمتاع الشخيص )حّمامات 

بحرية، أحواض سباحة، أمكنة رهان، مراكز الزتلج... إلخ(«40.

فضــاًل عــن هــذه الرضيبــة، ُتضــاف األعبــاء الرضيبيــة الــي ختضع لهــا النشــاطات التجارية يف 
حال كانت اجلهة الي تدير املرسح أو السينما يه رشكة أو مؤسسة جتارية. وواقع األمور أّن 
اختاذ هذا الشكل القانوين هو شبه مفروض يف لبنان، وذلك عماًل بطبيعة النشاطات الي 
تقــوم هبــا هــذه األمكنة )اســترياد أفــالم، بيع بطاقات، تقــدمي املروبات أو املأكــوالت... إخل(، 
مــع اإلشــارة إىل أّن الترشيــع اآليــل إىل تنظــمي الــركات خيلــو مــن أي بنود حتفزييــة أو إعفائية 
ــا بطبيعتــه ال يــدّر األمــوال وال األربــاح.  ا اجمتاعيًّ

ً
بالنســبة إىل الــركات الــي متــارس نشــاط

وكما هو معلوم، غالًبا ما تكون واردات املسارح ودور السينما القّيمة عىل نشاطات ثقافية 
غــري كافيــة حت لتســديد املصاريف اليومية الــي تتكبّدها، مقارنًة مع األعمال ذات الطابع 

التجاري البحت. 

39  الماّدة 1 من المرسوم االشرتايع رقم 1967/66.

40  الماّدة 2 من المرسوم االشرتايع رقم 1967/66.
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احلــارضة  الدراســة  إطــار  يف  اإلمــكان  قــدر  ســعينا 
إىل اســتعراض أهــّم النصــوص الترشيعيــة الناظمــة 
الثغــرات  تشــوهبا  يــزال  ال  بعهضــا  الثقافــة،  لقطــاع 
وبمصات الترشيع القدمي، والبعض جنحت يف إدخال 
إصالحات تأسيســية تبّن معامل لسياســة ثقافية شــاملة ميكن أن تهنض بالقطاع الثقايف يف 
لبنــان. وإذا كان للجانــب الترشيــيع آثــار مهّمــة يف إطار بلورة هذه السياســة، تتطلب بعض 
اإلشكاليات املثارة يف مختلف أقسام هذه الدراسة حبًثا ميدانيًّا ومشاوراٍت مع املعنّين يف 
هــذا املجــال، للوقــوف عنــد االعتبــارات االقتصادية واالجمتاعيــة واملالية والعمليــة وتقوميها 

حتضرًيا القرتاح التوصيات الالزمة.
فــإذا تناولنــا إشــكالية األعباء الرضيبية مثاًل، الواقعة عــىل العاملن وعىل القّيمن عىل 
األماكــن الثقافيــة، عمــاًل بالترشيعــات احلاليــة، يكــون مــن املفيــد استشــارة متخّصصــن يف 
 املاليــة العامــة واالقتصــاد لزيّودونــا خبراهتــم وُيطلعونــا عــىل آليات ميكن اســتحداهثا 

َ
مجــايل

لالنتقــال مــن نظــام يفــرض موجبــات ثقيلة عىل عاتــق هؤالء إىل نظام حتفزيي يشــّكل دافًعا 
لالستمرارية يف العمل يف هذا القطاع. 

مــن ناحيــة أخــرى، ونظــًرا لإلصــالح الترشيــيع الــذي هشــده تنظــمي النقابــات الفّنيــة عام 
2008، جيب—بغيــة تقــومي دقيــق وصحيــح لواقــع العمــل النقــايب احلــايل- إجــراء مســٍح ميــداين 
ملعرفــة مــدى اخنــراط العاملــن يف القطاع الثقــايف يف األطر التنظميية، وماهيــة العوائق الي 
يواجهوهنا ومدى استفادهتم من التقدميات الي توّفرها هذه التنظميات، فضاًل عن التفكري 

مببادرات من شأهنا تشجيعهم وإرشاكهم يف هذا املجال.
اهــات واخللفيــات يمتّثــل يف اإلصالح التأســييس 

ّ
ــب خــرات متعــّددة االجت

ّ
مثــل آخــر يتطل

قــة باملمتلكات الثقافية 
ّ
الــذي هشــده مفهــوم الرتاث غري املــاّدي يف الترشيعات اجلديدة املتعل

ومــا يســتتبع ذلــك من تكريــس آلليات حتمي الفضاءات واملعامل الثقافية وتمضن اســتمرارية 
ــب جهوًدا وخراٍت 

ّ
العمــل فهيــا. وواقــع األمور أّن تفعيل الترشيع اجلديد بشــكل كامل يتطل

ر  متعــّددة لوضــع املعايــري الواجبــة إلطــالق عمليــة التصنيــف، والــي بنــاًء علهيــا ميكــن تصــوُّ
املراسيم التطبيقية الالزمة واقرتاحها. 

إنّمــا، مبعــزل عــن ذلــك، هنــاك بعــض التوصيــات واالقرتاحــات ذات الطابــع الترشيــيع 
جديــرة باالعتبــار ومــن شــأهنا املســاهمة يف وضــع خارطــة طريــق للمعنّيــن يف هــذا املجــال، 

نتناولها وفًقا لآليت:

ــة  IV.خالصـــــــــــــــ
وتوصــــــــــــــــــــيات
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  مواكبــة تطبيق املراســيم التنفيذية اآليلــة إىل تفعيل مختلف 
األجهزة واملديريات والدوائر التابعة لوزارة الثقافة.

  تمضــن مزيانيــة وزارة الثقافــة البنــود املاليــة الالزمــة لتأمــن 
اجلهاز الالزم واملوارد البرشية عماًل هبذه املراسيم.

دعــم  »صنــدوق  وتنظــمي  لتفعيــل  الالزمــة  املراســيم    إصــدار 
بنــاًء عــىل دراســة معّمقــة  األنشــطة والصناعــات الثقافيــة« 

خترج بآليات لتأمن مصادر متويل الصندوق. 

  إعادة النظر يف السياســة املالية والرضيبية اخلاّصة بالفّنانن 
عــىل أســاس فصــل كامــل بــن العاملــن يف القطــاع الثقــايف 
والعاملن يف املاليه، وباجتاه حتويل النظام الرضييب إىل نظام 

حتفزيي.
  اســتحداث الحئــة مبوجــب معايــري واضحــة تتمضّــن الهيئــات 
واملؤّسســات الــي ال تبتــيغ الرحب والناشــطة يف املجال الثقايف 
للشــؤون  العامــة  للمديريــة  التابعــة  املديريــات  مــع  تتعــاون 
الثقافيــة كلٌّ حبســب اختصاهصــا، واســتحداث أطــر وآليــات 
واضحــة بعيــًدا عــن االســتثناءات العرضيــة من شــأهنا تســيري 

وتهسيل أعمالهم والتنسيق مع األجهزة الرمسية األخرى.
  إلغــاء نظــام الرتاخيــص املســبقة جلهــة إنشــاء النقابــات وإلغــاء القيــد الواقــع عــىل احلــق 

يف االنتساب.
  استبدال مبدأ التعين مببدأ االنتخاب إىل مستوى إدارة صندوق التعاضد. 

  إعادة النظر يف كيفية حتديد الرسوم املالية املمّولة للصندوق بشكل أكر إنصاًفا باجتاه 
اعمتاد نظام الشطور والرسوم التصاعدية.

  إعــادة تقــومي للسياســة الترشيعيــة اخلاصــة بعمــل الفّنانــن عــىل األرايض اللبنانية باجتاه 
إلغــاء مفهــوم الفّنــان املرتبط حرًصا باملاليه الليلية والمتيزي بن الفّنان الذي يشــارك يف 
نشاطات جتارية ورحبية حبتة وبن الذي يشارك يف مهرجانات ونشاطات ال تبتيغ الرحب.

ــات  التوصيـــــــــــــــــ
املتعلقــــــــــــــــــــــــــــة 
بهيكليــــــــــــــــــــــــــــة 
وزارة الثقافـــــــــــة

ــات  التوصيـــــــــــــــــ
املتعلقــــــــــــــــــــــــــــة 
ــة  بالوضعيــــــــــــــــــ
القانونيـــــــــــــــــــــــة 
للفنانـــــــــــــــــــــــــني
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  إصــدار املراســيم الالزمــة لوضــع معايــري تصنيــف املمتلــكات 
الثقافية والعمل عىل استكمال اللواحئ.

  وضــع أطــر قانونيــة واضحــة باجتــاه تفعيــل اآلليــات والتدابــري 
املؤقتة اآليلة إىل حماية أي ممتلك ثقايف يتعّرض للخطر. 

نظــام  عــن  الســينما  ودور  املســارح  اســتثمار  نظــام    فصــل 
استثمار املاليه والفنادق.

  إعــادة النظــر يف السياســة املاليــة والرضيبيــة الواقعــة عــىل عاتــق القّيمــن عــىل األمكنــة 
الثقافية عىل أساس فصٍل كامل بن هذه األخرية وأماكن اللهو وباجتاه حتويل النظام 

الرضييب إىل نظام حتفزيي.
اه مضان حّد أدىن 

ّ
  فــرض بعــض القيــود عىل عقود اإلجيار اخلاصة باألماكــن الثقافية باجت

من استمرارية العالقة التعاقدية بن املالك واملستأجر ووفق معايري حتّدد احلّد األقىس 
لبدل اإلجيار.

نبذة عن الكاتبة
نايلة جعجع محامية ومستشارة قانونية لدهيا أكر من عر سنوات من اخلرة واملمارسة 
مع الرتكزي عىل اإلدارة العامة وحقوق اإلنســان وحماية املجموعات املعرضة والسياســات 
الثقافيــة والصحــة النفســية والعدالــة اجلنائية الدولية. منذ عام 2008، شــاركت يف البحوث 
القانونية وصياغة امللخصات القانونية واملذكرات ومشاريع القوانن الي تمشل مجموعة 
واإلصالحــات  املحليــة  والســلطات  العامــة  اإلدارات  يف  باحلوكمــة  املتعلقــة  القضايــا  مــن 
الدســتورية وجوانــب مختلفــة متعلقــة حبقــوق اإلنســان واحلقــوق االجمتاعيــة واالقتصادية. 
تعمــل مــع مؤسســات الدولــة والــوزارات واملنظمــات املحليــة والدوليــة مبــا يف ذلــك مراكــز 
البحــوث لتطويــر السياســات العامة والدعــوة لإلصالحات القانونية. لدهيا خرة واســعة يف 
مســاعدة اجلهــات الفاعلــة يف املجمتــع املــدين العاملــة يف عديــد مــن قضايــا حقــوق اإلنســان 
 )Filière Francophone( والتنميــة والعمــل املجمتــيع. خترجــت مــن اجلامعــة اللبنانيــة
بامتياز، وحتمل درجة املاجستري يف القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان من كلية احلقوق 

يف جامعة Paul Cezanne يف Aix-en-Provence، فرنسا.

ــات  التوصيـــــــــــــــــ
املتعلقــــــــــــــــــــــــــــة 
بالفضـــــــــــــــاءات 
الثقافيــــــــــــــــــــــــــة
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عــّدت يف ترشيــن 
ُ
يــأيت هــذا امللحــق إلكمــال دراســة أ

أطلقهتــا  الــي  املبــادرة  إطــار  يف   2013 عــام  الثــاين 
مؤّسســة املــورد الثقــايف لرصــد وتطويــر السياســات 
الثقافيــة يف املنطقــة العربيــة حــول الترشيعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة يف لبنــان، ويتنــاول 
قّرت يف 

ُ
ة القوانن الــي أ

ّ
بشــكل خــاّص أبــرز املراســيم الــي صــدرت منذ حينــه تطبيًقــا لســل

ق بتنظــمي وهيكلية وزارة الثقافة والهيئات واملؤّسســات 
ّ
العــام 2008، ال ســّيما تلــك الي تتعل

املرتبطة هبا1.
نســتعرض فميــا يــيل أهــّم األحكام واإلجــراءات الي أقّرهتــا هذه املراســيم هبدف إكمال 
مســار تنظــمي الــوزارة وتعزيــز هيكليتهــا )I(، واألمــر نفســه ينطبــق عــىل املؤّسســات املرتبطــة 
هبــا )II(، وصــواًل إىل اآللّيــات الــي اســتحدثهتا الســتيفاء مــوارد ماليــة وتعزيــز آليــات دعــم 

 .)III( النشاطات الثقافية والفّنية والقّيمن علهيا

ــق بتنظــمي وزارة الثقافــة 
ّ
نذّكــر بــأّن القانــون رقــم 2008/35 املتعل

للشــؤون  العاّمــة  املديريــة  مــن   
ًّ

كال منــه   4 املــاّدة  مبوجــب  أنشــأ 
الثقافيــة )1( واملصلحــة اإلداريــة املشــرتكة )2( واملديريــة العامــة 
لآلثار )3( )ميكن مراجعة الرمس البياين رقم 2 من الدراسة بشأن الهيكلية اجلديدة(. وجاء 
املرسومان رقم 622 و624 تارخي 2014/09/18 لوضع دقائق تنظميها ومهاّم األقسام والدوائر 

التابعة لكّل مهنا، نوجزها وفًقا لآليت: 

ق بتنظيم الوحدات يف كّل من المديرية العامة للشؤون الثقافية، والمصلحة اإلدارية المشرتكة 
ّ
1  المرسوم رقم 622 تاريخ 2014/09/18 يتعل

يف وزارة الثقافة، وتحديد مهامها ومالكها ورشوط التعين يف وظائفها المنشور يف الجريدة الرسمية، العدد 41 يف 2014/10/02؛ المرسوم رقم 
624 تاريخ يف 2014/09/18 يتعلق بتنظيم المديرية العامة لآلثار يف وزارة الثقافة وتحديد مهام الوحدات التابعة لها ومالكها ورشوط التعين يف 

وظائفها المنشور يف الجريدة الرسمية، العدد 41 يف 2014/10/02؛ المرسوم  رقم 3050 تاريخ 2016/03/12 يتعلق بتتنظيم كيفية تأليف مجلس 
إدارة الهيئة العامة للمتاحف وتحديد مهامه وصالحياته وقواعد تسيري أعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية لرقابتها عليه، المنشور يف 

الجريدة الرسمية، العدد 13 يف 2016/03/24؛ المرسوم رقم 3057 تاريخ 2016/03/12 يتعلق بتنظيم آلية التدخالت الميدانية األثرية الي تقوم 
بها المديرية العامة لآلثار يف مجال الحفريات الوقائية واإلنقاذية، المنشور يف الجريدة الرسمية، العدد 13 يف 2016/03/24؛  المرسوم رقم 
3058 تاريخ 2016/03/12 يتعلق بدمج وإعادة دمج اآلثار غري المنقولة يف األبنية والمنشآت المدنية الخاصة والعامة، المنشور يف الجريدة 

الرسمية، العدد 13 يف 2016/03/24؛ المرسوم رقم 3061 تاريخ 2016/03/12 يتعلق بتنظيم المكتبة الوطنية وكيفية تأليف مجلس إدارتها 
وتحديد مهامه وصالحياته وقواعد تسيري أعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية رقابتها عليها، المنشور يف الجريدة الرسمية، العدد 13 يف 

2016/03/24؛ المرسوم رقم 3065 تاريخ 2016/03/12 يرمي إىل تنظيم الجرد العام لآلثار القديمة المنقولة، المنشور يف الجريدة الرسمية، العدد 
13 يف 2016/03/24؛ المرسوم رقم 3705 تاريخ 2016/03/12 يرمي إىل تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين 2 و3 من المادة 16 من القانون رقم 
56 تاريخ 2008/12/27 )تنظيم المهن الفنية(، المنشور يف الجريدة الرسمية، العدد 34 يف 2016/06/30؛ المرسوم رقم 4382 تاريخ 2016/10/27 

يتعلق بتنظيم كيفية إدارة وتسيري الصندوق الخاص بدعم األنشطة والصناعات الثقافية، المنشور يف الجريدة الرسمية العدد 52 يف 
2016/10/27؛ المرسوم رقم 1059 تاريخ 201/07/14 يضع النظام الخاص باألجراء يف وزارة الثقافة- المديرية العامة لآلثار، المنشور يف الجريدة 

الرسمية العدد 32 يف 2017/07/20.

امللحق رقـــــــــــــــم 1

إكمال تـــــنظيم 
وزارة الثقافــــــــــة
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1. إكمال تنظمي املديرية العاّمة للشؤون الثقافية
 املديريــة العاّمــة للشــؤون الثقافيــة مهاّم 

ّ
حبســب املــاّدة 6 مــن القانــون رقــم 2008/35، تتــوىل

تنظمي وتطوير واحلفاظ عىل أشــكال الفنون التشــكيلية عىل أنواعها، مثل احلرف والتقاليد 
الشــعبية، واآلداب ونتاجــات الفكــر، واملــرسح وفنــون األداء، والســينما، والفنــون املتعــّددة 
التقانات، مبا يف ذلك الفنون المسعية- البرصية وفنون وسائل االتّصال اجلماهريية واقتصاد 
ــف، حبســب املــاّدة 8 من القانون نفســه، من دائــرة الديــوان، ومديرية الفنون 

ّ
املعرفــة. وتتأل

والتنســيق  التعــاون  ومديريــة  املعرفــة،  واقتصــاد  الثقافيــة  الصناعــات  ومديريــة  اجلميلــة، 
الوطــي، باإلضافــة إىل دوائــر إقلمييــة لــكّل محافظة. وجاء املرســوم رقــم 2014/622 إلكمال 
هــذه الهيكليــة وتفصيلهــا من خالل اســتحداث األقســام والدوائر الي تتفــّرع عن كّل مهنا 

وتوزيع املهاّم فميا بينها عىل الشكل التايل:

جدول رقم 1: تفصيل تقسيم ومهاّم املديرية العامة 
ا للمرسوم رقم 2014/622

ً
للشؤون الثقافية وفق

ية العامة للشؤون الثقافية املدير

ية القسماملدير
/ الدائرة

مهام

دائـــــــــــــــــــــــــرة 
الديــــــــــــــــوان

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الشـــــــــــــــــــــــــــؤون
اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــة

 األعمال القلمية
 تلّقي المراجعات والشكاوى

 إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والمذّكرات والتعاميم.

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الشـــــــــــــــــــــــــــؤون
الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 القيام بشؤون المحاسبة 
  دراسة وإعداد مروع موازنة المديرية العاّمة للشؤون الثقافية 

 متابعة صيانة األبنية وشؤون نظافتها وحاجاتها
  متابعة احتياجات المديرية العاّمة للشؤون الثقافية من األشغال واللوازم 

والخدمات.

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
العالقــــــــــــــــــــــات
الخارجيــــــــــــــــــة

  درس وإعداد مشاريع االتّفاقيات والروتوكوالت الدولية ومتابعة تنفيذها 
ومسك قاعدة المعلومات العائدة لها

  تأمن التواصل مع المنظمات والهيئات والمراجع اإلقليمية والدولية. 
  اإلعداد للمؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الطابع الدويل.
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مــــــــــــــــــديرية 
الفنــــــــــــــــــــون 
الجميلــــــــــــــة

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
التشكيليـــــــة

  العناية بالحركة الفّنية التشكيلية واقرتاح وسائل تنشيطها وتعزيزها
  دعم وتشجيع الفّنانن اللبنانّين 

  إقامة الندوات وورش العمل والملتقيات 
ب المدارس والجامعات 

ّ
  إجراء المباريات يف مجاالت الفنون التشكيلية لطال

وتكريم المبدعن منهم والعمل عىل تنمية مواهبهم
  رصد وتوثيق األعمال الفّنية التشكيلية القديمة والحديثة عىل أنواعها 

واقرتاح إدراج الممزيَّ منها عىل الئحة الممتلكات الثقافية الُمعرتف بها أو 
عىل الئحة الممتلكات الثقافية 

  وضع لوائح بالمجموعات الفّنية الي تملكها الوزارة وحفظ هذه 
المجموعات بطرق علمية وترميمها واقرتاح مشاركة بعضها يف المعارض 

ية والدولية أو عرضها يف متاحف الفنون.
ّ
المحل

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاث
الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــقايف
غري المــــــــــاّدي

  رصد وتحديد وتسجيل وتوثيق مختلف عنارص الرتاث الثقايف غري الماّدي
  وضع لوائح وطنية بعنارص الرتاث الثقايف غري الماّدي والعمل عىل تحديثها 

بانتظام، واقرتاح تسجيل عنارص هذا الرتاث الي تتمّتع بقيم عالمية 
وممزيات فريدة عىل اللوائح المعتمدة دوليًّا يف هذا المجال

  اقرتاح التدابري اآليلة إىل صون وحماية وإحياء الرتاث الثقايف غري الماّدي
  اقرتاح التدابري اآليلة إىل منح المساعدات الماّدية والفّنية وتأمن التدريب 

الالزم لألفراد والجماعات والمجموعات المعنّية، بهدف الحفاظ عىل 
عنارص الرتاث الثقايف غري الماّدي

  تسهيل ومساعدة العاملن يف المهن الحرفية التقليدية والفنون الشعبية 
ية والدولية

ّ
للمشاركة يف المعارض المحل

  اقرتاح سياسة عاّمة تستهدف إبراز الدور الذي يؤّديه الرتاث الثقايف غري 
الماّدي يف المجتمع وإدماج صون هذا الرتاث يف الرامج التخطيطية

  إجراء دراسات علمية وتقنية وفّنية، واعتماد منهجيات البحث يف مجال 
الرتاث الثقايف غري الماّدي

قة بالرتاث 
ّ
  إعداد برامج تثقيفية وتعليمية للتوعية ونر المعلومات المتعل

الثقايف غري الماّدي 
  العمل عىل حماية األماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة الي ُيعتر وجودها 

رضوريًّا للتعبري عن الرتاث الثقايف غري الماّدي.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
المــــــــــــــــــــــــــــــرسح

والفنــــــــــــــــــــــــــــون 
المشهديـــــــــــــــة

ر الحركة المرسحية والفنون    إعداد الدراسات والبحوث عن تاريخ وتطوُّ
المشهدية ووضع الخطط لتطويرها وتنشيطها وتعزيزها

  إقامة ورعاية العروض المرسحية والفنون المشهدية 
صن أو    إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل واستضافة متخصِّ

مبدعن يف مجال الكتابة أو اإلخراج أو التمثيل، لبنانّين أو أجانب، بهدف 
تبادل المعرفة والخرات

  تبادل إقامة العروض المرسحية والمشهدية بن الفرق الوطنية واألجنبية 
يف لبنان والخارج 

ة يف    دعم مشاركة األعمال المرسحية والمشهدية اللبنانية الممزيَّ
المهرجانات الدولية

  اقرتاح تقديم الدعم الماّدي والمعنوي للكتابة المرسحية ولألعمال 
المرسحية والمشهدية 

  إجراء المباريات الختيار أفضل الكتابات واألعمال المرسحية وتكريم 
المبدعن يف هذا المجال.

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
اإلنتـاج األديب
والـــــــــــــــفكري
والرتجمــــــــــــــــــــة
والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

قة باإلنتاج األديب والفكري وتطّوره
ّ
  إجراء الدراسات والبحوث المتعل

  وضع ببليوغرافيا سنوية باإلنتاجات األدبية والفكرية اللبنانية
  دعم األدباء والمفّكرين اللبنانّين وتسهيل مشاركتهم يف الندوات األدبية 

م يف لبنان والخارج
ّ
والفكرية الي تنظ

  دعم اإلنتاج األديب والفكري اللبناين والعمل عىل تسهيل مشاركته يف 
ية والدولية وترويج وتسويق اإلنتاج الفكري اللبناين 

ّ
معارض الكتب المحل

يف العالم.
  إجراء المباريات يف المدارس والجامعات الكتشاف المواهب الشابّة يف 

مجاالت األدب 
  إقامة الندوات واللقاءات الثقافية للتعريف باإلنتاج الفكري واألديب للكّتاب 

والشعراء اللبنانّين القدماء والمعارصين
  االختيار سنويًّا لبعض األعمال الفكرية واألدبية والعلمية العالمية والعمل 

عىل تعريبها ونرها، ولبعض اإلنتاجات األدبية والفكرية اللبنانية، والعمل 
عىل ترجمتها إىل عدد من اللغات العالمية وتأمن نرها

  ترجمة وتعريب مختلف المنشورات واألفالم والوثائق والمستندات 
والمراسالت اإلدارية الخاّصة بالوزارة وفًقا لما تقتضيه الحاجة

  العمل عىل نر اإلصدارات الفّنية والثقافية والفكرية الخاّصة بالمديرية 
العاّمة للشؤون الثقافية وتأمن توزيعها.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الكتـــــــــــــــــــــــاب
والمطالعــــــــــــــة

  اقرتاح الوسائل اآليلة إىل النهوض بالكتاب وتعميم ثقافة المطالعة
  اقرتاح التدابري الهادفة لدعم وتطوير سلسلة إنتاج الكتاب والعمل عىل 

التنسيق والتعاون بن القطاعات المعنّية بإنتاج الكتاب
  إجراء الدراسات التحليلية واإلحصائية عن واقع الكتاب والمطالعة 

ونر هذه الدراسات واستثمارها يف تعزيز صناعة الكتاب وزيادة اإلقبال 
عىل المطالعة

  التنسيق والتعاون مع الهيئات والجمعيات الي ُتعىن بالكتاب والمطالعة 
  إقامة الندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول مهنة الكتاب

  متابعة عمل المكتبات العاّمة الي ُتنشئها الوزارة أو تشارك يف إنشائها 
بهدف تطويرها وتجهزيها بالكتب والمعّدات الالزمة 

  تأمن التنسيق والتعاون مع المكتبات العاّمة والمكتبات الي 
شاركت الوزارة يف إنشائها وفيما بينها وإقامة النشاطات والتظاهرات 

الثقافية المشرتكة
  إقامة الدورات التدريبية وورش العمل للعاملن يف المكتبات العاّمة 

والمكتبات الي شاركت الوزارة يف إنشائها 
  العمل عىل إصدار دليل عن المكتبات العاّمة والمكتبات الي شاركت 

الوزارة يف إنشائها 
ر لسياسة رشاء الكتب وتوزيعها عىل المكتبات العاّمة   وضع تصوُّ

  تنظيم حمالت التوعية للحّث عىل القراءة وال سّيما بن الشباب واألطفال.

مديريــــــــــــــــــة 
الصناعــــــات 
الثقافيـــــــــــــــة 
واقتصــــــــــــاد 
المعرفــــــــــــــة

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
السينمــــــــــــــــــــــــــــا

  إدارة المكتبة السينمائية )السينماتيك( وإقامة وتنظيم النشاطات فيها.
  العمل عىل نر الثقافة السينمائية يف مختلف األوساط 

صة  ت متخصِّ
ّ

  العمل عىل تأمن المراجع والمعلومات من كتب ومجال
وأفالم وأرشطة فيديو وDVD  وغريها من المنشورات الي ُتعىن 

بالشأن السينمايئ
  اقرتاح التدابري والوسائل اآليلة إىل دعم اإلنتاج السينمايئ اللبناين 

  اقرتاح التدابري والوسائل اآليلة إىل ترويج اإلنتاج السينمايئ اللبناين يف 
لبنان والخارج 

  اقرتاح الوسائل الكفيلة بحسن توزيع وعرض األفالم الوطنية يف الصاالت 
الوطنية والعالمية

  تسهيل مشاركة األفالم اللبنانية يف التظاهرات والمهرجانات السينمائية 
الوطنية والعربية والدولية والعمل عىل تأمن الدعم لهذه المشاركة

صة يف مجال السينما  مات الدولية المتخصِّ
ّ
  التنسيق والتواصل مع المنظ

لتبادل الخرات والتجارب وإتاحة المجال أمام المواهب اللبنانية، وال 
سّيما الشابّة منها، للمشاركة يف المؤتمرات والندوات وورش العمل 

والدورات التدريبية
  اقرتاح التدابري والوسائل لتطوير الصناعة السينمائية اللبنانية من 

خالل دعم األستديوهات والمخترات السينمائية واألجهزة والتقنيات 
الُمستخدمة يف صناعة األفالم

  اإلرشاف الفّي عىل تنفيذ األعمال السينمائية العائدة للوزارة.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
السمعيـــــــــــــــــــــــة 
البرصيـــــــــــــــــــــــــــــة

  اقرتاح التدابري والوسائل اآليلة إىل دعم اإلنتاج السميع-البرصي وتحديثه 
وتطويره والمساعدة يف ترويجه وانتشاره يف لبنان والخارج

  اقرتاح التدابري اآليلة إىل دعم العاملن يف هذا المجال وال سّيما المبدعون 
منهم وتكريمهم 

مات والمؤّسسات الدولية لتبادل الخرات 
ّ
  التنسيق والتواصل مع المنظ

والتجارب يف مجال المريئ والمسموع، واإلتاحة للعاملن اللبنانّين يف 
هذا المجال المشاركة يف المؤتمرات الدولية والندوات وورش العمل 

والدورات التدريبية
  اقرتاح ترشيح بعض األعمال ذات القيمة الفّنية والثقافية العالية للمشاركة 

يف المسابقات والمهرجانات الدولية.

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
المــــــــــــــــــــتعّددة 
التقانـــــــــــــــــــــــــات

  اقرتاح التدابري والوسائل اآليلة إىل تشجيع إنتاج الفنون المتعّددة التقانات 
والرتويج لها

  تقديم المساعدة والمشورة للعاملن يف هذا المجال من خالل إتاحة 
المشاركة لهم يف ورش العمل والندوات والمؤتمرات الدولية بهدف تنمية 

مواهبهم وتعزيز قدراتهم
  رصد الكفاءات الوطنية العاملة يف هذا المجال وتكوين قاعدة معلومات 

عن هذه الكفاءات وإنتاجاتها والتعريف بهذه اإلنتاجات والتسويق لها 
  تشجيع المواهب الوطنية والكفاءات الواعدة

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الموســـــــــــــيقى

  تشجيع ورعاية األبحاث والدراسات الخاّصة بالموسيقى وتقديم 
االقرتاحات الخاّصة بتنمية الثقافة الموسيقية ورفع مستواها 

وزيادة انتشارها
  العمل عىل جمع الرتاث الموسيقي والغنايئ اللبناين وتوثيقه وتسجيله، 

وإعادة توزيع الُممزيَّ منه ونره
  العمل عىل توجيه النشء الجديد نحو االختصاصات الموسيقية وتشجيع 

الُمبدعن منهم ورعايتهم 
  إبراز النتاج الموسيقي اللبناين ونره عر المشاركة يف المهرجانات 

ية والعالمية واقرتاح مشاركة المبدعن اللبنانّين يف هذه 
ّ
الموسيقية المحل

المهرجانات وتكريمهم ومنحهم الجوائز التقديرية
  المساهمة يف التنظيم والمشاركة يف المناسبات والمهرجانات الموسيقية 

ية والدولية.
ّ
المحل
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الحفــــــــــــــــــــــــــــــــظ 
والرتميـــــــــــــــــــــــم

  رصد األفالم السينمائية والتلفزيونية والتسجيالت السمعية والبرصية 
القديمة والحديثة بكاّفة أشكالها وال سّيما اللبنانية منها، وجمع نسخ 

عنها وحفظها 
  العمل عىل جمع كاّفة المعلومات الفّنية والعلمية عن األعمال السينمائية 

والتلفزيونية واإلذاعية وغريها من التسجيالت السمعية والبرصية اللبنانية، 
وتكوين قاعدة معلومات عنها 

قة باألفالم السينمائية واألعمال 
ّ
  جمع وحفظ الوثائق والمعلومات المتعل

المرئية والمسموعة من بوسرتات وصور فوتوغرافية ومحارضات وندوات 
تّيبات صحافية ودعائية ومقاالت الجرائد والمجالت

ُ
وك

  العمل عىل مكننة األعمال المجمعة والمحفوظة وإنشاء قاعدة معلومات 
ق بأفراد ومؤّسسات عِملت أو ما زالت تعمل يف مجال 

ّ
حول كّل ما يتعل

السينما والمريئ والمسموع 
  العمل عىل ترميم األفالم السينمائية واألعمال المرئية والمسموعة 

بالوسائل التقنية الحديثة وتحويل البعض منها إىل أنواع رشائط أو وسائط 
أكر حداثة

مات الدولية المتخّصصة يف الحفظ والرتميم 
ّ
  التنسيق والتواصل مع المنظ

لتبادل الخرات والتجارب من خالل المشاركة يف المؤتمرات والندوات 
وورش العمل والدورات التدريبية.

مديريــــــــــــــــــة 
التــــــــــــــــعاون 
والتنــــــــسيق 
الوطـــــــــــــــــين

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
المـــــــــــــــــــعارض 
والمهرجانات

  التنظيم اللوجسي للمعارض والمهرجانات 
  التنسيق مع الوحدات اإلدارية المختّصة لتأمن مشاركة الوزارة يف 

المعارض والمهرجانات الثقافية الدولية، واختيار المجموعات الفّنية أو 
حة للمشاركة يف هذه المعارض والمهرجانات األدبية المرشَّ

ية الي تقيمها أو تشارك 
ّ
  مواكبة المعارض والمهرجانات الدولية أو المحل

فيها الوزارة، قبل وأثناء إقامتها وبعيد انتهائها، واتّخاذ التدابري الالزمة 
للحفاظ عىل سالمة المجموعات المشاركة يف هذه المعارض والمهرجانات

  تقديم المساعدة والمشورة للجمعّيات األهلية والنوادي الثقافية 
ية يف مجال إقامة وتنظيم المعارض والحفالت 

ّ
والسلطات المحل

والمهرجانات الثقافية
  إعداد روزنامة بمواعيد وبرامج المعارض والمهرجانات الثقافية الي تقام يف 

لبنان وجعلها يف متناول الجمهور.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الملكيـــــــــــــــــــــة 
الفكريـــــــــــــــــــــة 
والرتقـــــــــــــــــــــــــيم
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويل
المـــــــــــــــــــــــــــــوّحد

  شؤون الملكية الفكرية وإعداد التقارير والمطالعات والمراسالت الخاّصة 
بها ورفعها بالتسلسل اإلداري إىل المرجع المختّص

  إعداد وتنظيم حمالت التوعية عىل أهّمية تطبيق واحرتام القوانن 
قة بحماية الملكية الفكرية، وذلك بالتنسيق مع 

ّ
واألنظمة المتعل

المراجع المختّصة.
د بخصوص األرقام  مات الدولية للرتقيم الدويل الموحَّ

ّ
  التنسيق مع المنظ

التسلسلية الي تمنح للبنان
د الُمعتمد من قبل    منح األعمال الفكرية عىل أنواعها الرقم الدويل الموحَّ

ة يف هذا المجال مات الدولية المختصَّ
ّ
المنظ

  فتح سجّل خاّص لكّل نوع من األعمال الفكرية لتسجيلها بأرقام تسلسلية 
وفًقا للمعايري الدولية الُمعتمدة 

فات عىل أنواعها والي تحصل عىل الرتقيم الدويل
ّ
  وضع الئحة سنوية بالمؤل

  العمل عىل مكننة السجّل الخاّص بالرتقيم الدويل الموّحد
فن والنارشين عىل أهّمية حصول 

ّ
  إعداد وتنظيم حمالت توعية لدى المؤل
د. أيّ مؤلف عىل الرتقيم الدويل الموحَّ

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
النقابـــــــــــــــــــــــــات
الفّنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

والجمعيــــــــات 
األهليــــــــــــــــــــــــــــــــة

  شؤون النقابات الفّنية المنصوص عليها يف القانون رقم 2008/56 )تنظيم 
المهن الفّنية(، وال سيما إبداء الرأي بطلبات االنتساب إىل هذه النقابات 

وطلبات تأسيسها وغريها من الطلبات والمراجعات والقضايا الي تدخل يف 
إطار هذا القانون

  إبداء الرأي بطلبات المساعدة الماّدية المقّدمة من الجمعيات والنوادي 
الثقافية، والتأكُّد من انطباقها عىل الروط الموضوعة بهذا الخصوص

  مواكبة النشاطات الثقافية والفّنية الي تقوم بها النقابات المهنية 
والجمعيات والنوادي وتقديم المشورة والمساعدة يف حال الرضورة.

