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السياسات الثقافية في لبنان
شهد العام  ٢٠١٤بعض التحركات اإليجابية غير المسبوقة من قبل العديد من الوزراء في الحكومة األخيرة التي تم تشكيلها ،إال
أننا ما زلنا بعيدين جدًا عن بناء سياسات واستراتيجيات استباقية تجد حلول للمشاكل الال نهائية التي يعاني منها المواطن في
لبنان .فقبل الحديث عن السياسات الثقافية ال بد من المرور سريعًا على بعض نماذج فشل السياسات العامة التي تؤمن الحد
األدنى إلحتياجات المواطن .بعد مرور ما يناهز ال ٢٥عامًا على انتهاء الحرب األهلية التي دمرت البنى التحتية للبلد وبعد مرور
ثماني سنوات على حرب تموز ما زلنا نعاني كمواطنين من مشاكل كبيرة في قطاعي تأمين الكهرباء والمياه ،كما نواجه يوميًا
شبكة أخطبوطية محكمة من أمراء الفساد في كافة المجاالت.
يعاني فطاع التعليم الرسمي ( الجامعي ضمنًا) من مشاكل كبيرة من حيث تطوير المناهج وتحديث المباني ..الخ .لم يتم افتتاح
المكتبة الوطنية منذ اقفالها في السبعينات حتى تاريخ اليوم .ال تحترم حكوماتنا حق المواطن في ارتياد المساحات العامة:
حرش بيروت ( أكبر حديقة عامة في بيروت) ما زال مقفال ا أمام العموم كما معظم شواطئ بيروت وضواحيها تم استثمارها من
قبل منتجعات سياحية خاصة.
يبدو كيان الدولة في هذا اإلطار الحلقة األضعف أمام شبكة أخطبوطية تلغي مفهوم الدولة لصالح حكومات تتعاقب وتتنافس
على تقاسم الغنائم لصالح هذا الحزب أو تلك الطائفة.
فبعد ملف فساد الغذاء في لبنان وعدم مطابقته ألي من معايير السالمة ،وخطف الجنود اللبنانيين من قبل داعش والنصرة في
شمال لبنان ،واثر عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب لألساتذة الذين ما زالوا ينتظرون منذ سنوات زودات وتحصيالت مالية
تضاف إلى معاشاتهم ،وبعد سلسلة التجاذبات السياسية حول قضايا مختلفة ومتعددة هذا العام ،لم ولن تشكل الثقافة في
لبنان لدى الجهات الحكومية لألسف أولوية تذكر .خاصةا مع غياب الوعي الجماعي ألهمية الثقافة والفنون في تشكيل هوية
جامعة.
تعاني وزارة الثقافة تحديدًا من ضعف في ميزانيتها ومن غياب إلستراتيجيات العمل وللمعايير الناظمة لتقديم المنح و قبول
الهبات اذا ما وجدت وتحديد أطر المتابعة والمحاسبة ..الخ  .كما تغيب معظم البلديات في لبنان عن تحمل مسؤولياتها في بناء
ودعم حياة ثقافية في القرى واألطراف :يعود ذلك ربما لعدم ادراكها أن احياء مشهد ثقافي في القرى واألطراف يقع ضمن
واجباتها .وما يضعف أيضًا المشهد الثقافي المرتبط بالجهات الحكومية هو بطء التشريعات والبيروقراطية واعتماد صيغة التوازن
الطائفي في تعيين وتحديد المناصب بحيث قلما نجد الشخص المناسب في المكان المناسب .كما تعتمد وزارة الثقافة بشكل
كبير على الهبات مما يضعف موقعها ويجعل دورها في معظم الوقت هامشيًا أو تابعًا للجهة المانحة.
رغم ذلك ،تبقى بيروت تحديدًا نابضة ثقافيًا نتيجة مبادرات عديدة للمؤسسات الثقافية المستقلة في لبنان ولألفراد .في الواقع
الحظنا في السنتين األخيرتين دينامية مضاعفة ،وتزايد في عدد األنشطة الفنية /الثقافية في لبنان وذلك بسبب انتقال عدد كبير
من الفنانين السوريين والعراقيين إلى لبنان.
