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 الغا�ة والعملّیة
الفنُّ عملّیُة ابتكار إبداعي. الفّن ُ�مكِّن الخجولین، وغیر المرئیین، والذین ال صوت لهم. الفّن 

ل إ�صال أفكار ُمعقَّدة بواسطة  أشكال �سیطة. في ضوء ذلك، ما ِمن شّك في أّن الفّن ُ�سهِّ

ذو قیمة �بیرة للجمیع، و�شكل خاص للذین �عانون من نقص ما، أكان نقصًا في إمكانیة 

الوصول، أو الحر�ة، أو التعلیم. على الرغم من السمعة التي َتمّیز بها لبنان �إحدى الدول 

، فإّن معظم سّكان هذا البلد قد 1إفر�قیا األكثر تقدمّیًة في منطقة جنوب غرب آسیا وشمال

ُحرموا من المعرفة والحر�ة الُمتاحَتْین للذین �ملكون إمكانیة الوصول من خالل القطاع 

 الخاص، إلى ما ُیتوقَّع ِمن حكومات العالم �له أن توفِّره من خالل القطاع العام.

�ما في ذلك انتفاضة الشعب ضد الفساد، وتجمید  –إّن األحداث األخیرة في لبنان 

المصارف للودائع، وجائحة �ورونا العالمّیة، واألزمة االقتصادّ�ة الحاّدة، واالشتباكات 

دة  قد أبرزت هذا النقص الذي �ات تأثیره �طال اآلن جمیع األفراد، سواًء  –الُمسّلحة الُمتجدِّ

یاء أم فقراء، ُمتعلِّمین أو  غیر متعّلمین. أمام هذا النقص في المیاه، والتیار أكانوا أغن

الكهر�ائي، والمحروقات، وخدمة اإلنترنت، والعمل، والمال، قد یتساءل البعض إن �ان ِمن 

جدوى للحدیث عن الفّن، ذلك أّن ُ�ثرًا ینظرون إلى الفّن على أّنه ترف للذین �ملكون الوقت 

حصرًا. بید أّن الفّن، من خالل قّوته �وسیلة للتعبیر اإلبداعي الفردي  وراحة البال

والجماعي، قد �كون في صمیم حلٍّ ُمستدام وملموٍس لألزمة الحالیة. فالفّن ُیوفِّر للناس 

وسیلًة للتعبیر عن آالمهم، والتواصل �شكل تعاوني، ورفع مطالبهم إلى الحكومة ومؤّسسات 

                              
ُ�شكِّل مصطلح "جنوب غرب آسیا وشمال إفر�قیا" تعر�فًا أدّق جغرافّیًا للمنطقة ِمن التوصیف الُمسّیس والُمستخدم تار�خیًا  1

 الذي ُ�مثِّله مصطلح "الشرق األوسط وشمال إفر�قیا". 

http://www.sharq.org/
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لّیات الوحیدة التي �مكن من خاللها تأمین االحتیاجات األساسّیة على الدولة التي ُتَعّد اآل

نحو عادل لجمیع سّكان البلد. ال شّك في أّن القطاع الخاص والمؤسسات غیر الحكومیة 

والمبادرات المجتمعیة قد تعمل �فعالّیة لتعز�ز التماسك المجتمعي وتقد�م اإلغاثة اإلنسانیة، 

والخدمات األساسّیة هو دوٌر تضطلع �ه الدولة حّتى في البلدان  لكن یبقى أّن تأمین الُبنى

 األكثر رأسمالّیًة.

لقد استندنا في إعدادنا هذه الورقة على هذا التصّور عن الفنِّ وقدرِته على إحداث التغییر. 

 وقد سعینا فیها إلى تقییم أثر التغّیرات االقتصاد�ة واالجتماعیة والسیاسّیة والتكنولوجّیة على

قطاع اإلبداع في لبنان، وتقد�م لمحة عن الوضع الراهن، وتعداد الفرص والتوصیات وفقًا 

ألر�ع ر�ائز عر�ضة. استفادت هذه الورقة ِمن استشارات ومحادثات مع متخّصصین 

منخرطین في المشهد الفّني اللبناني من مختلف المجاالت، �ما في ذلك المسرح والموسیقى 

 ون الجمیلة.والسینما واألدب والفن

ُأجري استطالٌع عبر اإلنترنت دعا منتجي الفنون والمروجین والداعمین لها في لبنان، 

الموّظفین منهم �ما العاملین لحسابهم الخاص، إلى التفكیر في أثر أر�عة أحداث رئیسّیة 

 2020) أزمة عام 2؛ (2019تشر�ن األوّل/ أكتو�ر  17) انتفاضة 1على قطاع الفنون: (

ة، حیث حجزت المصارف على ودائع الناس، وانهار سعر صرف اللیرة مقابل الدوالر المالیّ 

) جائحة �ورونا التي شّلت نظامًا 3األمیر�ي �عد أن �انت اللیرة ُمثبَّتًة علیه في السابق؛ (

) االنفجار الهائل في مرفأ بیروت في آب/ أغسطس 4صحّیًا �ان ضعیفًا في األساس؛ (

ي أن یتوّقعه المسؤولون في الدولة، ولكّنه �ان غیر متوقَّع إطالقًا الذي �ان ینبغ 2020

لشعب ما زال في طور التعافي من حروب أهلّیة دامّیة، داخلّیة �ما في سور�ا المجاورة. من 

http://www.sharq.org/
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التوّسع في الحدیث عن تجار�هم، وذلك  2ُمشار�ًا في االستطالع، ُطِلب من عشرة 37بین 

ة، أو خالل مقابالت فردّ�ة. أُعِطیت النساء األولو�ة في إما في إطار ورشة عمل جماعیّ 

عملّیة االختیار، وذلك لضمان االستفادة من مبادرتنا لهذه الشر�حة االجتماعیة التي حظیت 

تار�خّیًا بتمثیل أقّل. ولهذا السبب نفسه، وفي سعٍي مّنا الّتخاذ الشمولّیة قاعدًة، ضّمت 

 فنانین مهاجر�ن و�و�رّ�ین.المجموعة األساسّیة من المشار�ین 

استفادت هذه الورقة �ذلك من مراجعِة أ�حاٍث ومقاالت أخرى تتناول التحد�ات والمفاهیم 

. ومع أّن �عض المصاعب والظروف هي خاصة 3واإلبداع في هذه المنطقة وفي أورو�ا

إّن  بلبنان، هناك أوجه تشا�ه مع تجارب بلدان أخرى عاشت هي أ�ضًا تحّوالت واضطرا�ات.

هدَفّي هذه الورقة الرئسّیین هما تسلیط الضوء على القیمة التي �جلبها الفّن إلى المجتمع، 

وتقد�م توصیات تضمن استمرار�ة الفّن بوصفه وسیلَة تعبیر وتواصل أساسّیة للمواطنین في 

إلبداعیة عالمنا الراهن، ومرجعًا للمؤّرخین الُمستقبلیین الذین سُیعاینون الممارسات الثقافیة وا

 الماضیة لفهم األشخاص الذین سكنوا لبنان في مطلع القرن الحادي والعشر�ن.

 

 الفنون وتأثیرها
تار�خّیًا، �انت سیاسات الرقا�ة في لبنان أقّل وطأة مقارنًة بدول جنوب غرب آسیا وشمال 

تي حظیت أفر�قیا األخرى، ما شّكل عامل ازدهار لألوساط اإلعالمیة والفنّیة اللبنانّیة، ال

                              
 ُأنظر الُملحق األّول حیث التعر�ف بهؤالء الُمشار�ین. 2

  ر والمراجع.ُمدَرجة في الُملحق الثاني: المصاد 3

http://www.sharq.org/
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بدعٍم من القطاع الخاص والمنظمات غیر الر�حیة. �الرغم من ذلك، لم تكن الفرص ُمتاحًة 

عمومًا إّال للذین امتلكوا اإلمكانیات (التعلیم، اللغات، إمكانیة الوصول، إلخ)، وقد ترّ�ز 

النشاط الثقافي والفني �شكل أساسي في العاصمة بیروت. في اآلونة األخیرة، أّدى وجود 

الالجئین في مناطق خارج العاصمة إلى تخصیص المز�د من التمو�ل إلى مناطق الشمال 

والجنوب، وهو ما أقدم علیه أ�ضًا أفراد أثر�اء ورجال أعمال تر�طهم صالت �مدن وقرى 

 خارج بیروت.            