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص 
األونـــــــيسكو

  إبداء الرأي بطلبات استعمال القرص 
  اإلرشاف عىل استضافة القرص للمؤتمرات والنشاطات الرتبوية والعلمية 

والفّنية واالحتفاالت والمهرجانات الثقافية 
مة للنشاط 

ّ
  المشاركة يف االجتماعات التحضريية للهيئات المنظ

والتنسيق معها
  ترتيب الجدول الزمي الستعمال قاعات القرص 

  تأمن جهوزية القاعات واألجهزة والفريق الفّي وتحضري مبىن القرص 
وتهيئته إلقامة هذه النشاطات

قة براء التجهزيات للقرص وبصيانتها 
ّ
  تقديم االقرتاحات والدراسات المتعل

وصيانة القرص وتنظيفه
  تطبيق نظام استثمار قرص األونيسكو وفًقا لألحكام المرعّية اإلجراء.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
التــــــــــــــــــــــــــــــعاون
الــــــــــــــــــــــــــــــــوطي
والــــــــــــــــمراكز
الثقافيــــــــــــــــــــــــــــة

  التنسيق والتعاون مع اإلدارات والمؤّسسات العاّمة، والمؤّسسات 
الخاّصة والبلديات واتّحادات البلديات، واألفراد والجمعيات األهلية، 

إلقامة نشاطات ثقافية مشرتكة بن هذه الهيئات والمديرية العاّمة 
للشؤون الثقافية

  متابعة تنفيذ االتفاقيات المعقودة بن الوزارة وهذه الهيئات واقرتاح 
اتفاقيات جديدة

  تنظيم المباريات والجوائز والحوافز وترشيح األشخاص لالستفادة من ِمنح 
يف لبنان أو الخارج 

  الرتويج عىل الصعيد الوطي للنشاطات واألحداث والتظاهرات الثقافية 
مات غري الحكومية بشأن إنشاء مراكز 

ّ
  التنسيق مع البلديات والمنظ

ثقافية جديدة
  إدارة واستثمار وتسيري عمل المراكز الثقافية الي تنشئها الوزارة.

دائرة إقليمية يف كلٍّ من املحافظات

دراســة حــول الترشيعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة يف لبنــاننظرة حول السياسات الثقافية يف لبنان 67



2. إكمال تنظمي املصلحة اإلدارية املشتكة
مل حتّدد املادة 18 من القانون رقم 2008/35 مهاّم املصلحة اإلدارية املشرتكة وال صالحياهتا، 
بــل تركــت األمــر لألنظمــة النافــذة، إىل أن صدر املرســوم رقــم 2014/622، الــذي أوكل إلهيا، 
مبوجب املاّدة 25 منه، القيام جبميع األعمال اإلدارية املشرتكة بن أجهزة الوزارة والتنسيق 
فميــا بينهــا. وُتقــمس املصلحــة، حبســب املرســوم املذكــور، إىل: الدائــرة اإلداريــة والقانونيــة، 
فــن، ودائرة املحاســبة واللوازم، ودائرة املعلوماتيــة واإلحصاء، ودائرة 

ّ
ودائــرة شــؤون املوظ

الوصاية، ودائرة العالقات العامة. ويقوم املرســوم بتحديد مهاّم كلٍّ من هذه الدوائر عىل 
الشكل التايل:  

 جدول رقم 2: تفصيل تقسيم ومهام املصلحة اإلدارية
ا للمرسوم رقم 2014/622

ً
املشتكة وفق

مهامالدائرة

الدائــــــــــــــــــــــــــــــــرة
اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــة 
والقانونيـــــــــــــــــة

  األعمال القلمية
  أعمال التحرير واالستكتاب
  أعمال المحفوظات اإلدارية

  إعداد دفاتر الروط المتعلقة بالمناقصات واستدراجات العروض
  إعداد مشاريع النصوص القانونية عند االقتضاء أو إبداء الرأي فيها

  تقديم المشورة والقيام بالدراسات القانونية والتنظيمية
  لمساعدة عىل وضع نصوص االتفاقيات ومشاريع العقود الي تجريها الوزارة يف صيغتها 
القانونية أو إبداء الرأي فيها، وإعداد النصوص القانونية الالزمة إلبرام االتفاقيات ذات 

الطابع الدويل
  االهتمام بالدعاوى وإعداد مشاريع المطالعات والمذكرات واللوائح الجوابية وكّل ما يتطلبه 

الدفاع عن مصالح الوزارة
  إبداء الرأي يف المسائل الحقوقية والمصالحات
  إنجاز جميع معامالت االستمالك بكافة مراحله

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
الموظفــــــــــــــــن

  درس وإعداد المعامالت ذات الصلة بالشؤون الذاتية للموظفن والمتعاقدين واألجراء
  تنظيم الملفات الشخصية للموظفن والمتعاقدين واألجراء ومسكها ومكننتها والمحافظة 

عىل رّسية معلوماتها
   تحضري جداول التدرُّج وحاجات التدريب المهي واإلداري 

  وضع خطط وبرامج التدريب وتنفيذها وتقييم نتائجها
  المساهمة يف إعداد المباريات واالمتحانات

  جميع المعامالت الي لها عالقة بشؤون الموظفن
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
المحاســـــــــــــــبة 
والـــــــــــــــــــــــــــلوازم

  إعداد مروع موازنة الوزارة وتنفيذها ومسك حساباتها ومكننتها
  تنظيم مشاريع عقد النفقة والقيام بمعامالت التصفية

  تنظيم جداول الرواتب واألجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمن دفع 
المستحق منها يف أوقاته

  درس طلبات نقل االعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص الالزمة لها
  درس حاجة الوزارة إىل التجهزيات واللوازم والخدمات المشرتكة وإجراء الصفقات الالزمة 

لتأمينها وتأمن صيانتها ومراقبة حسن استعمالها
  تنظيم وإدارة ومسك محاسبة مستودع المواّد الخاّص بالوزارة، ووضع الجداول والبيانات 

قة بضبط حركته
ّ
اإليضاحية واإلحصائية المتعل

  تأمن خدمات الصيانة لألبنية واالهتمام بشؤون نظافتها وحاجاتها
  إعداد دفرت رشوط

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
المعلوماتيـــــــة 
واإلحصـــــــــــــــــاء

  وضع وتنفيذ الخطط والرامج الهادفة إىل تطوير نظام متكامل للمعلوماتية يف الوزارة 
  تأمن االرتباط بن الوزارة ومختلف اإلدارات والمؤّسسات العامة  

  تأمن االرتباط بن مختلف أجهزة الوزارة بشبكة اتصاالت معلوماتية 
  إدارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها وتطويرها وربط العاملن لدى الوزارة بها

  دراسة جميع عمليات المكننة أو المنوي مكننتها والعمل عىل تحليلها وتنظيمها وتطويرها 
  إعداد مشاريع برامج لتدريب العاملن لدى مختلف أجهزة الوزارة عىل الكومبيوتر 

وبرامج المعلوماتية
  وضع دراسات حول تطوير تجهزيات المعلوماتية ومختلف األجهزة اإللكرتونية

  تأمن صيانة التجهزيات والرامج وشبكة المعلوماتية العائدة للوزارة
  إدارة موقع الوزارة عىل شبكة اإلنرتنت وتزويده بالمعلومات بشكل دوري ومستمر

  التعاون والتنسيق مع مراكز المعلوماتية والجامعات ومراكز األبحاث بهدف تطوير الُنظم 
واألساليب المّتبعة يف الوزارة

  جمع المعلومات اإلحصائية وتبويبها
  جمع المعطيات العددية واإلحصائية الواردة من مختلف أجهزة الوزارة والواجب إرسالها 

إىل إدارة اإلحصاء المركزي

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الوصايــــــــــــــــــــــــــة

  القيام بجميع األعمال والمواضيع الي تتطلبها الوصاية اإلدارية
  مسك ملف خاص بكل مؤسسة ومتابعة أعمالها

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
العالقــــــــــــــــــــــات 
العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  تزويد اإلدارات المختصة ووسائل اإلعالم بالمواّد والمعلومات الخاصة بنشاطات الوزارة
  وضع مشاريع التصاريح والبيانات واإلعالنات والبالغات الصادرة عن الوزارة

  تأمن العالقات العامة مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة يف الداخل والخارج 
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3. إكمال تنظمي املديرية العامة لآلثار
نّصت املاّدة 13 من القانون رقم 2008/35 عىل مهاّم املديرية العامة لآلثار وصالحياهتا، والي 
تتوّزع بن أعمال التعاون والتخطيط ورصد املمتلكات الثقافية الي تعتر من اآلثار، أو من 
األشــياء الشــبيهة باآلثــار، أو مــن املنشــآت الرتاثيــة والتارخييــة وأخــذ التدابري الالزمــة لتعزيز 
اســتخدامها للصــاحل العــام. وأنــاط هبــا املــرع مهــام تنظمي املؤمتــرات وورش العمــل وغريها، 
وترشــيح املعنّيــن للمشــاركة يف اللقــاءات العربيــة والدولية، وتشــجيع أصحــاب الكفاءات، 
ووضع الدراسات يف املجاالت املعنية. وكما فّصل املرسوم رقم 2014/622 الهيكلية اجلديدة 
للمديريــة العامــة للشــؤون الثقافيــة وفــق ما أرشنا إليه أعاله، أنشــأ املرســوم رقــم 2014/624 

الدوائر واألقسام الالزمة لتعزيز هيكلية املديرية العامة لآلثار حبسب اجلدول اآليت:

 جدول رقم 2: تفصيل تقسيم ومهام املصلحة اإلدارية
ا للمرسوم رقم 2014/622

ً
املشتكة وفق

ية العامة لآلثار املدير

  قسم الشؤون اإلداريةدائرة الديوان
  قسم الشؤون المالية

  قسم التوثيق والمنشورات والرتجمة
  قسم العالقات الخارجية

  دائرة المنشآت األثرية والرتاثمديرية المنشآت األثرية والرتاث المبي
  دائرة الرتميم والدراسات

  دائرة تأهيل وإدارة المواقع

  دائرة الحفريات واألبحاث األثريةمديرية الحفريات األثرية
  دائرة الحفريات األثرية الوقائية

  دائرة اآلثار التحتمائية

  دائرة الجرد والحفظمديرية الممتلكات األثرية المنقولة
  دائرة المراقبة والعرض

  دائرة المخترات

المكاتب اإلقليمية

ويف حــن خيضــع جميــع العامــالت والعاملــن يف املديريــات املذكــورة أعــاله لنظــام املوظفــن 
العــام2، صــدر املرســوم رقــم 2017/1059 لوضــع أحــكام خاصة باألجــراء العاملــن يف املديرية 
العامــة لآلثــار تتنــاول أعدادهــم وأجورهــم وتصنيفهــم والــروط اخلاصــة الســتخدامهم يف 

اجلداول امللحقة به. 

2  المرسوم االشرتايع رقم 1959/112 )نظام الموظفن( وتعديالته والمرسوم 1994/5883 )النظام العام لألجراء( وتعديالته.
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لعمــل  الراعيــة  العامــة  األطــر   2008/36 رقــم  القانــون  وضــع 
ماهيــة  خــاص  وبشــكل  الثقافــة،  بــوزارة  املرتبطــة  املؤّسســات 
وضعيتها القانونية، وكيفية تأليف جهازهيا التقريري والتنفيذي، 
لســلطة  الــوزارة  ممارســة  ودقائــق  رشوط  حتديــد  عــن  فضــاًل 
ة اإلصالحات الترشيعية 

ّ
وصايهتا علهيا. ومن خالل مراجعة ســل

الــي صــدرت يف العــام 2008، مبــا فهيــا أســباهبا املوجبــة، يتبــّن أّن 
املؤّسســات املرتبطــة بــوزارة الثقافــة تمتّثــل يف املعهــد الوطــي العــايل للموســيقى3، واملكتبــة 
الوطنيــة4، والهيئــة العامــة للمتاحــف5، واملركــز الوطــي للثقافة-قــرص اليونيســكو، واملركــز 

الدويل لعلوم اإلنسان يف جبيل6. 
ط الضــوء فميــا ييل عىل 

ّ
أّمــا بالنســبة إىل املراســيم الــي صــدرت فميــا بعــد، فســوف نســل

أحــكام املرســومن رقــم 2016/3050 و2016/3061 اللذيــن تنــاوال بشــكل خــاص كيفيــة تنظــمي 
الهيئة العامة للمتاحف )1( واملكتبة الوطنية )2(.  

1. إدارة الهيئة العامة للمتاحف 
أنشــأت املــاّدة 32 مــن القانــون رقــم 2008/36 املؤّسســة الوطنيــة املرتبطــة بــوزارة الثقافــة، 
واملمســاة بـ«الهيئــة العامــة للمتاحــف«، ويه مؤّسســة عامــة ذات شــخصية معنويــة تمتتــع 
باالستقالل اإلداري واملايل وختضع لوصاية الوزير، مركزها مبىن املتحف الوطي يف بريوت. 
ومن أبرز مهام الهيئة إنشاء املتاحف الي ُتعىن مبيادين الثقافة كافة وإدارهتا، واحلفاظ عىل 
املمتلكات الثقافية وعرهضا يف املتاحف، واقرتاح تمنية املجموعات املختلفة من املمتلكات، 
وتعزيــز إنشــاء املتاحــف العامــة واخلاصــة يف مناطق لبنــان، واملســاهمة يف تطوير مجموعات 
هــذه املتاحــف، وحتســن نوعيــة اخلدمــات الي تقّدمهــا. وجاء املرســوم رقــم 2016/3050 وهو 
مبثابة نظام داخيل يرىع عمل مجلس إدارة الهيئة لتحديد كيفية تأليفه وعمله وصالحياته 
وإدارته املالية، فضاًل عن دقائق تنظمي عالقة الهيئة بسلطة الوصاية )أي وزارة الثقافة(. 

ــف املجلــس مــن رئيــس، ونائــب رئيــس، وخمســة أعضــاء ُيعّينــون مبوجــب مرســوم 
ّ
ويتأل

ُيتخــذ يف مجلــس الــوزراء بنــاًء عــىل اقــرتاح وزيــر الثقافة خلمس ســنوات قابلــة للتجديد مّرة 
واحــدة. وحبســب املرســوم، فــإّن بعــض الكفــاءات املطلوبــة لتأليــف املجلــس يه ذات طابــع 

3   المادة 22 من القانون رقم 2008/36.

4   المادة 25 من القانون رقم 2008/36.

5   المادة 32 من القانون رقم 2008/36.

6   الملحق بوزارة الثقافة قبل صدور القانون رقم 2008/36، والُمنشأ بموجب اتفاقية تعاون مع األونسكو.

 إكمال تـــــنظيم 
املؤســـــــــــــــــسات 
ــبطة  املرتــــــــــــــــــــــــــ
بوزارة الثقافــــــــة
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ي عــن أي مصلحة 
ّ
عــام، أي جيــب توافرهــا يف جميــع األعضــاء، كالتــرصحي للوزير بشــكل خط

مبارشة أو غري مبارشة للعضو ميكن أن ُتنئش تضارب مصاحل يف سياق أداء العضو ملهامه، أو 
رشط المتتــع خبــرة ال تقــل عن خمس عرة ســنة عىل األقل يف حقل االختصاص. وبشــكل 
خــاص، نــّص املرســوم عــىل وجــوب توافــر خــرات وختّصصــات معّينــة لــدى بعــض األعضــاء، 
حيــث جيــب أن يكــون أربعــة مهنــم من حاميل إجــازة جامعية يف علوم املتاحــف، أو اآلثار، أو 
الفنــون التشــكيلية، أو اآلداب، وثالثــة مــن حامــيل اإلجازات اجلامعية يف الشــأن القانوين أو 

اإلداري أو الثقايف أو املايل. 

2. املكتبة الوطنية 
أنشــأ القانــون رقــم 2008/36 مبوجــب املــاّدة 25 منــه مؤّسســة عامــة ذات شــخصية معنويــة 
يه املكتبــة الوطنيــة، تمتتــع باالســتقالل اإلداري واملــايل، وختضــع لوصايــة الوزيــر، ومركزهــا 
يكــون يف بــريوت. وهتــدف املكتبــة إىل جمــع النتــاج الفكــري الوطــي املنشــور واحلفــاظ عليه، 
وجمــع الوثائــق ذات الفائــدة املتعلقــة هبذا النتــاج أو بلبنان واللبنانيــن واحلفاظ علهيا. كما 
تســىع إىل التعريــف بالنتــاج الفكــري الوطــي ونر املعلومــات عنه وعن مجموعــات املكتبة 
املختلفة، ووضع مجموعاهتا كافة مبتناول الطلبة والباحثن واملهمتن، واملساهمة يف تمنية 
املكتبــات العامــة، وتطويــر مجموعاهتــا وحتســن نوعيــة اخلدمــات الــي تقّدمهــا واالســتفادة 
املثــىل مهنــا، وتعزيــز الكفــاءات الوطنيــة يف مياديــن اختصاصاهتــا واألحبــاث يف مياديــن علــم 

املكتبات وعلوم املعلومات.
وجاء املرسوم رقم 3061 الصادر يف 2016/03/12 ليضع دقائق تنظمي عمل املكتبة، ونّص 
عــىل كيفيــة تأليــف مجلــس إدارهتا، وحّدد مهامه وصالحياته وقواعد تســيري أعماله، فضاًل 
عن دقائق ممارسة سلطة الوصاية رقابهتا علهيا. ويتألف مجلس إدارة املكتبة من رئيس، 
نــون مبرســوم ُيتخــذ يف مجلــس الــوزراء بنــاء عــىل اقرتاح  ونائــب رئيــس، وخمســة أعضــاء ُيعيَّ

وزير الثقافة خلمس سنوات قابلة للتجديد مّرة واحدة. 
ــا عامــة مطلوًبــا توافرها يف جميــع األعضاء، كحيــازة إجازة 

ً
وحــّدد املرســوم كفــاءاٍت ورشوط

جامعيــة يف الشــأن الثقــايف أو الرتبــوي أو القانــوين أو اإلداري أو املــايل، وخــرة ال تقــل عــن 
خمــس عــرة ســنة عــىل األقــل يف حقــل االختصاص، مع اإلشــارة إىل عدم تمضن املرســوم 

أي رشوط أو كفاءات خاصة جيب توافرها يف الرئيس أو نائب الرئيس.
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ــر بــأّن القانــون رقــم 2008/56 )تنظمي املهن الفّنيــة( والقانون 
ّ
نذك

رقم 2008/35 )تنظمي وزارة الثقافة( أنشآ مجموعة من الصناديق 
لدعــم الفّنانــن مــن جهة، ولتعزيز موارد املديريات األساســية يف 
الــوزارة، مــن جهــة أخــرى. واقتــىض األمر مرور مثاين ســنوات قبل 
صــدور النصــوص التطبيقيــة الالزمــة لتفعيــل و/أو متويــل عمــل 

هذه الصناديق ونشاطاهتا، نذكر أبرزها فميا ييل: 

1. استحداث آلية استيفاء الرسوم اآليلة إىل 
متويل صندوق تعاضد الفّنانني أنشأ القانون رقم 2008/56 

ًدا للفّنانن، وقد حّددت املاّدة 16 منه  صندوق تعاضد موحَّ
مصادر واردات هذا الصندوق، من رمس اشرتاك سنوي مقطوع، ورمس مايل نسيب )%2( 
من قمية بطاقات احلفالت والنشاطات الفّنية عىل أنواعها، ورمس مايل نسيب )10%( عىل 
العقود املعقودة مع الفّنانن األجانب، باإلضافة اىل مساهمة مالية سنوية تقرّرها وزارة 
الثقافة. ويف حن حّدد النظام الداخيل للصندوق االشرتاكات السنوية املقطوعة، تعّذر 

استيفاء الرسوم النسبية املشار إلهيا يف املاّدة نفهسا قبل العام 2016. فإّن وزارة املالية 
 أّن آلية اسرتدادها لصاحل الصندوق كانت ال تزال 

ّ
يه الُموجلة باستيفاء هذه األخرية، إال

غائبة إىل حن صدور املرسوم رقم 3705 تارخي 2016/06/22.
بالنســبة إىل الــرمس املــايل النســيب مــن بطاقــات احلفــالت والنشــاطات الثقافيــة، ألــزم 
املرسوم كل متعّهد، حتت طائلة املالحقة، مبوجب الترصحي عن الرمس وتسديده لوزارة املالية 
قبــل عــرض البطاقــات للبيــع. ومــن بعــد تســديد الــرمس، يقــوم الصنــدوق بــومس البطاقــات، 
مــع العلــم أنّــه ال ميكــن أن يتجــاوز عدد البطاقــات املّجانية 5% من البطاقات املســّدد الرمس 
عهنــا. وبعــد انهتــاء احلفلــة أو العــرض أو املهرجــان ميكــن طلب اســرتداد الـــ 2% املدفوعة عن 

البطاقات غري املباعة.  
أّما بالنســبة إىل الرمس املايل النســيب املفروض عىل عقود الفّنانن األجانب، فقد وضع 
املرسوم »آلية ردع« لتجنُّب الهتّرب من هذه الرسوم من خالل منح املديرية املختصة يف 
األمن العام صالحية االمتناع عن منح تأشرية استقدام فّنان أجنيب قبل التحّقق من دفع 
الرمس، مع اإلشــارة إىل أنّه ميكن طلب اســرتداد الرمس كليًّا أو جزئيًّا حبال عدم تنفيذ العقد 

بدايع القّوة القاهرة.

وضع آليــــــــــــــات 
تنظيــم وتمويــل 
الصناديـــــــــــــــــــق 
الداعمــــــــــــــــــــــــة 
لألنشطــــــــــــــــــــــة 
الفنّيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والثقافيــــــــــــــــــــة 
والقيّمني عليها   
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2. إدارة وتنظمي الصندوق اخلاص بدعم األنشطة والصناعات الثقافية 
أنشــأ القانــون رقــم 2008/35 »صنــدوق دعــم األنشــطة والصناعــات الثقافيــة« هبدف دعم 
الرامج واألنشطة يف امليادين الي ُتعىن هبا املديرية العامة للشؤون الثقافية، واملساهمة يف 
متويل إنتاجات الصناعات الثقافية واقتصاد املعرفة وأنشطهتا، وال سيما دعم إنتاج األفالم 
والوثائــق واملنشــورات المسعية-البرصيــة، ويف تســويق هــذه النتاجــات. وخالًفــا لصنــدوق 
تعاضد الفّنانن الذي سبق وصدر مرسوم تنظمي إدارته وماليته يف العام 2012، مل يم تفعيل 
 عــام 2016، عــىل أثــر صــدور املرســوم رقــم 4382 تــارخي 2016/10/27 والــذي 

ّ
هــذا الصنــدوق إال

ــم كيفيــة تأليــف الهيئة املوكل إلهيــا إدارته، أصول عملها والتصويــت داخلها، فضاًل عن 
ّ
نظ

حتديــد أصــول اإلنفــاق يف الصنــدوق، مع التذكري بأن الصندوق خيضــع إلرشاف وزير الثقافة 
ولرقابة ديوان املحاسبة.

ا للمرسوم رقم 2016/4382
ً
جدول رقم 4: أعضاء هيئة إدارة الصندوق وفق

املنصب

المدير العامرئيس

رئيس المصلحة اإلدارية المشرتكةنائب الرئيس 

رئيس دائرة الديوانعضو

موظفون من المديرية العامة من الفئة الثالثة عىل عضوان
نان بقرار من الوزير األقل ُيعيَّ

ممّثل عن وزارة المالية من الفئة الثالثة عىل األقل، عضو
يختاره وزير المالية
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التمويل العــــــــــــــــــــــــــــــــاّم
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ُتشــكُِّل مســألة التمويــل عنــًرا أساســيًّا الســتمداد املفاتيــح 
ل فهــَم القطــاع الثقــايف برّمتــه. ومــع أّن التمويــل  اّلــي ُتخــوِّ
ُتتيــُح  ُد ُكلَّ وســٍط فــيّ،  ُيحــدِّ اّلــذي  ليــس الجانــَب األوحــد 
دراســُته وتحليُله اإلحاطَة بعدٍد من اإلشــكالّيات اّلي تفرُض 
نفســها حــول املنطــق الداخلــي للعمــل اّلــذي ينفــرُد بــه هذا 
التمويل وحول الرشوخ الي تعرتيــه، وكذلك حول إمكانيات 
إبداع الفّنانني ورشوطه والعالقــات الي يقيمها العاملون يف 

لَطَتنْي الّسياسية واملالّية.  الحقل الثقايف مع أركان السُّ

واألُطــر  املُؤّسســيّ  الّنظــام  إىل   
ٍ

كثــب عــن  الّتعــرُّف  وينــدرُج 
القانونّيــة وآلّيــات التمويــل، املحلّيــة منهــا والّدولّيــة، ضمــَن 
 بحــيّ وفكــريّ ال يــزاُل قيــد اإلنجــاز يف ُلبنــان علــى يــِد 

ٍ
عمــل

مجموعٍة من الفاعلــني الثقافيني، وغايُتُه بلــورُة فهٍم أوضَح 
للسياسات الثقافية املحلّية واإلقليمّية على حّد سواء. 



تصّب الدراســُة املعروضة هنا يف إطار هذه املســايع. وجتدُر اإلشــارة إىل أّن هدف الّدراســة 
بنــاين حتلياًل كاماًل. 

ّ
ــق بالقطاع الثقايف الل

ّ
األّويلّ كان التوّصــل إىل حتليــل املهشــد املــايل الُمتعل

، مــن حيــث الثقافــة، 
ُ
بنانّيــة تتبــّوأ

ّ
ففــي الواقــع، ال بــّد مــن اإلقــرار بــأّن الســاحة الفّنيــة الل

ت الُمختــَر الفعيلّ  ي لطاملــا اعُتِرَ
ّ
مكانــًة اســرتاتيجّية رفيعــًة يف املنطقــة بأرسهــا. فبــريوُت ال

ــذي يعــُره عــدٌد كبري من 
ّ
ــذي ُينتــُج احليــاَة الفنّيــة والثقافيــة يف الــرق األوســط، واجلــرَس ال

ّ
ال

ُل مركَز تــالٍق تتقاطُع فيه اإلنتاجات 
ِّ
ذي يتّبناهم، إنّما ُتشــك

ّ
الفّنانــن والُمثّقفــن واملــكاَن ال

الفضــُل  وُيعــَزى  الطليــيع،  والفــّن  والدينامّيــة  التعبــري  الثقافيــة وحريّــة  والتعّدديــة  الفّنيــة 
يف ذلــك إىل عوامــَل عــّدة، مــن ُجملهتــا موقــُع بــريوت اجلغــرايفّ وإرهثــا التاريــيّ والرتكيبــة 

السياسّية اخلاصة يف البلد.
ومل تنتظــر بــريوت اســتحداَث وزارة الثقافــة والتعلــمي العــايل الــي أبــرصت النــور يف العــام 
ه. وجاء القانون رقم 

ّ
1993 حــّت ُتثبــت وجودهــا وتتطــّور وتعر حدودها إىل أصقاع العــامل كل

247 يف تارخي 7 آب )أغسطس( من العام 2000 فجعَل وزارة الثقافة كياًنا قائًما بذاته، وذلك 
 أّن املوازنــة الضئيلــة املرصــودة لهــذه الــوزارة ال متنحهــا ســوى 

ّ
اعتبــاًرا مــن تــارخي صــدوره. إال

قــدرٍة طفيفــة عــىل العمــل. لذا، يــرى الكثرُي من املؤّسســات واملنظمات اخلاّصــة )مبا يف ذلَك 
مات الّدولّية( نفسه يؤّدي 

ّ
ية وكذلك السفارات األجنبّية والُمنظ

ّ
املصارف والركات املحل

دوًرا راجًحا، ويكاُد أن يكون حرصيًّا يف متويل الفنون والثقافة. 
هــا مــن 

ّ
جــرَي عــدٌد مــن الدراســات حــول مســألة متويــل الثقافــة يف لبنــان، ويه كل

ُ
لقــد أ

السياســات  تطويــر  عــىل  ُترّكــز عملهــا  إقلميّيــة  وهيئــاٍت  يــن 
ّ
ثقافّيــن محل عاملــَن  إعــداد 

الثقافيــة، وال ســّيما يف الُبلــدان الواقعــة عــىل الضّفــة اجلنوبيــة مــن البحــر األبيض املتوّســط. 
بناين، 

ّ
ُ يف الوصــول إىل معرفــٍة أكر تبلــوًرا حول املهشد الثقــايف الل  التطــّور الَبــنِّ

َ
وِحــظ

ُ
ولــن ل

 أيًضا أّن التطّرق إىل مســألة المتويل ينحرُص يف إطار الدراســات األكر عمومّيًة الي 
ُ
ُيالحظ

تسىع إىل رمس مالمح القطاع برّمته، عىل أّن ذلك يكون من وجهِة نظٍر سياسّية واقتصاديّة 
وترشيعّيــة وفّنيــة. وال تتمضّــُن الدراســات هــذه ســوى اليســري مــن املعلومــات الُمفّصلــة عــن 
ُ هذه الُمالحظُة أّواًل ُندرَة املعلومات الُمتوّفرة حوَل هذا املوضوع،  األرقام واملوازنات. وُتبنِّ
كما ُتبّنُ بشــكٍل خاّص مدى صعوبة احلصول علهيا من ُمختلف الفاعلن، أكانوا ُمنتمَن 
إىل القطــاع العــاّم أم إىل القطــاع اخلــاّص عــىل حــّد ســواء، ذلك أّن مســألَة المتويــل موضوٌع 
ت هذه احلالة الفريدة أيًضا يف إطار املســح 

َ
وِحظ

ُ
حيُرم التطّرق إليه يف أغلب األحيان. وقد ل

جِرَي لصاحل هذه الدراسة يف العام 2017. 
ُ
امليداين الذي أ

وبنــاًء عــىل مــا أنــَف ذكــُره، فإّن تقــدميَ عرٍض عــن الوضع الراهــن يمشُل جميــَع الفاعلن 
بنانّية ُيعدُّ عماًل شاقًّا نظًرا إىل كرِة عدِد هؤالء. فبداًل 

ّ
املنخرطن يف متويل احلياة الثقافّية الل
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من ذلك، تقوُم هذه الدراسة عىل معرفِة سقف املوازنة وكيفّية توزيعها معرفًة دقيقة، وهو 
أمــٌر يصعــُب حتقيُقــه، ال ســّيما يف حالــِة املصــارف والرُّعــاة املحلّين وكذلَك يف حالــِة املعاهد 
الثقافيــة األجنبّيــة والســفارات الــي، عــىل الّرغــم مــن إدخالهــا حقًنــا مالّيــة كبــرية يف اجلــمس 
بناين، تتوّخ احلذر عنَد الترصحي هبذا النوع من املعلومات. وعليه، فإّن هذا العمل 

ّ
الثقايف الل

حيتاُج إىل أن ُيستكمَل وُيطّور.
ُق جبدوى الّدراســة، وحرًصا عىل اإلتيان بعمٍل ُمفّصل، ســُتكّرُس 

ّ
نظًرا إىل مســائَل تتعل

هذه الّدراســة جهودها إلعداِد توصيٍف وحتليٍل مســتفيض عن حالة المتويل العاّم للثقافة 
يف لبنان، وذلك من خالل النظر يف آلّيات تشغيل األجهزة احلكومية عىل غرار وزارة الثقافة 
ويف تبعاِت هذه اآلليات عىل أرض الواقع. وُبغيَة التعّمق أكر يف مسألة الفاعلن اآلخرين، 
ق 

ّ
ذين يؤّدوَن دوًرا يف القطاع الثقايف، وال ســّيما يف ما يتعل

ّ
من مؤّسســاٍت وقطاعٍ خاّص، ال

الع عىل الدراســات 
ّ
بسياســات المتويــل األوروبّيــة واألمريكّية وكذلَك العربّية، ُيوَص باالط

الُمعّددة يف قامئة املراجع1. ففي الواقع، تبلُغ النفقات األجنبية الي تصبُّ يف القطاع الثقايف 
قدًرا ال ُيســتهاُن به ُمقارنًة باملبالغ املرصودة مليدان التعاون االقتصاديّ والســيايس أو حّت 
اإلنساين وكذلك ميدان التنمية. ويف هذا الصدد، ُتستحرُض حتديًدا سياسة اجلوار األورويّب، 
أو الوكالة األمريكّية للتنمية الّدولية، أو األموال الي تدفعها دول اخلليج بشكٍل ُمبارش2. 

وكما ُذِكَر آنًفا، فإّن من شأن حتديد ممضون المتويل ومصدره والُمستفدين منه، عىل 
عهم، أن يتيَح التوّصل إىل معرفٍة ُمتعّمقة حول هذه املسألة، كما ُيتيح اإلحاطَة بشكٍل  تنوُّ
ي حُيدهثا الّتمويل يف احلياة الفنّية والثقافية املحلّية. وُيستنتُج من ذلك 

ّ
أفضل بالعواقب ال

أّن تبعــات الّتمويــل ُتلمــُس ملــَس اليد عــىل الّصعيد الفيّ واملهي والعالئقي عىل حّد ســواء. 
بنانية معايري جديدة 

ّ
ففي الواقع، منذ تســعينيات القرن املنرصم، تواجُه الســاحة الفنّية الل

ي خيضــُع لها القطــاع، إْن جلهــة المتويل 
ّ
لإلنتــاج الفــيّ وذلــك بســبب الّتحــوالت املختلفــة ال

أو تنظــمي احلقــل الثقــايف أو العالقــة مــع ســوق الفــن الــّدويل. ويــرى القطــاع الثقــايف يف وفــرة 
الّتمويــل األجنــيب ســبياًل إىل إعــادة بــّث احليــاة يف عروقــه وإىل فتــح مســاحاٍت مــن الفــرص 
أمــام الفّنانــن والفاعلن الّثقافين ليتســىّن لهم اإلبــداع ونر أعمالهم. لكّن احلصوَل عىل 

َث يف العام 2014(، والّدراسة  ذ يف العام 2009 ثّم ُحدِّ ذي أعّده المورد الّثقايف للسياسات الثقافية يف لبنان )ُنفِّ
ّ
1  تحديًدا، المسح االستكشايف ال

ي أجرتها منظمة »ثقافة ميد« الّتابعة لالتّحاد األورويّب )2015(، والمقال الذي أعّدته حنان طوقان حول الدعم المايل وسياسات الفّن 
ّ
ال

يف عمليات اإلنتاج الثقايف الُمعارص يف لبنان، باإلضافة إىل التقرير الخاص بلبنان الذي يتناول مكانة الثقافة يف عالقات االتّحاد األورويب 
الخارجّية.

