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TEMPORARY. ART. PLATFORM (T.A.P) is a curatorial plat-
form that develops art projects relating to the public 
realm. It aims at shifting art practices and discourse 
towards a complex, contextual network of public interest 
and concerns.

T.A.P is also concerned with legal and artistic research that 
stimulates more proactive attitudes towards curating 
art projects outside of the art world in collaboration with 
private partners, municipalities and councils for instance. 

The platform supports and encourages art practices con-
cerned with public space, urban and social design, and 
architecture, as well as those establishing a contextual 
approach to curating. It intervenes in non-places, urban 
spaces, and rural contexts, focusing on practices that 
forge innovative methods of production in response to 
their context. It also participates in the creation of new 
networks that introduce art in the public sphere.

T.A.P’s mission is realized through three initiatives:
 Research: Generating an inventory of visual art prac-

tices dealing with public space in Lebanon, thus building 
knowledge about aesthetics, methodologies, and legal 
frameworks.

 Public interventions: Encouraging, producing, and 
promoting art practices in the public realm by providing 
means for production and interdisciplinary residency 
programs.

 The Percent for Art initiative: Lobbying public and 
private entities to dedicate 1% of construction budgets 
for the commissioning of public art.

T.A.P is an international platform based in Beirut, Leb-
anon. Its initiatives are predominantly local, yet, it also 
collaborates with international organizations as well as 
artists, architects, urban planners, curators, researchers 
and cultural practitioners. It is registered as a non-profit 
association under Lebanese law.
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This research project and tool guide is incorporated in 
the long-term vision that Temporary Art Platform (T.A.P) 
holds, particularly in the encouragement and develop-
ment of art in public spaces in Lebanon. Exploring the 
potential of public spaces for the creation of site-spe-
cific and contextual work is one of the multiple ways 
to integrate contemporary art practices far from their 
typical audiences and outside their usual contexts, i.e. 
galleries, museums and independent art spaces.

The projects carried out since the inception of T.A.P are 
guided by the belief that contextual forms of curatorial 
and art practices might not solve problems or issues; 
yet they can address challenging questions regarding 
the relation between artists, cultural practitioners, pub-
lic institutions and audiences. These projects explored 
different formats including artists’ residencies, com-
missions and research projects. They also addressed 
different topics, raising environmental, urban, social 
and legal concerns, among others.

How is it possible to encourage artists to work contextually 
when art is driven by a global discourse and market (to be 
understood here as a system)? How can sustainable and long-
term collaborations be established in a local, temporary and 
fragile context? Who is the audience, and to what extent can 
public art contribute to creating a new form of conversation? 
How and to what extent can art projects address politically 
fragmented public spaces like those existing in Lebanon? 

These questions gave birth to T.A.P, an association hav-
ing scarce infrastructure yet huge ambitions, and whose 
philosophy, mission and structure are rather organic 
and context-responsive. The association doesn’t have 
a permanent board. Instead, each project brings new 
collaborators, partners and funders together. So far, T.A.P 
has collaborated with several urban planners, artists 
and funding entities.

Prior to the development of this legal research and tool 
guide, T.A.P initiated a database that surveys public art 
projects and artwork carried out in Lebanon. The aim 
of this database is to identify the forms of such proj-
ects, the spaces they commonly occupied, the funding 
opportunities and required procedures for completing 
them, as well as the logistical challenges standing in the 
way. The database constitutes the keystone of the legal 
research conducted by T.A.P during the creation of this 
tool guide. Throughout the many studio visits and in-
terviews which were effectuated, artists expressed their 
strong desire to engage directly, in one way or another, 
in the context of the city, the urban fabric, and cities’ 
social and political complexities. However, they affirmed 
that logistical challenges and necessary procedures for 
the realization of projects in public spaces stood as 
a major obstacle preventing them from undertaking 
such projects.

The Percent for Art initiative is an ambitious lobby-
ing scheme T.A.P aims to implement. This initiative is 
inspired by laws that exist in many countries where 
public art policies are more developed. It calls for part-
nering with public and private bodies and encouraging 
them to allocate 1% of their total construction budget 
to contemporary artists in order to create site-specific 
public artwork. T.A.P is working on realizing three pilot 
projects in the coming years to test the feasibility of 
such a policy in Lebanon. These projects will also build 
on the research contained in this tool guide.
 
This research and tool guide could have never been 
completed without the support of the many people op-
erating in the cultural and artistic realm in Lebanon, 
with whom we share the same concerns: the importance 
of cooperation, sharing expertise and reconsideration 
of the means of collaboration with public entities for 
the sake of developing cultural policies in our country.

Amanda Abi Khalil 
Founder of Temporary Art Platform



WHY WE MADE THIS GUIDE
The extensive legal research for this tool guide creat-
ed by T.A.P in collaboration with attorney at law, Ms. 
Nayla Geagea, appears against a backdrop of increas-
ing consciousness of people’s right to space. In fact, 
grassroots movements have been working to reopen 
green spaces as arenas for public interaction and 
convergence, and demanding an end to illegal privat-
ization of seafront property. While these endeavors 
go beyond the scope of this guidebook, T.A.P believes 
that the encouragement of art practices in the public 
realm can help claim collective spaces and influence 
cultural policy.

T.A.P has particular interest in site-specific projects, 
interventions and works in-situ, which are artistic works 
specifically made for the site in which they are installed 
or exhibited. This guidebook is meant for anyone who 
can utilize its content and recommendations for the 
creation, facilitation, production or commissioning 
of art in public spaces in Lebanon. It aims at mini-
mizing some of the administrative challenges artists 
and cultural organizers usually face when applying 
for the permits necessary to carry out their projects. 
Furthermore, the guidebook is intended to sensitize 
authorities and administrations to the different aes-
thetics, practices and needs essential for these types 
of projects to happen. 

HOW WE DID IT

The information provided by this guidebook is based 
on legal texts and derived from meetings, interviews 
and surveys conducted with artists, representatives of 
governmental and non-governmental bodies, as well as 
cultural organizers. The guidebook is published online, 
because regulations are currently influx and informal 
procedures sometimes precede official applications. 
T.A.P needed a format flexible enough to reflect this 
reality. Finally, the guidebook is intended to act as an 
initial step. People trying out the procedures it proposes 
can later interact with the administration and the as-
sociation (T.A.P) in order to modify, amend or complete 
the information it offers.

WHO WE MET AND WHO WE THANK

Conducted interviews and meetings held included  
officials from:
The Ministry of Culture
Beirut Municipal Council 
Beirut Governor 

Artists, curators, and cultural practitioners:
Adib Dada: Architect 
Alia Fattouh: TandemWorks
Amira Al Solh: Urban planner

Aurelien Zouki: Collectif Kahraba/ Nehna wel Amar wel Jiran
Catherine Cattaruzza: Artist
Christian Zahr: Artist 
Christine Tohmé: Ashkal Alwan
Eric Deniaud: Collectif Kahraba/ Nehna wel Amar wel Jiran
Geoliane Arab: Independent Cultural Manager
Ghada Waked: Curator
Ghassan Maasri: Artist
Ilaria Lupo: Artist
Joe Namy: Artist
Jowe Harfouche: Film producer
Junaid Sarieddine: Zoukak / Artist
Maria Sarkis: Artist
Marwan Rechmaoui: Artist 
Mona el Hallak: Architect
Mustapha Yammout: Zico House, Beirut Street Festival
Nada Sehnaoui: Artist
Nadine Touma: Dar Onboz
Nermine Sibai: Lawyer  
Omar Fakhoury: Artist
Pascal Hachem and Rana Haddad: Artists
Raafat Majzoub: Artist
Rani El Rajji: Architect
Roubina Megerditchian: Badguer - Bourj Hammoud
Roy Dib: Artist 
Tony Chakar: Artist
Vartan Avakian: Artist 

The Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA): the students 
who conducted surveys for T.A.P

CONDUCTED GATHERINGS 

T.A.P organized a closed working session (Dawawine, 
October 24, 2015) gathering a group of artists and cu-
rators (listed above), who were interested in taking the 
research further, to discuss the structure of the tool 
guide and collect information as well as feedback, hence 
forming an advisory committee.

Later, a public roundtable discussion was held (Ashkal 
Alwan, November 20, 2015) in order to publicly discuss 
the research for the first time. During this discussion 
recommendations were gathered from the panelists as 
well as the audience. The panel* included:

Speakers:
Geoliane Arab - Independent Cultural Manager
Nasri Brax – Lawyer, Advisor of the Minister of Culture
Roy Dib – Artist and Journalist
Mustapha Yammout - Zico House, Beirut Street Festival

Moderators :
Amanda Abi Khalil - Temporary Art Platform
Nayla Geagea – Attorney at law

*A recording of this public roundtable discussion is 
available. Contact us: info@temporaryartplatform.com



Explaining some of the 
choices we took to structure 
the content of this tool guide
Contemporary works of art are diverse; their types and forms are nu-
merous; and they cannot be strictly limited or rigidly defined. For this 
reason, the guidebook adopts a methodology to classify these works 
based on several criteria. Although such classification does not nec-
essarily portray the nature and essence of the works, it facilitates the 
process of laying down the administrative and logistical measures 
to be taken towards the relevant local departments and authorities. 

1. DURATION

Artworks/projects in public space are either permanent or tempo-
rary. The former, based on their nature and essence, are meant to last 
indefinitely, such as statues and monuments among others. The latter, 
however, are intended to last for a limited period of time based on their 
context and form. They include installations and performances carried 
out in the public sphere. 

2. MEANS OF EXECUTION AND THE LOCATION

These necessitate special procedures including the acquisition of addi-
tional permits and authorizations from official entities and sometimes 
from private bodies. Such procedures will be addressed in the coming 
part of the guidebook.

Legal principles, most notably the definition of the ‘public sphere’ accord-
ing to the Lebanese law as well as citizens’ constitutional right to freedom 
of speech, lay the foundation of this guidebook. However, the classification 
adopted in this guidebook can neither be complete nor cover all art forms. 
Consequently, in order to better illustrate the procedures to be followed, 
the tool-guide uses experiences and artworks/projects that have already 
been carried out in Lebanon. Through these examples, the guidebook sheds 
light on the steps to be taken as well as the logistical and administrative 
aspects to be considered during the execution and exhibition of artworks/
projects on the one hand, and when introducing decision-making entities 
to these works and to their specificity on the other. 

The guide also underlines the applicable procedures and regulations 
related to self-expression in public spaces.

In other words, T.A.P draws the steps that map the administrative 
process that any person who wants to create a project in a public 
space must follow in order to obtain the necessary permits, based 
on the project’s media exposure. One must keep in mind that public 
art is in itself a form of mass communication. Hence, each of these 
steps highlights the relevant laws that determine jurisdiction vis-
a-vis the exhibition of every form of art in the public sphere. In an 
atmosphere where estrangement between the arts, the public, and 
administrations reigns, a breakdown of the administrative process 
helps one achieve a better understanding of what must be done to 
successfully carry out a project. This breakdown also helps artists 
and cultural organizers understand which rights and risks each 
step involves and why.

The guide tackles 
the possible 
practical and legal 
challenges that 
may arise and how 
best to address 
them from a legal 
standpoint
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Finally, readers can outline their own path among the diverging adminis-
trative and legal courses of action based on the artwork’s medium. From 
then on, the guide tackles the possible practical and legal challenges 
that may arise and how best to address them from a legal standpoint.

What is Art in Public Space?
This art form breaks out of the walls of conventional art spaces such 
as galleries, museums and art centers.
 
Art in public space can take on a variety of forms and scopes; it may 
be temporary or permanent, and immaterial or material. It can also 
be initiated by different bodies, which include artists, art institutions, 
public institutions and semi-public institutions. In fact, public art 
can be the result of public or private commissions, artists’ initiatives, 
interventions or festivals.

Site-specific artworks/projects take into consideration the location 
where it is to be exposed, with regard to both space and community. 
In other words, it is marked with the site’s history, physical elements, 
topographical features, socioeconomic factors and/or other significant 
elements, which make the work impossible to displace, or, at the least, 
less relevant if not apprehended within this site. Site-specific artworks/
projects provide a sense of place and reinforce the ever-changing fea-
tures characterizing a certain  place or space. 

Common art forms in public spaces include:  
murals, sculptures, performances, memorials and monuments,  
installations, banners, digital or new media works, community  
driven projects, landscape architecture projects... 

As far as contemporary art in Lebanon, the emergence of public interven-
tions and projects in public space is traced back to the post-war period. 
Nevertheless, the database developed by T.A.P sheds light on a few endeav-
ors that took place in the mid 1980s. The ‘Ayloul Festival’ and Ashkal Alwan’s 
first projects oriented and mobilized future art projects in public spaces. 

Defining art in public space necessitates the definition of public space, 
which is intrinsically associated with the notions of collective interest, 
civic engagement and symbolic accessibility. As a matter of fact, in many 
contemporary societies, the distinction between private and public space is 
blurred, and it is not always clear how one should behave in these spaces.

For the sake of simplicity, the following general definitions are adopted: 
 Public spaces refer to publicly owned spaces (i.e. streets, parks, 

squares) and shared spaces irrespective of their official status (i.e. 
semi-public gardens).

 The notion of public sphere denotes the expansion of the term public 
space to non-physical spaces, including virtual spaces (i.e. the Internet, 
the media) and symbolic spaces (i.e. education).

Historically, public art often 
referred to bronze statues 
and commemorative mon-
uments. Still, each culture 
has its own thorough 
account of art practices, 
intertwined with historical 
events and art movements

Some of these art forms will 
be further defined in this 
guidebook under the section 
entitled Charting the Way. 

P. 13

For further information  
on urban public spaces: 
(https://www.academia.
edu/313641/The_Sociology_ 
of_Urban_Public_Spaces) 
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Public art is 
commonly 
defined as any 
form of art 
displayed in a 
public space and 
accessible to all.

7



The ‘Sanayeh Garden Project’ 
which was organized by Ash-
kal Alwan in 1995 is amongst 
the earliest contemporary 
art projects that were held 
in public space. However, 
Lebanon’s first rumored 
contemporary public inter-
vention is an installation 
entitled ‘Where Are We At?’ 
which was carried out on a 
beach in 1992 by artist Ziad 
Abillama. It was accompa-
nied by the poster, ‘Where 
are the Arabs At?’

The Sioufi Garden Project by Marwan Rechmaoui

Date Medium Location

1997 Site-specific, permanent  
installation

Sioufi Public Garden, Beirut, 
Lebanon

Permits

This project was commissioned by the Ministry of Culture and 
produced by Ashkal Alwan.

In 1997, the Municipality of Beirut and the Ministry of Culture organized a 
competition under the guidance of The Lebanese Association for Plastic 
Arts, Ashkal Alwan. This competition aimed at commissioning ten works 
of art executed by contemporary artists in several public gardens in 
Beirut. This exceptional event constitutes one of the rare examples in 
which the Ministry of Culture commissioned contemporary art.

A permanent sculpture that Marwan Rechmaoui executed stands today 
in the Sioufi Public Garden without much maintenance from the workers 
in the park. This artwork does not communicate to the public a set of 
historical accounts, but is rather adapted to the contextual space in 
the park itself. The artist, Rechmaoui, explains: "The piece is a simple 
sphere, but the choice came from its friendly shape and playful aspect, 
which is appropriate for a park that will receive children. It was also 
inspired by the sloped ground and vegetation curves of the site." He goes 
on to describe the younger audience as "delighted since children are 
attracted to the spherical shape, associating it with a regular play ball." 
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GUIDING  
PRINCIPLES

How is Public Space Defined 
in the Eyes of the Law?  
What Are the Legal Principles 
Governing Its Use?

The legal research on the notion of public space establishes a set of 
legal principles and rules that not only clarify, but also reduce some 
of the challenges artists face when producing their artworks/proj-
ects. It also prepares them to confront restrictions and constraints 
that official or unofficial entities have for long imposed, though such 
limitations might disagree with the general principles for the use of 
public space. 

The only legal text that regulates public spaces in Lebanon dates back 
to the French mandate. The legal text was issued on June 10, 1925 and 
defined public space broadly.

Decision No. 144/S identified public space as:
any object that is intended, by nature, for use by a public entity and that 
may neither be sold nor owned by prescription. 

The law further designates public space as:
any space owned by a public entity such as the government, ministries, 
municipalities and public institutions. 

Moreover, public space includes capital that is consecrated to public 
use or public services, in other words to the public interest. Thus, 
public space comprises capital that is either public by nature, or 

The only legal text 
that regulates 
public spaces  
in Lebanon dates 
back to the French 
mandate

9



owned by a public entity and assigned to public interest. Accordingly, 
public space can be defined as any property that is established either 
for use by the community or for the operation of an administrative 
public service. In the latter case, the property must be exclusively or 
intrinsically suitable, by nature or through special arrangements, for 
the same purpose that the public service fulfills, unless otherwise 
specified by law.

Freedom to use public spaces

In principle, citizens enjoy free collective use of public spaces with 
the obligation of maintaining order, public security and quiet. In fact, 
public spaces were originally established to be used by the community. 
The role of administrations is to organize such use. These administra-
tions may impose measures to prevent the use of public spaces when 
necessary and where suitable. However, such measures can neither be 
general nor permanent.
 

Equitable use of public spaces

All citizens have an equal right to use public spaces. This principle 
directly emanates from that of citizen equality before the law. Con-
sequently, administrations may not discriminate between different 
citizens who are using a public space in the same way. In fact, any 
exception administrations make to or restriction they impose on the 
principle of equality must be justified and must comply with public 
interest requirements, without causing discrimination or favoritism. 

Gratis use of public spaces
 
Lastly, the collective use of public spaces that are dedicated to the 
community must be free of charge. Pecuniary fees may only be imposed 
where the law exclusively and expressly admits them, and if there is 
no room for doubt with regard to the legitimacy of such obligation. In 
this case, the value of the fees must be rational and justified for repairs 
and maintenance.
 
Moreover, where administrations hold the right to grant permits for 
the temporary utilization of public property during one renewable year 
in exchange for payment, the law stipulates certain situations in 
which the fees may be exceptionally reduced to a quasi-symbolic 
value. In these situations, the purpose of temporary utilization must 
serve public interest.1

Article 17, Decision No. 144 of 10/6/1925 regarding the definition of public spaces

Similarly, the Law on Municipal Taxes and Increments prescribes 
several works that may be classified under temporary utilization of 
public property and are exempt from applicable taxes. For instance, 
although other legal texts impose a yearly investment tax in places of 
assembly1, Article 24 of the abovementioned law excludes temporary 
performances (such as circus shows and festivals among others) from 
the investment tax, unless the show is held more than three times, in 
which case this tax is collected for every show. 

Article 22, Law No. 60 of 12/8/1988 regarding municipal taxes and increments
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How Free Are We 
to Express Ourselves Creatively?

The Lebanese Constitution as well as laws consecrate public liberties, 
of which first and foremost the freedom of thought and of expression, 
whether orally or in writing. They also declare the freedom to publish, 
freedom of assembly, and freedom of association.1 

Clause C, Article 13, Preamble of the Lebanese Constitution

The Universal Declaration of Human Rights asserts freedom of expression 
which includes "freedom to hold opinions without interference and to seek, 
receive and impart information and ideas through any media and regardless of 
frontiers."1 Similarly, the International Covenant on Civil and Political Rights, to 
which Lebanon is a party and which has become an intrinsic part of the country’s 
legal system, protects freedom of expression. The covenant stresses this right 
in Article 19: "Everyone shall have the right to freedom of expression; this right 
shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all 
kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of 
art, or through any other media of his choice."2

1| Article 19, Universal Declaration of Human Rights

2| Article 19, International Covenant on Civil and Political Rights

As regards to freedom of assembly, Article 20 of the Universal Declaration of 
Human Rights protects the right to participate in peaceful assemblies and as-
sociations. For its part, the International Covenant on Civil and Political Rights 
reiterates the right of peaceful assembly and creation of associations. This cove-
nant allows no restrictions on the exercise of this right "other than those imposed 
in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in 
the interest of national security or public safety, public order, the protection of 
public health or morals, or the protection of the rights and freedoms of others."1

Articles 21 and 22, International Covenant on Civil and Political Rights

Finally, the Universal Declaration of Human Rights recognizes freedom of par-
ticipation in the cultural, artistic, innovative, and scientific life of the community. 
In Article 27, it entitles every person to "enjoy the arts and to share in scientific 
advancement and its benefits." Likewise, the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights affirms this right. It also incites the states parties there 
to ensure the full exercise of this freedom through measures that safeguard, develop, 
and spread science as well as culture. Moreover, the covenant urges these states 
to respect the freedom necessary for carrying out scientific research and creative 
activity and to protect material and moral interests resulting from such research 
and activities. The covenant also compels these states to encourage and develop 
"international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields."1

Article 15, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Considerations and Regulations in Light 
of the Applicable Laws & Procedures

The definition of public space in Lebanon is more complex. The coun-
try encloses a grayscale of spaces that range from public to private. 
For the purpose of clarity, public space is defined in the present 
guide as any space that is used as a shared or common space and/
or is exposed and accessible to the public, irrespective of its official 
and legal status.
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Any person who wishes to initiate an artistic project in a public 
space or area in Lebanon, in the strict legal sense of the term, must 
follow the applicable procedures for the issuance of permits and 
authorizations before executing the artwork/project. However, in 
some cases, additional obligations and commitments bind the initia-
tors of such projects. This is the case when certain specifications are 
lacking, circumstances reign, considerations appear, or acts are carried 
out. These obligations, which are dispersed in several legal texts that 
stipulate rules in this regard and penalize anyone who violates them, 
are indicated in the following paragraphs.
 

A- Maintaining Cleanliness in Public Spaces 
The Decree for Maintaining Cleanliness in Public Spaces prohibits 
sticking, writing, or hanging any publication, announcement, picture, 
information, printed material, or paper on walls, sides of buildings, 
trunks, roadsides, statues, pedestals, street lights, utility poles, traf-
fic lights, traffic signs, and city and town signs and in open spaces.1 
In addition, construction laws stipulate the necessity of maintaining 
the cleanliness of facades.2 Thus, although every person is free to use 
public spaces, relevant administrations have the authority to regulate 
such use and inflict penalties as mentioned earlier. As a result, the ob-
ligation of maintaining cleanliness in public spaces must be respected 
whenever an artistic or cultural work is executed in a public space, on 
pain of judicial proceedings for criminal mischief or transgression, 
which may lead to the infliction of fines and indemnities.

1| Article 5, Decree No. 8735 issued on 23/8/1974 regarding the maintenance of 
cleanliness in public spaces
2| Clause 7, Article 18, Construction Law No. 646 of 11/12/2014 which amends 
Decree-Law No. 148 of 16/9/1983

B- Respecting the Regulations for Means of Diffusion  
The Lebanese Penal Code defines means of diffusion as movements, 
spoken or written words, drawings, pictures, movies, and other repre-
sentations that are displayed in a public place or in a location acces-
sible to the public, as well as words that are spoken or yelled, whether 
by a person or through other specific means, so that others can hear 
them.1 One must be cautious when using means of diffusion to execute 
an artwork or project in a public space, since they may lead to crimes 
stipulated by the law, such as abasement, vituperation, and defama-
tion, among others.

Article 209, Lebanese Penal Code

Abasement
the action of behaving in a 
way as to belittle or degrade 
(someone); humiliation or 
degradation

Vituperation
bitter and abusive language

Defamation
the action of damaging the 
good reputation of some-
one; slander or libel
  
Source: New Oxford American 
Dictionary
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CHARTING 
THE WAY

PERMANENT WORKS OR PROJECTS:  
MONUMENTS AND SCULPTURES

Memorials and monuments erected in public spaces are permanent 
works usually commissioned by the government via its ministries or 
municipalities in order to commemorate a person or an event, or to 
highlight national cultural heritage. One of the most renowned con-
temporary examples of such monuments in Lebanon is the civil war 
memorial entitled Hope for Peace by Arman Fernandez. The memorial, 
unveiled in the event of the Lebanese Army’s 50th anniversary, is located 
in the entrance to the Ministry of National Defense in Yarze. 

Moreover, permanent sculptures and decorations are commissioned 
by public entities such as the government via its ministries, or based 
on municipalities’ initiatives, in order to embellish public spaces, like 
crossroads and roundabouts. Other countries that have developed and 
adopted public art policies assign specific departments within their 
ministries of culture to take charge of commissioning works of art. 
Such departments handle the whole process, including identification 
of artists, public consultations, production and maintenance. 

Law and Definitions:
Memorials and Decorative Monuments 

Two categories of memorials and decorative monuments are derived from the 
applicable laws.1 The first category comprises statues, pedestals and carved 
plaques, among others, honoring persons who brought good to the nation. 
These are erected in public spaces or private spaces owned by the government 
or by municipalities. The second category includes monuments and statues that 
do not necessarily portray a national figure or are erected in private properties.  

Decree No. 3961 of 1/16/1951 regarding the establishment of memorials and 
monuments in public spaces and private spaces owned by the government or 
by a municipality

13



Tourbillion by Mario Saba

Date Medium Location

2005 Sculpture El Mina, Tripoli

Permits

The project was commissioned by the Municipality of Tripoli

Mario Saba’s Tourbillon, which was commissioned by the local munici-
pality governing the Mina, remains an iconic artwork in Tripoli. Executed 
in 2005, the 7-meter tall sculpture is made of computers, keyboards, 
monitors, printers, scanners, chairs, hard drives, wires, floppy disks, 
CDs and telephones. This artwork reflects the fact that all electronic 
technology seems precious and valuable at a certain point and appears 
as a step towards the future; but, over a short period of time, it becomes 
outdated trash. A recycled tornado compiling old technologies, Tourbillon 
exemplifies this reality. 
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Hope for Peace by Arman Fernandez

Date Medium

1995 (It was unveiled at the 50th 
anniversary for the creation of 
the Lebanese Army)

Permanent commemorative 
monument/memorial

The work of art was commissioned by the Ministry of National 
Defence. 

" This sculpture expresses a hope for peace," Arman told the crowd while 
unveiling it. "The work symbolizes the end of Lebanon’s 1975-1990 civil 
war by embedding the tanks and other military vehicles in concrete 
to eradicate their original use and render them forever still and silent. 
It is also a warning for those who still desire to make war. By seeing 
the arms embedded in concrete, they will tend to think twice because 
Lebanon has suffered a lot and it is time to be friends again."

"According to the Independ-
ent, Yarze originally offered 
his armored monument to 
the city of Strasbourg dur-
ing D-Day celebrations in 
the early 1970s. NY Times 
says he even tried it on the 
United States, but it cost too 
much. When France refused, 
Fernandez offered his work 
to the Israelis in 1983, a year 
after Israel invaded Lebanon, 
which resulted in the death 
of 17,500 civilians. But the 
offer was once again de-
clined. The monument was 
accepted by Lebanon who 
then decided to unveil it at 
the 50th anniversary of the 
birth of the Lebanese army." 

Source: http://www.amusing-
planet.com/2015/08/hope-for-
peace-monument-in-yarze-leb-
anon.htmlIm
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A- Memorials commemorating national figures 
Pursuant to Article 1 of Decree No. 3961, memorials and decorative 
monuments commemorating national figures may only be erected 
after the Ministry of Interior and the Ministry of Culture (formerly called 
the Ministry of National Education and Fine Arts) issue a permit in this 
regard. Such permit is granted following both ministries’ approval to 
the monument’s location and to any inscribed information on the work. 
However, the Ministry of Interior alone issues the decision consenting 
to the monument’s erection. Therefore, it is understood that permits 
issued by the Ministry of Interior, which is the central authority, are 
only necessary for the erection of monuments and statues that refer 
to persons. This is most likely due to the symbolic political and social 
dimensions that this first category holds. 

B- Other statues and monuments erected in private property
The outcome of the abovementioned article shows that other statues 
and monuments that neither represent nor refer to national figures are 
governed by the general applicable rules. Consequently, as the follow-
ing part illustrates, local authorities hold the power to issue permits 
for their erection. As for monuments and statues set up on private 
property or in cemeteries, they are exempt from the need for a permit. 
In other words, the decree consecrated the freedom of erecting such 
monuments and statues as long as they do not violate planning and 
design laws and regulations.

 

Where to Go: The Ministry of Interior, the Ministry 
of Culture and/or the Municipality

Any artist who wishes to erect a monument of any kind in a public space 
shall file an application at the executive authority of the municipality 
in whose domain of competence the artistic project will be executed. 
In turn, the municipality studies the information provided about the 
project and decides whether the artwork has national and political 
dimensions. If so, it requests the approval of the Ministry of Interior 
and the Ministry of Culture. Otherwise, a decision issued by the local 
authority is sufficient.
 

TEMPORARY WORKS OR PROJECTS:  
BANNERS, INSTALLATIONS, PERFORMANCES, 
AND SCULPTURES

Temporary works are set up for a duration that can range from a few 
minutes to several months. Such time-based works necessitate the 
earlier acquisition of permits and authorizations from various gov-
ernmental authorities. However, non-official entities often illegally 
oppose them during execution because the creation, production and 
presentation of these works or projects may affect everyday use of and 
accessibility to the space at hand. 
In fact, artists, cultural practitioners and organizations executing tem-
porary works or projects sometime need to access the public space for 
a predetermined period of time for the sake of setup and installation. 
Upon completion, the works and projects are meant to attract an au-
dience and, at times, call for regular gatherings in the public space.

Most forms of 
artworks/projects 
require a permit 
issued by the 
municipality in 
whose domain of 
competence they 
are to be erected
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Most forms of artworks/projects require a permit issued by the  
municipality in whose domain of competence they are to be erected, 
since they mostly correspond to temporary constructions according 
to the laws governing municipalities. 

Laws and Definitions: Banners 

Artistic activities frequently involve hanging or putting up banners as 
part of the artwork/project itself in order to introduce or promote it, or 
for any other reason that serves the purpose and facilitates the exe-
cution of the artwork/project. In view of that, the Lebanese law tackles 
the use of banners under the section dedicated to advertisements. The 
guidebook builds on this section in order to explain the use of banners. 

The decree for the regulation of advertisements and issuance of ad-
vertising permits for the year 2015 defines advertisements as any bill-
board, writing, signboard, poster, flier, embossed writing, sign, picture, 
inscription, body, balloon, indication or drawing that aims to publicize 
or promote a certain institution, name, place, good, trade, profession, 
service or other activity. They encompass all kinds of electrically lit 
advertisements, whether continuous or interrupted, including electron-
ic advertisements as well as fixed and dynamic advertisements and 
mobile billboards. Advertisements broadcast on the radio or television 
and those published in the press or in magazines are excluded from 
this definition, since other laws and regulations govern them.1

Article 1, Decree No. 1302 regulating advertisements and the issuance of adver-
tising permits, issued on 15/1/2015

Pursuant to this decree, banners may be put up and decoration hung 
above and on the side of streets, squares and public gardens in the 
following situations:1

Article 3, ibid.

A- On the occasion of official religious and national feasts
 In such cases, the law stipulates that the relevant municipality, gov-

ernor or district administrator must give their consent.
 Banners may be put up for no more than one month. Their size and 

location must not obstruct natural landscapes, hinder traffic or deface 
the environment. 

B- For any celebration or festival
 The law provides that in this case, a permit must be issued by the 

relevant authorities. Moreover, a guarantee whose value is equiva-
lent to four times the minimum wage must be deposited and shall 
be confiscated in case of delay in removing the advertisements and 
remaining decorations. However, such guarantees are not necessarily 
applicable for artistic works. 

 Banners may be put up for no more than 15 days. They must be hung 
within the plot where the celebration or festival will take place and 
outside the minimal distance from the streets provided by the law. 

By comparison, the above situations serve as a model for banners 
concerning artistic works and projects. Therefore, the process for the 
issuance of permits explained above is applicable to such banners. As 
a result, since banners are temporary by nature, permits for putting 
them up must be issued by the municipalities in whose domain of 
competence these banners will be distributed or hung. 

This guidebook describes 
the following forms in order 
to define temporary works 
and projects and illustrate 
the applicable procedure for 
their erection:

 Banners 
 Installations
 Performances 
 Temporary     
sculptures 

Decree No. 1302 also stip-
ulates that the content of 
advertisements must re-
spect patriotism and ethics, 
safeguard public safety, and 
protect the environment, 
natural landscapes, and 
archaeological as well as 
historical buildings
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ART IS by the Popular Front for the Liberation 
of Art

Date Medium Location

22 NOV
2013

Performance/  
Intervention

Downtown Beirut

Permits

None

On the 22nd of November 2013, the Popular Front for the Liberation of 
Art organized a march which constituted a transient event within the 
Lebanese Independence Day civil parade that takes place every year on 
the same date. This intervention was inspired by the words written on 
street banners, having political, religious, and social connotations. Be-
ginning with the words ‘ART IS’, the banners displayed more than twenty 
expressions including: ‘ART IS SALVATION’, ‘ART IS MARTYRDOOM’, ‘ART IS 
HOPE’, ‘ART IS LOVE’, ‘ART IS FAITH’ etc. While this pre-organized event did 
not constitute a protest, it mimicked and deconstructed the language 
used in public demonstrations in Lebanon as well as their features. 
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Fractions of Memory by Nada Sehnaoui

Date Medium Location

JUL - AUG
2003

Site-specific  
installation

Downtown Beirut,  
Martyr’s Square

Permits

An authorization from Solidere in addition to a permit from each of 
the Governor and the Municipality of Beirut

Nada Sehnaoui realized three large-scale public installations in Down-
town Beirut on her own initiative, tackling the themes of collective 
memory, public space, and the reclamation of both memory and space. 
In order to accomplish Fractions of Memory, Sehnaoui asked the following 
question in the press and on the Internet: "Do you have any memories 
of daily life in Downtown Beirut before the war started in 1975?" Sub-
sequently, several structures portrayed the public’s answers to this 
question, while other structures depicted blank pages that represent 
missing texts and lost memories. In all, 360 structures were constructed 
for this project using 20 tons of newspaper. 

PERMIT: During an interview with IBRAAZ, Sehnaoui said: "The permit for the first 
installation was extremely difficult to get, because the different authorities in 
charge of the urban space didn’t quite understand what I wanted to do and I was 
asking to use a 3,000 square foot space in downtown Beirut. So, yes, it was very 
difficult. It felt like I was asking for a permit to actually build a building. But it’s 
getting a bit easier because they have seen the work I’ve done already, so the 
permits are coming a bit more easily."
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You can apply for funding 
from the Ministry of Culture 
and the Municipality of 
Beirut? It is recommended 
that you apply under the 
patronage of an organization 
that has been registered for 
more than two years.

It is recommend that you 
apply for official sponsorship 
from the Ministry of 
Culture before approaching 
other public institutions 
(i.e. municipalities and 
governorates).

TIPS



Laws and Definitions:  
Contemporary installations, performances,  
and temporary sculptures

Before proceeding to explain the practical procedures to be followed 
when implementing a temporary artwork/project, this section will 
highlight some legal texts that define temporary forms of art. 