إلى  2019فضًال عن ذلك، أشارت االحتجاجات التي عّمت جمیع أرجاء البالد في عام  

مكان نشوء نوع من األلفة بین الناس على الصعید الوطني، ألفة مبنّیة على عدم الثقة إ

�السلطة السیاسّیة وقد تهّدد تالّیًا السرد�ة السیاسّیة الطائفّیة الُمهیِمنة التي قّسمت سّكان هذا 

البلد الصغیر إلى مجموعات طائفّیة على مدى عقود. تبع ذلك اعتقاالت وتشدید للرقا�ة، 

ضًال عن المصاعب االقتصاد�ة والمعیشّیة، ما أّدى إلى خنق هذه الحر�ة االحتجاجّیة التي ف

كانت رّ�ما لّتتسع لوال ذلك، ُمستلِهمًة ِمن رسومات الغرافیتي والكتا�ات واألعمال الفنّیة التي 

 صوَّرت الشغَف والتطّلَع إلى الوحدة والحرّ�ة والكرامة.

أّنها تعطي زخمًا �بیرًا لإلنتاج الفّني الذي �عود بدوره و�عطي  ِمن نتائج �ّل حر�ة اجتماعیة

زخمًا للحر�ة إ�اها، أقّله على الصعید الفردي إن لم �كن على الصعید العام. للفّن تأثیر 

كبیر جّدًا، وذلك لیس فقط من خالل قیمته الجمالّیة، بل من خالل قّوته العاطفیة أ�ضًا. 

قطعة موسیقّیة، أو لوحة، أو رقصة أّن تخلَق الحماسة وتستثیَر �التالي، تستطیع قصیدٌة، أو 

 الفرح والغضب وتوصَل المفاهیم، ما �حفِّز التفكیر و�دفع إلى الفعل في نها�ة المطاف.

http://www.sharq.org/
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: "في خضم األزمات والكوارث التي تضرب هذا 4�قول الكاتب والفنان اللبناني ساسین �وزلي

من الجمال والتمّتَع بها". و�الرغم من أن ساسین �وزلي البلد، یتیح الفن للناس عیش لحظاٍت 

�عتبر نفسه ناشطًا، فهو ال �عتقد أّن الفّن �ستطیع �الضرورة أّن یدفع الناس إلى االحتجاج 

ومحاولِة إسقاط النظام. ومع ذلك، فهو یرى أّن للفن تأثیرًا اجتماعیًا �بیرًا: "هو �خلق صراعًا 

ذ�ِّرنا بلحظات من اإلنسانّیة تتجاوز احتیاجات البقاء اآلنّیة وأسئلة في عقول الناس... و�ُ 

 التي ترغمنا على التفكیر مثل الحیوانات".

أّما الكاتبة والُمساعدة التنفیذّ�ة في "حر�ة مناهضة العنصر�ة في لبنان" تیر�زا صهیون، فهي 

 العدید من الصدمات توافق على أّن "الفّن ُ�شكِّل مساحًة للتعافي الجماعي"، ُمشیرًة إلى أنّ 

 هي عابرة لألجیال وتتراكم على مدى عقود من االحتالل واالستعمار والحروب.

و�الفعل فعلى مدى قرون جمعت الثقافُة واإلبداُع الناَس معًا حول لحظاٍت من التمّتع 

قول �الجمال. لكّن هذا ال �عني أّن الفّن د�موقراطيُّ في جوهره أو قائٌم على المساواة. فكما ت

عن "الشبكة الدولیة للفنون المسرحیة المعاصرة": في تقر�ر جدید صادر  5سكوتشیالس ناتالیا

"إّن ُمساهمة الفّن في النضاالت من أجل الد�موقراطیة والمساواة والحر�ة ال تملك فرصة 

 النجاح إّال إذا اّتسم مجال الفن نفسه �الد�مقراطیة والمساواة والحر�ة." إّن الوسط الفنيّ 

                              
إّال في حال ُذِكر عكس ذلك، فإّن جمیع اقتباسات الفنانین في هذه الورقة مأخوذة من مقابالت أو مجموعات تر�یز  4

  . لالطالع على سیر الفنانین، ُأنظر الملحق األّول.2021استضافتها "منظمة شرق" في نیسان/ أبر�ل 

527 October 2019, by -eka Plenary Meeting, 24Art & Activism: Report from the IETM Rij  
Natalia Skoczylas 

http://www.sharq.org/
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ما  –وفقًا لما �قوله العدید من الفنانین المنتمین إلیه  –اللبناني �فتقر إلى مثل هذه الفضائل 

 �حّد من قدرته على تشجیع الحر�ات الجماهیر�ة.

ومع ذلك، فقد أثار الفّن العدید من النقاشات حول الهو�ة الفرد�ة والوطنیة في سیاق النظام 

، �ما في سیاق دور لبنان �مضیف لحوالي ملیون السیاسي والقانوني الطائفي في لبنان

الجئ سوري. وقد استخدمت العدیُد من المنظمات غیر الر�حیة الفنوَن �مختلف أشكالها 

كوسیلة لتعز�ز الحوار بین الثقافات والتماسك االجتماعي. بهذه الطر�قة، �ستطیع الفن عكَس 

 شّكل وتتبّدل.الهو�ات، ال بل حتى الُمساهمة في صیاغتها فیما هي تت

تزاَمن االهتماُم الدولي المتزاید �التأثیر االجتماعي والدور اإل�جابي للفنون في سیاق العمل 

اإلنساني مع االهتمام �قدرة الصناعات الثقافیة واإلبداعیة على تعز�ز التنمّیة الُمستدامة 

ت النامّیة. وخلق فرص عمل تشمل جمیع فئات المجتمع، ال سیما في الدول ذات االقتصادا

ر على ذلك الدلیل الصادر عن الیونسكو حول قیاس الُمساهمة االقتصاد�ة  6ومّما یؤشِّ

 للصناعات الثقافیة.

قطاعًا من قطاعات الصناعة الثقافیة  11وتناولت  2015ُأجر�ت عام  7قامت دراسة

موسیقى، اإلعالن، الهندسة المعمار�ة، الكتب، ألعاب الفیدیو، األفالم، ال –واإلبداعیة 

بتقییم مساهمة هذه  –الصحف/ المجالت، فنون األداء، الرادیو، التلفز�ون، والفنون البصر�ة 

                              
6Measuring the economic contribution of cultural industries: A review and assessment of   

current methodological approaches, UNESCO, 2012 

7  Cultural Times: The First global map of cultural and creative industries’, CISAC, 2015  

http://www.sharq.org/
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ملیار دوالر  250الصناعة في النمو االقتصادي عالمّیًا، وقدّرت أنها تدّر إیرادات تبلغ 

 ملیون فرصة عمل عالمّیًا. 29.5أمیر�ي سنوّ�ًا وتخلق 

قیا والشرق األوسط �منطقة واحدة، أشارت إلى أّن الصناعة والدراسة هذه، التي صّنفت أفر�

% من الناتج المحلي اإلجمالي اإلقلیمي، وهي 1.1الثقافیة واإلبداعیة في هذه المنطقة تمّثل 

%). قد 3.3نسبة أدنى �كثیر مما تمّثله من الناتج المحلي اإلجمالي في أمیر�ا الشمالّیة (

یة المنخفضة من بین أسباب تأّخر هذه الصناعة في منطقة �كون تدّخل الدولة والقدرات التقن

أفر�قیا والشرق األوسط، إّال أّنه من الواضح أّن لهذه الصناعة إمكانات اقتصاد�ة ذات تأثیر، 

 وأّن االستثمار فیها مجٍد.