2   موقع سياسة الجوار األورويب الخاصة باالتّحاد األورويب، اسرُتجَع يف 29 تموز )يوليو( 2018، 
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en 

https://www.usaid.gov ،2018 )وموقع الوكالة األمريكّية للتنمية الّدولية، اسرُتجَع يف 26 تموز )يوليو
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هــذه األمــوال املرصــودة للثقافــة ال خيلو من تبعاٍت ُتلقهيا القوة الّناعمة ومراكز الّنفوذ عىل 
األرايض وعىل ُمحتويات األعمال، اجلمالّية مهنا والُملزتمة، عىل حّد سواء: 

ي ُتؤّمنه )أي 
ّ
عات املؤّسسات ال

ّ
»يف الواقع، ال بّد أن تأيت طلبات الّتمويل عىل قدِر تطل

األموال األجنبّية( جلهة نسق العمل أو الفعالّية. ويثرُي احلصول عىل األموال جداًل محتدًما 
بَن الُممتّســكن باســتقاللّية رشســٍة يف وجه الُمســاعدة الغربّية للثقافة واملمتّسكن بعالقٍة 
ُج الــّرُخ اجلييل نقاًشــا تتطّرُق عنارصه إىل اســتمراريّة  تنــأى عــن الّشــبهة العاّمــة، هــذا ويؤجِّ

املؤّسسات اخلاضعة ألهواِء املجمتع الّدويل وإىل رشوِط إنتاِج فنٍّ أصيل وُمستقّل«3. 
وتكتســُب مســألة الّتمويــل أهمّيــة ُقصــوى يف يومّيــاِت العاملن الثقافين، إذ ُيكّرســون 
حزّيًا كبرًيا من أوقاِت عملهم للبحِث عن مصادر المتويل. ويرتتّب عىل هذه املهّمة اإلداريّة 
عــبٌء ثقيــل ُيفاقمــُه ســوًءا احتــداُم الهتافت عىل مصــادر المتويل. أّما َمن يقــُع علهيم اخلياُر 
زمة من 

ّ
ٌة، وهم ُيضطّرون إىل ُمضاعفِة جهودهم حّت يتوّصلوا إىل ُمراكمة األموال الال

ّ
فِقل

ي ال تقتــرُص عىل تقليــص الوقت 
ّ
أجــل إجنــاز مشــاريعهم. وهــذا واقــٌع ال خيلــو مــن الّتبعــات ال

ي ترتتُّب عىل 
ّ
الُمخّصــص للعمــل عىل إبداع األعمال وحســب، بــل تمشُل أيًضا التوتّرات ال

 الساحة املحلّية. 
َ
العالقات الّتنافسّية وسط

تنظــُر الّدراســة املعروضــة هنــا حتديــًدا يف الّتمويــل العــاّم للّثقافــة يف لبنــان، ويه تســتنُد 
جِرَيت حوايل عرشين ُمقابلة مع فاعلن 

ُ
أساًســا إىل مســٍح ميداينّ. وبغيَة إمتام هذا املســح، أ

فــَن وُمستشــارين يف وزارة الّثقافــة وبلديــة بــريوت ومــَع عاملــن 
ّ
شــّت، وال ســّيما مــع موظ

فــن يف 
ّ
ثقافّيــن وفّنانــن يتحــّدرون مــن مياديــَن ُمختلفــة، باإلضافــة إىل صحافّيــن وموظ

السفارات واملعاهد الثقافية األوروبّية )أي املعهد الفرنيس ومعهد غوته وسفارة سويرسا(. 
أّما يف ما خّص القطاع اخلاّص، فمؤّسسة عربّية واحدة )من بن مؤّسساٍت أجنبّية أخرى 
ومصارَف ورعاٍة محلّين( أعربت عن استعدادها لإلجابة عن أسئلتنا. ويف ُمعظم األحيان، 
 باملعلومــات، وال ســّيما 

ُ
ــذي حُييــط

ّ
ابــَع الــرّسيّ ال

ّ
أبــدى األفــراد الُمســَتْدَعون إىل الُمقابلــة الط

تفاصيل املوازنات املرصودة للقطاع. وقد اسُتكِمل هذا املسح بعمٍل بيبليوغرايفّ يؤوُل إىل 
جمع البيانات الكمّية املتوفرة )اإلحصائّيات والّنصوص الترشيعّية وتقارير دراســات املســح 

واألحباث التوثيقّية واملواّد اإلعالمّية(. 
ــي لها دوٌر يف 

ّ
اعرتَضــت بعــُض الّصعوبــات عملّيــَة جمــع البيانــات من األجهــزة العاّمة ال

متويل القطاع الّثقايف. ففي الواقع، وعىل الّرغم من الهّسولة الّنسبّية يف الوصول إىل األفراد 

3  Chabrol, Arnaud. » La fabrique artistique de la mémoire : effet de génération et entreprises artistiques 
dans le Liban contemporain. « In Franck Mermier et Christophe Varin )dir.(, Mémoires de guerres au Liban 
)1975–1990(. Arles : Sindbad/Actes Sud/Ifpo, 2010, 485-509.
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 أّن املعلومــات الُمــرّصح هبا قد تتبايُن ِمــن ُمتحّدٍث إىل 
ُ
املســؤولن يف هــذه األجهــزة، ُيالحــظ

آخــر، أو يّتضــُح، يف بعــِض األحيــان، أّن الُمتحــّدَث ليــس عــىل معرفــٍة واســعة يف كيفّيــة عمِل 
ّل، وال سّيما يف مسألة المتويل. وسُتوّسُع هذه النقطُة أكَر يف موضع الحق 

ُ
املؤّسسات كك

مــن الّدراســة. أّمــا الّنــص احلــايل فهــو حصيلــُة تقاطــع املعلومــات كاّفــة املأخوذِة مــن امليدان 
ِعــّدت ســابًقا، وهــذا مــا يمســُح بإعــادة تركيــب 

ُ
ــي أ

ّ
فــات ال

ّ
والّتدقيــِق فهيــا الُمســتنِد إىل املؤل

صورِة نظاٍم يكوُن كاماًل وُمراعًيا ألدّق االختالفات قدر اإلمكان.
ــِق 

ّ
لــن ُتعــاجَل مســألة وزارة الســياحة يف معــرِض هــذا الّنــص، علًمــا أهّنــا، يف الّشــق الُمتعل

بناينّ، تّتخذ عىل عاتقها بشــكٍل أســايسّ تقدميَ الّدعم املايل للمهرجانات، 
ّ
بقطاع الثقافة الل

مــن مليــويَن دوالر(  )أكــر  بعلبــك  البــالِد، أي مهرجانــات  تلــَك األكــر أهمّيــة يف  وال ســّيما 
ومهرجانــات بيبلــوس الّدوليــة وبيــت الّديــن )ما بن مليــون ونصف مليــون دوالر ومليوَنن 
ونصف مليون دوالر( ومهرجانات الّذوق والبســتان. وعليه، فإّن ســقَف املوازنة اإلجمالّية 
ــى موازنــة وزارة 

ّ
لهــذه املهرجانــات )واإلعانــات املالّيــة العاّمــة واخلاّصــة مضًنــا( وحــده يتخط

الّثقافة كاملًة4. 

ذ يف العام 2009 وحّدثته يف العام 2014 مىن مريع. اتّجاهات، ثقافة  4   ر. عازار، و. حمادي، المسح االستكشايف للسياسات الثقافية يف لبنان، ُنفِّ
ة، المورد الثقايف، المؤّسسة الثقافية األوروبّية، 2014.

ّ
مستقل

التمويــل العــاّم للّثقافــة يف لبنــان: فهــُم النظــام املؤّسســي وآلّياتــهنظرة حول السياسات الثقافية يف لبنان 81



I. وزارة الثقافة: 
األموال الذاتيّـــــة 
والقطاع العــــــاّم

بناًء عىل القانون رقم 215 الّصادر يف تارخي 2 نيسان 
)أبريــل( من العــام 1993، والُمعّدل مبوجب القانون 
)أغســطس( مــن  تــارخي 7 آب  رقــم 247 الّصــادر يف 
العــام 2000، وال ســّيما املــادة 11 منــه، ُتعــّدل تمسيــة 
وتصبــح  العــايل  والتعلــمي  الّثقافــة  وزارة 

»وزارة لّثقافة«5.
العاّمــة  املديريّــة  والهمــا 

ُ
أ ُمديريَّتــْن،  الثقافــة  وزارة  تــمّض 

قــمس  يه:  عــّدة،  أقســاٍم  مــن  ــُف 
ّ
تتأل ــي 

ّ
ال الثقافّيــة  للشــؤون 

الكتــب  ودار  الثقافيــة،  الشــؤون  ومصلحــة  اإلداريــة،  الّشــؤون 
الوطنية، ودائرة السينما واملرسح واملعارض. أّما املديريّة الثانية 
ــُف مــن قــمس املنشــآت األثرية، 

ّ
فهــي املديريــة العاّمــة لآلثــار، وتتأل

وقــمس احلفريــات األثريــة واملتاحف. ولــكلِّ مديريٍّة مهنمــا مهاّمها 
حِلَقت بــوزارة الّثقافة أجهزٌة 

ُ
كر، أ وموازنهتــا اخلاّصــة. وباإلضافــة إىل الُمديريَّتْن اآلنفــَي الذِّ

األمــم  مــة 
ّ
)منظ والّثقافــة  والعلــم  للرتبيــة  الوطنيــة  جنــة 

ّ
الل اخلــاّص، ويه  بتنظميهــا  تمتّتــُع 

املّتحــدة للرتبيــة والعلــم والّثقافــة )اليونيســكو( واملعهــد الوطــي العــايل للموســيقى واملركــز 
الّدويل لعلوم اإلنسان. 

ــاس خــوري )2016-2019( يف إحدى 
ّ
جريــت مــع وزيــر الّثقافــة الّســابق، غط

ُ
خــالل ُمقابلــٍة أ

حلقــات برنامــج »كالم الّنــاس« )عــىل قنــاة LBC( الُمبّثــة يف 16 آذار )مــارس( مــن العــام 
عِلــَن عــن رفــع موازنــة الــوزارة يف العــام 2016 إىل 40 مليــار لــرية لبنانّيــة7. ويف هــذا 

ُ
2017 6،، أ

الّصــدد، جتــدُر اإلشــارة إىل أّن األرقــام الُمــرّصح هبا—ليــس عــىل اإلنرتنت وحســب، وحتديًدا 
عــىل موقــع وزارة املالّيــة8 وموقــع معهــد باســل فليحــان املــايل واالقتصــادي9، بــل يف معــرِض 
فــن مــن الــوزارة أيًضــا—يه عبارة عــن موازناٍت 

ّ
جريــت مــع موظ

ُ
ــي أ

ّ
ُمختلــف الُمقابــالت ال

ي يرأسها حّسان دياب، يف كانون الّثاين )يناير( من العام 2020، تّم الجمُع بن حقيبَي الّثقافة 
ّ
5  منُذ تشكيل الحكومة ال

 » Abbas Mortada à la Culture .سِندتا مًعا إىل وزيٍر واحد هو عّباس مرتىض. الحاج، آن ماري
ُ
والّزراعة، وأ

et l’Agriculture : le grand écart, inévitablement «، l’Orient-Le Jour، 23 كانون الّثاين )يناير( 2020، 
https://www.lorientlejour.com/article/1203513/abbas-mortada-a-la-culture-et-lagriculture-le-grand-ecart-inevitablement.html

6   كالم الّناس، برنامج حواريّ، 16 آذار )مارس( 2017، اسرُتِجَع يف 26 تموز )يوليو( 2018، 
https://www.lbcgroup.tv/watch/32507/ghattas-khoury/en

7   1 دوالر = 1507.5 لرية لبنانية.

/http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/BI/ABDP ،2018 )8   موقع وزارة المالية، اسرُتجع يف 26 تموز )يوليو

9   موقع معهد باسل فليحان المايل واالقتصادي، اسرُتجَع يف 26 تموز )يوليو( 2018، 
http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/default.aspx?pageid=16

1. عرٌض عـــــــــــاّم 
والوصـــــــــول إىل 
املعلومـــــــــــــــــــات 
املتعلّقة باملوازنة
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ُمقّدرة ال نفقاٍت حقيقّية. ويف حن تبقى تفاصيل الُموازنة طيّ الكمتان، ال ُينُر سوى مبلغ 
املوازنات اإلجمالّية املرصودة لكلٍّ من املديريّة العاّمة للشــؤون الثقافية، واملديريّة العاّمة 
الع عىل املراســيم اجلديدة 

ّ
لآلثار، واملعهد الوطي العايل للموســيقى. ومع ذلك، ُيمكُن االط

أو عىل طلبات حتويل األموال من وزارة املالية إىل غريها من الوزارات يف اجلريدة الّرمسية10. 
بنانّية مل ُتقّر موازنة عاّمة من العام 2005 

ّ
ومن األهمّية مبكان التنويه إىل أّن احلكومة الل

ــْل أيّ مــروع موازنــة ُمرفــٍق بكشــف  حــّت العــام 2017. ويعــي ذلــك أّن مجلــس الــوزراء مل حُيِ
حساباٍت إىل مجلس الّنواب طواَل تلك الفرتة. ويمسُح املسار الّترشييعّ هذا بأن ُيقرَّ مجلس 
ن تالًيا من جباية الرّضائب بغية 

ّ
ذي ُينر يف اجلريدة الّرمسية، للمتك

ّ
الّنواب قانون املوازنة ال

تأمن الّنفقات. وقد رشَح اخلبري االقتصاديّ مسري الّضاهر ذلَك يف العام 2017، قائاًل: 
ــَك هــذا املبــدأ عــىل مــدى 11 عاًما ألّن إقــرار آخر قانــون موازنة يعــوُد إىل العام  »لقــد انهُتِ
ي دامت ســنَتن، ويف خاللهما، مل تكن احلكومة 

ّ
2005—أي بدايــة فــرتة التخّبــط الســيايسّ ال

حتظــى باعــرتاف اجلميــع برعّيتهــا، ومل يكــن مجلــس الّنــواب يلتئــم. وآخــر كشــف حســاباٍت 
م إىل مجلس الّنواب يعود إىل العام 2003«11.  ُقدِّ

يف كلمــٍة ألقاهــا رئيــس احلكومة ســعد احلريري خالل انعقاد مجلــس الوزراء )يف 17 آذار 
)مارس( 2017(، وتناولت حتديًدا دراسة مروع قانون املوازنة للسنة املالية 2017، قال:

»بعــَد 11 ســنة مــن دون موازنــة، اجمتعنــا اليــوَم للتصويــت عــىل هــذه املوازنــة لتكــون يف 
تــب والرواتب اخلاّصــة بالقطاع  بنانّيــن، وجيــدُر بنــا أن نؤّمــن مــا يلــزم لسلســة الرُّ

ّ
خدمــة الل

العــاّم.« وأضــاف احلريــري أّن لبنــاَن مل يصــّوت عــىل أي موازنــة منذ العــام 2005، وقد جلأ منذ 
ذلك احلن إىل القاعدة االثي عرشيّة املوقتة«12.

القاعــدُة االثنــا عرشيّــة املوّقتــة يه إجــراء مينحــه مجلــس النــواب للحكومــة لميّكهنا من 
إدارة شــؤون الّدولــة اليومّيــة )تأمــن الّرواتــب وســداد اإلجيــارات وغــري ذلــك(. وتقــوُم هــذه 

القاعدة عىل جتزئة موازنة العام املنرصم إىل اثي عر جزًءا. 
لت أمواٌل من اعمتادات احتياطي  وعليه، ففي العام 2008، ومبوجِب مراسيم خاّصة، ُحوِّ
املوازنــة العاّمــة إىل موازنــة وزارة الثقافــة، وقــد ُخّصصــت هــذه األمــوال للمديريّــة العاّمــة 
للشؤون الثقافية واملديريّة العاّمة لآلثار عماًل بالقاعدِة االثي عرشية املوقتة، وذلك هبدِف 
تغطيــة التعويضــات املرتبطــة بأســاس الّراتب ورواتب املستشــارين واملتقاعديــن، باإلضافة 

https://jo.pcm.gov.lb/ ،2018 )10   الجريدة الّرسمّية، اسرُتجَع يف 26 تموز )يوليو

11  الضاهر، سمري. » Par-delà les chiffres, la méthodologie «، l’Orient-Le Jour – 2017 Le budget de، 23 شباط )فراير( 2017، 
https://www.lorientlejour.com/article/1036782/le-budget-de-2017-par-dela-les-chiffres-la-methodologie.html

Le gouvernement a terminé l›étude du projet de budget 2017 «, l’Orient-Le Jour  12 «، 17 آذار )مارس( 2017، 
https://www.lorientlejour.com/article/1041293/le-gouvernement-a-termine-letude-du-projet-de-budget-2017.html
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إىل التكاليــف اإلداريــة والُمخّصصــات. وقــد كان قــدُر املبلــغ اإلجمــايل 18,902,536,000 لرية 
لبنانيــة، مهنــا 13،274،300،000 لــرية لبنانيــة ُمخّصصــة للمديريّــة العاّمــة للشــؤون الّثقافيــة، 
وحظت زيــادٌة يف موازنة العام 

ُ
و5,628,236,000 لــرية لبنانيــة للمديريّــة العاّمــة لآلثــار. وقــد ل

َع عىل الّنحو الّتايل:  2011، حيُث ارتفَع املبلغ املرصود للوزارة إىل 30,409,000,000 لرية لبنانية ُوزِّ
24,361,300,000 لرية لبنانية للمديريّة العاّمة للشؤون الثقافية، و13,200,000,000 لرية لبنانية 

للمعهد الوطي العايل للموسيقى، و6,047,700,000 لرية لبنانية للمديريّة العاّمة لآلثار13.
بنــاين أّول موازنة منذ 

ّ
يف ترشيــن األّول )أكتوبــر( مــن العــام 2017، أقــّر مجلــس النواب الل

العــام 2005 للســنة املاليــة نفهســا. أّمــا مــروع قانــون املوازنــة الوطنيــة للســنة املاليــة 2018، 
بنانّيــة يف 12 آذار )مارس( مــن العام 2018 

ّ
ــذي تأخــَر مســاُره، فقــد أقّرتــه أخرًيا احلكومــة الل

ّ
ال

ّ أقرَّ مجلس النواب نّص القانون يف 29 آذار 
ُ
يف الرساي الكبري حتت رئاســة ســعد احلريري. مث

)مــارس( مــن العــام نفســه14. أّمــا موازنــة العام 2020 فقــد أقّرها الّنواب يف أواخــر هشر كانون 
الّثاين )يناير( عىل الّرغم من األزمة املالية الواقعة آنذاك15.

ليــس فهــُم كيفّيــة توزيع موازنــة وزارة الثقافة باألمــر الهّن. فمن 
العائــدة إىل  املتنــاوِل ســوى األرقــام  ليــس يف  الناحيــة الرمسيــة، 
لــكّل  الُمقــّدِر  املبلــغ  ُدون تفصيــِل  مــن  املوازنــة، وذلــك  مــروع 
مديريّــة عــىل حــدة أو األمــواِل املرصــودة لألجهــزة الُملحقــة بالــوزارات الُمعــّددة آنًفــا. ومن 
أجــل احلصــول عــىل معلومــاٍت كهــذه مــن املؤّسســات الّرمسيــة عــىل غــراِر وزارة الثقافــة أو 
بلديّــة بــريوت، جيــب تقــدميُ طلــٍب رمســيّ ُيرســُل عــَر الربيــد إىل الوزيــر أو رئيــس البلديــة أو 
لــُب تفاصيــَل املعلومــات املطلوبة. وهذا املســار قد يســتغرُق 

ّ
الُمحاِفــظ، عــىل أن ُيمضّــَن الط

فوَن عن 
ّ
أســابيع بــل أهشــًرا عّدة يف حالة وزارة الّثقافة. ويف إطار املســِح امليــداين، أبلَغنا موظ

 ببعــِض املعلومــات، وال ســّيما يف مــا خــّص املوازنــات والنفقــات. 
ُ
ــذي حُييــط

ّ
ابــع الــرّسيّ ال

ّ
الط

لذا، يستعيص الوصول إىل التوزيع الّدقيق للموازنات، عىل الّرغم من كون املعلومات هذه 
ــُق بالّنظــام العــام. وال بــّد من اإلقــرار بأنّه يف بعض احلاالت، قد يكوُن بعض األشــخاص 

ّ
تتعل

مخّولــَن الّتــرصحي عــن بعــض املعلومــات، إذا كانــوا يف منصٍب هيكيلّ يتيُح لهــم ذلك. وال بّد 
ُنه ِمن ُمقابلة هؤالء األشخاص.  أن ميتلَك َمن جيري عملية املسح امليداين شبكَة عالقاٍت متكّ

13   عازار وحمادي، المسح االستكشايف للسياسات الثقافية يف لبنان. م. س.

14  “Le Parlement adopte le budget 2018 «, L’Orient-Le Jour, 28 mars 2018 
https://www.lorientlejour.com/article/1107742/le-parlement-adopte-le-budget-2018.html

http://finance.gov.lb/en-us/Pages/Pdf-Preview.aspx?dt=OL589  ،2020 )15   ُنَر قانون الموازنة يف 5 آذار )مارس

يع املوازنة  2. توز
املُقـــــــّدرة )2015(
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مثاٌل من موازنة العام 2015 ا. 
عىل الّرغم من الّصعوبات كاّفة، أمكَن العثور عىل املوازنة الُمقّدرة ملشاريع اإلنفاق يف العام 
2015، وهــو مــا ُيتيــُح احلصــول عــىل فكــرٍة تقريبّية عــن األموال املرصــودة لكلٍّ مــن مديريّات 

وزارة الثقافة وعن املساهمات األخرى الُمقّدمة للقطاَعْن العام واخلاّص. 
وحبســب هــذا اجلــدول، تبلــُغ املوازنــة اإلجمالّية الُمقّدرة لــوزارة الثقافــة 36,474,000,000 
ُل نســبة 1.56 يف املئة من ُمجمل املوازنة احلكومية، ُيرصُد 0.52 يف 

ّ
لرية لبنانّية، أي ما ُيشــك

املئــة مهنــا للمديريّة العاّمة للشــؤون الّثقافيــة، و0.33 يف املئة للمديريّة العاّمة لآلثار. وال بّد 
ــد أغلهبــم أّن املوازنة 

ّ
يف هــذا الّصــدد ِمــن نقــِل رأي العاملــن الثقافّيــن ِمــن امليــدان، إذ ُيؤك

الُمخّصصــة للمديريّــة العاّمــة للشــؤون الثقافية ليســت كافية، نظــًرا إىل أّن غالبّية األموال 
ُترصــُد لــكلٍّ مــن املديريّــة العاّمة لآلثــار واملعهد الوطي العــايل للموســيقى )الكونرسفتوار(. 
، اســتناًدا إىل هــذه األرقــام، أّن نســبة 45.7 يف املئــة مــن موازنــة وزارة  ففــي الواقــع، يتبــّنُ
ــّول إىل الكونرسفتــوار و21.2 يف املئــة إىل الُمديريــة العاّمــة لآلثــار، فتتبّقــى نســبة 

ُ
الّثقافــة حت

الع عىل اجلدول 1(.
ّ
ّصُص للمديريّة العاّمة للشؤون الثقافّية )يرىج االط

ُ
33.02 يف املئة خت

اجلدول 1: املوازنة املقّدرة للعام 2015، وزارة الّثقافة
النسبة املئوية من املوازنة املرصودة )2015(املوازنة اإلجماليّة لوزارة الثقافة

أصل املوازنة الحكوميّة
12,046,500,0000.52 )أي 33.02 يف المئة(المديريّة العاّمة للشؤون الّثقافية

16,700,000,0000.72 )أي 45.7 يف المئة(المعهد الوطي العايل للموسيقى 

7,727,500,0000.33 )أي 21.2 يف المئة(المديريّة العاّمة لآلثار

36,474,000,0001.56المجموع

ب. املعهد الوطن العايل للموسيقى
ُل املعهــد الوطــيّ العــايل للموســيقى جهــاًزا قائًمــا بذاتــه ولــه موازنتــه  كمــا تبــّنَ آنًفــا، ُيشــكّ
خَرَيــْن الُملحَقَتــْن بالــوزارة. ففــي الواقــع، يتلّقى املعهد 

ُ
املنفصلــة متاًمــا عــن الُمديريَّتــْن األ

وحــده حــوايل نصــف موازنــة وزارة الثقافــة. فللمعهــد 14 فرًعــا موّزعــة عــىل امتــداد األرايض 
بنانّية، وهو يمضُّ أكر من 5000 طالٍب، تبلُغ رسوم التسجيل الّسنويّة لكلٍّ مهنم 350,000 

ّ
الل

لون ِفرَقــَي أوركســرتا  لــرية لبنانّيــة وحســب، كمــا يــمّض املعهــُد 300 أســتاٍذ و150 عازًفــا ُيشــكّ
)رشقيــة وفلهارمونّيــة( تتبعاِن ُمبــارشًة للكونرسفتوار. ويواجُه الكونرسفتــوار صعوباٍت جّمة 

التمويــل العــاّم للّثقافــة يف لبنــان: فهــُم النظــام املؤّسســي وآلّياتــهنظرة حول السياسات الثقافية يف لبنان 85



يف البــىَن الّتحتيــة، وال ســّيما يف مــا خيــّص نوعّيــة مقّراتــه وتكاليــف اســتئجارها الباهظة. أّما 
الّصعوبات املالّية األخرى فترتتُّب عىل استحداث وظائف جديدة ورشاء األدوات. يف بعض 

األحيان، تتّرُع جهات خرييّة لبنانّية أو مؤّسساٌت هبذه األدوات. 

الُمديريّة العاّمة لآلثار ت. 
ُف الُمديريّة العاّمة لآلثار من دوائَر عّدة. وتمتحوُر مهاّمها بشــكٍل خاّص 

ّ
كما اتّضَح آنًفا، تتأل

حــول البحــث عــن اآلثار والتنقيب عهنا، باإلضافة إىل إدارة الرّتاث وحمايته واســتمالك اآلثار 
والعقارات. وحبســب القانون رقم 36 الّصادر يف تارخي 16 ترشين األّول )أكتوبر( من العام 2008 
املعيّ باملؤّسسات العاّمة املرتبطة بوزارة الّثقافة واملرسوم رقم 624 الّصادر يف تارخي 18 أيلول 
)سبتمر( من العام 2014 يف شأن تنظمي املديريّة العاّمة لآلثار، أصبحت ُمديريّة املتاحف »الهيئة 
ة عــن املديريّــة العاّمــة لآلثــار وخاضعة 

ّ
العاّمــة للمتاحــف«، ويه عبــارة عــن مؤّسســة ُمســتقل

ف هذه الهيئة من مجموع املتاحف الوطنّية وتنفرُد مبجلس إدارة 
ّ
ُمبارشًة لوزارة الّثقافة. تتأل

ْنِ هبا. وال يزاُل هذا الّتغيري ِحًرا عىل ورق، عىل الّرغم من إقرار القانون. لذا، ال 
ومبوازنة خاصَّ

َ مجلس إدارة الهيئة، رئيًسا وأعضاًء، وأن ُتوَضع أنظمهتا الّداخلّية.  بّد أن ُيعنَّ
 

ّ
 هــذه الهيئــة إدارة املتاحــف الوطنّيــة الــي ُتعــىن باآلثــار بشــكٍل خــاّص، كمــا تتوىل

ّ
تتــوىل

صيانهتــا وحمايهتــا وحراســتها. وُتضــاُف إىل متحــف بــريوت الوطــي ســتُة متاحــف أخرى أو 
مشاريع متاحف، ختضع جميعها لوصاية وزارة الثقافة عر املديريّة العاّمة لآلثار. بعُض هذه 
 باملواقــع األثريّــة يف جبيل وبيت الّدين وبعلبك، أّمــا بعهضا اآلخر فهو عبارة 

ُ
املتاحــف يرتبــط

عن متاحف قيد الّتشييد يف كلٍّ من صور وجبيل )وهو متحٌف عن علم األعراق حييك تارخَي 
املوقــع ويعــرض احلفريــات األثريّــة، اكتشــافاهتا وطرائقهــا( وصيــدا. وقــد تلّقــت غالبّيــة هــذه 
ــا ُمســاعدًة مالّيــة من املؤّسســات والســفارات األجنبية وكذلك  البــىَن ســابًقا أو تتلّقــى حاليًّ
ين لمتكن تشييدها أو إعادة تأهيلها. فِمَن املعلوم أّن جمهوريّة أملانيا 

ّ
من الّداعمن املحل

ــت 
َ
ــذي افُتِتــَح يف العــام 1998. هــذا وقــد مّول

ّ
اديّــة قــد مّولــت تشــييد متحــف بعلبــك ال

ّ
االحت

حكومــة ُمقاطعــة كيبيــك الكنديّــة متحــَف جبيــل مــن أجــل حتســن املوقع وقاعــات العرض 
والتنظمي املتحفي. أّما أعمال الرتممي اجلارية حاليًّا يف موقع بيت الّدين فهي من متويل وزارة 
الّثقافــة. ويف مــا خــّص مشــاريع املتاحــف قيَد الّتشــييد، فقــد متّ متويل متحــف صور املفرتض 
افتتاحه ُمســتقباًل والُمدمِج يف املوقع األثري، بفضِل ُمســاعدٍة قّدمها البنك الّدويل. وُيذكُر 
ــذي دفــَع مبلًغــا 

ّ
يف هــذا الّصــدد أيًضــا الصنــدوق الكويــي للتنميــة االقتصاديــة العربّيــة ال

ــذي ُيفــرتُض افتتاحــه مســتقباًل 
ّ
قــدره خمســة ماليــن دوالر لصــاحِل متويــل املتحــف األثــري ال

ــي أجراها 
ّ
ــي ُجِمعــت مــن احلفريــات األثريّــة ال

ّ
يف صيــدا، وســيعرُض االكتشــافات األثريــة ال
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ــة  ّدم ق ــة الُم نبّي ج ال األ ــو م ــُم األ ظ ع ُر ُم و ــد إذ ي 1. و 6 1 9 9 ــام 9 ــن الع اًء م ــد ــاين ابت ربيط ــف ال املتح

ُد إىل  ــو يع  ، رات ــ باخل ة و د ــاع ــِف بالمُس ع املتح و ــر ــف أو م ــدِّ املتح ــة مب ي اض ــة الق ّم ــكِ امله يف فل

ع  ط اء الق انتق ، و ليّة الّدال ات  م ال ِة توزيع الع ه ف جل ى املتح تو ح يد ُم د ــار حت ث آل ــة ل اّم ــة الع يرّي املد

يّ.  ف ار املتح يط املس ط خت ات و ه اج زي الو ه جت ، و ة ض رو املع

خي  ىن بالّتار ي ُيع ذ
ّ
ت ال و خي بري ف تار تح و م اليًّا، ه ييد ح ش

ّ
ر قيَد الت ٍف آخ تح ع م و ر ة م ثّم و

خي  ــَل الّتار ا قب نذ م تّد م م ت الُم و ري ينة بــ د خي م ــار َل ت و ره ح ــو ح ُر م و ــد ي اء، و ــو ــّد س ىل ح ــ ــار ع ث اآل و

 1 ع7 و ر ا امل ــذ ر له ال و ن د ــو لي 3 م رُه 0 ــد ا ق بلًغ ــي م ي و ق الك و ــد ن َم الصّ ــّد ــد ق ا. فق ــذ ــا ه ن م  يو
ّ

ت ــ ح

ير.  ليد ــو ــة س ك رش ت و ريو يـّـة بــ ــع بلد ــة م اك رّ ــار بال م ع اإل ــاء و من ــسُ اإل ل ج ــه م ارت  إد
ّ

ىل ــو ي يت ــذ
ّ
ال

 . افة ق
ّ
زارة الث ة و لط ت لس و ينة بري د  م

ُ
ف تح ُع م ض خ ي س و

ن  ــو ن بنانّيــة للف
ّ
ــة الل ّي مي اد ك ــع األ ــة م اك رّ ــة بال اف ق

ّ
زارة الث ــت و لق ، أط ــر ــتًوى آخ س ىل ُم ــ ع و

ي  ــذ
ّ
ــث ال ي د ــّن احل ايض للف رت ــ ف ــي اال ط  الو

َ
ــف ، املتح ــد ن ــة البلم ع ام ــة جل ابع ــا(، الّت ــة )ألب يل م اجل

ــة  اف ق
ّ
زارة الث ــا إىل و ّيته لك ُد م ــو ــٍل تع م 2000 ع  

ُ
ــف ا املتح ــذ  ه

ُّ
مض يــ 1. و ــه8 ع ــن نو ل م وَّ ــدُّ األ ع ُي

ــو  ه ، و اب ــو ــس الن ل ج م ري و بــ رساي الك الــ يسّ و ــا رص الرئ ــ ــة بالق اص ــات اخل ع و م ــن املج ــقُ م ث تنب و

َر  دِّ
ُ
 ق
ً
ال ام  ك

ً
ال يــ و يلة )ألبا( مت م ن اجل ــو ن بنانيّة للف

ّ
ــة الل ّي مي اد ك لتُه األ ّو ــد م ق ــت و ن نرت ىل اإل ــ ــاحٌ ع ت ُم

.1 رات9 ال و الد ف  ال بآ

ــت  ل
ّ
ف ــي تك

ّ
رتاث ال ــة للــ ني ط ــة الو سّس ــَم املؤ ع ــه الّد ــت ل م ّد ــد ق ، فق ــي ط ــف الو ــا املتح أّم

به  ج و  مب
ّ

ىل ــو زارّي تت ٌم و ــو رس َر م ــد 1، ص 9 9 ــام 9 يف الع 1. و 98 7 ــام  ــذ الع ن ــه م يل ة تأه ــاد ــل إع ي و بمت

َدَرْيــن  ص م ــدَّان  ع ــن ُي ي ــي اللذ ط ــف الو ــى يف املتح ه املق « و ــك تي البو « 
َ
ارة ــة إد س سّ ه املؤ ــذ ه

ن  ٍل ُمبارش م ك ه املنافع بش ذ ن ه يَد م تف ف أن يس ُن املتح ك م ، ُي لك بذ . و ات ائد نْ للع يَّ اسِ أس

ازًا  ه ــارِه ج تب ىل اع ، ع ــي ط ــف الو ــة(. فاملتح يان الص اّد و ــو امل ــة ) ختلف ــات الُم ق ــة النف ي ط ــل تغ أج

 . اليّة ليّة م م راء أي ع ج زارة املالية إل ًما بو ك رَّ ح ليه أن مي ع ، و ــا به اصًّ ــا خ
ً
ق و ند ــُك ص ل ــا، ال مي امًّ ع

16   H a t e m, R o s e m o n d e. » M u s é e ar c h é ol o gi q u e à  Jb eil  «, L e C o m m er c e d u L e v a nt, 1 n o v e m br e 2 0 0 2, c o n s ulté  

l e 4 j ui n 2 0 1 8, htt p s: // w w w.l e c o m m er c e d ul e v a nt. c o m /arti cl e /5 3 0 0- m u s e- ar c h ol o giq u e-j b eil ; V oir a u s si  : 

D o u m et- S er h al, Cl a u d e, K ar a g e or g hi s V a s s o s. » Si d o n : l e s fo uill e s d u Briti s h M u s e u m d e 1 9 9 8 à  2 0 0 5. « 

I n C o m ptes re n d us d es s é a n c es d e l’ Ac a d é mi e d es I ns c ri pti o ns et B ell es- Lett res , 1 5 0ᵉ  a n né e, N. 1, 2 0 0 6, 3 0 5- 3 3 1, 

c o n s ult é  l e 4 j ui n 2 0 1 8, htt p: // w w w. p ers e e.fr / d o c /cr ai_0 0 6 5- 0 5 3 6_ 2 0 0 6_n u m _ 1 5 0_ 1 _8 6 9 4 2 ; C h a o u d, Jw a n a. 

