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الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية
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مقدمة

يف حني يكتس��ب حق املواطن يف املش��اركة الثقافي��ة ويف الحرية الثقافية عاملياً ،اإلهت�مام الكبري يوماً بعد
يوم ،خصوصاً بعد صدور عدد من الترشيعات واملواثيق الدولية وبعد تش��ديد تقارير التنمية البرشية عىل
هذا الحق وعىل ارتباطه الوثيق بالدميقراطية والتنمية والنمو واالس��تقرار ،الس��يام يف املجتمعات املتعددة
واملتنوعة .اال َّأن هذا الحق يتخذ يف بالدنا ُبعداً مختلفاً ،حيث ال توجد مسألة أقليات ،وحيث تنعم مختلف
املجموع��ات بح ٍد معقول من الحرية والتعبري عن الرأي واملش��اركة يف الحياة السياس��ية وتالياً الثقافية وال
تعاين أي منها التهميش الثقايف ،ال بل تتفق يف غالبيتها عىل الحوار يف ما بينها ونقض مقوالت رصاع وتصادم
الحضارات.
ملتزم بعدد كبري من املواثيق الدولية ،وقد أدرج بعضها يف صلب الدس��تور وأصبحت
ولبنان ،بش��كل عامٌ ،
متسك الجمهور بها واعتبارها من األدبيات البديهية املكررة لدى مختلف املجموعات.
موا َد «شعبية» مبعنى ّ
وقد صدرت قوانني وترشيعات كثرية تنظم وتحمي حق املواطن يف املشاركة الثقافية.
اال َّأن هذا الواقع «الظاهري» يخفي خل ًال كبرياً ما زال ُيعيق مش��اركة رشائح واس��عة من املواطنني-األفراد
من املشاركة الفعلية يف الحياة الثقافية ،لجهة الحق يف املعرفة واملساواة عىل هذا الصعيد ،ولجهة املشاركة
يف رس��م السياس��ات املحلية التي تؤثر مبارشة يف مستوى املعيشة ويف منو املجتمع ،أو لجهة تبادل املعارف
واملواهب والخربات والتواصل بني مختلفني.
يرتبط هذا الخلل يف الحقيقة بصورة عميقة باألزمة السياسية املستمرة منذ زمن بعيد ،والتي تتخذ أشكاالً
متع��ددة تتأرجح بني حرب أهلية طويل��ة تداخلت فيها وأطالت أمدها االحت�لاالت والهيمنات الخارجية،
فاقمت يف املش��كلة االجتامعية وعجز الدولة املايل ،يف ش��كلها األس��وأ ،وبني أزمة مامرسة الدميقراطية التي
أنتجت سوء توزيع االمناء بني املناطق ،وفساداً يف االدارة ،وزبائنية سياسية تقيص الكفاءات ،يف شكلها الدائم
واملستمر منذ قيام الدولة.
م��ا ّ
عطل ،وم��ا زال ،إمكانية قيام دولة مدنية عادلة تعطي الحقوق للمواطنني-األفراد ،بصفتهم هذه فقط،
وليس االكتفاء بإعطائها للمجموعات املتنعمة نس��بياً ،لحس��ن الحظ ،بقدر كبري من املكتسبات عىل صعيد
الحريات والحقوق.
فالحرية واملش��اركة يف الحياة الثقافية للمجموعات اللبنانية انعكست انفتاحاً ثقافياً رشقاً وغرباً ،وحرية يف
املامرس��ات الدينية إن يف الش��عائر أو يف الوجود الحر غري الخاضع أو املهي َمن عليه ،مع ما يعني ذلك من
حرية الدعوة واالعتقاد والتعليم واختيار طرق الحياة ،واختيار املناهل الفكرية (األمر النادر يف بقاع أخرى
يف هذا الرشق) ،وانعكست حري ًة ملحوظة للمرأة وأعطتها حقوقاً أساسية (تعليم ،عمل .)...،وهذا ما ُتشدد
عليه جميع املواثيق الدولية يف معرض الدفاع عن حقوق املجموعات األساسية للمشاركة يف الثقافة .والحق
يقال َّأن هذا التنوع ش ّكل مصدر ِغنى وثروة وقد يكون منوذجاً جيداً ميكن االقتداء به ،رغم الصعوبات التي
يواجهها والعرثات التي تأيت يف معظمها «من منشأ خارجي».
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اال أ َّن��ه ،يف مقاب��ل كل ذلك ،بقيت حقوق األفراد منقوصة اىل ح�� ٍد بعيد .تجىل ذلك يف ضعف «املواطنية»
��س لديهم ،إضافة اىل اختزالهم بطوائفهم
ِ
��س الدولة لدى «املواطنني» ،وإهامل الدولة لتنمية هذا الحِ ّ
وح ّ
ومجموعاتهم وتلكؤها يف تعزيز وال ِئهم للوطن ،مع ما يعنيه ذلك من الرتدد يف االعرتاف بحقهم يف االختيار
يف ما يخص شؤونهم الخاصة املستقلة عن «تفكري ورأي الجامعة».
وهنا يربز الخلل يف املش��اركة يف الحياة الثقافية مبعناها األوسع وليس فقط عىل مستوى تعبري املجموعات
التي غالباً ما تنجح يف الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ،ولكنها تسارع مع األسف اىل اختزال الثقافة بالثقافة
الديني��ة واملجتمعي��ة الخاصة بها ،متجاهل ًة حاجة االنس��ان للتعبري عن ذاته وعن أفكاره وق َّيمه بأس��اليبه
الخاص��ة واألكرث حميمية .يف الحصيلة يبقى املواطن-الفرد ،الباحث عن ثقافته واملتطلع اىل االس��هام فيها،
َ
أعزل من األدوات املادية النتاجها واالستمتاع بها.
عىل هذا الصعيد تحديداً ،ما زال يف االنتظار عمل كبري لالنجاز..
ماذا يعني الحق يف املشاركة يف الثقافة؟
ب��دأت الحق��وق الثقافية تأخذ مكاناً محورياً ع�لى صعيد الحريات والحقوق األساس��ية للمجتمعات التي
تس��عى إلقامة أنظمة أكرث عدالة واس��تقراراً واقتصاديات أكرث تطوراً ومنواً .وق��د أصبح جلياً مدى ارتباطها
بحقوق االنس��ان األخرى .ولكن وبالرغم من ذلك ،تبقى األقل إحاطة باالهتامم والتطبيق ،واألقل تبلوراً يف
نصوص ومواد قانونية نظراً لتعقد مجال الثقافة وشموليته وتفاوت طرق فهم ماذا تعني الثقافة.
فالثقاف��ة ق��د تعني اإلملام بالفن��ون الجميلة واإلنس��انيات ،وبالعلوم والتكنولوجيا ،وب��كل جديد عىل كل
صعيد.
وقد تعني س��لوك االنس��ان يف التفكري والكالم والفعل واملهارات واالنتاج بش��كل عام ،وقدرة االنسان عىل
التعلم والتأقلم ونقل وتوريث املعرفة لألجيال الالحقة.
وق��د تعني أيضاً منظومة املعتق��دات والقيم والعادات والتقاليد ،اىل جان��ب الخصائص املادية للجامعات
العرقية أو الطائفية أو االجتامعية .
ُ
والثقاف��ة تزدهر وتنتقل من خالل عملية بالغة التعقيد ،فهي تنعكس و ُيعبرَّ عنها من خالل طريقة العيش
التي نختارها (أو ُتفرض علينا) ،مكان الس��كن ،نوعيته ،املدرس��ة ،العمل ،أوقات الراحة ،العالقات ُ
األرسية،
الديان��ة التي نعتنقها ،املوهبة واالب��داع الفردي ،الخ ..وينتج عن ذلك قيم ثقافي��ة معينة تتناقلها األجيال
وترتبط ارتباطاً وثيقاً مبفهومنا عن الهوية .من هنا تتالزم صناعة شخصية األنسان وهويته ،ويتالزم تحقيقه
لذاته وتقدميه أفضل ما عنده مع هذا الحق يف الثقافة الذي مل يعد ترفاً أو أمراً ميكن االستغناء أو التغايض
عنه.
من جهة أخرى ،ال ميكن إهامل إشكالية عالقة الثقافة بالسلطة القامئة ،ومحاولة هذه األخرية فرض هيمنتها
«الثقافي��ة» وأمناطها الخاصة بالفكر والكالم والفعل عىل الش��عوب واألفراد ،ومحاولة منع الثقافة املختلفة
والتعبري الذايت املخالف.
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ماذا يعني الحق يف املشاركة يف الثقافة يف لبنان؟
تعاين صناعة الثقافة يف لبنان من فوىض كبرية عىل صعيد االنتاج ونوعيته ،التوزيع واالنتش��ار ،وعىل صعيد
تدفق املنتجات والسلع الثقافية املنافسة ،وخصوصاً عىل صعيد تكافؤ الفرص.
ولك��ن معالج��ة حق املواطن يف املش��اركة الثقافية يف لبن��ان ال تتم فقط من خالل تلبي��ة الرشوط التقنية
ووصفات الخرباء وأصحاب االختصاص .وإنمَّ ا أيضاً يف ربط هذا الحق بباقي حقوق االنس��ان ،التي كام أرشنا
سابقاًٌ ،
كل ال يتجزأ .وقد يأيت عىل رأس هذه الحقوق ،الحق يف العيش بأمن وسالم ،والحق يف التنعم برعاية
دولة عادلة وموحدة ،تؤمن االستقرار السيايس واالجتامعي ،وتخطط للنمو االقتصادي واالزدهار الثقايف.
وهي أمور ،عىل َبداهتها ،ما زالت ُتؤ ِرق اللبنانيني وتدفع بهم أفواجاً اىل الهجرة ،وال س��يام منهم املتفوقني
وحملة الشهادات العالية وأصحاب املهن الناجحة.
ً
ً
وألن اللبن��اين ٌ
ولك��ن َّ
تواق دامئاً اىل األفضل ،وقد عرف ظروفا صعبة أيضا وتخطاهاّ ،
وش��ق مببادرته الفردية
الخاصة طريق النجاح داخل وخارج لبنان ،أصبح لزاماً علينا ،دول ًة ومنظامت دولية وأصدقاء ،املساهمة يف
توفري كامل الحقوق لكافة املواطنني.
وحق املش��اركة يف الثقافة يس��تدعي الحق يف التعليم ويف االتصال ويف الحصول عىل املعلومات ويف التعبري
بحرية يف كافة الوس��ائل ،ويف انتاج الفنون والعلوم واالس��تمتاع بها واالستفادة منها ،ويف حامية انتاجه من
وصقلها يف الرس��م واملرسح والسينام واألدب واملوسيقى وكافة الفنون
التزوير والقرصنة ،ويف تنمية مواهبه ِ
الجميل��ة الت��ي يتذوقها ،وذلك بكلفة معقولة وبتكافؤ حقيقي للفرص .كام يس��تدعي الحق يف االنتظام يف
جمعيات أو نقابات للرتويج والدفاع عن أحد هذه املجاالت.
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 .1المواثيق الدولية التي تصون
الحق في الثقافة