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أهم التحديثات التي طرأت على المسح االستكشافي للسياسات الثقافية في لبنان
من الناحية التشريعية  /القانونية  /اإلدارية:
إصدار مرسوم رقم  ٦٢٢الذي من شأنه تنظيم وحدات كل من المديرية العامة للشؤون الثقافية والمصلحة اإلدارية المشتركة.
سعى المرسوم رقم  ٦٢٢على وجه الخصوص إلى تنظيم الوحدات في كل من المديرية العامة للشؤون الثقافية والمصلحة
اإلدارية المشتركة وتحديد مهامها ومالكها وشروط التعيين في وظائفها .1فكان أن أضاف إلى المديرية العامة للشؤون الثقافية
بعد أن كانت مقتصرة على ثالث مديريات( راجع القانون  )٣٥مديريتين إضافيتين:
 -١مديرية الفنون واآلداب (القانون ) ٣٥
 -٢مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة (ألقانون )٣٥
 -٣مديرية التعاون والتنسيق الوطني (القانون ) ٣٥
 -٤دائرة الديوان (دائرة مستحدثة في المرسوم رقم  ٦٢٢وهي تقسم إلى قسم الشؤون اإلدارية ،قسم الشؤون المالية
وقسم العالقات الخارجية
 -٥دائرة اقليمية في كل من المحافظات (دائرة مستحدثة في المرسوم رقم )٦٢٢
وقد تم تقسيم مديرية الفنون واآلداب وفقًا للمرسوم  ٦٢٢إلى ما يلي:
-1دائرة الفنون التشكيلية
 -٢دائرة التراث الثقافي غير المادي
 -٣دائرة المسرح والفنون المشهدية
 -٤دائرة اإلنتاج األدبي والفكري والترجمة والنشر
 -٥دائرة الكتاب والمطالعة
أما مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة فتم تقسيمها أيضًا وفقاُ للمرسوم  ٦٢٢إلى ما يلي:
 -١دائرة السينما
 -٢دائرة الفنون السمعية والبصرية
 -٣دائرة الفنون المتعددة التقانات
 -٤دائرة الموسيقى
 -٥دائرة الحفظ والترميم
وتم تحديد مهام كل من الدوائر المذكورة أعاله .نلحظ في هذا السياق اغفال المرسوم ألهمية أرشفة وتوثيق كل ما يتعلق
بمديرية الفنون واآلداب كما لو أن دائرة المسرح والفنون المشهدية أو الفنون التشكيلية أوالتراث الثقافي الغير مادي هي دوائر
غنية عن التوثيق والحفظ والترميم.
وقسمت مديرية التعاون والتنسيق الوطني إلى:
 -١دائرة المعارض والمهرجانات
 -٢دائرة الملكية الفكرية والترقيم الدولي الموحد
 -٣دائرة النقابات الفنية والجمعيات األهلية
 -٤دائرة قصر األونيسكو
 -٥دائرة التعاون الوطني والمراكز الثقافية
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في حين خضعت كل من المديريات األربع التابعة للمديرية العامة للشؤون الثقافية لتحديد مفصّل لمهامها اقتصر قسم "الدوائر
اإلقليمية" على تعريف بسيط وفضفاض في مادة واحدة هي المادة  “ :٢٤تنشأ في كل محافظة دائرة اقليمية ،وتتولى كامل
المهام التي تقوم بها المديريات المركزية على أن تكون مرتبطة بهذه األخيرة في مجال اختصاص كل منها".
وهنا يطرح تساؤل عن دور تلك الدائرة (دوائر المحافظات) في ظل وجود مديرية التعاون والتنسيق الوطني من جهة التي
تتضمن دائرة التعاون الوطني ولماذا هي منفصلة عنها .هذا من من جهة ،من جهة ثانية فان وجود المصلحة اإلدارية المشتركة
أيضًا يقدم احتماال ا آخرا إلحتواء تلك الدائرة ضمن فروعها.
وقد ضمت المصلحة اإلدارية المشتركة:
 -١الدائرة اإلدارية والقانونية
 -٢دائرة شؤون الموظفين
 -٣دائرة المحاسبة واللوازم
 -٤دائرة المعلوماتية واإلحصاء
 -٥دائرة الوصاية
 -٦دائرة العالقات العامة
موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى إضافة نص في قانون ضريبة الدخل بغية إعفاء قطاع الصناعة
السينمائية من  %50من ضريبة الدخل (.)٢٠١٤\١١\٢٧
إطالق "عمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين" ومباشرة الدوائر المالية تحصيل وجباية الرسمين المنصوص عنهما في قانون
تنظيم المهن الفنية.