“A n ci e nt L e b a n o n r e v e al s it s tr e a s ur e s: ‘Si d o n B e st o f 1 5 Y e ars’ e x hi biti o n ”, p u blié  l e 7 f évri er 2 0 1 4, mi s à  j o ur 

l e 2 4 j uill et 2 0 1 5, c o n s ulté  l e 4 j ui n 2 0 1 8, htt p: //ar c h e ori e nt. hy p ot h e s e s. or g /2 3 1 2.

ريب ية الع اد قتص ية اال ي للتنم ي و ق الك و ند 1   الص 7 

َع يف  ِج
ُ

رت ، اس 2010  ، » Si g ni n g A Me m o r a n d u m Of U n d e rst a n di n g Fi n a n ci n g Of T h e C o nst r u cti o n Of T h e B ei r ut Cit y M us e u m  «

htt p s: // k u w ait- fu n d. or g / e n /  ،201 8 نيو(  يو زيران ) 4 ح

htt p: // w w w. art m o d er n e m v. g o v.l b  : يلة م ن الج نو ايض للف فرت ي اال ط ف الو تح صّ بالم خا ي ال م قع الرس و 18   الم

.201 7 س(  ط س أغ 2 آب ) 4  ، م س لة اال ف ابلة ُمغ ق 1    ُم 9
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وقــد ُمِنــَح املتحــُف هباٍت موضعّيــة أخرى حتَت ممّسى تقدمي اخلدمــات واخلرات. ففي العام 
2014، وافــَق مجلــس الــوزراء عــىل هبــٍة قدرهــا 1.2 مليــون دوالر قّدمهتــا احلكومــة اإليطالّيــة 
ابق الّسفيل من املتحف. ونظًرا إىل كون وزارة الثقافة غري ُمخّولٍة 

ّ
ملروع إعادة تأهيل الط

 بوكالة الّتعاون اإليطالية تأدية دور الوســيط يف تأمن اإلدارة املالية 
َ
ِنيط

ُ
اســتالم األموال، أ

لالستحقاقات الُمقّدمة من أعمال، وإعادة تأهيل، وخدمات وخرات20.
ذي 

ّ
وعىل الّرغم من توّفِر مؤّسسات تابعة لوزارة الّثقافة، ال بّد من اإلقرار بالّدور املهّم ال

تؤّديــه األعمــال اخلرييّة يف متويل مشــاريع مديريّــة املتاحف. لكّن الّتمويَل هذا، إذ ينحرُص يف 
ي تواجهها ُمديريّة املتاحف 

ّ
مشاريع لها إطاٌر زميّ ُمحّدد، ال يؤوُل إىل تذليل الّصعوبات ال

وجستية واملوارد البرشيّة. 
ّ
يف اإلدارة والشؤون الل

من أصِل املوازنة الُمقّدرة للمديريّة العامة لآلثار يف العام 2015 والبالغة 7,727,500,000 
لــرية لبنانّيــة، ُرِصــَدت نســبة 57.22 يف املئة للنفقــات العاّمة واخلدمات والرســوم، باإلضافة 
إىل الرواتب واألجور املختلفة )الّرجاء االطالع عىل اجلدول 2(. وعىل الّرغم من أّن رواتب 
فــي املديريّــة العاّمــة لآلثــار ُتعــدُّ يف غالبّيهتــا ضئيلــة، ُتشــّكُل نســبة 44.66 يف املئــة مــن 

ّ
موظ

ُمجمــِل املوازنــة تقريًبــا. ومــن املعلوم أّن مبلًغا قــدره 15,000,000 خُيّصُص للمعارض والبعثات 
واملؤمترات الّداخلّية.

اجلدول 2: اجلُزء األّول من موازنة العام 2015 الُمقّدرة للمديريّة العاّمة لآلثار
موازنة العام 2015 الُمقّدرة للمديريّة العاّمة لآلثار ]0.33 يف المئة من مجمل الموازنة العاّمة[

النسبة املئوية )%(املبلغ )لرية لبنانية(

 7.99 617,500,000مصاريف عاّمة

 2.93  227,000,000 خدمات 

 44.66  3,451,000,000 رواتب، وأجور، ورسوم

0.06 5,000,000 تحويالت الُمساهمات

0.84 65,000,000 التعويضات العائلية

0,74 57,000,000المصاريف الُمتفّرقة

57,22 4,422,500,000 المجموع الفريع 1

 » Surviving the test of time, National Museum of Beirut opens its treasure trove «, The National, .20   ستوغنت، إنديا
 23 ترشين األّول )أكتوبر( 2016، اسرُتجَع يف 4 حزيران )يونيو( 2018،

https://www.thenational.ae/arts-culture/surviving-the-test-of-time-national-museum-of-beirut-opens-its-treasure-trove-1.158271 

رة الثقافية، 23 آذار )مارس( 2015،   » Musée national : Le sous-sol du Musée national de Beyrouth «الُمفكّ
https://www.agendaculturel.com/article/Patrimoine_Musee_national_Le_sous_sol_du_Musee_national_de_Beyrouth
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أعــاَد املرســوم رقــم 624، الصــادر يف تــارخي 18 أيلــول )ســبتمر( 2014، حتديــَد تنظــمي وحــدات 
ــط التنظميــيّ اجلديد، ُيفــرتُض أن تمّض 

ّ
الُمديريّــة العاّمــة لآلثــار وهيكلّيتهــا. وحبســِب الُمخط

ًفا 
ّ
فن يف الُمديريّة 49 موظ

ّ
ًفا. يف العام 2015، بلَغ عدُد الُموظ

ّ
كر 179 موظ الُمديريّة اآلنفة الذِّ

بنانّية. ونظًرا إىل أّن املرسوَم هذا 
ّ
ُيضاف إلهيم 162 ُمياِوًما موّزعن عىل امتداِد األرايض الل

مل يدخــل بعــُد حــزّي الّتنفيــذ، تقــوُم البلديــات أو وزارة الّســياحة، يف بعــِض األحيــان، بتوظيف 
فــن إضافّيــن بشــكٍل موّقــت ملراقبــة املواقــع األثريّــة يف املناطــق. وجتدُر اإلشــارة إىل أّن 

ّ
موظ

ي تدّرها بطاقات 
ّ
صة لذلَك ضئيلٌة نسبيًّا ومصدُرها األسايسّ العائدات ال األموال الُمخصَّ

الّدخول إىل املواقع وتســتوفهيا وزارة الســياحة أو البلدية املعنّية. أّما املديريّة العاّمة لآلثار 
فيقُع عىل عاتقها القيام باحلفريّات األثريّة واحلفاظ عىل املواقع.

الُمقابــل، يّتضــُح أّن جــزًءا كبــرًيا مــن موازنــة املديريّــة العاّمــة لآلثــار ُيرصــُد الســتمالك  يف 
ــالع عــىل 

ّ
ــه )ُيــرىج االط

ّ
اآلثــار والعقــارات، ويبلــُغ قــدره 1,500,000,000 لــرية لبنانيــة للبلــد كل

ا ُمقارنــًة حباجــاِت الــوزارة. ففــي الواقــع، حتــرُص الــوزارة  اجلــدول 3(. واملبلــُغ هــذا زهيــٌد جــدًّ
مهّمهتا هذه باســتمالِك عقاٍر واحد يف الســنة، ذلَك أّن ســعر العقارات، وال ســّيما يف بريوت، 
مرتفــٌع للغايــة. ويتســّبُب هــذا الواقع خبالفات ما بــَن املالكن املعنّيــن ووزارة الّثقافة. فقد 
تقّرر الوزارة استمالَك عقاٍر يمتّتُع بقميٍة تارخيّية أو أثريّة رفيعة، يف حن أهّنا ال متلُك الوسيلة 
ّولها ذلك. واألمُر سّيان بالّنسبة إىل املمتلكات الُمصّنفة. فما كان، حّت العام 2017، 

ُ
ي خت

ّ
ال

ابع التقليدي والتاريي. وكاَن عىل 
ّ
ِمــن قانــوٍن أو سياســٍة عاّمة حتمي هذه األبنيــة ذات الط

ــذي يرغــب يف هــدِم هــذا الّنــوع مــن األبنيــة، أن يتوّجــه إىل املديريــة العامــة لآلثــار 
ّ
املالــِك ال

لبــات هــذه ُترفــُض 
ّ
جنــة الُمنــاط هبــا الّنظــر يف هــذا امللــف. وكانــت الط

ّ
ويطلــَب موافقــة الل

جــوء إىل مجلــس شــورى الّدولــة 
ّ
يف األعــّم األغلــب مــن األحــوال، ِمّمــا دفــَع املالكــَن إىل الل

حبّجة إساءة وزارة الثقافة استعمال سلطهتا، فهي متنُع هدم املبىن من دوِن أن تمتكّن من 
ــت أعمــال الهــدم جائــزة إىل أن أقــرَّ مجلــس الــوزراء، يف 12 ترشيــن 

ّ
تعويــِض مالكــه. لــذا، ظل

األّول )أكتوبر( من العام 2017، مروع قانوٍن ينّص عىل صوِن الرتاث. وقد كان الّنص هذا 
 ترحيب وانتقاٍد يف آٍن مًعا21.

َّ
محط

21    Makarem, May. » Au Liban, vaut-il mieux restaurer sa vieille bâtisse ou faire de la prison ? «, L’Orient-Le 
Jour, 19 février 2018, https://www.lorientlejour.com/article/1100611/vaut-il-mieux-restaurer-sa-vieille-
batisse-ou-faire-de-la-prison-.html; » Le Conseil des ministres approuve le projet de loi pour la protection du 
patrimoine «, L’Orient-Le Jour, 12 octobre 2017, https://www.lorientlejour.com/article/1077791/le-conseil-
des-ministres-approuve-la-loi-pour-la-protection-du-patrimoine.html.
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اجلدول 3: اجلُزء الّثاين من موازنة العام 2015 الُمقّدرة للمديريّة العاّمة لآلثار
النسبة املئوية )%(املبلغ )لرية لبنانية(

 19.41  1,500,000,000 استمالك

 1.61  125,000,000 معّدات

 7.76  600,000,000 مشاريع قيد التنفيذ

 13.65  1,055,000,000 صيانة 

 0.32  25,000,000 مصاريف أخرى

 42.75  3,305,000,000 المجموع الفريع 2

 ث. الُمديرية العاّمة للشؤون الثقافية
حبســِب موقــع وزارة الثقافيــة، تّتخــُذ الُمديريــة العاّمــة للشــؤون الثقافيــة عىل عاتقهــا مهّمة 
دعــِم اإلبــداع وحتســن الوصــول إىل العــرض الّثقــايف والــرّتاث وتعزيز فرص العمــل يف احلقل 
الثقايف. هذا وُتفرُد املديريّة مهمًة خاّصة لقطاع الكتاب والُمطالعة، من خالل رشاء الُكتب 
بنانّية. 

ّ
وإنشاء املكتبات العاّمة ومراكز الُمطالعة والتنشيط الثقايف عىل امتداد األرايض الل

وكما تبّنَ آنًفا، فإّن املوازنة الُمقّدرة للمديريّة العاّمة للشؤون الثقافية يف العام 2015 بلغت 
12,046,500,000 لرية لبنانّية، ويه ُموّزعة عىل الّنحو التايل:

اجلدول 4: موازنة العام 2015 الُمقّدرة للمديريّة العاّمة للشؤون الثقافية
موازنة 2015 الُمقّدرة للمديريّة العاّمة للشؤون الثقافية ]0.515 يف المئة من ُمجمل الموازنة العاّمة[

النسبة املئوية )%(املبلغ )لرية لبنانية(

مصاريف عاّمة— )قرطاسية، وكتب، وصحف، وتّيار كهربايئ، 
ووسائل اتصال(

 627,000,000   5.20 

خدمات— )صيانة، وصندوق بريد، وإعالنات، وطباعة، وعروض، 
وتنظيف(

 2,156,000,000  17.90 

 12.92  1,556,500,000 رواتب، وأجور، ورسوم

 45.45  5,475,000,000 تحويالت الُمساعدات

 0.50  60,000,000 تعويضات عائلّية

 4.08  492,000,000 مصاريف متفّرقة— )بعثات، دراسات، رضائب(

 1.08  130,000,000 معّدات— )األثاث، معّدات(

 12.87  1,550,000,000 صيانة— )المباين وترميم الكتب(
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يتبــّنُ أّن جــزًءا كبــرًيا مــن املوازنــة الُمقــّدرة للمديريّــة العاّمــة للشــؤون الثقافيــة خُيّصــُص 
لبدل اإلجيار والّرواتب واملصاريف الّناجمة عن خدمات الّصيانة. ُيســاوي هذا اجلزء نســبَة 
قــة باملعــارض 

ّ
ســتُب مضًنــا املصاريــف املتعل

ُ
43.7 يف املئــة مــن أصــل املوازنــة اإلجمالّيــة، وحت

ــي ُتشــارك وزارة الثقافــة فهيــا، عــىل غــراِر 
ّ
واملهرجانــات والّصالونــات املحلّيــة والدوليــة ال

بنــاين يف باريــس، ومعارض الكتاب الفرنيس أو العــريب الُمقامة يف لبنان. 
ّ
املعــرض الّثقــايف الل

ذين 
ّ
ويف سياق الّتمثيل اخلاريجّ، تتكفُل الوزارة بتغطية تكاليف الّسفر واإلقامة للفّنانن ال

تدعوهم إىل حضور الفعالّيات. 

يصبُّ اجلزء الّثاين من موازنة الُمديريّة العاّمة للشــؤون الّثقافّية 
ــي ُتقّدمهــا وزارة الّثقافــة أّواًل لألجهــزة 

ّ
يف إطــار الُمســاهمات ال

الُملحقة هبا، ومتنحها ثانًيا للقطاع اخلاص بشــكٍل مبارش. وُتوّزُع 
األموال املرصودة لهذا اإلطار عىل الّنحو التايل:

اجلدول 5: ُمساهمات املديريّة العاّمة 
للشؤون الّثقافّية، 2015

الُمساهمات ضمَن المديريّة العاّمة للشؤون الّثقافيةالموازنة الُمقّدرة 
للعام 2015 ]45.45% من أصِل موازنة المديريّة العاّمة للشؤون الّثقافّية[

املبلغ )لرية لبنانية(

 80,000,000 جمعّية الحفاظ عىل جدرانّيات الكنائس القديمة يف لبنان

 150,000,000 بيت لبنان يف فرنسا

بنانّية لليونسكو
ّ
جنة الوطنية الل

ّ
 585,000,000 الل

 700,000,000 مراكز الُمطالعة والّتنشيط الثقايف

 400,000,000 ُمساعدة للقطاع السينمايئ

 400,000,000 ُمساعدة للقطاع المرسيح

بنانّين
ّ
 20,000,000 اتّحاد الكّتاب الل

تكاليف تشغيل المكتب اإلقليمي لمنظمة األمم المّتحدة للرتبية 
ثقافة )اليونسكو(

ّ
والعلم وال

 150,000,000 

 1,000,000,000 ُمساهمة لمروع المكتبة العاّمة

 40,000,000 ُمساهمة أليّام العلوم

 125,000,000 ُمساهمة لصندوق التعاضد الموّحد للفّنانن

 20,000,000 لجنة إحياء يوم األبجديّة

3. ُمســــاهمات 
يّة العاّمــــة  املُدير
للشــــــــــــــــــــــــؤون 
الثقافيّـــــــــــــــــــــــــة
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 50,000,000 مرسح المدينة

 50,000,000 مركز نبيه بّري الّثقايف

مات غري حكومّية، وأندية(
ّ
ي ال تبيغ الّربح— )منظ

ّ
 1,000,000,000 ُمساهمات لألجهزة ال

 700,000,000 هبات لألجهزة الخاّصة – المركز الّدويل لعلوم اإلنسان

 5,470,000,000 المجموع

بنانّية لليونسكو
ّ
جنة الوطنّية الل

ّ
 ا. الل

بنانّيــة ملنظمــة الرتبيــة والعلــم والّثقافــة )اليونســكو( ِمن ُجملة 
ّ
جنــة الوطنيــة الل

ّ
ُتعــدُّ الل

جنُة الوطنّية هذه 
ّ
ي تتبُع لوزارة الّثقافة، ويه تمتّتُع بتنظمٍي خاّص هبا. تتلّقى الل

ّ
األجهزة ال

ُمســاهمًة ســنويّة قدرهــا 585,000,000 لــرية لبنانّيــة، حســبما ورد يف املوازنــة الُمقــّدرة للعــام 
 :

ّ
2015. ويه تتوىل

»التنســيق بــن منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( واملنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلم )األلكســو( ومؤّسســة أنا ليند األورومتوســطية للحوار بن 
الثقافات من جهة، واحلكومة اللبنانية واملجمتع املدين اللبناين من جهة أخرى، يف مجاالت 

الرتبية، والعلوم، والثقافة، واالتصال واملعلومات«22.
 وحده تنظميَ أنشــطته 

ّ
ة ويتــوىل

ّ
، إذ يمتّتــُع بــإدارٍة ُمســتقل وهــذا اجلهــاُز هــو شــبه حكومــيٍّ

ــي يتلّقاهــا مــن الــوزارة لســّد تكاليف تشــغيله ودفع 
ّ
اخلاّصــة. وُتكــّرُس الُمســاعدة املالّيــة ال

تغطيــة  إىل  باإلضافــة  واحــد(  ومديــٌر  فــن 
ّ
موظ خمســة  )وعددهــم  فيــه 

ّ
موظ مســتحّقات 

ذي يمّض مرسًحا وأربَع قاعاٍت ُتقام فهيا فعالّيات. فقرص اليونسكو 
ّ
تكاليف صيانة القرص ال

َد هذا القرص يف  ذي ميكن أن يستضيَف عروًضا فنّية. وقد ُشيِّ
ّ
هو املنشأة العاّمة الوحيدة ال

ره الوزارة من دون بدٍل مادي23ّ.  العام 1948، وُتؤجِّ

املكتبة الوطنّية ب. 
أصبحت املكتبة الوطنّية مؤّسسة عاّمة منضوية حتَت وزارة الّثقافة اعتباًرا من تارخي صدور 
القانــون رقــم 36 يف تــارخي 16 ترشيــن األّول )أكتوبــر( مــن العــام 2008. فهــي جهــاٌز مســتقّل لــه 
ّصــُص مســاهمة 

ُ
مجلــس اإلدارة اخلــاّص بــه. وحبســِب مــا ورَد يف املوازنــة قيــد الّنظــر هنــا، خت

ســنويّة قدرهــا 1,000,000,000 لــرية لبنانّيــة لهــذا املــروع، عــىل أنَّ املبلــَغ هــذا يعــود إىل الفــرتة 

http://www.lncu.org/index.php/fr/ ،2018 )غة الفرنسية، اسرُتجَع يف 26 تموز )يوليو
ّ
جنة الوطنية اللبنانّية لليونسكو بالل

ّ
22   موقع الل

مته منظمة »ثقافة 
ّ
ذي قّدمته لن طحيي، ُمستشارة وزير الّثقافة روين عرايج، خالَل لقاٍء نظ

ّ
23   اسُتِقَيت هذه المعلومات يف إطار العرض ال

ة عمل اسرتاتيجّية خاّصة بالثقافة يف األردن.
ّ
ميد« َيوَمي 8 و9 حزيران )يونيو( من العام 2015 يف عمان وهدَف إىل وضِع خط
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ي سبقت افتتاح املكتبة يف أواخر العام 242018. وجتدُر اإلشارة هنا إىل أّن جزًءا من املبلغ 
ّ
ال

املرصــود للصيانــة والبالــغ قــدره 1,550,000,000 لــرية لبنانّيــة خُيّصــُص لرتمــمي الكتــب )ُيــرىج 
االطالع عىل اجلدول 4(. 

بنانّية، تلّقى مروع إعادة تأهيل املكتبة الوطنّية املساعدَة 
ّ
منذ انهتاء احلرب األهلّية الل

من جهاٍت ماحنة شّت. ويف العام 2003، ُوّقعت اتفاقّية هبة بن وزارة الثقافة وبعثة املفوضّية 
طلــق مبوجهبا العمل يف مروع إعادة تأهيل املكتبة الوطنّية. يف العام 

ُ
األوروبّيــة يف لبنــان، أ

إنقــاذ املجموعــات، وترمــمي  )الُمشــتمل عــىل  املــروع املتعــّدُد اجلوانــِب  2006، اخُتِتــَم هــذا 
الوثائق، والتدريب، وإعداد املكتبة كمؤسســة عاّمة مســتقلة واألعمال الهندســية(، فحلَّ 
بنانّية. وجتدُر اإلشــارة هنا إىل أّن دولة قطر قد 

ّ
ــُه مــروع الهنــوض باملكتبــة الوطنّية الل

ّ
محل

ي خضَع لها املبىن 
ّ
تكّفلت بتغطية معظم الّتمويل الُمخّصص ألعمال الرّتممي والّتوســيع ال

الُعمثــاين القــدمي للفنــون والّصنائــع القــامئ يف يح الّصنائــع، وهّيأتــه لــمضِّ املكتبة الُمســتقبلية. 
ــي قّدمهــا أمــرُي دولــة قطر الّشــيخ حمــد بن خليفــة آل ثــاين 25 مليون 

ّ
وقــد بلــَغ قــدُر الهبــة ال

بنانّية مبوجب املرسوم رقم 16313/2006 25. ومع أّن أعمال 
ّ
دوالر، ووافقت علهيا احلكومة الل

جِنــَزت كاملــًة، ال يــزال عــدٌد كبــري مــن الكتــب غري 
ُ
ــي بــدأت يف العــام 2010 قــد أ

ّ
هتيئــة املبــىن ال

مرّمــٍم حــّت اليــوم. فقــد طــاَل أمــد عملّيــة الرتمــمي الــي ال تــزال مســتمّرة منــذ أكر مــن أربع 
ي أحلقهتا احلرب األهلّية بالكتب وظروف احلفظ الّرديئة 

ّ
ســنواٍت، وذلَك بســبِب األرضار ال

ي تلت تلك احلقبة. 
ّ
ال

ٍ من املؤّسســة 
وجتدُر اإلشــارة، يف هناية املطاف، إىل أّن املكتبة الوطنّية حتظى بدعٍم قميِّ

بنانّيــة للمكتبــة الوطنّيــة. وكمــا حاُل املتحف الوطي واملؤّسســة الوطنّية للرتاث، كذلَك 
ّ
الل

نِشــَئت يف العام 2000 وأخذت عىل عاتقها جمَع الّترعات 
ُ
ي أ

ّ
كر ال حاُل املؤّسســة اآلنفة الذِّ

للمكتبــة واحلصــول علهيــا مبارشًة دون احلاجــة إىل املرور بوزارة املالّية؛ نظًرا إىل كون املكتبة 
ــا هبــا، وقــد مسحــت املؤّسســة هــذه لــوزارة الّثقافــة بأن تــرصف مبالغ  ال متلــُك صندوًقــا خاصًّ
محــّددة يف إجيــار املكاتــب أو املخــازن؛ نظــًرا إىل كــون الــوزارة غــري مخّولــٍة القيــام بذلــَك عىل 

اعتبارها مؤّسسة عاّمة26. 

 ابتداًء من شباط 
ّ

24   عىل الّرغم من افتتاح المكتبة رسميًّا يف كانون األّول )ديسمر( من العام 2018، لم ُتّرع أبواُب المكتبة أماَم العاّمة إال
هر(، وغالًبا ما ُتغلُق 

ّ
)فراير( من العام 2019، واقترص ذلَك عىل الفرتة الّصباحّية )أي من الّساعة 9 صباًحا حّت الواحدة والّنصف من بعد الظ

أبوابها بذرائع مختلفة.

بنانّية، اسرُتجع يف 26 تموز )يوليو) 2018، 
ّ
25   »المبىن الُمستقبيل«، موقع المكتبة الوطنية الل

http://bnl.gov.lb/english/bnlAujBat.html

 ‘“What Cultural Policies?’ Explicit and Implicit Cultural Policies in Lebanon”.26   فون مالتسان، ناديا 
Middle East – Topics & Arguments, 2017, http://meta-journal.net/article/view/5088
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املركز الدويل لعلوم اإلنسان ت. 
مة 

ّ
نئِشَ املركز الّدويل لعلوم اإلنســان يف العام 2002، بناًء عىل مبادرٍة أطلقهتا كلٌّ من منظ

ُ
أ

بنانّية. يقُع املركز يف جبيل، 
ّ
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( واحلكومة الل

وتــدوُر مهاّمــه األساســّية حــول تنظــمي التعــاون العلمي عــىل الّصعيَديــن اإلقلميــي والّدويل، 
ــذي ُيْوِليــه 

ّ
وحــول نــر نتــاجئ األحبــاث وتمنيــة القــدرات. وتعــدُّ مســألة الّدميقراطّيــة املحــوَر ال

ي جُيرهيا. واملركُز هذا هو واحٌد من األجهزة الّتابعة لوزارة 
ّ
املركز األفضلّيَة يف الّدراسات ال

ي قّدمهتا له 
ّ
ة. أّما املساهمة ال

ّ
الّثقافة مبوجب القانون رقم 36 )2008( وله موازنته املستقل

الوزارة يف املوازنة املقّدرة للعام 2015، فهي ُمحتسبة مضَن الهبات البالغ قدرها 700,000,000 
لرية لبنانية املمنوحة لألجهزة اخلاّصة )الّرجاء االطالع عىل اجلدول 5(. ويف هشر أيّار )مايو( 
مــن العــام 2008، تبــّدَل تصنيُف املركز، فأصبَح معهًدا لبنانيًّا دوليًّا، »وهو ما خُيّوله احلصوَل 
ذي هو يف أمّس احلاجة إليه حّت يكوَن عىل قدِر رسالته. فاملوازنُة 

ّ
بُيرٍس أكَر عىل المتويل ال

الُمخّصصُة لهذه املؤّسسة، عىل الّرغم من مكانهتا الفكريّة الّرفيعة، ليست سوى 130,000 
بنانّيــة، وُيضــاف إلهيــا مبلــُغ 70,000 دوالر قّدمتــه لهــا 

ّ
دوالٍر ســنويًّا، ترصدهــا لهــا الّدولــُة الل

اليونسكو خالَل الّسنوات املنرصمة يف إطاِر أنشطٍة ُمحّددة«27.

النقابات والّتأمني  ث. 
تتواصُل وزارة الّثقافة مع الّنقابات وتعمُل بالّتنسيق معها. وقد تستشرُي الوزارة الّنقابات يف 
بنانّين موازنًة قدرها 

ّ
اد الُكّتــاب الل

ّ
ُص الحت صِّ

ُ
 أّن الوزارَة خت

ُ
إطــار مشــاريع محــّددة. وُيالحظ

ــالع عــىل اجلــدول 5(. هــذا ويرصــُد مبلٌغ آخــُر لصندوق 
ّ
20,000,000 لــرية لبنانّيــة )الّرجــاء االط

ــذي أبــرَص الّنــوَر يف العــام 2012 خــالَل عهد الوزيــر غايب ليــون، ويؤّمن هذا 
ّ
التعاضــد املوّحــد ال

بنانّين. وُيوّزُع هذا الّصندوق عىل مثاين نقاباٍت، يه: 
ّ
املبلغ الّتغطّية الّصحّية للفّنانن الل

  نقابة ممّثيل املرسح والسينما واإلذاعة والتلفزيون 
  نقابة محرتيف املوسيقى والغناء 

  نقابة الفّنين السينمائّين 
  نقابة شعراء الزجل 

  نقابة الفّنانن التشكيلّين اللبنانّين
  نقابة محرتيف الفنون التخطيطية والرسوم التعبريية

  نقابة الفّنانن املحرتفن 

27   حّموش، نيكول ,À quoi sert le Centre des sciences de l’homme de Byblos ? «, L’Orient Littéraire « .نيسان )أبريل( 
http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=29&nid=5638 ،20081
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  نقابة ممّثيل املرسح واإلذاعة والسينما يف مشايل لبنان

املرســوم  صــدور  بعــد  وذلــَك  التنفيــذ،  »موضــَع  هــذا  الّتعاضــد  صنــدوق  ُوِضــَع  وقــد 
الّتطبيقــي لقانــون املهــن الفنّيــة حتــت رقــم 7535 تــارخي 15 شــباط/فراير 2012، وبــدأ بتطبيــق 
الّتقدميــات  مــن  بنانّيــن 

ّ
الل الفّنانــن  وإفــادة  الــواردات  املرســوم جلهــة جبايــة  هــذا  أحــكام 

الّصحية واالجمتاعّية«28.
وبناًء عىل ما تقّدم ِذكره، تتكّون واردات الّصندوق من رمِس اشرتاٍك سنويّ ُيقتطُع من 
كلِّ عضــٍو منتســٍب إليــه، ومن رمس مايل نســبته 2 يف املئة ُيقتطــُع من قمية بطاقات احلفالت 
والّنشاطات الفنّية والّثقافّية عىل أنواعها، تستوفيه وزارة املالّية وحُيّوُل تالًيا إىل الصندوق، 
ومــن رمٍس مــايلّ نســبته 10 يف املئــة ُيفــرُض عــىل عقــوِد الفّنانــن األجانــب، تســتوفيه وزارة 
املالّيــة، باإلضافــة إىل الهبــات والّتّرعــات والوصايــا الــي ُتقبــُل بعــد موافقــة وزارة الّثقافة29. 
أّما املساهمة املالّية الُمقّدمة من وزارة الّثقافة إىل هذا الّصندوق فقدُرها 125,000,000 لرية 
الع عىل اجلدول 5(. وجتدُر اإلشارة إىل أّن املرسوم اآلنف الّذكر مل يدخل 

ّ
لبنانّية )ُيرىج االط

حّت الساعة حزّي الّتنفيذ.

بنانّية، األمم المتحدة، أيلول )سبتمر( 2015، 
ّ
 28   تقرير وطي ُمقّدم وفًقا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 21/16- الجمهوريّة الل

 الّنسخة الفرنسّية
 https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_23_-_november_2015/a_hrc_wg.6_23_lbn_1_f.pdf 

 الّنسخة العربّية
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=582d89184

29  عازار وحمادي، المسح االستكشايف للسياسات الثقافية يف لبنان. م. س.
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الِمنــح  لتوزيــع  ُمعّيًنــا  ســقًفا  الّثقافــة  وزارة  ُد  ــدِّ
ُ

حت
عــىل املجــاالت اآليت تعداُدهــا: املــرسح، والســينما، 
وعــىل  والّنحــت(،  )الــّرمس  والفنــون  والِكتــاب، 
يف  ورَد  وحســَبما  الّثقــايف.  ابــع 

ّ
الط ذات  اجلمعيــات 

دراســٍة أعّدهتا مؤّسســة املورد الثقايف يف العام 2014 
وزارة  د  ــدِّ

ُ
حت لبنــان،  يف  الّثقافيــة  السياســات  حــول 

الّثقافــة قــدَر حّصهتا من املنحة بعَد أن ُتقمّي الّدعَم 
أكانــت  األخــرى،  املاحنــة  اجلهــات  ســتوّفره  الــّذي 
العملّيــة  مؤّسســاٍت أو جهــاٍت خاّصــة، للمــروع. وتظهــُر هــذه 
ــه الوزارة يف متويل القطاع 

ُ
ذي متلك

ّ
مــدى ضيــِق هامش املناورة ال

ذي ُتمّثله30.
ّ
ال

مرســوٍم  مبوجــِب  لة 
ّ
ُمشــك واستشــاريّة،  تقنّيــة  جلــاٌن  تلتئــُم 

 هبا عــرُض املشــاريع الُمختارة عىل 
ُ
حكومــيّ، وعددهــا 5، أكــَر مــن مــّرٍة خالَل العــام، وُيناط

جان 
ّ
وزارِة الّثقافة، وكذلَك اقرتاُح قدر الُمســاهمة املالّية ِلُكلٍّ مهنا. ويتغرّيُ أعضاء هذه الل

جان 
ّ
َر تغيري األعضاء كلَّ ســنٍة. تتمضُّن هذه الل ــذي ُيمكُنه كذلك أن ُيقــرِّ

ّ
عنــَد تغــرّي الوزيــر ال

موظفَن يف الوزارة )الُمستشارين( ومن بينهم الّشخص املسؤول عن القمس يف حاِل توّفَر 
املنصــب )ســينما ومــرسح وكتاب وفنون وجمعيــات(، باإلضافة إىل خراء يف املجال الَمعِي. 
جنة من خمسة 

ّ
ُف الل

ّ
ويتطّوُع هؤالء األعضاء لتأدية هذه الُمّهمة بال ُمقابل. وعادًة ما تتأل

 أن حيرَض ممثٌل عن الوزارة 
ُ
إىل عرة أشــخاٍص حبســِب عدد املشــاريع الُمرّشــحة. ويشــرتط

زمة. وعادًة ما يكون هذا املمثل هو 
ّ

جنــة، فيتأّكُد مــن التقّيد باإلجراءات الال
ّ
حــّت تلتِئــَم الل

ذي ُيعّينه الوزير شــخصيًّا. وما ِمن وتــريٍة محّددة أو توارخَي 
ّ
املديــر العــام للشــؤون الثقافية ال

جــاُن تلتئــُم 
ّ
ثابتــة حتكــُم عقــد االجمتاعــات، ومــا ِمــن عــدٍد أقــىص للمشــاريع الُمرّشــحة. فالل

ُم طوال الّسنة،  ي عدٍد كاف من الرتشيحات. أّما املشاريع فُتقدَّ بطلٍب من رئيهسا عنَد تلقِّ
ُه أربعة إىل خمسة اجمتاعات سنويّة31.

ُ
ما يعي عقَد ما معّدل

جان 
ّ
جرَيت مع موظفن ُمختلفن يف الوزارة، فإّن غالبّية الل

ُ
وحسبما ورَد يف ُمقابالٍت أ

ا.  تمتّتــُع مبوازنــٍة تــرتاوح مــا بــن 300 و360 مليــون لــرية لبنانّيــة تقريًبــا، ويه مبالــغ ضئيلــة جدًّ
وُيشــّكُل هــذا الهامــش مبلــَغ االعمتــاد الُمحــّدد ُمســبًقا، لكــن يصعــُب، يف احلقيقــة، معرفــة 
االعمتــاد املــرصوف فعــاًل. ويف إطار هذه الّدراســة، ِمــن األهمّية مبكان الّتنويــة إىل أّن األرقام 

30   عازار وحمادي، المسح االستكشايف للسياسات الثقافية يف لبنان.