In 2008, two fundamental laws were issued:
1- Law No. 35/2008 deals with the organization of the Ministry of Culture.
2- Law No. 56/2008 regulates artistic professions.
 
Together, these two laws developed and consecrated different forms of 
artwork and cultural works, which meet the requirements set for the 
field of modern and contemporary art in Lebanon.
 
More importantly, these two laws draw a link between art and expres-
sion. In fact, Law No. 35/2008 defines art as any form of expression 
that yields a work of art, including visual arts, performing arts, music 
and construction among others.

Moreover, a new category that differs from traditional forms of art was 
introduced. Cultural industries are considered amongst the forms of 
expression, and include, but are not limited to, cinema, visual arts, 
digital arts, multimedia arts and the publication of cultural products. 

How does the law define art?

 Musical works 
Artistic works that are created, translated or adapted and which use 
an instrument or song, or imitate such instrument or song through 
technological means. They are either performed in front of an audience 
or recorded to be diffused through any means.
 

 Theatrical works 
Artistic works that are created, translated or adapted and which rely 
largely on role-playing through speech, song, dance or mime. They are 
either performed in front of an audience or recorded to be diffused 
through any means. 

 Audio-visual works
Innovative artistic works that use either sound, or both visual elements 
and sound, and which are diffused in front of an audience or recorded 
to be diffused or published through any means. They include tapes, 
discs, CDs and movies, regardless of the technique used or the support 
that is needed. 

 Performing arts
Visual works or audio performed within the theatre or cinema, in a video, 
on an audio-visual or radio channel, or through audio-visual or radio ad-
vertisements for any of the following purposes: dance, theatrical instruc-
tion, broadcast presentation, commercials, circus performances, artistic 
broadcasts, clown shows, traditional performing arts shows, imitation, 
magic shows, entertainment in parties, etc. 

To consult the structure of 
the ministry of culture, refer 
to the tables and organiza-
tions charts in the annex.

P. 61
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 Advertisements
Innovative announcements that use spoken words, symbols, music, 
drawings, pictures or other forms of expression that promote an event 
or product. They may either be printed or broadcasted on the radio or 
audio-visual instruments. The techniques used for their production as 
well as the means employed for their diffusion vary.
 

 Literature 
Artistic works that are created, translated, or adapted and which take on 
the form of a tale, short story, poem, colloquial poem, play, article or any 
other form of literary expression, apart from those which are classified 
under journalistic writing.  

Visual arts
Innovative, visual works of art of which one original or a limited quan-
tity is produced, irrespective of the material and techniques used in 
their production and of the material they are executed on. They include 
paintings, drawings, carved or engraved works, photographs, sculptures, 
assemblages and any other similar form of expression. 

 Traditional arts
Innovative, visual works of art of which one original or a limited quantity 
is produced and which use a traditional form of expression. They may 
be of certain use or serve as decoration, and are made of glass, baked 
clay, metal, wood, leather, cloth or any other material.

The above definitions show the breadth of the concept of temporary and 
contemporary art forms. In fact, this concept covers all forms of artwork, 
especially according to the classification that this guidebook adopts. 
In light of that, two questions are tackled: 

 What are the practical procedures that must be followed for the 
execution of temporary works in the public sphere? 

 What distinguishes such works from permanent art forms? 
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There is no sea in Beirut by Rani Al-Rajji

Date Medium Location

23 MAY
2015

Performance From the Lebanese American 
University to the Manara

Permits

A permit from each of the Municipality of Beirut, the Lebanese 
Army, and the Lebanese Navy 

Within the framework of the three-day symposium on public spaces 
organized by the French Institute, the Orient Institute, and the Munic-
ipality of Beirut, T.A.P commissioned Rani Al-Rajji for an innovative, 
performative city walk. The walk brought together 20 people who started 
at LAU and walked all the way to Manara, passing by well-known yet 
virtually unfamiliar historic sites related to the sea. In this project, 
Al-Rajji intertwines fact with fiction and public tales with personal 
anecdotes. He writes: "I grew up by the seaside thinking that the sea 
was my constant indicator. Beirut didn’t agree with me... There is no sea 
in Beirut tells the story of a city, a harbor, a shoreline, and a public space 
in search of an identity in constant escape..."
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Untitled (Station) by Omar Fakhoury

Date Medium Location

AUG
2014

Temporary sculpture of 
cinder blocks

Main square, Meziara, Zghorta, 
Lebanon

Permits

An authorization from the Municipality of Meziara. 

The work was commissioned by the Meziara International Artist-in-residence, 
organized by T.A.P, and funded by the Municipality of Meziara.

A temporary installation realized by Omar Fakhoury was erected on the 
main square of the village of Meziara. This work was launched within 
the framework of T.A.P’s first artist-in-residency program that took place 
during the month of August 2014 in this village situated in the North of 
Lebanon. T.A.P commissioned Fakhoury to execute an installation that 
would highlight the environmental concerns arising from industrial 
areas. The installation aimed at bringing an element found in factories 
– in this case, cinder blocks – to the village’s square in order to expose 
the residency and its theme. This was achieved through the installation 
of a new element in a central area with heavy traffic.
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Where to Go: The Municipality of Beirut  
and Other Municipalities 

The practical procedures to be followed for the receipt of permits are 
based on the information illustrated above. In fact, the classification of 
art into temporary and permanent works or projects and the definitions of 
the diverse art forms serve as a foundation for the different processes that 
lead to the issuance of permits for the execution of art in public space. 
Municipalities certainly play a major role in such projects, whether 
temporary or permanent, since any project is presented to them prior to 
execution, though their authority may vary from one case to another. 

The Role of Municipalities  
in the Execution of Artwork

Municipalities are local authorities that enjoy financial and admin-
istrative independence from the central authority, which is the gov-
ernment. They take charge of executing or facilitating the execution 
of public works and projects, including cultural and artistic activities, 
on the local level. 

These independent, local entities exercise their decision-making au-
thority through municipal councils, and each municipality’s mayor 
oversees the execution of the decisions that are taken.
 
Municipalities play a major role in facilitating cultural works and proj-
ects in several aspects. As a matter of fact, the law grants municipalities’ 
executive heads powers that are related to the subject of the present 
guidebook.
 
These powers include, but are not limited to, managing the municipal-
ity’s funds and real property, taking all necessary actions to maintain 
the rights pertaining thereto, and issuing permits for temporary use 
thereof. Executive heads of municipalities also have the authority to 
issue municipal regulations, which shall be as binding as national laws 
and regulations, regarding matters within their jurisdiction. They must 
ensure that public welfare, safety and health are protected and shall take 
necessary measures to prevent or stop any nuisance thereto. Moreover, 
executive heads of municipalities are in charge of facilitating trans-
portation and movement of people on streets, in squares and on public 
roads, and of ensuring that such public spaces are clean and well-lit.1

 Article 74, the 1997 General Municipal Code

Accordingly, if an artwork neither involves fixed structures nor requires 
the relevant municipality’s financial support, the executive head of 
the municipality, who is the governor in Beirut and the mayor in other 
governorates, has the authority to issue permits and authorizations 
for the execution of such work in a public space.  

A- Temporary Artworks/Projects
An application for the execution of a temporary work of art is filed at the 
municipality in whose domain of competence the artwork will be erected. 

This directive is founded on the 1977 General Municipal Code1 and the 
1988 Law of Municipal Taxes and Increments.2 These laws stipulate 

The law distinguishes 
the Municipality of Beirut 
from other municipalities 
since it grants the 
governor of Beirut the 
ultimate, executive power 
and considers him the 
executive head of the 
municipal council
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that permits must be issued by the executive head of the municipality 
for the execution of artwork within the municipal domain and by the 
governor or district administrator for the execution of artwork outside 
the municipal domain.

Article 75, Decree-Law No. 118 of 3/6/1977

Article 44, Law No. 60 regarding municipal taxes and increments of 12/8/1988

 
B- Permanent Artworks/Projects
An application for the execution of a permanent work of art is filed at 
the municipality in whose domain of competence the artwork will be 
erected. Next, the application is either sent to the relevant ministry for 
approval or kept with the local authority that shall issue the permit.

Works and Projects Involving 
Projected Images, Films, Sound, Audiences 

The artistic works mentioned above may produce or include sound, 
visuals or an audience. In this case, the following additional, special 
procedures must sometimes be followed. 

Photographing and Filming

In the public sphere, shooting may consist either of taking photographs 
while roaming or of filming videos. The Lebanese law distinguishes 
between these two types of shooting in regards to the procedures to 
be respected and permits to be obtained.
 
1. The law defines ambulant photographers as those whose profession is to 
roam and take photographs. They may only exercise this profession after 
receiving a permit and while wearing a special badge on a visible part of 
their body. Moreover, they must pay the relevant municipality a lump sum 
as a tax for the permit.3 As for municipalities, they determine the zones 
in which holders of a permit may only exercise ambulant professions, of 
which ambulant photography. Any person who violates these rules shall 
pay a fine and may not exercise the profession until they receive a permit. 

Articles 60, 61, and 62, The 1988 law on municipal taxes and increments amend-
ed pursuant to Law No. 14 of 20/8/1990

2. Any person who wishes to film a video in the public sphere must 
obtain a permit issued by the General Security. Although the law does 
not stipulate such obligation, it is often necessary for professionals in 
the field to hold a permit in order to overcome obstacles that they might 
face. This is particularly applicable to shooting scenes in a public space, 
especially in places that evoke a sensitive topic.  It is also essential for 
consulting any of the other authorities whose approval is required for 
shooting scenes in public spaces, especially the army leadership and 
the General Directorate of the Internal Security Forces.
 
Moreover, such filming permits constitute a prerequisite for the issu-
ance of an authorization to project the filmed video. Otherwise, set-
tlement transactions are carried out without a legal frame. However, 
filming permits are no longer required for obtaining financial support 
from the Ministry of Culture for the production of a movie.

Required documents needed 
for both Temporary and Per-
manent Artworks/Projects:

 
 1- A letter written in Arabic ad-

dressing the municipality 
along with a detailed project 
description that includes 
details regarding the time, 
duration, location, name 
of partners, presence of an 
audience, and any munic-
ipal support the applicant 
may need for their artwork/
project.

2- In some cases, guarantees, 
taxes, or securities are paid.

For more details on writing 
applications, refer to the 
section entitled Paperwork. 

P. 48
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Concrete Sampling (arrangement for Derbekah 
and Jackhammer) by Ilaria Lupo and Joe Namy

Date Medium Location

29 MAR
2014

Site-specific audio per-
formance on a construc-
tion site

Construction site on plot No. 
450 in Saifi, Beirut, which is 
an outdoor site with street 
access

Permits

Permission from the private construction site’s owner and the 
architect a permit for playing sound from the Municipality of 
Beirut during the rehearsals and the performance.

Concrete Sampling (arrangement for derbekah and jackhammer) consisted of 
an evening performance which Syrian construction workers executed in 
an excavation and construction site in Downtown Beirut. Both workers, 
Lupo and Namy, spent two months rehearsing after working-hours in 
this space, always trying new combinations of sounds, using their tools 
and the construction site as instruments. The audience witnessed the 
performance from above, on the edge of the construction site, with 
the sound drifting into the streets. The project was conceived as an 
intervention in the urban soundscape, creating new, rhythmic music 
that blends in with the noise of traffic, construction, and partygoers. 
In view of the proliferation of construction sites in Beirut, which have 
inadvertently become a distinct, ubiquitous, audible landmark, this 
performance attempts to deconstruct the compilation of sounds and 
create a rupture that uses space as material for artistic work.
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Make sure you submit your 
application letter to the 
Municipality of Beirut at 
least three months prior to 
the date set for launching 
of the project. The process 
might require less time for 
projects meant to take place 
outside of Beirut.

It is recommended that 
you buy insurance if the 
project involves rigorous 
installations that might 
damage public spaces or put 
the audience at risk.

TIPS
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If the project requires access 
to the Internet, electricity, or 
any municipal service, make 
sure to mention this need in 
the application letter.

Don’t forget to keep the 
reference number of your 
application letter in order to 
follow up on your request for 
a permit.

TIPS
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Alo Shayefni? (Hello, Can You See Me?)  
by Raafat Majzoub

Date Medium Location

04 JUL
2015

Public installation/ 
interactive performance

Twelve different locations 
announced on social media in 
order to inform people of the 
structures under which the 
truck will park

Permits

An authorization from Solidere in addition to a permit for filming 
from each of the Municipality of Beirut and the General Security 

Alo Shayefni? (Hello, Can You See Me?) is a one-day performance that took 
place in 12 abandoned structures in Beirut, including the Charles Helou 
bus station, the Holiday Inn, the Saint George bay, and Le Colisée the-
atre. A vegetable truck was mounted with a LED sign, which started a 
fictional dialogue with the structure, based on its history, as soon as 
it was parked in front of it. Then followed an audience Q&A session 
during which people were invited to post the questions they would like 
to ask the building on online platforms and received fictive answers 
from the artist.  
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Roy Dib, Producer, explained: "Raafat Majzoub’s original idea was to 
have the LED screen hung on the Beirut City Center, also known as The 
Egg building, in Downtown. We applied for a permit from Solidere in this 
regard, but it appeared that this permit could not be granted without 
the acceptance of the owners. As things got complicated, Majzoub de-
cided to solve this issue by travelling in a pickup truck around other 
abandoned buildings in Beirut, allowing its residents to interact with all 
of them rather than interacting with just one. Consequently, we visited 
the General Security in order to apply for a permit to film in a public 
space. We explained what the project is about, mapped all the stops 
the truck would make and clarified the filming technique we would 
use. After the functionaries at the General Security made sure that this 
project would not ignite sectarian sensitivities, a number was issued 
for the application. However, when following up on the application, we 
were told over the phone that the project didn’t fit under the Cinema 
Branch’s jurisdiction; yet the General Security had become aware of it 
and we could therefore carry on with the work. Subsequently, we visited 
the municipality in order to file for an exhibition permit. There, we were 
told that the process might take time. Running out of time, we ended up 
taking the application ourselves to all concerned branches (Engineering 
and Traffic departments among others) in order to speed up the process. 
This allowed us to complete the permit application in a short amount 
of time. We only submitted a letter to Solidere, explaining the details 
of the project in order to receive a form that would facilitate our travel 
around the Downtown region governed by the company."
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For more information:
www.raafatmajzoub.com
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Remember to take your ID 
card and an extra two-sided 
copy thereof, along with 
stamps, when submitting 
an application letter to an 
official authority.

The issuance of a permit 
may require additional time 
in regard to exceptional 
works or projects for which 
the schedule is irregular or 
the audience special. Such 
situations may also call for 
extra lobbying.

TIPS
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Ali Abdallah by Yazan Halwani

Date Medium Location

2013 Graffitti/ Intervention Concorde, Hamra, Beirut

Permits

None

This work of graffiti was created as a memorial to a homeless man 
named Ali Abdallah who was very well-known on Bliss Street in the 
Hamra area. He was constantly present on Bliss Street; and after he 
died on a very cold night in Beirut, many mourned his passing away. 
Not only that, but his death also incited a surge of empathy towards 
all the homeless of Beirut. The artist painted this work on the wall of a 
construction site. However, it was vandalized soon after that.
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Projection

Movies are inspected and may only be projected before an audience 
in cinemas, in private clubs, or in any other location subsequent to 
the issuance of an authorization by the General Directorate of General 
Security.1 

Article 1, The Law of 27/11/1947 on the Inspection of All Movies by the General 
Directorate of General Security

Sound and Gatherings of Audiences  
and Passers-by

Played audio as well as gatherings of audiences and of passers-by are 
a direct reflection of the freedom of assembly for temporary artistic 
works. Thus, Lebanese laws as well as the Constitution protect their 
practice. Such events only require the issuance of a permit by the local 
authority, in other words the municipality. 

Interventions | Graffiti

An intervention is a form of interaction with a certain space, audience or 
situation. Traditionally associated with western avant-garde artistic move-
ments, interventions are closely related to performance arts and encompass 
a multitude of contemporary artistic disciplines. They seek "subversion", 
by nature, and attempt to call attention to or change a given situation. 
Usually, interventions neither require permits nor authorizations. However, 
since these projects are unauthorized, they could stop abruptly in case 
the authorities put an end to them or their effect appears to be static and 
degrades over time. Interventions can take on a variety of forms of which 
graffiti and other types of street art, in addition to events, performances, 
performative gatherings, music or audio works, installations and sculptures. 

Graffiti, which is historically linked to the emergence of hip-hop and rap 
music, is a form of cultural expression and a means to claim space. It 
uses a variety of techniques, such as tags, stencils, digital technologies, 
and tile arrangements, among others. Associated in the past with illicit 
forms of artistic expression, graffiti is still seen by the larger society as 
vandalism because it illegally covers walls in public spaces. 

On the contrary, the art world and institutions have appropriated graffiti 
as a popular and accessible art form and means of expression. This 
evolution was marked by the entrance of graffiti to museums as well 
as institutions and by its integration in art collections. Moreover, some 
graffiti artists have become publicly renowned and are considered as 
established, contemporary artists. Nowadays, public and private insti-
tutions commission graffiti in order to legally decorate or embellish 
walls. The product of such commissions is preferably called a mural 
in order to preserve the subversive nature inherent to graffiti and the 
culture that brought it to light.

Because graffiti disagrees by nature with the application for permits 
and authorizations, it may be subject to a penalty if it meets certain 
conditions pursuant to the applicable laws. The section concerned with 
criminal proceedings will elaborate on these conditions.

In case of a projection, two 
procedures must be fol-
lowed:

1- The relevant municipality 
must issue a permit for any 
and all temporary works. 

2- The General Security in-
spects the movie and exer-
cises censorship thereon, 
whether a permit is issued 
or not. This entity enjoys 
wide discretion that grants 
it an exclusive inspection 
and censorship authority 
over artistic works, particu-
larly videos and movies to 
be projected. 
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MK3D Vendome by Christian Zahr

Date Medium Location

2012 Installation/ Intervention Vendome Stairs, Mar Mikhael 
Street, Beirut

Permits

None

MK3D Vendome is a design and architectural piece that follows the shape 
of the Vendome Stairs situated in Mar Mikhael Street, Beirut. Like all of 
Zahr’s works, this intervention was carried out without the issuance of 
any permits, but rather in parallel with the annual festival occurring in 
the same location and entitled Nahna wel Amar wel Jiran. Through this 
strategy, the artist outmaneuvered the system in order to provide the 
artwork with a higher rate of survival and more visibility. In an inter-
view conducted by T.A.P, he unveils the inspiration for this project: "The 
bench was the result of intuition. I followed the form of the stairs and 
the topography of the space and got inspired by the flux of people who 
unconsciously stop at the exact level of the stairs where the benches 
are installed today."
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The 1962 law 
defines artists 
as persons who 
render an artistic 
performance in 
a place where 
alcohol is served 
at retail, scenes 
are projected and 
accompanied by 
music, or food is 
served.



Working with Foreign Artists

Artists as Defined by Lebanese Laws

Law No. 56/2008 which is the recent law (issued in 2008) regulating 
artistic professions defines artists as natural persons who create or 
perform a certain role in any of the art categories listed in this same law. 

The Legal Definition and Entry Procedures for 
Foreign Artists in Lebanon: A Major Issue 

HISTORICAL BACKGROUND

A quick look at the legislative framework for "art professionals" through-
out the history of Lebanon is pertinent since its effects persist in the 
legislative texts applicable today. The first initiative for regulating the 
work of "female artists" appeared during the early years of the French 
mandate. In fact, in the 1920s and 1930s, the High Commissioner issued 
several decisions in which he evoked the work of "female artists", of 
which dancers, singers and musicians, within the subject of regulating 
indecency. 

The 1931 law regulating indecency also comprised several references to 
female artists. It stipulated that every theatre, café or nightclub owner 
must provide the police department with the name of each female 
performer working there and with her identity card. Moreover, this law 
prohibits female artists from performing unless they obtain a permit 
from the police department. Otherwise, the owner is held responsible. 
Later on, a law issued following Lebanon’s independence adopted a 
similar perspective. Decree No. 10267 issued on 6/8/1962 governs the 
entry of foreign artists to Lebanon and their stay in the country. This 
decree is an application of the law issued on 10/7/1962 regulating the 
entry and exit of foreigners to and from Lebanese territory as well as 
their stay in the country.
 
Finally, the 2008 law regulating artistic professions was issued. It stip-
ulates that every foreigner wishing to carry out an artistic profession on 
Lebanese territory in return for money must obtain a certificate from the 
Ministry of Culture as well as a work permit and must pay the expenses 
and taxes due.1 However, Public Security today applies the classification, 
which the older 1962 law adopted. In truth, Public Security still decides 
on the entry and exit of foreign artists to and from Lebanon.

 Article 5, Law No. 56 of 27/12/2008regulating artistic professions

 
According to the 1962 law, the General Directorate of General Security 
must give its approval for artists to enter Lebanese territory, whereas 
any other foreigner who applies for work in Lebanon must obtain the 
Ministry of Labor’s consent. Moreover, the 1962 Decree drew a strict 
framework for the work of female artists in order to restrict their free-
dom to live, travel, and work in Lebanese territory. Not only that, but they 
were kept under the supervision and care of security forces. It seems 
unnecessary to add that most of these regulations aim at isolating and 
disgracing female artists for fear that they may work in prostitution. 
This reality underlines the malevolent strategy that the concerned 
entities adopt for arbitrarily regulating prostitution in Lebanon at their 
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discretion, outside the boundaries set by the law, in order to preserve 
the prostitution industry without officially recognizing it.
 
The above historical briefing in addition to the glimpse of the current 
practices that security forces adopt, serve as a backdrop for tackling the 
issues related to foreign artists’ legal condition in Lebanon. This guide-
book is particularly concerned with artists who participate in activities 
and festivals for different art forms (such as music, dance, and theatre 
among others). Such events are usually organized by non-governmental 
organizations and bodies within the context of cultural exchange and 
of the support and promotion of alternative and independent practices, 
which are by nature unprofitable. Unfortunately, security forces still 
follow regulations similar to those described above concerning foreign 
artists. The same forces that care for professionals in the cultural field 
are charged with all matters related to female "artists" who work in 
super nightclubs in Lebanon. 

VISA REQUIREMENTS FOR FOREIGN ARTISTS 

1- Payment of the tax for artists which is equivalent to 550,000 LBP 
and deposit of a guarantee valued at one million LBP. In addition to the 
payment of a transit visa equivalent to 110,000 LBP.

2- Establishment of the sponsor, in other words the local entity who 
invoked the artist for work in Lebanon, and indication of the means used 
for covering accommodation and living expenses during the artist’s stay; 

3- An agreement between the sponsor and the venue owner regarding 
the artistic event to be carried out. 

Visa requirements are stricter for Arab artists (such as Egyptian, Tu-
nisian, Moroccan, or Palestinian artists, with the exception of those 
coming from the Gulf countries) and for artists originating from Eastern 
Europe. On the contrary, these requirements are very flexible for artists 
originating from Western Europe and America. 

FACILITATIONS AND SPECIAL PROCEDURES  
FOR EXEMPTION FROM TAXES AND EASIER ENTRY 

A few years ago, the General Security established a new process based 
on the persistent demand of local and international cultural organiza-
tions operating in Lebanon. This process leads to the exemption from 
the tax for artists and facilitates foreign artists’ entry to Lebanon. It 
is initiated by a petition, which is directly addressed to the Director 
General of General Security and includes:

1- A request for exemption from the tax for artists and from the other 
requirements. 

2- A presentation of the event to be carried out, the establishment of its 
gratuitous nature, in addition to a statement proving that the petitioner 
does not aim to gain any profit and that the artists is performing for free. 

However, the Director General of General Security enjoys a discretionary 
authority over this process. In fact, the Director can choose to accept 
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Untitled by Inti

Date Medium Location

SEP
2012

Mural Private Building in Hamra

Permits

The landlord’s permission in addition to a permit from each of the 
Governor and the Municipality

Inti’s large-scale mural was commissioned within the framework of 
the exhibition entitled WHITE WALL and organized by Beirut Art Center. 
This exhibition re-examined Lebanon’s graffiti scene and brought in 
international artists, of which Inti, to carry out artistic works. Inti drew 
a hooded figure holding a young goat, possibly referring to cultural 
symbols in the artist’s native country, Chile. 
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or refuse such petitions without justification. Moreover, the response 
to these petitions can sometimes take more than three weeks. For 
this reason, event organizers often either choose to follow standard 
procedure or take a risk by claiming that the artist is on a touristic 
trip to Lebanon. In the second case, artists may be interrogated and 
held accountable if a sergeant, which is another body of the General 
Security, comes to know of the event that is held. 

Works or Projects Taking Place
in Downtown Beirut

A company entitled Solidere, which manages Beirut’s downtown area, 
has formed a committee for organizing cultural and artistic events 
within this area. This committee has the authority to evaluate, support, 
and authorize projects by providing its prior consent.

Nevertheless, Solidere’s approval does not replace the different obliga-
tions that must be respected and which were mentioned previously. As a 
matter of fact, the public authorities remain the final decision-makers.

Applications for projects to be carried out in Downtown Beirut can be 
submitted by filling and presenting a form, which you can find in the 
section entitled Paperwork. 

Solidere’s approval 
doesn’t replace 
the previously 
mentioned 
obligations. The 
public authorities 
remain the final 
decision-makers
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GETTING IN 
THE WAY

Political parties

Many artists and workers in the public art field indicate that they some-
times encounter problems when carrying out artistic works in neigh-
borhoods and streets of which certain political parties or militias have 
"taken control". However, when such workers submit an application at 
the relevant municipality, the latter takes the judicial police’s opinion 
into consideration before issuing its approval and then automatically 
informs the relevant police department. For this reason, an approval 
from the local authorities is sufficient to dismiss any objection and 
overcome any obstacle raised by unofficial entities. 

Vandalism

Lebanese laws, particularly the Penal Code, penalize any person or party 
who carries out acts or works that bring damage to public or private 
property. (Please refer to the following part entitled Judicial Procedures). 
These acts certainly include artistic and cultural work. As a matter of 
fact, any artistic or cultural work that incurs disturbance to, infringe-
ment of or trespass against property and space may lead to criminal 
proceedings and to the imposition of damages due. 

Judicial Procedures

Criminal Proceedings and Penalties

Managers and curators of artistic and cultural works and activities car-
ried out in the public sphere and/or in spaces accessible to audiences, 
in addition to artists performing or exhibiting their art in such events, 
may sometimes become the object of criminal proceedings or be sub-
jected to penalties. This is the case, on the one hand, when managers 

For projects taking place 
near a police station, mil-
itary checkpoint, harbour, 
airport, or any other official 
institution, make sure you 
obtain an additional permit 
or authorization from the 
competent authorities be-
fore the project is launched

infringement
the action of breaking the 
terms of a law, agreement, 
etc.; violation

trespass against (property)
to commit offense against 
and enter the owner’s land or 
property without permission 

Source: New Oxford American 
Dictionary 
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and organizers do not hold the necessary permits for carrying out such 
works and activities or do not follow the required procedure. On the other 
hand, this may result from the authority vested in the General Security 
to supervise and control artistic works, even where a permit is issued. 

Penalties for Infringement and Trespass  
against Public Property

In order to protect public property and prevent any hindrance to its use, 
Lebanese laws impose penalties against any trespass, infraction or 
transgression affecting public spaces.  

Following are some of the crimes which are considered as trespass of 
public property and which the Penal Code specifies: 

 Violation of public safety on roads.1

 Destruction of and damage to public property.2

 Extortion carried out on a public road, within government property, 
or within a common property.3 

 Damage to or disfigurement of squares and public roads.4 
 Any act that prevents people from using public roads or compromises 

their safety,5 including: 
1- Flooding public roads. 
2- Blocking public roads without cause and without the authorities’ per-
mission to place or leave an obstacle that obstructs or reduces freedom 
to pass through the road. 
3- Neglecting the use of warning signs during the day and of lights 
during the night in order to draw attention to excavations, other per-
missible works, material, and other things that may be placed as of 
right in squares and on public roads.
4- Putting out, removing or damaging street lights.
5- Littering in public roads.
6- Accidentally throwing or dropping waste or any harmful substance 
or item on another person. 
7- Hanging advertisements on historical monuments, on the facades 
of public buildings or places of worship, and in cemeteries.

1 | Articles 595 – 600, Penal Code:
Article 595 – Any person who intentionally destroys or induces damage to 

a public road or construction shall be penalized by imprisonment that shall 

last between six months and two years where the act this person committed 

endangers traffic or public safety. 

Also, contractors, executors, agents, and supervisors of works in electricity, the 

water supply network, telephone lines, the sewage system, or road restoration 

and repair shall be imprisoned for a maximum of one year where they leave 

behind on roads any remains or material, or keep holes, gaps or any other 

outcomes that unjustifiably hinder the freedom of using roads or reduce the 

width thereof, consequently complicating their use and jeopardizing public 

safety. This is applicable both during and after execution of the works. A similar 

penalty shall be imposed on any functionary or employee who is charged with 

inspecting and supervising such works. 

Likewise, any person who carries out private or public works on public roads 

without holding a permit in this regard issued by the competent authorities 

shall be imprisoned for one year at the most. 

Article 596 – Any person who deactivates a railway line, traffic lights, or traffic 

signs, sets an obstacle to circulation, or causes trains to collide or to derail 

using any means, shall be penalized by temporary hard labor that shall last for 

no less than five years. 

infraction
a violation or infringement 
of a law, agreement, or set 
of rules

transgression
an act that goes against a 
law, rule, or code of conduct; 
an offense 

Source: New Oxford American 
Dictionary 
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Article 597 – Any person who destroys or deactivates traffic signs, places false 

signs, or employs any other means with the intention of making a ship sink 

or airplane collapse shall endure the same penalty stipulated by the previous 

article. However, if the ship does sink or the airplane collapses, the period shall 

be extended to a minimum of ten years. 

Article 598 – Any person who intentionally interrupts wire or telephone com-

munication or radio channels by any means including damaging machines or 

wires, shall be imprisoned for a maximum of six months. 

Where this person’s acts jeopardize public safety, the period of imprisonment 

shall range between three months and two years. 

Article 599 – Where any of the abovementioned acts causes a person to suffer 

a permanent disability, the penalties increase by one half. However, where they 

lead to death of one or more persons, they are punished by the death penalty. 

Article 600 – Any person who accidentally causes damage or destruction or 

carries out any of the aforementioned acts shall be imprisoned for no more 

than six months.

2 | Articles 730 – 732, Penal Code:
Article 730 – Any person who intentionally damages or destroys a building, 

monument, statue or other construction aimed at public use or decoration of 

public spaces shall be imprisoned for a period ranging between six months 

and three years. A fine ranging between one hundred thousand and six hundred 

thousand Lebanese pounds shall also be imposed on such person. 

Article 731 – Any person who intentionally damages or destroys a memorial, a 

mobile or immobile object of historical value, a statue, or registered landscape, 

which this person may or may not own, shall endure a similar penalty. 

Article 732 – Any person who intentionally destroys a part or the whole of a 

building although they are aware that another person owns it shall be impris-

oned for a period ranging between three months and two years. A fine ranging 

between fifty thousand and four hundred thousand Lebanese pounds shall also 

be imposed on such person.

However, if the destroyed property consists of a cabin or wall that is not made 

of cement or of a stone wall that does not contain cement, this period is 

reduced to range between one and six months and the fine to a value ranging 

between twenty thousand and one hundred thousand Lebanese pounds.

3 | Articles 737 and 738, Penal Code: 
Article 737 – Any person who takes control of all or part of a real estate which 

was held by another without having an authentic title or deed if usufruct shall 

be imprisoned for a period ranging between one month and one year. A fine 

ranging between two hundred thousand and one million Lebanese pounds shall 

also be imposed on such person. 

Pursuant to the provisions of Article 257, this penalty becomes stricter in the 

following situations:

The extortion is accompanied by threats or violence directed towards persons 

or things; or

The extortion targets all or part of public roads, government property or com-

mon property.

Article 738 – Any person who takes control of all or part of a real estate without 

legitimate justification with the intention of residing therein, carrying out 

works therein, exploiting it, or using it for any other purpose shall be impris-

oned for a period ranging between one month and one year. A fine ranging 

between two hundred thousand and one million Lebanese pounds shall also be 

imposed on such person. 

Pursuant to the provisions of Article 257, this penalty becomes stricter in the 

following situations:

The extortion is accompanied by threats or violence directed towards persons 

or things;
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The extortion targets a building occupied by a governmental administration, an 

administrative body, a public institution or a public-utility company; or

Where a written warning is served to the extorter, the latter does not leave and 

vacate the property within one week from the date of notification; or the extort-

er takes control of the property for a period exceeding two months.

4 | Article 750, Penal Code:
Article 750 imposes either one or both of the following penalties: Imprison-

ment for a period of no more than six months, and payment of a fine ranging 

between one hundred thousand and one million Lebanese pounds.

5 | Article 751, Penal Code: 
Articel 751 imposes either one or both of the following penalties: Imprison-

ment for a period of no more than six months, and payment of a fine ranging 

between one hundred thousand and one million Lebanese pounds

Penalties for Hanging Banners without a Permit

Lebanese laws enforce imprisonment and fines for writing, putting up, 
and hanging any type of print in public property. Such penalties affect 
both the person who puts them up and the beneficiary therefrom.1 
Penalties are also imposed for putting up billboards without a permit 
or outside the limits set for the issued permit. 

Articles 5 and 26, Decree of 1974 regarding the maintenance of public cleanliness:

Article 5 – Publications, advertisements, pictures, information, prints, and 

papers may not be put up on walls, facades, or trunks situated at the sides of 

a public road or around a public square. Also, they may not be hung on statues, 

pedestals, street lights, utility poles, traffic lights, traffic signs, and city and 

town signs. However, advertisements specified in the legal texts pertaining 

to municipal taxes for advertisement or stipulated by Decree No. 10187 of 

27/7/1962 are exempt from this rule. 

Article 26 – Any person who is caught while putting up or writing any form of 

the aforementioned publications, advertisements, pictures, information, prints 

or papers shall be imprisoned for a period ranging between two weeks and 

one month. A fine of two thousand Lebanese pounds shall also be imposed on 

this person as well as on the beneficiary from such infraction. Moreover, the 

material put up shall be removed through administrative procedures on the 

expense of the person committing the infraction. The provisions of this article 

are applicable on infractions concerning billboards that are either put up with-

out a permit or are not removed after the period decided in the permit or the 

renewal thereof expires. In such circumstances, the billboards shall be removed 

through administrative procedures at the expense of the person committing 

the infraction. Where such infraction aims at promoting an event, the governor 

or district administrator may cancel this e event without offering indemnities.

Penalties Related to Means of Diffusion 

The Lebanese Penal Code specifies several crimes that entail, by na-
ture, the use of any of the means of diffusion stipulated by Article 209. 
This guidebook will demonstrate these crimes in details after defining 
means of diffusion. 