يتميز هذا الصندوق عن صناديق التعاضد األخرى بانه مؤسسة ذات منفعة عامة ،الخدمات مجانية ،إضافة إلى االستشفاء ،يتم
جباية ايراداته من الرسوم على عقود االجانب ( ) ٪١٠وبطاقات الحفالت ( ) ٪٢ومخصصات وزارة الثقافة والهبات دون مقابل.
كما أعلن وزير الصحة في لبنان وفي خطوة غير مسبوقة تأمين التغطية الصحية الشاملة ( )٪١٠٠على حساب وزارة الصحة
لكل فنان لبناني منتسب ألي من النقابات التالية:
 نقابة ممثلي المسرح والسينما واالذاعة والتلفزيون في لبنان. نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان. نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان. نقابة شعراء الزجل في لبنان. نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين. نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم البصرية. نقابة الفنانين المحترفين. -نقابة ممثلي المسرح والسينما في الشمال.

لم يلحظ هذا القرار العاملين في الحقول الفنية المسرحية (مخرج مسرحي ،منتج مسرحي ،مساعد مخرج الخ) أو المجال التقني
(فنى اضاءة -مسرح ،فني صوت-مسرح ،أو في اإلدارة الفنية والثقافية.
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وزارة الثقافة
وقعت وزارة الثقافة اتفاقية تعاون مع األكاديمية اللبنانية للفنون (األلبا) بهدف تنفيذ "المتحف الوطني االفتراضي للفن الحديث"-
هذا المتحف االفتراضي هو المتحف الوطني األول المخصص للفنون الجميلة وسوف يشمل مجموعة قيمة من أعمال رسامين
ونحاتين لبنانيين معاصرين تمتلكها وزارة الثقافة وعددها نحو  2000قطعة (لوحات ومنحوتات) موجودة حاليا في القصر
الجمهوري والسرايا الحكومية ومجلس النواب وفي مستودعات وزارة الثقافة .إن انشاء هذا المتحف وادارته في المستقبل هما
هبة من جامعة األلبا وسوف يتم هذا العمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الثقافة.
تم ادراج الزجل اللبناني على قائمة اليونسكو للتراث البشري غير المادي .وكانت وزارة الثقافة قد قدمت الملف منذ مدة ،وواكبت
مساره مندوبة لبنان الدائمة لدى اليونسكو .وجرى التصويت باإلجماع على اإلقتراح اللبناني (.)٢٠١٤\١١\٢٧

المكتبة الوطنية:
تم إخالء مبنى كلية الحقوق الذي كان قسم منه مشغوال ا من قبل وزارة الداخلية وقد أصبح بعهدة وزارة الثقافة منذ أيلول ٢٠١٤
حيث يجب أن تنتقل المكتبة الوطنية اليه في مراحل الحقة.
إصدار مرسوم رقم ( 511881عطفًا على المرسوم  16313عام  2006الذي قبلت بموجبه هبة بقيمة  ٢٥مليون دوالر أميركي
لتمويل مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية تقديم سمو أمير دولة قطر للحكومة اللبنانية) :تم من خالل المرسوم الجديد ابرام
اتفاق الهبة وتحديد المكتب الهندسي  PEOالمقيم في قطرـ جهة مسؤولة عن ادارة الهبة من حيث الصرف وابرام العقود
وضبط القيود الحسابية والمالية .عينت الجهة المسؤولة عن ادارة الهبة في دولة قطر مكتب استشاري مقيم في لبنان (لم يحدد
اسمه) لتنفيذ اعداد دراسة شاملة تتمثل في تصميم الرسومات الهندسية والخرائط التنفيذية العائدة لمشروع ترميم وبناء وتجهيز
المكتبة .يقتصر دور وزارة الثقافة في تلك الهبة في تعيين منسق للمشروع يتولى مهمة التواصل مع الجهة المسؤولة عن ادارة
الهبة ويضع هذا المنسق تقارير دورية يرفعها إلى وزير الثقافة.
المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار الوطني اللبناني)
يضم المعهد العالي للموسيقى اليوم ،بعدما تم ترفيعه ليصبح مؤسسة وطنية للتعليم العالي عام  ،١٩٩٥أربعة عشر فرعًا
موزعين في كل لبنان .وقد بلغت المبالغ المرصودة عام  ٢٠١١للكونسرفاتوار  ١١مليار ليرة لبنانية ارتفعت قيمتها لتصبح  ١٧مليار
ليرة لبنانية عام ( ٢٠١٢بنسبة ارتفاع  )٪٦٨ثم انخفضت عام  ٢٠١٣لتبلغ  ١٦مليار ليرة لبنانية ( بنسبة انخفاض .)٪٦.٧
المكتبات العامة ( المراكز اللبنانية للتنشيط الثقافي )CLAC -
كل عام يتزايد عدد المكتبات العامة (الكالك) في لبنان وذلك على األرجح بسبب صيغة التعاون التي تجمع البلديات بوزارة
الثقافة وببعض الجمعيات المدنية .فمنذ عام  ٢٠١٠ارتفع عدد المكتبات العامة من  ١٢٠مكتبة عامة إلى  ١٤٠مكتبة عامة .هذا
الرقم يستثني المكتبات العامة الخاصة بالمراكز الثقافية التابعة للسفارات أو المكتبات الخاصة بالجامعات.رغم ذلك ما من آلية
تعتمدها وزارة الثقافة لرصد نسبة القراء ومدى تأثير أنشطة تلك المكتبات على زيادة نسبة القراء.
المتحف الوطني (:)٢٠١٤-٢٠١٣
هناك معتقد سائد لدى عدد كبير من اللبنانيين وغير اللبنانيين أن بطاقة الدخول إلى المتحف الوطني مكلفة :تراوحت اإلجابات
على سؤال بسيط لبعض األفراد حول كلفة بطاقة الدخول للمتحف الوطني بين  ١٠٠٠٠ل.ل .و .٤٥٠٠٠في حين تبلغ القيمة
الحقيقية للبطاقة للطالب المدرسي أو الجامعي (لبناني أو غير لبناني)  ١٠٠٠لبنانية فقط ال غير و ٥٠٠٠ل.ل للراشدين.
خضع المتحف الوطني في عام  2014لعدد كبير من الهبات ،وهناك بعض الهبات التي تثير التساؤل كالهبة الواردة في
المرسوم  ٣٧٨حيث قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الوطنية للتراث وهي وفق ما ذكر في المادة األولى ،عبارة “عن انشاءات
ثابتة لجناح جديد يكون ملحقًا لمبنى المتحف الوطنى وهو مؤلف من طابقين سفليين أحدهما يخصص كمستودع للمديرية
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العامة لألثار وآخر كصالة متعددة وجهات اإلستعمال ( )sale polyvalentمع جميع منتفعاتها وانشاءات ثابتة أخرى تضاف إلى
المساحة التي كانت مخصصة سابقاُ ككافيتيريا بموجب المرسوم  ١٩٠٥بتاريخ .٢٠٠٩-٥-١١
من الهبات اإليجابية على سبيل المثال ال الحصر هبة مقدمة من المحامي أنطوان م .وهي عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية
لتعريف زائري المتحف بالمجموعة األثرية المعروضة أمامه .هبة أخرى مقدمة هي عبارة عن نظام متكامل ألجهزة سمعية
بصرية ..الخ .وأهم هذه الهبات ،هبة مقدمة من الحكومة اإليطالية إلعادة تأهيل الطابق السفلي في المتحف الوطني في
بيروت وتقدّر قيمتها بمليون وعشرين ألف يورو.
بموجب مرسوم رقم  ١٠٧٥٦تم إعارة مجموعة من المسكوكات القديمة إلى مصرف لبنان وبصورة دائمة .تمثل تلك المسكوكات
عمالت استعملت في لبنان خالل الفترات التاريخية المتعاقبة ويتم حفظ صور عنها لدى المديرية العامة لآلثار وهذا وجه من
وجوه تفقير المتحف اللبناني وافراغه من محتوياته.
المسارح:
عادت قضية مسرح بيروت (أب المسارح في بيروت) إلى أدراج الوزارات .بعد ضغط مجموعة من الناشطين والعاملين في الحقل
الثقافي والحقوقي والنجاح في إدراج مسرح بيروت ضمن الئحة الجرد العام والممتلكات التاريخية .كان التحدي األكبر في
الحصول على توقيع من الوزير كابي ليون لتحويل من الئحة الجرد التاريخي إلى الئحة الممتلكات الثقافية ،تمهيدًا إلعادة تشغيله.