توجد مواثيق مختلفة تصون الحق يف الثقافة أو تتناول هذه املسالة من نواحي مختلفة  ،نذكر منها :

أوالً  :االعالن العالمي لحقوق االنسان
(الجمعية العامة لألمم املتحدة  10كانون األول/ديسمرب )1948

املادة :19
لكل ش��خص الحق يف حرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء
األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأيّ وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
املادة :26
( )1لكل شخص الحق يف التعلم ،ويجب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية عىل األقل مجانياً ،وأن
يك��ون التعلي��م األويل إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني واملهني ،وأن ييرس القبول للتعليم العايل عىل
قدم املساواة التامة للجميع وعىل أساس الكفاءة.
( )2يجب أن تهدف الرتبية اىل إمناء ش��خصية االنس��ان إمنا ًء كام ًال ،واىل تعزيز احرتام االنس��ان والحريات
األساس��ية وتنمية التفاهم والتس��امح والصداقة بني جميع الش��عوب والجامعات العنرصية والدينية ،واىل
زيادة مجهود األمم املتحدة لحفظ السالم.
( )3لآلباء الحق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم.
املادة :27
( )1لكل فرد الحق يف أن يش��ارك اش�تراكاً حراً يف حياة املجتمع الثقايف ويف االستمتاع بالفنون واملساهمة يف
التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه.
( )2لكل فرد الحق يف حامية املصالح األدبية واملادية املرتتبة عىل إنتاجه العلمي أو األديب أو الفني.
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ثانيًا  :العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية (الجمعية العامة لألمم املتحدة كانون األول/ديسمرب )1966
املادة 13
ُ .1تق��ر الدول األط��راف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعلي��م  ،وهي متفقة عىل وجوب توجيه
والحس بكرامتها وإىل توطيد احرتام حقوق اإلنسان
الرتبية والتعليم إىل اإلمناء الكامل للش��خصية اإلنسانية
ّ
والحريات األساسية ،وهي متفقة كذلك عىل وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام
ب��دور نافع يف مجتمع ح ّر  ،وتوثيق أوارص التفاهم والتس��امح والصداقة بني جميع األمم ومختلف الفئات
الساللية أو اإلثنية أو الدينية ،ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم.
 .2و ُتقر الدول األطراف يف هذا العهد َّ
بأن ضامن املامرسة التامة لهذا الحق يتطلب :
(أ) جعل التعليم االبتدايئ إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع،
(ب) تعمي��م التعلي��م الثانوي مبختلف أنواعه ،مب��ا يف ذلك التعليم الثانوي التقن��ي واملهني ،وجعله متاحاً
للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال سيام باألخذ تدريجياً مبجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العايل متاحاً للجميع عىل قدم املس��اواة ،تبعاً للكفاءة ،بكافة الوس��ائل املناسبة وال سيام
باألخذ تدريجياً مبجانية التعليم،
(د) تش��جيع الرتبية األساس��ية أو تكثيفها ،إىل أبعد مدى ممكن ،من أجل األش��خاص الذين مل يتلقوا أو مل
يستكملوا الدراسة االبتدائية،
واف بالغرض،
(هـ) العمل بنش��اط عىل إمناء ش��بكة مدرس��ية عىل جميع املستويات ،وإنش��اء نظام منح ٍ
ومواصلة تحسني األوضاع املادية للعاملني يف التدريس.
 .3تتعه��د الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية األب��اء ،أو األوصياء عند وجودهم ،يف اختيار مدارس
ألوالده��م غري املدارس الحكومية ،رشيطة تقيد املدارس املخت��ارة مبعايري التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو
تقرها الدولة ،وبتأمني تربية أوالئك األوالد دينياً ُ
وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
 .4ليس يف أيّ من أحكام هذه املادة ما يجوز تأويله عىل نحو يفيد مساسه بحرية األفراد والهيئات يف إنشاء
وإدارة مؤسس��ات تعليمية ،رشيطة التقيد دامئاً باملبادئ املنصوص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة ورهناً
بخضوع التعليم الذي توفره هذه املؤسسات ملا قد تفرضه الدولة من معايري دنيا.
املادة 15
ُ .1تقر الدول األطراف يف هذا العهد َّ
بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك يف الحياة الثقافية،
(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حامية املصالح املعنوية واملادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أديب من صنعه.
ُ .2تراعي الدول األطراف يف هذا العهد ،يف التدابري التي ستتخذها بغية ضامن املامرسة الكاملة لهذا الحق،
أن تشمل تلك التدابري التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإمناؤهام وإشاعتهام.
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 .3تتعه��د ال��دول األط��راف يف ه��ذا العهد باح�ترام الحرية التي ال غن��ى عنها للبحث العلمي والنش��اط
اإلبداعي.
ُ .4تقر الدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد التي ُتجنى من تش��جيع وإمناء االتصال والتعاون الدوليني يف
ميداين العلم والثقافة.

ثالثًا  :المواثيق األخرى
 )1إع�لان مب��ادئ التعاون الثقايف ال��دويل (املؤمتر العام ملنظم��ة األمم املتحدة للرتبي��ة والعلوم والثقافة
 4 UNESCOترشين/2نوفمرب )1966
املادة :1
( )1لكل ثقافة كرامة وقيمة يجب احرتامها واملحافظة عليها.
( )2من حق كل شعب ومن واجبه أن ينمي ثقافته.
( )3تش��كل جميع الثقافات ،مبا فيها من تنوع خصب ومبا بينها م��ن تباين وتأثري متبادل ،جزءاً من الرتاث
الذي يشرتك يف ملكيته البرش جميعاً.
 )2إعالن الحق يف التنمية (الجمعية العامة لألمم املتحدة  4كانون / 1ديسمرب )1986
املادة :1
الحق يف التنمية حق من حقوق االنس��ان غري قابل للترصف ومبوجبه يحق لكل إنس��ان ولجميع الش��عوب
املشاركة واالسهام يف تحقيق تنمية اقتصادية واجتامعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي ميكن
فيها إعامل جميع حقوق االنسان والحريات األساسية إعامالً تاماً.
 )3إعالن مكس��يكو س��يتي بشأن السياس��ات الثقافية (املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة  26 UNESCOمتوز/يوليو )1982
املادة :2
َّ ...إن تأكيد الهوية الثقافية ...يسهم يف تحرير الشعوبَّ .
وإن أيّ شكل من أشكال السيطرة ميثل إنكاراً لهذه
الهوية أو إخالالً بها.
 )4توصية بش��أن مشاركة الجامهري يف الحياة الثقافية وإس��هامها فيها (املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة  26 UNESCOترشين/ 2نوفمرب )1976
 )5معاهدة التن ّوع الثقايف ( 20ترشين االول  /اوكتوبر )2005
التي تصون الحق لكل دولة يف حامية ثقافتها وخصوصيتها ويف وضع األطر املناسبة لذلك بإعتبار َّأن الثقافة
ليست سلعة تجارية تخضع لحرية التجارة التي تسعى ّ
املنظمة الدولية للتجارة ( )OMCإىل تعميمها.
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م��ن الظاهر ،يف ضوء ما تقدّمَّ ،أن مبدأ الحق يف املش��اركة الثقافية ه��و حقّ مك ّرس يف العديد من املواثيق
الدولي��ة وأنه يندرج ضمن الحقوق املرشوعة التي ينبغي عىل كل دول��ة حضارية تأمينها ملواطنيها .ولكن
أين لبنان من هذه الحقوق؟
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 .2القوانين اللبنانية التي ترعى
حق المشاركة في الثقافة