Lebanese laws define means of diffusion as acts, such as gestures, 
spoken words, writings and drawings among others, that take place 
in a public place or one accessible to the public. They also consist of 
words that are spoken or shouted out in public or transferred through 
any means so that they become audible to others. Moreover, means of 
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diffusion include prints, which refer to means that rely on written words 
using letters and shapes in pictures as well as drawings.1

Lebanese courts have contributed through issued judgments to the 
definition of means of diffusion. In fact, they consider the Internet, 
including social media, among these means since it diffuses all 
kinds of information using both sound and visuals. Subsequently, 
websites are counted among prints and are therefore governed by 
the Code of Printed Matters and the legal texts related thereto.2 

Article 3, Code of Printed Matters of 14/9/1962 amended pursuant to De-

cree-Law No. 104 of 30/6/1977

Court of Cassation, Ninth Chamber, Decision No. 1 of 9/1/2014, Presiding Judge 

His Honor Madi Motran and advisors, His Honor Jean Marc Awaiss and Her 

Honor Wafaa Matar

The use of means of diffusion may lead to the following crimes: 

Defamation1 of a person or functionary refers to the possibly 
doubtful or questionable attribution of a quality or act to this per-
son that harms their reputation. The Lebanese courts state that al-
though the Lebanese Constitution consecrates the respect of human 
rights and freedom of the press, the latter as well as public liberties  
remain bound by the respect of general laws in addition to that of the 
provisions of the Penal Code and the Code of Printed Matters.2

Vituperation3 refers to derogatory or abusive language and disrespect-
ful expressions or drawings targeting a person without attribution of 
a quality or act to this person.4 

Abasement refers to the stimulation of humiliations. It may publicly 
target individuals, the flag, national emblems5 or religious rites.6 
The Lebanese Penal Code also considers all acts, writings and spo-
ken words that either provoke confessional or racial disputes or incite 
conflict between different religious communities or national entities 
as crimes.7 In this regard, Lebanese courts prescribed that practical 
or expressive acts that violate and disagree with religious directives 
are only considered as impinging the sanctity of the texts that specify 
and regulate these directives, and consequently as crimes, where a 
legal text specifies such crime.8 This decision is based on the principle 
governing the Lebanese Criminal Law and stating that there can be no 
crime unless stipulated by law.

1 | Articles 582, 583, and 386, Penal Code:
Article 582 – Any person who practices defamation of another through any of 

the means stipulated by Article 209 shall suffer either one or both of the fol-

lowing penalties: Imprisonment for a period of no more than three months and 

payment of a fine of no more than two hundred thousand Lebanese pounds. 

However, where defamation is not done publicly, the fine alone is imposed. 

Article 583 – Persons who commit defamation may not prove the truthfulness 

or the wide circulation of their assertions in order to justify themselves.

Article 386 – Defamation that is carried out using any of the means specified 

in Article 209 shall be penalized as follows:

Imprisonment for a period ranging between two months and two years where 

the defamation targets the President of the Republic. 

Imprisonment for a period of no more than one year where the defamation 

targets courts, organizational bodies, the army, public administrations, or 

functionaries who exercise public authority by virtue of their job or capacity.

Imprisonment for a period of no more than three months or payment of a 

fine ranging between twenty thousand and two hundred thousand Lebanese 

45



pounds where the defamation targets any other functionary by virtue of their 

job or capacity.

2 | The Court of Cassation Specialized in Printed Matters, Ninth Chamber, Deci-

sion No. 27/2012 of 24/5/2012 (His Honor Judge Antoine Daher and advisors His 

Honor Madi Motran and His Honor Jean Marc Awaiss)

3 | Articles 584, 585, and 388, Penal Code:
Article 584 – Any person who commits vituperation of another through any of 

the means stipulated by Article 209 or abasement through any of the means 

specified in Article 383 shall suffer either imprisonment for a period ranging 

between one week and three months or payment of a fine ranging between 

fifty thousand and four hundred thousand Lebanese pounds. However, where 

vituperation is not done publicly, the fine alone is imposed. 

Article 585 – Where the offended person triggers vituperation through wrong-

ful acts or reciprocates vituperation, judges have the right to exempt one or 

both of the parties from the abovementioned penalty. 

Article 388 - Vituperation that is carried out using any of the means specified 

in Article 209 shall be penalized as follows:

Imprisonment for a period ranging between one month and one year where the 

vituperation targets the President of the Republic. 

Imprisonment for a period of no more than six months where the vituperation 

targets courts, organizational bodies, the army, public administrations, or 

functionaries who exercise public authority by virtue of their job or capacity. 

Payment of a fine ranging between twenty thousand and one hundred thou-

sand Lebanese pounds or detention for infractions where the vituperation 

targets any other functionary by virtue of their job or capacity.

4 | Court of Cassation, Sixth Chamber Decision of 3/7/2007 (His Honor Judge 

Ralph Riachi and advisors Mr. Khodr Zanhour and Mr. Barakat Saad)

5 | Article 384, Penal Code:
Article 384 – Any person who abases the President of the Republic shall be 

imprisoned for a period ranging between six months and two years. 

A similar penalty is applicable on any person who publicly abases the national 

flag and national emblems through any of the means stipulated by Article 209. 

6 | Articles 473 and 474, Penal Code:
Article 473 – Any person who publicly blasphemes against the name of God 

shall be imprisoned for a period ranging between one month and one year. 

Article 474 – Any person who abases, through any of the means specified in 

Article 209, religious rites that are performed publicly or incites humiliation of 

such rites shall be imprisoned for a period ranging between six months and 

three years. 

7 | Article 317, Penal Code: 
Article 317 - Any person who performs an act or uses writing or speech that 

provokes confessional or racial disputes or incites conflict between religious 

communities or national entities shall be imprisoned for a period ranging 

between one and three years and shall pay a fine ranging between one hundred 

thousand and eight hundred thousand Lebanese pounds. Such person shall 

also be prohibited from exercising the rights stipulated by the second and 

fourth paragraphs of Article 65. In such circumstances, the court may order 

publication of the judgment.

Decision issued by the single judge for criminal matters in Beirut, Her Honor 

Judge Ghada Abou Karoum, on 15/12/1999  
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Penalties for Infringement of Public Morals  
and Ethics 

Lebanese laws penalize any person who infringes public morals and 
ethics through any of the means of diffusion stipulated by Article 209 
of the Penal Code.1 It is worth mentioning, however, that the concept of 
public morals and ethics is flexible since it changes with the variation 
of place and time. Furthermore, the person holding others accountable 
for the violation thereof enjoys wide discretion. Finally, several personal 
factors that emanate from the character of the entity determining the 
penalty, whether this entity is judicial, administrative or executive, 
affect the pronounced penalty.

Articles 531 and 532, Penal Code:
Article 531 – Any person who infringes public morals through any of the means 

stipulated by Article 209 shall be imprisoned for a period ranging between one 

month and one year. 

Article 532 – Any person who infringes public ethics through any of the means 

stipulated by the second and third paragraphs of Article 209 shall be impris-

oned for a period ranging between one month and one year and shall pay a fine 

ranging between twenty thousand and two hundred thousand Lebanese pounds. 

 

Public Security Surveillance

Article 5 of Decree No. 2873 issued on 16/12/1959, which the General 
Directorate of General Security, grants this authority wide powers. 
These powers include finding out information, contending disruptions 
of security, and observing as well as tracking Lebanese or foreign in-
dividuals who commit acts of vandalism, call for chaos and riots, or 
spread harmful rumors, in addition to suspects. The Directorate also 
has the authority to observe and find out information on the activity of 
familial, charitable, religious, athletic, cultural and scouts organizations 
in addition to that of orders and unions established for employees and 
employers. As for the Directorate’s powers concerning artistic works, 
they most notably consist of observing meetings and events, whether 
carried out upon the issuance of a permit or with the absence thereof, 
where need be. 
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EASING 
THE WAY

Paperwork

Different examples of correspondences and application forms 

The hours of operation of 
the Ministry of Culture and 
of other governmental de-
partments: 

Monday-Thursday 
8am – 2pm
Friday 
8am – 11am
Saturday 
9am – 1pm

www.culture.gov.lb
www.beirut.gov.lb
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The reasons for the enactment of the legislative 
reform of the cultural sector in 2008 include the 
following objectives and principles:

 Establishing the concept of cultural policies 
and highlighting the extent to which these poli-
cies can play a role in "the framework of overall 
socio-economic development and transition to 
knowledge society", as laid down by Lebanese 
lawmakers.

 Highlighting not only the need for an all-inclu-
sive theoretic understanding of cultural affairs 
management in Lebanon, but also the importance 
of implementing this "cultural awakening", by  

providing the Ministry of Culture with a coherent 
and modern structure, distributing roles between 
the ministry and current or future public institu-
tions, and establishing the pillars of partnership 
and cooperation with civil society and its relevant 
institutions."

In view of these objectives, we will point out in 
this part of the guide the most relevant clauses 
and legal texts stipulated in the new legislation, 
and which would help in overcoming obstacles 
and facilitating the work of the individuals, 
groups and institutions that take initiatives and 
organize artistic and cultural activities in the 
public sphere.

 Setting up the general cultural policy and co-
ordinating its implementation process.

 Setting up sectoral policies, plans and projects 
aiming at improving the implementation of the 
general cultural policy. Identifying work priori-
ties and their implementation mechanisms, and  
setting up the necessary means to achieve them, 
including regulations, procedures, and financial, 
human, physical and knowledge resources.

 Organizing and managing the affairs of those 
working in the ministry’s areas of expertise, 
particularly taking the appropriate measures and 
providing them with the necessary support in 
relation to the protection of literary and artistic 
property and similar rights.

 Establishing coordination and cooperation 
relationships and sharing expertise with rele-
vant bodies, including public administrations 
and institutions, local, Arab and international 
organizations, universities and scientific insti-
tutes, and private institutions, associations, 

civil bodies and individuals, in order to achieve 
the tasks entrusted to the ministry.

 Proposing draft laws and regulations that 
would promote the implementation of adopted 
cultural policies, coordinating objectives and 
government activities in the ministry’s fields of 
competence, and accommodating these objec-
tives and activities to the cultural needs.

 Fostering creativity, experimentation and pro-
duction in the ministry’s areas of expertise.

 Promoting creativity and works of innovators, 
as well as national expertise and products in the 
fields of culture, cultural industries and knowledge 
economy across Lebanon and abroad, and making 
the most of them for the sake of the public interest.

 Establishing various cultural facilities, mon-
uments and institutions and investing in them, 
and supporting initiatives to establish such 
facilities, monuments and institutions, and to 
develop those already existing.

Role And Powers Of The New Ministry Of Culture  
According To Act No. 35/2008

The Ministry of Culture Orginazition Chart

ANNEX
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DIRECTORATE GENERAL  

OF CULTURAL AFFAIRS

Department of Arts  
and Literature

Department of Cultural Indus-
tries and Knowledge Economy

Department of Cooperation  
and National Coordination

Governing legal texts: Arti-
cles 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of Act 
No. 35/2008 and Decree No. 
622/2014.

Cultural Activities and Industries 
Support Fund: It aims at support-
ing programs and activities in 
areas that fall under the compe-
tence of the Directorate General 
of Cultural Affairs, and helping to 
finance and promote the products 
and activities of cultural industries 
and knowledge economy – mainly 
supporting the production of films, 
documentaries and audio-visual 
publications.

DIRECTORATE GENERAL  

OF ANTIQUITIES

Department of Listed Buildings 
and Built Heritage

Department of  
Archeological Excavations

Department of Moveable  
Cultural Assets

Governing legal texts: Ar-
ticles 12, 13, 14 and 15 of Act 
No. 35/2008 and Decree No. 
624/2014.

Fund for Antiquities and Listed 
and Historic Buildings: It aims at 
financing public and private pro-
jects aimed at the search for, exca-
vation and discovery of archaeo-
logical, listed and historical sites, 
agglomerations and buildings, 
and their protection, restoration, 
development, and equipment for 
the sake of public interest. The 
Fund also aims at promoting and 
restoring moveable cultural assets.

DIRECTORATE GENERAL  

OF ANTIQUITIES

Governing legal texts:  
Article 16 of Act No. 
35/2008 and Decree No. 
622/2014.
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DEPARTMENT OF COOPERATION AND NATIONAL COORDINATION

Department of National 
Cooperation and Cultural 
Centers

Coordinating and cooperat-

ing with public adminis-

trations and institutions, 

private institutions, 

municipalities, municipal 

unions, individuals and 

civic associations, in order 

to organize joint cultural 

activities between these 

bodies and the Director-

ate General of Cultural 

Affairs; following up on the 

implementation of agree-

ments signed between the 

ministry and these bodies, 

as well as proposing new 

agreements; promoting, on 

the national level, cultural 

activities and events, which 

the ministry organizes or 

participates in. 

Department of Artist Syndi-
catesand Civic Association

Expressing opinion on 

financial aid appli-

cations by cultural 

associations and clubs, 

and making sure that 

they comply with the 

conditions established 

in this regard. Keeping 

up with cultural and ar-

tistic activities carried 

out by trade unions, 

associations and clubs, 

and offering advice and 

help when necessary.

Department of Intel-
lectual Property and 
International Stan-
dard Numbering

Department of 
UNESCO

Department of Exhibitions 
and Festivals

Offering assistance and 

advice to civic associations, 

cultural clubs and local au-

thorities on organizing cul-

tural exhibitions, celebra-

tions and festivals; drawing 

up a calendar indicating 

the dates and programs of 

cultural exhibitions and fes-

tivals organized in Lebanon, 

and making it available to 

the public.
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Department of Multimedia Arts

Proposing procedures and means 

to encourage and promote mul-

timedia art production (graphic 

arts, comics, advertising design, 

computer softwares, computer 

and video games, promotional 

films, etc.); looking for local 

competent people working in this 

field, developing a database of 

these people and their works, and 

introducing and promoting these 

works to the public, consider-

ing their culture and economic 

dimensions. 

Department of Audiovisual Arts

Proposing procedures and means 

to support, modernize and develop 

audio-visual production, and helping 

to promote and disseminate it in Leb-

anon and abroad; proposing measures 

to support those working in this field, 

especially innovators, and honoring 

them by presenting them with awards; 

coordinating and communicating 

with international organizations and 

institutions to exchange expertise and 

experiences in the audio-visual field, 

and allowing the Lebanese working in 

the field the chance to participate in 

international conferences, seminars, 

workshops and trainings. 

Department of Cinema

Disseminating film culture in var-

ious circles by reshowing works of 

Lebanese and foreign filmmakers, 

and organizing conferences and 

seminars on motion picture arts 

and sciences; proposing proce-

dures and means to promote 

Lebanese cinema production in 

Lebanon and abroad, in order to 

disseminate national culture and 

achieve a better economic benefit; 

facilitating the participation of 

Lebanese films in national, Arab 

and international film events and 

festivals, and providing support 

for such participation.

DEPARTMENT OF CULTURAL INDUSTRIES AND KNOWLEDGE ECONOMY                                                                                                                                                      DEPARTMENT OF CULTURAL INDUSTRIES AND KNOWLEDGE ECONOMY

Intangible Cultural Heritage 
Service

Proposing procedures to safeguard 

and revive the intangible cultur-

al heritage; helping traditional 

craftworkers and those working in 

folk arts participate in local and 

international exhibitions; proposing 

a general policy aiming at highlight-

ing the role that the intangible cul-

tural heritage plays in society, and 

introducing the safeguard of this 

heritage into planning programs.

Fine Arts Service

Looking after the fine arts move-

ment in all its forms and proposing 

means to activate and promote it;

Organizing fine art seminars, work-

shops and forums to allow conver-

gence, dialogue and exchange of 

expertise between Lebanese and 

foreign artists.

The Cabinet

Section of  

Administrative Affairs

Section of  

Financial Affairs

Section of  

Foreign Affairs

DEPARTMENT OF ARTS AND LITERATURE                                                                                                                                                                                                                                                                DEPARTMENT OF ARTS AND LITERATURE
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DEPARTMENT OF CULTURAL INDUSTRIES AND KNOWLEDGE ECONOMY                                                                                                                                                      DEPARTMENT OF CULTURAL INDUSTRIES AND KNOWLEDGE ECONOMY

DEPARTMENT OF ARTS AND LITERATURE                                                                                                                                                                                                                                                                DEPARTMENT OF ARTS AND LITERATURE

Department of Preservation and Conservation

Looking for all types of old and contemporary theatrical and televi-

sion films, as well as audio-visual recordings, especially Lebanese 

ones, collecting copies of them and preserving them in appropriate 

places under suitable storage conditions; collecting all artistic and 

scientific information available on cinema, television and radio 

productions, as well as other Lebanese audio-visual recordings, 

and developing a database to make it easier for concerned people, 

students and researchers to access them; computerizing collected 

and preserved works, and developing a database on everything 

related to individuals and institutions that worked or are working 

in the cinema and audio-visual field (studios, directors, techni-

cians, etc.) 

Department of Music

Encouraging and sponsoring research and 

studies on music in Lebanon (its history, 

development and schools, major musicians 

and their compositions, etc.), and offering 

proposals aiming at the development, up-

grading and expansion of the music culture; 

highlighting and disseminating Lebanese 

musical works through the participation in 

local and world music festivals, and propos-

ing the participation of Lebanese creative 

artists in such festivals, honoring them 

and presenting them with awards; helping 

competent bodies in event organization, and 

participating in local and international music 

events and festivals. 

Book and Reading Service

Coordinating and cooperating with 

agencies and associations dealing 

with books and reading, in order 

to promote the book industry and 

encourage more reading; organizing 

seminars, workshops and trainings 

about the book industry, in order 

to develop the capacities of those 

working in the industry and enhance 

their professionalism; providing 

coordination and cooperation with 

and among public libraries and other 

libraries, which the ministry helped 

to establish, and organizing joint cul-

tural activities and events; launching 

awareness campaigns to encourage 

reading, especially among youth and 

children.

Literary and Intellectual production, 
translation and publishing Service

Supporting Lebanese authors and 

thinkers, and facilitating their par-

ticipation in literary and intellectual 

forums in Lebanon and abroad; 

organizing cultural seminars and 

meetings to introduce intellectual  

and literary works of past and 

contemporary Lebanese authors and 

poets; publishing and distributing 

the artistic, cultural and intellectual 

works of the Directorate General of 

Culture, in cooperation with the direc-

torate’s competent units.

Theatre and Performing Arts 
Service

Carrying out studies and research 

about the history and develop-

ment of the theater movement 

and performing arts, and working 

out plans to develop, activate and 

promote them; organizing and 

sponsoring theater performances 

and performing art events across 

Lebanon, in order to promote tal-

ents and disseminate the culture 

of theater and arts; exchanging 

the organization of theater perfor-

mances and performing art events 

between local and foreign groups 

in Lebanon and abroad, in order 

to develop skills and promote 

expertise.
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دائرة الفنون املتعددة التقانات

اقرتاح التدابري والوسائل اآليلة إىل 
تشجيع إنتاج الفنون متعددة التقانات 
)الفنون التخطيطية والرسوم التعبريية، 

تصميم اإلعالنات، برامج الكومبيوتر، 
العاب الكومبيوتر والفيديو، األفالم 

الدعائية،...( والرتويج لها؛ رصد 
الكفاءات الوطنية العاملة يف هذا 

املجال وتكوين قاعدة معلومات عن 
هذه الكفاءات وانتاجاتها والتعريف 

والتسويق لهذه االنتاجات نظراً للبُعدين 
الثقايف واالقتصادي اللذين تتمتَّع بهام.

دائرة الفنون السمعية البرصية

اقرتاح التدابري والوسائل اآليلة إىل دعم 
اإلنتاج السمعي - البرصي وتحديثه وتطويره 

واملساعدة يف ترويجه وانتشاره يف لبنان 
والخارج؛ اقرتاح التدابري اآليلة إىل دعم 

العاملني يف هذا املجال وال سيام املبدعني منهم 
وتكرميهم من خالل منحهم الجوائز التقديرية؛ 

التنسيق والتواصل مع املنظامت واملؤسسات 
الدولية لتبادل الخربات والتجارب يف مجال 

املريئ واملسموع، واإلتاحة للعاملني اللبنانيني 
يف هذا املجال املشاركة يف املؤمترات الدولية 
والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

دائرة السينام

العمل عىل نرش الثقافة السينامئية 
يف مختلف األوساط عرب تنظيم 

عروض استعادية ألعامل سينامئيني 
لبنانيني وأجانب ومحارضات وندوات 

حول فنون وعلوم السينام؛ اقرتاح 
التدابري والوسائل اآليلة لرتويج اإلنتاج 

السيناميئ اللبناين يف لبنان والخارج 
بهدف نرش الثقافة الوطنية من جهة 

وتأمني مردود اقتصادي أفضل من جهة 
ثانية؛ تسهيل مشاركة األفالم اللبنانية 

يف التظاهرات واملهرجانات السينامئية 
 الوطنية والعربية والدولية والعمل 

عىل تأمني الدعم لهذه املشاركة.

مديرية الصناعات الثـــــــقافية واقتصاد املعرفة

مديرية الفـــــنون واآلداب

دائرة الرتاث الثقايف غري املادي

اقرتاح التدابري اآليلة عىل صون وحامية 
وإحياء الرتاث الثقايف غري املادي.؛ تسهيل 

ومساعدة العاملني يف املهن الحرفية 
التقليدية والفنون الشعبية للمشاركة يف 
املعارض املحلية والدولية؛ اقرتاح سياسة 
عامة تستهدف إبراز الدور الذي يؤديه 

الرتاث الثقايف غري املادي يف املجتمع وإدماج 
صون هذا الرتاث يف الربامج التخطيطية.

دائرة الفنون التشكيلية

العناية بالحركة الفنية التشكيلية مبختلف 
أشكالها واقرتاح وسائل تنشيطها وتعزيزها؛ 

`يف مجال الفنون التشكيلية بهدف إتاحة 
التالقي والتحاور وتبادل الخربات بني 

الفنانني اللبنانيني واألجانب

دائرة الديوان

قسم الشؤون اإلدارية

قسم الشؤون املالية

قسم العالقات الخارجية

دائرة الحفظ والرتميم 

رصد األفالم السينامئية والتلفزيونية والتسجيالت السمعية والبرصية القدمية 
والحديثة بكافة أشكالها وال سيام اللبنانية منها، وجمع نسخ عنها وحفظها 

يف أمكنة مناسبة تتوافر فيها رشوط الحفظ السليمة؛ العمل عىل جمع كافة 
املعلومات الفنية والعلمية عن األعامل السينامئية والتلفزيونية واإلذاعية 

وغريها من التسجيالت السمعية والبرصية اللبنانية، وتكوين قاعدة معلومات 
عنها لتسهيل وصول املعنيني والطالب والباحثني إليها؛ العمل عىل مكننة 
األعامل املجمعة واملحفوظة وإنشاء قاعدة معلومات حول كل ما يتعلق 

بأفراد ومؤسسات عِملت أو ما زالت تعمل يف مجال السينام واملريئ واملسموع 
)استوديوهات، مخرجني، تقنيني،...(.

دائرة املوسيقى

تشجيع ورعاية األبحاث والدراسات الخاصة 
باملوسيقى يف لبنان )تاريخها، تطورها، مدارسها، أهم 

املوسيقيني ومؤلفاتهم،...( وتقديم االقرتاحات الخاصة 
بتنمية الثقافة املوسيقية ورفع مستواها وزيادة 

انتشارها؛ إبراز النتاج املوسيقي اللبناين ونرشه عرب 
املشاركة يف املهرجانات املوسيقية املحلية والعاملية 

واقرتاح مشاركة املبدعني اللبنانيني يف هذه املهرجانات 
وتكرميهم ومنحهم الجوائز التقديرية؛ املساهمة مع 
الجهات املختصة يف التنظيم واملشاركة يف املناسبات 

واملهرجانات املوسيقية املحلية والدولية.
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دائرة الكتاب املطالعة 

التنسيق والتعاون مع الهيئات والجمعيات 
التي تُعنى بالكتاب واملطالعة بهدف 

تعزيز صناعة الكتاب وزيادة اإلقبال عىل 
املطالعة؛ إقامة الندوات وورش العمل 
والدورات التدريبية حول مهنة الكتاب 

لتطوير قدرات العاملني فيها وتعزيز 
احرتافهم يف هذا املجال؛ تأمني التنسيق 
والتعاون مع املكتبات العامة واملكتبات 

التي شاركت الوزارة يف إنشائها ويف ما بينها 
وإقامة النشاطات والتظاهرات الثقافية 
املشرتكة؛ تنظيم حمالت التوعية للحّث 

عىل القراءة وال سيام بني الشباب واألطفال.

 دائرة اإلنتاج األديب والفكري 
والرتجمة والنرش

دعم األدباء واملفكرين اللبنانيني وتسهيل 
مشاركتهم يف الندوات األدبية والفكرية 

التي تنظم يف لبنان والخارج؛ إقامة الندوات 
واللقاءات الثقافية للتعريف باإلنتاج الفكري 

واألديب للكتاب والشعراء اللبنانيني القدماء 
واملعارصين؛ العمل عىل نرش اإلصدارات 

الفنية والثقافية والفكرية الخاصة باملديرية 
العامة للشؤون الثقافية وتأمني توزيعها، 
وذلك بالتعاون مع الوحدات املختصة يف 

هذه املديرية العامة.

دائرة املرسح والفنون املشهدية

إعداد الدراسات والبحوث عن تاريخ 
وتطوُّر الحركة املرسحية والفنون 

املشهدية ووضع الخطط لتطويرها 
وتنشيطها وتعزيزها؛ إقامة ورعاية 

العروض املرسحية والفنون املشهدية 
يف مختلف أنحاء البالد بهدف تشجيع 

املواهب ونرش الثقافة املرسحية 
والفنية.؛ تبادل إقامة العروض املرسحية 
واملشهدية بني الفرق الوطنية واألجنبية 
يف لبنان والخارج بهدف تطوير املهارات 

وتعزيز الخربات يف هذا املجال.



دائرة الفنون املتعددة التقانات

اقرتاح التدابري والوسائل اآليلة إىل 
تشجيع إنتاج الفنون متعددة التقانات 
)الفنون التخطيطية والرسوم التعبريية، 

تصميم اإلعالنات، برامج الكومبيوتر، 
العاب الكومبيوتر والفيديو، األفالم 

الدعائية،...( والرتويج لها؛ رصد 
الكفاءات الوطنية العاملة يف هذا 

املجال وتكوين قاعدة معلومات عن 
هذه الكفاءات وانتاجاتها والتعريف 

والتسويق لهذه االنتاجات نظراً للبُعدين 
الثقايف واالقتصادي اللذين تتمتَّع بهام.
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اقرتاح التدابري والوسائل اآليلة إىل دعم 
اإلنتاج السمعي - البرصي وتحديثه وتطويره 

واملساعدة يف ترويجه وانتشاره يف لبنان 
والخارج؛ اقرتاح التدابري اآليلة إىل دعم 

العاملني يف هذا املجال وال سيام املبدعني منهم 
وتكرميهم من خالل منحهم الجوائز التقديرية؛ 

التنسيق والتواصل مع املنظامت واملؤسسات 
الدولية لتبادل الخربات والتجارب يف مجال 

املريئ واملسموع، واإلتاحة للعاملني اللبنانيني 
يف هذا املجال املشاركة يف املؤمترات الدولية 
والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

دائرة السينام

العمل عىل نرش الثقافة السينامئية 
يف مختلف األوساط عرب تنظيم 

عروض استعادية ألعامل سينامئيني 
لبنانيني وأجانب ومحارضات وندوات 

حول فنون وعلوم السينام؛ اقرتاح 
التدابري والوسائل اآليلة لرتويج اإلنتاج 

السيناميئ اللبناين يف لبنان والخارج 
بهدف نرش الثقافة الوطنية من جهة 

وتأمني مردود اقتصادي أفضل من جهة 
ثانية؛ تسهيل مشاركة األفالم اللبنانية 

يف التظاهرات واملهرجانات السينامئية 
 الوطنية والعربية والدولية والعمل 

عىل تأمني الدعم لهذه املشاركة.
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مديرية الفـــــنون واآلداب

دائرة الرتاث الثقايف غري املادي

اقرتاح التدابري اآليلة عىل صون وحامية 
وإحياء الرتاث الثقايف غري املادي.؛ تسهيل 

ومساعدة العاملني يف املهن الحرفية 
التقليدية والفنون الشعبية للمشاركة يف 
املعارض املحلية والدولية؛ اقرتاح سياسة 
عامة تستهدف إبراز الدور الذي يؤديه 

الرتاث الثقايف غري املادي يف املجتمع وإدماج 
صون هذا الرتاث يف الربامج التخطيطية.

دائرة الفنون التشكيلية

العناية بالحركة الفنية التشكيلية مبختلف 
أشكالها واقرتاح وسائل تنشيطها وتعزيزها؛ 

`يف مجال الفنون التشكيلية بهدف إتاحة 
التالقي والتحاور وتبادل الخربات بني 

الفنانني اللبنانيني واألجانب

دائرة الديوان

قسم الشؤون اإلدارية

قسم الشؤون املالية

قسم العالقات الخارجية

دائرة الحفظ والرتميم 

رصد األفالم السينامئية والتلفزيونية والتسجيالت السمعية والبرصية القدمية 
والحديثة بكافة أشكالها وال سيام اللبنانية منها، وجمع نسخ عنها وحفظها 

يف أمكنة مناسبة تتوافر فيها رشوط الحفظ السليمة؛ العمل عىل جمع كافة 
املعلومات الفنية والعلمية عن األعامل السينامئية والتلفزيونية واإلذاعية 

وغريها من التسجيالت السمعية والبرصية اللبنانية، وتكوين قاعدة معلومات 
عنها لتسهيل وصول املعنيني والطالب والباحثني إليها؛ العمل عىل مكننة 
األعامل املجمعة واملحفوظة وإنشاء قاعدة معلومات حول كل ما يتعلق 

بأفراد ومؤسسات عِملت أو ما زالت تعمل يف مجال السينام واملريئ واملسموع 
)استوديوهات، مخرجني، تقنيني،...(.

دائرة املوسيقى

تشجيع ورعاية األبحاث والدراسات الخاصة 
باملوسيقى يف لبنان )تاريخها، تطورها، مدارسها، أهم 

املوسيقيني ومؤلفاتهم،...( وتقديم االقرتاحات الخاصة 
بتنمية الثقافة املوسيقية ورفع مستواها وزيادة 

انتشارها؛ إبراز النتاج املوسيقي اللبناين ونرشه عرب 
املشاركة يف املهرجانات املوسيقية املحلية والعاملية 

واقرتاح مشاركة املبدعني اللبنانيني يف هذه املهرجانات 
وتكرميهم ومنحهم الجوائز التقديرية؛ املساهمة مع 
الجهات املختصة يف التنظيم واملشاركة يف املناسبات 

واملهرجانات املوسيقية املحلية والدولية.

م 
رق

ن 
نو

قا
 ال

ب
س

بح
ة 

رف
ملع

د ا
صا

قت
 وا

ية
قاف

الث
ت 

عا
صنا

 ال
ية

ير
مد

ة 
كلي

هي
20

14
/6

22
م 

رق
م 

سو
ملر

 وا
20

08
/3

5
ب 

س
بح

ة 
يد

جد
 ال

فة
عر

امل
د 

صا
قت

 وا
ية

قاف
الث

ت 
عا

صنا
 ال

ية
ير

مد
ة 

كلي
هي

20
14

/6
22

م 
رق

م 
سو

ملر
 وا

20
08

/3
5 

قم
 ر

ون
قان

ال

دائرة الكتاب املطالعة 

التنسيق والتعاون مع الهيئات والجمعيات 
التي تُعنى بالكتاب واملطالعة بهدف 

تعزيز صناعة الكتاب وزيادة اإلقبال عىل 
املطالعة؛ إقامة الندوات وورش العمل 
والدورات التدريبية حول مهنة الكتاب 

لتطوير قدرات العاملني فيها وتعزيز 
احرتافهم يف هذا املجال؛ تأمني التنسيق 
والتعاون مع املكتبات العامة واملكتبات 

التي شاركت الوزارة يف إنشائها ويف ما بينها 
وإقامة النشاطات والتظاهرات الثقافية 
املشرتكة؛ تنظيم حمالت التوعية للحّث 

عىل القراءة وال سيام بني الشباب واألطفال.

 دائرة اإلنتاج األديب والفكري 
والرتجمة والنرش

دعم األدباء واملفكرين اللبنانيني وتسهيل 
مشاركتهم يف الندوات األدبية والفكرية 

التي تنظم يف لبنان والخارج؛ إقامة الندوات 
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املديرية العامة لآلثار

 

مديرية املنشآت األثرية والرتاث املبنى

مديرية الحفريات األثرية

مديرية املمتلكات األثرية املنقولة

النصوص القانونية الناظمة: املواد 12 
و13 و14 و15 من القانون رقم 2008/35 

واملرسوم رقم 2014/624

الصندوق الخاص باآلثار واملنشآت الرتاثية 
والتاريخية: يهدف إىل متويل املشاريع 

العامة والخاصة الرامية إىل البحث والتنقيب 
والكشف عن املواقع واملجموعات واملنشآت 

األثرية والرتاثية والتاريخية واىل حاميتها 
وترميمها وتطويرها وتجهيزها الستخدامها 

يف سبيل النفع العام واىل تعزيز مجموعات 
املمتلكات األثرية املنقولة، وترميمها.

املصلحة اإلدارية املشرتكة

النصوص القانونية الناظمة: املادة 
 16 من رقم 2008/35 واملرسوم 

رقم 2014/622

املديرية العامة للشؤون الثقافية

مديرية الفنون واآلداب

مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد املعرفة 

مديرية التعاون والتنسيق الوطني

النصوص القانونية الناظمة: املواد 6 و7 و8 
و9 و10 و11 من القانون رقم 2008/35 

واملرسوم رقم 2014/622

الصندوق الخاص بدعم األنشطة 
والصناعات الثقافية: يهدف إىل دعم الربامج 
واألنشطة يف امليادين التي تُعنى بها املديرية 

العامة للشؤون الثقافية، واملساهمة يف 
متويل انتاجات الصناعات الثقافية واقتصاد 

املعرفة وأنشطتها، والسيام دعم إنتاج األفالم 
والوثائق واملنشورات السمعية - البرصية، 

ويف تسويق هذه النتاجات.
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مديرية التعاون والتنسيق الوطني

 دائرة التعاون الوطني 
واملراكز الثقافية

التنسيق والتعاون مع 
اإلدارات واملؤسسات العامة، 

واملؤسسات الخاصة والبلديات 
واتحادات البلديات، واألفراد 
والجمعيات األهلية، إلقامة 

نشاطات ثقافية مشرتكة بني 
هذه الهيئات واملديرية العامة 
للشؤون الثقافية؛ متابعة تنفيذ 
االتفاقيات املعقودة بني الوزارة 
وهذه الهيئات واقرتاح اتفاقيات 

جديدة؛ الرتويج عىل الصعيد 
الوطني للنشاطات واألحداث 

والتظاهرات الثقافية التي 
تنظمها أو تشارك فيها الوزارة.