اال أن الوزير لم بوفع واكتفى الوزير بتقديم طلب إلى هيئة التشريع واالستشارات للبت بمدى قانونية وضع اليد الموقت على
المسرح تمهيدًا لفتحه وإدارته.
رغم اقفال العديد من المسارح في السنوات األخيرة ،شهدت بيروت افتتاح بعض المسارح الصغيرة كمسرح الجميزة وتجربة
مسرح مترو المدينة التي وجب اإلضاءة عليها رغم أن مؤسس تلك التجربة هشام جابر قد اتخذ لتلك التجربة منحى تجاريًا ولكنه
نجح في تقديم أعمال ناجحة أدت إلى استقطاب جماهير جديدة مختلفة ومتنوعة.
المسارح في األرياف والمناطق :تم تسجيل بعض البوادر اإليجابية كافتتاح مسرح زبدين الريفي أو ما يعرف بمسرح سامي
حواط وافتتاح مسرح اسطنبولي في صور وسينما الحمرا من قبل الشاب قاسم اسطنبولي الذي قام بجهد خاص في تحويل
سينما قديمة إلى قاعة مسرح وقاعة سينما.
كما يجدر الذكر أنه تم انشاء بعض المسارح في القرى ولكن سرعان ما اندثرت وظيفتها بسبب تمركز العروض المسرحية في
العاصمة وغياب التواصل والرابط بين ما يجري في الع اصمة وما تحتاجه القرى وغياب دور البلديات في تنشيط حياة ثقافية بعيدًا
عن مهرجانات الغناء والفولكلور وعدم دعمها إلنتاج أو تقديم أعمال مسرحية آتية من المدينة .نذكر على سبيل المثال ال الحصر
جمعية النهضة االجتماعية الخيرية في شانيه التي قامت عام  ٢٠٠٦بتجهيز مسرح لالنشطة الثقافية وهو غير ناشط .كما تذكر
السيدة وداد يونس ،مديرة نادي الخيام الثقافي االجتماعي الذي يتألف من مكتبة عامة وقاعة سينما ومسرح متعدد الوظائف
أن األعمال المسرحية ضئيلة ومحدودة بسبب الكلفة التي تتطلبها نقل بعض العروض من بيروت.
ال توجد أرقام موثقة في السنتين األخيرتين ،أو حتى آلية واضحة معتمدة من وزارة الثقافة لدعم المسارح اللبنانية باستثناء
صدور مرسوم رقم  )٢٠١٣\٣\١٢( ١٠٠٦١الذي يقضي بنقل اعتماد مالي وقيمته  ٩٠مليون ليرة كمساهمة لمسرح المدينة في
بيروت لدفع بدل اإليجار السنوي عن عام .٢٠١٢
ميزانية وزارة الثقافة :٢٠١٤
الجدير بالذكر أنه ال يوجد موازنة عامة للحكومة اللبنانية وبالتالي ما من موازنات للوزارات يتم اقراراها والموافقة عليها منذ عام
 .٢٠٠٦وأي صرف أو تحويل لألموال يتم وفقًا للقاعدة اإلثني عشرية عبر نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة وبموجبه
تم ما يلي:
 -١وفقًا للمرسومين رقم  ٨٠و ٨١تم نقل اعتمادين من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الثقافة المديرية
العامة لآلثار على أساس القاعدة اإلثني عشرية مبلغًا وقدر اإلعتماد األول بلغ  ٥مليارات و ١٩مليون ليرة لبنانية في
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حين بلغ رقم اإلعتماد الثاني خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية لتغطية الفروقات عن التعويضات المرتبطة بأساس
الراتب.
 -٢وفقًا للمرسوم رقم  ٦٩تم نقل اعتماد إلى المديرية العامة لوزارة الثقافة مبلغًا و قدره مئتي وخمس ماليين ليرة
لبنانية وذلك لتغطية لوازم اإلدارة والتنظيم ،والمخصصات والرواتب واألجور ،ورواتب المتقاعدين والمستشارين.