تنص وثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف) ،يف جزئها األول ،عىل َّأن التنمية املتوازنة للمناطق عىل املستوى
الثق��ايف واالجتامعي واالقتصادي هي دعامة أساس��ية لوحدة الدولة واس��تقرارها .وتؤكد الوثيقة ذاتها من
جديد ،يف جزئها املتعلق بالرتبية والتعليم ،حرية التعليم وحامية التعليم الخاص .ويك ّرس الدستور اللبناين،
م��ن جهته ،احرتام الحريات العامة ،وال س��يام حري��ة الرأي والعقيدة ،والعدالة االجتامعية ،واملس��اواة بني
املواطنني (مقدمة الدستور) .ومن جهة أخرى ،تكرس املادة  10حرية التعليم وحق الطوائف الدينية يف أن
تكون لها مدارسها الخاصة .وأخرياً تكرس املادة  13حرية الرأي ،وحرية الصحافة ،وحرية االجتامع وتكوين
الجمعيات :
امل��ادة  -13حري��ة ابداء الرأي قوالً وكتاب ًة وحرية الطباعة وحرية االجت�ماع وحرية تأليف الجمعيات كلها
مكفولة ضمن دائرة القانون.
وق��د انضم لبن��ان اىل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادي��ة واالجتامعية والثقافية يف  3ترشين/2
نوفمرب 1972
وق��د صدّق لبنان يف األول م��ن حزيران/يونيو  1960عىل اتفاقية حامي��ة املمتلكات الثقافية يف حاالت
النزاع املسلح ،والربوتوكول املتعلق بها ،املعقودين يف الهاي يف  14أيار/مايو .1954
كام صدّق يف  3شباط/فرباير  1983عىل االتفاقية بشأن حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي املعقودة
يف باريس يف  16ترشين/2نوفمرب . 1972
كام صدّق يف 25آب/اغس��طس  1992عىل االتفاقية بشأن التدابري الواجب اتخاذها لحظر ومنع استرياد
وتصدي��ر ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوع��ة ،املعقودة يف باريس يف  14ترشين/2نوفمرب
1970
إضاف��ة طبع��اً اىل التزامه «االع�لان العاملي لحقوق االنس��ان» الصادر عن الجمعية العام��ة لألمم املتحدة
وامليثاق التأسييس ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة UNESCO
إنضم إىل غالبية املعاهدات واملواثيق التي ترعى الحق يف املش��اركة الثقافية ،
من هنا  ،يتّضح َّأن لبنان قد ّ
َّ
وأن الدستور اللبناين نفسه ك ّرس  ،ولو بصورة غري مبارشة  ،هذا الحق.
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 .1الدسـتــور اللـبنــانـــي

مقدمة الدستور
ج .لبنان جمهورية دميقراطية برملانية ،تقوم عىل احرتام الحريات العامة ويف طليعتها حرية الرأي واملعتقد،
وعىل العدالة االجتامعية واملساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز أو تفضيل.
ز .اإلمن��اء املت��وازن للمناطق ثقافي��اً واجتامعياً واقتصادياً ركن أس��ايس من أركان وحدة الدولة واس��تقرار
النظام
املادة : 9
حري��ة االعتقاد مطلقة والدول��ة بتأديتها فروض اإلجالل لله تعاىل تحرتم جمي��ع األديان واملذاهب وتكفل
حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حاميتها عىل أن ال يكون يف ذلك إخالل يف النظام العام وهي تضمن أيضاً
لألهلني عىل اختالف ِمللهم احرتام نظام األحوال الشخصية واملصالح الدينية.
املادة : 10
التعلي��م ح ّر ما مل يخل بالنظام العام أو ين��ايف اآلداب أو يتعرض لكرامة أحد األديان أو املذاهب وال ميكن
أن تمُ ّس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة ،عىل أن تسري يف ذلك وفاقاً لألنظمة العامة التي
تصدرها الدولة يف شأن املعارف العمومية.
املادة : 13
حرية إبداء الرأي قوالً وكتاب ًة وحرية الطباعة وحرية االجتامع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن
دائرة القانون.
 .2وثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف)

 .1املبادئ العامة
ً
ً
ً
ز .اإلمن��اء املت��وازن للمناطق ثقافي��ا واجتامعيا واقتصاديا ركن أس��ايس من أركان وحدة الدولة واس��تقرار
النظام
 .3اإلصالحات األخرى
أ .الالمركزية اإلدارية
 .5اعتامد خطة إمنائية موحدة شاملة للبالد قادرة عىل تطوير املناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتامعياً
وتعزيز موارد البلديات والبلديات املوحدة واالتحادات البلدية باإلمكانات املالية الالزمة.
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هـ  .الرتبية والتعليم
 .1توفري العلم للجميع وجعله إلزامياً يف املرحلة االبتدائية عىل األقل
 .2التأكيد عىل حرية التعليم وفقاً للقانون واألنظمة العامة.
 .3حامية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة عىل املدارس الخاصة وعىل الكتاب املدريس
 .4إص�لاح التعليم الرس��مي واملهن��ي والتقني وتعزيزه وتطويره مب��ا يلبي ويالئم حاج��ات البالد اإلمنائية
واإلعامرية  ،وإصالح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة يف كلياتها التطبيقية.
 .5إع��ادة النظ��ر يف املناهج وتطويرها مبا يع��زز االنتامء واالنصهار الوطنيني ،واالنفت��اح الروحي والثقايف
وتوحيد الكتاب يف ماديت التاريخ والرتبية الوطنية.
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 .3الحق في المشاركة في الحياة
الثقافية بين التوصيات والتطبيق

َّإن مامرس��ة الحق يف املش��اركة يف الحياة الثقافية تختلف حس��ب القطاعات وحسب تناولنا املوضوع من
منظار املواطن املس��تهلك أو من منظار املنتج .فللمس��تهلك الحق يف الوص��ول إىل النتاج الثقايف والحق يف
حامية تراثه الوطني  ،وللمنتج أو الفنان الحق يف حامية قدرته عىل اإلنتاج ويف ترويج إنتاجه.