دائرة النقابات الفنية 
والجمعيات األهلية

إبداء الرأي بطلبات املساعدة 
املادية املقدمة من الجمعيات 
والنوادي الثقافية، والتأكُّد من 

انطباقها عىل الرشوط املوضوعة 
بهذا الخصوص، مواكبة النشاطات 

الثقافية والفنية التي تقوم بها 
النقابات املهنية والجمعيات 

والنوادي وتقديم املشورة 
واملساعدة يف حال الرضورة.

دائرة امللكية الفكرية 
والرتقيم الدويل املوحد

دائرة قرص االونسكو

دائرة املعارض واملهرجانات

تقديم املساعدة واملشورة 
للجمعيات األهلية والنوادي 

الثقافية والسلطات املحلية يف 
مجال إقامة وتنظيم املعارض 

والحفالت واملهرجانات الثقافية؛ 
إعداد روزنامة مبواعيد وبرامج 
املعارض واملهرجانات الثقافية 
التي تقام يف لبنان وجعلها يف 

متناول الجمهور.
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املرفق

نقرأ يف األسباب املوجبة الخاصة باإلصالح الترشيعي الذي شهده القطاع الثقايف عام 2008 التوجهات 
واملبادئ اآلتية:

 تكريس مفهوم السياسات الثقافية وثبوت مدى وماهية الدور املفرتض أن تؤّديه هذه األخرية يف 
“إطار التنمية االجتامعية واالقتصادية الشاملة واالنتقال نحو مجتمع املعرفة” وفق ما أقرّة املرّشع 

اللبناين؛
 ثبوت الحاجة ليس فقط إىل تصور نظري شامل ومتكامل إلدارة الشأن الثقايف يف لبنان بل وجوب 
العمل عىل تنفيذ هذه “النهضة الثقافية” من خالل تزويد وزارة الثقافة بهيكلية متامسكة وعرصية، 
وتوزيع األدوار بينها وبني املؤسسات العامة، القامئة أو التي يتعني استحداثها، ووضع أسس الرشاكة 

والتعاون مع املجتمع املدين ومؤسساته املعنية”.

وعىل ضوء هذه التوّجهات، نشري يف هذا القسم من الدليل إىل أهم البنود والنصوص القانونية التي 
أقرّها الترشيع الحديث والتي من شأنها املساهمة يف تذليل العوائق وتسيري عمل األفراد واملجوعات 

واملؤسسات التي تبادر إىل القيام بأعامل وتنظيم نشاطات فنية وثقافية يف الحيز العام.  

دور وصالحيات وزارة الثقافة الجديدة بحسب القانون 
رقم 2008/35

 رسم السياسة الثقافية العامة وتنسيق تطبيقها؛

العامة  الثقافية  السياسة  تنفيذ  حسن  إىل  الرامية  والربامج  والخطط  القطاعية  السياسات  وضع   
وتحديد أولويات العمل وآليات التنفيذ وتهيئة مستلزمات تحقيقها من أنظمة وتدابري وموارد مالية 

وبرشية ومادية ومعرفية؛

 تنظيم ورعاية شؤون العاملني يف ميادين اختصاصها وال سيام اتخاذ التدابري املناسبة وتقديم الدعم 
الالزم لهم يف ما يخص حامية امللكية األدبية والفنية والحقوق املجاورة؛

إقامة عالقات التنسيق والتعاون وتبادل الخربات مع الهيئات املعنية، من إدارات ومؤسسات عامة، 
ومنظامت ومؤسسات وجامعات ومعاهد علمية، املحلية منها والعربية والدولية، ومؤسسات خاصة 

وجمعيات وهيئات أهلية، وأفراد، يف سبيل تحقيق املهام املنوطة بالوزارة؛

املعتمدة  الثقافية  السياسات  تطبيق  تعزز  أن  شأنها  من  التي  واألنظمة  القوانني  مشاريع  اقرتاح   
وتنسيق التوجهات واألنشطة الحكومية يف امليادين املنوطة بها ومالمئة هذه التوجهات واألنشطة مع 

االحتياجات الثقافية؛

 تنمية اإلبداع والتجريب واإلنتاج يف ميادين اختصاصها، 

والصناعات  الثقافة  ميادين  الوطنية يف   والنتاجات  والخربات  واملبدعني  اإلبداع  لنتاجات  الرتويج   
الثقافية واقتصاد املعرفة يف مناطق لبنان كافة ويف الخارج واالستفادة املثىل منها يف سبيل النفع العام؛

متهيد الطريق

م�ستندات وا�ستمارات 

أمثلة مختلفة من املراسالت ومناذج الطلبات

التوجه اىل الصفحة 48 من القسم األجنبي

4445
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النصوص التي وضعت ونظمت هذه األحكام توّصاًل لتجريم هذا الفعل إاّل بإخضاعه لنِص 
القانون عماًل مببدأ “ال جرَم بدوِن نص” الذي يحكم الرشيعة الجزائية اللبنانية”.8

1| املادة 582- من قانون العقوبات” يعاقب عىل الذم بأحد الناس املقرتف بإحدى الوسائل املذكورة يف 

املادة )209( بالحبس حتى ثالثة أشهر وبالغرامة حتى املئتي ألف لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني.ويقيض 

بالغرامة وحدها إذا مل يقع الذم عالنية.”

 املادة 583- من قانون العقوبات “ ال يسمح ملرتكب الذم تربيرًا لنفسه بإثبات حقيقة الفعل مبوضوع 

الذم أو إثبات اشتهاره.”

 املادة 386- من قانون العقوبات” الذم بإحدى الوسائل املعينة يف املادة  209 يعاقب عليه: 

بالحبس من شهرين إىل سنتني إذا وقع عىل رئيس الدولة.

بالحبس سنة عىل األكرث إذا وجه إىل املحاكم أو الهيئات املنظمة أو الجيش أو اإلدارات العامة، أو وجه 

إىل موظف مّمن يارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.

بالحبس ثالثة أشهر عىل األكرث أو بغرامة من عرشين ألف إىل مئتي ألف لرية إذا وقع عىل أي موظف 

آخر بسبب وظيفته أو صفته.”

2 | محكمة  املطبوعات التمييزية - التاسعة - تاريخ 2012/5/24 - رقم 2012/27.)الرئيس انطوان ضاهر 

واملستشاران مادي مطران وجان مارك عويس(

الوسائل يف  بإحدى  املقرتف  الناس  القدح يف أحد  العقوبات”يعاقب عىل  قانون  من  املادة 584 –   |  3

الواردة يف املادة  383 بالحبس من  التحقري الحاصل بإحدى الوسائل املذكورة  املادة 209 وكذلك عىل 

أسبوع إىل ثالثة أشهر أو بالغرامة من خمسني ألف إىل أربعمئة ألف لرية. ويقيض بالغرامة وحدها إذا 

مل يقرتف القدح عالنية.”

املادة 585- من قانون العقوبات: “للقايض أن يعفي الفريقني أو أحدهام من العقوبة إذا كان املعتدى 

عليه قد تسبب بالقدح بعمل غري محق أو كان القدح متباداًل.”

املادة 388- من قانون العقوبات “القدح بإحدى الوسائل املبينة يف املادة 209 يعاقب عليه:

بالحبس من شهر إىل سنة إذا وقع عىل رئيس الدولة.

بالحبس ستة أشهر عىل األكرث إذا وجه إىل املحاكم أو الهيئات املنظمة أو الجيش أو اإلدارات العامة أو 

وجه إىل موظف ممن يارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.بالغرامة من عرشين ألف إىل 

مئة ألف لرية أو بالتوقيف التكديري إذا وقع عىل أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.”

4 | محكمة التمييز السادسة  يف تاريخ 2007/7/3)الرئيس رالف ريايش واملستشاران خرض زنهور 

وبركات سعد(

5 | املادة 384- من قانون العقوبات  “من حّقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني.

وتفرض العقوبة نفسها عىل من حقر العلم أو الشعار الوطني عالنية بإحدى الوسائل املذكورة يف املادة 209.”

6 | املادة 473- من قانون العقوبات “من جدف عىل اسم الله عالنية عوقب بالحبس من شهر إىل سنة.”

املادة 474-من قانون العقوبات “من أقدم بإحدى الطرق املنصوص عليها يف املادة 209 عىل تحقري 

الشعائر الدينية التي متارس عالنية أو حث عىل االزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة 

أشهر إىل ثالث سنوات.

7 | املادة 317 من قانون العقوبات. “كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة 

النعرات املذهبية أو العنرصية أو الحض عىل النزاع بني الطوائف ومختلف عنارص األمة” ويعاقب عىل هذه 

األفعال بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة ماليةمن مئة إىل مثامنائة ألف لرية وكذلك باملنع من 

مامرسة الحقوق املذكورة يف الفقرتني الثانية والرابعة من املادة  65 ويكن للمحكمة أن تقيض بنرش الحكم.

8 | القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت يف تاريخ 1999/12/15.)القايض غادة ابو كروم.(

التعرض لآلداب العامة واألخالق العامة 

يعاقب القانون اللبناين كل ما يتعرض لآلداب العامة واالخالق العامة بإحدى وسائل النرش 
اللبناين1 وتجدر االشارة إىل أّن مفهوم اآلداب  املذكورة يف املادة 209 من قانون العقوبات 
عليه  املحاسبة  وتتضّمن  والزمان  املكان  يتغرُيبتغرّي  مطّاٌط  مفهوٌم  العامة  واألخالق  العامة 
الكثري من االستنسابية وتتأثر معاقبته بعنارص شخصية مرتبطة بشخص الحاكم أقاضيًا كان 

أو جهًة ادارية أم تنفيذية.
املادة 531 من قانون العقوبات –”يعاقب عىل التعرض لآلداب العامة بإحدى الوسائل املذكورة يف 

الفقرة األوىل من املادة 209 بالحبس من شهر إىل سنة”. 

املادة 532 من قانون العقوبات “يعاقب عىل التعرض لألخالق العامة بإحدى الوسائل املذكورة يف الفقرتني 

الثانية والثالثة من املادة  209 بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من عرشين ألف إىل مائتي ألف لرية.”

رقابة األمن العام

يف   1959/12/16 يف  الصادر   2873 رقم  العام  لألمن  العامة  املديرية  تنظيم  مرسوم  ينّص 
املعلومات ومكافحة  استقصاء  العام يف  لالمن  منه عىل صالحيات موسعة  الخامسة  املادة 
كّل ما يّس األمن، ومراقبة عاّمل التخريب ودعاة الفوىض واالضطرابات ومروجي الشائعات 
املديرية  وتتمتّع  لبنانيني وأجانب وُمالحقتهم عىل حّد سواء. هذا  املرضّة واملشبوهني من 
العائلية، والخريية،  الهيئات والجمعيات  بصالحياٍت تخّولها استقصاء املعلومات عن نشاط 
تخّولها  كام  العمل،  وأصحاب  العامل  ونقابات  والكشفية،  والثقافية،  والرياضية،  والدينية 
مراقبة نشاطات تلك األخرية أيًضا. ولعّل أبرز صالحياتها التي تتعلق باألعامل الفنية فتكمن 
األمن  يرتئي  أو ال، حنَي  لها  أكان مرخًصا  االجتامعات والحفالت، سواء  يف حّقها يف مراقبة 

العام ذلك رضوريًّا. 
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النصوص التي وضعت ونظمت هذه األحكام توّصاًل لتجريم هذا الفعل إاّل بإخضاعه لنِص 
القانون عماًل مببدأ “ال جرَم بدوِن نص” الذي يحكم الرشيعة الجزائية اللبنانية”.8

1| املادة 582- من قانون العقوبات” يعاقب عىل الذم بأحد الناس املقرتف بإحدى الوسائل املذكورة يف 

املادة )209( بالحبس حتى ثالثة أشهر وبالغرامة حتى املئتي ألف لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني.ويقيض 

بالغرامة وحدها إذا مل يقع الذم عالنية.”

 املادة 583- من قانون العقوبات “ ال يسمح ملرتكب الذم تربيرًا لنفسه بإثبات حقيقة الفعل مبوضوع 

الذم أو إثبات اشتهاره.”

 املادة 386- من قانون العقوبات” الذم بإحدى الوسائل املعينة يف املادة  209 يعاقب عليه: 

بالحبس من شهرين إىل سنتني إذا وقع عىل رئيس الدولة.

بالحبس سنة عىل األكرث إذا وجه إىل املحاكم أو الهيئات املنظمة أو الجيش أو اإلدارات العامة، أو وجه 

إىل موظف مّمن يارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.

بالحبس ثالثة أشهر عىل األكرث أو بغرامة من عرشين ألف إىل مئتي ألف لرية إذا وقع عىل أي موظف 

آخر بسبب وظيفته أو صفته.”

2 | محكمة  املطبوعات التمييزية - التاسعة - تاريخ 2012/5/24 - رقم 2012/27.)الرئيس انطوان ضاهر 

واملستشاران مادي مطران وجان مارك عويس(

الوسائل يف  بإحدى  املقرتف  الناس  القدح يف أحد  العقوبات”يعاقب عىل  قانون  من  املادة 584 –   |  3

الواردة يف املادة  383 بالحبس من  التحقري الحاصل بإحدى الوسائل املذكورة  املادة 209 وكذلك عىل 

أسبوع إىل ثالثة أشهر أو بالغرامة من خمسني ألف إىل أربعمئة ألف لرية. ويقيض بالغرامة وحدها إذا 

مل يقرتف القدح عالنية.”

املادة 585- من قانون العقوبات: “للقايض أن يعفي الفريقني أو أحدهام من العقوبة إذا كان املعتدى 

عليه قد تسبب بالقدح بعمل غري محق أو كان القدح متباداًل.”

املادة 388- من قانون العقوبات “القدح بإحدى الوسائل املبينة يف املادة 209 يعاقب عليه:

بالحبس من شهر إىل سنة إذا وقع عىل رئيس الدولة.

بالحبس ستة أشهر عىل األكرث إذا وجه إىل املحاكم أو الهيئات املنظمة أو الجيش أو اإلدارات العامة أو 

وجه إىل موظف ممن يارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.بالغرامة من عرشين ألف إىل 

مئة ألف لرية أو بالتوقيف التكديري إذا وقع عىل أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.”

4 | محكمة التمييز السادسة  يف تاريخ 2007/7/3)الرئيس رالف ريايش واملستشاران خرض زنهور 

وبركات سعد(

5 | املادة 384- من قانون العقوبات  “من حّقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني.

وتفرض العقوبة نفسها عىل من حقر العلم أو الشعار الوطني عالنية بإحدى الوسائل املذكورة يف املادة 209.”

6 | املادة 473- من قانون العقوبات “من جدف عىل اسم الله عالنية عوقب بالحبس من شهر إىل سنة.”

املادة 474-من قانون العقوبات “من أقدم بإحدى الطرق املنصوص عليها يف املادة 209 عىل تحقري 

الشعائر الدينية التي متارس عالنية أو حث عىل االزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة 

أشهر إىل ثالث سنوات.

7 | املادة 317 من قانون العقوبات. “كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة 

النعرات املذهبية أو العنرصية أو الحض عىل النزاع بني الطوائف ومختلف عنارص األمة” ويعاقب عىل هذه 

األفعال بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة ماليةمن مئة إىل مثامنائة ألف لرية وكذلك باملنع من 

مامرسة الحقوق املذكورة يف الفقرتني الثانية والرابعة من املادة  65 ويكن للمحكمة أن تقيض بنرش الحكم.

8 | القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت يف تاريخ 1999/12/15.)القايض غادة ابو كروم.(

التعرض لآلداب العامة واألخالق العامة 

يعاقب القانون اللبناين كل ما يتعرض لآلداب العامة واالخالق العامة بإحدى وسائل النرش 
اللبناين1 وتجدر االشارة إىل أّن مفهوم اآلداب  املذكورة يف املادة 209 من قانون العقوبات 
عليه  املحاسبة  وتتضّمن  والزمان  املكان  يتغرُيبتغرّي  مطّاٌط  مفهوٌم  العامة  واألخالق  العامة 
الكثري من االستنسابية وتتأثر معاقبته بعنارص شخصية مرتبطة بشخص الحاكم أقاضيًا كان 

أو جهًة ادارية أم تنفيذية.
املادة 531 من قانون العقوبات –”يعاقب عىل التعرض لآلداب العامة بإحدى الوسائل املذكورة يف 

الفقرة األوىل من املادة 209 بالحبس من شهر إىل سنة”. 

املادة 532 من قانون العقوبات “يعاقب عىل التعرض لألخالق العامة بإحدى الوسائل املذكورة يف الفقرتني 

الثانية والثالثة من املادة  209 بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من عرشين ألف إىل مائتي ألف لرية.”

رقابة األمن العام

يف   1959/12/16 يف  الصادر   2873 رقم  العام  لألمن  العامة  املديرية  تنظيم  مرسوم  ينّص 
املعلومات ومكافحة  استقصاء  العام يف  لالمن  منه عىل صالحيات موسعة  الخامسة  املادة 
كّل ما يّس األمن، ومراقبة عاّمل التخريب ودعاة الفوىض واالضطرابات ومروجي الشائعات 
املديرية  وتتمتّع  لبنانيني وأجانب وُمالحقتهم عىل حّد سواء. هذا  املرضّة واملشبوهني من 
العائلية، والخريية،  الهيئات والجمعيات  بصالحياٍت تخّولها استقصاء املعلومات عن نشاط 
تخّولها  كام  العمل،  وأصحاب  العامل  ونقابات  والكشفية،  والثقافية،  والرياضية،  والدينية 
مراقبة نشاطات تلك األخرية أيًضا. ولعّل أبرز صالحياتها التي تتعلق باألعامل الفنية فتكمن 
األمن  يرتئي  أو ال، حنَي  لها  أكان مرخًصا  االجتامعات والحفالت، سواء  يف حّقها يف مراقبة 

العام ذلك رضوريًّا. 
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الرضر باآلالت  أو األسالك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

وإذا نجم عن الفعل خطر عىل السالمة العامة قيض بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني.

الناس بعاهة دامئة  إذا أصيب أحد  السابقة نصفها  املواد  العقوبات املذكورة يف  يزاد عىل  املادة 599- 

ويقيض باإلعدام إذا أدى األمر إىل موت أحد الناس.

املادة 600- من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر األفعال املذكورة يف املواد السابقة عوقب بالحبس 

مدة ال تتجاوز الستة أشهر.

2 | املواد730 و731 و732من قانون العقوبات: 

املادة 730- كل من هدم أو خرب قصًدا األبنية واألنصاب التذكارية والتامثيل أو غريها من اإلنشاءات 

املعدة ملنفعة الجمهور أو للزينة العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من 

مئة ألف إىل ستمئة ألف لرية.

املادة 731- يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصًدا عىل هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي يشء 

منقول أو غري منقول له قيمة تاريخية أو متثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملًكا له أم لغريه.

املادة 732- كل من أقدم قصًدا عىل هدم أي بناية كلّها أو بعضها مع علمه أنها ملك غريه يعاقب بالحبس 

من ثالثة أشهر إىل سنتني وبالغرامة من خمسني ألف إىل أربعامئة ألف لرية.

وإذا وقع الهدم ولو جزئياً عىل األكواخ والجدر غري املطينة أو الحيطان املبنية بالدبش دون طني كانت 

عقوبة الحبس من شهر إىل ستة أشهر والغرامة من عرشين ألف إىل مئة ألف لرية.

3 | املادتان 737 و738 من قانون العقوبات: 

املادة 737- من ال يحمل سنًدا رسميًّا بامللكية أو بالترصف واستوىل عىل عقار أو قسم من عقار بيد غريه 

عوقب بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من مائتي ألف إىل مليون لرية.

تشدد العقوبة وفًقا للامدة 257 يف كّل من الحالتني التاليتني:

1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف عىل األشخاص أو األشياء.

2- إذا وقع الغصب عىل كّل أو قسم من الطرقات العامة أو أمالك الدولة أو األمالك املشاعية.

املادة 738- -من استوىل دون مسوغ رشعي عىل عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو األشغال أو 

االستثامر أو االستعامل ألي غاية أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من مائتي ألف إىل 

مليون لرية.

تُشدد العقوبة وفًقا للامدة 257 يف كّل من الحاالت التالية:

1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف عىل األشخاص أو األشياء.

2- إذا وقع االستيالء عىل بناء تشغله إحدى إدارات الدولة أو إحدى الهيئات اإلدارية أو إحدى املؤسسات 

العامة أو ذات املنفعة العامة.

3- إذا مل يبادر الفاعل إىل ترك العقار وإخالئه ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه إنذاًرا خطيًّا أو إذا 

استمر يف وضع يده عليه مدة تزيد عن الشهرين.

4 | املادة 750 من قانون العقوبات )حبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إىل مليون لرية، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني(

5 | املادة 751 من قانون العقوبات )حبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إىل مليون لرية، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني(

معاقبة تعليق اللوحات الدعائية دون ترخيص  

تعاقب القوانني اللبنانية بالسجن والغرامة عىل لصق أنواع املطبوعات جميعها أو كتابتها أو 
تعليقها يف األمالك العامة حيث يحاسب الصقها واملستفيد منها .1 كذلك تعاقب القوانني عىل 
وضع اللوحات الدعائية الغري املرخصة أو التي تجاوزت حيز الرخصة املعطاة لها وحدودها.

املادتان 5 و26 من مرسوم املحافظة عىل حامية النظافة العامة .

املادة 5–”ينع لصق املنشورات واإلعالنات والصور والبيانات واملطبوعات واألوراق عىل األسوار وجدران 

منازل وجذوع األشجار عىل جوانب الطرق العامة والساحات وعىل التامثيل وقواعدها ومونسات الطرق 

وأعمدة الهاتف والكهرباء وعىل اإلشارات الضوئية وإشارات السري وإشارات أسامء املدن والقرىباستثناء 

اإلعالنات املقصودة يف النصوص القانونية الخاصة بالرسوم البلدية عن اإلعالن والقواعد املنصوص عنها يف 

املرسوم رقم 10187 تاريخ 27 متوز )يوليو( سنة 1962.

يضبطون يف جرم  الذين  األشخاص  أو  “وإنّالشخص  لعام 1974  العامة  النظافة  مرسوم  من   -26 املادة 

إلصاق أو كتابة املنشورات واإلعالنات والصور والبيانات واملطبوعات واألوراق من أي نوع الواردة يف هذا 

القانون يعاقبون بالسجن من أسبوعني إىل شهر ويغرم الذي يقدم عىل اإللصاق أو الكتابة واملستفيد من 

املخالفة مببلغ ألفي لرية لبنانية وتزال املخالفة عىل نفقة املخالفني بالطرق اإلدارية وتطبق احكام هذه 

املادة عىل املخالفات بشأن اللوحات الدعائية اذا كانت االخرية غري مرخصة أو إذا كانت مرخًصا بها ومل 

ترفع بانتهاء مدة الرتخيص أو تجديده، وترفع عىل نفقة املخالف بالطرق اإلدارية.وإذا كانت املخالفة 

لغرض الدعاية الستثامر حفلة جاز للقامئقام أو املحافظ إلغاؤها دون تعويض

 

النصوص العقابية املتعلقة بوسائل النرش

ينص قانون العقوبات اللبناين عىل عدد من الجرائم التي يشرتط وقوعها استعامل إحدى 
ماهية  رشح  بعد  هذه  الجرائَم  الدليل  منه.وسيُفّنُد   209 املادة  يف  املُعّددة  النرش  وسائل 

وسائل النرش.
يُعرّف القانون اللبناين “وسائل نرش” عىل أنّها الحركات أو الكالم والكتابات والرسوم وما اىل 
ذلك من أعامٍل تحصل يف محّل عام أو مكان مباح للجمهور باإلضافة إىل الكالم أو الرصاخ 
سواء أُجِهَر بهام أو نُقال بوسائل معينة بحيث يسمعهام الغري. وتشكل وسائل النرش أيًضا 
الوسائل الناقلة املطبوعة عىل اعتبارها “وسيلة نرش مرتكزة عىل تدوين الكلامت واألشكال 
بالحروف والصور، والرسوم”.1وقد ساهمت املحاكم يف تفسري ما يُعرف عىل أنّه وسائل نرٍش 
من خالل أحكامها يف هذا املجال حيث اعتربت أّن شبكة االنرتنت مبا فيها وسائل التواصل 
االجتامعي هي وسيلة نرش نظرًا إىل كونها تنرش مختلف املعلومات بالصوت والصورة يف آن 
معاً. وعىل ضوء ما تقّدم،تُعترب املواقع االلكرتونية وسائَل مطبوعة، وبالتايل، يخضع مضمونها 

إىل النصوص املتعلقة بقانون املطبوعات.2
 1 | املادة 3 من قانون املطبوعات تاريخ 1962/9/14 املعدل باملرسوم االشرتاعي رقم 104 

تاريخ 1977/6/30
 2 | محكمة التمييز - التاسعة- رقم 1 / تاريخ 2014/1/9 الرئيس املنتدب مادي مطران 

واملستشاران/ جان مارك عويس ووفاء مطر

أما الجرائم التي قد تنتج عن استعامل وسائل النرش فهي:
يف  ولو  شخص  إىل  أمر  “نسبة  بالّذم  موظفويُقصد  عىل  الواقع  أو  األشخاص  بأحد  الذم1   
معرض الشك أو االستفهام ينال من رشفه وكرامته”. وقد قضت املحاكم اللبنانية بأنّه وإن كََفل 
“الدستور اللبناين حرية الصحافة وكرّس احرتام حقوق اإلنسان، إاّل أّن حرية الصحافة والحريات 

العامة مقيدة باحرتام القوانني العامة وأحكام قانون العقوبات اللبناين وقانون املطبوعات”2
 القدح3 ويعُد قدًحا “كلُّ لفظة ازدراء أو سباب وكّل تعبري أو رسم يشفان عن التحقري إذا 

مل ينطِو عىل نسبة أمر ما”.4
 تحقري األشخاص أو تحقري العلم أو الشعار الوطني عالنية5  أو الشعائر الدينية.6 والتحقري 
كافة  والكتابات  األعامل  اللبناين  العقوبات  قانون  ويجرّم  هذا  االزدراء”.  عىل  “الحث  هو 
والخطبات كلّها التي يُقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات املذهبية أو العنرصية أو الحّض 
عىل النزاع بني الطوائف ومختلف عنارص األمة.7 وقد قضت املحاكم اللبنانية بأنّه ال يعترب”أّي 
فعل مخالف أو غري متوافق مع أحكام الدين، سواء باملامرسة أو بالتعبري، فعاًل يّس بقدسية 

4041



الرضر باآلالت  أو األسالك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

وإذا نجم عن الفعل خطر عىل السالمة العامة قيض بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني.

الناس بعاهة دامئة  إذا أصيب أحد  السابقة نصفها  املواد  العقوبات املذكورة يف  يزاد عىل  املادة 599- 

ويقيض باإلعدام إذا أدى األمر إىل موت أحد الناس.

املادة 600- من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر األفعال املذكورة يف املواد السابقة عوقب بالحبس 

مدة ال تتجاوز الستة أشهر.

2 | املواد730 و731 و732من قانون العقوبات: 

املادة 730- كل من هدم أو خرب قصًدا األبنية واألنصاب التذكارية والتامثيل أو غريها من اإلنشاءات 

املعدة ملنفعة الجمهور أو للزينة العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من 

مئة ألف إىل ستمئة ألف لرية.

املادة 731- يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصًدا عىل هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي يشء 

منقول أو غري منقول له قيمة تاريخية أو متثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملًكا له أم لغريه.

املادة 732- كل من أقدم قصًدا عىل هدم أي بناية كلّها أو بعضها مع علمه أنها ملك غريه يعاقب بالحبس 

من ثالثة أشهر إىل سنتني وبالغرامة من خمسني ألف إىل أربعامئة ألف لرية.

وإذا وقع الهدم ولو جزئياً عىل األكواخ والجدر غري املطينة أو الحيطان املبنية بالدبش دون طني كانت 

عقوبة الحبس من شهر إىل ستة أشهر والغرامة من عرشين ألف إىل مئة ألف لرية.

3 | املادتان 737 و738 من قانون العقوبات: 

املادة 737- من ال يحمل سنًدا رسميًّا بامللكية أو بالترصف واستوىل عىل عقار أو قسم من عقار بيد غريه 

عوقب بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من مائتي ألف إىل مليون لرية.

تشدد العقوبة وفًقا للامدة 257 يف كّل من الحالتني التاليتني:

1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف عىل األشخاص أو األشياء.

2- إذا وقع الغصب عىل كّل أو قسم من الطرقات العامة أو أمالك الدولة أو األمالك املشاعية.

املادة 738- -من استوىل دون مسوغ رشعي عىل عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو األشغال أو 

االستثامر أو االستعامل ألي غاية أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة من مائتي ألف إىل 

مليون لرية.

تُشدد العقوبة وفًقا للامدة 257 يف كّل من الحاالت التالية:

1- إذا رافق الفعل تهديد أو عنف عىل األشخاص أو األشياء.

2- إذا وقع االستيالء عىل بناء تشغله إحدى إدارات الدولة أو إحدى الهيئات اإلدارية أو إحدى املؤسسات 

العامة أو ذات املنفعة العامة.

3- إذا مل يبادر الفاعل إىل ترك العقار وإخالئه ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه إنذاًرا خطيًّا أو إذا 

استمر يف وضع يده عليه مدة تزيد عن الشهرين.

4 | املادة 750 من قانون العقوبات )حبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إىل مليون لرية، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني(

5 | املادة 751 من قانون العقوبات )حبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إىل مليون لرية، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني(

معاقبة تعليق اللوحات الدعائية دون ترخيص  

تعاقب القوانني اللبنانية بالسجن والغرامة عىل لصق أنواع املطبوعات جميعها أو كتابتها أو 
تعليقها يف األمالك العامة حيث يحاسب الصقها واملستفيد منها .1 كذلك تعاقب القوانني عىل 
وضع اللوحات الدعائية الغري املرخصة أو التي تجاوزت حيز الرخصة املعطاة لها وحدودها.

املادتان 5 و26 من مرسوم املحافظة عىل حامية النظافة العامة .

املادة 5–”ينع لصق املنشورات واإلعالنات والصور والبيانات واملطبوعات واألوراق عىل األسوار وجدران 

منازل وجذوع األشجار عىل جوانب الطرق العامة والساحات وعىل التامثيل وقواعدها ومونسات الطرق 

وأعمدة الهاتف والكهرباء وعىل اإلشارات الضوئية وإشارات السري وإشارات أسامء املدن والقرىباستثناء 

اإلعالنات املقصودة يف النصوص القانونية الخاصة بالرسوم البلدية عن اإلعالن والقواعد املنصوص عنها يف 

املرسوم رقم 10187 تاريخ 27 متوز )يوليو( سنة 1962.

يضبطون يف جرم  الذين  األشخاص  أو  “وإنّالشخص  لعام 1974  العامة  النظافة  مرسوم  من   -26 املادة 

إلصاق أو كتابة املنشورات واإلعالنات والصور والبيانات واملطبوعات واألوراق من أي نوع الواردة يف هذا 

القانون يعاقبون بالسجن من أسبوعني إىل شهر ويغرم الذي يقدم عىل اإللصاق أو الكتابة واملستفيد من 

املخالفة مببلغ ألفي لرية لبنانية وتزال املخالفة عىل نفقة املخالفني بالطرق اإلدارية وتطبق احكام هذه 

املادة عىل املخالفات بشأن اللوحات الدعائية اذا كانت االخرية غري مرخصة أو إذا كانت مرخًصا بها ومل 

ترفع بانتهاء مدة الرتخيص أو تجديده، وترفع عىل نفقة املخالف بالطرق اإلدارية.وإذا كانت املخالفة 

لغرض الدعاية الستثامر حفلة جاز للقامئقام أو املحافظ إلغاؤها دون تعويض

 

النصوص العقابية املتعلقة بوسائل النرش

ينص قانون العقوبات اللبناين عىل عدد من الجرائم التي يشرتط وقوعها استعامل إحدى 
ماهية  رشح  بعد  هذه  الجرائَم  الدليل  منه.وسيُفّنُد   209 املادة  يف  املُعّددة  النرش  وسائل 

وسائل النرش.
يُعرّف القانون اللبناين “وسائل نرش” عىل أنّها الحركات أو الكالم والكتابات والرسوم وما اىل 
ذلك من أعامٍل تحصل يف محّل عام أو مكان مباح للجمهور باإلضافة إىل الكالم أو الرصاخ 
سواء أُجِهَر بهام أو نُقال بوسائل معينة بحيث يسمعهام الغري. وتشكل وسائل النرش أيًضا 
الوسائل الناقلة املطبوعة عىل اعتبارها “وسيلة نرش مرتكزة عىل تدوين الكلامت واألشكال 
بالحروف والصور، والرسوم”.1وقد ساهمت املحاكم يف تفسري ما يُعرف عىل أنّه وسائل نرٍش 
من خالل أحكامها يف هذا املجال حيث اعتربت أّن شبكة االنرتنت مبا فيها وسائل التواصل 
االجتامعي هي وسيلة نرش نظرًا إىل كونها تنرش مختلف املعلومات بالصوت والصورة يف آن 
معاً. وعىل ضوء ما تقّدم،تُعترب املواقع االلكرتونية وسائَل مطبوعة، وبالتايل، يخضع مضمونها 

إىل النصوص املتعلقة بقانون املطبوعات.2
 1 | املادة 3 من قانون املطبوعات تاريخ 1962/9/14 املعدل باملرسوم االشرتاعي رقم 104 

تاريخ 1977/6/30
 2 | محكمة التمييز - التاسعة- رقم 1 / تاريخ 2014/1/9 الرئيس املنتدب مادي مطران 

واملستشاران/ جان مارك عويس ووفاء مطر

أما الجرائم التي قد تنتج عن استعامل وسائل النرش فهي:
يف  ولو  شخص  إىل  أمر  “نسبة  بالّذم  موظفويُقصد  عىل  الواقع  أو  األشخاص  بأحد  الذم1   
معرض الشك أو االستفهام ينال من رشفه وكرامته”. وقد قضت املحاكم اللبنانية بأنّه وإن كََفل 
“الدستور اللبناين حرية الصحافة وكرّس احرتام حقوق اإلنسان، إاّل أّن حرية الصحافة والحريات 

العامة مقيدة باحرتام القوانني العامة وأحكام قانون العقوبات اللبناين وقانون املطبوعات”2
 القدح3 ويعُد قدًحا “كلُّ لفظة ازدراء أو سباب وكّل تعبري أو رسم يشفان عن التحقري إذا 

مل ينطِو عىل نسبة أمر ما”.4
 تحقري األشخاص أو تحقري العلم أو الشعار الوطني عالنية5  أو الشعائر الدينية.6 والتحقري 
كافة  والكتابات  األعامل  اللبناين  العقوبات  قانون  ويجرّم  هذا  االزدراء”.  عىل  “الحث  هو 
والخطبات كلّها التي يُقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات املذهبية أو العنرصية أو الحّض 
عىل النزاع بني الطوائف ومختلف عنارص األمة.7 وقد قضت املحاكم اللبنانية بأنّه ال يعترب”أّي 
فعل مخالف أو غري متوافق مع أحكام الدين، سواء باملامرسة أو بالتعبري، فعاًل يّس بقدسية 
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اعرتا�ض الطريق

جهات غري ر�سمية

أشار عدٌد من الفنانني والعاملني يف القطاع الفّني يف املساحات العامة إىل مضايقات يتعرضون 
أو  األحياء  بعض  “مسيطرين”عىل  وميليشيات  تابعة ألحزاب  عنارص  أيدي  عىل  أحيانًا  لها 
الشوارع التي يُنّفذ العمل الفّني يف نطاقها. وملّا كانت موافقة البلدية عىل إقامة العمل تأخذ 
املختّصة يف نطاق  الرشطة  إىل  تُبلّغ حكاًم  ثّم  املسبقة  العدلية  الضابطة  االعتبار رأي  بعني 
البلدي، فإّن تحّصن العاملني مبوافقة السلطة املحلية من شأنه رّد أي اعرتاض أو عرقلة تُثريها 

جهات غري رسمية.