عالوة على ذلك، فإن الشر�ات العاملة في هذه الصناعة، عالمّیًا وال سّیما في البلدان 

ف في الغالب النامیة،  هي شر�ات صغیرة وتقع عمومًا ضمن االقتصاد غیر الرسمي وتوظِّ

الشباب وأفرادًا من جمیع الخلفیات. ینطبق هذا على المشهد االقتصادي اللبناني الراهن، ما 

ُ�شیر تالّیًا إلى وجود بیئة مناسبة للصناعة الثقافیة واإلبداعیة في لبنان، إْن توفَّرت الموارد 

 اللوجستیة لذلك.المالیة و 

 

 .التحد�ات الرئیسّیة1
وقعت في العاَمین الماضیین أر�عُة أحداث �برى في لبنان �ان لها تأثیر هائل على البلد 

؛ انخفاض قیمة العملة 2019تشر�ن األوّل/ أكتو�ر  17وسّكانه وقطاع الفنون فیه: ثورة 

وانفجار مرفأ بیروت في آب/  الوطنیة واالنكماش االقتصادي األوسع نطاقًا؛ جائحة �ورونا؛
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. في حین وافق جمیع الُمشار�ین في االستطالع على أّن هذه األحداث 2020أغسطس 

كان لها جمیعها تأثیرًا �بیرًا على قطاع الفنون في لبنان، لم �كن ثّمة إجماع �شأن أّي منها 

 ن اآلخر زمنّیًا.كان له األثر األكبر. وذلك أمٌر مفهوم نظرًا لمدى ترا�طها وقرب أحدها م

إّن جمیع هذه األحداث اقتصاد�ة وسیاسیة �طبیعتها، و�التالي فإّن تصنیفها وفقًا لما هو 

سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي أمٌر ال طائل منه. لقد اندلعت الثورة �سبب الظلم 

 �استثناء النخبة –االقتصادي واالستیاء العارم من نظام حكم مختّل وفاسد أوَصل الجمیع 

إلى حالة من عدم األمان االقتصادي والجسدي. أّدى انهیاُر سعر اللیرة اللبنانیة  –الحاكمة 

وحجُز ودائع الناس في المصارف إلى تفاقم الالمساواة االقتصاد�ة. �اإلضافة إلى ذلك، 

أظهرت جائحة �ورونا عدم �فاءة النظام الصحي العام وفاقمت البطالة والفقر وأّدت إلى 

یود المفروضة على الناس. أّما االنفجار المهول في المرفأ، فقد نشر في الهواء تشدید الق

 رائحة فساد، وعدم �فاءة، وجشع، ورقا�ة.

لطالما افتقر قطاع الفنون في لبنان إلى الدعم العملي والمالي الذي توفِّره الدول األورو�ّیة 

تماسك االجتماعي والخطاب العام. ومع األكثر د�ُمقراطّیًة التي ُتثمِّن دور الفنون في تعز�ز ال

أّنه لم �طرأ على الُنخبة السیاسیة اللبنانیة تغّیرات �بیرة على مدى العقود األر�عة المنصرمة، 

فإّن المشهد السیاسي �ان �عاني من عدم استقرار �بیر، مّما لم �سمح للفنانین والناشطین 

أّنه تنبغي اإلشارة إلى أّن غیاب  بتحصیل مطالب بدعٍم حكومي شامل لقطاع الفنون. على

للمحاصصة الطائفّیة، قد  ءشيالتمو�ل الحكومي في بلٍد ینهشه الفساد و�خضع فیه �ّل 

�عّزز من استقاللّیة قطاع الفنون و�ضمن أّن اإلنتاج الفّني �عكس صوت الناس ولیس وجهة 

 نظر السلطة السیاسّیة. 
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قد اضطر إلى االعتماد على التمو�ل الخاص أو  لكن في الواقع، فإّن قطاع الفنون اللبناني

األجنبي، وهذا أمٌر له ثمنه. یوضح ساسین �وزلي أّن "المشهد الفّني، أو جزء منه على 

األقل، ُ�ستخَدم أحیانًا لتبییض صفحة السیاسیین، فضًال عن أّنه مدعوم من المصارف. إّن 

ات موسیقّیة... علینا الكّف [نحن المصارف نفسها التي تحجز على أموال الناس تدعم فعالی

الفنانون] عن تلّقي األموال من المصارف والمؤسسات اإلعالمّیة الُكبرى. فذلك أشبه ببیع 

 أرواحنا، إذ نصبح حینئٍذ تّجارًا". 

% على أّن حجز المصارف للودائع 92من بین األشخاص الذین شملهم االستطالع، وافق 

نون. فمع حجز هذه الودائع، انهار سعر صرف اللیرة هو عامل مساهم في تراجع قطاع الف

اللبنانیة مقابل الدوالر، فبات َمن یتقاضى أجرًا �اللیرة أكثر فقرًا، وَمن یتقاضى أجرًا �الدوالر 

أكثر ثراًء. تقول تیر�زا صهیون: "أعتقد أّن انخفاض قیمة العملة الوطنیة �ان له أثر مزدوج. 

لها مؤّسسات أجنبّیة �الدوالر، فإّن  فمن ناحیة، نظرًا ألّن الكثیر من المشار�ع الفنّیة ُتموِّ

المشار�ع هذه ر�ما صارت أكثر إدرارًا للر�ح �النسبة لبعض الفنانین. لكن على المدى 

الطو�ل، أعتقد أّن انخفاض قیمة اللیرة قد صّعب على الفنانین �سب عیشهم من فّنهم، وأظّن 

 أن هذه الحالة ستستمّر طو�ًال".

مع أّن �عض الفنانین وجدوا صعو�ًة في سداد قروض مصرفّیة �انوا حصلوا علیها لدعم 

عملهم، فإّن معظم الفنانین المشمولین �االستطالع وافقوا على أّن الفنون، و�عكس 

الصناعات اإلبداعّیة األوسع نطاقًا، �انت في الغالب مدعومًة عن طر�ق المنح ولیس 

زلي: "ال �سعى الفنانون إلى استرداد األموال المصروفة من االستثمارات. �قول ساسین �و 

الجمهور، فالفّن ُمنَتٌج قد ُدِفع ثمنه ونحن ال نعتمد على بیع التذاكر". هذا واقٌع یؤثِّر على 
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نظرة الفنانین الشباب إلى الفّن، فكما ُ�ضیف �وزلي: "نشعر أّن الجمهور غائب جّدًا عن 

 إدراكنا للفن ونظرتنا إلیه".

عالوة على ذلك، و�ما تشرح الُمغنّیة بترا حاوي، فإّن "األزمة االقتصاد�ة وانخفاض قیمة 

اللیرة اللبنانیة قّد بّدال أولو�ات الناس. �انوا �حضرون العروض قبل ذلك، أّما اآلن فلم َتُعد 

 هذه أولوّ�ة لهم".

تمدون �شكل على هذا النحو انخفض الدخُل من المصارف والجمهور، فبات الفنانون �ع

متزاید على تمو�ل الجهات المانحة �ما على المشار�ع التجار�ة. �صُعب الحصول في لبنان 

من الوال�ات المتحدة (حیث تسعى القوانین  8على بیانات ُمّتصلة بهذا الشأن، لكّن تقر�راً 

 والسیاسات ومجموعات الرقا�ة الُمستقّلة إلى تحقیق اإلنصاف في جمیع المجاالت، �ما في

ذلك الفنون) ُ�شیر إلى أّن "الفوارق الُمنتشرة في مجتمعنا، والقائمة على العرق والنوع 

االجتماعي والقدرات، تسود أ�ضًا �القدر ذاته في �لٍّ ِمن قطاَعّي الفنون غیر الر�حي 

والتجاري. وعلى الرغم من التنّوع الثقافي والعرقي الُمتزاید في البالد، واتّساع نطاق التقالید 

الثقافیة الُمماَرسة على مستوى �بار االختصاصیین، ال یزال النظام البیئي للفنون ُ�ّمِیز 

 مجموعة ضّیقة نسبّیًا من المقار�ات الجمالّیة على حساب غیرها".