أوالً :التربية والتعليم
تحتل مس��ألة التعليم ،يف مختلف مراحله ،مكانة أساس��ية يف «كعكة الثقافة» يف مختلف املجتمعات .ويف
لبنان يعترب التعليم العمود الفقري للجس��م الثقايف ،نظراً لضعف وهشاشة مصادر الثقافة األخرى .وتصبح
أولوية املش��اركة يف الثقافة ،مع األس��ف ،هي يف االكتفاء بتلقي العلم األسايس ذي النوعية الجيدة ،املفرتض
حصوله بديهياً .غري أن البعد الثقايف ما زال قارصاً يف التعليم بأشكاله املختلفة.
ينقس��م التعليم يف لبنان اىل تعليم رسمي (ش��به مجاين) تديره وترعاه ومتوله وترشف عليه الدولة ،وتعليم
خاص ،مستقل عن القطاع العام ،تديره ومتوله وترشف عليه مؤسسات خاصة (دينية وعلامنية وارساليات)
وأفراد ،وهو غري مجاين وغري متوفر للطبقات غري امليسورة ،وتعليم خاص مجاين يف املرحلة اإلبتدائية تدعمه
الدولة.
يعاين التعليم الرس��مي يف مراحله ما قبل الجامعية من مش��اكل عديدة أهمها فائض عدد األس��اتذة الذي
يرهق خزينة الدولة وال يسمح بتحسني أوضاعهم املادية ،وهي غري الئقة وتؤثر سلباً عىل عطائهم ،ويقلص
هامش املنافسة ويضعف قدرة الدولة عىل اعداد وتدريب االساتذة ويساهم يف البريوقراطية ،ما يؤثر سلباً
عىل مستوى التعليم .وترهل املناهج الرتبوية التي مل تعالج اال يف السنوات األخرية (جزئياً) .ويعاين من نقص
يف املدارس وس��وء توزيعها يف املناطق ومن تقادم األبنية والتجهيزات ،ما يجعل ً
قس�ما ال بأس به منها غري
صالح الس��تقبال التالميذ صحياً وعلمياً ،تنقصه املختربات والوسائل التعليمية النظرية والتطبيقية الحديثة.
هذا إضافة اىل ضعف تعليم اللغات األجنبية وعدم االهتامم يف بناء املهارات.
الجامعة اللبنانية (الرسمية) تعاين هي األخرى من ضعف امليزانية املالية ،ما ينعكس تردياً يف األبنية وضعفاً
يف التجهيزات وعدم جهوزية الس��تقبال األعداد الكبرية من الطالب (غري امليس��ورين) ،وتعاين من فوىض يف
املناهج التعليمية وانعدام التخطيط والرؤيا لحاجة س��وق العمل من االختصاصات ،اىل انعدام جو البحث
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العلمي واألكادميي غالباً وغياب الحوافز .مش��كلة أخرى تساهم يف تردي األحوال هي التدخالت السياسية
يف إدارته��ا ،حيث تصبح يف أحيان كثرية مجاال للزبائنية السياس��ية بعي��داً من الكفاءة واالختصاص والخربة،
فيتدىن املستوى العلمي يف بعض الكليات وتغيب املنهجية وترسخ يف الجمود.
من جهة أخرى ،يتمتع التعليم الخاص ما قبل الجامعي يف لبنان بس��معة علمية مرموقة ،نظراً لتحرره من
قيود الزبائنية السياسية التي تفرض فائضاً من املدرسني ،ومن البريوقراطية عدوة االنتاج والتقدم .وهو عىل
العموم يؤدي دوره الرتبوي برصانة يش��هد عليها مس��توى الطالب الخريجني التعليمي .اال أنه يبقى حكراً
عىل أبناء العائالت امليس��ورة لقيمة أقس��اطه املرتفعة وغري املراعية ،يف أحيان كثرية ،للظروف املادية لكثري
من الراغبني يف مس��توى تعليم الئق .هذا اىل جانب متتعه بـ«حصانة» طائفية تعطيه حرية اختيار مناهج
تعليمية إضافية مس��تقلة متاماً عن املنهاج الرس��مي العام ،ما قد يعمق الوالء الطائفي عىل حس��اب الوالء
الوطني (يف ما عدا املدارس العلامنية).
اكتس��بت الجامعات الخاصة يف لبنان هي األخرى س��معة ممتازة لدى املحيط .واستطاعت فرض مستواها
األكادميي عىل سوق العمل ليس فقط يف لبنان وإمنا يف دول املنطقة والعامل .ما مكنها من استقطاب أعدا ٍد
كب�يرة من الطالب اللبنانيني والعرب .وهي يف تن��وع مصادرها املعرفية وأنظمة التعليم األكادميية املختلفة
التي متارسها (نظام الجامعات األمريكية والفرنسية) تشكل مصدر غنى وثراء للثقافة يف لبنان ،خصوصاً أنها
كم من النخب
اس��تطاعت ،عىل مدى س��نوات ،تأسيس ما يشبه خطني فكريني متوازيني س��اهام يف إطالق ٍ
الثقافية التي طبعت الحياة الثقافية اللبنانية بطابعها املميز.
اال أنها ،كحال التعليم الخاص ،بقيت أيضاً ،لسوء الحظ ،حكراً عىل فئات من امليسورين ،ومل تستطع أعداد
كبرية من املتفوقني وأبناء العائالت الفقرية من ولوجها والتمتع مبميزاتها.
يبق��ى ان الحق يف الثقافة يفرتض تعزيز البعد الثقايف بأش��كاله وتعابريه كافة يف العملية الرتبوية ومحاولة
ردم الهوة بني القطاعني العام والخاص ،لتمكني أكرب عدد من الناس من اكتس��اب العلم األكرث جودة .وذلك
يتطلب دعم التعليم الرس��مي مادياً وإدارياً ورفده باالمكانيات وانتشاله من دبق البريوقراطية واملحاصصة
ورفع أيدي السياس��يني عنه بعدم اعتباره مجاال للتوظيف الس��يايس والزبائني��ة ،وذلك عرب تكثيف أجهزة
إعداد املدرس�ين وإخضاعهم للدورات التدريبية الدورية ،وتشديد الرقابة عىل املدارس والثانويات الرسمية
لجهة االلتزام بالدوام وباملناهج التعليمية (بعد اس��تكامل تطويرها) وبالكفاءة ومعالجة مش��كلة الترسب
املدريس واالهتامم ببناء شخصية الطالب عرب زيادة حصص املهارات اليدوية والفنية ..اىل االهتامم بالتعليم
املهني والتقني العايل نظراً لحاجة س��وق العمل اىل تقنيني وفنيني وتخمة الس��وق اللبنانية باالختصاصات
الجامعية.
كام يفرتض هذا الحق من الجامعات واملدارس الخاصة إعادة النظر بقيمة أقس��اطها الباهظة ،التي فيام لو
أصبحت أكرث عدالً ستستقبل أعداداً أكرب مرات ومرات .ويفرتض فيها استثامر مواردها وامكانياتها يف اطالق
عجل��ة بحث علمي رصني وفتح أبوابها للباحثني واملواظبة عىل نرش نتائج الدراس��ات يف مطبوعات مجانية
(أو بأسعار رمزية) لتعميم الفائدة .وهنا ليس باألمر الصعب متويل هذه النشاطات وغريها من قبل القطاع
الخاص أو بالرشاكة مع صناديق التمويل األجنبية.
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ثانيًا  :القراءة والكتب والمكتبات العامة
يفخ��ر لبنان بأنه «نارش» الثقافة العربية .وهي مكانة حازها ألس��باب عديدة ومتنوعة ،أهمها جو الحرية
النس��بي املوجود لطباعة ونرش مختلف األفكار واآلراء بعيداً عن سياس��ات املنع والقمع والرقابة واملصادرة
املعتم��دة يف أغل��ب الدول العربية املحيط��ة .ولكن أيضاً ألن صناعة الكتاب يف لبن��ان مزدهرة يف مختلف
مراحلها ،من التأليف اىل الطباعة وصوال اىل النرش والتوزيع .يش��هد عىل ذلك كرثة دور النرش اللبنانية التي
تتنافس عىل استحواذ آخر تقنيات الطباعة والتوزيع لتنتج مطبوعات ذات جودة عالية .يسجل أيضاً يف هذا
املجال انتشار دور النرش جغرافياً عىل مختلف املناطق اللبنانية ،ما يعكس تنوعاً ثقافياً مقبوالً ميثل مختلف
رشائح املجتمع اللبناين ،حيث لجميع املجموعات الحق يف التعبري عن ذاتها ونرش «ثقافتها» بحرية.
اال َّأن ه��ذا االزده��ار يخف��ي أيضاً خل ًال عىل صعيد وص��ول هذا «االنتاج» اىل الق��ارئ .حيث ال تزال كلفة
الكتاب ،يف أوضاع اقتصادية واجتامعية صعبة ،مرتفعة نس��بياً ،ما يفسرّ تدين نس��بة الق ّراء يف بالد ال تعاين
مش��كلة أمية .وتتفاقم هذه املش��كلة كث�يراً اذا ما تحدثنا ع��ن الكتاب األجنبي .وقد يكون دعم انتش��ار
املكتبات العامة الذي سنتحدث عنه فيام بعد ح ًّال مرحلياً معقوالً لهذه املشكلة.
مش��كلة أخرى تتمثل بكلفة الطباعة والنرش ،التي متثل عائقاً أمام الش��باب ،غري «املحظي» ،يف التعبري عن
أفكاره وطباعة وتوزيع ما يرغب دون املرور مبتم ّول قد يكون الزعيم السيايس أو الطائفي أو املناطقي ..من
هنا الحاجة اىل مبادرة حكومية باالش�تراك مع املؤسس��ات الخاصة اللبنانية واألجنبية لدعم الكتاب طباع ًة
ونرشاً وتوزيعاً وإعالناً ،وال سيام للمبدعني وأصحاب املواهب الفكرية واألدبية والعلمية .وينبغي أيضاً دعم
الرتجامت وانشاء الجوائز األدبية ،ومتويل نرش بعض الكتب يف مجاالت «صعبة» كالشعر والفلسفة.
وق��د بادرت وزارة الثقافة اىل وضع سياس��ة دعم التأليف ونرش الكتب بغي��ة تعزيز القراءة لدى املواطنني
وتشجيع التأليف والنرش ومساعدة دور النرش عىل تخطي الصعوبات االقتصادية املرحلية .ولجأت لتحقيق
ذل��ك اىل رشاء بع��ض الكتب واملؤلفات .وقد وضعت قواعد جيدة لذل��ك منها رشاء كتب موجهة للجمهور
الواسع لتوزيعها عىل املكتبات العامة الرشيكة للوزارة.
جاءت مبادرات وزارة الثقافة هذه اس��تجابة لحق املواطن يف املش��اركة الثقافية ورغبة يف تأمني هذا الحق.
اال أنه ونتيجة ضآلة ميزانية الوزارة وتعثرُ تأمني متويل دائم لهذه املش��اريع ،بقيت هذه املبادرات متفرقة
ومل تدخل يف إطار خطة عامة وشاملة لتلبية هذا الحق.
ومن أهم املش��اريع التي تس��تجيب لحق االنسان يف الثقافة ،إنش��اء مكتبات عامة تو ّفر عىل القارئ كلفة
اقتن��اء الكتاب .وقد لحظت وزارة الثقافة هذا األمر عندما وضعت سياس��ة دعم املطالعة العامة .فعملت
عىل دعم وتطوير وانشاء املكتبات العامة ومراكز املطالعة واالنشطة الثقافية ( )CLACيف مختلف املناطق
اللبنانية .وقد بلغ عدد هذه املراكز الثقافية الثالثني موزعة يف جميع املناطق اللبنانية ،غري أن الحاجة هي
للمئات من هذه املراكز لتنشيط الحياة الثقافية يف البلدات النائية كام يف مراكز االقضية.
ومن أولو ّيات وزارة الثقافة إحياء املكتبة الوطنية (انشئت عام  1921بهبة من الفيكونت فيليب دو طرزي)
فخصص��ت لها مبنى كلي��ة الحقوق والعلوم السياس��ية يف الصنائع بعد إهامل كبري تعرضت له لس��نوات
ّ
مديدة ،وهي تس��عى اليوم اىل إعادة تأهيلها بهبة م��ن املجموعة االوروبية وهبة قطرية  ،بعد أن أنجزت
عملية تنظيف الكتب وفرزها وفهرسة العدد األكرب منها.
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ثالثًا  :وسائل االعالم
م��ن أهم حقوق االنس��ان املتصلة بالثقافة التي نص��ت عليها املواثيق الدولية ،هو حق االنس��ان باملعرفة
واس��تقاء األخب��ار واألفكار وتلقيها وإذاعتها .وقد س��اعدت ث��ورة املعلومات وتط��ور التكنولوجيا يف بلوغ
مس��تويات إعالمي��ة متقدمة جداً يف لبنان واملنطقة .حيث تطورت الصحاف��ة وتطور البث االذاعي وانترش
رسيعاً ،كذلك األمر بالنس��بة للبث التلفزيوين األريض والفضايئ .فدخل غالبية البيوت واس��تحوذ عىل نسبة
يعن تعميم الثقافة واملعرفة ،ألن هذه
عالية من وقت املشاهدين .هذا عىل صعيد الوسيلة .ولكن ذلك مل ِ
الوس��ائل مل تعمد اىل إدخال الثقافة مادة يف برامجها ،ال بل س��عت اىل تعميم الرتفيه التس��طيحي القائم
عىل مادة اس��تهالكية س��هلة ،ر ّوجت للفنون األكرث «شعبية» مبعنى األكرث بعداً عن التغذية الثقافية .وذلك
بالرغم من املحاولة الجيدة عىل هذا الصعيد التي سعت اليها الحكومة عندما وضعت قانون االعالم املريئ
واملسموع ،الذي مل يتم االلتزام ببنوده بشكل تام.
لق��د تطور مفهوم االعالم عاملياً واس��تعملت تقني��ات جديدة إلدخال املواضي��ع الثقافية يف صلب الربمجة
م��ع الحفاظ عىل الطابع الرتفيهي غري الجام��د ،وزادت جرعة الثقافة زيادة ملحوظة اىل جانب زيادة عدد
املش��اهدين .ولكن مع األسف بقيت الفضائيات اللبنانية والعربية مبعظمها مبنأى عن هذا التطور ،وبقيت
تس��ع اىل ضخ أي جرعة ثقافية ،اال فيام ندر ويف س��اعات املشاهدة «امليتة»،
الثقافة مادة غريبة عنها ،فلم
َ
فبقي��ت العلوم واألدب والفن والرس��م واملرسح والتاري��خ مواضيع «مح َّرمة» ،وحتى املس��ابقات الثقافية
الرتفيهية تراجعت بشكل ملحوظ.
أمر آخر يعني حق االنس��ان يف املش��اركة يف الثقافة هو الحق يف الوصول اىل وسائل االعالم ،مبعنى استقبال
هذه الوس��ائل للشباب والعامة للتعبري عن آرائهم وطرح مشاكلهم ومناقشتها والبحث عن حلول لها .أيضاً
تقصرّ وس��ائل االعالم املس��موعة واملرئية كثرياً يف تلبية هذا الحق ،حيث مل تنترش بعد يف مجتمعاتنا ثقافة
الحوار الدميقراطي التداويل ملجموعة ما حول مس��ألة محلية ما ومل تشجع وسائل االعالم عىل هذا السلوك
الراقي .وبقيت املساحة املعطاة للتعبري عن اآلراء نادرة وغري فعالة ،فيام ساعات طوال من البث تتقاسمها
الجداالت السياسية العقيمة والفن الهابط.
يف الخالص��ة ق��د يكون يف العودة اىل االلت��زام بقواعد قانون البث التلفزي��وين واالذاعي (قانون رقم - 382
 ،)1994الت��ي تفرض ح ّداً أدىن من الربامج الثقافية واملسلس�لات املحل ّية الت��ي تؤ ّمن فرص العمل للفنانني
باإلضافة إىل األفالم الوثائقية املتع ّلقة بالرتاث  ،تحسني لهذا الوضع الشاذ ،وخطوة عىل طريق إعطاء الحق
يف املشاركة الثقافية ،وتعزيز دور املثقفني واملبدعني يف إعداد الربامج الثقافية يف جميع وسائل اإلعالم املريئ
واملسموع.
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رابعًا  :االنترنت
ال يختل��ف إثنان ع�لى دور االنرتنت الهام واملميز يف نرش األفكار واألخبار وتس��هيل انتقالها بحر ّية ،وتوفري
الكم الهائل من املعلومات والكتب واملوس��وعات
االتص��ال بني األفراد واملجموعات والش��عوب ،إضافة اىل ّ
املتوف��رة مجان��اً يف جميع اللغات .حت��ى أنه أصبح يف وقت قيايس قاعدة معلوم��ات ال غنى عنها خصوصاً
لسهولة البحث والرسعة والفعالية  ،اىل سهولة عرض األفكار واملواهب واالبداع الفردي بكلفة رمزية ودون
قيود .من هنا س��ارعت كث�ير من دول العامل اىل توف�ير القاعدة التقنية والترشيع��ات الالزمة ملواكبة هذا
االخرتاع املدهش وجعله يف متناول الجميع.
يف لبن��ان ،وعىل الرغم من التق��دم العلمي والرغبة الدامئة للبنانيني يف مواكبة التط��ور ،اال أنه ما زال أمام
«دمقرطة» االنرتنت أش��واط كربى .فالح��ق يف الثقافة يفرتض جعله متوفراً مجان��اً يف املدارس والجامعات
واملكتب��ات العامة (بعض الجامع��ات الخاصة تؤمن ذلك) ويفرتض االرساع يف وض��ع الترشيعات والقوانني
للتج��ارة والدفع اآلمن عرب الش��بكة .عدا عن تأمني البنية التحتية املالمئ��ة لتوزيع االنرتنت (وقد بدأ حديثاً
توزي��ع االنرتنت الرسيع وهي خطوة هامة جداً  .)ADSLوتبقى مس��ألة الكلف��ة املرتفعة وجودة الخدمة
وه��ي مس��ائل ما زالت تعيق انتش��اره بانتظار تحقيق وع��ود وزارة االتصاالت .وقد يك��ون اعتامد تعرفة
مخفضة يف الليل أمراً رضورياً.
وهناك كلفة تأجري املس��احات لدى رشكات االس��تضافة ( )hostingوتش��جيع الشباب عىل انشاء الصفحات
الخاصة ( )Blogوتقديم جوائز ،بالتعاون مع هذه الرشكات ،للمواقع الشبابية الثقافية واملتخصصة ،ما يحفز
الش��باب عىل اس��تغالل الش��بكة يف نواحي مفيدة .ومن األهمية مبكان بذل جميع الجهود لتوفري خدمات
اإلنرتنت بأسعار زهيدة وتصميمها عىل مختلف فئات املواطنني ويف مختلف املناطق اللبنانية.