جِرَيت مع عماد هاشم، مسؤول الكتاب والُمطالعة، وزارة الّثقافة، 8 أيّار )مايو( 2017.
ُ
31   ُمقابلة أ

II. ُمســـــاهمات 
وزارة الثّقافــــــــــــة 
خارج نطــــــــــــــــاق 
القطاع العــــــــــاّم

1. اللّجـــــــــــــــــــــــان 
يّة  االستشــــــــــــــار
يع األمـــوال وتوز
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فن 
ّ
جرَيت مــع موظ

ُ
ي أ

ّ
الُمــرّصح هبــا تســتنُد إىل معلومــاٍت ُجمِعــت يف معــرِض الُمقابــالت ال

عــىل  احلصــول  علينــا  اســتحاَل  وقــد  الّتقييــم.  جلــان  يف  ُمتطّوعــن  أعضــاء  و/أو  ُمختلفــن 
جــان. وكثرًيا ما 

ّ
لٍّ من هذه الل

ُ
معلومــاٍت دقيقــة يف مــا خيــّص أســقف املوازنــات املرصودة ِلــك

ذي ال بّد من أخذه يف االعتبار 
ّ
ٍث إىل آخر، وهو األمُر ال تباَين حتديُد سقف املبالغ ِمن ُمتحدِّ

يف هذا اجلزء من الّدراسة. 
وحاِت أو املنحوتات، ولتقدمي 

ّ
فات األدبّيــة، والل

ّ
ُترصــُد هــذه املبالــغ الُمختلفة لراء املؤل

ويف  الفنّيــة.  اجلمعيــات  لدعــِم  وأخــرًيا  األفــالم،  أو  املرسحّيــة  العــروض  إلنتــاِج  الُمســاعدة 
لٍّ مــن هــذه 

ُ
قــة بــك

ّ
َ ِمــن تفاصيــل ُمتعل موضــٍع الحــق مــن هــذه الّدراســة، ســُيعرُض مــا تَيــرسَّ

املساعدات املالّية. 
ن )أكانوا عاملَن  وُبغيَة احلصوِل عىل هذا الّنوع من الُمساعدة املالّية، جيب عىل الُمهتمِّ
غــة العربّيــة( ُمبــارشًة مــن الــوزارة، 

ّ
ثقافّيــن أم فّنانــن أم جمعّيــات( أخــذ طلــِب ترشــيٍح )بالل

ــا  ــن أن ميلكــوا حســاًبا مرصفيًّ عــىل أن ُيســتكمَل بعــدٍد مــن الوثائــق اإلداريّــة. وعــىل الُمهتمِّ
ــِحن إبــراز الفواتــري لتربيــِر نفقاهتم يف  ــا لــدى وزارة املالّيــة. هــذا وُيفــرتُض بالُمرشَّ ورقًمــا ماليًّ
لب. وجيب أن 

ّ
وابع املالّية من أجِل استكمال الط

ّ
بعِض األحيان، كما ُيفرتُض هبم رشاء الط

َد طلبات الّدعِم ُكلَّ سنٍة.  دَّ
ُ

جت
َنة يســتنُد  جِرَيت معهم الُمقابالت، ال معايرَي بيِّ

ُ
ذين أ

ّ
َح به األشــخاص ال عىل حدِّ ما رصَّ

جان يف حتديِد خياراهتم، بل خطوط عريضة تتناسُب وسياسة وزارة الّثقافة 
ّ
إلهيا أعضاُء الل

مــن جهــة وخُصوصّيــات ُكلِّ جلنــٍة عــىل حــدة مــن جهــٍة أخــرى. ومــن ُجملــِة هــذه اخلطــوط، 
عىل سبيل املثال، دعم اإلبداع ودعم الفاعلن الّثقافين واملشاريع اجلديدة، باإلضافة إىل 
ذي 

ّ
الُمحتوى الديي والسيايس يف األعمال الفنّية أو الوقع الّثقايف االجمتايع أو اجلغرايف ال

جان هذه 
ّ
سُتحدثه الفعالّية أو حجم اجلمهور الُمستهدف. لكن، ال بّد من اإلشارة إىل أّن الل

ال تعدو كوهنا استشاريّة فحسب. ويعوُد للوزير وحده اختيار الُمستفيدين من هذه املنح.

 ا. السينما
جــاِن الُمخّصصــة 

ّ
ــُق بالل

ّ
مكــَن احلصــول عــىل معلومــاٍت تتعل

َ
يف إطــار هــذا املســح امليــداين، أ

ــي ُجِمــَع عهنــا 
ّ
ِلقطــايَع الّســينما والكتــاب، عــىل أن ُتســتعرَض بإجيــاز القطاعــات األخــرى ال

القليل من املعلومات. 
يف موضــوِع الُمســاعدة املرصــودة للقطــاع الّســينمايئ، تــرتاوُح املوازنــة الّســنويّة مــا بــَن 
ذي كاَن ُيرصُد عىل مّر الســنوات 

ّ
300 و360 مليــون لــرية لبنانّيــة، وهــو مبلــٌغ أكُر مــن ذلك ال

جِرَيت معهم الُمقابالت، لقد كاَنت هذه الُموازنُة 
ُ
ذين أ

ّ
الُمنرصمة. فبحسِب األشخاص ال
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لٍّ مــن الوزير ســلمي وردة )2009-2011( وغايب ليــون )2011-2014(، إذ بلَغ 
ُ
ضئيلــًة أكــر يف واليــِة ك

قدرها حوايل 75 مليون لرية لبنانّية. أّما خالل والية روين عرييج )2014-2016(، فقد ارتفعت 
ّ 345 مليون لرية لبنانّية يف 

ُ
َغت 270 مليون لرية لبنانّية يف العام 2015، مث

َ
هذه املوازنة حّت بل

العام 2016. 
وال ُتعتــُر املنــح الُمقّدمــة كبــريًة إذا ُقوِرَنــت حبجــم الّنفقــات الّضخمــة يف مجــال األفالم. 
وقد تبلُغ قمية هذه املنح 20 مليون لرية لبنانّية. ويف ما خصَّ قطاع الّسينما، ُتصّنُف مشاريع 
األفالم مضَن فئاٍت ثالث، يه: )أ( و)ب( و)ت(، علًما أّن التصنيَف هذا ليس قائًما بشــكٍل 
جــان اختيــاَر املشــاريع حبســب تصنيفها. فُيــوكُل إىل 

ّ
رمســيّ. وُتتيــُح هــذه الفئــات ألعضــاء الل

لِّ عضٍو الّنظُر يف ملفٍّ عىل حدة، وُيرفُقُه بتعليقاته. يف حاِل ناَل املروع ثالثة آراء إجيابّية 
ُ
ك

عىل األقّل، يقُع عليه اخليار للحصول عىل الُمساعدة. 
  الفئــة )أ( ختــصُّ مشــاريع األفــالم الُمقّدمــة مــن ُمخِرجــَن يزخــُر رصيدهــم خبــرٍة عريقــة 
وبعــدٍد معتــر مــن األفــالم، وال يزالــون يزاولــون عملهم. يف هــذه احلالة، ُترصُد مســاعدٌة 

قدرها 20 مليون لرية لبنانّية. 
مــن  عــدٍد ضئيــل  ليــس يف رصيدهــم ســوى  ِمّمــن  الُمخرجــَن  إىل  تتوّجــُه  )ب(    الفئــة 
اإلنتاجــات. تــرتاوُح الُمســاعدُة لهــذه الفئة مــا بَن 10 مليون لرية لبنانّيــة و20 مليون لرية 

لبنانّية كحدٍّ أقىص. 
ى بُمســاعدٍة ترتاوح ما بن 3 و5 مليون لرية لبنانّية، ذلك أّن الغايَة، يف 

َ
  الفئة )ت( حتظ

هذه احلالة، يه تقدميُ دعٍم للمخرجن الّشــباب أو ملشــاريَع ُتصّنُف عىل أهّنا ُمبتكرة أو 
ُمتمضّنة قّوة محّددة. 

ب. الكتاب
فات 

ّ
تتجّســُد الُمســاعدة املرصــودة لقطــاع الكتاب والُمطالعة بشــكٍل أســايسّ يف رشاء املؤل

بنانّين الذيَن يرغبون يف بيع عدٍد من النُّســخ، ولُدور الّنر 
ّ
فن الل

ّ
بغيــَة تقــدمي الّدعــم للمؤل

ي ُتعاين صعوباٍت اقتصاديّة. ُترصُد لهذا القطاع موازنٌة قدرها 30 مليون لرية لبنانّية. 
ّ
ال

ُترفــُق  فاهتــم، هــم مدُعــوون إىل تعبئــة اســتمارٍة 
ّ
ت مؤل ُنــِرَ ِمّمــن ســَبَق أن  فــون 

ّ
فاملؤل

فات 
ّ
جنُة، بعد ذلك، الختيــاِر املؤل

ّ
ِفِهــم وُتقّدمــاِن مًعا إىل الــوزارة. تلتِئــُم الل

َّ
بنســخٍة عــن ُمؤل

جنة عدَد النُّســِخ املنويّ رشاؤه حبســِب ســعر الّنســخة 
ّ
ُد أعضاُء الل ي ســيتّم رشاؤها. وحُيدِّ

ّ
ال

ــف. وهنــا أيًضــا، ال معايــري بّينة حتكــُم عملّية االختيــار. ومع ذلك، 
ّ
ــذي ُيعّينــه املؤل

ّ
الواحــدة ال

ف أنّه 
ِّ
ف مضَن فرتٍة أقصاها خمسة سنوات، عىل أن ُيرَز املؤل

َّ
جيب أن يكوَن تارخي نر املؤل

يف قيــِد إجنــاِز عمــٍل جديد. هذا وُينظُر أيًضا يف ُمحتوى الكتاب: فالّسياســة والّدين واجلنس 
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تــب تتوّجــه بشــكٍل مبــارش إىل املــدارس 
ُ
ائفّيــة مواضيــُع ُمحّرمــة؛ ذلــك أّن الك

ّ
والّزاعــات الط

م طلًبــا للحصــول علهيــا. أّمــا عــدد  ــي تنتــُر عــىل امتــداد الوطــن وتقــدِّ
ّ
واملكاتــب العاّمــة ال

ُتب الُموّزع فُيحّدُد وفَق حجم املدرســة أو املكتبة أو اجلمعّية. ومن شــأن إعادة الّتوزيع 
ُ
الك

ي تذّوق املطالعة عنَد املواطنن، وذلك من خالِل استهداف رشحيٍة أكر مهنم.   هذه أن ُتنمِّ
جان، ال تعدو كوهنا استشــاريّة فحســب. أّما الكلمُة 

ّ
جنة، عىل غراِر ســواها من الل

ّ
والل

ذي يّتخذ القرار يف شــأِن عدد الّنســخ املنــوي رشاؤه، وتالًيا املبلغ 
ّ
الفصــل فتعــوُد إىل الوزير ال

تــب دومنــا احلاجــة إىل الُمــرور عــر 
ُ
الُمفــرتض إنفاقــه. هــذا وُيمكــن أن ُيقــّرَر الوزيــر رشاء الك

هــا، ال يتعــّدى رشاء الكتــب مبلًغــا قــدره ثالثــة ماليــن لــرية لبنانّيــة، 
ّ
جنــة. ويف األحــوال كل

ّ
الل

وذلــَك هبــدف َتْيِســري عمليــات الّدفــع. ويف موضــٍع الحــق مــن هــذه الّدراســة، ســيتّم الّتطرق 
ُق باإلجراءات اإلداريّــة الُمرتبطة بوزارة املالية 

ّ
ُمطــّواًل إىل هــذه الّنقطــة، وال ســّيما يف ما يتعل

وباملشاكل الُمرتتّبة علهيا. 
تب 

ُ
وجيب عىل املكتبات العاّمة واجلمعيات واملدارس الّراغبة يف االستفادة من هبِة الك

ي متنحها وزارة الّثقافة أن تتقّدَم بطلٍب ُمبارش من الوزارة اآلنفة الّذكر. وعادًة ما تكون 
ّ
ال

ي تأخذ القرار يف مســألة توزيع الكتب ويف حتديِد 
ّ
جنة ال

ّ
املكتبات عىل عالقٍة أساًســا مع الل

عدد النُّسِخ الُموّزعة وفًقا حلجم املؤّسسة الُمستفيدة. 
باإلضافة إىل ما أنَف ذكُره، ُتكرُِّس وزارة الّثقافة ُمساعدة مالّية إلنشاء مراكز الُمطالعة 
والتنشيط الّثقايف، علًما أّن الُمساعدَة هذه ليست األصَل يف تشييد هذه املراكز، بل ُمجّرُد 
إعانٍة مالّية للُمساهمة يف تنفيذ هذه الُبىن. وعادًة ما تكوُن هذه املساعدة عبارة عن مبلٍغ 
ّصُص الُمســاعدُة لتشــغيِل 

ُ
جنُة املعنّية. وخت

ّ
حُيــّدُد قــدَرُه الوزيــُر نفســه، وُتســاعده يف ذلك الل

فن فعادًة ما تتكّفُل بتأمينها 
ّ
وجستّية ولراء املواّد. أّما مستحّقات املوظ

ّ
املكتبة ولألمور الل

ي ُتدير هذه املراكز. ومثاٌل عىل ذلك، جمعّية الّسبيل 
ّ
إّما البلديّات املعنّية وإّما اجلمعّيات ال

الُمــوكل إلهيــا إدارة املكتبــات الواقعــة مضــَن نطــاق بلديّة بــريوت، وجمعّية الّرســالة الّزرقاء 
املعنّية مبكتبة بلديّة صيدا العاّمة32. 

ويف هذا الّســياق، ُتذكُر املكتبة الوطنية يف بعقلن الواقعة يف منطقة الّشــوف والّتابعة 
 ّ

ُ
نِشَئت املكتبة يف العام 1987، بُمبادرٍة من وليد جنبالط، مث

ُ
مبارشًة إىل وزارة الّثقافة. فقد أ

عِلَنت 
ُ
ذه مجلس الوزراء يف العام 1996، ورقُمه 44، فأ

ّ
حِلَقت بوزارة الّثقافة مبوجِب قراٍر اخت

ُ
أ

في املكتبة، ويه 
ّ
 وزارة الّثقافة دفَع مستحقات موظ

ّ
املكتبُة، آنذاك، مؤّسسًة عاّمة. وتتوىل

ــي ينطبــُق علهيــا ذلــك. أّما مديــر املكتبــة فُيعّينه وليــد جنبالط 
ّ
املكتبــة الوحيــدة يف لبنــان ال

فــو وزارة الّثقافــة )8 أيّــار )مايــو( 2017(. 
ّ
 دفــَع مســتحقاته، حِبســب مــا رّصَح بــه موظ

ّ
ويتــوىل

http://bluemission.org/saida-public-library/ ،2018 )32   الّرسالة الّزرقاء، اسرُتِجَع يف ترشين الّثاين )نوفمر
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لكن، ُيشاُر يف موقع املكتبة اإللكرتوين إىل أّن الوزيَر هو َمن ُيعّن ُمدير املكتبة. وقد أنشأت 
 هبا البحــث عن أمــواٍل إضافّية مــن أجِل دعِم 

ُ
جمعّيــة أصدقــاء املكتبــات العاّمــة جلنــًة ُينــاط

ٌص لها مبوجب علٍم وخــر رقُمه 363/ أ. د.  نشــاطات املؤّسســة، علًمــا أّن اللجنــَة هــذه ُمرخَّ
لــة مــن  صــادٍر مــن وزارة الّداخليــة يف تــارخي 30 أيلــول )ســبتمر( مــن العــام 331993، ويه ُمموَّ

وزارة الّثقافة. 

ت. اجلمعيات الّثقافّية
تبلــُغ الُموازنــة الُمخّصصــة للُمســاعدات الُمقّدمــة للجمعّيــات الّثقافّيــة 900 مليون لرية 
لبنانّيــة. وجيــب عــىل اجلمعّيــات الّراغبة يف االســتفادة من ُمســاعدٍة مالّية، أن ُتثبــَت أقدمّيًة 
لبات 

ّ
ها سنَتان ومزاولَة نشاٍط فعيلّ وُمنتظٍم. ومن شأن املعيار هذا أن ُيتيَح إقصاَء الط

ُّ
أقل

الُمــزّورة. وُيطلــُب إىل اجلمعّيــات، يف إطــاِر تقــدمي طلــِب ترشــيحها لنيــل الُمســاعدة، أن ُتــرَز 
تقريــًرا ُمفّصــاًل عــن نشــاطها وعن ُمحاســبتها الّســنويّة. وقد يصــُل الّدعم املــايلّ الُمخّصص 
للجمعيــات الّثقافّيــة إىل مبلــٍغ قــدُره 30 مليــون لــرية لبنانّيــة، عــىل أّن املبالــَغ تــرتاوُح، حبســِب 
ي تستفيُد من هذه 

ّ
القاعدة العاّمة، ما بن 3 و20 مليون لرية لبنانّية. أّما أنواع املشاريع ال

الُمســاعدة فُمختلفــة، ومهنــا، عــىل ســبيل املثــال، الفعالّيــات الّســنويّة الّضخمــة، عىل غرار 
ي لها موازنة ضئيلة. 

ّ
املهرجانات أو الُمبادرات احلديثة العهد ال

ت زيادٌة يف عدِد طلبات 
َ
وِحظ

ُ
جِري ميدانيًّا خالل العام 2017، ل

ُ
ذي أ

ّ
يف َمعِرض املسح ال

الرّتشــيح يف هــذا املجــال، وال ســّيما تلــك الُمقّدمــة من جمعّيــاٍت تعمُل يف احلقــل االجمتايع 
جِرَيــت معهــم الُمقابالُت أّن عــدًدا كبرًيا 

ُ
ذيــن أ

ّ
الّثقــايف أو اخَلــرْيي. وقــد َكَشــَف األشــخاص ال

مــن العاملــن الّثقافّيــن كانــوا جيهلــوَن إمكانّيــة االســتفادة مــن هــذا الّنــوع مــن الُمســاعدة 
املالّية، وهو ما اقرتن وتدينِّ املبالغ الُموّزعة قبَل حنو ثالث سنوات تقريًبا. 

ث. فنون العرض
يرتاوح سقف املوازنة الُمخّصصة للقطاع املرسيح ما بن 300 و367 مليون لرية لبنانّية. أّما 
ي أمكَن جمعهــا يف إطار هذا 

ّ
قــة بكيفّيــة توزيــع هذه املســاعدات املالّيــة ال

ّ
املعلومــات الُمتعل

ّصُص لدعم الفرق املرسحّية 
ُ
املسح، فهي قليلة. غري أنّه من املعلوم أّن الُمساعدات هذه خت

ــي تقوم بعرِض أداهئــا يف لبنان واخلارج عىل حّد ســواء. 
ّ
وفــرق الّرقــص وعــروض الّشــباب ال

جنــة املوكلة 
ّ
ــه و/أو رؤيتــه ِمن قبــِل الل وُتمنــُح الُمســاعدُة بعــَد تقييــم العــرض عــر قــراءة نصِّ

https://www.baakleenlibrary.org/ ،2020 )33   موقع مكتبة بعقلن اإللكرتوين، اسرُتجَع يف 18 حزيران )يونيو
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ــّدُد قميهتا 
ُ

ي حت
ّ
هبــذه املهّمــة. وكمــا حــاُل ســائر الُمســاعدات كذلك حاُل هذه الُمســاعدة ال

ي َتْسَتِقي 
ّ
ي يف حوزة الفرقة، مبا يف ذلك مصادرها األخرى ال

ّ
بعَد تقييم الوسائل املالّية ال

مهنا الُمساعدات. 
ُه هبا كلٌّ من وزارة الّثقافة وبلديّة بريوت:  هذا وخُيَتصُّ مرسٌح محّدد مبساعدٍة دامئة متدُّ
ذه مجلس الــوزراء34 وكانت غايهُتا 

ّ
إنّــُه مــرسُح املدينة. وهذه الُمســاعدة قــد كّرهَسا قراٌر اخت

دعــَم املــرسح مبــارشًة لمضــان دميومتــه. وال هتدف هذه املســاعدة، يف أيِّ حال مــن األحوال، 
ي ُيقّدمها املرسح. فاملرسح وحده هو املستفيد من هذه الُمساعدة.

ّ
إىل متويل العروض ال

ج. الفنون البرصيّة
إّن اجلزَء األكر من املبلغ املرصود لهذا القطاع ُيكرَُّس القتناِء القطع الفنّية الُمختلفة )من 
ــي ُيراُد مهنا إكمال مجموعــة وزارة الّثقافة، عىل أن 

ّ
لوحــاٍت ومنحوتــات عىل حّد ســواء( ال

يقــرتَن ذلــَك وتشــجيع املواهب املكّرســة والّناشــئة من خالل رشاء عدٍد مــن األعمال الفنّية 
يف الســنة. أّمــا املوازنــة الُمخّصصــة لهــذا القــمس فُتقــّدُر حبــوايل 300 مليــون لــرية لبنانّية، وهو 
احلــّد األقــىص لقميــة الُمشــريات. ومن أجِل االســتفادة من هذه الُمســاعدة، عــىل الفّنانن 
التقّدم بطلباِت ترشــيٍح من خالل تعبئِة اســتمارٍة ُترفُع إىل الوزارة وُترفُق برســالٍة تفســرييّة. 
لبات. وعنــد رشاء القطع الفنّية ُتصبــح ملكّيتها 

ّ
جنــة املعنّية يف شــأن الط

ّ
بعــد ذلــك، تبــتُّ الل

عائــدة إىل وزارة الّثقافــة. ويف حــن ُيعــرُض عــدٌد مــن هــذه القطــع يف حــرِم الــوزارة، ال يــزاُل 
ا حّت اليوم يف املستودعات. وكما ورَد آنًفا، مينُح املتحُف الوطي االفرتايض 

ً
أغلهُبا محفوظ

ي غالًبا مــا ال يعلمون 
ّ
للفــّن احلديــث العاّمــَة مــن الّنــاس وصواًل محــدوًدا إىل هذه القطــع ال

جريــت معهــم الُمقابــالُت إىل أّن تغيرًيا يف سياســة 
ُ
بوجودهــا. وقــد أشــاَر األشــخاص الذيــن أ

ــت الــوزارة ســابًقا رشاء قطــٍع زهيــدة الّثمــن 
ّ
رشاِء هــذه القطــع هــو قيــُد اإلجنــاز. فلطاملــا فضل

 قطــٌع ُمختــارٌة األولويّــة، حــّت إن اضطــرَّ األمــُر الــوزارَة إىل 
َ

بكمّيــاٍت كبــرية. أّمــا اليــوم، فُتــوىل
إنفاِق جزٍء كبري من املوازنة لراء عدٍد ضئيل من القطع فحسب. 

34   حّداد، إيمانويل. Cartographie du spectacle vivant contemporain au Liban, IETM، آذار )مارس( 2017. 
https://www.ietm.org/fr/system/files/publications/ietm-mapping_liban_2017_1.pdf
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 مبــارشًة بقــراٍر وزاريّ، أي أهّنــا ال 
ُ
ِمــن الُمســاهمات أنــواٌع ترتبــط

، يف هــذا اإلطــاِر، ُمســاعدٌة )ال تــرُد  جــان. وتصــبُّ
ّ
متــّر بتقييــم الل

َصــت لطبــع ُمختلــف أنــواع  يف املوازنــة الُمقــّدرة للعــام 2015( ُخصِّ
وســائط االتّصــال اخلاّصــة بالفعالّيــات الّثقافيــة )ِمــن ُملصقــات 
تّيبــات وغريهــا(. وعــىل الّراغبــن يف احلصول 

ُ
ونــرات إعالنّيــة وك

يّ يعرُض تقديــَر التكلفة 
ّ
عــىل هــذه الُمســاعدة إعداُد كتــاٍب خط

د من 
ّ
ما تتأك

َ
ي جيب أن يصّدق علهيا الوزير. بعد ذلك، توافق وزارة املالّية عىل القرار حال

ّ
ال

توّفر األموال. وجيدُر باملطبعة املعنّية أن ُترَز، يف هناية املطاف، الفاتورة بعَد فراغها من طبِع 
وسائط االتّصال.

وال ختلــو آلّيــة العمــل هــذه مــن مشــاكَل ُتلقهيــا يف وجــه الكثــري مــن العاملــن الثقافّيــن 
ذين يطلبوَن هذه املساعدة املالّية. يف الواقع، جيب عىل العاملن الّثقافّين إبراُز الفاتورة 

ّ
ال

بــع. ويف 
ّ
ــا بدفــِع تكاليــف الط ــي ُتثبــُت إجنــاَز عمــٍل مــا، مّمــا يضطّرهــم إىل أن ُيبــارشوا عمليًّ

ّ
ال

ــذي 
ّ
معــِرض الُمقابــالت، كشــَف ُمعظــم العاملــن الّثقافّيــن والفّنانــن عــن هــذا الوضــع ال

 عزميهتــم عىل المتاِس الُمســاعدة مــن وزارة 
ُ
يســتحيل، يف هنايــة املطــاِف، عقبــًة فعلّيــة ُتثبــط

الّثقافة يف هذا اإلطار.
العاّمــة«،  »العالقــات  ممّســى  حتــَت  آخــر،  ســقٌف  ُيرصــُد  ذكــُره،  أنــَف  مــا  جانــِب  إىل 
للمهرجانــات الّثقافيــة، وذلــك مضــَن إطــاٍر ُمحــّدٍد يقترُص عــىل رشاء البطاقات فحســب. وال 
جنــة بــل ُتــرصُف بقــراٍر مــن الوزيــر نفســه حــرًصا. وُتقــّدُر 

ّ
ختضــُع هــذه الُمســاعدة الختيــار الل

خرى مضًنا. وال ُترصُف الُمساعدة 
ُ
املوازنة هذه بنحِو 200 مليون لرية لبنانّية، تمشُل نفقاٍت أ

 مبوجِب فاتورٍة كما هو احلاُل يف الُمســاعدة الُمخّصصة للطبع. أّما املبالغ 
ّ

يف هذا اإلطار إال
املرصوفة فعادًة ما يكون قدرها مرتفًعا أدناُه 5 مالين لرية لبنانّية، وأقصاه 10 مالين لرية 
جان الُمناط هبا تنظمي مهرجاٍن 

ّ
لبنانّية. وبغيَة احلصول عىل هذه املساعدة املالّية، جتمتُع الل

مــا مــع وزيــر الّثقافــة نفســه أو ُيمكهنــا أن ترســَل إليــه طلًبا عر الربيــد. وجتدُر اإلشــارة إىل أّن 
املهرجانات األكر أهمّيًة تتلّقى جميعها مساعدة من الوزارة.

2. ُمســــــاهماٌت 
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
خـــــــــــــــارج نطاق 
القطاع العـــــــــاّم
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ي ترصُفها 
ّ
يف موضوع الُمســاهمات املالّية والنفقات الّداخلّية ال

رى يه ثقُل اإلجراءات 
ُ
وزارة الّثقافة، ال بّد من اإلقرار بُمشكلٍة ك

الفّنانــن  عــىل  بتبعاِتــه  وُيلقــي  الــوزارة  تواجهــه  ــذي 
ّ
ال اإلداريّــة 

ذين يلمتسوَن ُمساعدَة الّسلطة العاّمة. 
ّ
والفاعلن الّثقافّين ال

ُمســاعدٍة مالّيــة  رصِف  عــىل  املوافقــة  فــإّن  آنًفــا،  ُذِكــَر  وكمــا 
الُمســاعدة املرصــودة  إطــاِر  قــراٍر وزاريّ. ويف  يســتوِجُب إصــداَر 
لطبــِع وســائط االتّصــال، جيُب عىل الُمرّشــحَن إبراُز فاتورٍة ُتثِبُت إجنــاَز العمل. فآلّية العمل 
ُل الــوزارة رصَف األمــوال ُمســبًقا. أّمــا الُمســاعدات  ــوِّ

ُ
عــىل هــذا الّنحــِو يف هــذه احلالــة، ال خت

الُمرتبطــة باألفــالم وعــروض املــرسح أو الّرقــص، فُتــرصُف فــوَر موافقــة الوزيــر عــىل املروع. 
ي يقتضهيا هذا الّنوع من املشــاريع وقد 

ّ
ولعــّل الّســبَب يف ذلــك يعــوُد إىل املبالغ الباهظــة ال

يتعّذُر عىل الفاعلَن الّثقافّين دفعها ُمسبًقا. 
يف حــاِل كان مبلــُغ الُمســاعدة يزيــُد عــىل 3 ماليــن لــرية لبنانّية، ُيــرُم اتّفاٌق مــع العامل 
 أن ُيقــّدم امللفُّ املعــيّ أماَم 

ُ
لــب. هــذا وُيشــرتط

ّ
ــذي تقــّدَم بالط

ّ
الّثقــايف أو الفّنــان أو اجلهــاز ال

ديــوان الُمحاســبة للموافقــة عليــه، حيــُث يــمّ الّتأّكــد مــن توّفــر األمــوال املطلوبــة. فُيحــاُل 
ــُف، بعــد ذلــَك، إىل وزارة املالّيــة. فــإن كاَن امللــفُّ ُمكمتــاًل، فقد تســتغرُق هــذه اإلجراءات 

ّ
املل

َما ارتفَع املبلغ املطلوب، طال االنتظاُر أكر. 
ّ
أهشًرا عّدة بل أكر. وبشكٍل عاّم، ُكل

بــّد مــن اإلشــارة، مــروًرا، إىل أنّــه يف إطــار الّنفقــات الّداخليــة مضــَن وزارة الّثقافــة  وال 
)مصاريــف عاّمــة، وصيانــة ورشاء األثــاث واملعــّدات وكذلــك رشاء القطع الفنّيــة والكتب( ال 
ميلــُك الوزيــر نفُســه صالحّيــَة املوافقة عــىل رصف مبالغ تزيد عىل 3 مالين لــرية لبنانّية. ويف 
بعض احلاالت، جيب عليه أن ُيطلَق استدراَج العروض مبوجِب إعالٍن رمسيّ. وال ينطبق هذا 

ها. 
ّ
بنانّية كل

ّ
األمر حرًصا عىل وزارة الّثقافة، بل يمشل وزارات الّدولة الل

ّددها 
ُ

ي حت
ّ
وُيعرُب املرّشحون لنيِل املساعدات الُمختلفة عن ثقل اإلجراءات اإلداريّة ال

األجهــزة العاّمــة وعــن طــول ُمّدهتــا. ولــن أجمــَع هــؤالء عــىل بســاطة االســتمارات املطلــوب 
تعبئهتــا مــن أجــِل احلصول عىل الُمســاعدات )وال ســّيما بالُمقارنة مع اإلجــراءات الُمعمتدة 
ــي غالًبــا مــا ُتعــّد شــاّقة أكــر(، فكثــريوَن مــن العاملــن الّثقافّيــن 

ّ
يف املؤّسســات اخلاّصــة ال

ُيواجهوَن صعوباٍت يف اســتيفاء الُمســاعدة35. ففي الواقع، يذكُر بعهضم أهّنم انتظروا ســنًة 
بــل ســنتن ِلقبــِض األمــوال املرصوفــة مــن وزارة املالّيــة. هــذا وقد حتــّدَث بعهضــم اآلخر عن 

.Cartographie du spectacle vivant contemporain au Liban ،35   حّداد

3. الّصعوبـــــــات 
املُتتّبـــــــــــــــة على 
اإلجـــــــــــــــــــراءات 
يّـــــــــــــــــــــــــــة اإلدار
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، ِمّمــا اضطّرهــم إىل اإلنفاق من أموالهم اخلاّصة خــالل تنفيذ املروع 
ّ
مبالــغ مل ُتســَتْوَف قــط

ريمثا ُترصُف لهم األموال36. 
وال خيلــو هــذا الواقــع مــن آثــاٍر ُيــريخ هبا عــىل رؤيــة العاملــن الّثقافّين للمؤّسســة وعىل 
عالقاهتــم معهــا. وعــىل الّرغــم مــن تزايــد عــدد الرتشــيحات خــالل الســنوات الُمنرصمــة، وال 
ــي تنتــاب 

ّ
ســّيما تلــَك الُمقّدمــة مــن اجلمعّيــات الّثقافّيــة، ال بــّد مــن اإلقــرار خبيبــة األمــل ال

 تبــّدل املواقــف إزاَء هذا الوضــع. فبداًل 
ُ
ــي ُيواجهوهنــا. وُيالحــظ

ّ
الفّنانــَن جــّراَء الّصعوبــات ال

من طلِب احلصوِل عىل الّدعم املايلّ، يتوّجه العاملون الثقافّيون إىل الوزارة المتاًسا لدعمها 
املعنويّ، إذ ُيكِسُب دعُم وزارة الّثقافة الّرمسي أيَّ ُمبادرٍة أو مروٍع أو فعالّية ثقافّية بعًضا 
ُ الــوزارة بعــَض اإلجــراءات اإلداريّــة، وال ســّيما تلــك  مــن الّرعّيــة. ويف حــاالٍت أخــرى، ُتَيــرسِّ
قة بطلبات احلصول عىل تأشريات دخوٍل للفّنانن أو غريها من اإلجراءات واألذونات 

ّ
املتعل

ابع القانوين.
ّ
ذات الط

هــذا وقــد رفــَض بعــُض الفاعلن الّثقافّيــن طلَب دعــِم وزارة الّثقافة ملشــاريعهم. وعىل 
حــّد مــا رّصحــوا به، فــإّن األولويّــة يف منِح الوزارِة ُمســاعداهتا ُتعطــى للُمبــادرات والفعالّيات 
ي يغلــُب علهيا طابع الرّتفيه. وجُيّســُد الّرفُض 

ّ
القامئــة أساًســا واملعروفــة بطابعهــا الــّرايق أو ال

ــي أبداهــا جهــًرا الفاعلــون الّثقافيــون، وهــو موقــٌف يمســُح 
ّ
ــة الّثقــة بــوزارة الّثقافــة ال

ّ
هــذا قل

باحلفــاظ عــىل بعٍض من االســتقاللّية عن الّســلطات، وال ســّيما اِلعتباراٍت نقديّــة. وغالًبا ما 
ُيثــاُر موضــوع القطيعــة مــا بــَن مؤّسســٍة عاّمة بعيــدة ُكلَّ الُبعــِد عن الواقع عــىل األرض من 

جهة وساحٍة فنّية خائبة اآلماِل وُمفتقرة للتقدير من جهة أخرى. 
وعليــه، أعــرَب عــدٌد كبــري مــن العاملن الّثقافّيــَن عن رغبتهــم يف أن ُتــويِل وزارُة الّثقافة 
ــٍل أكــَر عــىل الّصعيَدْيــن املــايلّ   يف تدخُّ

ّ
الّســاحَة الّثقافّيــة اهمتاًمــا أكــَر، وهــو اهمتــاٌم يتجــىل

جِرَيــت معهــم 
ُ
أ ِمّمــن  الفّناِنــن  بعــُض  أشــاَر  الّصــدد،  هــذا  حــّد ســواء. ويف  عــىل  واملعنــويّ 

ون الّســاحة الّثقافّية يف 
ُ
ل الُمقابالُت خالل املســح، إىل مســؤولّية األعضاء كاّفة الذين ُيشــكِّ

إمتــاِم هــذه الُمهّمــة. فالُمطالبُة باحلقوق وتعزيز إرشاك الّســلطات العاّمــة، وإقامُة حواٍر، يه 
ُل جميعها جزًءا من الّدور الُمناط بالعاملن الّثقافّين تأديته وكذلَك ِمن واجهبم  أموٌر ُتشكِّ
يف الُمشــاركة الّسياســّية. وبذلــَك، ُينظــُر إىل وزارة الّثقافــة عــىل أهّنــا أداٌة جيــُب امتالكها، أّما 

 أن ُيفاقم الواقَع سوًءا. 
ّ

اإلعراض عهنا فما من شأنه إال

جريت مع عاملن ثقافّين يف قطاع العروض الحّية تحديًدا.
ُ
ي أ

ّ
36   عىل حّد ما ورَد يف الّشهادات الُمدىل بها خالَل الُمقابالت ال
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4. الكفـــــــــاءات 
ــفافيّة والّشـــــــــــــــ

إىل جانــب مــا ورَد آنًفــا عــن الّصعوبــة يف الوصــول إىل املعلومــات، 
فَن ال ميلكوَن ســوى 

ّ
، إبّــان إجــراء املســح، أّن بعَض الُموظ

َ
وِحــظ

ُ
ل

والُمســاهمات  الّثقافــة  وزارة  موازنــة  بتفاصيــل  ضئيلــة  معرفــة 
لِّ قــمس. 