أ�ضًا في لبنان، ُ�شكِّل الوصول العادل إلى المنح مصدر قلق. ففي مشهد فّني لبناني �شمل 

نًا من غیرها، ال سیما  –نتیجة الظروف  –، ثّمة فئات أشخاصًا من خلفیات متنوِّعة أقّل تمكُّ

                              
8nd Conditions Affecting U.S. Artists, By Center For aCreativity Connects: Trends   

Cultural Innovation For National Endowment For The Arts, 2016 
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في ما �خّص القدرات اللغو�ة الضرور�ة لكتا�ة اقتراحات تفوز �منح. �قول الفنان التشكیلي 

محمد المفتي إّن ِمن نتائج ذلك "َمْنُح التمو�ل غالبًا إلى الفنانین الراسخین الذین ال �حتاجون 

 الفّنانین�قترح المفتي االبتعاد عن االعتماد على المانحین وتفكیك "أصًال إلى تمو�ل". و 

" لصالح مقار�ة ُتر�ِّز على الموضوعات أو الثیمات. إّن مثل هذه المكّرسینو  الّناشئین

المقار�ة من شأنها هدم الجدران التي تفصل بین النخبة واألشخاص األقّل امتیازًا. إّن هذه 

لها األماكُن العامة في أورو�ا، إّال أّن لبنان ُ�عاني من اضمحالل العملّیة غالبًا ما ُتسهِّ 

األماكن العامة، فضًال عن أّن القلیل الذي تبّقى من التفاعل في الفضاء العام قد ُقیِّد مؤخرًا 

 نتیجة جائحة �ورونا.

َة الفّن لقد َصّعبت ُمشار�  تقول تیر�زا صهیون إّن "الجائحة �ان لها �كل تأكید أثرًا هائًال.

مع مجتمعات أوسع، إذ لم ُتنظَّم ال حفاالت وال معارض... ُألِغَیت جمیع دروس الفّن 

 والفعالیات االجتماعیة".

أو أقّله ُمعاملتها الفنون على  –و�قول ساسین �وزلي إّن نظرَة الدولة للفنون على أنها ترف 

ُة] المسارَح �سبب جائحة �ان لها أ�ضًا دور في ذلك، فقد "أَغلقت [الحكوم –هذا النحو 

كورونا ولكّنها سمحت �استمرار تصو�ر الُمسلسالت الرمضانیة ِمن دون اّتخاذ أي إجراءات 

 صحّیة... وفیما ظّلت المساجد والكنائس مفتوحة".

تقول القّیمة الفنّیة في متحف سرسق في بیروت ماري نور حشیمة إّنه �الرغم ِمن أّن ثورة 

"جمعت الفنانین معًا وخلقت مساحات للحوار والنقاش"،  2019�ر تشر�ن األوّل/ أكتو  17

فقد أّدت إجراءات اإلقفال الشامل إلى تفتیت هذه الطاقة الجدیدة. وُتضیف: "القیود 
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المفروضة نتیجة تفشي الفیروس خلقت عزلة داخل المشهد... وتقّلصت فرص اللقاء والتبادل 

 بین الفنانین".

حة المادّ�ة، فإّن جائحة �ورونا قیَّدت أ�ضًا المساحة الذهنیة �اإلضافة إلى تقیید المسا

، فبات 2020الفرد�ة، وقد فاقم ذلك �حّدٍة شدیدة انفجاُر مرفأ بیروت في آب/ أغسطس 

األفراد �جدون صعو�ة �الغة في إعطاء معنى لهذه الكارثة. وفي هذا الصدد تقول تیر�زا 

على الفن �الضبط، ولكن استنادًا إلى  صهیون: "َ�صعب تحدید �یف أثَّر االنفجار

مالحظاتي الشخصّیة، ونظرًا إلى أّن الصدمة �انت ُمنِهكة للغا�ة وأصابت الناس �العجز، 

أعتقد أّن هذا األثر طال �ّل الفنانین تقر�بًا وتسّبب في فقدان الكثیر من األشخاص ثقَتهم 

أّنه َ�صُعب �ثیرًا إنتاج أعمال فنّیة  �فنِّهم و�جدوى الممارسة الفنّیة في منطقتنا. فضًال عن

 تتناول االنفجار ألن ذلك قد ُ�سبِّب استعادًة للصدمة". 

على الرغم من التحد�ات، تعتقد الُمستشارة في مجاَلي الفن والتر�یة د�ما مبسوط أّن إنتاج 

الفّن أصبح اآلن أكثر أهمّیة من أي وقت مضى، وذلك من أجل "الرفاه و�ناء المجتمع 

طو�ر الهدف... دفعتني ثورة تشر�ن األوّل/ أكتو�ر إلى لقاء مجموعة من الفنانین والتشبیك وت

معهم، و�ان هؤالء الفنانین یتشار�ون في القیم والرؤى، �ما �شعورهم أّنه �ات ُملِّحًا على 

الُمجتمعات أن تبدأ في العمل معًا من أجل إ�جاد طرق عیش بدیلة. سعینا في عملنا إلى 

لة التي �نا نواجهها. شكّلنا مجموعة فنّیة و�دأنا ننّظم إعطاء  معنى وجودي إلى البیئة الُمتبدِّ

عروضًا ومسیرات وورش عمل. دفعنا انخفاض قیمة اللیرة اللبنانیة إلى التفكیر �شكل خّالق 

في �یفیة استخدام مواردنا في حیاتنا الیومیة وممارساتنا الفنّیة. استكشفنا العیش الُمشترك 
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اإلبداع الجماعي. أُغِلقت البالد خالل الجائحة وخسرنا وظائفنا، ما أتاح لنا الوقت لنكوَن و 

 معًا وُنمارَس الفّن".

سوف نخوض في الفصل التالي (الذي یتناول مسألة الفرص) حاملین معنا تلك الطاقة 

خرى في اإل�جابیة وذلك العطش للحیاة واإلبداع، لكن من دون تجاهل فشل الدولة وأطراف أ

 الوفاء �مسؤولیة ضمان حیاة وحر�ة األشخاص الذین �قعون تحت سلطتها.

 

 .الفرص2
دناها إل�ضاح الرؤ�ة ولیس لتثبیط عز�مة الفنانین  ثّمة الكثیر من التحد�ات، وقد حدَّ

والناشطین وداعمي الفنون وثنیهم عن فعل ما في وسعهم لتعز�ز قطاع الفنون في لبنان، 

یلة أساسّیة لدعم الُمشار�ة المدنیة والُمجتمعیة في وقٍت تشتّد فیه الحاجة وهو ما ُ�مثِّل وس

 إلى مثل هذه الُمشار�ة.

تحقیقًا لهذه الغا�ة وفي سعّي لتعز�ز العمل االستباقي، �عرض هذا القسم عددًا من الفرص 

تحدیِد التي �ستطیع اغتنامها �ل من یتشار�ون في االعتقاد �أّن الفنون أداة مهّمة وقیمة ل

 احتیاجات سكان لبنان (�كل تنّوعهم) والتحفیِز على العمل تزامنًا مع الدعوة إلى المساءلة.

من خالل الحوار واالستكشاف، تم تحدید أر�عة مجاالت رئیسّیة �مكن للعمل في إطارها 

الُمساعدَة في تعز�ز قطاع الفنون في لبنان، وهي التالیة: التعاون، المساحات الرقمّیة، 

 بتكار المالي، والتماسك المجتمعي.اال
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 التعاون 

لیست د�ما مبسوط الفنانة الوحیدة المقیمة في بیروت التي تتذ�ر �حماسة حاالت من األلفة 

حبة نشأت بین الفنانین في األشهر الصعبة من عام  ة . فعازفة البیانو والُمدرِّس2020والصُّ

الكثیرة التي انخرطت فیها آنذاك.  تتذ�ر هي أ�ضًا �عطٍف واعتزاز التعاوناتعلي  صبا

تقول: "�عد االنفجار، أطلقنا حملة لجمع التبرعات من أجل دعم الفنانین الذین یواجهون 

مهّمة �بیرة... �عض هذه المهّمات أّمنت اإلغاثة، و�عضها  58صعو�ات. استطعنا إدارة 

و في صمیم اآلخر دعمت اإلنتاج الموسیقي". وتقول علي إّن حّس الُمشار�ة هذا ه

 اإلحساس �اإلنسانّیة، وتضیف: "أْن ُتمارس الفّن �عني أن ُتدِرَك ما هو دورك في مجتمعك".