خامسًا  :السينما
مل تعد الس��ينام ،منذ زمن بعيد ،وس��يلة ترفيه فقط .لقد انضمت اىل الفنون األخرى كاملوس��يقى والرس��م
والغناء لتصبح مادة ثقافية بامتياز .وصارت اىل حد بعيد خري مؤرش عىل ثقافات الشعوب .من هنا اهتامم
االمم بهذه الصناعة وايالؤها االهتامم والدعم.
يف لبنان ُتطرح املس��ألة من زاويتني :األوىل تعزيز السينام للمشاهد ،والثانية مساعدة السينامئيني اللبنانيني
ودعمهم يف صناعتهم ملا يؤرش عىل ثقافتنا ،وفتح آفاق التعليم والعمل السيناميئ أمام األجيال الشابة.
لقد ش��هدت فرتة م��ا بعد الحرب عودة كبرية لصاالت الس��ينام يف مختلف املناطق اللبنانية ،واس��تطاعت
رشكات التوزي��ع إعادة وصل لبنان بآخر االنتاجات الس��ينامئية العاملية .ولكن ،مع األس��ف ،مل تكن حصة
األفالم التسجيلية والوثائقية ،من الربمجة سوى القليل القليل ،نتيجة طغيان منطق السوق التجاري وانعدام
دع��م االفالم غري التجارية .ما خال بعض املهرجانات االوروبية التي تقترص عىل جمهور ضيق (مكان/زمان).
وبقي السعر املرتفع لبطاقة الدخول الذي يحرم فئات واسعة من الجمهور من التمتع بهذا الفن ،وال سيام
يف قرى وبلدات الريف.
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من هنا أهمية دعم انشاء أندية سينام يف جميع املناطق ،لسد هذه الثغرات الهامة .فنادي السينام يستطيع
برمج��ة أفالم ذات قيمة وأهمية عالية ،ليس��ت بالرضورة تجارية ،ويفيد يف االط�لاع عىل التجارب املحلية
والعاملية ،ويستطيع تخفيض سعر بطاقة الدخول ويتيح للجمهور امكانية مناقشة الفيلم واالستفادة من هذه
املناقشة لتعزيز الثقافة السينامئية والثقافة بشكل عام .وتالياً يجعل للسينام حصة دامئة يف حياة االنسان.
يف هذا املجال بادرت وزارة الثقافة اىل إنش��اء دار الس��ينام الوطنية اللبنانية ( )Cinémathèqueعام 1999
بهدف التعريف بتجارب سينامئية بارزة ،محلياً وعربياً وعاملياً ،وتأمني انتشارها بني مختلف فئات الجمهور.
والهدف اآلخر هو املحافظة عىل كمية كبرية من األرشطة العائدة للوزارة واملكدسة يف املستودعات .وتطمح
الوزارة ألن يكون دار السينام الوطنية مركزاً ثقافياً وتوثيقياً يستطيع املحافظة عىل الرتاث السيناميئ ،ويعيد
االعتبار لس��ينام املؤلف ويش��جع الهواة .تحتوي الدار عىل قس��م الرتميم والحفظ وعىل مكتبة الوس��ائط
السمعية-البرصية ،سينامتيك ،وتضم الكتب واالرشطة واالسطوانات الرقمية واملطبوعات الصحافية باللغات
العاملية املختلفة .وتحتوي أيضاً عىل قسم املحفوظات والتوثيق .ولكن كباقي مبادرات وزارة الثقافة ،يعاين
هذا املرشوع من بطء كبري يف التمويل (نظراً لألوضاع املعروفة) ما يحرم اللبنانيني من االستفادة عملياً منه.
الجانب اآلخر للمس��ألة هو دعم االنتاج الس��يناميئ اللبناين ،وهنا تكمن مأس��اة السينامئيني يف إيجاد من ِتج
له��ذه الصناعة الفتية ،يف ظ��ل غياب دعم الحكومة (نتيجة األوضاع املادية املتعرثة) وغياب اس��تديوهات
التصوير والتس��جيل بش��كل كامل .بادرت وزارة الثقافة اىل وضع سياس��ة دعم لإلنتاج السيناميئ تقوم عىل
بترصف السينامئيني  ،خصوصاً
وضع تجهيزاتها (وهي عبارة عن هبة يابانية تتض ّمن كامريات وآالت مونتاج) ّ
الشباب منهم  ،وعىل متويل عرشة مشاريع انتاج سيناميئ عىل األكرث سنوياً ألفالم طويلة لسينامئيني محرتفني
وألول فيلم طويل ملخرج شاب وألفالم روائية قصرية ،وأفالم وثائقية .ولكن وكالعادة ضآلة امليزانية (ال تتجاوز
 200000د.أ) تجعل من هذه املبادرة مبادرة رمزية وتبقى املشكلة من دون حل! كام تقوم الوزارة بإرشاك
أكرب عدد ممكن من السينامئيني يف مهرجانات محل ّية وعربية ودولية مساعد ًة منها يف ترويج األفالم اللبنانية
باإلضافة إىل إبرام إ ّتفاقية تعاون سيناميئ مع فرنسا لتسهيل عمليات اإلنتاج املشرتك (.)coproduction