 

التخريب

إّن القانون اللبناين وال سيام قانون العقوبات )راجع القسم “إجراءات قضائية أدناه”( يعاقب 
عىل األفعال واألعامل التي قد ينتج عنها تخريب يف االمالك العامة والخاصة عىل حد سواء.
وال تستثني النصوص القانونية هذه األعامل الفنية والثقافية التي قد تطالها املالحقة الجزائية 
يف حال نشأ عنها مّس باألمالك واملساحات أو تعرض إليها أو تعدٍّ عليها. هذا وُيكن مطالبة 
املعنيني بتعويضات عن األعطال واألرضار التي وقعت بسبب األعامل واألفعال التي قاموا بها.  

اإجراءات ق�سائية

املستعملة  الوسائل  لجهة  الجزايئ/العقايب:  الطابع  ذات  األحكام 
ومدى تعرّضها للجمهور 

إّن القيام بأعامل وتنظيم نشاطات لها طابع فّني وثقايف يف الحيّز العام و/أو يف املساحات 
املتاحة للجمهور أمٌر ممكن أن يعرّض الفنان أو القيّم الفّني أو املنظم إىل بعض املالحقات 

فإّن كلم��ة الفصل النهائيّة يف هذا 
العاّمة  للسلطات  تعود  الصدد 

وحدها دون سواها

وُيكن تقديم طلبات املشاريع املنوي 
إقامتها يف وسط بريوت من خالل ملئ 
االستامرة املتوافرة يف قسم مستندات 

واستامرات من هذا الدليل.

ص. 44

االستحصال  عدم  من  فتنتج  األوىل  الحالة  اثنتني.  حالتني  يف  وذلك  العقوبات،  أو  الجزائية 
فتتأىت  الثانية  الحالة  وأّما  املفروضة،  باإلجراءات  التقيّد  عدم  أو  املطلوبة  الرتاخيص  عىل 
الفنية ومالحقتها، وإن كان  اللبناين يف مراقبة األعامل  العام  عن الصالحية املمنوحة لألمن 

الرتخيص قد أُصِدَر فعاًل.
 

معاقبة القانون التعرض أو التعدي عىل األمالك العامة

يعاقب القانون اللبناين عىل األفعال التي من شأنها تشكيل تعّديات أو مخالفات أو تجاوزات 
تتعرض لها األمالك العاّمة وذلك بغية حاميتها ودرًءا لعرقلة استعاملها. 

وفيام ييل أمثلة عن الجرائم التي نّص عليها قانون العقوبات واملتعلقة بالتعدي عىل األمالك 
العامة وهي:

 االعتداء عىل سالمة طرق النقل واملواصالت؛1
 هدم األمالك العامة وتخريبها؛2

 الغصب الواقع عىل الطرقات العامة أو أمالك الدولة أو األمالك املشاعية؛3
 تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها؛4

 مختلف األعامل التي تعيق استعامل العموم الطرقات العامة أو تعرتض سالمتهم5، ونذكر منها: 

1- تطويف الطرق العامة؛
2- سد الطريق العامة من دون داٍع أو إذن من السلطة بوضع أي يشء ينع حرية املرور 

وسالمته أو يضيقهام؛
3- إهامل التنبيه نهاًرا والتنوير لياًل أمام الحفريات وغريها من األشغال املأذون بإجرائها أو 

أمام سائر املواد وغريها من األشياء املأذون بوضعها يف الساحات وعىل الطرق العامة؛ 
4- إطفاء القناديل أو الفوانيس املستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو تلفها؛

5- وضع أقذاٍر أو كناسة أو أي يشء آخر عىل الطريق العامة أو رميها عليها؛
6- رمي أقذاٍر أو غريها من األشياء الضارة عن غري انتباه أو إسقاطها عىل أحد الناس؛

للعبادة  املعدة  العامة واملقابر واألبنية  التاريخية واألبنية  7-  وضع إعالنات عىل األنصاب 
ويخضع االستعامل الجامعي ملبادئ الحرية واملساواة واملجانية. 

1 | املواد 595 حتى 600 من قانون العقوبات: 

املادة 595- من أحدث تخريبًا عن قصد يف طريق عام أو يف إحدى املنشآت العامة أو ألحق بها رضًرا 

أو عىل  السري  إذا نشأ عن فعله خطر عىل سالمة  بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني  عن قصد عوقب 

السالمة العامة.

ويعاقب بالحبس حتى سنة عىل األكرث املتعهد أو املنفذ أو الوكيل أو املرشف عىل إشغال الكهرباء أو 

املياه أو الهاتف أو املجارير أو ترميم الطرقات أو إصالحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو 

آثار عىل الطرقات أثناء األعامل أو بعد إنجازها من شأنها أن تعرقل دون مربر حرية السري عليها أو تحد 

من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السري ويعرض السالمة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه عىل 

املوظف أو املستخدم املسؤول عن الرقابة واإلرشاف عىل هذه األعامل وحسن تنفيذها.

كام ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغااًل خاصة أو عامة عىل الطرقات العامة من دون أن 

يكون لديه ترخيص لذلك من السلطات املختصة.

املادة 596- من عطل خطًا حديديًّا أو آالت الحركة أو اإلشارة أو وضع شيئًا يحول دون السري أو استعمل 

وسيلة ما إلحداث التصادم بني القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال 

تنقص عن الخمس سنوات.

املادة 597- يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آالت اإلشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أي 

وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط املركبة الهوائية كانت العقوبة عرش سنوات عىل األقل.

املادة 598- من أقدم قصًدا عىل قطع سري املخابرات الربقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق 

إن كنَت تنوي إقام��ة العمل قرب 
مركز رشطة أو حاجز عسكري 
أو مط��ار أو مرف��أ أو غري ذلك من 
املؤسسات الرسمية، فتأكّد من 
استحصالك عىل تراخيٍص أو إجازات 
إضافية من السلطات املعنيّة وذلك 

قبل بدء تنفيذ املرشوع. 
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اعرتا�ض الطريق

جهات غري ر�سمية

أشار عدٌد من الفنانني والعاملني يف القطاع الفّني يف املساحات العامة إىل مضايقات يتعرضون 
أو  األحياء  بعض  “مسيطرين”عىل  وميليشيات  تابعة ألحزاب  عنارص  أيدي  عىل  أحيانًا  لها 
الشوارع التي يُنّفذ العمل الفّني يف نطاقها. وملّا كانت موافقة البلدية عىل إقامة العمل تأخذ 
املختّصة يف نطاق  الرشطة  إىل  تُبلّغ حكاًم  ثّم  املسبقة  العدلية  الضابطة  االعتبار رأي  بعني 
البلدي، فإّن تحّصن العاملني مبوافقة السلطة املحلية من شأنه رّد أي اعرتاض أو عرقلة تُثريها 

جهات غري رسمية.

 

التخريب

إّن القانون اللبناين وال سيام قانون العقوبات )راجع القسم “إجراءات قضائية أدناه”( يعاقب 
عىل األفعال واألعامل التي قد ينتج عنها تخريب يف االمالك العامة والخاصة عىل حد سواء.
وال تستثني النصوص القانونية هذه األعامل الفنية والثقافية التي قد تطالها املالحقة الجزائية 
يف حال نشأ عنها مّس باألمالك واملساحات أو تعرض إليها أو تعدٍّ عليها. هذا وُيكن مطالبة 
املعنيني بتعويضات عن األعطال واألرضار التي وقعت بسبب األعامل واألفعال التي قاموا بها.  

اإجراءات ق�سائية

املستعملة  الوسائل  لجهة  الجزايئ/العقايب:  الطابع  ذات  األحكام 
ومدى تعرّضها للجمهور 

إّن القيام بأعامل وتنظيم نشاطات لها طابع فّني وثقايف يف الحيّز العام و/أو يف املساحات 
املتاحة للجمهور أمٌر ممكن أن يعرّض الفنان أو القيّم الفّني أو املنظم إىل بعض املالحقات 

فإّن كلم��ة الفصل النهائيّة يف هذا 
العاّمة  للسلطات  تعود  الصدد 

وحدها دون سواها

وُيكن تقديم طلبات املشاريع املنوي 
إقامتها يف وسط بريوت من خالل ملئ 
االستامرة املتوافرة يف قسم مستندات 

واستامرات من هذا الدليل.

ص. 44

االستحصال  عدم  من  فتنتج  األوىل  الحالة  اثنتني.  حالتني  يف  وذلك  العقوبات،  أو  الجزائية 
فتتأىت  الثانية  الحالة  وأّما  املفروضة،  باإلجراءات  التقيّد  عدم  أو  املطلوبة  الرتاخيص  عىل 
الفنية ومالحقتها، وإن كان  اللبناين يف مراقبة األعامل  العام  عن الصالحية املمنوحة لألمن 

الرتخيص قد أُصِدَر فعاًل.
 

معاقبة القانون التعرض أو التعدي عىل األمالك العامة

يعاقب القانون اللبناين عىل األفعال التي من شأنها تشكيل تعّديات أو مخالفات أو تجاوزات 
تتعرض لها األمالك العاّمة وذلك بغية حاميتها ودرًءا لعرقلة استعاملها. 

وفيام ييل أمثلة عن الجرائم التي نّص عليها قانون العقوبات واملتعلقة بالتعدي عىل األمالك 
العامة وهي:

 االعتداء عىل سالمة طرق النقل واملواصالت؛1
 هدم األمالك العامة وتخريبها؛2

 الغصب الواقع عىل الطرقات العامة أو أمالك الدولة أو األمالك املشاعية؛3
 تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها؛4

 مختلف األعامل التي تعيق استعامل العموم الطرقات العامة أو تعرتض سالمتهم5، ونذكر منها: 

1- تطويف الطرق العامة؛
2- سد الطريق العامة من دون داٍع أو إذن من السلطة بوضع أي يشء ينع حرية املرور 

وسالمته أو يضيقهام؛
3- إهامل التنبيه نهاًرا والتنوير لياًل أمام الحفريات وغريها من األشغال املأذون بإجرائها أو 

أمام سائر املواد وغريها من األشياء املأذون بوضعها يف الساحات وعىل الطرق العامة؛ 
4- إطفاء القناديل أو الفوانيس املستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو تلفها؛

5- وضع أقذاٍر أو كناسة أو أي يشء آخر عىل الطريق العامة أو رميها عليها؛
6- رمي أقذاٍر أو غريها من األشياء الضارة عن غري انتباه أو إسقاطها عىل أحد الناس؛

للعبادة  املعدة  العامة واملقابر واألبنية  التاريخية واألبنية  7-  وضع إعالنات عىل األنصاب 
ويخضع االستعامل الجامعي ملبادئ الحرية واملساواة واملجانية. 

1 | املواد 595 حتى 600 من قانون العقوبات: 

املادة 595- من أحدث تخريبًا عن قصد يف طريق عام أو يف إحدى املنشآت العامة أو ألحق بها رضًرا 

أو عىل  السري  إذا نشأ عن فعله خطر عىل سالمة  بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني  عن قصد عوقب 

السالمة العامة.

ويعاقب بالحبس حتى سنة عىل األكرث املتعهد أو املنفذ أو الوكيل أو املرشف عىل إشغال الكهرباء أو 

املياه أو الهاتف أو املجارير أو ترميم الطرقات أو إصالحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو 

آثار عىل الطرقات أثناء األعامل أو بعد إنجازها من شأنها أن تعرقل دون مربر حرية السري عليها أو تحد 

من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السري ويعرض السالمة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه عىل 

املوظف أو املستخدم املسؤول عن الرقابة واإلرشاف عىل هذه األعامل وحسن تنفيذها.

كام ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغااًل خاصة أو عامة عىل الطرقات العامة من دون أن 

يكون لديه ترخيص لذلك من السلطات املختصة.

املادة 596- من عطل خطًا حديديًّا أو آالت الحركة أو اإلشارة أو وضع شيئًا يحول دون السري أو استعمل 

وسيلة ما إلحداث التصادم بني القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال 

تنقص عن الخمس سنوات.

املادة 597- يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آالت اإلشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أي 

وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط املركبة الهوائية كانت العقوبة عرش سنوات عىل األقل.

املادة 598- من أقدم قصًدا عىل قطع سري املخابرات الربقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق 

إن كنَت تنوي إقام��ة العمل قرب 
مركز رشطة أو حاجز عسكري 
أو مط��ار أو مرف��أ أو غري ذلك من 
املؤسسات الرسمية، فتأكّد من 
استحصالك عىل تراخيٍص أو إجازات 
إضافية من السلطات املعنيّة وذلك 

قبل بدء تنفيذ املرشوع. 
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وقد جاءت أوىل بوادر تنظيم “الفّنانات” يف بدايات االنتداب مبوجب قرارات صادرة عن 
املفوض السامي يف العرشينات والثالثينات من القرن املايض حيث تضّمن قانون العام 1931 
الناظم للبغاء إشارات عّدة إىل “األرتيستات” وألزم أصحاب املسارح واملقاهي ونوادي الرقص 

مشاركة األجهزة األمنية أسامئهن وعناوينهن. 

يف الواقع، أبقى الترشيع الصادر بعد استقالل لبنان عىل املقاربة نفسها التي اعتمدها املرّشع 
أيّام االنتداب، بحيث يخضع الفنانون األجانب اليوم للمرسوم رقم 10267 الصادر يف 6 آب/ 
أغسطس 1962 اآليل إىل تحديد رشوط دخول الفّنانني والفنانات األجانب إىل لبنان وإقامتهم 
فيه تطبيًقا للقانون الصادر يف 10 متوز/ يوليو 1962 بتنظيم دخول األجانب إىل لبنان واإلقامة 

فيه والخروج منه. 

لبناين يرغب يف  الصادر عام 12008 عىل كّل شخص غري  الفنية  املهن  تنظيم  يفرُض قانون 
مزاولة مهنة فنية داخل األرايض اللبنانية لقاء بدل، االستحصال عىل شهادة  من وزارة الثقافة 
واالستحصال عىل إجازة عمل وتسديد البدالت والرسوم بهذا الشأن؛ إاّل أّن األمَن العام، ال 
يزال يُخضع دخول الفنانني األجانب وخروجهم إىل موافقته ماّم يعني أنه مل يتوقّف بعد عن 

اعتامد التصنيف املعتمد يف القانون القديم الصادر يف العام 1962.
املادة 5 منقانونتنظيامملهنالفنيةرقم 56 تاريخ 2008-12-27

ويخضع دخول الفنان إىل لبنان ملوافقة مديرية األمن العام دون وزارة العمل وذلك بخالف 
اللبنانية. وقد عمد املرسوم الصادر يف  الذين يقدمون للعمل عىل األرايض  سائر األشخاص 
السكن  يف  حريتهن  تقييد  شأنه  من  الفنانات،  لعمل  تنظيمّي  إطار  إىل وضع   1962 العام 
والتنقل والعمل عىل األرايض اللبنانية، وكّل ذلك تحت رقابة األجهزة األمنية ووصايتها. ومن 
بحجة  بالعار  ووصمهن  الفنانات  عزل  إىل  تهدف  التنظيامت  هذه  مجمل  إّن  القول  نافلة 
االشتباه بإمكانية انجرارهن إىل الدعارة، وتظهر سياسة خبيثة يتّبعها املعنيني لجهة تنظيم 
الدعارة يف لبنان بصورة استنسابية وتعّسفية خارج األطر القانونية حرًصا عىل إبقائها دومنا 

االعرتاف رسميًّا بذلك.

املامرسات  عن  وملحة  الترشيع  من  التاريخية  الناحية  هذه  استعراض  من  بّد  ال  وكان 
بالوضعية  الخاصة  اإلشكاليات  معالجة  من  للتمّكن  األمنية  األجهزة  تتبعها  التي  الحالية 
الذي  بالفنانني  الدليل  هذا  ويُعنى  اللبنانية.  األرايض  عىل  األجنبي  للفنان  القانونية 
رقص،  )موسيقى،  الفنون  من  مختلفة  أنواًعا  تتضّمن  ومهرجانات  نشاطات  يف  يشاركون 
إطار  يف  حكومية  غري  وهيئات  جمعيات  األحوال  أغلب  يف  عليها  وتُقيُم  وغريها(  مرسح 
تبادل الثقافات بني الفنانني ودعم وترويج ما يُعرف حاليًّا باملامرسات البديلة أو املستقلّة 
الفئة من األجانب خاضعة لتنظيامت تفرضها  الربح. ولألسف، ال تزال هذه  التي ال تبغي 
َدت أعاله؛ علاًم أّن األجهزة نفسها التي تتوىّل شؤون  األجهزة األمنية شبيهة بتلك التي ُعدِّ
 “الفنانات” العامالت يف املالهي الليلة يف لبنان مختّصة بشؤون العاملني يف القطاع الثقايف.   

رشوط االستحصال عىل تأشرية دخول فنان أجنبي

 دفع ما يُعرف “برسم الفنانني”الذي تبلغ قيمته550,000 ل.ل.، فضاًل عن موجب إيداع 
كفالة قيمتها مليون ل.ل.؛ ثّم دفع تأشرية مرور تبلغ قيمتها 110,000 ل.ل.؛

 إٍبراز “كفيل” الفنان، أي الجهة املحلية التي استقدمته “للعمل” يف لبنان، كيفية تغطية 
مسكنه ومعيشته طوال فرتة إقامته؛

 تعهد بني “الكفيل” و“صاحب الصالة” بشأن العمل الفّني املراد تنفيذه.

فبحسِب هذا القانون، يُسّمى 
 فنانًا “كلُّ شخص يقوم بعرض 
فّني يف األماكن التي تقدم 
باملفرق  الروحية  املرشوب��ات 
وتعرض املشاهد مع املوسيقى 

وتقدم أو ال تقدم الطعام”.

أّن الرشوط تُصبح أكرث رصامًة يف حال كان “الفنان”عريّب الجنسيّة )كأن  تجدر اإلشارة إىل 
دول  من  القادمني  الفّنانني  باستثناء  فلسطينيًّا  أو  مغربيًّا  أو  تونسيًّا  أو  مثاًل  مرصيًّا  يكوَن 
الخليج العريب( أو الوافدين من دول أوروبا الرشقية. يف املُقابل، تُيرّس هذه الرشوط وتُسّهل 

لِلفّنانني الذين يحملون جنسيات أوروبية )الدول الغربية( أو الجنسيّة األمريكية.

 تسهيالت وإجراءات خاصة لإلعفاء من الرسوم وتسهيل 
دخول الفنانني األجانب 

منذ بضعة أعوام، وبناًء عىل مطالبة ملّحة من الجمعيات الثقافية الدولية واملحلّية العاملة 
يف لبنان، استحدث األمن العام آلية تعفي من رسم الفنانني وتسّهل نوًعا ما دخول الفنانني 
األجانب من خالل تقديم ما يسّمى “بطلب اسرتحام” موّجه مبارشة إىل مدير عام األمن 

العام حيث:
 تطلب الجهة الداعية إعفاءها من الرسوم والرشوط األخرى؛ 

 وتبنّي من خالل طلبها ماهية النشاط الذي تقوم به وشبه مجانيته، كام تبنّي أنّها ال تسعى 
لكسب الربح وأّن الفنان ال يتقاىض أي بدل عن العمل الذي يقوم به.

 يف الواقع، تخضع هذه اآللية لسلطة مدير األمن العام االستنسابية الذي له أن يستجيب 
إىل الطلب أو أن يرفضه دومنا تعليل. وقد يستغرق الحصول عىل الجواب مدة تتجاوز الثالثة 
التنظيامت  إىل  الخضوع  إىل  إّما  األحيان  بعض  يف  املهرجانات  منظمي  يدفع  ماّم  أسابيع، 
قد  الذي  األمر  سياحية،  زيارة  حّجة  تحت  األجانب  واستقدام  املخاطرة  إىل  وإّما  العادية 
يعرضهم إىل مساءلة الرقيب يف وقت الحق–وهو أيضاً جهاز تابع لألمن العام- يف حال علم 

هذا األخري بقيام هذا النشاط. 

االأعمال اأو امل�ساريع امُلقامة يف و�سط بريوت

تُدير مؤسسة “سوليدير” منطقة وسط بريوت التجارّي، وهي قد شّكلت هيئة معنيّة بتنظيم 
املناسبات الثقافيّة والفنيّة ضمن حدود هذه املنطقة. وتتمتّع الهيئة هذه بسلطٍة تخّولها 

تقييم املشاريع ودعمها وإجازتها من خالل منحها املوافقة املُسبقة. 

اتّباعها  الواجب  اإللزاميّة  اإلجراءات  عن  تغني  ال  املرشوع  عىل  سوليدير  موافقَة  أّن  غري 
واملذكورة يف األقسام اآلنفة. وعليه، فإّن كلمة الفصل النهائّية يف هذا الصدد تعود للسلطات 

العاّمة وحدها دون سواها. 

إن كنت تنوي دعوة فّن��ان/ة 
أجنبّي/ة للُمشاركة يف مرشوعك، 
فعليَك أن تتقّدم بطلب سمة 
 له/له��ا قبل دخول��ه/ دخولها 

األرايض اللبنانيّة. 
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وقد جاءت أوىل بوادر تنظيم “الفّنانات” يف بدايات االنتداب مبوجب قرارات صادرة عن 
املفوض السامي يف العرشينات والثالثينات من القرن املايض حيث تضّمن قانون العام 1931 
الناظم للبغاء إشارات عّدة إىل “األرتيستات” وألزم أصحاب املسارح واملقاهي ونوادي الرقص 

مشاركة األجهزة األمنية أسامئهن وعناوينهن. 

يف الواقع، أبقى الترشيع الصادر بعد استقالل لبنان عىل املقاربة نفسها التي اعتمدها املرّشع 
أيّام االنتداب، بحيث يخضع الفنانون األجانب اليوم للمرسوم رقم 10267 الصادر يف 6 آب/ 
أغسطس 1962 اآليل إىل تحديد رشوط دخول الفّنانني والفنانات األجانب إىل لبنان وإقامتهم 
فيه تطبيًقا للقانون الصادر يف 10 متوز/ يوليو 1962 بتنظيم دخول األجانب إىل لبنان واإلقامة 

فيه والخروج منه. 

لبناين يرغب يف  الصادر عام 12008 عىل كّل شخص غري  الفنية  املهن  تنظيم  يفرُض قانون 
مزاولة مهنة فنية داخل األرايض اللبنانية لقاء بدل، االستحصال عىل شهادة  من وزارة الثقافة 
واالستحصال عىل إجازة عمل وتسديد البدالت والرسوم بهذا الشأن؛ إاّل أّن األمَن العام، ال 
يزال يُخضع دخول الفنانني األجانب وخروجهم إىل موافقته ماّم يعني أنه مل يتوقّف بعد عن 

اعتامد التصنيف املعتمد يف القانون القديم الصادر يف العام 1962.
املادة 5 منقانونتنظيامملهنالفنيةرقم 56 تاريخ 2008-12-27

ويخضع دخول الفنان إىل لبنان ملوافقة مديرية األمن العام دون وزارة العمل وذلك بخالف 
اللبنانية. وقد عمد املرسوم الصادر يف  الذين يقدمون للعمل عىل األرايض  سائر األشخاص 
السكن  يف  حريتهن  تقييد  شأنه  من  الفنانات،  لعمل  تنظيمّي  إطار  إىل وضع   1962 العام 
والتنقل والعمل عىل األرايض اللبنانية، وكّل ذلك تحت رقابة األجهزة األمنية ووصايتها. ومن 
بحجة  بالعار  ووصمهن  الفنانات  عزل  إىل  تهدف  التنظيامت  هذه  مجمل  إّن  القول  نافلة 
االشتباه بإمكانية انجرارهن إىل الدعارة، وتظهر سياسة خبيثة يتّبعها املعنيني لجهة تنظيم 
الدعارة يف لبنان بصورة استنسابية وتعّسفية خارج األطر القانونية حرًصا عىل إبقائها دومنا 

االعرتاف رسميًّا بذلك.

املامرسات  عن  وملحة  الترشيع  من  التاريخية  الناحية  هذه  استعراض  من  بّد  ال  وكان 
بالوضعية  الخاصة  اإلشكاليات  معالجة  من  للتمّكن  األمنية  األجهزة  تتبعها  التي  الحالية 
الذي  بالفنانني  الدليل  هذا  ويُعنى  اللبنانية.  األرايض  عىل  األجنبي  للفنان  القانونية 
رقص،  )موسيقى،  الفنون  من  مختلفة  أنواًعا  تتضّمن  ومهرجانات  نشاطات  يف  يشاركون 
إطار  يف  حكومية  غري  وهيئات  جمعيات  األحوال  أغلب  يف  عليها  وتُقيُم  وغريها(  مرسح 
تبادل الثقافات بني الفنانني ودعم وترويج ما يُعرف حاليًّا باملامرسات البديلة أو املستقلّة 
الفئة من األجانب خاضعة لتنظيامت تفرضها  الربح. ولألسف، ال تزال هذه  التي ال تبغي 
َدت أعاله؛ علاًم أّن األجهزة نفسها التي تتوىّل شؤون  األجهزة األمنية شبيهة بتلك التي ُعدِّ
 “الفنانات” العامالت يف املالهي الليلة يف لبنان مختّصة بشؤون العاملني يف القطاع الثقايف.   

رشوط االستحصال عىل تأشرية دخول فنان أجنبي

 دفع ما يُعرف “برسم الفنانني”الذي تبلغ قيمته550,000 ل.ل.، فضاًل عن موجب إيداع 
كفالة قيمتها مليون ل.ل.؛ ثّم دفع تأشرية مرور تبلغ قيمتها 110,000 ل.ل.؛

 إٍبراز “كفيل” الفنان، أي الجهة املحلية التي استقدمته “للعمل” يف لبنان، كيفية تغطية 
مسكنه ومعيشته طوال فرتة إقامته؛

 تعهد بني “الكفيل” و“صاحب الصالة” بشأن العمل الفّني املراد تنفيذه.

فبحسِب هذا القانون، يُسّمى 
 فنانًا “كلُّ شخص يقوم بعرض 
فّني يف األماكن التي تقدم 
باملفرق  الروحية  املرشوب��ات 
وتعرض املشاهد مع املوسيقى 

وتقدم أو ال تقدم الطعام”.

أّن الرشوط تُصبح أكرث رصامًة يف حال كان “الفنان”عريّب الجنسيّة )كأن  تجدر اإلشارة إىل 
دول  من  القادمني  الفّنانني  باستثناء  فلسطينيًّا  أو  مغربيًّا  أو  تونسيًّا  أو  مثاًل  مرصيًّا  يكوَن 
الخليج العريب( أو الوافدين من دول أوروبا الرشقية. يف املُقابل، تُيرّس هذه الرشوط وتُسّهل 

لِلفّنانني الذين يحملون جنسيات أوروبية )الدول الغربية( أو الجنسيّة األمريكية.

 تسهيالت وإجراءات خاصة لإلعفاء من الرسوم وتسهيل 
دخول الفنانني األجانب 

منذ بضعة أعوام، وبناًء عىل مطالبة ملّحة من الجمعيات الثقافية الدولية واملحلّية العاملة 
يف لبنان، استحدث األمن العام آلية تعفي من رسم الفنانني وتسّهل نوًعا ما دخول الفنانني 
األجانب من خالل تقديم ما يسّمى “بطلب اسرتحام” موّجه مبارشة إىل مدير عام األمن 

العام حيث:
 تطلب الجهة الداعية إعفاءها من الرسوم والرشوط األخرى؛ 

 وتبنّي من خالل طلبها ماهية النشاط الذي تقوم به وشبه مجانيته، كام تبنّي أنّها ال تسعى 
لكسب الربح وأّن الفنان ال يتقاىض أي بدل عن العمل الذي يقوم به.

 يف الواقع، تخضع هذه اآللية لسلطة مدير األمن العام االستنسابية الذي له أن يستجيب 
إىل الطلب أو أن يرفضه دومنا تعليل. وقد يستغرق الحصول عىل الجواب مدة تتجاوز الثالثة 
التنظيامت  إىل  الخضوع  إىل  إّما  األحيان  بعض  يف  املهرجانات  منظمي  يدفع  ماّم  أسابيع، 
قد  الذي  األمر  سياحية،  زيارة  حّجة  تحت  األجانب  واستقدام  املخاطرة  إىل  وإّما  العادية 
يعرضهم إىل مساءلة الرقيب يف وقت الحق–وهو أيضاً جهاز تابع لألمن العام- يف حال علم 

هذا األخري بقيام هذا النشاط. 

االأعمال اأو امل�ساريع امُلقامة يف و�سط بريوت

تُدير مؤسسة “سوليدير” منطقة وسط بريوت التجارّي، وهي قد شّكلت هيئة معنيّة بتنظيم 
املناسبات الثقافيّة والفنيّة ضمن حدود هذه املنطقة. وتتمتّع الهيئة هذه بسلطٍة تخّولها 

تقييم املشاريع ودعمها وإجازتها من خالل منحها املوافقة املُسبقة. 

اتّباعها  الواجب  اإللزاميّة  اإلجراءات  عن  تغني  ال  املرشوع  عىل  سوليدير  موافقَة  أّن  غري 
واملذكورة يف األقسام اآلنفة. وعليه، فإّن كلمة الفصل النهائّية يف هذا الصدد تعود للسلطات 

العاّمة وحدها دون سواها. 

إن كنت تنوي دعوة فّن��ان/ة 
أجنبّي/ة للُمشاركة يف مرشوعك، 
فعليَك أن تتقّدم بطلب سمة 
 له/له��ا قبل دخول��ه/ دخولها 

األرايض اللبنانيّة. 
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عيل عبد الله للفنان يزن حلواين

املوقعالوسيلةالتاريخ

الكونكورد، الحمرا، يف بريوتغرافيتي/ تدّخل2013

الرتاخيص

ال تراخيص

أُريَد من عمل الغرافيتي هذا أن يقوَم مقاَم نصٍب تذكارّي خاص برجٍل ُمرشّد اسمه عيل 
عبد الله يعرفه رّواد شارع بليس من منطقة الحمرا. فهو لطاملا تواجد يف ذاك الشارع، وقد 
تأثَّر الكثري بوفاته يف ليلٍة قارسةالربد. هذا وقد أثارت وفاته التعاطَف مع املرشدين يف شوارع 
بريوت. لذا، رسم الفنان العمَل هذا عىل حائط موقعٍ قيد اإلنشاء، لكن رُسعان ما تّم تهديه. 

التدخالت | أعامل الغرافيتي

يرتبُط الغرافيتي تاريخيًّا بربوز موسيقى الهيب هوب والراب، وهو يُعّد شكاًل من أشكال التعبري 
الثقايف ووسيلًة للُمطالبة مبكاٍن ما. ويستخدُم الغرافيتي باقًة واسعة من التقنيّات. ولطاملا اقرتن 
الغرافيتي بأشكال التعبري الفنيّة غري الرشعية، لذا ال تزال رشيحة كبرية من املجتمع تعتربه عماًل 

تخريبيًّا، نظرًا إىل كونه يعتمد عىل طيل الجدران يف الحيّز العام بشكٍل غري قانويّن. 

الفنية  األساليب  من  كأسلوٍب  الغرافيتي  اعتمدا  قد  الفنيّة  واملؤسسات  الفّن  عامل  أّن  غري 
املتاحف  الغرافيتي إىل  التطّوَر هذا دخوُل  َوَسَم  املُتاحة والشعبية، وكوسيلة تعبرييّة. وقد 
فناين  بعض  وقد حظَي  الفنيّة. هذا  باملجموعات  دمجه  وذلك من خالل  املؤسسات،  وإىل 

الغرافيتي بشهرٍة شعبية واسعٍة، وقد أصبحوا يُعرفون بأنّهم فنانون ُمعارصون. 

الغرافيتي  بأعامل  القيام  عىل  والخاصة  العامة  املؤسسات  طلب  تزايد  هذه  أيّامنا  وتشهُد 
وذلك لتزيني الجدران وتجميلها بشكٍل قانويّن. غري أنّه يُستحسن اإلشارة إىل هذه األعامل 
باعتامد ُمصطلح “جداريات” وذلك بغية الحفاظ عىل السمة الجدلية واللصيقة بالغرافيتي 

وعىل الثقافة التي لوالها، ملا أبرَص النور. 

يُعّد التدخل شكاًل من أشكال التفاعل مع مساحٍة أو جمهور أو ظرف معنّي، وهو قد ارتبَط 
الفنيّة  األعامل  بقربه من  الفنّي كام ويتميّز  التاريخ  الطليعيّة من  الغربيّة  بالحركات  تاريخيًّا 
إىل  األنظار  لفت  إىل  التدّخُل  ويسعى  عديدة.  ُمعارصة  فنيّة  اختصاصاٍت  وباحتوائه  األدائيّة، 
واقعٍ معنّي أو إىل تغيريه. وال تشرتط أعامل التدّخل االستحصال عىل الرتاخيص واإلجازات، غري 
أنّه ُيكن إيقاف تنفيذها فجأًة يف حال ارتأت السلطات وضَع حّد لها أو يف حال تبنّيَ أّن وقعها 
ا وتضاءَل مع مرور الزمن. إىل ذلك، فقد يتخذ التدخل أشكااًل عّدة منها الغرافيتي  مل يُعد هامًّ
وغري ذلك من فنون الشارع باإلضافة إىل إقامة املُناسبات واألعامل األدائيّة واللقاءات الجامعيّة 
األدائيّة واألعامل املوسيقيّة واملسموعة والتجهيزات واملنحوتات. فلطاملا اعرتَض عمل الغرافيتي 
بطبيعته ومبدأ الرتخيص املسبق، إالّ أنّه يكن أن يندرَج تحت فئة األعامل التي يعاقب القانون 

عليها يف حال تحققت رشوطها حسبام سريُِد يف الفقرة املتعلقة باملالحقة القضائية أدناه.