أّما المخرجة السینمائیة رانیة رافعي، فشعرت أثناء أشهر الحجر �الحاجة إلى االنتماء إلى 

یتمحور مجتمع، ولذلك بذلت جهدًا إلشراك اآلخر�ن في عملها. تقول: "صناعة األفالم فعٌل 

حول الذات إلى حّد ما، لذا �ان علّي ابتكار طرق إلنجاز أفالم على نحو مختلف... أفالم 

تشمل المز�د من الناس". �النسبة لها، تجاوَز األمُر النواحي العملّیة ووصل إلى طرح 

ة تساؤالت فلسفّیِة الطا�ع. تقول: "یبدأ الشخص في التساؤل عن غا�ة الفّن"، ثم َتذُ�ر الواقعیّ 

اإل�طالّیة الجدیدة (وهي حر�ة ثقافّیة سینمائیة ظهرت في إ�طالیا �عد الحرب العالمیة الثانّیة 

ر خارج االستودیوهات و�االستعانة �ممثلین غیر  وتمّیزت �قصص عن الفقراء �انت ُتصوَّ

محترفین) �مثال عن تأثیر الصراعات على الفنون. وتضیف: "�عد [الثورات العر�یة] عام 

سعى الطّالب إلى التواصل مع مخرجي األفالم الذین بدورهم سعوا إلى التواصل  ،2011

مع العّمال"، وُتشیر إلى الحاجة إلى إنشاء منّصة لتسهیل التواصل بین هذه األطراف 

 الُمتعددة.

http://www.sharq.org/
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تعتقد فنانة القصص المصّورة لینا مرهج أّن مثل هذه المنّصة �مكنها أّن تّتخذ شكل نقا�ة، 

د نقا�ة �مكنه تسهیل إنشاء منصة �هذه. تقول: "إّنه شعور ُملّح سلَّطنا الضوء أو أّن وجو 

علیه خالل األزمة... لم نتمكن من النشر في السنوات األخیرة، لذلك أنشأنا نوعًا من التجّمع 

ُ�شبه النقا�ة وُ�ساعد الفنانین على العثور على إقامات فنّیة... لكّننا قّلٌة ووحیدون، ونعمل 

 لة".في عز 

تقول بترا حاوي إّن المشار�ع الُمجتمعّیة تحّفز الناس على بذل وقتهم ومواهبهم من دون 

مقابل مادّي. وتضیف: "العمل الجماعي هو جهد عضوي، لكّننا نحتاج إلى تجمٍُّع أو هیكلّیة 

ما تتیح ألصحاب المواهب اللقاء والتواصل على نطاق أوسع. لقد انهار لبنان، ونحن �حاجة 

التعاون من أجل البقاء جماعّیًا". تخشى أّن الو�اء قد فاقم من العزلة، ال سیما في مجال  إلى

الموسیقى حیث اللقاءات وجهًا لوجه �الغة األهمیة. تقول: "األماكن التي تستقبل العروض 

 الموسیقیة ُمغلقة وقد �اتت اآلن أكثر تكلفة، و�ذلك األمر �النسبة للمعّدات. �ما أّن الدولة ال

تدعمنا، ال بل أنها ال ترانا أصًال". ُتحبِّذ بترا حاوي فكرة إنشاء تجّمع تدعمه ر�ما شر�ة 

 إنتاج، لكّنها تخشى أّن مثل هذه الكیانات قد تفرض توّجهات على إنتاج الفنانین.

م المنح حصرّ�ًا إلى  9أدر�ت �عض منظمات التمو�ل الحاجة إلى التعاون، فأخذت ُتقدِّ

نین التي تعمل �شكل تعاوني. ثّمة مجموعات أخرى من الفنانین الُمقیمین في مجموعات الفنا

، وّحدت جهودها بهدف تقد�م ما في وسعها (الدعم اللوجستي، 10لبنان أو في الخارج

                              
  " هو مثال عن ذلك.مفرداتللمنح الذي ُتدیره مؤسسة " Self Organizationsبرنامج  9

مبادرة "لبیروت" التي ُتدیرها  " هي منصة "من زمیل إلى زمیل" تدعمها وزارة الخارجیة الفرنسیة وتشّكل جزءًا منمراسلة" 10
 الیونسكو.

http://www.sharq.org/
https://mophradat.org/ar/
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المعلومات، مساحات لإلقامات الفنیة، المنح الصغیرة) للفنانین المقیمین في لبنان. ومع أّن 

ٌع، ترى مار  لها إحداث األمر هذا مشجِّ ي نور حشیمة أّن ضیق نطاق هذه المبادرات ال ُ�خوِّ

تأثیر �بیر. تقول: "ال یزال العمل الجماعي هنا بدائّیًا، مثل استعارة المعدات... �مكننا تعّلم 

)، وهي شبكة أفقیة ذاتّیة التنظیم Arts Collaboratoryالكثیر من "آرتس �والبوراتوري" (

یر�ا الجنو�یة. والمنظمات هذه تتبادل المعارف ُمستخِدمًة أدوات منّظمة من أم 25تتأّلف من 

ل العمل التعاوني".  ُتسهِّ

لعّل الخطوة األولى لتطو�ر وتبّني ممارسات جدیدة وفّعالة هي اإلقرار �أّن النظام البیئي 

 الذي عمل فیه الفنانون في لبنان حّتى اآلن لیس �افّیًا لتطو�ر وترو�ج فنٍّ ذا تأثیر فعلي

 على المجتمع.

ال ینبغي على التعاون أن یبقى محصورًا في حدود لبنان. فهناك الكثیر لكسبه ِمن المبادرات 

ل تبادل المعارف و�نتاج الفن وترو�جه على نطاق عابر للحدود.  11العابرة للدول والتي ُتسهِّ

للبنانیین تستطیع مثل هذه المبادرات المساعدة أ�ضًا في ضمان استمرار تعاون الفنانین ا

المهاجر�ن مع الذین �قوا في لبنان، ما من شأنه تعز�ز تطو�ر سرد�ات ُمتماسكة تعكس حّسًا 

ُمشتر�ًا �الهو�ة والمكان. وعلى نحو مماثل، فإّن الشراكات التي تعزز الفنون ال ینبغي 

حصرها في هذا القطاع فحسب. فاستكشاف احتماالت التعاون بین الفنون والسیاحة، مثًال، 

 �مكنه أن �كون مثمرًا لكال القطاعین.

                              
في منطقة "  دروسوس مؤسسة! التي أنشأتها "Open Upمن األمثلة اإل�جابیة عن التعاون العابر للحدود مبادرة  11

    المدعومة من االتحاد األورو�ي. Perform Europeالشرق األوسط وشمال إفر�قیا، ومبادرة 

http://www.sharq.org/
https://drosos.org/ar
https://drosos.org/ar
https://drosos.org/ar
https://performeurope.eu/nutshell
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 الفرص الرئیسّیة:

إّن المساحات المجهَّزة والُمتاحة لجمیع الفنانین �مكنها تعز�ز اإلنصاِف و�ناِء السالم   .1

عبر المجتمعات وتسهیل تطو�ر الفنون التعاونّیة التي تعكس رغباِت ومطالَب 

 مجتمعاٍت أوسع.   

إّن اإلقامات الفنّیة في لبنان، التي تجمع فنانین من مناطق جغرافیة واختصاصات   .2

اقتصاد�ة مختلفة، قد ُتشكِّل وسیلة فّعالة من حیث التكلفة لبناء -وخلفیات اجتماعیة

ز التماسك االجتماعي واإلنتاج الفني المستدام.   مجموعات فنّیة ُتعزِّ

ع تبادل  �مكن تسهیل إنشاء المجموعات الفنّیة  .3 من خالل عملیات المانحین التي ُتشجِّ

مین من مختلف االختصاصات في المرحلة األولى من عملیة  األفكار بین الُمتقدِّ

مین في مراحل تطو�ر المفاهیم واإلنتاج والعرض. عالوة على  التقّدم، وتدعم الُمتقدِّ

حات، ولكن الُمتمكِّنین ذلك، فإّن دعم المانحین للفنانین غیر البارعین في �تا�ة الُمقتر 

 ِمن ممارساتهم اإلبداعیة، �مكنه تعز�ز التوز�ع األكثر إنصافًا لألموال والموارد.