سادسًا  :المسرح
قد يكون املرسح من الفنون األكرث عراقة يف الثقافة اللبنانية .وقد عرف فرتات «ذهبية» وش َّكل يف وقت من
األوقات ،محطة أساسية ،مل يكن يف االمكان تجاهلها عند الحديث عن املرسح العريب أو مرسح حوض البحر
املتوسط .وذلك بسبب كثافة االنتاج ونوعيته التي ،وبسبب تعدد املصادر الثقافية يف لبنان ،أدخلت أمناطاً
جديدة عىل هذا الفن يف هذه املنطقة.
ِس��مة أخ��رى طبعت املرسح اللبناين هي اعتامده بش��كل كامل عىل مبادرات فردي��ة خاصة ،ما ح ّرره من
وصاية السلطة ومن «توجيهاتها الفكرية» ،التي غالباً ما تح ّد من االبداع الفردي وتك ّبله بقيود االيديولوجيا
أو ّ
تحط منه اىل مستوى الدعاية املبتذلة .ويشكل املرسح مادة تعليمية يف التعليم ما قبل الجامعي ومجال
إختصاص يف التعليم الجامعي .غري أن هذا النشاط التعليمي يحتاج اىل تطوير ودعم وتعميم لريقى املرسح
اىل املكانة التي يستحقها.
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ولكن هذه املقدمة «الوردية» ال تعني َّأن هذا الفن بأحسن حال .فهناك الكثري من العمل ينتظر لنستطيع
الحديث عن مش��اركة حقيقية .فالتعليم الرس��مي والخاص ما زال ينظر اليه بوصفه ترفاً أو ترفيهاً ،وتكاد
تخل��و املناه��ج التعليمية من أي جهد جدي لتلقينه يف املدارس .ووس��ائل االع�لام تكاد «تحارب» املرسح،
وتخلو الس��اعات الطويلة من البث االذاعي واملريئ من أي عرض مرسحي ق ِّيم أو من أي برنامج توثيقي أو
تعليمي عن املرسح اللبناين أو العاملي .ومعهد املرسح يف الجامعة اللبنانية يفتقر ،منذ زمن ،اىل التجهيزات
واألدوات املرسحية  ،حتى ال نذكر الغياب شبه الكامل ألي مكتبة مرسحية يستطيع املهتمون ارتيادها.
من جهة ثانية ،هناك نقص فادح يف عدد املس��ارح (وبعضها أغلق حديثاً) ،ويكاد يخلو الريف اللبناين من
املس��ارح متاماً .األمر الذي يحرم رشائح واس��عة من الجمهور من املتعة واالفادة ،ويجعل من هذا الفن فناً
نخبوياً بامتياز .ما يتناىف وحقوق االنسان باملشاركة يف الحياة الثقافية .من ثم ينعكس هذا النقص يف املسارح
سلباً عىل عدد الفرق املرسحية املحرتفة ،وعىل فرق الهواة ،ويص ّعب األمر عىل املنتجني (إن وجدوا!).
من هنا وجوب دعم املس��ارح العام��ة والخاصة ،ودعم إقامة املهرجانات املرسحي��ة املحلية والعاملية ،من
خالل شبكة عالقات تجمع بني وزارة الثقافة ،كراعية ،وبني املرسحيني واملنتجني املحتملني (مصارف ،رشكات،
متمولني ،مشاريع دعم أوروبية) ،تؤمن املصلحة للجميع.
وقد بادرت وزارة الثقافة اىل وضع سياس��ة دعم املس��ارح الدامئة ملس��اعدتها عىل االستمرار ،ودعم الفرق
املرسحية بعد تقييم االعامل املقرتحة ،ومساعدتها عىل االشرتاك يف املهرجانات العاملية ،كام بادرت اىل دعم
مرسح االطفال ودعم االس��تعراضات الراقصة اال َّأن هذه املس��اعدات بقيت «رمزية» ومل ُت َّ
رق اىل املستوى
املطلوب للنهوض بهذا القطاع .ولجأت ،يف مرات عديدة ،اىل رشاء بطاقات عروض ملرسحيات وتوزيعها عىل
طالب املدارس الرس��مية ،لتعميم الفائدة عىل املرسح والطالب  ،وق��د القت هذه املبادرة ترحيباً كبرياً من
قبل املدارس واألهل .