العمل مع فّنان اأجنبي

كيف يعرّف املرّشع اللبناين “الفنان”؟ 

عرّف قانون تنظيم املهن الفنية الصادر حديثاً )2008( الفّنان عىل أنّه كلُّ “شخص طبيعي يارس 
بصفته مبتكرًا أو مؤديًّا لدور ما يف إحدى فئات الفنون” والتي عدّدها القانون 2008/56 نفسه. 

إشكالية تعريف الفنان األجنبي يف النصوص واإلجراءات املتعلقة 
بدخوله إىل األرايض اللبنانية

ملحة تاريخية 

يف هذا املجال، ال بّد من العودة، وإن بشكٍل ُمقتضٍب، إىل تاريخ السياق الترشيعي الخاص 
مبهنة “ذوي الفنون”الذي ال يزال أثره يظهر يف النصوص الترشيعية املعمول بها حتّى اليوم.

وعليه، تحكُم إجراءات مزدوجة 
تنفيَذ هذه األعامل:

1- اإلج��راءات األوىل فهي الرتخيص 
الواجب االس��تحصال علي��ه من 
البلديّة املعنية لألعامل املؤقتة كافة،

2- واإلج��راءات الثانية فهي رقابة 
األمن العام التي تُفرض، برصف 
النظر عن نيل الرتخيص أو عدمه، 
باعتبار أن ه��ذا األخري يارس 
واسعة  استنس��ابية  صالحيات 
لجهة الرقابة املس��بقة عىل عرض 

املشاهد واألفالم.

الغرافيت��ي )عنَد الطلب(: عىل 
الرغم من أّن فكرة الغرافيتي 
بالتخريب واملاُمرسات  مرتبطة 
غري املؤسساتيّة، تطّور فّن الشارع 
تطلبه  املؤسسات  أصبَحت  بحيث 
وترغب في��ه. يف الواقع، نُّفَذ عدٌد 
ال بأس به من أعامل الغرافيتي 
الضخمة يف ب��ريوت بن��اًء عىل 
طل��ب الجهات الفنيّة واملصارف 

وملُناسباٍت ثقافيّة. 

ن الفّنان
بإذن م
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عيل عبد الله للفنان يزن حلواين

املوقعالوسيلةالتاريخ

الكونكورد، الحمرا، يف بريوتغرافيتي/ تدّخل2013

الرتاخيص

ال تراخيص

أُريَد من عمل الغرافيتي هذا أن يقوَم مقاَم نصٍب تذكارّي خاص برجٍل ُمرشّد اسمه عيل 
عبد الله يعرفه رّواد شارع بليس من منطقة الحمرا. فهو لطاملا تواجد يف ذاك الشارع، وقد 
تأثَّر الكثري بوفاته يف ليلٍة قارسةالربد. هذا وقد أثارت وفاته التعاطَف مع املرشدين يف شوارع 
بريوت. لذا، رسم الفنان العمَل هذا عىل حائط موقعٍ قيد اإلنشاء، لكن رُسعان ما تّم تهديه. 

التدخالت | أعامل الغرافيتي

يرتبُط الغرافيتي تاريخيًّا بربوز موسيقى الهيب هوب والراب، وهو يُعّد شكاًل من أشكال التعبري 
الثقايف ووسيلًة للُمطالبة مبكاٍن ما. ويستخدُم الغرافيتي باقًة واسعة من التقنيّات. ولطاملا اقرتن 
الغرافيتي بأشكال التعبري الفنيّة غري الرشعية، لذا ال تزال رشيحة كبرية من املجتمع تعتربه عماًل 

تخريبيًّا، نظرًا إىل كونه يعتمد عىل طيل الجدران يف الحيّز العام بشكٍل غري قانويّن. 

الفنية  األساليب  من  كأسلوٍب  الغرافيتي  اعتمدا  قد  الفنيّة  واملؤسسات  الفّن  عامل  أّن  غري 
املتاحف  الغرافيتي إىل  التطّوَر هذا دخوُل  َوَسَم  املُتاحة والشعبية، وكوسيلة تعبرييّة. وقد 
فناين  بعض  وقد حظَي  الفنيّة. هذا  باملجموعات  دمجه  وذلك من خالل  املؤسسات،  وإىل 

الغرافيتي بشهرٍة شعبية واسعٍة، وقد أصبحوا يُعرفون بأنّهم فنانون ُمعارصون. 

الغرافيتي  بأعامل  القيام  عىل  والخاصة  العامة  املؤسسات  طلب  تزايد  هذه  أيّامنا  وتشهُد 
وذلك لتزيني الجدران وتجميلها بشكٍل قانويّن. غري أنّه يُستحسن اإلشارة إىل هذه األعامل 
باعتامد ُمصطلح “جداريات” وذلك بغية الحفاظ عىل السمة الجدلية واللصيقة بالغرافيتي 

وعىل الثقافة التي لوالها، ملا أبرَص النور. 

يُعّد التدخل شكاًل من أشكال التفاعل مع مساحٍة أو جمهور أو ظرف معنّي، وهو قد ارتبَط 
الفنيّة  األعامل  بقربه من  الفنّي كام ويتميّز  التاريخ  الطليعيّة من  الغربيّة  بالحركات  تاريخيًّا 
إىل  األنظار  لفت  إىل  التدّخُل  ويسعى  عديدة.  ُمعارصة  فنيّة  اختصاصاٍت  وباحتوائه  األدائيّة، 
واقعٍ معنّي أو إىل تغيريه. وال تشرتط أعامل التدّخل االستحصال عىل الرتاخيص واإلجازات، غري 
أنّه ُيكن إيقاف تنفيذها فجأًة يف حال ارتأت السلطات وضَع حّد لها أو يف حال تبنّيَ أّن وقعها 
ا وتضاءَل مع مرور الزمن. إىل ذلك، فقد يتخذ التدخل أشكااًل عّدة منها الغرافيتي  مل يُعد هامًّ
وغري ذلك من فنون الشارع باإلضافة إىل إقامة املُناسبات واألعامل األدائيّة واللقاءات الجامعيّة 
األدائيّة واألعامل املوسيقيّة واملسموعة والتجهيزات واملنحوتات. فلطاملا اعرتَض عمل الغرافيتي 
بطبيعته ومبدأ الرتخيص املسبق، إالّ أنّه يكن أن يندرَج تحت فئة األعامل التي يعاقب القانون 

عليها يف حال تحققت رشوطها حسبام سريُِد يف الفقرة املتعلقة باملالحقة القضائية أدناه.

العمل مع فّنان اأجنبي

كيف يعرّف املرّشع اللبناين “الفنان”؟ 

عرّف قانون تنظيم املهن الفنية الصادر حديثاً )2008( الفّنان عىل أنّه كلُّ “شخص طبيعي يارس 
بصفته مبتكرًا أو مؤديًّا لدور ما يف إحدى فئات الفنون” والتي عدّدها القانون 2008/56 نفسه. 

إشكالية تعريف الفنان األجنبي يف النصوص واإلجراءات املتعلقة 
بدخوله إىل األرايض اللبنانية

ملحة تاريخية 

يف هذا املجال، ال بّد من العودة، وإن بشكٍل ُمقتضٍب، إىل تاريخ السياق الترشيعي الخاص 
مبهنة “ذوي الفنون”الذي ال يزال أثره يظهر يف النصوص الترشيعية املعمول بها حتّى اليوم.

وعليه، تحكُم إجراءات مزدوجة 
تنفيَذ هذه األعامل:

1- اإلج��راءات األوىل فهي الرتخيص 
الواجب االس��تحصال علي��ه من 
البلديّة املعنية لألعامل املؤقتة كافة،

2- واإلج��راءات الثانية فهي رقابة 
األمن العام التي تُفرض، برصف 
النظر عن نيل الرتخيص أو عدمه، 
باعتبار أن ه��ذا األخري يارس 
واسعة  استنس��ابية  صالحيات 
لجهة الرقابة املس��بقة عىل عرض 

املشاهد واألفالم.

الغرافيت��ي )عنَد الطلب(: عىل 
الرغم من أّن فكرة الغرافيتي 
بالتخريب واملاُمرسات  مرتبطة 
غري املؤسساتيّة، تطّور فّن الشارع 
تطلبه  املؤسسات  أصبَحت  بحيث 
وترغب في��ه. يف الواقع، نُّفَذ عدٌد 
ال بأس به من أعامل الغرافيتي 
الضخمة يف ب��ريوت بن��اًء عىل 
طل��ب الجهات الفنيّة واملصارف 

وملُناسباٍت ثقافيّة. 

ن الفّنان
بإذن م
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تذكّر بأن تتزّود بهويّتَك وبصورة إضافيّة 
عنها وبعدٍد من الطوابع عنَد تقديَك 

الطلب إىل السلطة الرسمية. 

تأكّد من تسليم طلبك إىل بلدية بريوت 
قبَل ثالثة أشهر عىل األقل من تاريخ بدء 

املرشوع. وتجدر اإلشارة إىل أّن العملية 
هذه قد تكون أرسع يف حال أُقيَم العمل 

يف مناطق أخرى خارج نطاق بريوت. 

نصائح

يُنصُح باالستحصال عىل بوليصة تأمني يف 
حال تطلّب عملك وضع تجهيزاٍت كثرية 
ُيكن أن تلحق الرضر يف الحيّز العام أو 

تهّدد سالمة الجمهور.

تذكّر بأن تتزّود بهويّتَك وبصورة 
إضافيّة عنها وبعدٍد من الطوابع عنَد 

تقديَك الطلب إىل السلطة املحلية 
ووزارة الثقافة. 

 

نصائح



تذكّر بأن تتزّود بهويّتَك وبصورة إضافيّة 
عنها وبعدٍد من الطوابع عنَد تقديَك 

الطلب إىل السلطة الرسمية. 

تأكّد من تسليم طلبك إىل بلدية بريوت 
قبَل ثالثة أشهر عىل األقل من تاريخ بدء 

املرشوع. وتجدر اإلشارة إىل أّن العملية 
هذه قد تكون أرسع يف حال أُقيَم العمل 

يف مناطق أخرى خارج نطاق بريوت. 

نصائح

يُنصُح باالستحصال عىل بوليصة تأمني يف 
حال تطلّب عملك وضع تجهيزاٍت كثرية 
ُيكن أن تلحق الرضر يف الحيّز العام أو 

تهّدد سالمة الجمهور.

تذكّر بأن تتزّود بهويّتَك وبصورة 
إضافيّة عنها وبعدٍد من الطوابع عنَد 

تقديَك الطلب إىل السلطة املحلية 
ووزارة الثقافة. 

 

نصائح



اأخذ  امل�ساهد،  عر�ض  تت�سّمن  التي  امل�ساريع  اأو  االأعمال 

امل�ساهد وال�سور، ال�سوتيات، جتّمع اجلمهور

قد تنتج و/أو تتضّمن األعامل الفنية املذكورة أعاله الصوتيات واملرئيات وتواجد الجمهور، 
وهو أمر يستلزم يف بعض األحيان التقيّد بإجراءات إضافية وخاصة:

أخذ املشاهد والصور

التصويُر يف الحيّز العام نوعان، فإّما تصويٌر شميّس متجّول وإّما تصوير أفالم. وييّز القانون 
بني النوعني آنفي الذكر لجهة اإلجراءات العملية والرتاخيص الواجب االستحصال عليها.

التصوير مهنة له.  النوع من  أنّه َمن أخذ هذا  القانون املصور املتجول عىل  يُعرّف   .1
ويف هذه الحالة، يعوُد للبلدية تحديد املناطق التي ُينع فيها احرتاف املهن بالتجّول، 
املعطى  الرتخيص  ويثبّت  مسبق.  ترخيص  مبوجب  إاّل  املتجول،  املصّور  ضمنها  ومن 
بشارة خاصة يضعها املهني يف مكاٍن ظاهر للعيان، بعد استيفاء البلدية رسم ترخيص 
مقطوع.1ويعاقب املخالف  بغرامة مقطوعة وينع من مزاولة املهنة إىل حني االستحصال 

عىل الرتخيص. 
املواد 60 و 61 و62 من قانون العالوات والرسوم البلدية للعام 1988 املعدل وفق القانون 14 تاريخ 

1990-8-20

2. أما تصوير األفالم، فهو بحاجة إىل إجازة مسبقة من األمن العام. وعىل الرغم من أّن ال سنَد 
يف القانون لذلك، إاّل أّن االستحصال عىل هذا الرتخيص يبقى غالبًا بالنسبة إىل العاملني يف هذا 
املجال أمر رضورّي لتجاوز عوائق واقعية معيّنة وال سيام يف الحاالت التي تستدعي تصوير 
مشاهد يف األماكن العامة وخصوًصا يف األماكن التي تثري حساسية معينة. فهو رشط ملراجعة 
أّي من الجهات األخرى التي يقتيض الحصول عىل موافقتها عىل تصوير املشاهد، وعىل رأسها 

قيادة الجيش واملديرية العامة لقوى األمن الداخيل.

إىل ذلك، يُعّد الرتخيص املسبق للتصوير رشطًا للحصول عىل إجازة بعرض الفيلم، تحت طائلة 
اللجوء إىل معامالت التسوية التي تتم خارج أّي إطار قانوين. وتجدر اإلشارة إىل أّن االستحصال 

عىل إجازة التصوير مل يعد رشطًا للحصول عىل دعٍم مايّل من وزارة الثقافة إلنتاج فيلٍم ما. 

عرض املشاهد

تخضع األرشطة السينامئية جميعها للمراقبة وال يجوز عرضها عىل الجمهور يف قاعات السينام 
أو يف النوادي الخاصة أو يف أي مكان آخر إال بإجازة من املديرية العامة لألمن العام.1

املادة 1 من قانون إخضاع جميع االرشطة السينامئية للمراقبة بواسطة املديرية العامة لألمن العام 
الصادر بتاريخ 27 ترشين الثاين 1947

الصوتيات وتجمع املارة/املشاهدين

تعّد هذه األعامل انعكاًسا حيًّا يُكرّس الحّق يف التجّمع واالجتامع حول األعامل الفنيّة املؤقتة. 
البلدية. أي  املحلية  اإلدارة  من  ترخيٍص  إىل  إاّل  تحتاج  وال  والدستور  القانون  يكفلها  لذا، 

قد يس��تغرق إصدار الرتخيص 
وقتً��ا إضافيًّا، يف حال��ة األعامل أو 
املش��اريع االس��تثنائيّة التي يُعّد 
جدولها غري منتظم أو تتوّجه إىل 
جمهوٍر معنّي. وقد يتطلّب األمر يف 
بعض الحاالت ُمامرس��ة املزيد من 
الضغط من أجل االس��تحصال عىل 

الرتخيص الالزم. 

ال اسم له للفنان إنتي

املوقعالوسيلةالتاريخ

مبًنى خاص يف شارع الحمراغرافيتيأيلول 2012

الرتاخيص

إذن مالك املبنى باإلضافة إىل ترخيٍص من كّل من املُحافظ ومجلس البلدية

 قاَم إنتي بإعداِد جداريّة كبرية وضخمة، وذلك ضمن إطار فعاليات معرض “الحائط األبيض” 
الذي نظّمه مركز بريوت للفن. وقد رمى املعرض إىل إعادة النظر يف املشهد الغرافيتي يف 
لبنان وإىل استقدام الفنانني الدوليني، ومن بينهم إنتي، للعمل عىل تنفيذ أعامٍل فنيّة. فرسَم 
إنتي وجًها خشبيًّا يحمُل جديًا صغريًا، وهي رسمٌة يُرّجُح أنّها تحمل دالالت رمزيّة خاصة 

مبسقط رأس إنتي، أي شييل. 

ّن
ت للف

ن الفّنان ومركز بيرو
بإذن م

3031



اأخذ  امل�ساهد،  عر�ض  تت�سّمن  التي  امل�ساريع  اأو  االأعمال 

امل�ساهد وال�سور، ال�سوتيات، جتّمع اجلمهور

قد تنتج و/أو تتضّمن األعامل الفنية املذكورة أعاله الصوتيات واملرئيات وتواجد الجمهور، 
وهو أمر يستلزم يف بعض األحيان التقيّد بإجراءات إضافية وخاصة:

أخذ املشاهد والصور

التصويُر يف الحيّز العام نوعان، فإّما تصويٌر شميّس متجّول وإّما تصوير أفالم. وييّز القانون 
بني النوعني آنفي الذكر لجهة اإلجراءات العملية والرتاخيص الواجب االستحصال عليها.

التصوير مهنة له.  النوع من  أنّه َمن أخذ هذا  القانون املصور املتجول عىل  يُعرّف   .1
ويف هذه الحالة، يعوُد للبلدية تحديد املناطق التي ُينع فيها احرتاف املهن بالتجّول، 
املعطى  الرتخيص  ويثبّت  مسبق.  ترخيص  مبوجب  إاّل  املتجول،  املصّور  ضمنها  ومن 
بشارة خاصة يضعها املهني يف مكاٍن ظاهر للعيان، بعد استيفاء البلدية رسم ترخيص 
مقطوع.1ويعاقب املخالف  بغرامة مقطوعة وينع من مزاولة املهنة إىل حني االستحصال 

عىل الرتخيص. 
املواد 60 و 61 و62 من قانون العالوات والرسوم البلدية للعام 1988 املعدل وفق القانون 14 تاريخ 

1990-8-20

2. أما تصوير األفالم، فهو بحاجة إىل إجازة مسبقة من األمن العام. وعىل الرغم من أّن ال سنَد 
يف القانون لذلك، إاّل أّن االستحصال عىل هذا الرتخيص يبقى غالبًا بالنسبة إىل العاملني يف هذا 
املجال أمر رضورّي لتجاوز عوائق واقعية معيّنة وال سيام يف الحاالت التي تستدعي تصوير 
مشاهد يف األماكن العامة وخصوًصا يف األماكن التي تثري حساسية معينة. فهو رشط ملراجعة 
أّي من الجهات األخرى التي يقتيض الحصول عىل موافقتها عىل تصوير املشاهد، وعىل رأسها 

قيادة الجيش واملديرية العامة لقوى األمن الداخيل.

إىل ذلك، يُعّد الرتخيص املسبق للتصوير رشطًا للحصول عىل إجازة بعرض الفيلم، تحت طائلة 
اللجوء إىل معامالت التسوية التي تتم خارج أّي إطار قانوين. وتجدر اإلشارة إىل أّن االستحصال 

عىل إجازة التصوير مل يعد رشطًا للحصول عىل دعٍم مايّل من وزارة الثقافة إلنتاج فيلٍم ما. 

عرض املشاهد

تخضع األرشطة السينامئية جميعها للمراقبة وال يجوز عرضها عىل الجمهور يف قاعات السينام 
أو يف النوادي الخاصة أو يف أي مكان آخر إال بإجازة من املديرية العامة لألمن العام.1

املادة 1 من قانون إخضاع جميع االرشطة السينامئية للمراقبة بواسطة املديرية العامة لألمن العام 
الصادر بتاريخ 27 ترشين الثاين 1947

الصوتيات وتجمع املارة/املشاهدين

تعّد هذه األعامل انعكاًسا حيًّا يُكرّس الحّق يف التجّمع واالجتامع حول األعامل الفنيّة املؤقتة. 
البلدية. أي  املحلية  اإلدارة  من  ترخيٍص  إىل  إاّل  تحتاج  وال  والدستور  القانون  يكفلها  لذا، 

قد يس��تغرق إصدار الرتخيص 
وقتً��ا إضافيًّا، يف حال��ة األعامل أو 
املش��اريع االس��تثنائيّة التي يُعّد 
جدولها غري منتظم أو تتوّجه إىل 
جمهوٍر معنّي. وقد يتطلّب األمر يف 
بعض الحاالت ُمامرس��ة املزيد من 
الضغط من أجل االس��تحصال عىل 

الرتخيص الالزم. 

ال اسم له للفنان إنتي

املوقعالوسيلةالتاريخ

مبًنى خاص يف شارع الحمراغرافيتيأيلول 2012

الرتاخيص

إذن مالك املبنى باإلضافة إىل ترخيٍص من كّل من املُحافظ ومجلس البلدية

 قاَم إنتي بإعداِد جداريّة كبرية وضخمة، وذلك ضمن إطار فعاليات معرض “الحائط األبيض” 
الذي نظّمه مركز بريوت للفن. وقد رمى املعرض إىل إعادة النظر يف املشهد الغرافيتي يف 
لبنان وإىل استقدام الفنانني الدوليني، ومن بينهم إنتي، للعمل عىل تنفيذ أعامٍل فنيّة. فرسَم 
إنتي وجًها خشبيًّا يحمُل جديًا صغريًا، وهي رسمٌة يُرّجُح أنّها تحمل دالالت رمزيّة خاصة 

مبسقط رأس إنتي، أي شييل. 

ّن
ت للف

ن الفّنان ومركز بيرو
بإذن م
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آلو شايفني؟ للفنان رأفت مجذوب

املوقعالوسيلةالتاريخ

4 متوز 
2015

تجهيٌز عام / عمٌل 
أدايّئ تفاعيّلّ

اثنا عرش موقًعا مختلًفا تّم اإلعالن عنها عرب وسائل 
التواصل االجتامعيّة بغية إعالم عاّمة الناس باملحطات 

التي ستتوقّف الشاحنة فيها.

الرتاخيص

 إذن عرض من بلدية بريوت وإجازة من سوليدير باإلضافة إىل وإذن تصوير شفهّي 
من األمن العام

"ألو، شايفني؟" هو عمٌل أدايّئ ليوٍم واحد ُعرَِض يف إثني عرش موقًعا مهجوًرا يف بريوت، مبا 
يف ذلك محطة شارل حلو للحافالت، وهوليداي إن والسان جورج ومرسح لو كوليسيه. فقد 
ُزّودت شاحنٌة لنقل الخضار بشاشة عرض من طراز LED التي ما إن وقفت أماَم املواقع حتّى 
أجرت حواًرا خياليًّا معها كلٌّ حسَب تاريخه. وقد تبع ذلك جلسة أسئلة وأجوبة بحيث ُدِعَي 
الجمهور إىل تدوين األسئلة التي يوّدون توجيهها إىل املوقع عىل منّصاٍت عىل االنرتنت وقد 

حصلوا عىل إجاباٍت خياليّة من نتاج الفّنان نفسه، وكأنها األبنية التي تتكلم. 

ويرشُح روي ديب )منتج املرشوع( الفكرة هذه قائاًل: "كانت فكرة رأفت مجذوب األساسيّة 
البيضاوي ”السيتي سنرت“  يف وسط بريوت. لذا،  LED عىل مبنى  تقوم عىل تعليق شاشة 
اإلذن  أن  تبنّي  لكّنه  الخصوص،  هذا  يف  سوليدير  من  إذٍن  عىل  االستحصال  بطلب  تقدمنا 
غري منوط برشكة سوليدير فقط، بل يتستدعي موافقة املالكني، وبسبب تعّقد األمور قّرر 
مجذوب حّل املسألة من خالل تعديل الفكرة األساسية وتحويلها إىل شاحنة تتنقل ما بني 
عدد من املباين املهجورة يف بريوت وفسح املجال لتفاعل سكان املدينة معها بدالً من التفاعل 
مع موقعٍ واحٍد ال غري. وعليه، توّجهنا إىل األمن العام من أجل طلب الحصول عىل ترخيص 
تصوير يف الشارع، فرشحنا ماهيّة املرشوع وحّددنا خارطة األماكن التي ستمّر بها الشاحنة 
تأكد  وبعد  هنالك،  السينام.  قسم  إىل  التوجه  مّنا  املوظّفون  طلَب  عندها  تصويره.  وآليّة 
للتقّدم  ُمِنحنا رقاًم  الطائفيّة،  النعرات  يثري  بأن املرشوع ال  العام  املعنيني يف مديريّة األمن 
بأّن  خالله  أُخربنا  هاتفيًّا  اتصااًل  تلّقينا  الطلب،  تقديم  عملية  متابعتنا  أثناء  ويف  بالطلب. 
به،  علٍم  عىل  أصبح  العام  األمن  أّن  إاّل  السينام،  قسم  اختصاص  يندرج ضمن  ال  املرشوع 
وعليه، ُيكننا مواصلة تنفيذ العمل. بعد ذلك، توّجهنا إىل البلديّة لتقديم طلب إذن العرض، 
حيث تّم إبالغنا بأن عمليّة االستحصال عىل الرتخيص قد تطول وبسبب ضيق الوقت كان 
ال بّد من متابعة امللف ونقله ”باليّد“ من دائرة إىل أخرى )الهندسة، السري ...( إلستعجال 
األمر، مام خّولنا إنجاز املعاملة خالل فرتة زمنيّة قصرية. أّما رشكة سوليدير فإكتفت برسالة 
نرشح فيها تفاصيل املرشوع لتمنحنا كتاباً يسّهل تنقلّنا بالشاحنة ضمن املنطقة الخاضعة 

لها يف وسط بريوت".  

ن الفّنان
بإذن م

للمزيد من املعلومات:
www.raafatmajzoub.com
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آلو شايفني؟ للفنان رأفت مجذوب

املوقعالوسيلةالتاريخ

4 متوز 
2015

تجهيٌز عام / عمٌل 
أدايّئ تفاعيّلّ

اثنا عرش موقًعا مختلًفا تّم اإلعالن عنها عرب وسائل 
التواصل االجتامعيّة بغية إعالم عاّمة الناس باملحطات 

التي ستتوقّف الشاحنة فيها.

الرتاخيص

 إذن عرض من بلدية بريوت وإجازة من سوليدير باإلضافة إىل وإذن تصوير شفهّي 
من األمن العام

"ألو، شايفني؟" هو عمٌل أدايّئ ليوٍم واحد ُعرَِض يف إثني عرش موقًعا مهجوًرا يف بريوت، مبا 
يف ذلك محطة شارل حلو للحافالت، وهوليداي إن والسان جورج ومرسح لو كوليسيه. فقد 
ُزّودت شاحنٌة لنقل الخضار بشاشة عرض من طراز LED التي ما إن وقفت أماَم املواقع حتّى 
أجرت حواًرا خياليًّا معها كلٌّ حسَب تاريخه. وقد تبع ذلك جلسة أسئلة وأجوبة بحيث ُدِعَي 
الجمهور إىل تدوين األسئلة التي يوّدون توجيهها إىل املوقع عىل منّصاٍت عىل االنرتنت وقد 

حصلوا عىل إجاباٍت خياليّة من نتاج الفّنان نفسه، وكأنها األبنية التي تتكلم. 

ويرشُح روي ديب )منتج املرشوع( الفكرة هذه قائاًل: "كانت فكرة رأفت مجذوب األساسيّة 
البيضاوي ”السيتي سنرت“  يف وسط بريوت. لذا،  LED عىل مبنى  تقوم عىل تعليق شاشة 
اإلذن  أن  تبنّي  لكّنه  الخصوص،  هذا  يف  سوليدير  من  إذٍن  عىل  االستحصال  بطلب  تقدمنا 
غري منوط برشكة سوليدير فقط، بل يتستدعي موافقة املالكني، وبسبب تعّقد األمور قّرر 
مجذوب حّل املسألة من خالل تعديل الفكرة األساسية وتحويلها إىل شاحنة تتنقل ما بني 
عدد من املباين املهجورة يف بريوت وفسح املجال لتفاعل سكان املدينة معها بدالً من التفاعل 
مع موقعٍ واحٍد ال غري. وعليه، توّجهنا إىل األمن العام من أجل طلب الحصول عىل ترخيص 
تصوير يف الشارع، فرشحنا ماهيّة املرشوع وحّددنا خارطة األماكن التي ستمّر بها الشاحنة 
تأكد  وبعد  هنالك،  السينام.  قسم  إىل  التوجه  مّنا  املوظّفون  طلَب  عندها  تصويره.  وآليّة 
للتقّدم  ُمِنحنا رقاًم  الطائفيّة،  النعرات  يثري  بأن املرشوع ال  العام  املعنيني يف مديريّة األمن 
بأّن  خالله  أُخربنا  هاتفيًّا  اتصااًل  تلّقينا  الطلب،  تقديم  عملية  متابعتنا  أثناء  ويف  بالطلب. 
به،  علٍم  عىل  أصبح  العام  األمن  أّن  إاّل  السينام،  قسم  اختصاص  يندرج ضمن  ال  املرشوع 
وعليه، ُيكننا مواصلة تنفيذ العمل. بعد ذلك، توّجهنا إىل البلديّة لتقديم طلب إذن العرض، 
حيث تّم إبالغنا بأن عمليّة االستحصال عىل الرتخيص قد تطول وبسبب ضيق الوقت كان 
ال بّد من متابعة امللف ونقله ”باليّد“ من دائرة إىل أخرى )الهندسة، السري ...( إلستعجال 
األمر، مام خّولنا إنجاز املعاملة خالل فرتة زمنيّة قصرية. أّما رشكة سوليدير فإكتفت برسالة 
نرشح فيها تفاصيل املرشوع لتمنحنا كتاباً يسّهل تنقلّنا بالشاحنة ضمن املنطقة الخاضعة 

لها يف وسط بريوت".  

ن الفّنان
بإذن م

للمزيد من املعلومات:
www.raafatmajzoub.com
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MK3D Vendome للفنان كريستيان زهر

املوقعالوسيلةالتاريخ

درج فاندوم يف مار مخايل يف بريوتغرافيتي/ تدّخل2012

الرتاخيص

ال تراخيص

يُعّد MK3D Vendome تصمياًم وقطعًة هندسيّة معامريّة وهو يتخُذ شكل درج فاندوم 
هذا  َذ  نُفِّ كلّها،  زهر  أعامل  يف  العادة  جرت  وكام  بريوت.  يف  مخايل  مار  شارع  يف  الواقع 
املهرجان  موازاة  يف  أُنِجَز  إذ  ترخيص،  أّي  االستحصال عىل  إىل  االضطرار  دون  من  التدخل 
اتباع  ومن خالل  والقمر جريان”.  “نحنا  عنوان  تحت  نفسه  املوقع  يف  يُقام  الذي  السنوّي 
أكرب  بديومٍة  يتّسُم  فنّي  بعمٍل  القيام  أجل  من  النظام  الفّنان  تخطّى  االسرتاتيجيّة،  هذه 
وانتشاٍر أوسع. ويف ُمقابلة أجرتها T.A.P مع زهر، كََشَف هذا األخري عن الفكرة التي ألهمته 
القيام بهذا املرشوع، فقال: “املقعد هو مثرُة حدٍس وحسب. فقد اتبعُت شكل الدرج نفسه 
وحافظُت عىل تضاريس املكان وقد راودتني الفكرة حنَي لحظُت توقّف الناس بشكٍل عفوّي 

عىل الدرجة نفسها حيث ُوضعت املقاعد اليوم.” 

ال اسم له )محطة(  للفنان عمر فاخوري

املوقعالوسيلةالتاريخ

آب
2014

لبنان، زغرتا، مزيارة، الساحة العامةمنحوتة مؤقتة من القوالب اإلسمنتيّة 

الرتاخيص

 إجازة من بلدية مزيارة

ومّولته   T.A.P نظّمته  الذي  املقيم  للفّنان  الدويل  ميزارة  برنامج  إطار  يف  العمل   أُنِجَز 
بلدية مزيارة.

 
يرتفُع يف ساحة مزيارة تجهيٌز مؤقٌت يحمل توقيع عمر فاخوري. وقد أُطلَق هذا العمل يف 
إطار برنامج الفّنان املُقيم األّول الذي نظّمته T.A.P يف شهر آب/ أغسطس من العام 2014 
يف قرية مزيارة الواقعة شامل لبنان. إذ فّوضت T.A.P فاخوري تشييد تجهيٍز يُسلّط الضوَء 
عىل املشاكل البيئية الناتجة من املناطق الصناعيّة. وقد رمى التجهيز هذا إىل اإلتيان بعنرٍص 
القرية من  الحالة، ووضعه يف ساحة  املعامل كلّها، أي قوالب اإلسمنت يف هذه  متوفر يف 
أجل عرض برنامج اإلقامة ومحوره. وقد أُنجَز هذا العمل من خالل إدخاِل عنرٍص جديٍد إىل 

الساحة املركزيّة التي تشهد زحمة سريٍ خانقة.

ن
ّصة المؤقتة للف

ن الفّنان و المن
بإذن م

ن الفّنان
بإذن م
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MK3D Vendome للفنان كريستيان زهر

املوقعالوسيلةالتاريخ

درج فاندوم يف مار مخايل يف بريوتغرافيتي/ تدّخل2012

الرتاخيص

ال تراخيص

يُعّد MK3D Vendome تصمياًم وقطعًة هندسيّة معامريّة وهو يتخُذ شكل درج فاندوم 
هذا  َذ  نُفِّ كلّها،  زهر  أعامل  يف  العادة  جرت  وكام  بريوت.  يف  مخايل  مار  شارع  يف  الواقع 
املهرجان  موازاة  يف  أُنِجَز  إذ  ترخيص،  أّي  االستحصال عىل  إىل  االضطرار  دون  من  التدخل 
اتباع  ومن خالل  والقمر جريان”.  “نحنا  عنوان  تحت  نفسه  املوقع  يف  يُقام  الذي  السنوّي 
أكرب  بديومٍة  يتّسُم  فنّي  بعمٍل  القيام  أجل  من  النظام  الفّنان  تخطّى  االسرتاتيجيّة،  هذه 
وانتشاٍر أوسع. ويف ُمقابلة أجرتها T.A.P مع زهر، كََشَف هذا األخري عن الفكرة التي ألهمته 
القيام بهذا املرشوع، فقال: “املقعد هو مثرُة حدٍس وحسب. فقد اتبعُت شكل الدرج نفسه 
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املوقعالوسيلةالتاريخ
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التي هي لرشائع الدولة وأنظمتها كام أوكله موجب املحافظة عىل الراحة والسالمة والصحة 
ما  بكل  أوكله  كام  بها.  أن يس  ما يكن  منع  أو  الالزمة الستدراك  التدابري  واتخاذ  العامة 
يتعلق بتأمني السري وتسهيل التجّول يف الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق 

بالتنظيف واإلنارة.1
املادة 74 من قانون البلديات لعام 1977، مذكور سابقاً

وعليه، ملّا كان العمل الفني املنوي تنفيذه ال يتطلب القيام باملنشآت الثابتة و/أو ال يطلب 
الدعم املادي من البلدية، فلرئيسها التنفيذي، أي املحافظ يف بلدية بريوت ورؤساء البلدية يف 
باقي املحافظات، صالحية منح الرتاخيص أو املوافقات املسبقة لتنفيذها يف النطاق البلدي. 