 -٣وفقًا للمرسوم رقم  ،١٢٠١٢تم نقل اعتماد إلى المديرية العامة لألثار مبلغاُ وقدره  ١٣مليون ليرة.
بناء على ما ذكر أعاله قدر مجموع قيمة صرف وزارة الثقافة لعام  ٢٠١٤الواردة في الجريدة الرسمية بخمس
مليارات وأربع مئة وتسعة مليون ليرة لبنانية.
وزارة التربية والتعليم العالي:
لدى وزارة التربية والتعليم العالي مصلحة للشؤون الثقافبة وهي تقسم إلى دائرتين :دائرة العالقات الثقافية ودائرة الفنون
الجميلة .تقتصر مهام تلك المصلحة على طالب المراحل المدرسية ما دون الجامعية .ال تمتلك تلك المصلحة أي ميزانية خاصة بها
مع العلم بأن تلك المصلحة هي األعلى في الهرم اإلداري .مما يضطر أحيانًا المصلحة إلى طلب الدعم من جهات أخرى أو من
وحدة األنشطة الرياضية وفقًا لشروطها الخاصة .أما فيما يخص بدائرة الفنون الجميلة ،فقد عين بالتوازي مع هذه الدائرة ،لجنة
موازية للفنون الجميلة مما شكل ازدواجية في العمل وهدر محتمل في اإلنفاق.
من الناحية األكاديمية والجامعية:
تم استحداث مسار الماستر في الوساطة الثقافية في الجامعة اللبنانية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -قسم اللغة الفرنسية
في عام  ٢٠١٣وذلك بجهد من الدكتورة ليليان سويدان وبدعم من وزارة الخارجية الفرنسية .
بلدية بيروت والمتاحف:٢٠١٤
من أهم المشاريع التي تعمل عليها بلدية بيروت نذكر بيت بيروت أو متحف ذاكرة بيروت الذي هو في األصل مبنى بركات ،واآلن
هو في مرحلة الترميم إلعادته إلى شكله األصلي ليصبح "البيت األصفر"  2014تبلغ كلفة إنجاز هذا المشروع  20مليون دوالر.
حيث أن فريق عمل متخصص من بلدية باريس قد قدم الدعم التقني والمشورة الفنية إال أن المهندس اللبناني يوسف حيدر هو
من صمم المشروع .ومن المفترض أن ينتهي العمل على المشروع ربيع  ٢٠١٥كما يتم بناء مبنى صغير ملحق به.

ال ننسى في هذا اإلطار أيضًا مشروع بيت فيروز الذي يقع في زقاق البالط ،أي تحويله إلى معرض دائم أو إلى أوتيل بوتيك،
ومرسوم استمالك هذا البيت هو بعهدة مجلس الوزراء ،والبلدية بانتظار استصدار هذا المرسوم حتى تتمكن من شرائه .وما
زالت مراسيم اإلستمالك قابعة في األدراج منذ عام  ٢٠٠٨رغم عدم وجود أي سبب مقنع لتأخير توقيع المرسوم.
«يقوم بيت فيروز على العقارين  565و ،567تبلغ مساحة األول  430مترًا مربعًا والثاني  290مترًا مربعًا ،ويتوزعان على 17
مالكًا من آل طرزي وجدع ونخلة وداغر .وفي  29تموز  2010أدرجهما وزير الثقافة السابق سليم وردة في "الئحة الجرد العام
لألبنية التاريخية" بموجب القرار رقم  .74ومنذ ثالث سنوات انتهت اعمال المسح والتدقيق ،التي تؤكد أن "البناء في العقارات
الثالثة بحاجة إلى اعمال الترميم" ،كذلك انجزت الخرائط العقارية واصبحت جاهزة ،وانتهى إعداد دراسة تخمين العقارات الثالثة،
التي وضعها مهندس مدني خبير محلّف لدى المحاكم ،ورفعها إلى رئيس البلدية بتاريخ  25حزيران  .2012بتاريخ
 ،23/10/2014أصبح بيت الفنانة فيروز مستملكا رسميا من بلدية بيروت ،بموجب المرسوم الرقم  ،812الصادر في العدد 44
من "الجريدة الرسمية" ،موقعا من  21وزيرا في حكومة "المصلحة الوطنية" ،والذي اعتبر في مادته االولى "االبنية التراثية
القائمة على العقارات رقم  565 ،501و 567من منطقة زقاق البالط العقارية ،وتأهيلها الستعمال عموم اهالي بيروت في
اطار مشروع ارخميدس للحفاظ على االبنية االثرية ،من المنافع العامة .ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات المشار اليها(.")...