سابعًا  :الرسم والفن التشكيلي
بقي االهتامم بتعليم الرس��م يف املدارس اللبنانية أمراً ثانوياً ،ومل َ
يعط مر ًة االهتامم الذي يس��تحق ،إن من
حيث س��اعات املامرسة أو من حيث اعداد االس��اتذة وتوفري التجهيزات .عل ًام أنه من الفنون الجميلة التي
تحظ��ى بأهمية كربى ،يف البالد املتحرضة ،خصوصاً لدى االطف��ال والطالب .لذلك املطلوب هو تعزيز هذه
املادة التعليمية يف التعليم مل قبل الجامعي ويف التعليم الجامعي وإفس��اح املجال أمام املواهب الش��ابة
بالظهور واإلبداع .ومل يكن نصيب الرس��م يف املجتمع أكرث حظاً ،فقد أهملت متاماً املعارض وصاالت العرض
العامة ،وغاب النقد العلمي والفني ،وغابت متاماً معاهد تعليم الرسم ،و ُترك الرسامون ،وأصحاب املواهب،
ألقدارهم يصارعونها دون أي مساندة أو دعم.
من الخطوات التي قد تح ّد من هذه السلبيات ،تخصيص صاالت عرض دامئة يف البلديات لتشجيع املواهب
وارس��اء ثقافة الرس��م يف املجتمعّ ،
وحث وزارة الرتبية عىل جعل هذه املادة أساسية (أق ّله ملساعدة الطالب
الراغب�ين واملوهوبني) يف مختل��ف مراحل التعليم .وقد يكون اقتن��اء وزارة الثقافة لبعض اللوحات (ضمن
ميزانيتها املتواضعة!) مساهمة مجدية يف دعم الفن التشكييل وإثراء مجموعتها.
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ثامنًا  :الموسيقى
تعترب املوس��يقى من الفنون الجميلة التي تعرب بوضوح عن هوية الش��عوب واالمم .وقد أ ْولَتها جميع األمم
أهمية نظراً الرتباطها باملوروث الرتايث ولكن النفتاحها يف الوقت عينه عىل املس��تقبل .وهي تك ّون ببس��اطة
ذاكرة الشعوب وخزان ابداعها عىل مر الزمان .من هنا جاء االهتامم بتعليمها ونرشها وحفظها والعمل عىل
تطويرها ،اىل دراس��تها تاريخياً وأكادميياً ،وصوالً اىل تش��جيع املواهب واتاحة الفرصة أمامها لتقديم أفضل
ما لديها.
إن تعليم املوس��يقى مؤ ّمن م��ن قبل معاهد خاصة أو بعض الجامعات  ،وخصوص��اً من قبل املعهد الوطني
للموس��يقى (الكونرسفاتوار) الذي ط ّور مناهجه ووس��ع اختصاصاته وبدأ يعطي ش��هادات بكالوريا وإجازة
وماسرتز .وهو اليوم يستوعب  5000طالب يف قسميه الرشقي والغريب منافساً دوال غربية نسبة لعدد السكان.
إضافة اىل انشاء االوركس�ترا الوطنية للموسيقى الرشق-عربية واالوركسرتا السمفونية الوطنية .غري أن املعهد
املخصصة له مام يؤدّي أحياناً إىل تأخري يف تسديد أجور العازفني واملع ّلمني...
يعاين أيضاً من ضآلة امليزانية ّ
تبقى مس��ألة املهرجانات املوس��يقية التي تروج لهذه الثقافة وتعرض للمواه��ب الجديدة والتي يجب أن
تزدهر وتطور يف القرى والبلدات ،أو تلك املركزية (بيت الدين ،بعلبك ،صور،البس��تان )...التي من ش��أنها
التعريف بالتجارب واألعامل العربية واالجنبية  ،ولكن تبقى بطاقات الدخول اليها مع األس��ف مرتفعة ،ما
يجعلها حكراً عىل النخب.

تاسعًا  :اآلثار والسياحة الثقافية
يزخر لبنان من شامله اىل جنوبه وبقاعه باملواقع األثرية واملعامل التاريخية واملحميات الطبيعية ذات الشهرة
العاملية .وتشكل السياحة الثقافية عصباً أساسيا للسياحة يف لبنان .وقد بادرت املديرية العامة لآلثار التابعة
لوزارة الثقافة اىل تنظيم الحفريات األثرية وأعامل التنقيب وتنفيذها ،واستكش��اف املواقع األثرية ،وصيانة
األبنية الرتاثية ،واىل إنشاء املتاحف وادارتها وتنظيم املعارض األثرية والتاريخية ،واىل مكافحة تهريب اآلثار
واالتجار بها .ولكن وبالرغم من ذلك يبقى عدد غري قليل من املعامل التاريخية مهم ًال أو غري مس��تثمر عىل
الش��كل املطلوب ،ويبقى التعدي عىل البيئة وعىل الطبيعة (كس��ارات ومرامل وصيد بري) انتهاكاً فاضحاً
لحق االنسان يف بيئة سليمة ومعافاة  ،هذا مع اإلشارة إىل أن وزارة الثقافة كانت قد أبرمت مع البنك الدويل
إ ّتفاقية ترمي إىل صيانة أهم املعامل األثرية يف لبنان  ،وهي قيد التنفيذ.
انتهاك آخر لحق االنسان يف الثقافة متثله كلفة دخول هذه األماكن السياحية ودخول املتاحف عىل اللبنانيني
أنفس��هم ،يف حني يجب أن تكون كلفة ارتياد هذه املعامل الوطنية عىل املواطنني مجانية أو بأس��عار رمزية،
ه��ذا مع العلم أن وزارة الثقافة تقوم ،بالتنس��يق مع جمعية الرتاث ،خالل ش��هر أي��ار من ّ
كل عام ،بإحياء
ي��وم الرتاث فتفتح أب��واب األماكن األثرية والتاريخي��ة واملتاحف مجاناً أمام جمي��ع املواطنني .وال بد من
وضع برامج زيارات دورية وش��املة لجميع تالمذة املدارس الرس��مية والخاصة للتعرف عىل املعامل األثرية
والسياحية يف لبنان وأن تكون هذه الرحالت جزءاً ال يتجزأ من الربنامج التعليمي.
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عاشرًا  :االتحادات والنقابات والجمعيات
َّان من ش��أن تش��جيع قيام االتحادات والنقابات والجمعيات للكتاب والفنانني واملبدعني وس��ائر العاملني
يف مج��االت الثقافة املختلفة ،املس��اهمة يف تنظي��م هذه املهن وتالياً تطويره��ا وتعزيزها ،كونهم أصحاب
املصلحة الحقيقية يف نرش الثقافة واالنتاج الثقايف ،وابتكار وتطوير الوس��ائل ،واقرتاح القوانني والترشيعات
والتس��هيالت واالعفاءات املمكنة ،والضغط لتحقيقها .كام أن تشجيع الجمعيات املحل ّية يساهم يف تحقيق
الالمركزي��ة الثقافية املرج ّوة .وقد بادرت وزارة الثقاف��ة إىل إحصاء الجمعيات املحل ّية املوجودة بغية حرص
الدعم بالجمعيات الفاعلة والجدّية .إن هذه النقابات والجمعيات هي التي تلعب دوراً رئيس��ياً يف تطوير
الثقافة الوطنية وتعميمها اىل جانب الدولة وإداراتها الرسمية.

حادي عشر  :الدراسات
تش��جيع الدراس��ات والبحوث وأوراق العمل الش��بابية يف مختلف مجاالت الثقافة واملساعدة عىل نرشها
مس��تقلة أو يف الصح��ف واملجالت أمر أس��ايس عىل طريق تلبية حق املش��اركة يف الحي��اة الثقافية .وتقع
مسؤولية هذا األمر عىل عاتق وزارة الثقافة ،ولكن أيضاً عىل وزارات الرتبية والشباب وعىل البلديات.

ثاني عشر  :حقوق الملكية الفكرية واألدبية والفنية
ان احرتام حقوق امللكية الفكرية واألدبية والفنية ،وتطبيق القوانني املتعلقة بذلك أم ُر أس��ايس عىل طريق
تلبية حق املواطن يف املش��اركة يف الثقافة ،كونه يطمنئ املبدع عىل َّأن إنتاجه وجهده لن يتعرض للقرصنة،
وتالياً لن يفقد قيمته .عل ًام أن قانون امللكية األدبية والفكرية املرعي اإلجراء (قانون رقم ُ )1999 – 75يعترب
قانوناً حديثاً يرعى مختلف قطاعات اإلبداع ويع ّرض املرتكبني إىل عقوبات مشدّدة .إن هذا الدور يقع أوالً
عىل عاتق النيابات العامة التي يقتيض عليها إ ّتخاذ التدابري املناسبة لردع القرصنة ومصادرة األعامل املق ّلدة
واإلدّعاء عىل الفاعلني.