ُ
ــذي ُيرصــُد ِلــك

ّ
جــان والّســقف ال

ّ
ــي ختتارهــا الل

ّ
املالّيــة ال

فن أشــخاٌص مســؤولوَن عن القمس املعي. فكثــرٌي من املعلومات، 
ّ
وِمــن ِعــَداِد هؤالء الُموظ

قة باألرقام والّشؤون املالّية، ُيرّصُح هبا شفهيًّا داخَل الوزارة وأحياًنا ما 
ّ
ال سّيما مهنا الُمتعل

جــان الوصول إلهيــا. ويف بعض احلاالت، فإّن الّســيع 
ّ
فــن أو أعضــاء الل

ّ
يســتعيص عــىل املوظ

إىل معرفِة الحئة الُمرّشحَن الُمستفيدين من ُمساهماٍت مالّية ملشاريعهم كما معرفِة قدر 
 
َّ
هــذه املســاهمات بشــكٍل دقيــق، أمــٌر قد ينطوي عــىل الكثري من احلساســّية أو يكــوَن محط

شكٍّ وريبة. 
ــذي أقــّره مجلــس الّنــواب 

ّ
ويف هــذا الّصــدد، جتــدُر اإلشــارة إىل القانــون رقــم 28/2017 ال

بنــاين يف 19 كانــون الّثــاين )ينايــر( مــن العــام 2017 )وُنــِرَ يف اجلريــدة الّرمسّية يف 16 شــباط/
ّ
الل

فرايــر مــن العــام نفســه(. وُيكــرُِّس هــذا القانــون احلــّق يف الوصــول إىل املعلومــات، وكاَن قد 
قّدَم نّصه ملجلس الّنواب يف العام 2009 الّنائب غســان مخير، بصفته عضًوا يف »مجموعة 

برملانّين ضّد الفساد« وبامس الشبكة الوطنية لتعزيز احلّق يف الوصول إىل املعلومات37.
ـا، احلّق يف  ــا كان أم معنويًـّ ــذي مينُح ُكلَّ شــخٍص، أطبيعيًّ

ّ
وبذلــك، »فــإّن هــذا القانــون، ال

احلصول عىل املعلومات والوثائق املوجودة لدى اإلدارة العاّمة، يمسُح، نظريًّا، بقطِع شوٍط 
كبرٍي يف احلذِو حنَو الّدميقراطّية، وهو ما ينسِجُم ومبادئ الّشفافّية ومحاربة الفساد«38.

حظــة، مل ُتشــّكل بعــُد هيئــة اإلرشاف عــىل تنفيــذ هــذا القانــون، وهــو مــا يــدلُّ 
ّ
وحــّت الل

عــىل عــدم اكــرتاث الّســلطات بزيادة الّشــفافّية عىل الُمســتوى املؤّسســي39. وختاًما، أبَدى 
ذيَن 

ّ
ُمختلــف العاملــن الّثقافّيــن عــدَم فهمهم لكيفّيــة اختيار بعض املشــاريع أو الفّنانن ال

دعمهتم الوزارة ماليًّا. وغالًبا ما ُتثاُر مسألة شبكة العالقات يف هذا الّصدد. 

37  موقع الشبكة الوطنية لتعزيز الحّق يف الوصول إىل المعلومات، اسرُتِجَع يف 18 حزيران )يونيو( 2020، 
 http://www.atilebanon.org/index.php/about-us/1 

بنانّية لتعزيز الّشفافّية، اسرُتِجَع يف 18 حزيران )يونيو( 2020، 
ّ
موقع الشبكة الل

http://www.transparency-lebanon.org/En/WhatWeDoDetails/5/12/0

38  عّساف، كلود. 
Droit d’accès à l’information : l’administration va-t-elle suivre ? «, L’Orient-Le Jour « 21 كانون الّثاين )يناير( 2017، 

https://www.lorientlejour.com/article/1030531/droit-dacces-a-linformation-ladministration-va-t-elle-suivre-.html

39  منظمة هيومن رايتس ووتش، »لبنان: مماطلة يف تنفيذ قانون الحّق يف الوصول إىل المعلومات«، 27 أيلول )سبتمر( 2019، 
https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334205
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إىل ذلك، ُتطرُح مسألٌة أخرى يه ضآلُة الكفاءة أو االختصاص لدى بعض األشخاص 
ذيــن يشــغلوَن مناصــَب يف وزارة الّثقافــة أو يف غريهــا مــن املؤّسســات العاّمــة عــىل غــراِر 

ّ
ال

البلديّات، عىل سبيل املثال. وهذه اخلالصُة تتناقلها األوساط املعنّية وقد عّرَ عهنا العاملون 
ــن تعاملــوا مــع ُمختلــف األقســام داخــل الــوزارة. أّمــا الّســاحة الّثقافّيــة عاّمــًة  الّثقافّيــون ِممَّ
والّشــبابّية أو البديلــة أو التجريبّيــة خاّصــًة، فهي حتظى بقدٍر ضئيل مــن االهمتاِم واملعرفة. 
غات اجلمالّية الُمتخّصصة يه عائٌق أيًضا. 

ّ
فَن بِأشكاِل الفّن وبالل

ّ
ُة دراية بعِض املوظ

ّ
فقل

رى عىل مســاِر ُمتابعة امللّفات واملشــاريع 
ُ
هــذا ويفــرُض تغــرّيُ املوظفَن املتكّرر صعوبًة ك

ــي ُتقميهــا الوزارة مــع الفّنانن وغريهــم من الفاعلــَن يف القطاع. 
ّ
وعــىل عالقــات الّتعــاون ال

فــوَن ســابقون إىل أّن تســلميَ املهــاّم مــن فريــٍق وزاريّ إىل آخر جيري 
ّ
ــَص موظ

ُ
ففــي الواقــع، خل

ي إىل إبطاِء مساِر تطّور بعض الُمبادرات أو تأخرِي مآلها. ا، ما يؤدِّ عىل حنٍو محدود جدًّ

ــاس 
ّ
الّثقافــة غط ــق وزيــر 

َ
أطل العــام 2017،  مــن  )مــارس(  آذار  يف 

ــة اخلمســّية للهنــوض بالّثقافــة يف لبنان. وقبلــه، كاَن 
ّ
خــوري اخلط

الوزيــر روين عريــيج قــد وضــَع نــواَة هذا املــروع، فــأوَكل يف العام 
خريطــة  إعــداَد  آنــد«40  »اســرتاتييج  االستشــاريّة  الّركــة   2015
طريــٍق تمشــُل مختلف مديريــات الوزارة، وذلَك بغيــة حتديِد رؤيٍة 
اســرتاتيجية، ُمنطلُقها األولويّات واملشــاريع واملبادرات اجلديدة. بعَد ذلك، اســتدىع الوزير 
اس خوري وزراَء آخرين وعاملن ثقافّين يف البلد إىل حضور جلسة استشاريّة ُعِقَدت 

ّ
غط

لت هذه اجللسَة حلقاُت نقاٍش 
ّ
يف قرص األونيسكو يف 4 آذار )مارس( من العام 2017. وقد ختل

تناولــت كّل قطــاٍع مــن القطاعــات عــىل حــدة، ويه املــرسح والســينما واملوســيقى والّرقص 
َث عدٌد من الفّنانن  اَثْن املاّدي وغري املاّدي. وقد حتدَّ واألدب والّنر والفنون اجلميلة والرتُّ
ِثــرَيت مســألُة المتويــل 

ُ
والعاملــن الثقافّيــن احلالّيــن عــن توصياهتــم يف هــذا الّصــدد، إذ أ

 هبا توِليف ُمجريات 
َ
ِنيــط

ُ
ت جلنٌة مضَن الوزارة وأ

َ
ل َّ ُشــكِّ حتديــًدا يف أغلبّيــة حلقــات الّنقــاش. مث

جنــُة مدير عــام الّشــؤون الّثقافّيــة ومدير عام 
ّ
ـت هــذه الل تلــك احللقــات ومتابعهتــا. وقــد مضَـّ

ي انبثقت عهنا فلم تلَق أيّ استجابٍة من جهة 
ّ
اآلثار ومدير مكتب الوزير. أّما التوصيات ال

ذي 
ّ
ــي كاَن ُيفــرتُض هبــا أن تســتأِنَف الّنقــاش حوَل موضوع المتويل. وهــو األمر ال

ّ
الــوزارة ال

 االستشــارات العاّمة 
َ

وىل
ُ
ي شــكّلت واحــدًة من أ

ّ
أثــاَر حفيظــَة الكثرييــن إزاَء هــذه املبادرة ال

ــي أجرهتــا وزارة الّثقافــة. يف 29 حزيــران )يونيــو( مــن العــام 2017، وحبضــوِر رئيــس مجلــس 
ّ
ال

https://www.strategyand.pwc.com/  ،2020 )40  موقع رشكة اسرتاتييج آند، اسرُتجع يف 18 حزيران )يونيو

5. خّطــــــــــــــــــــــــــة 
وزارة الثّقافــــــــــة 
ــيّة  الخمســـــــــــــــــــ
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ــي آَل إلهيــا العمــل االستشــاري 
ّ
ــاس خــوري اخلالصــات ال

ّ
الــوزراء ســعد احلريــري، قــّدم غط

ــذي ُعِقَد يف 4 
ّ
ــي أعّدهتــا رشكــة »اســرتاتييج آند« واالجمتــاع ال

ّ
ــذ يف ضــوِء الّدراســة ال الُمنفَّ

آذار )مــارس(، وقــد صــدرت هذه اخلالصات عىل شــكِل منشــوٍر41 ُعِرَض فيــه املحتوى العاّم 
ــُق بزيادة املوازنــة الُمخّصصة 

ّ
ــة اخلمســّية. وُتَضــاُف إىل مــا تقــّدم مشــاريُع قوانن تتعل

ّ
للخط

َمت مشاريع  للوزارة، لكهّنا مل ُتقّدم بعُد ال ملجلس الوزراء وال ملجلس الّنواب. يف الُمقابل، ُقدِّ
خــَرى، عــىل غــراِر متويل إقامــة مقّرات جديــدة للمعهد الوطي العايل للموســيقى. 

ُ
ُمحــّددة أ

فقــد وّقَعــت وزارة الّثقافــة واحلكومــة الّصينّيــة اتّفاًقــا يقــي بتقدمِي هبة تصــل إىل 60 مليون 
دوالر42 أو 62 مليــون دوالر حســبما نقلــت املصــادر. وُيفرتُض أن ُيقاَم عىل املســاحة الواقعة 
ذي ُوِضَع حجره األساس يف كانون األّول )ديمسر( 

ّ
يف ضبية، مبىن الكونرسفتوار اجلديد ال

مــن العــام 2019. وســيمضُّ املبــىن قاعــاِت تدريــٍب ومكتبــًة وقاعــات مطالعــة وقاعــات عــرض 
باإلضافة إىل مدرٍج َسعُته 1200 مقعٍد43.

III. أجهــــــــــــــــــزة  
عاّمـــــــــــــة أُخرى: 
حالةُ بلديّــــــــــــــــــة 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــريوت

مــن  كبــرًيا  قــدًرا  بنانّيــة 
ّ
الل البلديــات  بعــُض  ُيبــِدي 

االهمتام بامليدان الّثقايف. فعىل ســبيل املثال، ُتقّدُم 
الكثــرُي مــن الُقرى احتفالّيات ســنويّة تــمضُّ برنامًجا 
ــا وإّمــا  يًّ

ِّ
مهــا وتدعمهــا البلديــات إَمــا ُكل

ّ
ــا وُتنظ ثقافيًّ

ــا. وُيذكــُر يف هــذا الّصــدد مثــُل بلديّــات جبيــل  ُجزئيًّ
ُل جــزًءا  ُتمــوِّ ــي 

ّ
ال وعاليــه والّشــياح وحــارة حريــك 

الثقافيــة  األنشــطة  مــن  للكثــري  ُمخّصًصــا  ــا  هامًّ
الُمقامــة يف نطاِقهــا44. إًذا، حــّت إْن متركَزت األنشــطة الفّنّية واملرافق الثقافّية األساســّية يف 
عاصِة البلد، فإّن البلديّات ُتشــارُك، عىل قدِر ما يف حوزهتا من وســائَل، يف تطوير سياســٍة 

 تقوُم أساًسا عىل رعاية الفعالّيات. 
ّ

ثقافية عىل املستوى املحيل

 41  ُيمكن االطالع عىل المنشور عىل الُمدّونة »السياسات الثقافية يف لبنان«، اسرُتِجَع يف 18 حزيران )يونيو( 2020
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2647/files/2015/06/MOC-Cultural-Strategy-June-2017.pdf

42  »وضع حجر األساس إلطالق مروع الكونرسفاتوار يف ضبيه... داود: لبنان مستمّر يف مسريته الثقافية«، الّنهار، 20 كانون األّول 
)ديسمر( 2019.

China-aided conservatory starts construction in Lebanon «, Xinhua  43 «، 20 كانون األّول )ديسمر( 2019، 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/20/c_138647088.htm.

44   تجدُر اإلشارة يف هذا الّصدد إىل دراسٍة أعّدها الباحث يف مرحلة ما بعد الّدكتوراه، الدكتور فؤاد مريع، يف المعهد األلماين لألبحاث الرقية 
ي َتنتِهُجها بلديات الّضاحية )الجنوبّية لبريوت( بالّتعاون مع 

ّ
يف بريوت، ما بن العاَمْن 2016 و2017. وتنظُر الّدراسة يف الّسياسات الثقافّية ال

ة لها سياسات ومنطق 
َ
ذي يعكُس حياًة ثقافّية َنِشط

ّ
المرافق الثقافية يف المنطقة. وُتستثمُر وسائل مالّية مهّمة يف ُمختلف الميادين، األمُر ال

داخيل للعمِل خاّص بها.
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ــرى وأساســّية. أّمــا اجلــزء األكــر مــن 
ُ
وُتمحــِوُر بلديّــة بــريوت عملهــا حــوَل أربــِع مهّمــاٍت ك

املحفظة فُيكرَُّس للتنمية احلرضيّة وِللُبىن الّتحتّية. يف حن خُيّصُص سقٌف ثاٍن لتنمية املدينة 
ّصُص محفظــٌة ال بأس هبا 

ُ
مــة. وختاًما، خت

َ
ــا. وُيرصــُد اجلــزء الثالث ِللَحْوك ـا واجمتاعيًّ اقتصاديًـّ

جِرَيت معهم الُمقابالت، 
ُ
ذين أ

ّ
َح به األشخاص ال للتنمية الثقافّية والهوايات. وعىل حدِّ ما رصَّ

يتمضّــُن  وهــو  ُل جزًءا ال يتجزَّأ من مهّمات املجلس البلدي،  
ِّ
 الثقايف ُيشك

َ
فإّن الّتخطيط

ُذ مشاريع عّدة حوَل املكتبات البلديّة أو األحياء أو املتاحف  أوجًها شّت. ويف هذا اإلطار، ُتنفَّ
أو األماكن والفعالّيات الّثقافّية يف املدينة وكذلك حوَل الرتاث الثقايف واحِلَرف اليدويّة. وعىل 
الّرغم من رصِد سقٍف من املوازنة ِلمشاريَع ُمحّددة )املتاحف واملكتبات( أو لدعم األنشطة 
والفعالّيات الّثقافية، ال بّد من اإلقراِر بأّن ما ِمن قمٍس فعيلّ ُيكرَُّس للشؤون الثقافّية ويمتّتُع 
رى )ال سّيما 

ُ
ويل. فباستثناِء الّدعم املايل املرصود للمشاريع الك

ّ
برؤيٍة فعلّية عىل املدى الط

ذي حُيوُل ُدوَن 
ّ
ُع بلديّة بريوت غالبّية ُمســاهماهِتا عىل أســاٍس ســنويّ، األمُر ال املتاحف(، ُتوزِّ

ويل. ويف معرِض الُمقابــالت، تعّذَر الّتوّصــل إىل معرفِة 
ّ
تطويــر احليــاة الّثقافّيــة عــىل املــدى الط

املبلــغ العــاّم الُمخّصــص لهذا الّســقف. لكن، أمكَن جمُع قدٍر ضئيل مــن املعلومات املتفّرقة 
ت يف العام  حــول مشــاريَع ُمحــّددة. أّمــا موازنة بلديّة بريوت وموازنات مدن أخرى، فقــد ُنِرَ
ْوَكمة واحلزّي 

َ
ي تقوم بأنشطة الّدعوة يف مجاالت احل

ّ
2017 إثَر حملٍة أطلقهتا جمعّية »حنن«45 ال

العــام والــرّتاث )وكاَن املبلــغ اإلجمايل ملوازنة بلديّة بريوت يف العام 2017 يبلُغ 682,460,500,000 
ذت حملة »بلديات عاملكشوف« عىل عاتقها مهّمة تعزيز الّشفافّية 

ّ
لرية لبنانّية(46. وقد اخت

من خالِل نر القرارات البلديّة عىل اإلنرتنت. 

ا. املكتبات البلديّة 
ومتويلهــا  إدارهتــا   

ّ
تتــوىل ويه  األحيــاء،  يف  عاملــة  مكتبــاٍت  ثــالث  بــريوت  بلديّــة  متلــُك 

أيًضــا.  املكتبــات  فــي 
ّ
موظ ُمســتحّقات  َدْفــَع  البلديّــة  وتتكّفــُل  هــذا  وصيانهتــا.  بالكامــل 

عاتقهــا  عــىل  وتأخــُذ  واجلعيتــاوي،  ومونــو  الباشــورة  أحيــاِء  يف  فتقــُع  الثــالث  املكتبــات  أّمــا 
الّصحافّيــة  واملــواّد  العاّمــة،  الكتــب  إىل  بالوصــول  املواطنــَن  أمــام  املجــال  إفســاح  مهّمــة 
الُمطالعــة  تعزيــز  هــو  املكتبــات  هــذه  فهــدُف  للناشــئة.  ُمخّصصــة  تًبــا  كُ وُتقــّدُم  ت، 

ّ
واملجــال

 مــن خــالِل العمــل عــىل تقريهبــا للعاّمــة، كمــا تقــدميُ برامــج تنشــيٍط وتعلــمي عــىل حــّد ســواء. 
فهيــا، 

ّ
أّمــا املوازنــُة املرصــودُة للمصاريــف الّتشــغيلّية لهــذه املكتبــات وِلمســتحّقات موظ  

مــن دوِن احتســاِب املبالــغ املطلوبة لتشــييدها، فتبلــُغ حــوايل 300,000 دوالر للمكتبات الّثالث 

http://nahnoo.org/about-us/  ،2018 )45  نحن، اسرُتِجَع يف 26 تموز )يوليو

https://mutslb.org/?p=3954 ،2017 )ت يف 20 كانون الّثاين )يناير 46  »موازنة بلدية بريوت لعام 2017«، ُنِرَ
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َضــت البلِديّــُة جمعّيــة الّســبيل مهّمــَة إدارة هــذه املكتبــات، وذلــَك مبوجــِب  ُمجمتعــًة. وقــد فوَّ
عقوٍد مّدهتا سنتان وقابلة للتجديد47.

ب. املتاحف
 مدينــة باريس ببــريوت منذ العــام 2008، أن مَسَح 

َ
ــذي ربــط

ّ
كان مــن شــأن مــروع الّتعــاون ال

ي بِمروع »بيــت بريوت«، أو  بنــاين الّتاريي وباحلفاظ عليــه، فمُسِّ
ّ
بإعــادة تأهيــل البيــت الل

»البيــت األصفــر«، الــّذي أّدت مدينــة باريــس دوَر الُمســاعدة يف إدارتــه، إىل جانــب بلديّــة 
ت مدينة باريس عىل دعٍم مايلّ قّدمته وزارة الّشؤون 

َ
بريوت. ويف إطار هذا املروع، حصل

اخلارجّية والّتنمية الدولية يف فرنسا وبلغت قدًرا وصَل إىل 30,490 يورو مضَن إطاِر استدراج 
املــروع  هــذا  تكاليــف  أّمــا  للبنــان.  والُمخّصصــة  ســنوات  ثــالِث  عــىل  الُممتــّدة  املشــاريع 
َعت بالّتســاِوي عىل  َرت بنحــِو 94,745 يــورو ُوزِّ اإلجمالّيــة عــىل مــدى ثــالث ســنوات فقــد ُقدِّ
لٍّ من مدينة باريس وبلدية بريوت ووزارة الّشــؤون اخلارجّية والّتنمية الدولية يف فرنســا، 

ُ
ك

علًمــا أّن حّصــَة مدينــة باريــس وصلــت إىل 34,130 يــورو مــن أصــل الّتكاليــف اإلجمالّيــة، يف 
َص موازنًة  صِّ

ُ
حــن بلغــت حّصــة بلديّة بريوت 30,125 يورو48. وعىل بلديّة بريوت اليوَم أن خت

لتشــغيل املرفــق الثقــايف كامــاًل. وال بّد، يف هذا الّصدد، ِمن إعداِد إطــار هذه البنية القانوينّ 
فــَن املطلوبــن مــن أجــل تشــغيلها، وهــم الُمديُر، واملســؤول عن 

ّ
للمتّكــِن مــن توظيــف املوظ

املحفوظات، والُمرمج باإلضافة إىل الفريق التشــغييلّ، عىل أن تتكّفَل البلديّة نفهسا دفَع 
ها. لكن، حّت الســاعة، ال يســتقبُل »بيت بريوت« الُممّسى أيًضا »البيت 

ّ
مســتحقاهتم كل

اخلــاّص  القطــاع  ُيطلقهــا  لُمبــادراٍت  أقســامه  ــُر  فُيؤجِّ ســوى مشــاريع خارجّيــة،  األصفــر«، 
والُمجمتع املدين، أّما مروع املتحف البلدي فال تزاُل والدته ُمرتقبة. 

هــذا وقــد ُوِضــَع متحــف رسســق يف ُعهدِة رئيس املجلــس البلدي يف مدينــة بريوت. وقد 
َفــت أعمــاُل ترمميــِه مبلًغــا تــراوَح قــدرُه مــا بــَن 12 إىل 15 مليــون دوالر. ومــَن املعلــوم أّن 

َّ
كل

ذي 
ّ
ُص لتشــغيله، وذلَك مبوجــِب البند ال املتحــَف هــذا يتلّقــى من البلديِّة متوياًل ســنويًّا خُيصَّ

ي تّتخذ عىل عاتقها إدارة املتحف منذ ســيتينيات القرن املنرصم. وينصُّ 
ّ
جنة ال

ّ
وضعته الل

هــذا البنــد عــىل أن تتعّهــد البلديّة بتخصيِص 5 يف املئة من رســوم تراخيص البناء يف بريوت 

47   حسبما رّصحت به ماتيلدا خوري، المسؤولة عن الحقيبة الّثقافّية يف بلديّة بريوت، 15 حزيران )يونيو( 2017.

48   تتوّفُر هذه المعلومات عىل الموقع الّتايل: 
  http://labs.paris.fr/commun/rapport_activite_2010/delegation-generale-aux-relations-internation.html 

وهو موقٌع تابع للبعثة العاّمة للعالقات الّدولّية. وقد تعّذَر، يف هذه الحالة، الحصول عىل معلوماٍت تخصُّ حّصة بلديّة بريوت يف تمويل 
مروع »بيت بريوت«.
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إلدارة املتحــف برّمتــه49. ويف ظــلِّ الطفــرة يف العقــارات خــالَل الّســنوات الُمنرصمــة، ُيمكــُن 
ت معرفة املزيد مــن الّتفاصيل حوَل األرقام 

َ
الّتكّهــن بــأّن املبالــَغ هذه طائلة. لكن، اســتحال

العائدة إىل متويل املتحف حاليًّا. 

ت. الفعالّيات واملرافق الثقافّية
ي ُتقاُم مضَن نطاِق 

ّ
ُيضــخُّ جــزٌء كبــري مــن املوازنة املرصودة للثقافة يف الفعالّيات الثقافّيــة ال

املدينة وتستفيُد من دعٍم مايلّ ُتقّدمه لها البلديّة عىل أساٍس سنويّ. عدُد هذه الفعالّيات 
البرصيّــة  والفنــون  واألدب  واملوســيقى  الّســينما  تمشــُل  عــّدة  مياديــَن  ــي 

ّ
تغط ويه  كبــرٌي، 

واملهرجانات والفعالّيات املوّجهة للناشئة باإلضافة إىل ميادين العلوم والرتبية والهوايات، 
ه إىل رغبــة البلديّــة يف الّتدّخل يف مياديَن شــّت ويف مراكز اهمتاٍم ُمختلفة. وكما  وذلــَك مــردُّ
يف وزارة الّثقافــة، كذلــَك يف بلديّــة بــريوت، جيــب أن تكــوَن اجلمعيــات الّراغبــة يف االســتفادة 
لَّ سنٍة، طلَب ترشيٍح ُمفّصاًل 

ُ
من ُمساعدٍة مالّية جمعّياٍت ال تبيغ الّرحب. وعلهيا أن ُتقّدم، ك

 جلنٌة 
ّ

ي تتــوىل
ّ
)عــرض املــروع، وفئــات اجلمهــور الُمســتهدفة، واملوازنــة الُمقــّدرة( للبلديّة ال

فهيا تقييم امللفات. 
جنــُة مــن خمســة أعضــاء ُينتخبــون ملــّدة ســّت ســنواٍت، شــأهنا يف ذلــَك 

ّ
تتكــّوُن هــذه الل

جنة أشــخاًصا لهم 
ّ
شــأُن املجلــس البلــدي. وُيعــاُد الّنظــُر يف تشــكيلها ُكلَّ ســنة. وتتمضّــُن الل

مســرياٌت ُمختلفــة، وذلــَك ُبغيــَة تقييــم الُمبادرة من جوانهبــا الُمختلفة، أي جــودة الرمجة 
الفنّيــة، وجــدوى الفعالّيــة واجلانــب املــايل والّشــّق االجمتــايع وإرشاك اجلمهــور. وهنــا أيًضــا، 
جنــة كوهنــا استشــاريّة فحســب، ويقتــرُص دورهــا عــىل رفــِع توصيــاٍت إىل 

ّ
ال تعــدو هــذه الل

ــذي تعــوُد لــه الكلمــة الفصــل. وقــد 
ّ
ــِف مــن أربعــة وعرشيــن عضــًوا وال

ّ
املجلــس البلــدي املؤل

 تلتئــَم يف مواعيــَد محــّددة، ذلــَك أهّنــا تتلّقــى دائًمــا مشــاريع كثــرية طــوال 
ّ

جنــة أال
ّ
ارتــأت الل

ا كافًيــا )ثالثــة إىل أربعــة مشــاريع(، تلتئــُم  العــام. فحــَن يبلــُغ عــدد املشــاريع الُمقّدمــة حــدًّ
لطلــِب  تلبيــًة  جــاءت  االجمتــاع  يف  الُمرونــة  هــذه  أّن  علًمــا  الرتشــيحات،  فُتقــمّي  جنــة 

ّ
الل

ــَد باالنتظــاِر أهشــًرا عــّدة ريمثــا ُينظــُر يف امللفــات.  ــي ال ترغــُب يف أن ُتقيَّ
ّ
بعــض اجلمعيــات ال

ــُم يف غضــوِن أهشــٍر قليلــة ُقَبيــَل إطالقهــا.
ّ
 هــذا وال بــّد مــن اإلقــرار بــأّن مبــادراٍت كثــرية ُتنظ

عندما حيظى طلُب الُمســاعدة بالقبول، جيُب، بعد ذلَك، أن يناَل موافقة وزارة املالّية.   
وهنا أيًضا تســتغرُق العملّية وقًتا طوياًل. ويف حاِل كانت املبالغ املطلوبة ضخمة، قد تطوُل 

Le musée Sursock fait peau neuve pour 10 millions de dollars «, Le Commerce du Levant,  49 « 1 تموز )يوليو( 2008، 
https://www.lecommercedulevant.com/article/16496-le-muse-sursock-fait-peau-neuve-pour-10-millions-de-dollars 

Sursock Museum restoration complete : to reopen this spring «, Business News «، 3 آذار )مارس( 2014، 
http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails.aspx?ItemID=3870
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املهــل حــّت ســتة أهشــر. وعــىل الّرغــم مــن تعــّذِر معرفــة قــدر الُمســاعدات املالّيــة املمنوحــة، 
ــا. ويف مــا  ليًّ

ُ
ــا وإّمــا ك ُل املشــاريع املقبولــة إّمــا جزئيًّ ُعِلــَم أّن مــا ِمــن حــدٍّ أقــىَص لهــا. وقــد ُتمــوَّ

 األولويّــُة للفعالّيــات املّجانّيــة، املفتوحــة أمــاَم اجلميــع والّراميــة 
َ

خيــّص معايــري التقييــم، ُتــوىل
إىل اســتهداِف رشحيــة واســعة مــن اجلمهــور50. وعــادًة مــا تســتهدُف البلديّة البــىن واجلمعّيات 
الثقافّية القامئة أساًســا. إذ جيُدر هبذه البىن واجلمعيات أن تقرتَح برنامًجا ســنويًّا وأن ُتثِبَت 
 عىل مزاولهتا نشاطها. ويف حاالٍت أخرى، ُتمنُح ُمساعداٌت ملبادراٍت حديثة 

َ
الزتامها وحتافظ

لِّ مبادرة عىل حدة. وكما ورَد آنًفا، فإّن مرسح املدينة يناُل 
ُ
العهد أو فريدة من نوعها أو ِلك

لَّ سنة. 
ُ
ُمساعدًة ك

ُ البلديّة  وجســي أيًضــا. ويف هــذا اإلطــار، ُتَيــرسِّ
ّ
هــذا وُيمكــن أن ُيلمتــَس دعــم البلديّــة الل

إقامة الفعالّيات، من خالِل إعطاهِئا اإلذَن بالّنفاذ إىل مساحاٍت حرضيّة )عىل غرار مرائب 
السّيارات واحلدائق( أو من خالِل مّد العوِن يف الّصيانة وخدمات الّتنظيف وغري ذلك.

ث. اتفاقات الّتعاون
عــىل غــراِر مــروع »بيــت بــريوت«، يزخــُر رصيــد البلديّــة بالكثــري مــن اتّفاقــات الّتعــاون )أو 
ــي أبرمهتــا مــع باريــس أو كولونيــا أو جنيف. وتنــدرُج هــذه االتفاقات يف 

ّ
اتّفاقــات التفاهــم( ال

ل هــذه االتفاقات  مســاِر عمــٍل ُمشــرتك ال يســتوجُب االلــزتاَم القانــوينّ. هــذا وُيمكــُن أن ُتشــكِّ
موضوَع تبادٍل وتعاون يف شّت امليادين، يمشُل الرامج الثقافّية مضًنا.

آليــات  مســألِة  إىل  األّويل  املدخــل  هــذا  شــأِن  مــن 
مــن  يمســَح،  أن  الّثقــايف  القطــاع  العــاّم يف  المتويــل 
يتــرّصُف  ــي 

ّ
ال باملياديــن  اإلحاطــة  بتحســِن  جهــة، 

فهيا جهاٌز ما، عىل غرار وزارة الّثقافة، حبسِب ُمقتىَض األولويّات، كما هو احلاُل بالّنسبة إىل 
املعهد الوطي العايل للموسيقى- ومن األهمّية مبكان، يف هذا الّصدد، أن ُتطرَح تساؤالٌت 
ذي سبَق 

ّ
حوَل الّدوافع السياسية والتارخيّية الكامنة وراَء هذا االستثمار املايلّ والعقاريّ ال

بأشــواٍط اســتحداَث وزارة الّثقافة يف لبنان. ومن جهٍة أخرى، يمسُح هذا املدخل باســتنتاج 
ي 

ّ
فن وبدل إجيار، ال

ّ
التكاليف املالّية الُمرهقة، ِمن مصاريف تشــغيلّية ومســتحقات املوظ

ت يف العام 
َ
50   عىل سبيل المثال، »مهرجان بريوت  ُترنّم« هو فعالّية مّجانّية ُتقام عىل مدى 23 يوًما يف كُلِّ الكنائس ضمَن المدينة، وقد نال

2016 ُمساعدًة من البلديّة. و«عيش األرشفّية« هو فعالّية موسيقّية ُتقاُم يف ساسن وقد مّولتها البلديّة بالكامل. باإلضافة إىل ذلك، مّولت 
يًّا.

ّ
البلديّة، يف العام 2016، ثالثة مهرجاناٍت سينمائّية جزئيًّا أو كل

ــة  الخاتمــــــــــــــــــــــــــ

التمويــل العــاّم للّثقافــة يف لبنــان: فهــُم النظــام املؤّسســي وآلّياتــهنظرة حول السياسات الثقافية يف لبنان 111



لٍّ مــن املديريّــة العاّمــة للشــؤون الّثقافّيــة واملديريّــة 
ُ
تســتحوُذ عــىل جــزٍء كبــري مــن موازنــِة ك

العاّمة لآلثار. 
بنانّيــة يف الّشــّق الّثقــايف، فــال 

ّ
ــذي تؤّديــه البلديّــات عــىل كامــل األرايض الل

ّ
أّمــا الــّدوُر ال

ــُن مــن تقييم الوقــع الفعيلّ 
ِّ
َد الغمــوض عنــه، وذلــَك عــىل حنــٍو ُيمك يــزاُل يف حاجــٍة إىل أن ُيبــدَّ

ّ. ولعــلَّ بلديّــة بــريوت خري مصــداٍق عىل 
ّ

ــذي حُيدثــه المتويــل العــام عــىل الُمســتوى املحــيل
ّ
ال

َتــْن. ويف  يــه مؤّسســٌة عــىل صِعيــَدي الدينامّيــة والتنميــة الثقافيَّ ــذي قــد تؤدِّ
ّ
الــّدور الَقــميِّ ال

ي ُتضاُف 
ّ
ي تقوُم بباقٍة ُمتنّوعة من األنشطة الّثقافية والفنّية ال

ّ
حالة البلديات األخرى ال

ــّدَد السياســات الثقافّيــة 
ُ

مــة يف املنطقــة، فمــن األهمّيــة مبــكان أن حت
ّ
إىل املهرجانــات الُمنظ

ّدَد 
ُ

ي ترصدها البلديات الُمختلفة وقدرهتا عىل العمل، كما أن حت
ّ
املحلّية، جلهِة األموال ال

ُز عدًدا من الُمبادرات.  فِّ
ُ

ي حت
ّ
االسرتاتيجّيات االقتصاديّة والسّياحّية ال

أّمــا وقــد ُعِرَضــت، عىل قدِر املعلومات الُمتاحة، كيفية توزيِع املوازنات مضَن إطار وزارة 
الّثقافــة، وعــىل نطــاٍق أصغــَر، مضــَن بلديّــة بريوت، فال بــّد من اإلقراِر بأّن مســألة الشــفافّية 
بنــاينّ. 