ع، في لبنان وسائر منطقة جنوب   .4 إّن الفعالیات والمبادرات والمساحات التي ُتشجِّ

غرب آسیا وشمال أفر�قیا، األفراَد والمؤسسات (من المجتمع المدني والقطاعات 

ة واألكاد�میة وغیرها من القطاعات التكمیلّیة) على استكشاف إمكانات التعاون الثقافی

 و�قامة العالقات، �مكنها أن تعزز تطو�ر واستدامة الفنانین والفنون.

  

http://www.sharq.org/
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 المساحات الرقمّیة

شّكلت المنصات اإللكترونیة شر�ان حیاة للعدید من الفنانین خالل فترات الحجر والعزلة 

. وفیما أشاد الكثیرون �الفرص التي أتاحتها التكنولوجیا 2020ي عام واإلغالق الشامل ف

الرقمیة للفنانین، �ان البعض اآلخر أكثر حذرًا، ال سیما �شأن تأثیر الرقمنة الُمحتمل وطو�ل 

 المدى على الفن.

" إیلینا تتساءل رئیسة قسم السیاسات واأل�حاث في "الشبكة الدولیة للفنون المسرحیة المعاصرة

ولیفتسیفا، عّما إذا �ان ینبغي علینا "استغالل هذه األزمة �فرصة لتحسین حضورنا الرقمي؟ ب

أم إذا �ان علینا، بدًال من ذلك، مقاومة هذه الحاجة إلى اإلبداع والعرض �أي وسیلة، وذلك 

أّن الفنانین . ترى بولیفتسیفا 12ألّننا في خضم أزمة وعلینا تالیًا أن نتباطأ �عض الشيء؟"

والتي ال  –دفعون إلى إعادة النظر في جوهر عملهم "فیما تحصل القطاعات األخرى یُ 

 على دعم غیر مشروط". –تستطیع هي أ�ضًا مواصلة طر�قة عملها الُمعتادة 

ل التشبیك، أكان ذلك بین الفنانین  من الضروري التمییز بین المساحات الرقمیة (التي ُتسهِّ

ین) والرقمنة، التي تعني أّن �امل عملّیَتّي اإلنتاج واالستهالك أنفسهم أو بینهم و�ین الُمستهلك

تتّمان عبر اإلنترنت. �خشى �ثیرون أن تؤدي الرقمنة إلى جعل الفّن مجانّیًا واستهالكّیًا 

 وعد�م القیمة وُمفَرغًا من أي هوّ�ة محلّیة.

                              
  ". ُأنظر المصادر والمراجع لمز�د من التفاصیل.Live Arts in the Virtualizing Worldتقر�ر: " 12
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یع و�قامة المعارض عبر �قول محمد المفتي: "صار الفن عبر اإلنترنت تجارّ�ًا وُمرِ�حًا... الب

اإلنترنت أسهل على الرسامین... العملیات اللوجستیة أسهل، ومن المؤّ�د أن األعمال تصل 

 إلى جمهور أوسع... لكن ذلك ُ�ضِعف من التفاعل الفعلي مع الفّن".

في حین أن المعارض اإللكترونیة تستطیع تسهیل إ�صال األعمال الفنیة البصر�ة إلى 

حتملین، فإّن إ�صال الفنون األخرى إلكترونّیًا �مثّل تحدّ�ًا أكبر، ال سیما في المستهلكین المُ 

لبنان. تقول ماري نور حشیمة: "ُأنِشئت الكثیر من منصات األفالم مؤخرًا، ما من شأنه 

تسلیط الضوء على إنتاج األفالم. لكّن المنصات المدفوعة لیست حّالً فّعاًال في لبنان، ال 

 ر القطاع المصرفي".سیما �عد انهیا

تقول رانیة رافعي �حماس: "كان مثیرًا لالهتمام رؤ�ة أشخاص ُینشئون �شكل عضوي 

لت إلى نوادي سینما صغیرة... �ان ثمة حاجة �بیرة لذلك، وقد سّهل  منصات للنقاش تحوَّ

هذا األمُر التواصَل واللقاَء بین أشخاص من مختلف الطبقات االجتماعیة. ومع ذلك یبقى 

ّمًا جدًا َتوفُُّر المساحات الماد�ة قبل االنتقال إلى المساحات الرقمیة... نحن �حاجة إلى مه

مساحات �جتمع فیها األشخاص و�بدعون... نحن �حاجة إلى أن نجتمع وجهًا لوجه �صفتنا 

 سّكان البلد ذاته".

لمحرر�ن. تقول لینا مرهج إّن اإلنترنت سّهل أ�ضًا تطو�ر عالقات جدیدة بین الكّتاب وا

% من عائدات المبیعات فقط... 10وتضیف: "لم �عد الكّتاب �ستطیعون �سب عیشهم من 

ُیتیح اإلنترنت فرصًا للنشر الذاتي و�ذلك إلنشاء شبكة عالقات تر�ط الفنانین الذین یلجأون 

إلى صیغة النشر هذه. النموذج هذا ُیالقي نجاحًا في أورو�ا ألّنهم �متلكون هناك البنیة 

حتیة الالزمة لذلك؛ لكنه نموذج ال �مكنه النجاح في لبنان ألننا ال نملك نظامًا بر�دّ�ًا الت

http://www.sharq.org/
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قًة إلى  فّعاًال". لكن �عد قولها ذلك �شيء من االستسالم، واصلت الحدیث �حماس ُمتطرِّ

 التأثیر اإل�جابي لمنصات التمو�ل الجماعي عبر اإلنترنت.

�انت اعتادت حضور ورش عمل �تابّیة في مر�ز سارة ُمهاجرة إثیو�یة مقیمة في بیروت 

مجتمعي قبل تفّشي فیروس �ورونا. لم �كن حضور ورش العمل ُمتاحًا لها ولزمالئها 

الكّتاب. تقول: "لم �كن ممكنًا عقد الورش عبر اإلنترنت ألّن اإلنترنت لم �كن متوفرًا 

یر الُمر�ح القیام بذلك عبر للمشار�ین، وألّننا �ّنا نتكّلم عن صدمات عانینا منها، ومن غ

اإلنترنت، ال سیما وأّن الخدمة ردیئة. ال �مكننا الحصول على الصوت والصورة معًا، 

 و�التالي �انت لغة الجسد تغیب �لّیًا".

یوافق ساسین �وزلي على أّن رداءة خدمة اإلنترنت في لبنان ُتشكِّل عائقًا أمام انتشار 

التي ُتعنى �الفنون. �قول: "هناك مسألة البنیة التحتیة في المساحات الرقمیة عالیة الجودة و 

لبنان. االنتقال إلى المجال الرقمي یتطّلب االستثمار في البنیة التحتیة. لكّن القیام بذلك 

ألف دوالر في أفضل التقنیات إلنجاز  200�خلق فقاعات جدیدة. فحتى لو استثمر أحٌد 

فقط الذین لدیهم خدمة إنترنت جیدة. لذا، لن مشروع ما، من الذي سیرى هذا المشروع؟ 

 �كون هذا المشروع موّجهًا إلى الداخل اللبناني، بل إلى الُمقیمین في الخارج".

 الفرص الرئیسّیة:

إّن إنشاء تجّمع رقمّي �ستفید من األدوات الرقمیة المعاصرة و�تیح للفنانین التواصل   .1

ل التواصل  والتشبیك على المستوى الوطني (ور�ما اإلقلیمي أ�ضًا) �مكنه أّن ُ�سهِّ

http://www.sharq.org/
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الهادف وتبادل المعارف واإلنتاج التعاوني. إّن تصمیم مثل هذه المنصات ینبغي أن 

 خدمة اإلنترنت الُمتاحة لمعظم الناس.      �أخذ في االعتبار نوعیة

ع الحضور الفعلي للفعالیات الحّیة تزامنًا   .2 إّن المساحات الرقمیة الهجینة، التي ُتشجِّ

مع إتاحة الحضور الرقمي للذین ال �ستطیعون السفر، ر�ما �مكنها إفادة الفنانین من 

 رقمنة القسرّ�ة.حسنات المساحات الرقمیة لكن من دون أن یترافق ذلك مع ال

إّن تطو�ر نماذج مالّیة �مكن اعتمادها للتوز�ع الرقمي في البلدان حیث النظام   .3

المصرفي ضعیف وخدمة اإلنترنت لیست جیدة، قد ُ�ساعد في تعز�ز إ�صال الفنون 

 رقمّیًا في لبنان وغیره من دول غرب آسیا وشمال أفر�قیا.