أ- لناحية األعامل الفنية املؤقتة:
 يرفق بالطلب املستندات املطلوبة الثبات تفاصيل النشاط وماهيته؛

 يقدم الطلب الخاص بالعمل الفني املنوي تنفيذه إىل البلدية التابع النشاط الفنّي لنطاقها 
حيث يتوجب االستحصال عىل ترخيص من رئيس السلطة التنفيذية يف البلدية يف النطاق 
العام  البلديات الصادر يف  البلدي وفق قانويّن  النطاق  البلدي والقامئقام أو املحافظ خارج 

11977والرسوم والعالوات البلدية الصادر يف العام 1988؛2
1 | املادة 75 من املرسوم االشرتاعي رقم 118 تاريخ 1977-6-3

2 | املادة 44 من قانون الرسوم والعالوات رقم 60 تاريخ 1988-8-12 

ب- لناحية األعامل الفنية الدامئة:
 يقدم الطلب إىل البلدية املنوي عرض العمل الفني يف دائرتها. فإما أن يرسل الطلب اىل 

الوزارات املعنية لنيل املوافقة وإما أن تُصدر اإلدارة املحلية نفسها الرتخيص مبارشة؛
 يرفق بالطلب املستندات املطلوبة حول العمل الفني ومواصفاته.

أما املستندات املطلوبة يف 
الحالتني املذكورتني أعاله فهي:

 كتاب موّجه إىل البلدية يتضمن 
وصف تفصييل للم��رشوع أو 
العمل الفّني، مكان وزمان إقامته، 
إمكانية تواجد جمهور وغريها من 
التفاصيل الت��ي تتطلب مواكبة أو 

دعم من قبل األجهزة البلدية. 
 ويف بع��ض الح��االت يجب دفع 

تأمني أو رسوم أو كفاالت.

لالستفس��ار أكرث عن كيفي��ة صياغة 
املرفقة، مراجعة  الطلب واملستندات 
القسم تحت عنوان “مستندات 

واستامرات”.

ص. 44 

 عيّنة االسمنت )توليفة بني الدربّكة والثقابة(  
للفّنانني إالريا لوبو وجو نامي

املوقعالوسيلةالتاريخ

 29 آذار 
2014

عمل أدايّئ مسموع 
خاص باملكان

مبنى يشيّد يف العقار رقم 450 يف الصيفي، يف 
بريوت، وهو يُعترب موقًعا يف الهواء الطلق وله 

نفاذ إىل الشارع

الرتاخيص

إذن من مالك املبنى قيد اإلنشاء  و املهندس وإذن من بلدية بريوت للتمّكن من أداء 
األصوات حتى خالل الربوفات

نّفذه عاّمل  أدائيًّا  فّنيًّا  والثقابة( عماًل  الدربّكة  )توليفة بني  االسمنت”  يُعّد مرشوع “عيّنة 
سوريون يقومون بأعامل الحفر والبناء يف وسط بريوت. وقد أمىض العاّمل إىل جانب لوبو 
ونامي شهرين اثنني يف التدريبات التي كانت تبدأ بعد انتهائهم من عملهم يف املوقع. ويف 
بحّد  واملوقع  عّدتهم  متّخذين من  توليفاٍت صوتيّة جديدة  يبتكرون  العاّمل  كان  كّل مرة، 
ذاته آالٍت موسيقيّة. أّما الجمهور فقد استمَع إىل العرض من األعىل، أي من سطح املبنى، 
يف  تدّخٍل  مبثابة  املرشوع  اعترَُب  وقد  أيًضا.  املدينة  شوارع  يف  تجول  األصوات  راحت  فيام 
املحيط الصويت العمراين يهدُف إىل ابتكاِر موسيقى إيقاعيّة جديدة تندمُج بجلبة زحمة السري 
وضجيج أعامل البناء وهرج ومرج ُمرتادي الحفالت. ففي ظل تكاثر مواقع البناء التي صارت 
تفكيك مجموعة  إىل  العمل  بريوت، يسعى هذا  فارقة يف  األطراف وعالمًة  ُمرتامي  مشهًدا 

األصوات وابتكاِر توليفة تستخدُم املكان كأداٍة للقيام بعمٍل فنّي. 

ن
ن الفّناني

بإذن م
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عىل ركيزة مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، مهام كانت التقانة املستخدمة إلنتاجه أو الوسيلة 
املستخدمة إليصاله إىل الجمهور؛

 العمل األديب
اآلتية:  األشكال  أحد  يأخذ  أن  يكن  الذي  املقتبس  أو  املرتجم  أو  املبتكر  األديب  العمل  أي 
القصة، والقصة القصرية، والشعر، والشعر العامي، والعمل املرسحي، واملقالة، أو غري ذلك 

من أشكال التعبري األدبية.وهو عمٌل ال يدخل يف نطاق العمل الصحايف؛

 العمل الفني التشكييل
أي العمل التشكييل املبتكر الفريد أو املنتج بأعداد صغرية، أيًّا كانت املواد والتقانات التي 
استخدمت لصنعه أو الركيزة التي نُفّذ عليها، وهو يكن أن يأخذ أحد األشكال اآلتية: الصور 
واملجمعات  النحت  وأعامل  الضوئية،  والصور  والوشم،  النقش  وأعامل  والرسوم،  واللوحات 

واملركبات الفنيّة، ونتاجات وسائل التعبري املامثلة كلّها؛

 العمل الفني التقليدي
العمل املبتكر الفريد أو املنتج بأعداد صغرية الذي يعتمد عىل أشكال التعبري الفني التقليدية 
والذي يهدف إىل منفعة أو زينة واملصنوع من مواد مثل الزجاج والخزف واملعادن والخشب 

والجلد والقامش أو أي مادة أخرى متاحة.

يتبني من التعريفات أعاله أنّها تنطوي عىل مفاهيم واسعة ألشكال الفنون املعارصة املؤقتة 
بحيث ميكن أن ينضوي إليها أشكال األعامل الفنية كافة وال سيام استناًدا إىل التقسيم الذي 

اعتمدناه يف الدليل الحارض لتصنيف األعامل املؤقتة. 

فام هي إًذا اإلجراءات العملية الواجب اتباعها لتنفيذ هذه األعامل املؤقتة يف الحيّز العام؟ 
وكيف تختلف عن األعامل الدامئة لهذه الناحية؟

إىل أين التوّجه: بلديّة بريوت والبلديات األخرى

لقد صّنفنا سابًقا األعامل الفنية وقّسمناها إىل فئتني هام فئة األعامل املؤقتة وفئة األعامل 
التقسيم عن عبث بل ُحّدَد بتأنٍّ وعناية  الدامئة، وقد عرضنا أبرز أشكالهام. ومل يأِت هذا 
الفئتني  من  لكلٍّ  الرتاخيص  عىل  للحصول  العملية  االجراءات  متابعة  كيفية  عليه  وستُبنى 
آنفتي الذكر. وطبعاً، للبلديات دور محوري يف هذه األعامل بفئتيها، فال مرشوَع فني إاّل 

وميّر بها، غري أّن صالحياتها تتفاوت بحسب تفاوت الحاالت.

ما هو دور البلديات يف تنفيذ األعامل الفنية؟

تُعرّف البلدية عىل أنّها إدارة محلية تتمتّع باستقالل مايل وإداري عن السلطة املركزية  وهي 
مسؤولة عن القيام بتنفيذ األعامل واملشاريع و/أو تسهيلها، عىل أنّها أعامٌل ذات طابع عام 

عىل الصعيد املحيّل وتدخل بطبيعة الحال يف إطارها املشاريع الثقافية والفنية.
الثقايف، وذلك عىل  الطابع  وللبلدية دور جوهري يف عملية تسيري األعامل واملشاريع ذات 
مستويات مختلفة، حيث نقرأ تحت عنوان صالحيات الرئيس التنفيذي للبلدية، التي عّددها 
الدليل الحارض: إذ  التي تتعلق مبوضوع  املثال ال الحرص، بعض األمثلة  القانون عىل سبيل 
“يتوىل رئيس السلطة التنفيذية إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتايل بجميع األعامل 
الالزمة لصيانة حقوقها”؛ كام أجاز له القانون “الرتخيص باألشغال املؤقت”وإصدار “أنظمة 
بلدية يف املسائل الداخلة ضمن اختصاصه والتي يكون لها ضمن النطاق البلدي صفة اإللزام 

وانطالقًا من استقاللية السلطة 
املحلية، متارس البلدية س��لطتها 
التقريرية عرب مجلسها البلدي 
بينام يتوىّل رئيس��ها حس��ن سري 
تنفيذها. وتتاميز بلدية بريوت عن 
باقي البلديات حيث أناط القانون 
الس��لطة األخرية أي الس��لطة 
التنفيذي��ة مبحافظ بريوت عىل 

اعتباره الرئيس التنفيذي للبلدية.

ال بحر يف بريوت للفنان راين الراجي

املوقعالوسيلةالتاريخ

من الجامعة اللبنانيّة األمريكيّة إىل املنارةنزهة أدائيّة يف املدينة23 أيّار 2015

الرتاخيص

تراخيص من بلديّة بريوت والجيش اللبناين والقوات البحرية اللبنانية

املعهد  من  كّل  ونظّمها  أيّام  ثالثة  مدى  عىل  ُعقدت  العام  الحيّز  حول  ندوٍة  إطار  ضمن 
الفرنيس واملعهد األملاين لألبحاث الرشقيّة وبلديّة بريوت، أوكلت T.A.P الفّنان راين الراجي 
القيام بنزهٍة أدائيّة ُمبتكرة يف املدينة. وقد ضمت هذه األخرية حواىل عرشين شخًصا انطلقوا 
تاريخيّة  مواقع  عىل  عرجوا  أن  بعَد  املنارة  إىل  وتوّجهوا  األمريكيّة  اللبنانيّة  الجامعة  من 
عمَد  املرشوع،  هذا  ويف  االفرتايض.  العامل  يف  ُمتداولة  غري  لكّنها  ومعروفة  بالبحر  ُمرتبطة 
الشخصيّة،  والطُرُفات  الناس  وحكايا  والخيال  الحقيقيّة  الوقائع  بني  ما  الجمع  إىل  الراجي 
فَكتََب ما ييل: “كربُت عىل الساحل وظننُت أّن البحَر هو مؤرّشَي الثابت. مل توافقني بريوت 
الرأي.. فال بحر يف بريوت حسبام تّقصه حكايا املدينة واملرفأ وحافّة الشاطئ والحيّز العام، 

تلك األماكن التي ال تزال يف بحٍث مستمٍر عن هويٍّة دامئة الهرب..” 

ن الفّنان
بإذن م

2223



عىل ركيزة مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، مهام كانت التقانة املستخدمة إلنتاجه أو الوسيلة 
املستخدمة إليصاله إىل الجمهور؛

 العمل األديب
اآلتية:  األشكال  أحد  يأخذ  أن  يكن  الذي  املقتبس  أو  املرتجم  أو  املبتكر  األديب  العمل  أي 
القصة، والقصة القصرية، والشعر، والشعر العامي، والعمل املرسحي، واملقالة، أو غري ذلك 

من أشكال التعبري األدبية.وهو عمٌل ال يدخل يف نطاق العمل الصحايف؛

 العمل الفني التشكييل
أي العمل التشكييل املبتكر الفريد أو املنتج بأعداد صغرية، أيًّا كانت املواد والتقانات التي 
استخدمت لصنعه أو الركيزة التي نُفّذ عليها، وهو يكن أن يأخذ أحد األشكال اآلتية: الصور 
واملجمعات  النحت  وأعامل  الضوئية،  والصور  والوشم،  النقش  وأعامل  والرسوم،  واللوحات 

واملركبات الفنيّة، ونتاجات وسائل التعبري املامثلة كلّها؛

 العمل الفني التقليدي
العمل املبتكر الفريد أو املنتج بأعداد صغرية الذي يعتمد عىل أشكال التعبري الفني التقليدية 
والذي يهدف إىل منفعة أو زينة واملصنوع من مواد مثل الزجاج والخزف واملعادن والخشب 

والجلد والقامش أو أي مادة أخرى متاحة.

يتبني من التعريفات أعاله أنّها تنطوي عىل مفاهيم واسعة ألشكال الفنون املعارصة املؤقتة 
بحيث ميكن أن ينضوي إليها أشكال األعامل الفنية كافة وال سيام استناًدا إىل التقسيم الذي 

اعتمدناه يف الدليل الحارض لتصنيف األعامل املؤقتة. 

فام هي إًذا اإلجراءات العملية الواجب اتباعها لتنفيذ هذه األعامل املؤقتة يف الحيّز العام؟ 
وكيف تختلف عن األعامل الدامئة لهذه الناحية؟

إىل أين التوّجه: بلديّة بريوت والبلديات األخرى

لقد صّنفنا سابًقا األعامل الفنية وقّسمناها إىل فئتني هام فئة األعامل املؤقتة وفئة األعامل 
التقسيم عن عبث بل ُحّدَد بتأنٍّ وعناية  الدامئة، وقد عرضنا أبرز أشكالهام. ومل يأِت هذا 
الفئتني  من  لكلٍّ  الرتاخيص  عىل  للحصول  العملية  االجراءات  متابعة  كيفية  عليه  وستُبنى 
آنفتي الذكر. وطبعاً، للبلديات دور محوري يف هذه األعامل بفئتيها، فال مرشوَع فني إاّل 

وميّر بها، غري أّن صالحياتها تتفاوت بحسب تفاوت الحاالت.

ما هو دور البلديات يف تنفيذ األعامل الفنية؟

تُعرّف البلدية عىل أنّها إدارة محلية تتمتّع باستقالل مايل وإداري عن السلطة املركزية  وهي 
مسؤولة عن القيام بتنفيذ األعامل واملشاريع و/أو تسهيلها، عىل أنّها أعامٌل ذات طابع عام 

عىل الصعيد املحيّل وتدخل بطبيعة الحال يف إطارها املشاريع الثقافية والفنية.
الثقايف، وذلك عىل  الطابع  وللبلدية دور جوهري يف عملية تسيري األعامل واملشاريع ذات 
مستويات مختلفة، حيث نقرأ تحت عنوان صالحيات الرئيس التنفيذي للبلدية، التي عّددها 
الدليل الحارض: إذ  التي تتعلق مبوضوع  املثال ال الحرص، بعض األمثلة  القانون عىل سبيل 
“يتوىل رئيس السلطة التنفيذية إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتايل بجميع األعامل 
الالزمة لصيانة حقوقها”؛ كام أجاز له القانون “الرتخيص باألشغال املؤقت”وإصدار “أنظمة 
بلدية يف املسائل الداخلة ضمن اختصاصه والتي يكون لها ضمن النطاق البلدي صفة اإللزام 

وانطالقًا من استقاللية السلطة 
املحلية، متارس البلدية س��لطتها 
التقريرية عرب مجلسها البلدي 
بينام يتوىّل رئيس��ها حس��ن سري 
تنفيذها. وتتاميز بلدية بريوت عن 
باقي البلديات حيث أناط القانون 
الس��لطة األخرية أي الس��لطة 
التنفيذي��ة مبحافظ بريوت عىل 

اعتباره الرئيس التنفيذي للبلدية.

ال بحر يف بريوت للفنان راين الراجي

املوقعالوسيلةالتاريخ

من الجامعة اللبنانيّة األمريكيّة إىل املنارةنزهة أدائيّة يف املدينة23 أيّار 2015

الرتاخيص

تراخيص من بلديّة بريوت والجيش اللبناين والقوات البحرية اللبنانية

املعهد  من  كّل  ونظّمها  أيّام  ثالثة  مدى  عىل  ُعقدت  العام  الحيّز  حول  ندوٍة  إطار  ضمن 
الفرنيس واملعهد األملاين لألبحاث الرشقيّة وبلديّة بريوت، أوكلت T.A.P الفّنان راين الراجي 
القيام بنزهٍة أدائيّة ُمبتكرة يف املدينة. وقد ضمت هذه األخرية حواىل عرشين شخًصا انطلقوا 
تاريخيّة  مواقع  عىل  عرجوا  أن  بعَد  املنارة  إىل  وتوّجهوا  األمريكيّة  اللبنانيّة  الجامعة  من 
عمَد  املرشوع،  هذا  ويف  االفرتايض.  العامل  يف  ُمتداولة  غري  لكّنها  ومعروفة  بالبحر  ُمرتبطة 
الشخصيّة،  والطُرُفات  الناس  وحكايا  والخيال  الحقيقيّة  الوقائع  بني  ما  الجمع  إىل  الراجي 
فَكتََب ما ييل: “كربُت عىل الساحل وظننُت أّن البحَر هو مؤرّشَي الثابت. مل توافقني بريوت 
الرأي.. فال بحر يف بريوت حسبام تّقصه حكايا املدينة واملرفأ وحافّة الشاطئ والحيّز العام، 

تلك األماكن التي ال تزال يف بحٍث مستمٍر عن هويٍّة دامئة الهرب..” 

ن الفّنان
بإذن م

2223



األداء  وأعامل  املُعارصة  التجهيزات  قانونية:  ونصوص  تعريفات 
الفنيّة واملنحوتات املؤقتة

قبل التطرق إىل اإلجراءات العملية، يقتيض تسليط الضوء عىل بعض النصوص التي عرّفت 
أشكال الفنون التي تُعّد بطبيعتها مؤقتة. ففي العام 2008، صدر قانونان جوهريان )هام 
قانون تنظيم وزارة الثقافة رقم 2008/35 وقانون تنظيم املهن الفنية رقم 2008/56( فابتكرا 
وكرّسا أشكاالً متعّددة لألعامل الفّنية والثقافية تواكب إىل حّد بعيد متطلبات قطاع الفنون 

الحديثة واملعارصة يف لبنان. 

رقم  القانون  عرّف  حيث  التعبري  مبفهوم  الفنون  أشكال  املرّشع  ربط  الفت،  تطور  ويف 
2008/35 الفنون عىل أنّها “جميع أشكال التعبري املختلفة التي ينتج عنها عمل فني، ومنها 

الفنون التشكيلية، وفنون املرسح واألداء، واملوسيقى، وفنون العامرة وغريها”.

الفنون  أشكال  تتاميز عن  الثقافية،  الصناعات  عنوان  فئة جديدة تحت  املرّشع  أنشأ  كام 
بأشكال التعبري، وهي تشمل الفنون اآلتية: فنون السينام، فنون  التقليدية، ومرتبطة أيضاً 
وسائل االتصال الجامهريية، الفنون متعددة التقانات، أنشطة نرش النتاجات الثقافية وغريها. 

كيف يعرّف القانون فئات الفنون املختلفة؟ 

 العمل املوسيقي 
أي العمل الفني املبتكر أو املرتجم أو املقتبس الذي يتضمن العزف عىل آلة موسيقية أو 
الغناء أو تقليد هذا العزف أو الغناء بوسائل تقنية، وهو عمٌل يتم عرضه أمام جمهور أو 

تسجيله بغية نرشه بأي من الوسائل املتاحة؛

 العمل املرسحي 
األدوار  أسايس عىل متثيل  يعتمد بشكل  الذي  املقتبس  أو  املرتجم  أو  املبتكر  الفني  العمل 
الناطقة أو املغناة أو الراقصة أو اإليائية، ويتم عرضه أمام جمهور أو تسجيله بغية نرشه 

بأي من الوسائل املتاحة؛

 العمل الفني السمعي– البرصي 
األرشطة  مثل  برصية   - سمعية  أو  سمعية  ركيزة  عىل  املنتج  املبتكر  الفني  العمل  أي 
واألسطوانات واألقراص واألفالم، مهام كانت التقانة أو الركيزة املستخدمة إلنتاجه، ويتم بثه 

للجمهور أو تسجيله بغية بثه أو نرشه بأي من الوسائل املتاحة؛

 العمل الفني األدايئ 
أي العمل املريئ أو املسموع الذي يؤديه شخص ما يف ميادين املرسح، والسينام، والفيديو، 
الرقص،  اآلتية:  الصفات  بإحدى  واملسموع،  املريئ  واإلعالن  واملسموعة،  املرئية  واإلذاعة 
وتقديم  السريك،  والعمل يف  اإلعالنات،  نصوص  وتالوة  الربامج،  وتقديم  املرسحي،  والتلقني 
املنّوعات، والتهريج، وتقديم عروض يف فنون األداء التقليدية، وتقليد الشخصيات، وتقديم 

عروض ألعاب الخّفة، وتنشيط الحفالت، وما إىل ذلك؛ 

 العمل اإلعالين 
أي العمل اإلعالين املبتكر الذي يكن أن يستعمل الكالم والرموز واملوسيقى والرسوم والصور 
وما إىل ذلك من أشكال التعبري والذي يهدف إىل اإلعالن للجمهور عن نشاط أو نتاج، واملنتج 

ملراجع��ة هيكلية وزارة الثقافة عىل 
مراجع��ة  الجدي��د  الترشي��ع  ض��وء 

الجداول املرفقة بالدليل الحارض. 

ص. 45

أتذكّر... كسور للفنانة ندى صحناوي

املوقعالوسيلةالتاريخ

وسط بريوت، ساحة الشهداءتجهيز خاص باملكانمتوز وآب 2003

الرتاخيص

إجازة من سوليدير باإلضافة إىل ترخيص من ُمحافظة بريوت وآخر من بلدية بريوت

النطاق يف  تلقاء نفسها إىل تشييد ثالث تجهيزاٍت عاّمة واسعة  بادرت ندى صحناوي من 
وسط بريوت، وتتناول تجهيزاتها محاوَر مختلفة هي الذاكرة الجامعيّة والحيّز العام واستعادة 
الذاكرة واملساحات. حنَي أرادت صحناوي العمل عىل تجهيز “أتذكّر... كسور”، طرحت سؤااًل 
يف الوسائل اإلعالمية وعىل شبكة االنرتنت، هو التايل: “هل لديك ذاكرة عن الحياة اليومية 
لوسط بريوت قبل الحرب؟”. فعكست الكثري من األشكال أجوبة العاّمة عن هذا السؤال، 
فيام احتوت أشكاٌل أخرى أوراقًا بيضاَء ترمز إىل نصوٍص مفقودة والذاكرة الضائعة. ويف نهاية 
املطاف، ُشيّد 360 شكاًل لهذا املرشوع وذلك من خالل استخدام 20 طًنا من أوراق الجرائد. 

الرتخيص: أوضحت صحناوي يف معرض ُمقابلتها مع مجلة إبراز ما ييل: “كان االستحصال عىل 
ترخيص التجهيز األّول أمرًا يف غاية الصعوبة، ألّن السلطات الرسمية املسؤولة عن املنطقة 
مل تكن تفهم متاما ما أريد أن أقوم به، علاًم أنّني طلبت استخدام مساحة 3000 قدٍم مّربعٍ 
يف وسط بريوت. نعم، كان ذلك صعبًا للغاية. شعرُت كأنّني أطلب ترخيًصا لتشييد بناٍء ما. 
َ الحًقا بعد أن رأت السلطات العمل الذي قمت به، وأصبَح االستحصال عىل  لكن األمر تيرسرَّ

الرتخيص سهاًل أكرث فأكرث”.

ن الفّنان
بإذن م

2021
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األداء  وأعامل  املُعارصة  التجهيزات  قانونية:  ونصوص  تعريفات 
الفنيّة واملنحوتات املؤقتة

قبل التطرق إىل اإلجراءات العملية، يقتيض تسليط الضوء عىل بعض النصوص التي عرّفت 
أشكال الفنون التي تُعّد بطبيعتها مؤقتة. ففي العام 2008، صدر قانونان جوهريان )هام 
قانون تنظيم وزارة الثقافة رقم 2008/35 وقانون تنظيم املهن الفنية رقم 2008/56( فابتكرا 
وكرّسا أشكاالً متعّددة لألعامل الفّنية والثقافية تواكب إىل حّد بعيد متطلبات قطاع الفنون 

الحديثة واملعارصة يف لبنان. 

رقم  القانون  عرّف  حيث  التعبري  مبفهوم  الفنون  أشكال  املرّشع  ربط  الفت،  تطور  ويف 
2008/35 الفنون عىل أنّها “جميع أشكال التعبري املختلفة التي ينتج عنها عمل فني، ومنها 

الفنون التشكيلية، وفنون املرسح واألداء، واملوسيقى، وفنون العامرة وغريها”.

الفنون  أشكال  تتاميز عن  الثقافية،  الصناعات  عنوان  فئة جديدة تحت  املرّشع  أنشأ  كام 
بأشكال التعبري، وهي تشمل الفنون اآلتية: فنون السينام، فنون  التقليدية، ومرتبطة أيضاً 
وسائل االتصال الجامهريية، الفنون متعددة التقانات، أنشطة نرش النتاجات الثقافية وغريها. 

كيف يعرّف القانون فئات الفنون املختلفة؟ 

 العمل املوسيقي 
أي العمل الفني املبتكر أو املرتجم أو املقتبس الذي يتضمن العزف عىل آلة موسيقية أو 
الغناء أو تقليد هذا العزف أو الغناء بوسائل تقنية، وهو عمٌل يتم عرضه أمام جمهور أو 

تسجيله بغية نرشه بأي من الوسائل املتاحة؛

 العمل املرسحي 
األدوار  أسايس عىل متثيل  يعتمد بشكل  الذي  املقتبس  أو  املرتجم  أو  املبتكر  الفني  العمل 
الناطقة أو املغناة أو الراقصة أو اإليائية، ويتم عرضه أمام جمهور أو تسجيله بغية نرشه 

بأي من الوسائل املتاحة؛

 العمل الفني السمعي– البرصي 
األرشطة  مثل  برصية   - سمعية  أو  سمعية  ركيزة  عىل  املنتج  املبتكر  الفني  العمل  أي 
واألسطوانات واألقراص واألفالم، مهام كانت التقانة أو الركيزة املستخدمة إلنتاجه، ويتم بثه 

للجمهور أو تسجيله بغية بثه أو نرشه بأي من الوسائل املتاحة؛

 العمل الفني األدايئ 
أي العمل املريئ أو املسموع الذي يؤديه شخص ما يف ميادين املرسح، والسينام، والفيديو، 
الرقص،  اآلتية:  الصفات  بإحدى  واملسموع،  املريئ  واإلعالن  واملسموعة،  املرئية  واإلذاعة 
وتقديم  السريك،  والعمل يف  اإلعالنات،  نصوص  وتالوة  الربامج،  وتقديم  املرسحي،  والتلقني 
املنّوعات، والتهريج، وتقديم عروض يف فنون األداء التقليدية، وتقليد الشخصيات، وتقديم 

عروض ألعاب الخّفة، وتنشيط الحفالت، وما إىل ذلك؛ 

 العمل اإلعالين 
أي العمل اإلعالين املبتكر الذي يكن أن يستعمل الكالم والرموز واملوسيقى والرسوم والصور 
وما إىل ذلك من أشكال التعبري والذي يهدف إىل اإلعالن للجمهور عن نشاط أو نتاج، واملنتج 

ملراجع��ة هيكلية وزارة الثقافة عىل 
مراجع��ة  الجدي��د  الترشي��ع  ض��وء 

الجداول املرفقة بالدليل الحارض. 

ص. 45

أتذكّر... كسور للفنانة ندى صحناوي

املوقعالوسيلةالتاريخ

وسط بريوت، ساحة الشهداءتجهيز خاص باملكانمتوز وآب 2003

الرتاخيص

إجازة من سوليدير باإلضافة إىل ترخيص من ُمحافظة بريوت وآخر من بلدية بريوت

النطاق يف  تلقاء نفسها إىل تشييد ثالث تجهيزاٍت عاّمة واسعة  بادرت ندى صحناوي من 
وسط بريوت، وتتناول تجهيزاتها محاوَر مختلفة هي الذاكرة الجامعيّة والحيّز العام واستعادة 
الذاكرة واملساحات. حنَي أرادت صحناوي العمل عىل تجهيز “أتذكّر... كسور”، طرحت سؤااًل 
يف الوسائل اإلعالمية وعىل شبكة االنرتنت، هو التايل: “هل لديك ذاكرة عن الحياة اليومية 
لوسط بريوت قبل الحرب؟”. فعكست الكثري من األشكال أجوبة العاّمة عن هذا السؤال، 
فيام احتوت أشكاٌل أخرى أوراقًا بيضاَء ترمز إىل نصوٍص مفقودة والذاكرة الضائعة. ويف نهاية 
املطاف، ُشيّد 360 شكاًل لهذا املرشوع وذلك من خالل استخدام 20 طًنا من أوراق الجرائد. 

الرتخيص: أوضحت صحناوي يف معرض ُمقابلتها مع مجلة إبراز ما ييل: “كان االستحصال عىل 
ترخيص التجهيز األّول أمرًا يف غاية الصعوبة، ألّن السلطات الرسمية املسؤولة عن املنطقة 
مل تكن تفهم متاما ما أريد أن أقوم به، علاًم أنّني طلبت استخدام مساحة 3000 قدٍم مّربعٍ 
يف وسط بريوت. نعم، كان ذلك صعبًا للغاية. شعرُت كأنّني أطلب ترخيًصا لتشييد بناٍء ما. 
َ الحًقا بعد أن رأت السلطات العمل الذي قمت به، وأصبَح االستحصال عىل  لكن األمر تيرسرَّ

الرتخيص سهاًل أكرث فأكرث”.

ن الفّنان
بإذن م

2021



 بإمكانَك التقّدم بطلِب متويل من 
وزارة الثقافة وبلدية بريوت ويُنصُح 

بتقديم الطلب باسم جمعيٍّة مىض أكرث 
من سنتني عىل تسجيلها.

يُنصُح بأن تتقّدم بطلِب رعايٍة رسمية 
من وزارة الثقافة قبل التوّجه إىل 
مؤسسات عاّمة أخرى )عىل غرار 

البلديات واملُحافظات(.
 

نصائح

يف حال اقتىض مرشوعك االتصال 
باالنرتنت، أو التغذية بالكهرباء أو 

االستفادة من الخدمات البلديّة، 
فاحرص عىل ذكر ذلك يف طلبَك. 

 ال تنَس ذكر رقم طلبك املرجعي، 
 من أجل تسهيل عمليّة املُتابعة 

وطلب الرتاخيص.

نصائح



 بإمكانَك التقّدم بطلِب متويل من 
وزارة الثقافة وبلدية بريوت ويُنصُح 

بتقديم الطلب باسم جمعيٍّة مىض أكرث 
من سنتني عىل تسجيلها.

يُنصُح بأن تتقّدم بطلِب رعايٍة رسمية 
من وزارة الثقافة قبل التوّجه إىل 
مؤسسات عاّمة أخرى )عىل غرار 

البلديات واملُحافظات(.
 

نصائح

يف حال اقتىض مرشوعك االتصال 
باالنرتنت، أو التغذية بالكهرباء أو 

االستفادة من الخدمات البلديّة، 
فاحرص عىل ذكر ذلك يف طلبَك. 

 ال تنَس ذكر رقم طلبك املرجعي، 
 من أجل تسهيل عمليّة املُتابعة 

وطلب الرتاخيص.

نصائح



البلدية  إىل ترخيص من  العام بحاجة  الحيّز  املقامة يف  الفنية وأشكالها  األعامل  إّن معظم 
التابع مركز النشاط الفني لها باعتبار أنّها األقرب لفئة املنشآت املؤقتة حسبام يحددها قانون 

البلديات. ويف سياق الدليل الحارض. 

تعريفات ونصوص قانونية: اإلعالنات واليافطات

غالبًا ما تشمل النشاطات الفنية تعليق يافطات أو رفعها، فتُشّكل جزًءا من العمل نفسه 
وتسعى إىل التعريف بالنشاط أو الرتويج له أو إىل تحقيق أي غرض آخر قد يخدم سياق 
العمل وتنفيذ املرشوع الفني. مل يلحظ القانون اللّبناين رصاحًة مسألة وضع اليافطات، لكنه 
تطرّق إليها أثناء معالجته مسألة اإلعالنات التي ُيكن االستنناد إليها والقياس عليها من أجل 

التوّصل إىل ُمعالجة مسألة وضع اليافطات. 

أي  أنّه  الصادر عام 2015 اإلعالن عىل  بها  اإلعالنات والرتخيص  تنظيم  فقد عرّف مرسوم  
“لوحة أو كتابة أو يافطة أو ملصق أو منشور أو أحرف نافرة أو عالمة أو صورة أو نقش 
أو مجسم أو بالون أو إشارة أو رسم يرمي إىل الدعاية أو الرتويج ملؤسسة أو اسم أو محل 
أو بضاعة أو تجارة أو مهنة أو خدمة أو أي نشاط آخر ويشمل ذلك اإلعالن املضاء بالطاقة 
املتحرك  أو  الثابت  واإلعالن  االلكرتوين  اإلعالن  فيها  مبا  متقطعة،  أو  مستمرة  أنواعها،  عىل 
أو املتجول”. هذا وأوجب املرسوم أن يحرَص مضمون اإلعالن عىل “املحافظة عىل الشعور 
الوطني والسالمة العامة واآلداب والبيئة واملناظر الطبيعية واألبنية األثرية والتاريخية”. وقد 
والصحف  والتلفزيون  الراديو  بواسطة  تبث  التي  تلك  اإلعالنات  املرسوم من هذه  استثنى 

واملجالت، التي تبقى خاضعة للقوانني واألنظمة التي ترعاها.1
املادة 1 من مرسوم تنظيم االعالنات والرتخيص بها رقم مرسوم رقم 1302 - صادر يف 2015/1/15

 
والساحات  الشوارع  فوق جوانب  الزينة  واقامة  اليافطات  وضع  نفسه  القانون  أجاز  وقد 

والحدائق العامة وعليها وذلك يف حاليتني مختلفتني:1
املادة 3 من املرسوم املذكوراعاله

الحالة األوىل، مبناسبة األعياد الدينية والوطنية الرسمية:
 أوجب القانون االستحصال عىل موافقة البلدية املعنية أو املحافظ أو القامئقام؛

 وحّدد القانون وضعها ملدة شهر واحد عىل األكرث، رشط أاّل يؤثر حجمها ومكانها يف املناظر 
الطبيعية أو يف سالمة السري وأاّل يؤدي اىل تشويه الطبيعة.

الحالة الثانية، عند إقامة االحتفاالت أو املهرجانات عىل انواعها:
 أوجب القانون االستحصال عىل الرتخيص الالزم من الجهات املعنية ، فضاًل عن إيداع تأمنٍي قدره 
أربعة أضعاف الحد األدن لألجر بحيث يصادر يف حال تلكؤ أصحاب العالقة عن نزع اإلعالنات 

وإزالة بقايا الزينة، علاًم أّن موجب إيداع التأمني ال ينطبق بالرضورة عىل األعامل الفنيّة؛
 حّدد القانون وضعها ملدة 15 يوًما عىل األكرث، رشط أن توضع داخل العقارات حيث تجري 
هذه االحتفاالت واملهرجانات وخارج حدود الرتاجع األدن عن الطريق املنصوص عليها يف القانون.

إىل ذلك، يجوُز القياس عىل الحالتني املذكورتني أعاله واالسرتشاد بهام، بغية التوّصل إىل تطبيق آلية 
الرتخيص املعتمدة بشأنهام عىل اليافطات. وملا كانت اليافطات، بطبيعتها، أعاماًل مؤقتة، فيجب 
االستحصال عىل الرتخيص الالزم من البلدية أو البلديات التي ستوزع وتعلق اليافطات يف نطاقها.