ّ
ــى بقــدٍر عــاٍل مــن األهمّيــة يف أوســاط القطــاع العــام الل

َ
والوصــول إىل املعلومــات حتظ

وتواصُل الكثرُي من الُمبادراِت الُمنبثقة عن املجمتع املدين مهاّمها يف القيام بأنشطة الّدعوة 
كلها، عىل غراِر إصدار القانون 

ُ
يف هــذا الّصــدد، وبعــُض هذه الُمبادرات الُمتقّدمة قد آَتت أ

بناين يف كانون الّثاين 
ّ
ذي أقّره مجلس الّنواب الل

ّ
ق باحلّق يف الوصول إىل املعلومات ال

ّ
الُمتعل

)ينايــر( مــن العــام 2017، وكذلــَك إقــرار املوازنــة يف أيلــول )ســبتمر( مــن العــام نفســه. لكــن، 
ال بــّد مــن معرفــِة إىل أيّ حــدٍّ ُتطّبــُق هــذه القوانــن اليــوم، إذ احتــّل لبنــان، يف العــام 2019، 
املركــز الســابع والثالثــن بعــد املئــة مــن أصــِل مئــة ومثانــن بلــًدا يف مــؤرّش مــدركات الفســاد 
الــّذي حتــّدده منظمــٌة غــري حكومّيــٍة يه منظمة »الشــفافية الدوليــة«51. فإرادُة املؤّسســات 
العاّمــة وكذلــَك قدرهتــا التقنية عىل أن تكوَن يف موضــٍع خُيّولها الترصحي باملعلومات املطلوبة 
ت(، مســألٌة 

ّ
ــق حبفــظ الوثائــق وإدراة الســجال

ّ
ونــر تقاريرهــا الســنوية )ثّمــة صعوبــات تتعل

ذي حُيّرُكه الّدافع إىل مكافحة الفســاد، والّرغبُة 
ّ
ُتشــّكل شــغل املجمتع املدين الّشــاغل52، ال

يف االخنراِط أكَر يف املسار الّدميقراطيّ للحياة العاّمة. 
ُل، حبســِب أرقام العام 2015، نســبة 1.56  بنانّيــة، إذ متلــُك موازنــًة ُتشــكِّ

ّ
ووزارة الّثقافــة الل

ــذي تمتّتُع به 
ّ
يف املئــة مــن املوازنــة اإلجمالّيــة، فهــي تمتّتــُع هبامــش مناورٍة أفضــَل من ذلك ال

51  منظمة الشفافية الّدولية، اسرتجَع يف 18 حزيران )يونيو( 2020، 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

Accès à l’information : la loi ne suffit pas «، Le Commerce du Levant  52 «، 1 حزيران )يونيو( 
https://www.lecommercedulevant.com/article/27419-accs-linformation-la-loi-ne-suffit-pas 

» Droit d’accès à l’information « ،عّساف
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وزارات الّثقافة يف الُبلدان الواقعة عىل الضّفة اجلنوبية من البحر األبيض املتوّسط. فموازنة 
الثقافة يف تونس ُتســاوي 0.64 يف املئة من املوازنة اإلجمالّية، ويف املغرب 0.53 يف املئة، ويف 
اجلزائــر 0.23 يف املئــة )تعــوُد هــذه األرقام إىل العام 2013، حســبما ورَدت يف رمٍس حاســويبّ من 
 أّن نســبة 

ُ إعــداِد منظمــة »ثقافــة ميــد«(53، لكــّن ُمقارنــَة هذه األرقــام ُمقارنــًة ُمجّردة ُتبنِّ
0.23 يف املئــة مــن أصــِل موازنــة احلكومــة اجلزائريــة اإلجمالّيــة )ُتســاوي 4,335.6 مليار دينار 
ّصُص للقطاع الّثقايف، 

ُ
ي خت

ّ
جزائري، أي ما ُيعادل 55,934,782,085,791.60 لرية لبنانّية( ال

بنانّية املرصودة للثقافة. فاألعماُل اخلرييّة واملؤّسســات األجنبّية، 
ّ
ــى قميــة املوازنــة الل

ّ
تتخط

َرى، تبقى حّت اليوم العامَل األســايسّ يف 
ُ
مات واملؤّسســات الّدولية الك

ّ
باإلضافة إىل املنظ

ي ُتقــّدُم معلوماٍت 
ّ
متويــل القطــاع الّثقــايف يف لبنــان. وعــىل الّرغــم من الّدراســات املتوّفــرة ال

ي تكتنُف 
ّ
مة حوَل هذه املسألة، كان من شأِن املسح امليداين أن مسَح بتبياِن الصعوبة ال قيِّ

الوصول إىل تفاصيل املوازنات والُمساعدات املمنوحة أو حّت التقارير السنوية عن نفقات 
بعِض املرافق يف الّشّق الّثقايف )عىل غرار املصارف واملؤّسسات والسفارات(. وعليه، فال بّد 
مــن أن يواصــل هــؤالء العاملون بذَل اجلهود يف هذا الّصدد، عىل أن تنمضَّ إلهيم الُمبادرات 
الّرامية إىل جمع املعلومات وتوعية الُمرّصحَن هبا عىل هذه األنواع من املسائل الّشائكة.

https://www.medculture.eu/fr/country/infographics/tunisia ،2020 )53   موقع منظمة ثقافة ميد، اسرُتِجَع يف 18 حزيران )يونيو
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 نبذة عن الكاتبة 
Université d’Aix-Marseille يف فرنســا،  يه طالبــة دكتــوراه يف جامعــة   ســيليا حســاين 
ويه ُملحقــة مبعهــد البحــوث والدراســات حــول العــوامل العربّيــة والُمســلمة وكذلــَك مختــر 
الّدراســات يف علوم الفنون. هذا وقد نالت حّســاين منحًة ملتابعة دراســتها يف الّدكتوراه من 
املعهــد األملــاين لألحبــاث الرقّيــة يف بريوت. يدوُر عمُل حّســاين حول وســائط الفــّن والّثقافة 
الُمرتبطــة بوضــع السياســات الثقافيــة يف لبنــان. ويف موازاة ذلك، تعمُل حّســاين ُمستشــارًة 
واخلاّصــة  املتوّســط،  البحــر  منطقــة  يف  الُمقامــة  باملشــاريع  ختتــصُّ  إذ  الّثقــايف،  القطــاع  يف 
بتنمية القدرات والزتويد باخلرات مضَن مبادراٍت ُتطلُق يف منطقة الّرق األوســط ومشال 
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»كافيــه  يف  القهــوة  أرتشــف  عــًرا   
ٍ
صديــق برفقــة  جلســُت 

يونــس« يف منطقــة الحمــراء يف بــروت. وُيعــّد هــذا املقهــى 
اّلذي فتح أبوابه يف ثالثينيات القرن املــايض رشكة عائلية، أّما 
اليوم فقــد تحــّول إىل سلســلة مطاعــم تمتلك فروًعــا خارج 
يز  العاصمة. يفخر أصحاب هــذا املرشوع بمــزج التقاليد وتعز
تراث املنتجات العالية الجودة وتقديــم خدمة فريدة لزبائنه، 
وُيعتــر هــذا املقهى أقــدم محمصــة بــن يف لبنــان، فبعضهم 
ال يشــرتي هــذا املنتــج إاّل منــه. وبينمــا كّنــا جالَســنْي نتبــادل 
األحاديث، اقرتب مّنا رجٌل يف بداية الثالثينيات واستعلم عن 
يــاريت وطنه، ومــا إن أجبته بأنــي أقوم  اســَمْينا وعن ســبب ز
بدراســة حول تــراث بــروت حــى أُصيــب بدهشــة. وبعد أن 
عرّف عن نفســه باســم إســكندر1 طــرح عليّ ســؤااًل ســجاليًّا: 
»هل بقي أي تــراث يف هــذه املدينــة؟« وحّثي علــى اإلرساع 
ا ال محالة«.  يًبــا جــدًّ يف بحــي، ُمضيًفا: »ســيقضون عليــه قر
وقد بدا إســكندر واثًقا من أّن اإلرث الثقايف ال يلقى تقديًرا يف 

وطنه، خاصة يف العاصمة. 

1  تّم تبديل األسماء.



ًدا  ر هذه القّصة القصرية نظرة أهايل بريوت إىل تراهثم عموًما، فهم يعترونه تراًثا مهدَّ وُتصوِّ
رة للركات العقارية. يتشارك  الت والُممارسات الُمَدمِّ نتيجة إهمال السلطات و/أو التدخُّ
اث.  ّية الي هتمّ بالرتُّ

ِّ
مات املحل

ّ
ان بل أيًضا الناشطون والُمنظ

ّ
يف هذا الرّأي ليس فقط الُسك

إّن الركات اخلاّصة، وحتديًدا الركات العقاريّة مهنا، تلجأ إىل استخدام الرّتاث يف خطاهبا 
ك احلّر. 

ُّ
ذي يوّجهه االســتغالل الّتجاري وأنظمــة الّتمل

ّ
بغيــة الّتحفــزي عــىل الّتحــول احلرضي ال

ـا يف الفــرتة الــي أعقبــت احلــرب األهلّيــة )1990-1975(، دعــم هذا  وَبعــَد أن اكتســب زخًمــا قويًـّ
ــا عملّيــة إعــادة اإلعمار والتنمّية املدفوعة مبصاحل الســوق والــي أثّرت أيًضا عىل  املنِطــق جزئيًّ
القطاع الثقايف. ومن هذا املنطلق، كتبت مارييك كرجينن ومىن فواز عن »تغيري يف طريقة عمل 
ي تستخدم مجموعة من التكتيات الُمختلفة، من بينها أن تتنازل عن صالحّياهتا 

ّ
احلكومة ال

لصاحل القطاع اخلاص، أو أن ُتعيد صياغة الطريقة الي حتدث هبا الُممارسات الروتينّية، كما 
يف حــال إصــدار تراخيــص البنــاء مثــاًل«2. وبعكس الُرؤية الشــعبّية الي ســادت حــول فرتة ما 
قبَل احلرب يف لبنان خالل ما ُيمّسى بـ«العرص الذهيب«، ليس الوضع الراهن ُمجّرد إرٍث من احلرب 
ل )Laissez-faire( الي تطّورت كجزٍء مّما  األهلّية، إنّما ساهمت بذلك سياسات عدم التدخُّ
 ُتمّسيه كارولن غايتس »ُجمهوريّة لبنان التاجرة«3، الي انبثقت ُبَعيد االستقالل يف سنة 1943.

اث كعملّية ثقافّية ُمعّقدة وكمــوِرد4، ُيقّدم هذا البحث رسًدا لوضع  مــن خــالل تناُول الرتُّ  
اث يف لبنان الُمعارِص، مع الرتكزي بشكٍل خاّص عىل بريوت،  قة بالرتُّ

ِّ
السياسات الثقافّية الُمتعل

ويســتند إىل مفهوم للسياســة يتشــّكل من خالل »ُممارســات جتمع ما بن التفسري والتأويل 
والتجميع والتطبيق«5. وباعمتادي عىل مفهوم »السياسات الثقافّية المضنّية« الذي تبّنته 
ناديــا فــون مالتســان6، والذي ُيشــّدد عىل التداخل ما بــن اجُلهود المضنّيــة والظاِهرة، فإنّي 
قة 

ِّ
يف هذا البحث أنظُر كيف أّن العالقة الي َتربِط بن صناعة السياسات واخِلطابات الُمتعل

اث تتأثّر بواِقع سيايسّ واجمتايعّ يقع يف املايض واحلارِض، وَيطمح إىل الُمستقبل7. بالرتُّ

2  Krijnen, Marieke and Mona Fawaz. “Exception as the Rule: High-End Developments in Neoliberal Beirut.” 
Built Environment 36:2 )2010(: 245-259, 128.

3   Gates, Carolyn. The Merchant Republic of Lebanon: Rise of an Open Economy. London: I.B. Tauris, 1989.

 ;Breglia, Lisa. Monumental Ambivalence: The Politics of Heritage. Austin: University of Texas Press, 2006 قارن  4
Smith, Laurajane. Uses of Heritage. London: Routledge, 2006.

5  Clarke, John, Dave Bainton, Noemi Lendvai, and Paul Stubbs. “Moving Policy Studies”, in J. Clarke, D. 
Bainton, N. Lendvai, and P. Stubbs )eds(, Making Policy Move. Towards a Politics of Translation and Assemblage. 
Bristol: Policy Press, 2015, 30.

6  von Maltzahn, Nadia. “‘What Cultural Policies?’ Explicit and Implicit Cultural Policies in Lebanon.” 
Middle East - Topics & Arguments 7 )2017(: 75–84.

ناقشه هنا بشكٍل أسايسّ من الفرتة ما بن نيسان/أبريل 2013 ونيسان/أبريل 2014، وقد اشتمل عىل 
ُ
7  تّم إجراء الجزء األكر من البحث الذي أ

مة وأبحاث األرشيف.
ّ
ُمالحظة الُمشاِركن والُمقابالت شبه الُمنظ
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الُمّتحــدة  مــم 
ُ
األ مــة 

ّ
كُمنظ دولّيــة  مــات 

ّ
ُمنظ تــؤّدي 

للرتبيــة والعلــم والّثقافــة )UNESCO( واملجِلــس 
دوًرا   )ICOMOS( واملواِقــع  للمعاِلــم  الــدويل 
اث العاملي، فُتشــّدد عىل  أساســيًّا يف تعزيز قمية الرتُّ
له من أهّمّية بالنســبة 

ّ
رضورة احلفاظ عليه؛ ملا ُيشــك

مــع  تتوافــق  الــي  لسياســاهتا  ج  وُتــَروِّ البرشيّــة،  إىل 
برمــت ســنة 197. إن 

ُ
ــي أ

ّ
اتفاقيــة الــرتاث العاملــي ال

مفهوم الرتاث الذي تتبّناه هذه املؤّسسات، والذي 
يعمتد عىل منوذج »غريب« للحماية واحلفظ، يمشل 
لــورا  وَتقــرِتح  واألثريــة.  واجلماليــات  العمــر  صفــات 
 AHD Authorized Heritage( »جــان مسيــث عبــارة »اخلطــاب الُمعَتَمــد حــول الــرّتاث
اث، وقميته اجلوهرية،  Discourse( والذي يشري إىل إعطاء األهّمية إىل األساس املاّدي للرتُّ

ومعرفة اخلراء الي تعتر أساسية لتقييم املواقع والقطع األثريّة والعادات والتقاليد8. 
يف لبنان تقّدر املبادرات الي هتم بالرّتاث اخلرة األجنبّية والتفســري املهي الذي توفره، 
ــا عــىل أرض الواقــع. وتعتــر بعــض  ــا إىل نــدرة السياســات واملــوارد محليًّ ويرجــع ذلــك جزئيًّ
ل من العنف وانعدام 

ّ
املؤسسات أّن الويع بالرتاث الثقايف والفهم املتبادل لالختالف قد يقل

الّثقة. وهذا ما جيّسد مبادئ دستور اليونسكو الي تنّص عىل ما ييل:
»لطاملــا كان جهــل الّشــعوب لبعهضــا البعض ســبًبا ُمشــرتًكا ملصــدر الّريبة والّشــك بن 
األمم عىل مّر الّتارخي ولتحّول خالفاهتا إىل حروب يف كثري من األحيان« )يونسكو 1945(. 

ــا يف بلٍد كلبنان يعاين من ذكريــات احلرب األلمية، وغالًبا  تتَِّخــذ هــذه اجلملــة معىًن خاصًّ
ــي 

ّ
مــا يشــّكل منطــق »السياســات الّدوليــة اإلنقاذيّــة«9 أســاس اخلطابــات واملمارســات ال

اث يف لبنــان، مّمــا جيعــل »مفعــول  ــي ُتعــىن بالــرتُّ
ّ
ّيــة ال

ِّ
مــات املحل

ّ
يعمتدهــا الفاِعلــون والُمنظ

اعمتاد مبادئ اليونسكو« )UNESCOisation( ممكًنا10، بيد أّن ذلك ال مينح خصوصيات 
البلــد اهمتاًمــا كبرًيا، مبا فهيا العوامل االجمتاعية والسياســية واالقتصاديّة. وتســاهم فكرة 
الرّتاث العاملي يف إبراز مفهوم اجلذور الُمشرتكة للبرشيّة، ُمعترًة املواقع املدرجة مضن الحئة 

8  Smith, Uses of Heritage.

9  Butler, Beverley. Return to Alexandria: An Ethnography of Cultural Revivalism and Museum Memory. 
Walnut Creek: Left Coast Press, 2007.

10  Berliner, David. “Multiple Nostalgias: the Fabric of Heritage in Luang Prabang )Lao PDR(.” Journal of the 
Royal Anthropological Institute 18:4 )2012(: 769-786.

I.مــــــــــــــــــــــفعول 
ــة  ُمنظّمــــــــــــــــــــــــــــ
األُمــم املتّحـــــــــدة 
للتبيـــــــة والعلم 
والثقافـــــــــــــــــــــــــة 
)اليـــــــــونســـكو(

اث وصـــــــــــــــــــناعة الســـــــــــــــــــياسات يف لبـــــــــــــــــــناننظرة حول السياسات الثقافية يف لبنان الـــــــــــــــــــرُّ 120



ا للجميع، مّما يستديع عىل األقل واجب االعتناء هبا11. وتستند نظريّة 
ً
الرّتاث العاملي ملك

ــا بأمنــاط وتفســريات يعطهيــا »الغــرب«  يًّ
ّ
الــرّتاث واحلفــاظ عليــه إىل منطــق عاملــي يندمــج كل

ــي يعترها أساســّية. وتســاعد برامج اليونســكو عــىل توعية وهتذيب 
ّ
ملعــىن الــرّتاث والِقــمي ال

كّل مــن ُيعتــر غــري قــادر عــىل احــرتام املكانــة اخلاّصــة لهــذا الــرتاث، مــا يــرتك بالعــادة مجــااًل 
ية حلمايته.

ّ
ضّيًقا للرؤية واالسرتاتيجّيات املحل

وتؤثّــر سياســات »وســطاء الّثقافــة العامليــة«12 مثل اليونســكو وإيكومــوس يف خطابات 
ذت ثالث هيئات لليونسكو بريوت مقرًّا لها، 

ّ
اث وممارساهتا، وقد اخت الُمبادرات املعنّية بالرتُّ

جنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونيســكو، ومكتب 
ّ
 ملنظمــة اليونيســكو، والل

ّ
ويه: املكتــب املحــيل

ــذي يــمّض لبنــان والعــراق واألردن وســوريا، والذي شــّددت منّســقته 
ّ
اليونيســكو اإلقلميــي ال

النا خالل ُمقابلة معها عىل أهمّية الراكة مع وكاالت اليونيسكو األجنبّية، فتحّدثت عن 
التعــاون مــع رُشكاء مــن أوروبــا والــرق األوســط مضــن مروع شــبكة املــداِرس، وأضافت: 
ل جمع أفراد من مناطق مختلفة، وأيًضا من دوٍل أخرى، أهمّية كبرية بالنسبة إىل 

ّ
»يشك

قــاء عــىل التعــّرف عــىل بعهضم«13. وأشــارت ناديــن، ممّثلة 
ّ
اليونســكو، فيســاعدهم هــذا الل

 جزًءا صغرًيا من 
ّ

اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونيســكو، إىل أّن موضوع الرّتاث ال يشــّكل إال
مــة14. وقــد عــّر العديــد مــن اجلمعّيــات املعنّيــة بالــرّتاث، والــي 

ّ
ــي تقّدمهــا املنظ

ّ
األنشــطة ال

مم الُمّتحدة، 
ُ
مة األ

ّ
 لُمنظ

ّ
اهتا حيال أنشطة املكتب املحيل

ّ
تّتخذ بريوت مقرًّا لها، عن حتفظ

راِفَضــًة تقاُعــس هــذا املكتــب عن دعم جهود الّناشــطن حلماية إرث بــريوت العمراين وعدم 
استجابته ملحاوالهتم يف إقامة تعاوٍن ُمشرتك.

11   تندرج خمسة مواقع يف لبنان عىل قائمة اليونسكو لمواقع الرتاث العالمي فحسب، وال يقع أيٌّ منها يف بريوت. أّما هذه 
المواقع فهي: عنجر، وبعلبك، وجبيل، ووادي قاديشا وحرش أرز الرّب، ولمعلومات إضافّية يرىج مراجعة معايري االختيار  

/http://whc.unesco.org/en/criteria وقد أعلنت وزارة الثقافة يف خطتها الخمسية أنها ستسىع إىل إدراج مواقع أثرية أخرى عىل 
قائمة اليونسكو لمواقع الرتاث العالمي.

12   Butler, Return to Alexandria.

13  مقابلة أجريت مع مسؤولة يف اليونسكو يف 26 شباط 2014.

14  مقابلة أجريت مع مسؤولة يف اليونسكو يف 26 شباط 2014.

اث وصـــــــــــــــــــناعة الســـــــــــــــــــياسات يف لبـــــــــــــــــــناننظرة حول السياسات الثقافية يف لبنان الـــــــــــــــــــرُّ 121



ُمبــادرات  عــّدة  رشعــت  األخــرية،  الســنوات  يف 
وجمعّيــات حبملــة تدافــع فهيــا عــن الــرّتاث الوطــي. 
ل هــذه احلملــة مــن ناِشــطن، ومــن صاِنــيع 

ّ
وتتشــك

السياســات (المضنّية)، ومؤّسســات معنّية بشؤون 
املبــاين  هــدم  الّناشــطون  يرفــض  غالًبــا،  الــرّتاث. 
القدمية القّيمة، يف حن يطالب صاِنعو السياســات 
مات الي ُتعىن بالرُتاث باحلفاظ عىل مجموعٍة 

ّ
واملنظ

ُمختارة من املواقع والقطع األثريّة. وقد ارتفع عدد 
ــي ُتعــىن بالــرّتاث برسعــة يف تســعينيات 

ّ
املبــادرات ال

القــرن املنــرصم، حيــث جرى تســجيل أكر مــن مئة جمعيــة يف وزارة الّداخليــة والبلديات15. 
ويعود عمل البعض إىل ســتينيات القرن املايض كـ«جمعية حماية املواقع واملباين القدمية« 
 APSAD-Association pour la Production des Sites et des Anciennes(
ــي أوقفــت نشــاطها يف ســنوات احلــرب لتســتعيده بعدهــا ُمنــذ العــام 1990. 

ّ
Demeures( ال

نشــئت هــذه اجلمعيــات كــرّدة فعــٍل عــىل مــا تهشــده بــريوت مــن تغــرّيات، ومــن بينهــا 
ُ
وقــد أ

»مرصد الرّتاث احلديث« )MoHO – Modern Heritage Observatory( و«احلملة 
 the Civil Campaign to Protect the( الّروشــة«  داليــة  عــىل  للمحافظــة  األهليــة 
 .)Save Beirut Heritage( 16»وجمعّيــة »أنقــذ تــراث بــريوت )Dalieh of Raouche
وقد ركزت MoHO )الي أوقفت مؤخًرا معظم أنشــطهتا( عىل الرّتاث احلديث يف منطقة 
اث وأهّمّيته. وهدفت من  الرق األوسط ومشال أفريقيا، ُمعيدًة اكتشاف مواِضع هذا الرتُّ
خــالل هــذا النشــاط إىل مواجهــة النظــرة املســترقة للــرتاث العــريبّ وكذلــك إىل حتــّدي فهــم 
قوسه. وتدعو احلملة األهلّية حلماية 

ُ
اث الُمقترص عىل مزاياه األثريّة وُمعتقداته وط هذا الرتُّ

داليــة الروشــة إىل احلفــاظ عــىل الشــواطئ البحريّــة يف بــريوت، بينمــا تســىع جمعّيــة »أنقــذ 
ُتراث بريوت« إىل حماية ُتراث بريوت الُعمراين.

أشــري يف موقــع آخــر17 بإهســاب إىل مبــادرة وزيــر الّثقافــة ميشــال إده )1992-1996( الــذي 
ف جمعّية 

ّ
اث الُعمراين يف منطقة وســط بريوت، وكل قام بأّول ُمحاولة رئيســة لتصنيف الرتُّ

15  Misk, Zeina. Heritage Associations in Beirut: Institutionalisation of Nostalgia. Unpublished master’s thesis. 
Beirut: American University of Beirut, 1998.

الع عىل 
ّ
16  أنقذ تراث بريوت،/http://savebeirutheritage.org الحملة األهلية لحماية دهلية الّروشة، /https://dalieh.org جرى االط

ن يف 11 تموز 2018. الموقعن اإللكرتونيَّ

17  Puzon, Katarzyna. “Saving Beirut: heritage and the city.” International Journal of Heritage Studies )2017(, 
https://doi.org/10.1080/13527258.2017.1413672.

II. ســــــــــــــــــــــياق
صنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 السياســــــــــــــــــات

الّـــيت ُتعــــــــــــــــــــىن 
ــتاث  بالـــــــــــــــــــــــــــــ
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ّل األبنية املتاخمة لوســط بريوت، فأوصت 
ُ
حماية املواقع واملباين القدمية بأن تقوم مبســح ك

بالُمحافظة عىل حوايل ألف مبىًن تعود إىل ما قبل الثالثينيات من القرن املايض. وحلق هذه 
الُمبادرة مســٌح آخر تمضّن أحياء عن املريســة وســبريز وزقاق البالط والباشــورة واألرشفية 
واجلمــزية ورسســق. ووافقــت املديريّــة العامــة للتنظــمي املــدين حينئــٍذ عــىل هــذا الّتصنيــف. 
ــي ُيطلق عىل 

ّ
وُتعتــر هــذه الدراســة أّول مســٍح يمشــل جميــع األحيــاء وليس فقــط األبنية ال

شــوارعها امس شــارع ذي طابــع تــرايث فحســب، بــل كامــل املبــاين. لكن جــّراء رفــض املالكن 
واحتجاجاهتم متّ شطب 551 مبىًن من القامئة املذكورة ليصبح ممكًنا بيعها أو هدمها 18.

 CDR – Council for Development( يف ســنة 1998 طلــب مجلــس اإلمناء واإلعمــار
مي« االستشارية اللبنانّية وضع مبادئ 

َ
and Reconstruction(19 من رشكة »خطيب وعل

ذي يعّر عنه تارخي تشــييد املبىن 
ّ
توجهيّيــة بشــأن هــدم املبــاين20. وجــرى اعتبار املؤرش الزمــي ال

ي يبلغ عمرها بن 
ّ
أحــد مــؤرّشات القميــة الرتاثّيــة. ومن هذا املنطلق، مل جيــِر تصنيف األبنية ال

ا آخر.  ل الّدمار الّناجت عن احلرب عاماًل مهمًّ
ّ
50 و60 ســنة مضن قامئة األبنية الرتاثية، وقد شــك

ذي حلق به إثر احلرب 
ّ
فاعترت دراسة »خطيب وعلمي« تارخي تشييد البناء ومدى اخلراب ال

ين أساسّين يف التصنيف، كما تمضّنت هذه املبادئ التوجهيّية سلسلًة من ُممارسات  مؤرّشَ
احلفاظ واحلماية.

والحًقــا، طلــب رئيــس الــوزراء رفيــق احلريــري )1992-1998 و2000-2004( من مجلس اإلمناء 
واإلعمــار إجــراء دراســة أخــرى صّنفت األبنية مضن خمــس مجموعــات )أ، ب، ج، د، ه( وفًقا 
ملعايري تارخي تشييد املبىن ومدى اخلراب الناجت عن احلرب. ومتّ تصنيف 209 مهنا يف خانات )أ، ب، 
 بقمية ُتراثّية عالية، أعالها قمية 

ّ
ج( حيث ُتشــري هذه التصنيفات إىل كون هذه املباين تتحىل

املباين الُمصّنفة »أ«، كما جرى تصنيف 250 مبىن يف خانات »د« و »ه«، أي ميكن هدمها، 
وبالفعل، متّ اإلطاحة مببدأ املناطق الرتاثّية، وجرى هدم 77 مبىًن حت سنة 2010 21. وقد وضع 
وزير الثقافة سلمي ورده )2009-2011( يف أواخر العقد األول من القرن احلادي والعرشين مروع 
قانــون يطلــب تأليــف جلنــة خاصــة تبحــث يف كّل حالة مبفردها قبــل هدم أي مبــىن. واعترت 

18  Saliba, Robert. Beirut City Center Recovery: The Foch-Allenby and Etoile Conservation Area. Göttingen: Steidl, 2004.

19  مجلس اإلنماء واإلعمار هو هيئة عامة تابعة لمجلس الوزراء ترتكز مهاّمها عىل التخطيط لمشاريع وتنفيذها واإلرشاف عليها بهدف إعادة 
اإلعمار والّتنمية يف لبنان.

ي نجدها يف مكاتب جمعّية حماية المواقع والبيوت القديمة يف 
ّ
20   تحتوي دراسة »المحافظة عىل األبنية الرتاثية يف محيط وسط بريوت« وال

لبنان عىل المبادئ التوجيهّية.

21  دراسة صادرة عن أكاديمية الفنون الجميلة اللبنانية، بريوت، معهد التخطيط المدين التابع ألكاديمية الفنون الجميلة اللبنانية، جامعة 
البلمند، 2010.
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ســاره -ويه ناشــطة يف شــؤون الــرّتاث- هــذه التطــورات »طريقة لــراء الوقت« بــداًل من أن 
 ُمستداًما22.

ًّ
تكون حال

ويف ترشيــن األول 2017، وافــق مجلــس الــوزراء عــىل مروع قانون جديــد حلماية األبنية 
الرّتاثّيــة، وأحالــه إىل مجلــس النــواب. وحــّدد هــذا املــروع إجــراءات التصنيــف واحلماية يف 
ق مبباين منفردة وبأحياء بكاملها، كما أنشأ مجلس خراء يقّرر القمية الرتاثّية ملباين 

ّ
ما يتعل

ومناطق محّددة. وقد أدخل هذا املروع آلّية عمل جديدة، ويه »نقل عامل االستثمار« 
)TDR – Transfer of Development Right( مــن عقــار إىل عقــار آخــر، وهــو مــا ُيعتــر 
ـا، والــذي ال يســتطيع إضافــة طبقــات  نوًعــا مــن التعويــض عــىل ماِلــك العقــار الُمصّنــف أثريًـّ
عليه، إذ ُيعطيه فرصة بيع أو نقل حّقه إىل طبقات ترتفع يف مباٍن أخرى من املدينة. ُيساِعد 
ــر لهــم املــال لرتمميهــا. ويقــرتح  هــذا اإلجــراء املاِلكــن عــىل احلفــاظ عــىل مبانهيــم، كمــا يوفِّ
القانــون حســومات يف الرضائــب وإعفــاءات للمالكــن والورثــة واملشــرين املحمتلــن لهــذا 

العقار الرّتايث.

والرتابــط  االنمتــاء  روح  خلــق  يف  الــرّتاث  يســاهم 
مات 

ّ
االجمتــايع. خــالل حديي مع أعضاء مــن ُمنظ

حماية الرُتاث، ترّددت عىل مســاِميع جملة ُذِكَرت 
ســويًّا«.  أقــوى  نكــون  أن  »إمكانّيــة  ويه  مــراًرا، 
يــة تعزيــز التواُصــل فميــا بينهــا وشــّد أوارص التعاُون حــول موضوع 

ّ
وحاولــت اجلمعيــات املحل

الرتاث باعتبارها فرصًة قابِلة للتطبيق ُتســاِهم يف إحداث تغيري بطريقٍة أكر فّعالّية. وملّدٍة 
طويلــة، جــرى انتظــار هــذه اخلطــوة الــي قــد تســتطيع وضــع حلــول دامئــة يف مجــال الــرتاث 
ي أقميت بن نيسان 2013 ونيسان 2014، 

ّ
الثقايف. ففي خالل اللقاءات واملناسبات العامة ال

غالًبا ما تناول أعضاء مرصد الرّتاث احلديث وناشطون يف جمعيات أخرى هذا الهدف. وقد 
اشتهرت هذه املقاربة مضن مجموعات حماية الرتاث ومتّ تبّنهيا، مثال ذلك احلملة األهلّية 
حلماية دالية الروشــة والتحالف املدين ضد مروع أوتوســرتاد محور »حكمه-ترك« الذي 
ــز عــىل قضّيــة واحــدة تمتّثــل يف توقيــف بنــاء أوتوســرتاد فــؤاد بطــرس. لكن تبقــى صعوبة  ركّ
مــات غــري احلكومّيــة اللبنانّيــة، ال 

ّ
ــي تعــاين مهنــا املنظ

ّ
االســتدامة الذاتّيــة إحــدى املشــاكل ال

سيما وأهّنا مسألة معقّدة جتد جذورها يف الواقع املحيل االقتصادي واالجمتايع والسيايس.
تأّســس مرصــد الــرتاث احلديــث الــذي ســبق ذكــره ســنة 2012 إثــر مبــادرة ُتعــىن بالــرتاث 
تــمّض أكــر مــن 30 هيئــة من مختلــف دول منطقة الرق األوســط ومشال أفريقيــا، معظمها 

22  اتصال شخيّص، أيلول 2013.

 III. الـــــــــــــــــّتاث
الحديـــــــــــــــــــــــــث
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ــي هتــم بالــرتاث وتتخــذ لبنــان مقــرًّا لهــا23. واعتــر املرصــد نفســه مروًعــا 
ّ
مــن املنظمــات ال

ي 
ّ
عــات املجمتــع املدين، وتبقى وزارة الســياحة املؤسســة العامــة الوحيدة ال

ّ
منبثًقــا عــن تطل

ي ينحرص عملها يف حفظ وتوثيق الرّتاث الثقايف احلديث ملنطقة 
ّ
انمضّت إىل هذه الشبكة ال

ة األساسّية للعمل ُوِضَعت لُمّدة سنَتْن فقط 
ّ
الرق األوسط ومشال أفريقيا. ومع أّن اخلط

فقــد اســتمّرت الُمبــادرة يف نشــاطاهتا لُمــّدٍة أطــول. وقــد جــرى بعــض التداُخــل والتشــاُبك 
خرى واألفراد 

ُ
مــات األ

ّ
بــن مروحــة ُممارســات مرصد الرُتاث احلديث وبن نشــاطات الُمنظ

الذين اهتّموا مبسألة الذاكرة وأرشيف لبنان الُمعارِص24. 
َدت يف القــرن العرشين وذلك بالتعاُون  وىل عىل املباين الي ُشــيِّ

ُ
ــز املرصــد بالدرجة األ

ّ
رك

مع جميع اجلهات الُمشاِركة يف هذه املهام25. وقد هدف إىل تعزيز قدرة كّل رشيك يف حقل 
عمله الفردي ومضن الشبكات الي ينتمي إلهيا يف منطقة الرق األوسط ومشال أفريقيا، 
مبــا يف ذلــك الُقــدرة عــىل إقامة حمالت ُمنارصة وعىل التشــبيك وعىل الُممارســات الُمفيدة 
مــات للتأثــري عــىل 

ّ
وعــىل خطــط الطــوارئ. باإلضافــة إىل ذلــك، تضافــرت ُجهــود تلــك الُمنظ

ــٍد ســيايس  ــر القانونّيــة، كمــا قامــت حبمــالت ُمنــارصة للُحصــول عــىل تعهُّ
ُ
ط

ُ
السياســات واأل

مــات بتنظمي 
ّ
بالعمــل يف مجــال الــرُتاث الثقــايف احلديــث26. ولهــذا الهــدف قامت هــذه الُمنظ

ْن يف بريوت بتارخي 21 شباط/فراير 2013 و1 نوفمر/ترشين الثاين 2013.  اجمتاَعْن إقليِميَّ
ي 

ّ
وبــّن متويل مرصد الرتاث احلديث أســلوب عمــل املنظمات اللبنانية غري احلكومية ال

تعمتــد مبعظمهــا عــىل دعم اجلهات املاحنــة األجنبية والدولّية املايل أو هبــات القطاع اخلاص، 
ا27. فشّكلت املنح واملساعدات  يف حن أن ما ترصفه الّدولة عىل الثقافة يف لبنان قليٌل جدًّ
الّدوليــة الّدعــم املــايلّ األكــر لهذا املجــال، خصوًصا مع بدايــة األلفّية الثالثــة، عندما أصبح 

مة العربّية للصورة« )AIF – Arab Image Foundation(، و«المركز العريب للهندسة المعماريّة« 
ّ
23   الُركاء األساسّيون هم: »الُمنظ

.)IRAB( »و«جمعّية ِعَرب للموسيقى العربّية ،)ACA – Arab Center of Architecture(

  Puzon, Katarzyna. “Memory and Artistic Production in a Post-war Arab City”, in D. O’Rawe and M.24  أيًضا مراجعة
Phelan )eds(, Post-Conflict Performance, Film and Visual Arts: Cities of Memory. London: Palgrave Macmillan, 2016.