مع المدني �مكنه تعز�ز تطو�ِر واستدامِة إّن التعاون بین الُمبدعین وناشطي الُمجت  .4

جهود الضغط التي ُتطالب ببنیة تحتیة ذات جودة أفضل (خدمة إنترنت، خدمات 

 مصرفیة، نظام بر�دي، إلخ).

 االبتكار المالي

في األزمنة العصیبة یتطّلب ابتكارًا وقدرة  –أو أقّله االستدامة  –تقول رانیة رافعي إّن النجاح 

تضیف: "نحتاج إلى جعِل األفالم أقصر، والعمِل ضمن مجموعات، وتطو�ِر على التكّیف. و 

 نماذج عمل جدیدة، وتسر�ِع اإلنتاج".

ل الفنون في الغالب �إحدى الطر�قَتْین التالیَتین: المعامالت التجار�ة وتمو�ل المانحین.  ُتَموَّ

لُمستعدین لدفع ماٍل من تتطّلب الطر�قة األولى أّن ُینِتج الفنانون وفقًا ألذواق األشخاص ا

أجل الحصول على تجر�ة فنّیة. أّما الطر�قة الثانّیة، فتتطّلب منهم استیفاء المعاییر التي 
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دها المنظمات (األجنبیة عمومًا) ومحاولة التوفیق بین هذه المعاییر وأولو�اتهم وأهدافهم.  ُتحدِّ

ري والمنح معًا. وهم غالبًا ما في العدید من البلدان، �كسب الفنانون عیشهم من العمل التجا

ینتجون أعماًال فنیة تجار�ة لتأمین دخلهم فیما �سعون للحصول على منح لتسهیل إنتاج 

 أعمال تمّكنهم من التعبیر عن أنفسهم من دون عوائق، وذلك غالبًا في سیاق النشاط المدني.

تتیح للفنانین تقد�م  إّن معظم الدول األورو�یة، إن لم �كن �ّلها، تمتلك صنادیَق وطنّیة

طلبات للحصول على منح لدعم عملهم. وغالبًا ما تعطي هذه الصنادیق األولو�ة للمشار�ع 

التي ُتساهم في التنمیة داخل المجتمعات. �قول محمد المفتي: "على وزارة الثقافة أن تلعب 

وحمایتهم. نحن دورًا أكبر، علیها إنشاء صنادیق تمو�ل ووضع سیاسیات وُأطٍر لدعم الفنانین 

 نفتقر إلى �ل ذلك، لذا �عتمد الفنانون على الممولین األجانب".

قد یبدو من العبث توجیه توصیات إلى الدولة اللبنانیة نظرًا إلى فساد مؤسساتها وعدم 

فعالیتها، ولذلك ُتعطى األولو�ة عمومًا للتوّجه إلى المانحین األجانب. ومع ذلك، فإّن أي 

الفنون في لبنان، أكانت الدولة أو المانحین أو الفنانین، تستطیع اغتنام جهة معنیة بتعز�ز 

 الفرص الواردة في هذه الورقة.

ة جّدًا، �ما �قول العدید منهم، وذلك لوقف هجرة  إّن الحاجة إلى دعم الفنانین في لبنان ُملحَّ

ألصحاب الُمبدعین من لبنان إلى بلدان مثل فرنسا، التي �اتت تمنح �حماس تأشیرات 

المواهب. �قول ساسین �وزلي: "المشار�ع التي تدعم الفنانین الذین �عملون لحسابهم الخاص 

ینبغي أن تكون أولوّ�ة. �ان الفنانون �كسبون عیشهم من مز�ج من األعمال التجار�ة والفنیة، 

 وهو ما ُفِقد الكثیر منه �سبب النقص في االستثمار".
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تقول: "ثّمة داعمین أقّل، و�التالي دعم مالي أقّل توافق ماري نور حشیمة على ذلك و 

للمؤسسات الفنیة. نتیجة لذلك، انخفضت فرص الفنانین والُممارسین الثقافیین لكسب المال 

 و��جاد وقت لإلبداع، ما یدفع المز�د منهم إلى الهجرة".

لفرد�ة على عكس المشار�ع ا –یرى ساسین �وزلي أّن دعم وتطو�ر المبادرات طو�لة المدى 

�ستطیع المساعدة في التعو�ض عن الخسارة على المدى الطو�ل. �قول:  –القائمة بذاتها 

"إّن تخصیص تمو�ٍل للمجموعات التعاونیة التي تضم مئات الفنانین مّمن �عملون على 

مشروع سر�ع  100مشار�ع مستدامة من شأنه أّن یدّر عائدات أكبر من تلك التي یدّرها 

 ستثمار األموال في المساعي البنیو�ة".الزوال. ینبغي ا

شرع �عض المانحین بتبّني هذا النموذج، فدعموا مشار�ع تعاونّیة ُتر�ِّز على القدرات بدًال من 

الُمنَتج النهائي. لكّن یبدو أّن البعض اآلخر �قوا محافظین �عض الشيء في نظرتهم، فلم 

حد�ات ُمعیّنة �شكل مباشر في أعمالهم. یدعموا سوى الفنانین الُمستعدین لتناول أحداث أو ت

تقول تیر�زا صهیون إّنه ینبغي على المانحین إعطاء الفنانین "حرّ�ة اختیار �یفّیة التفاعل" 

مع األحداث الراهنة وأّال �فرضوا علیهم أجندات وضعتها بیروقراطیات تعمل على �عد آالف 

 األمیال من هنا.

صة لدعم الفنانین في في أعقاب تحّد�ات العاَمین الُمنصرمَ  ین، ُأنِشئت صنادیق عدیدة ُمخصَّ

لبنان. ومع أنها �انت مفیدة للبعض على المدى القصیر، ال یزال الكثیر من الفنانین قلقین 

في ما �خص المدى الطو�ل. �قول محمد المفتي: "علینا أن نكون قادر�ن على بناء حر�ة 

 جیین".�أنفسنا من دون االعتماد على الممولین الخار 
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 الفرص الرئیسّیة:

إّن إنشاء مرصد لتوثیق وُمشار�ة تحد�ات ونجاحات النماذج المالیة والمبادرات   .1

الفنیة المختلفة في لبنان من شأنه أن یدعم تطو�ر النماذج المؤثرة القائمة على 

األدلة، وقطاع الفنون �كل. �مكن لمنصة �هذه أن تلعب دور مر�ز معلومات 

یر االقتصادي واالجتماعي للصناعات اإلبداعیة والثقافیة. نظرًا إلى وأ�حاث حول التأث

أّن الفّن یتمحور حول التعبیر، و�لى أّن هناك المالیین من األشخاص في هذه 

المنطقة �عّبرون عن أنفسهم بلغة مشتر�ة، فقد �كون مفیدًا أن تعمل المنصة على 

 الصعید اإلقلیمي ولیس الوطني فحسب.  

ز على التعاون و�ناء القدرات من شأنه أّن �عّزز تأثیر الفنانین و�مكاناتهم. إّن التر�ی  .2

ومن المرجح أن تكون المجموعات أكثر قدرة على التأثیر على أجندات المانحین 

 وتطو�ر وتنفیذ مشار�ع مؤثرة ومستدامة على المدى الطو�ل.

المالیة السائدة في قد یوفِّر التمو�ل الجماعي من خالل الجمهور بدیًال للنماذج   .3

العمل التجاري ومجال المنح، وهي نماذج ُتقیِّد عمل الفنانین �طرق مختلفة. ومن 

المرجح أ�ضًا أن �عزز التمو�ل الجماعي العالقات بین الفنانین والجمهور، في لبنان 

 كما في المهجر، ما من شأنه تعز�ز الفنون والتماسك المجتمعي.