على أن "تدفع تعويضات االستمالك من االعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بيروت" ،بموجب المادة الثانية.
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وحددت المادة الثالثة "المدة القصوى التي يجب أن تباشر خاللها معامالت االستمالك بثماني سنوات ،اعتبارا من نشر المرسوم
في الجريدة الرسمية".
 بيت بشارة الخوري :وهو متحف دائم لبيت أحد أغنياء العراق ،في منطقة المصيطبة ،كركول الدروز .وقد تم تخصيص اعتمادلشرائه ،وتتم متابعة مرسوم االستمالك .يقع بيت بشارة الخورى على العقار رقم  ٥٠١في منطقة زقاق البالط وهو مجاور لبيت
فيروز .وقد شامل في المرسوم رقم  ٨١٢الذي وقع بتاريخ  ٢٠١٤\١٠\٢٣واعتبر أيضًا هذا العقار مستملكًا رسميًا لبلدية بيروت.
 متحف نقوال سرسق في األشرفية ،شارع سرسق .حيث أرادت العائلة في وصيتها أن يظل البيت وقفًا لبلدية بيروت .وقد تمتخصيص  %5من رسوم رخص البناء لصندوقه من صندوق البلدية لتتم توسعته وإفتتاح هذا الفضاء الجديد في ربيع
 ٢٠١٥ورئيس مجلس بلدية بيروت يتولى شخصيا إدارة المتحف باإلضافة مع أفراد العائلة الذين يشكلون مع مجلس البلدية
اللجنة اإلدارية إلدارة المتحف.
وسوف يتحول هذا الفضاء إلى متحف دائم مفتوح كل أيام السنة للفنانين والطالب .ويتضمن المبنى الجديد قاعات عرض دائمة
وأخرى متغيّرة بحسب الموضوع .باالضافة إلى قاعة لألنشطة الثقافية وقاعة مجهزة للمؤتمرات أو عرض األفالم ،ومشغال ا
لترميم اللوحات ومكتبة ستتاح للباحثين والفنانين المهتمين بتاريخ الفن اللبناني ،ومطعم .كما بلغت كلفة الترميم  ١٣مليون
دوالر تم تأمينها من قبل بلدية بيروت.
المساواة بين الجنسين والسياسات الثقافية:
تم وضع خطة عمل وطنية ثالثية ( .)٢٠١٦-٢٠١٣كما تم اقرار قانون "حماية المرأة وسائر أفراد األسرة من العنف األسري" بعد
مصادقة مجلس النواب عليه في عام  ٢٠١٤ولكن دون أن يأخذ بعين اإلعتبار التعديالت التي طالبت بها وشددت عليها بعض
الجمعيات وتحديدًا جمعية كفى التي تعتبر أن تلك التعديالت هي جوهرية واعتبرت أن القانون كما أقر هو قانون مشوه إذ ال
يحمي المرأة من اإلغتصاب الزوجي وال يخصص معاشًا للمرأة وال يأت على ذكر سن الحضانة .رغم ذلك ،ترى جمعيات نسائية
أخرى أن القانون رغم ثغراته يعتبر خطوة ايجابية.
خالصة عامة:
رغم بعض الجهود اإليجابية التي تقوم بها الجهات الحكومية اال أنه ال يمكن التغاضي عن غياب معايير الصرف المالي،
والتخطيط طويل األمد واستحداث مشاريع ذات استمرارية وليست ظرفية مبنية على بناء هوية ثقافية جامعة تتم من خالل
سلسلة مترابطة من التنسيق تجمع وزارة الثقافة بوزارة التربية بالبلديات والجمعيات المدنية .كما أنه ال توجد أرقام وال احصائيات
توثيقية لرصد فعالية أي نشاط يقام من قبل وزارة الثقافة التي تعتمد في معظم أنشطتها على قبول الهبات دون أن تتمكن من
بناء سياسة ثقافية خاصة بها ولعل السبب يعود إلى ضآلة الميزانية التي تحظى بها وزارة الثقافة أحيانًا وسوء التقدير واإلدارة
أحيانًا أخرى.
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