ثالث عشر  :الرقابة والمنع
تخفيف الرقابة ذات الطابع الس��يايس أو الفكري عىل املطبوعات واالعامل السمعية-البرصية وعىل السلع
الثقافية بش��كل عام ،وزيادة جرعة الحرية والحق يف التنوع الثقايف والقيمي ،خطوة أساس��ية عىل طريق
تلبية حق املواطن يف الثقافة .والحق يقال َّإن لبنان يتمتع يف هذا املجال بقدر ال بأس به من الحرية .ولكن
تبقى خطوة كبرية من ش��أنها أن تعزز هذه الحرية وتساعد عىل تاليف االنتهاكات القمعية ،هي نقل سلطة
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الرقابة من عُ هدة األجهزة األمنية (األمن العام) اىل وزارة الثقافة أو إىل هيئة مؤ ّلفة من مث ّقفني ورجال قانون
من ش��أنها تقييم االنتاجات والبت يف مصريها ،والس��عي اىل إلغاء الرقابة املسبقة واالبقاء فقط عىل الرقابة
الالحق��ة عىل أن ميارس��ها مجلس أعىل للثقافة ،يعمل يف إط��ار وزارة الثقافة ويضم نخبة من كبار املثقفني
العاملني يف مختلف القطاعات الثقافية.
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الخاتمة  :خالصة وإقتراحات

يتبني مام أسلفنا َّأن لوزارة الثقافة دوراً محورياً عىل صعيد تنشيط الحياة الثقافية وتيسري الحق يف املشاركة
يف الثقافة .ولكن كسائر اإلدارات والوزارات ،يف ظل األزمة االقتصادية ،تعاين هذه الوزارة من ضآلة ميزانيتها
الت��ي تنعك��س ضعفاً يف أجهزتها وفريق عملها وعجزاً يف حركتها .مع ذلك فقد اس��تطاعت الوزارة أن تضع
سياسات دعم ملختلف املجاالت الثقافية .فأعادت اىل الحياة ونظمت دار السينام الوطنية واملكتبة الوطنية
واملديرية العامة لآلثار وعدداً كبرياً من املصالح .وأطلقت سياس��ة دعم االنتاج الس��يناميئ ،وسياس��ة دعم
املطالعة العامة ،وسياس��ة دعم التأليف ونرش الكتب ،وسياس��ة دعم العروض املشهدية .ولكن بقيت هذه
املش��اريع الطموحة تحتاج بش��دة اىل الدعم امل��ادي لتؤيت مثارها .وقد يكون من املناس��ب اعتامد الوزارة
ويسهل ويشجع أطرافاً
كرشيك يف كل األنش��طة الثقافية ،ما قد يضفي طابع الصدقية عىل هذه النشاطات ّ
داخليني وخارجيني عىل متويل هذه املش��اريع اىل جانب البلديات وهيئات املجتمع املدين .ومن املفيد جداً
أن تنس��ق الوزارة أنشطتها مع نقابات وهيئات املثقفني والفنانني وان تفسح لهم يف املجال البراز مواهبهم
وقدراتهم الفنية والثقافية.
يف الخالصة  ،ما زالت الطريق أمام تحقيق املشاركة الفعلية يف الثقافة للمواطنني اللبنانيني طويلة .فبالرغم
م��ن كل االنجازات واملكتس��بات ،وبالرغم من تصديق لبنان عىل املواثي��ق الدولية التي تصون هذا الحق،
وإدماج بعضها يف الدستور اللبناين ،اال َّأن األزمة االقتصادية ،وانعكاسها تفاوتاً حاداً يف مستوى حياة رشائح
واس��عة من اللبنانيني ،يحتّم ّ
تدخ ًال م��ا لتضييق فجوة عدم تكافؤ الفرص الحاصل ،وهو أحد أهم أس��باب
الخلل يف مراعاة هذا الحق االنساين الهام.
واملس��ؤولية يف ذلك ال تقع ،يف ظل األوضاع السياس��ية واالقتصادية املعروفة ،فقط عىل السلطة ،وامنا أيضاً
ع�لى رشكاء االنت��اج .يف ما ييل بعض االقرتاحات التي تعزز حق املش��اركة ،واقرتاح��ات لتمويلها بعيداً من
ميزانية وزارة الثقافة املتواضعة جداً.
 .1الالمركزية الثقافية :
َّإن تعزيز كل مجاالت الثقافة املذكورة سابقاً يف مختلف املدن والقرى واملناطق اللبنانية يجب أن يكون من
مس��ؤولية املجالس املحلية املنتخبة (البلديات) ،باالضاف��ة اىل الجمعيات األهلية واألندية واملجتمع املدين،
تحت إرشاف ومبساندة وزارة الثقافة املادية واملعنوية عرب أجهزتها املختلفة.
29

فعىل كل بلدية تشكيل لجنة ثقافية يع ّينها املجلس البلدي ،تتوىل التخطيط والسعي إلقامة:
مركز ثقايف محيل قد يضم مرسحاً صغرياً وصالة عرض سينامئية وصالة عرض لوحات.
مكتبة عامة محلية.
نادي سينام محيل.
فرقة مرسحية محلية.
فرقة موسيقية محلية.
نرشة ثقافية شهرية محلية.
مهرجانات فنية :موسيقية-مرسحية-شعر...
ومت ّول هذه النشاطات عرب :
املؤسس��ات التجارية يف املنطقة (مصارف ،رشكات ،معامل ،صحف ومجالت ،متمولني محليني ،جمعيات
تجار.)...
رشكاء من الخارج (برامج التنمية وصناديق الدعم االوروبية والعربية واالمريكية).
مؤسسات املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية.
املجالس البلدية.
أما وزارة الثقافة فتساعد يف الرعاية والتغطية اإلعالمية وتأمني الدعم املمكن من موازنتها املتواضعة.
 .2الس�ير قدم��اً يف إنجاز هيكلي��ة وزارة الثقافة وزي��ادة ميزانيتها بصورة ملحوظ��ة لتمكينها من مواجهة
التحدّيات وتأمني حق املواطن يف املشاركة يف الحياة الثقافية بصورة ف ّعالة.
 .3إعادة النظر يف مسألة الرقابة يف لبنان وتحويل سلطة الرقابة من األمن العام اىل وزارة الثقافة أو إىل هيئة
تضم مثقفني ورجال قانون ّ
للبت يف هذه املواضيع.
ّ
 .4استحداث «بطاقة الطالب» لطالب التعليم ما قبل الجامعي التي تخول الطالب االستفادة من حسومات
عند زيارة املعارض واملسارح والسينام واملهرجانات الثقافية واملتاحف.
 .5املثابرة عىل إجراء املسابقات األدبية وإنشاء جوائز يف مختلف املجاالت الفن ّية.
 .6تأمني املنح املدرسية والجامعية للمتفوقني.
ّ .7
حث وس��ائل االعالم عىل زيادة س��اعات تغطية النش��اطات الثقافية وبث الربامج الثقافية وعىل اإللتزام
ّ
الب��ث التلفزيوين واإلذاعي (قانون رقم  )1994 - 382الذي يلزمها بتخصيص برامج للثقافة والرتاث
بقان��ون
واملسلسالت املحل ّية.
 .8تخفيض كلفة االنرتنت وتعميم خدماته عىل سائر املناطق اللبنانية.
 .9زيادة ميزانية دعم األعامل املرسحية.
 .10زيادة ميزانية دعم األعامل السينامئية املحلية.
 .11املواظبة عىل رشاء بطاقات عروض لألعامل السينامئية واملرسحية الجيدة وتوزيعها عىل الطالب.
 .12االهتامم بتطوير معهد املرسح يف الجامعة اللبنانية.
 .13االهتامم مبعارض الفن التشكييل ورشاء اللوحات لتشجيع الفنانني.
 .14تنفيذ املخطط الرتبوي الذي يدعو لالهتامم بالفنون الجميلة.
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 .15االهتامم باملتاحف واألماكن األثرية والرتاثية وتخفيض كلفة ارتيادها للبنانيني.
 .16التشدد بتطبيق قانون حامية امللكية الفكرية واألدبية والفنية (.)1999
يتم توزيعها
 .17دعم قطاع النرش  ،ال سيام يف مجال الشعر  ،عن طريق رشاء مسبق لعدد من الكتب التي ّ
الحق��اً ع�لى املراكز الثقافية يف املناطق  ،كام تأمني حضور النارشي��ن اللبنانيني يف معارض الكتب يف الخارج
عرب جناح مشرتك.
 .18زيادة عدد مراكز املطالعة واالنشطة الثقافية ( )CLACيف مختلف املناطق اللبنانية.
 .19السري قدماً يف مرشوع إحياء املكتبة الوطنية وتأمني الدخول إليها مجاناً إىل الطالب.
 .20ابرام معاهدة التنوع الثقايف الصادرة عن اليونسكو.
 .21ادخال ترشيعات رضيبية ومالية لتحفيز التمويل الخاص لألنشطة الثقافية من قبل الجمعيات والرشكات
واملصارف.
 .22تطوير الترشيعات لحامية الرتاث الثقايف والطبيعي.
 .23إجراء دراسة حول مدى مساهمة القطاع الثقايف يف الناتج املحيل يف لبنان.
إن الدور املطلوب تأديته من قبل وزارة الثقافة يتطلب تخصيص هذه الوزارة مبيزانية تتناس��ب واألهداف
التي تس��عى اىل تحقيقها .وبغياب هذه امليزانية س��يبقى دور الوزارة محدوداً يف تعميم حق املواطنني يف
الثقافة.
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