 التماسك المجتمعي

للفنون القدرُة على دعم بناء المجتمعات مباشرًة، وذلك ألسباب لیس أقّلها أّنها توفِّر سبًال 

للتعبیر. شهدت تیر�زا صهیون على طفرة في تبادل اإلنتاج الفني النا�ع من أجواء 
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تشر�ن أتاحت  17االحتجاجات التي عّمت لبنان، وتقول في هذا الصدد: "أعتقد أن ثورة 

ام فّنهم للمساهمة في الثورة". أّما لینا مرهج، فترى أن قّوة الفنون وقیمتها للكثیر�ن استخد

تكمن في أّن "الفنانین �ستطیعون تقد�م وجهات نظر بدیلة من خالل القصص... �ستطیع 

 الفن دعم تطّلعات الثورة والُمساهمة في إ�ضاح الرسالة التي تحملها".

لمجتمعات من خالل إعطاء صوت للذین غالبًا ما �ستطیع الفن أ�ضًا تعز�ز الشمولیة داخل ا

ُتكّم أفواههم. تقول سارة: "�ستطیع الفنانون ُمساعدة عامالت المنازل في إعالء صوتهم. ال 

أحد ینصت فعًال إلى ما نر�د قوله؛ لكن إذا نقل الفنُّ قصصنا ورواها فنانون مؤثرون، فإن 

رافعي على ذلك وتقارن بثقة عمل الفنانین  المز�د من الناس سیستمعون إلیها". توافق رانیة

�عمل األطباء. تقول: "الفن برأیي مهنة �الغة الجّد�ة. لدّي مسؤولیة االستیقاظ یومّیًا للعمل 

 على مشار�ع تعكس المجتمع".

إّن تنمیة حّسٍ �الوحدة، أو أقّله �األلفة والّصحبة، أمٌر مهم �صّب في خدمة الصالح العام، 

لمساعدة في التعافي. تقول بترا حاوي: "نعاني في لبنان من صدمات عابرة و�مكنه أ�ضًا ا

لألجیال وقد ُأرِغمنا على الّتحلي �المرونة. لكّن ذلك مجّرد قناع. فنحن في الحقیقة ال نتأقلم؛ 

نحن مسحوقون. مسؤولیة التعافي الجماعي تقع على الدولة، لكّننا مرغمون على محاولة 

 ."ا نشعر �أننا مترو�ون لمصیرناالتعافي �أنفسنا ألنن

مثل هذا األسى، مقرونًا �التحد�ات المستمرة، قد یؤدي إلى عزلة نفسیة وجسد�ة. لذلك فإّن 

التفكیر في ما یتجاوز المشار�ع قصیرة المدى و�عطاء أولو�ة للعمل اإلبداعي الجماعي هما 

نانین والعاملین في مجال أمران أساسیان. �قول محمد المفتي: "نحتاج إلى منصات تتیح للف

الفنون النقاَش وتحدیَد آلیاِت عمل المرحلة الُمقبلة وأولو�اتها. ثمة نقص في التعاون، وذلك 
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ألن الحالة الراهنة ُتحتِّم علینا السعي الدائم إلى البقاء، وألن أولو�اتنا مختلفة وتتجاوز ما هو 

ة حاجة ُملّحة إلى المبادرات جماعي... هذا مصدر صعو�ة العمل التعاوني... لكّن ثمّ 

س لورش عمل وفعالیات تشبیك وحر�ات  الصغیرة التي تّتسع �مرور الزمن، مبادرات تؤسِّ

 ثقافیة". 

تقول د�ما مبسوط إّن التر�یز على العمل المجتمعي یبعث على الرضا وُ�عطي األولو�ة 

القیمة وُ�نِشئ العالقات  لعملیة اإلبداع ولیس للُمنَتج. وتضیف: "الفن أسلوب حیاة. هو �خلق

و�عزز اإلحساس �الهدف. الفن في جوهره ُمشار�ٌة لتجر�ة، وهذه الُمشار�ة أهّم من العمل 

 النهائي".

 الفرص الرئیسّیة:

تستطیع المبادرات الفنیة المحلیة التي �طورها و�نفذها فنانون �التعاون مع   .1

المجتمعات المحلیة أن تعزز العالقة بین الطرَفین (وهذا أثر شبیه �أثر التمو�ل 

الجماعي بواسطة الجمهور)، وذلك من خالل خلق روا�ط تستند إلى االستثمار 

�مكنها أن تشمل إنتاج الفن في األماكن واالهتمامات الُمشتر�ة. مثل هذه المبادرات 

 العامة مثًال.

�ستطیع الفنانون توفیر سبل تعلیم ذات تأثیر. خالل العامین الماضیین، تلقى الكثیر   .2

من األطفال تعلیمًا أضعف �كثیر من التعلیم الذي �ان سائدًا قبل ذلك. تستطیع 

أن تعزز التعلیم وتقدیر المبادرات التي تخلق شراكات بین قطاعي الفنون والتر�یة 

  الفنون �ما التماسك المجتمعي.
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 المالحق
 

 الُمشار�ون في االستطالع

مهندس معماري وفنان تشكیلي وأستاذ جامعي. تتجّذر  محمد المفتي

 أعمال المفتي في الذاكرة وفي عبثیة الحرب والعنف.
 https://www.instagram.com/mohamed_al_mufti_art_archi/ 

بیانو مصر�ة شهیرة ُتقیم في بیروت، ُتعَرف لبراعتها التقنیة في العزف �ما عازفة  با عليص

لُمخیلتها الموسیقیة الواسعة. تمارس العزف المنفرد وتؤدي موسیقى الحجرة، فضًال عن 

 كونها ُمدرِّسة ورائدة أعمال.

https://www.pianistseba.com/ 

) البیروتّیة، تمزج في موسیقاها بین الغناء العر�ي Rustُمغنّیة في فرقة "َرست" ( بترا حاوي 

 التراثي ومروحة من األصوات الُمرّ�بة الفر�دة، ما �خلق تجر�ة تجاوز�ة.

https://www.facebook.com/Rust_band17 

قّیمة فنیة في متحف سرسق في بیروت، وعضو في مجلس إدارة "آرتس  حشیمة ماري نور

 25)، وهي شبكة أفقیة ذاتّیة التنظیم تتأّلف من Arts Collaboratoryكوالبوراتوري" (

http://www.sharq.org/
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 منّظمة فنیة منخرطة في قضا�ا المجتمع.

https://artsbeirut.wordpress.com/?s=marie+nour++ 

 The Public Source�اتب وممثل وناشط من بیروت، وُمساهم في مجلة  ساسین �وزلي

 ن.التي تتناول األزمات االجتماعیة واالقتصاد�ة والبیئیة التي ُ�عاني منها لبنا

https://saseen.wordpress.com/ 

فنانة ُمتعّددة التخصصات، تهتم �قدرة الفن على مّد جسور التواصل بین  د�ما مبسوط

التجارب والتخصصات والبنى االجتماعیة. ساهمت مع مجموعات عالمیة في مشار�ع فنیة 

 بناني. ُتعنى �قضا�ا المجتمع الل

team-https://www.catalyticaction.org/our 

سُة وُمدیرُة "مر�ز القصة" الذي  لینا مرهج راو�ة �صر�ة وخبیرة في السرد البصري، ومؤسِّ

م تدر�بًا احترافّیًا في مجاالت التحر�ك والرسوم التوضیحیة والق  صص المصورة.ُ�قدِّ

merh-https://grandpapier.org/lena 

مخرجة سینمائیة لبنانیة أخرجت عّدة أفالم وثائقیة تتناول مسائل اجتماعیة  رانیة رافعي

وسیاسیة. �تبت وأخرجت �ذلك أفالمًا روائیة قصیرة وأنجزت أعمال فیدیو وأعمال فّن 

استعادة  74جهیزي فضًال عن فیلمها التجر�بي الطو�ل األول والحائز على عدة جوائز "ت

 النضال".

https://dafilms.com/film 

http://www.sharq.org/
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�اتبة إبداعیة وُمساعدة تنفیذّ�ة في "حر�ة مناهضة العنصر�ة في لبنان"  تیر�زا صهیون 

ي مر�ز الجمعیة. تسعى من خالل عملها إلى دعم المهاجر�ن ومدیرة ورش عمل �تابیة ف

 السترداد قصصهم.

https://armlebanonhttps://linktr.ee/Theresa_Sahyoun 

وناشطة إثیو�یة ُمقیمة في لبنان، حیث ُتدافع عن حقوق  سارة �اتبة

 عامالت المنازل.
beirut-center-community-https://armlebanon.org/migrant 
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