25   عىل سبيل الِمثال، اعتر »المركز العريب للهندسة المعماريّة« الفرتة ما بن سنة 1940 وسنة 1970 ذروة الهندسة المعماريّة الحديثة. 
 انظر أيًضا:

  Abdelmassih, Claudine. “Modern Design and Architecture in the Arab World. The Beginnings of a
 Project: An Exhibition by the Arab Center for Architecture”, in A. Langlois, H. Haidar and S. Morris )eds(,

 The Modern Heritage Observer. Beirut: Heinrich Böll Foundation, 2013. 
 Arbid, George )ed.(. Architecture from the Arab World )1914–2014(. A selection. Manama, Kingdom of Bahrain:

Ministry of Culture/Beirut: Arab Centre for Architecture, 2014.

26   ُمقابلة مع أحد أعضاء »المرصد« بتاريخ 20 يوليو/تّموز 2013.

27   حمادي وطفى وريتا عازار. »لبنان«، المورد الثقايف والمؤسسة الثقافية األوروبية )محرران(، السياسات الثقافية يف الجزائر، مرص، األردن، 
لبنان، المغرب، فلسطن، سوريا وتونس. مقدمة. أمسرتدام: Boekmanstudies  2010 . راجع أيًضا دراسة سيليا حساين حول سياسات 

التمويل العام للثقافة يف هذه السلسلة من البحوث.
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الّنتــاج الّثقــايف عامــاًل أساســيًّا يســاهم يف نــر الدميقراطيــة وبنــاء املجمتــع املــدين يف لبنــان28. 
وقد بدأ مؤّخًرا ظهور ماحنن هيتّمون بالقطاع الّثقايف من دول اخلليج. ومنذ إنشائه، تقّدم 
»املرصد« بطلبات دعم هبدف االســتمرار يف عمله، وحصل املرصد عىل متويل عىل شــكل 
هبٍة من االحتاد األورويب عام 2011، كما قامت عىل ســبيل املثال، »مؤسســة هايرنش بول« 
بدعم أنشطته وقّدمت دعًما ماّديًّا للمنظمة العربّية للصورة وجلمعّية املوسيقى العربّية، ما 
جيعلنا نستنتج أّن السياسات الثقافية تعمل يف إطار معايري عابرة للحدود وللحكومات29. 
ــد أعضــاء مرصــد الــرتاث احلديث أّن الرتاث احلديــث ُمهّمش يف بريوت ألنه ال يدخل 

ّ
 أك

مضــن فئــات الــرّتاث العاملــي الُمحــّدد مبعيــاَري الُمــّدة الزمنّيــة الــي تزيــد عىل الســّتن ســنة 
ومعيــار اجلمالّيــة اخلاّصــة بالــرُتاث األثري. فســعوا جاهديــن إىل رفض التناقــض بن احلداثة 
والــرتاث. وهدفــوا مــن فكــرة الرتكــزي عــىل ما هــو »حديــث« إىل الفصل مع املفهوم الشــائع 
للرّتاث عىل أنّه بالرضورة قدمي أو تقليدي. فمن جهة، ُتشري مقاربهتم »لرتاٍث ما زال حيًّا« 
ــي هتــمّ بالــرّتاث قــد زالــت أو أهّنــا عــىل طريــق الــّزوال ال محالة. 

ّ
إىل أّن النظريّــة الّتقليديــة ال

ومن جهة أخرى، إن بنوا عملهم عىل هذا األساس، ونظروا إىل الرّتاث عىل أنّه »يحٌّ«، فهم 
ذوا معىًن جديًدا ومختلًفا للتفسري السائد، من حيث بقاء القطع األثرية عىل حالها عر 

ّ
اخت

قوس املهّددة بالــّزوال. وينتمي هذا الفهم للرّتاث 
ّ
األزمنــة أو الّســيع إىل املحافظــة عىل الط

« واحلارض »اليحّ«.  
ّ

ك يف الفصل بن املايض »املتــويف إىل مســار احليــاة واملــوت، حيــث يشــكَّ
، ناسًفا بذلك مفهوم الرّتاث  ويدعم املرصد العرص احلديث كفرتة مهّمة لبناء لبنان مستقلٍّ

الذي يتناقض مع احلداثة. 

إّن  تقــول  مداخــالت  عــّدة  إىل  اســتمعُت  مــا  غالًبــا 
أكــر  قميــة  حيمــل  الــرّتاث  بينمــا  ذايت  أمــٌر  الّذاكــرة 
للــرّتاث  الفهــم  هــذا  وينبــع  وملموســة.  موضوعيــة 
مــن فكــرة أّن معرفــة اخُلــراء رضوريّــة لتقييم القطع 
ــد مــن أصالهتــا. فــال بــّد مــن مقاربــة متخّصصة  األثريــة واملواقــع والعــادات والتقاليــد والتأكُّ
لــيك ننظــر يف أداة أو مهــارة مــا. وقــد عــّرت املنظمات املعنّية بشــؤون الرّتاث عــن احلاجة إىل 
ذين يعلمون ماذا يفعلون«، فُتبعد بذلك »غري املحرتفن« 

ّ
»إرشاك عدد أكر من العلماء ال

28  Toukan, Hanan. “On Being the Other in Post-Civil War Lebanon: Aid and Politics of Art in Processes of 
Contemporary Cultural Production.” Arab Studies Journal 18:1 )2009(: 118-161.

29  Ferguson, James and Akhil Gupta. “Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal 
Governmentality.” American Ethnologist 29:4 )2002(: 981-1002.

 IV. تــــــــــــــــــــــــراث
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باعمتادهــا عــىل خــرة مــن هــم قــادرون عــىل قــراءة املواقــع والقطــع األثريّــة وتقييمهــا. ومــن 
ل املرصــد منّصــة لتبــاُدل اخلــرات فحســب، بــل يســاهم كذلــك يف 

ّ
هــذا املنطلــق، ال يشــك

ت الّرقمّيــة، وقد متّ 
ّ

ت األرشــيف، مبــا فهيا الســجال
ّ

بنــاء قــدرات املؤّسســات الــي متلك ســجال
اســتعمال شــبكة اإلنرتنت كمســاحة لألرشــيف. هكذا كان ُممِكًنا يف فرتة ماضية الوصول 
إىل املجموعــات الــي ميتلكهــا أعضــاء املرصــد مــن خــالل قــمس »املعــرض االفــرتايض«، لكّن 
ــا. وُيســاهم عمــل األرشــيف، مبــا يف ذلــك عملّيــات حفظــه، يف جمــع  ذلــك غــري متوّفــر حاليًّ

ملصقات األفالم والصور واخلرائط الهندسية.
غالًبــا مــا تعاملــت الُمبــادرات املعنّيــة بُشــؤون الــرُتاث يف لبنــان مــع احلــاالت الطاِرئــة، مبــا 
فهيــا حــاالت الهــدم واخلســارة30. وقــد أظهــرت نتــاجئ االســتمارة الــي جــرى توزيعهــا يف أحــد 
اجمتاعات مرصد الرتاث احلديث أّن وضع خطة طارئة ألنشــطته تتمضّن حماية األرشــيف 
ا ورضوري. ورّصح أحد األعضاء قائاًل: »نريد أن نســاعد هذه املجموعات  هــو أمــر ُمهــّم جــدًّ
لــيك تــدوم مــّدًة أطــول مــن خــالل املســاهمة يف إنقاذهــا ومضــان بقاهئــا«. وعندمــا ناقشــُت 

األمر الحًقا مع عضوة من املرصد فاعلة يف القطاع الّثقايف يف لبنان، قالت: 
»إنها أيًضا غلطة املؤسسات املانحة، إذ يحب »صندوق املعامل العاملية« 

 Getty( »و«منظمة غييت )WMF – World Monument Fund(
Foundation( فكرة إنقاذ يشء على وشك االختفاء. ويحّد هذا الجانب 

ز الجهة املاِنحة من نشاطات الجمعيات واملنظمات 
ِ
الرتويجي الذي ُيرب

غري الحكومّية، وبذلك يحّثوننا على الذهاب باتجاه واحد وليس بآخر، 
فرُيكّزون دائًما على حاالت الطوارئ. وقد اكتشفُت حاليًّا أّن »صندوق 

األمري كالوس« )Prince Claus Fund( أطلق مرشوًعا جديًدا، لكن 
املشكلة ما زالت نفسها، أال وهي مشكلة »الثقافة املهّددة«، هكذا ُهناك 

داِئًما حالة طوارئ علينا التعاطي معها بغية إنقاذ ما هو ُمهّدد. وقد 
يكون األمر مفيًدا إن كان هناك حالة طوارئ. أستطيع أن أفهم منطق 

الّناس اّلذين يقّدمون الهبات واملنح، لكن ال تستطيع مؤسسٌة ما أن تبين 
نفسها على أنقاض ما هو مهّدد وعلى اإلجراءات الطارئة. كما إنّه ملن 

ا«31. الّصعب تأسيس منّظمة غري حكوميٍة مع موارد محدودة جدًّ

:
ً

 30   انظر مثال
Holtorf, Cornelius. “Can Less Be More? Heritage in the Age of Terrorism.” Public Archaeology 5:2 )2006(: 101–109.

31   مقابة أجريت مع عضٍو يف »مرصد الرتاث الحديث« يف 11 شباط 2014.
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ويف الوقــت عينــه، حتّدَثــت عــن مرصــد الــرّتاث احلديــث كهيئــة اســتثنائّية ختتلف ُممارســاهتا 
لِقــَي علهيــا 

ُ
ســلوب عملهــا عــن نشــاط املبــادرات اللبنانّيــة املعنيــة بشــؤون الــرتاث، والــي أ

ُ
وأ

وم نتيجة ترّصفاهتا غري املحرتفة وافتقارها إىل الّتفكري الّنقدي.    
ّ
الل

مــات املعنّيــة عــن اهمتامهــا حبفــظ الــرّتاث مــن حيــث حتســن الوصــول إىل 
ّ
وأعربــت املنظ

ــي قــد تمســح بصيانــة أفضــل، وتســاعد عــىل تعزيــز الكفــاءة 
ّ
املــواّد، والّتدريــب واملعرفــة ال

ـــي ســّخرت 
ّ
ية ال

ّ
مات محل

ّ
ل األرشــفة حجر األســاس بالنســبة إىل عّدة منظ

ّ
املهنّية. وتشــك

جهودها للحفاظ عىل موارد األرشيف وتطّورها. ويمّ التطرُّق إىل الّتوثيق كمضانة أساسّية 
لبقــاء الــرتاث الثقــايف مــن خــالل ربــط املــايض باحلــارض وحفظــه للمســتقبل. وجــرى الّتطــرُّق 
إىل موضــوع األرشــفة عــىل حنٍو واســع خــالل اللقاءات عــىل أنواعها، ولــو أّن بعض املنظمات 

املشاركة مل تعتر هذه املسألة من أولويات عملها، كما مل ميتلك البعض اآلخر أرشيًفا.
ومثــاٌل عــىل ذلــك »املركــز العــريب للهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املعماريّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« 
هيــّم باألرشــفة املعماريّــة،  ــذي 

ّ
ال  32)ACA – The Arab Center for Architecture(

والذي تشغله مسألة احلداثة واعمتادها يف العمران. ونظًرا إىل املوقف القويّ الذي يّتخذه 
املرصد، يشّكل الرّتاث العمراين أحد املواضيع األساسّية بالنسبة إىل الشبكة اآلِنفة الذكر. 
وُتعتــَر »اجلمعّيــة العربّيــة للصــورة«33 الي أّســهسا هواة جمــع ُصَور وفّنانون لبنانّيون ســنة 
1997 مــن الــركاء املهّمــن واملحرتمــن مــن بــن مجموعــة املبــادرات اخلاصة الــي ال تتوخ 
الــّرحب يف منطقــة الــرق األوســط ومشــال أفريقيــا، إذ تــمّض مجموعهتــا ســّتمئة ألــف صــورة، 
الّتســجيل  املوقــع اإللكــرتوين مبجــّرد  عــر  ألًفــا مهنــا  ــالع عــىل خمــس وعرشيــن 

ّ
ميكــن االط

مــة الوصــول إىل الّصــور األصليــة، وهــذا ما أطلقت عليــه لويس ريزوفا 
ّ
املّجــاين. ال توّفــر املنظ

عبارة »سياســة عدم العرض« )no-show policy(، مدافعًة عن مبدأ االنتشــار الواســع 
 امِتيازيًّا للحفاظ عىل الرّتاث الّثقايف 

ًّ
للمعلومات، فاعترت »أّن النظام الّرقمي يشّكل حال

ودمقرطتــه« ويضيــف أنــه يف حالــة املؤّسســة العربيــة للصــورة، فــإن »دمقرطــة الوصــول 
إىل املعرفــة الــي يبــدو أن الرقمنــة تشــجعها ال تــزال مجــّرد خيــال«34. ويعمتد أســلوب عمل 
املــوارد واملعــرض االفــرتايض عــىل بعــض اســرتاتيجيات  الــرّتاث احلديــث يف تنظــمي  مرصــد 
ق 

ّ
مة العربية للّصورة، عىل الّرغم من أّن هذه األخرية مل ُتبِد أي حتّفظ رصحي يف ما يتعل

ّ
املنظ

بالوصول إىل األعمال األصلّية.

http://www.arab-architecture.org/ 2018 32   موقع المركز العريب للهندسة المعمارية. تّم االطالع عليه يف 11 تموز

33  موقع المنظمة العربية للصورة. تّم االطالع عليه يف 11 تموز http://www.fai.org.lb/home.aspx , .2018 تم إعادة إطالق الموقع يف مايو 
http://arabimagefoundation.com 2019، ويمكن الوصول إليه اآلن من خالل

34  Ryzova, Lucie. “Mourning the Archive: Middle Eastern Photographic Heritage between Neoliberalism and 
Digital Reproduction.” Comparative Studies in Society and History 56:4 )2014(: 1027-1061, 1056-1058.
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العاملــي   األرشــيف  بيــوم  عــّدة  دوٌل  حتتفــل 
)International Archives Day(يف 9 حزيــران، 
مــون عــىل أن 

ّ
وقــد بــدأ االحتفــال بــه ألّول مــّرة يف لبنــان يف العــام 2013 35. وقــد اتّفــق الُمنظ

يكون موضوع االحِتفال »األرشــيف الُمهّدد« وذلك لتســليط الضوء عىل فرادة األرشــيف 
املوجــود وعــىل الهتديــد الــذي حُييــط بــه. أّما احلّجــة الداِعمة الخِتيــار هذا املوضــوع، فكانت 
ّية زيادة  أنّه ليس لدى الناس فكرة عن مدى هشاشة بعض األرشيفات، ومن هنا ترز أهمِّ

الويع حول قمية األرشيف ورضورة حفظه.
شــاركت ســبع عــرة مؤّسســة36 يف االحِتفــال املذكــور، أي »يــوم األرشــيف العاملــي« 
مون باحلضور الواســع وجناح مبادرهتــم. أّما الهدف من 

ّ
ــذي الىق إقبــااًل واســًعا. ففــرح املنظ

ّ
ال

ذلك فكان املساهمة يف تعريف اجلمهور عىل أنشطة مختلف اجلمعّيات الُمشاركة وعرض 
املجموعــات الــي متتلكهــا. وأشــار أحد الُمشــاِركن إىل أّن »هذا األرشــيف الواســع يعود إىل 
منطقــة ال تعلــم بوجــوده، ويه منطقــة الــرق الوســط والعــامل العريب، ومن هنــا أتت رضورة 
قاء فرصًة لُمعاجلة مسألة الُوصول إىل األرشيف من خالل 

ّ
زيادة الويع37، كما كان هذا الل

ي 
ّ
يّة ُمختارة. ويف خالل املقابلة، أّكدت »النا« ال ة مادِّ

ّ
إتاحة الُوصول إليه وعن طريق أِدل

ــق خصوًصــا باحلفــاظ عــىل ذاكــرة األعمــال الفّنيــة 
ّ
شــاركت يف التحضــريات »أّن األمــر يتعل

واملنتجــات والقطــع األثريــة. ولو أّن الــويع وحماية املحفوظات غري منترَشين عىل املســتوى 
الوطــي إاّل أهّنمــا ُمتوّفــران عــن طريق املبــادرات الفرديّة وأصحاب املجموعــات اخلاّصة من 
ُهــواة جميــع األرشــيف«. وأضافــت أّن النــاس يريدون الوصــول إىل الرتاث الثقــايف والتكلم 
ذي 

ّ
عىل األمور الي ُتعتر ذات أهّمّية حاليًّا من خالل ربط »ذاكرة األشــياء« باألرشــيف ال

ُيعتَر التجســيد املاّدي للذاكرة املعنويّة الالماّدية املحفوظة يف داخله. وعىل ســبيل املثال، 
بنانّيــة عــدًدا مــن الــّزوار الذيــن تاقــوا إىل اكتشــاف محتويات 

ّ
اســتقبلت املكتبــة الوطنّيــة الل

املكتبة38. وقد دارت نقاشــات حاّدة ذلك اليوم، فعرض احلارضون أمام الصحف املشــاِركة 
إن كان باإلمكان مثاًل نر جريدة هيوديّة يف لبنان. 

35   خالل أحد االجتماعات التحضريية، اقرتح ممّثل من إحدى المؤّسسات المشاركة أنه كان هناك بالفعل يوم الرتاث، الذي يتم تنظيمه يف 
 »ليس يوم الرتاث، ولكن يوم األرشيف«. تم االحتفال باليوم العالمي لألرشيف كجهد 

ً
مايو من كل عام. رّد أحد الحضور عىل الفور قائال

ا للمؤسسات الفردية سواء احتفلت به أم ال. مشرتك من قبل عدد من المؤسسات يف 2013 و2014 و2015. منذ العام 2016، كان األمر مرتوكً

36  ويه: المركز العريب للهندسة المعمارية، والمنظمة العربية للصورة، ومنظمة أرشفة الموسيقى العربية، ومركز النهار للمعلومات، والجامعة 
األمريكّية يف بريوت، وجامعة القديس يوسف يف بريوت، ومركز دار الحياة للمعلومات، ومعهد الدراسات الفلسطينّية، ومروع نهضة 

المكتبة الوطنّية اللبنانّية، واألوريان لو جور، ومكتبة ركتو فرسو، وسوليدير، وجامعة الروح القدس- الكسليك، وأمم للتوثيق واألبحاث.

37  مقابلة أجريت مع عضو يف مرصد الرتاث الحديث يف 11 شباط 2014.

 38  تّم إعادة إحياء مروع المكتبة الوطنية سنة 2007، وتقع اليوم المكتبة يف مبىن المنطقة الحّرة من مرفأ بريوت.
   http://bnl.gov.lb/arabic/index.html
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ــّدد األرشــيف؟« ســؤال انبثــق خــالل الُمناقشــات الــي دارت يف احِتفــال يــوم  َ
ُ
»كيــف حن

ـا لألرشــيف،  مــن مل َيقرتحــوا حتديــًدا آحاديًـّ
ّ
األرشــيف العاملــي. وعــىل الّرغــم مــن أّن الُمنظ

 ICA – International Council on( فقــد تبّنــوا اقرتاحــات مجلــس األرشــيف العاملــي
Archives( ومعايريه وتوصياته، وتنص مقّدمة نّصه الّتأسييس عىل ما يأيت:

»يشكّل األرشيف ذاكرة األمم واملجتمعات، فيبين هويتها، وهو حجر 
األساس ملُجتمع املعلومات. من خالل توفري الوقائع واألدّلة على األعمال 

يخ، تدعم األرشيفات  واإلجراءات اليت قامت بها البرشيّة على مرّ التار
اإلدارة وُتَؤكِّد على ُحقوق األفراد واملُنّظمات والدول. ومن خالل ضمان 
ُحّق املُواِطنني يف الُوصول إىل املعلومات الرسمّية وحّقهم بالتعرُّف على 

تاريخهم ُيعَترب األرشيف أساًسا للديمقراطّية واملساءلة والحوكمة«39.

يصــف املجلــس الــدويل لألرشــيف املحفوظــات كذاكــرة وكســجالت تارخييــة، ويشــري إىل أن 
إمكانيــة الوصــول إلهيــا ممضّنــة يف خطــاب احلقــوق املدنيــة. وعىل ضــوء هذا التعريــف، ُيويل 
املجلــس أهّميــة خاصــة لألرشــفة باعتبارهــا جانًبــا حامًســا يف تشــكيل الهويــة، ويف تكويــن 
املجمتع وتعزيز دمقرطته. ميكن للمرء أن جيادل بأن هذه املقاربة متّثل فهًما محدوًدا ملاهية 

األرشفة وأهنا قد تستبعد األعمال الفّنية عىل سبيل املثال.
إنشــاء  خــالل  مــن  التوثيــق  إىل  واحلاجــة  األرشــيف  مســألة  لبنــان  يف  الفّنانــون  تنــاول 
ــل  رواياهتــم ورسديّاهتــم التارخيّيــة اخلاّصــة. وتشــتهر مجموعــة أطلــس يف هــذا املجــال، وُيَمثِّ
مروعهــا الُممّســى »أرشــيف بريوت« محاولهتا جمع أحداث احلــرب األهلّية وتقدميها من 
خالل »قصص ُمتخّيلة من الذاكرة«. ويف اإلطار عينه، تطرح مليا جرجي يف معرهضا بعنوان 
بــريوت( مســألة الوصــول إىل محفوظــات  )حتــت الكتابــة   »Under-Writing Beirut«
ــر إىل مســألة األرشــيف كُمغامــرة ملهمــة، وهــذا مــا جعــل 

َ
املتحــف الوطــي وأرشــيفه. ُينظ

أرجون أبادوراي يقول:
 جماعيّ، وبداًل من أن يكون القرب الذي ُيدَفن 

ٍ
»التوثيق جزٌء من مرشوع

فيه األثر، ُيَعّد األرشيف يف معظم األحيان استباًقا للذاكرة الجماعّية. 
ِكرة. وقد  كرث من كونه ذا ومن هذا املنطلق، فإّن األرشيف هو ُطموٌح أ
 واسع بمأسسة الّدولة 

ٍ
حجبت العقلية املؤّسساتّية املُرتبطة على نحو

 39  الوثيقة التأسيسّية لمجلس األرشيف الّدويل، تّم االطالع عليه يف 11 تموز 2018. 
    https://www.ica.org/sites/default/files/constitution_2012_en_final_2016_visual_identity.pdf
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ُمالحــــــــــــــــــــظات 
وتوّقعـــــــــــــــــــــــات 
ختاميّــــــــــــــــــــــــــــــة

 عابر 
ٍ
القومّية وظيفة األرشيف الحقيقّية، وساهمت يف جعله مدفًنا ألثر

بداًل من أن يكون املوقع املاديّ الذي يحوي اإلرادة الجماعّية لتتذكّر«40.

لذلــك أزعــم أّن األرشــيف ليــس فقــط »مجموعــة مــن مواقــع تــمّض الذاكــرة )اجلماعّيــة(« 
ق 

ّ
 ال بــّد منــه لعملّيــة صنــع الــرتاث. وكمــا شــّدد مسيــث، فــإّن األمــر ال يتعل

ٌ
فحســب بــل رشط

»ببساطة باكِتشاف املواِقع واملعاِلم إلدارهتا وحمايهتا فقط، بل هو عملّية ثقافّية تأسيسّية 
ُتبــّن هــذه املعــامل واألماكــن، فُتضفــي علهيــا قميــة، وتضعها يف مصــاّف »الــرتاث«، وتعكس 
ة كمــا ُتبــّن النقاشــات والطموحــات الراهنــة«41. ويف  الِقــمَي االجمتاعّيــة والثقافّيــة الُمعــارِصَ
ية جاِهدًة إىل استثمار املواقع والقطع األثرية ذات املعىن من 

ّ
لبنان، تسىع الُمبادرات املحل

خالل أرشفة ذلك املايض وتسجيله لألجيال القادمة. ومع ذلك، وكما هو احلال يف معظم 
مشاريع األرشيف والُمؤّسسات الي ُتعىن به، َيم الرتكزي باإلجمال عىل »اكتشاف املصادر 
كمــواّد خارجّيــة، حيــث ال يــم االلتفــات كفايــة إىل العالقــة بــن األشــخاص والّنصــوص )أو 
م وُيفِصح عن مكنوناته«42، وفًقا ملا يفرتضه 

ّ
الّصور( الي باستطاعهتا جعل األرشيف يتكل

بشــارة دومــاين. وهــذا مــا ُيشــّكل حتّدًيا لصّناع سياســات الــرُتاث ليس يف لبنان فحســب بل 
حول العامل. 

الــرُتاث هــو عملّيــة صنــع املعــىن وتنظــمي الِقــمَي، وهــو 
ُيســاِعد عــىل حتــّدي تلــك الِقــمَي والتفــاُوض بشــأهنا. 
يف لبنــان، بــدأت مفاهمي الرتاث تتحــّول تدرجييًّا من 
مســألة إرث عائــيل إىل ظاهــرة جماعيــة. وَينعِكــس 
ل ليس فقط من خالل النضال الُمدين  ذلــك التحوُّ
مــات ُتعىن بالرتاث 

ّ
هــور ُمنظ

ُ
مــن أجــل حفــظ املبــاين وحمايهتــا من التدهــور، بل من خالل ظ

عىل حنٍو واسع. يف هذا اإلطار، ُتعىن ُممارسات الُمبادرات الرمسّية وغري الرمسّية الي تّديع 
أهّنــا تعمــل مــن أجــل املنفعــة العاّمة، مبســألة الُوصــول إىل األرشــيف وباألخطــار املحدقة به 
وبالتــايل ضياعــه. وقــد متّ التشــديد عــىل أهّمية املعرفــة العلمّية ودور اخلراء األســايس وعىل 

40  Appadurai, Arjun. “Archive and Aspiration”, in J. Brouwer and A. Mulder )eds(, Information is Alive. Rotterdam: 
V2_Publishing/NAI Publishers, 2003, 16.

41  Smith, Uses of Heritage, 3.

42  Doumani, Beshara. “Archiving Palestine and the Palestinians: The Patrimony of Ihsan Nimr.” 
Jerusalem Quarterly 36 )Winter 2009(: 4-12, 6.
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م »التطّور« 
ّ
اعتبــار أّن موقــف املجمتــع جتــاه الرّتاث يقّرر تطّوره وحتديثه. غالًبا ما يرتبط ُســل

ومنــاِذج »اللحــاق باآلخريــن« )catch-up models( بفكــرة »أخالقيــات املحافظــة عــىل 
الــرتاث« الــي تســتثي أصواًتــا كثــرية43. وعــىل الّرغــم مــن أّن مرصــد الــرتاث احلديــث ســىع 
ى اخلطــاب الذي اعمتده  إىل حتــّدي مفهــوم الــرتاث مبعنــاه التقليــدي املتعارف عليــه، فقد غذَّ
اســِتبعاد اآلَخرين، كما ســىع إىل االندماج يف الشــبكة العاملية للرتاث واالعمتاد عىل الصيغ 

العامة الي مل تتح بالرضورة ُمقارباٍت بديلة44.
قة بالرتاث هتمّ باملايض واحلارض 

ّ
ح هذه الّدراســة أّن اخلطابات واملمارســات الُمتعل ُتَوضِّ

كمــا هتــمّ باملســتقبل. وحتشــد الُمبادرات املعنّية بُشــؤون الــرتاث مفاهمي الطــوارئ واإلنقاذ، 
ُتبــَذل  وكأهنــا  اجلهــود  هــذه  إىل  الّنظــر  وميكــن  واملخاِطــر.  واملــواِرد  احلقــوق  قضايــا  جامعــًة 
للمحافظــة عــىل مــا قــد َنفقُده من تقديــر للوقت الفائــت واألماكن واألشــياء. وَتمشل هذه 
الُمحاوالت إنقاذ املباين والُصَور واألصوات والقطع األثريّة واملساحات الطبيعة من الدمار. 
ّل مــا تقــّدم، جتــدر اإلشــارة إىل أّن ُممارســات املهتلقــة الــرتاث يه أيًضــا حــول 

ُ
ولكــن، َبعــَد ك

ر إليه كحلٍّ 
َ
ب الزاعات عىل الّرغم مــن أّن الرتاث ُينظ الــرصاع والتعــاون، إذ ُيمِكــن أن ُتَســبِّ

ّيــة  ســحريّ للمشــاِكل. يف هــذا الصــدد، تبــدو قضايــا المتثيــل وامللكّيــة واالعــرِتاف ذات أهمِّ
خاّصــة، يف إشــارة إىل مجموعــة من الِقمَي واألفكار باعتبارهــا ذات أهمية قصوى، ُخصوًصا 
ق األمر باألسئلة التاِلية: »ملن يعود هذا الرّتاث؟ ومن يأخذ هذه القرارات؟« وفًقا 

ّ
مت تعل

ملا قاله مايكل هرتسفلد45.
ــب أن ُتناَقــش سياســات صنــع الــرتاث يف إطــار واِقع اجِتمــايع ثقايف  عــىل هــذا النحــو، جَيِ
ــب التَمْوُضــع مضن ســياق جغرايف وتاريــي، وكذلك ُمقاربته بشــكٍل 

ّ
ُمحــّدد، وهــذا مــا يتطل

. وُوفًقــا لــكالرك وآَخريــن: »تتمضــن السياســة عملّيــات اجمتاعيــة ُمتشــابكة مــع حيــاة 
ّ

ُكيل
ا، وأحياًنــا قمعّيــة، بــل وعنيفــة«46. يف هــذا الصــدد،  النــاس، وغالًبــا مــا تكــون عميقــة جــدًّ
ــق مبســألة الُوصــول إىل األرشــيف مــن خــالل أشــكال الُمشــاركة 

ّ
ُهنــاك مســألة ُمهّمــة تتعل

األثريــة  واملواقــع  املتاحــف  إىل  الُوصــول  إمكانيــة  أعــي هبــذا  والتواُصــل. وال  واالســِتخدام 
قــة مبواقعهــا ومنشــئها وممتلكاهتــا. ميكــن أن 

ِّ
واألرشــيف فحســب، بــل إىل املعلومــات الُمتعل

 Byrne, Denis. “Western Hegemony in Archaeological Heritage Management.”
ً

43  مراجعة مثال
History and Anthropology 5:2 )1991(: 269-276.

44  See also Mitchell, Timothy. Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. Berkeley and London: University 
of California Press,   2002.

45  Herzfeld, Michael. A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan Town. Princeton: Princeton 
University Press, 1991, xiii.

46  Clarke et al, “Moving Policy Studies”, 9.
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 فعليًّا، ويعتر إنشاء متحف افرتايض للفّن احلديث سنة 2016 عىل 
ًّ

يوفر الّنظام الّرقمي حال
ب عملّية الُوصول إىل الرتاث أيًضا 

ّ
ســبيل املثال خطوة مهّمة لتحقيق هذا الغرض47. تتطل

االلزِتام بعمليات وسياســات لصنع الرتاث ال تكون حكًرا عىل مؤّسســات الســلطة احلاكمة؛ 
ديّــة يف تفســري  ع والتعدُّ ز التنــوُّ إذ إن إرشاك أطــراف متعــّددة يف هــذه العمليــة ُيمِكــن أن ُيَعــزِّ
ل االســتدامة والشــفافية عوامل أساســّية جيــب أخذها 

ّ
الــرتاث والتعبــري عنــه. وأخــرًيا، تشــك

ـا أكر، كمــا ينبــيغ أن ُتدَمج يف أي  ــب اهمتاًمــا نقديًـّ
ّ
سواســية عــىل محمــل اجلــّد، لذلــك تتطل

جهود لوضع سياسات ُتعىن بالرّتاث.  

نبذة عن الكاتبة
ــق 

ّ
املتعل األنروبولــويج  البحــث  مركــز  يف  وباحثــة  أنروبولوجيــا  عاملــة  بــوزون  كاتارزينــا  د. 

باملتاحف والرتاث يف جامعة هومبولت يف برلن. ويكمن اهمتامها البحي يف تقاطع الرتاث 
والذاكــرة واحلركــة واملدينة، وكذلــك يف األنروبولوجيا كرواية للقصص متعّددة الوســائل. 
ويف خالل عملها اإلثنوغرايف يف بريوت استكشفت كيف أن اخلطابات واملمارسات املتعّددة 
رهتا التغرّيات املســتمّرة يف املدينة، وجعلهتا منخرطة 

ّ
قة بالرتاث احلرضي حكمهتا وأط

ّ
املتعل

يف صنع املستقبل.
وشــعرية  سياســات  يف  تنظــر  حيــث  برلــن،  عــىل  احلاليــة  كاتارزينــا  أحبــاث  وترتكــز   
مــروع  مــن  كجــزء  الــرتاث  وصناعــة  باإلســالم  يتعلــق  فميــا  خاصــة  واالعــرتاف،  المتثيــل 
الواحــد والعرشيــن«.  القــرن  والــرتاث يف  املتاحــف  برلــن: حتويــل  »إحــداث اختالفــات يف 
باإلضافــة إىل ذلــك، كتبــت كاتارزينــا عــّدة إصــدارات، مــن بينهــا »الذاكــرة والنتــاج الفــّي 
يف مدينــة عربيــة بعــد احلــرب«، مضــن »فــّن األداء والســينما والفنــون البرصيــة بعــد انهتــاء 
الــرتاث  بــريوت:  »إنقــاذ  و   (Palgrave Macmillan, 2016) الذاكــرة«  مــدن  الــرصاع: 
)International Journal of Heritage Studies 2017/2018(  واملدينــة« 

 Islam and Heritage in Europe: Pasts, Presents and Future Possibilities و
.)Routledge, 2021( مع شارون ماكدونالد ومرمي شطناوي

http://artmodernemv.gov.lb/ ،2018 47  المتحف االفرتايض- لبنان، وزارة الّثقافة، جرى االطالع عليه يف 11 تموز
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املقابالت اليت أجريت
ترتكــز هــذه الدراســة عــىل عمــل ميــداين إثنوغــرايف جــرى بــن نيســان 2013 ونيســان 2014، 
مة وحبًثا يف األرشــيف. وقد اعمتدُت يف 

ّ
ويتمضّن مالحظات املشــاركن ومقابالت شــبه منظ

هذا العمل عىل املقابالت اآلتية:
ية يف شؤون الرتاث، أيلول 2013

ّ
  ساره: ناشطة محل

  نادين: عضو يف »مرصد الرتاث احلديث«، متوز 2013
فة يف »منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة«، شباط 2014

ّ
  النا: موظ

  جميلة: موظفة يف »منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة«، شباط 2014 
  كريستينا: عضو يف مرصد الرتاث العريب، شباط 2014
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