اعتمدنا الفئات اآلتية لتبيان ماهية 

األعامل املؤقتة واإلجراءات املعمول بها 

يف سبيل تنفيذها:

 اإلعالنات واللوحات 
 التجهيزات 

 كافة أعامل األداء الفنية 
 املنحوتات املؤقتة

الفّن هو للجبهة الشعبية لتحرير الفّن

املوقعالوسيلةالتاريخ

 22 ترشين الثاين 
2013

وسط بريوتعمل أدايّئ/ تدّخل

الرتاخيص

ال تراخيص

يف 22 ترشين الثاين/ نوفمرب من العام 2013، نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير الفن مسريًة 
شّكلت حدثًا عابرًا ضمن موكب هيئات املجتمع املدين الذي دأَب عىل النزول إىل الشارع يف 
يوم عيد االستقالل من كّل عام. وقد استُوحَي هذا التدخل من كلامٍت ُدّونت عىل اللوحات 
يف الشارع وحملت تضميناٍت سياسيّة ودينيّة واجتامعيّة. إذ بدأت اللوحات كلّها بكلمتني 
هام “الفّن هو” وظهرت عليها ما يزيد عن العرشين تعبريًا، منها “الفّن هو النجاة”، و”الفن 
هو الشهادة”، و”الفن هو األمل”، و”الفن هو الحب”، و”الفن هو اإليان”، وغريها الكثري. 
فصحيٌح أّن الحدَث املُنظّم هذا مل يرَق إىل مستوى التظاهر، إاّل أنّه قلَّد املظاهرات الشعبيّة 

يف لبنان إن لجهة التعابري املُستخدمة فيها أو لجهة الّسامت التي مُتيّزها. 
ّن

ّصة المؤقتة للف
ّن والمي

ت للف
ّن، مركز بيرو

ن الجبهة الفّنية لتحرير الف
بإذن م

1617



البلدية  إىل ترخيص من  العام بحاجة  الحيّز  املقامة يف  الفنية وأشكالها  األعامل  إّن معظم 
التابع مركز النشاط الفني لها باعتبار أنّها األقرب لفئة املنشآت املؤقتة حسبام يحددها قانون 

البلديات. ويف سياق الدليل الحارض. 

تعريفات ونصوص قانونية: اإلعالنات واليافطات

غالبًا ما تشمل النشاطات الفنية تعليق يافطات أو رفعها، فتُشّكل جزًءا من العمل نفسه 
وتسعى إىل التعريف بالنشاط أو الرتويج له أو إىل تحقيق أي غرض آخر قد يخدم سياق 
العمل وتنفيذ املرشوع الفني. مل يلحظ القانون اللّبناين رصاحًة مسألة وضع اليافطات، لكنه 
تطرّق إليها أثناء معالجته مسألة اإلعالنات التي ُيكن االستنناد إليها والقياس عليها من أجل 

التوّصل إىل ُمعالجة مسألة وضع اليافطات. 

أي  أنّه  الصادر عام 2015 اإلعالن عىل  بها  اإلعالنات والرتخيص  تنظيم  فقد عرّف مرسوم  
“لوحة أو كتابة أو يافطة أو ملصق أو منشور أو أحرف نافرة أو عالمة أو صورة أو نقش 
أو مجسم أو بالون أو إشارة أو رسم يرمي إىل الدعاية أو الرتويج ملؤسسة أو اسم أو محل 
أو بضاعة أو تجارة أو مهنة أو خدمة أو أي نشاط آخر ويشمل ذلك اإلعالن املضاء بالطاقة 
املتحرك  أو  الثابت  واإلعالن  االلكرتوين  اإلعالن  فيها  مبا  متقطعة،  أو  مستمرة  أنواعها،  عىل 
أو املتجول”. هذا وأوجب املرسوم أن يحرَص مضمون اإلعالن عىل “املحافظة عىل الشعور 
الوطني والسالمة العامة واآلداب والبيئة واملناظر الطبيعية واألبنية األثرية والتاريخية”. وقد 
والصحف  والتلفزيون  الراديو  بواسطة  تبث  التي  تلك  اإلعالنات  املرسوم من هذه  استثنى 

واملجالت، التي تبقى خاضعة للقوانني واألنظمة التي ترعاها.1
املادة 1 من مرسوم تنظيم االعالنات والرتخيص بها رقم مرسوم رقم 1302 - صادر يف 2015/1/15

 
والساحات  الشوارع  فوق جوانب  الزينة  واقامة  اليافطات  وضع  نفسه  القانون  أجاز  وقد 

والحدائق العامة وعليها وذلك يف حاليتني مختلفتني:1
املادة 3 من املرسوم املذكوراعاله

الحالة األوىل، مبناسبة األعياد الدينية والوطنية الرسمية:
 أوجب القانون االستحصال عىل موافقة البلدية املعنية أو املحافظ أو القامئقام؛

 وحّدد القانون وضعها ملدة شهر واحد عىل األكرث، رشط أاّل يؤثر حجمها ومكانها يف املناظر 
الطبيعية أو يف سالمة السري وأاّل يؤدي اىل تشويه الطبيعة.

الحالة الثانية، عند إقامة االحتفاالت أو املهرجانات عىل انواعها:
 أوجب القانون االستحصال عىل الرتخيص الالزم من الجهات املعنية ، فضاًل عن إيداع تأمنٍي قدره 
أربعة أضعاف الحد األدن لألجر بحيث يصادر يف حال تلكؤ أصحاب العالقة عن نزع اإلعالنات 

وإزالة بقايا الزينة، علاًم أّن موجب إيداع التأمني ال ينطبق بالرضورة عىل األعامل الفنيّة؛
 حّدد القانون وضعها ملدة 15 يوًما عىل األكرث، رشط أن توضع داخل العقارات حيث تجري 
هذه االحتفاالت واملهرجانات وخارج حدود الرتاجع األدن عن الطريق املنصوص عليها يف القانون.

إىل ذلك، يجوُز القياس عىل الحالتني املذكورتني أعاله واالسرتشاد بهام، بغية التوّصل إىل تطبيق آلية 
الرتخيص املعتمدة بشأنهام عىل اليافطات. وملا كانت اليافطات، بطبيعتها، أعاماًل مؤقتة، فيجب 
االستحصال عىل الرتخيص الالزم من البلدية أو البلديات التي ستوزع وتعلق اليافطات يف نطاقها.

اعتمدنا الفئات اآلتية لتبيان ماهية 

األعامل املؤقتة واإلجراءات املعمول بها 

يف سبيل تنفيذها:

 اإلعالنات واللوحات 
 التجهيزات 

 كافة أعامل األداء الفنية 
 املنحوتات املؤقتة

الفّن هو للجبهة الشعبية لتحرير الفّن

املوقعالوسيلةالتاريخ

 22 ترشين الثاين 
2013

وسط بريوتعمل أدايّئ/ تدّخل

الرتاخيص

ال تراخيص

يف 22 ترشين الثاين/ نوفمرب من العام 2013، نظّمت الجبهة الشعبية لتحرير الفن مسريًة 
شّكلت حدثًا عابرًا ضمن موكب هيئات املجتمع املدين الذي دأَب عىل النزول إىل الشارع يف 
يوم عيد االستقالل من كّل عام. وقد استُوحَي هذا التدخل من كلامٍت ُدّونت عىل اللوحات 
يف الشارع وحملت تضميناٍت سياسيّة ودينيّة واجتامعيّة. إذ بدأت اللوحات كلّها بكلمتني 
هام “الفّن هو” وظهرت عليها ما يزيد عن العرشين تعبريًا، منها “الفّن هو النجاة”، و”الفن 
هو الشهادة”، و”الفن هو األمل”، و”الفن هو الحب”، و”الفن هو اإليان”، وغريها الكثري. 
فصحيٌح أّن الحدَث املُنظّم هذا مل يرَق إىل مستوى التظاهر، إاّل أنّه قلَّد املظاهرات الشعبيّة 
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ّن
ّصة المؤقتة للف

ّن والمي
ت للف

ّن، مركز بيرو
ن الجبهة الفّنية لتحرير الف
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أ- األنصاب املتعلقة بالشخصيات الوطنية
املتعلقة  والتجميلية  التذكارية  األنصاب  فإن   3961 املرسوم  من  األوىل  املادة  إىل  باالستناد 
الداخلية  وزارة  عن  صادر  مسبق  ترخيص  عىل  لالستحصال  تخضع  الوطنية  بالشخصيات 
ووزارة الثقافة)وزارة الرتبية الوطنية والفنون الجميلة سابًقا(. وُينح الرتخيص بعد موافقة 
ُوِجَدت. هذا  إن  األنصاب ومضمونها،  املكتوبة عىل  البيانات  موقع  املسبقة عىل  الوزارتني 
الثقافة بإصدار قرار املوافقة عىل إقامتها. ويُستفاد من  وتتفرد وزارة الداخلية دون وزارة 
املركزية  السلطة  أي  الداخلية  وزارة  عن  الصادر  املسبق  الرتخيص  موجب  أن  املادة  هذه 
وذلك العتباراٍت تتعلق عىل  الخاصة بالشخصيات  التامثيل  أو  ينطبق حرًصا عىل األنصاب 

األرجح باألبعاد السياسية واالجتامعية التي ترمز إليها هذه الفئة من األعامل. 

ب- األنصاب لغري “الشخصيات الوطنية” وتلك الواقعة عىل األمالك الخاصة
يكن أن يُستفاد إًذا من نص املادة املذكورة أعاله أّن الفئات األخرى من التامثيل أو األنصاب 
التي ال تجّسد أو متثّل بالرضورة “شخصية وطنية”، تُطبق عليها القواعد العامة ويعود بالتايل 
أدناه. ويُشار إىل  الرتاخيص يف شأنها بحسب ما سنبينه  الصالحية يف إعطاء  للسلطة املحلية 
أّن رصيح النص قد أعفى األنصاب والتامثيل التي تُقام عىل األمالك الخاصة ويف املدافن من 
أّي موجب ترخيص. فبعبارٍة أخرى، كرّس النّص، موضوع الحديث، مبدأ حرية إقامة األنصاب 

والتامثيل رشط عدم مخالفتها القوانني واألنظمة املتعلقة بالتخطيط والتجميل.

 إىل أين التوّجه: وزارة الداخليّة والبلدية

ينبغي عىل الفنان الذي يرغب يف إقامة نصب تذكاري، أيًّا كان نوعه، وعرضه يف الحيز العام 
أن يتقّدم بطلب إىل السلطة التنفيذية يف البلدية التابع النشاط الفني لدائرتها التي تُقرر، 
عىل ضوء املعطيات املتوافرة حول املرشوع املزمع إقامته، إن كان من داٍع لالستحصال عىل 
موافقة الوزارتني املعنيتني، يف حال انطوى املرشوع عىل أبعاد وطنية وسياسية، أو إن كان 

ُيكن االكتفاء بقرار من السلطة املحلية، يف حال كان خال العمل الفني من تلك الخلفيات.

أما األنصاب التذكارية أو الجاملية التي ستعرض يف األمالك الخاصة فال موجب لالستحصال 
عىل ترخيص لها.

 االأعمال وامل�ساريع املوؤقتة: االإعالنات واللوحات 

والتجهيزات واأعمال االأداء الفنّية واملنحوتات

تُنظّم األعامل الفنيّة ملّدٍة زمنيّة ُمحّددة ُيكن أن ترتاوح بني دقائَق معدودة وأشهٍر عديدة. 
من  واإلجازات  الرتاخيص  االستحصال عىل  الزمنّي هذه  بالظرف  املرهونة  األعامل  وتفرتُض 
سلطاٍت حكوميّة مختلفة. غري أّن عدًدا من األجهزة غري الرسمية يعرتُض بشكٍل غري قانويّن 
عمَل السلطات هذه وذلك تحت ذريعة أن القيام بهذه األعامل أو املشاريع الفنيّة وإنتاجها 

وعرضها قد يؤثّر يف استعامل الحيّز العام اليومّي ويُعيُق الوصول إليه. 

يف الواقع، قد يحتاج الفنانون وُمزاولو األعامل الثقافيّة واملنظاّمت القيّمة عىل أعامٍل مؤقتة 
إىل استخداِم حيٍّز عاٍم ملّدٍة زمنيّة ُمحّددة مسبًقا وذلك بغية تهيئته ووضع التجهيزات فيه. 
وما إن تصبح األعامل أو املشاريع الفنيّة جاهزة، حتّى تستقطَب الجمهور ويف بعض األحيان 

تدعو إىل عقد لقاءاٍت جامعيّة يف الحيّز العام. 

اإلعصار للفنان ماريو سابا

املوقعالوسيلةالتاريخ

املينا، طرابلسنصب2005

الرتاخيص

نُّفَذ العمل بناًء عىل طلب بلديّة طرابلس

حمَل نصب “اإلعصار توقيع ماريو سابا الذي نّفذه” بناًء عىل طلب املجلس البلدي املحيل 
أُنجزت  فقد  فارقة يف طرابلس.  فنيّة  اليوم عالمًة  إىل  النصب  يزال  وال  املينا،  املسؤول عن 
املنحوتة هذه يف العام 2005 وهي ترتفع سبعة أمتاٍر وقد أُِعّدت من كمبيوترات ولوحات 
وأسالك  صلبة  أقراص  وُمحرّكات  وكرايس  مسح  وآالت  طبع  وآالت  مراقبة  وأجهزة  مفاتيح 
وأقراص مرنة وأقراص صلبة وهواتف. إذ يعكس العمل الفنّي هذا االزدواجيّة التي تحكم 
التكنولوجيا االلكرتونيّة فهي مهّمة إىل حّد أنها تُشّكل خطوة ال غنى عنها نحو املستقبل، 
لكّنها رسعان ما مُتيس قدية وغري محّدثة. ومن هنا، نشأت فكرة جمع األدوات التكنولوجيّة 

القدية يف إعصاٍر يُصّور هذه الحقيقة. 

إّن معظم األعامل 
الفنية وأشكالها املقامة 
يف الحيّز العام بحاجة 
إىل ترخيص من البلدية

س
ن الفّنان وبلدية طرابل

بإذن م
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ر�سم خارطة الطريق

االأعمال اأو امل�ساريع الدائمة: االأن�ساب واملنحوتات

تُعّد األنصاب التذكاريّة والتجميليّة  املُقامة يف الحيّز العام أعاماًل دامئة، ويكن أن تتّم بناًء 
أو  شخٍص  ذكرى  تخليد  أجل  من  وذلك  البلديّات،  مجالس  أو  الوزارات  من  تفويٍض  عىل 
حدٍث أو بغية تسليط الضوء عىل الرتاث الثقايف الوطني. ولعّل أبرز األمثلة املُعارصة عىل 
فرنانديز.  أرمان  الفنان  به  قام  الذي  التذكارّي  السالم”  “أمل  نصُب  هو  لبنان  يف  األنصاب 
ويثُُل النصب عنَد مدخل وزارة الدفاع يف الريزة، وقد رُفَع الستار عنه يف ذكرى عيد الجيش 

اللبناين الخمسني. 

غرار  العامة، عىل  األجهزة  توكيل  بناًء عىل  الدامئة  املنحوتات  أو  الزينة  إقامة  وُيكن  هذا 
العام  الحيّز  تجميل  بغية  وذلك  البلديات  مببادرات  عماًل  أو  بوزاراتها،  املُمثّلة  الحكومة 
التي حّددت  الدول  عدًدا من  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر  املستديرة.  أو  مثاًل  الطرقات  كتقاطع 
سياسات الفن العام وتبّنتها، استُحدث أقساًما خاّصة ضمن هيكليّة وزارات الثقافة يُناُط بها 
توكيل األعامل الفنيّة، بحيث تتوىّل هذه األقسام ُمتابعة العمليّة هذه من ألفها إىل يائها، مبا 

يف ذلك تحديد الفّنانني مروًرا باالستشارات العاّمة واإلنتاج وصواًل إىل الصيانة.

 تعريفات ونصوص قانونية

فئتان.1  والتجميلية  التذكارية  األنصاب  أّن  اإلج��راء  املرعية  القوانني  من   يُستنتج 
 تشمل الفئة األوىل “األنصاب التذكارية أو التجميلية كالتامثيل والقواعد واللوحات املكتوبة  
وغريها لألشخاص الذين أدوا خدمات جىل للوطن” والتي تُقام “يف األمالك العامة أو الخاصة 
تجسد  ال  التي  التامثيل  أو  األنصاب  فهي  الثانية  الفئة  أما  البلديات”.  أو  للدولة  العائدة 

بالرضورة “شخصية وطنية” أو تلك التي تقام عىل األمالك الخاصة.
مرسوم الخاص بإقامة األنصاب التذكارية أوالتجميلية يف األمالك العامة أو الخاصة العائدة للدولة أو 

أمل السالم للفنان أرمان فرنانديز

الوسيلةالتاريخ

 1995، رُفَع الستار عنه يف ذكرى عيد 
الجيش اللبناين الخمسني

نصب تذكارّي دائم

َذ هذا العمل تلبيًة لطلِب وزارة الدفاع الوطني نُفِّ

التذكاري،  النصب  عن  الستار  يرفع  ملُشاهدته  احتشد  الذي  الجمهور  إىل  أرمان  توّجه 
األهليّة  لبنان  حرب  انتهاء  إىل  العمل  ويرمز  السالم.  أمل  عن  املنحوتة  هذه  “تُعرّب  قائاًل: 
الدبّابات وغريها  العام 1990، وذلك من خالل طَمر  العام 1975 حتّى  استمرت من  التي 
من اآلليات العسكرية باالسمنت لتعطيل عملها األسايّس وكتم صوتها وتحويلها إىل جامد. 
والنصب هذا تحذيٌر يُوّجه إىل كّل من ال يزال يرغب يف التورّط يف الحرب. فبمجرّد أن يَروا 
السالح وقد طُِمَر تحت االسمنت، سيرتيّثون ويتّعظون ألّن لبنان عاَن الكثري وآن األوان إلقامة 

الصداقات مجدًدا.” 

يف العام 1997، نظّمت كّل من بلدية بريوت ووزارة الثقافة ُمسابقة تحت إرشاف أشكال 
ألوان. وقد رمت املُسابقة إىل توكيل عرشة أعامٍل فنيّة إىل فنانني ُمعارصين لتنفذيذها يف 
حدائق عامة مختلفة يف لبنان. وقد شّكل هذا الحدث واحًدا من األمثلة النادرة التي طلبت 

فيها وزارة الثقافة القيام بأعامٍل فنية معارصة. 
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ر�سم خارطة الطريق

االأعمال اأو امل�ساريع الدائمة: االأن�ساب واملنحوتات

تُعّد األنصاب التذكاريّة والتجميليّة  املُقامة يف الحيّز العام أعاماًل دامئة، ويكن أن تتّم بناًء 
أو  شخٍص  ذكرى  تخليد  أجل  من  وذلك  البلديّات،  مجالس  أو  الوزارات  من  تفويٍض  عىل 
حدٍث أو بغية تسليط الضوء عىل الرتاث الثقايف الوطني. ولعّل أبرز األمثلة املُعارصة عىل 
فرنانديز.  أرمان  الفنان  به  قام  الذي  التذكارّي  السالم”  “أمل  نصُب  هو  لبنان  يف  األنصاب 
ويثُُل النصب عنَد مدخل وزارة الدفاع يف الريزة، وقد رُفَع الستار عنه يف ذكرى عيد الجيش 

اللبناين الخمسني. 

غرار  العامة، عىل  األجهزة  توكيل  بناًء عىل  الدامئة  املنحوتات  أو  الزينة  إقامة  وُيكن  هذا 
العام  الحيّز  تجميل  بغية  وذلك  البلديات  مببادرات  عماًل  أو  بوزاراتها،  املُمثّلة  الحكومة 
التي حّددت  الدول  عدًدا من  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر  املستديرة.  أو  مثاًل  الطرقات  كتقاطع 
سياسات الفن العام وتبّنتها، استُحدث أقساًما خاّصة ضمن هيكليّة وزارات الثقافة يُناُط بها 
توكيل األعامل الفنيّة، بحيث تتوىّل هذه األقسام ُمتابعة العمليّة هذه من ألفها إىل يائها، مبا 

يف ذلك تحديد الفّنانني مروًرا باالستشارات العاّمة واإلنتاج وصواًل إىل الصيانة.

 تعريفات ونصوص قانونية

فئتان.1  والتجميلية  التذكارية  األنصاب  أّن  اإلج��راء  املرعية  القوانني  من   يُستنتج 
 تشمل الفئة األوىل “األنصاب التذكارية أو التجميلية كالتامثيل والقواعد واللوحات املكتوبة  
وغريها لألشخاص الذين أدوا خدمات جىل للوطن” والتي تُقام “يف األمالك العامة أو الخاصة 
تجسد  ال  التي  التامثيل  أو  األنصاب  فهي  الثانية  الفئة  أما  البلديات”.  أو  للدولة  العائدة 

بالرضورة “شخصية وطنية” أو تلك التي تقام عىل األمالك الخاصة.
مرسوم الخاص بإقامة األنصاب التذكارية أوالتجميلية يف األمالك العامة أو الخاصة العائدة للدولة أو 

أمل السالم للفنان أرمان فرنانديز

الوسيلةالتاريخ

 1995، رُفَع الستار عنه يف ذكرى عيد 
الجيش اللبناين الخمسني

نصب تذكارّي دائم

َذ هذا العمل تلبيًة لطلِب وزارة الدفاع الوطني نُفِّ

التذكاري،  النصب  عن  الستار  يرفع  ملُشاهدته  احتشد  الذي  الجمهور  إىل  أرمان  توّجه 
األهليّة  لبنان  حرب  انتهاء  إىل  العمل  ويرمز  السالم.  أمل  عن  املنحوتة  هذه  “تُعرّب  قائاًل: 
الدبّابات وغريها  العام 1990، وذلك من خالل طَمر  العام 1975 حتّى  استمرت من  التي 
من اآلليات العسكرية باالسمنت لتعطيل عملها األسايّس وكتم صوتها وتحويلها إىل جامد. 
والنصب هذا تحذيٌر يُوّجه إىل كّل من ال يزال يرغب يف التورّط يف الحرب. فبمجرّد أن يَروا 
السالح وقد طُِمَر تحت االسمنت، سيرتيّثون ويتّعظون ألّن لبنان عاَن الكثري وآن األوان إلقامة 

الصداقات مجدًدا.” 

يف العام 1997، نظّمت كّل من بلدية بريوت ووزارة الثقافة ُمسابقة تحت إرشاف أشكال 
ألوان. وقد رمت املُسابقة إىل توكيل عرشة أعامٍل فنيّة إىل فنانني ُمعارصين لتنفذيذها يف 
حدائق عامة مختلفة يف لبنان. وقد شّكل هذا الحدث واحًدا من األمثلة النادرة التي طلبت 

فيها وزارة الثقافة القيام بأعامٍل فنية معارصة. 
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بات جزًءا ال يتجزأ من منظومته القانونية، فيحمي حرية التعبري وال سيام املادة 19 منه التي 
اعتبار  املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا  التامس مختلف رضوب  “تجيز 

للحدود، سواء عىل شكل مكتوٍب ومطبوٍع ويف قالب فنّي أو بأي وسيلة أخرى يختارها”.
املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

وعىل مستوى حامية الحق يف التّجمع واالجتامع، فقد كفلت املادة 20 من اإلعالن العاملي 
العهد  أعاد  السلمية والجمعيات. ومن جهته،  الجامعات  لحقوق اإلنسان حق االشرتاك يف 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تكريس الحق يف التجمع السلمي وتكوين الجمعيات 
مع آخرين، محظرًا وضع القيود عىل مامرسته “إال تلك التي تفرض طبًقا للقانون وتشكل 
النظام  أو  العامة  السالمة  أو  القومي  األمن  لصيانة  تدابري رضورية، يف مجتمع ديقراطي، 
وحرياتهم”. اآلخرين  حقوق  حامية  أو  العامة  اآلداب  أو  العامة  الصحة  حامية  أو   العام 

الثقافية والفنية واإلبداعية والعلمية، فقد كفلها  بالنسبة إىل حرية املشاركة يف الحياة  أما 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بالحامية يف املادة 27 منه، فكرس حق الفرد يف االستمتاع 
بالفنون، فضاًل عن حقه يف املساهمة واالستفادة من التقدم العلمي ونتائجه. ويف السياق 
ليؤكد مرة أخرى عىل  االقتصادية واالجتامعية والثقافية  بالحقوق  الخاص  العهد  أىت  عينه، 
منطوق اإلعالن العاملي يف هذا الشأن، كام ذهب إىل أبعد من ذلك فحث الدول األطراف 
عىل ضامن مامرسة هذا الحق ُمامرسة كاملة من خالل اتخاذ تدابري تصون العلم والثقافة 
وحامية  اإلبداعي،  والنشاط  العلمي  البحث  حرية  باحرتام  وألزمها  وإشاعتهام،  وإمناءهام 
املصالح املادية واملعنوية الناتجة عنها. هذا وقد فرض عىل الدول تشجيع االتصال والتعاون 

الدوليني وتطويرهام يف ميداين العلم والثقافة.2
املادة 21  و22 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

بعض االعتبارات واألحكام التتنظيمية عىل ضوء القوانني 
واإلجراءات املعمول بها

يصعُب تعريف الحّيز العام يف لبنان حيث تكرث األماكن التي تتأرجح بني الحّيز العام والحّيز 
الخاص. وبغية ضامن الشفافّية والوضوح، يعتمد الدليل الحايل تعريف الحّيز العام عىل 
اعتباره أّي مساحة مُيكن استخدامها كمساحٍة عاّمة أو مساحٍة مشرتكة و/أو مُيكن الجمهور 

الوصول إليها، وذلك برصف النظر عن وضعها القانويّن والرسمّي. 

القانوين  العامة  مبفهومه  فعنَد تنفيذ مرشوع فنّي معنّي يف نطاق امللك العام أو املساحة 
الرتاخيص  عىل  االستحصال  لناحية  حاليًا  بها  املعمول  اإلج��راءات  اتباع  يجدر  البحت، 
واملوافقات املسبقة. هذا وقد تُفرُض يف بعض األحيان موجبات والتزامات إضافية تُلقى عىل 
عاتق املبادرين بالعمل إن توافرت يف العمل بعض امليزات أو إن تحققت بعض الظروف أو 
االعتبارات أو األفعال. وترد هذه املوجبات يف نصوص قانونية متفرقة تفرض بعض األصول 

وتعاقب من يقوم مبخالفتها. فام هي هذه املوجبات؟

أوالً، موجب املحافظة عىل النظافة العامة
واإلعالنات  املنشورات  وتعليق  وكتابة  “لصق  العامة  النظافة  عىل  املحافظة  مرسوم  يحظر 
والصور والبيانات واملطبوعات واألوراق عىل األسوار وجدران منازل وجذوع األشجار عىل 
وأعمدة  الطرق  ومونسات  وقواعدها  التامثيل  وعىل  والساحات  العامة  الطرق  جوانب 

 الهاتف والكهرباء وعىل اإلشارات الضوئية وإشارات السري وإشارات أسامء املدن والقرى”؛
اإلجراء. املرعي  البناء  بقانون  عماًل  األبنية  واجهات  نظافة  عىل  املحافظة  وتنبغي   هذا 

فصحيٌح أّن املبدأ هو الحرية يف استعامل امللك العام إال أّن صالحية اإلدارة يف تنظيم هذا 
االستعامل، كام ذكرنا سابًقا، ينحها الحق يف فرض بعض الجزاءات. لذالك، عنَد تنفيذ األعامل 
الفنية والثقافية ال بّد من مراعاة هذا املوجب التي قد ينشأ عن مخالفته مالحقات قضائية 

كجرائم التعدي والتخريب، وتكبد غرامات وتعويضات مادية.
1 | املادة 5 من مرسوم النظافة العامة رقم 8735 الصادر يف 1974-8-23 

2 | البند 7 من املادة 18 من قانون البناء رقم  646 تاريخ 11-12-2014، تعديل للمرسوم االشرتاعي 
رقم 148 تاريخ 1983-9-16

ثانياً، موجب مراعاة أحكام وسائل النرش مبفهوم قانون العقوبات 
والكتابات  الكالم  أو  “الحركات  هي  اللبناين  العقوبات  قانون  وفق  النرش”  “وسائل  إن 
أو مكان مباح  إذا حصلت يف محل عام  والرسوم والصور واألفالم وما إىل ذلك من أعامل 
 للجمهور والكالم أو الرصاخ سواء جهر بهام أو نقال بوسائل معينة بحيث يسمعها الغري”.
وال بّد التنبه إىل استعامل هذه الوسائل يف سياق تنفيذ األعامل أو املشاريع الفنية يف أمكنة 
التحقري، والقدح، والذم وغريها(  الجرائم )ومنها  اعتبار أن عدًدا من  مباحة للجمهور عىل 

املنصوص عليها يف القانون تتحقق يف حال ثبُت استعامل إحدى الوسائل هذه.
املادة 209 من قانون العقوبات اللبناين
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بات جزًءا ال يتجزأ من منظومته القانونية، فيحمي حرية التعبري وال سيام املادة 19 منه التي 
اعتبار  املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا  التامس مختلف رضوب  “تجيز 

للحدود، سواء عىل شكل مكتوٍب ومطبوٍع ويف قالب فنّي أو بأي وسيلة أخرى يختارها”.
املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

وعىل مستوى حامية الحق يف التّجمع واالجتامع، فقد كفلت املادة 20 من اإلعالن العاملي 
العهد  أعاد  السلمية والجمعيات. ومن جهته،  الجامعات  لحقوق اإلنسان حق االشرتاك يف 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تكريس الحق يف التجمع السلمي وتكوين الجمعيات 
مع آخرين، محظرًا وضع القيود عىل مامرسته “إال تلك التي تفرض طبًقا للقانون وتشكل 
النظام  أو  العامة  السالمة  أو  القومي  األمن  لصيانة  تدابري رضورية، يف مجتمع ديقراطي، 
وحرياتهم”. اآلخرين  حقوق  حامية  أو  العامة  اآلداب  أو  العامة  الصحة  حامية  أو   العام 

الثقافية والفنية واإلبداعية والعلمية، فقد كفلها  بالنسبة إىل حرية املشاركة يف الحياة  أما 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بالحامية يف املادة 27 منه، فكرس حق الفرد يف االستمتاع 
بالفنون، فضاًل عن حقه يف املساهمة واالستفادة من التقدم العلمي ونتائجه. ويف السياق 
ليؤكد مرة أخرى عىل  االقتصادية واالجتامعية والثقافية  بالحقوق  الخاص  العهد  أىت  عينه، 
منطوق اإلعالن العاملي يف هذا الشأن، كام ذهب إىل أبعد من ذلك فحث الدول األطراف 
عىل ضامن مامرسة هذا الحق ُمامرسة كاملة من خالل اتخاذ تدابري تصون العلم والثقافة 
وحامية  اإلبداعي،  والنشاط  العلمي  البحث  حرية  باحرتام  وألزمها  وإشاعتهام،  وإمناءهام 
املصالح املادية واملعنوية الناتجة عنها. هذا وقد فرض عىل الدول تشجيع االتصال والتعاون 

الدوليني وتطويرهام يف ميداين العلم والثقافة.2
املادة 21  و22 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

بعض االعتبارات واألحكام التتنظيمية عىل ضوء القوانني 
واإلجراءات املعمول بها

يصعُب تعريف الحّيز العام يف لبنان حيث تكرث األماكن التي تتأرجح بني الحّيز العام والحّيز 
الخاص. وبغية ضامن الشفافّية والوضوح، يعتمد الدليل الحايل تعريف الحّيز العام عىل 
اعتباره أّي مساحة مُيكن استخدامها كمساحٍة عاّمة أو مساحٍة مشرتكة و/أو مُيكن الجمهور 

الوصول إليها، وذلك برصف النظر عن وضعها القانويّن والرسمّي. 

القانوين  العامة  مبفهومه  فعنَد تنفيذ مرشوع فنّي معنّي يف نطاق امللك العام أو املساحة 
الرتاخيص  عىل  االستحصال  لناحية  حاليًا  بها  املعمول  اإلج��راءات  اتباع  يجدر  البحت، 
واملوافقات املسبقة. هذا وقد تُفرُض يف بعض األحيان موجبات والتزامات إضافية تُلقى عىل 
عاتق املبادرين بالعمل إن توافرت يف العمل بعض امليزات أو إن تحققت بعض الظروف أو 
االعتبارات أو األفعال. وترد هذه املوجبات يف نصوص قانونية متفرقة تفرض بعض األصول 

وتعاقب من يقوم مبخالفتها. فام هي هذه املوجبات؟

أوالً، موجب املحافظة عىل النظافة العامة
واإلعالنات  املنشورات  وتعليق  وكتابة  “لصق  العامة  النظافة  عىل  املحافظة  مرسوم  يحظر 
والصور والبيانات واملطبوعات واألوراق عىل األسوار وجدران منازل وجذوع األشجار عىل 
وأعمدة  الطرق  ومونسات  وقواعدها  التامثيل  وعىل  والساحات  العامة  الطرق  جوانب 

 الهاتف والكهرباء وعىل اإلشارات الضوئية وإشارات السري وإشارات أسامء املدن والقرى”؛
اإلجراء. املرعي  البناء  بقانون  عماًل  األبنية  واجهات  نظافة  عىل  املحافظة  وتنبغي   هذا 

فصحيٌح أّن املبدأ هو الحرية يف استعامل امللك العام إال أّن صالحية اإلدارة يف تنظيم هذا 
االستعامل، كام ذكرنا سابًقا، ينحها الحق يف فرض بعض الجزاءات. لذالك، عنَد تنفيذ األعامل 
الفنية والثقافية ال بّد من مراعاة هذا املوجب التي قد ينشأ عن مخالفته مالحقات قضائية 

كجرائم التعدي والتخريب، وتكبد غرامات وتعويضات مادية.
1 | املادة 5 من مرسوم النظافة العامة رقم 8735 الصادر يف 1974-8-23 

2 | البند 7 من املادة 18 من قانون البناء رقم  646 تاريخ 11-12-2014، تعديل للمرسوم االشرتاعي 
رقم 148 تاريخ 1983-9-16

ثانياً، موجب مراعاة أحكام وسائل النرش مبفهوم قانون العقوبات 
والكتابات  الكالم  أو  “الحركات  هي  اللبناين  العقوبات  قانون  وفق  النرش”  “وسائل  إن 
أو مكان مباح  إذا حصلت يف محل عام  والرسوم والصور واألفالم وما إىل ذلك من أعامل 
 للجمهور والكالم أو الرصاخ سواء جهر بهام أو نقال بوسائل معينة بحيث يسمعها الغري”.
وال بّد التنبه إىل استعامل هذه الوسائل يف سياق تنفيذ األعامل أو املشاريع الفنية يف أمكنة 
التحقري، والقدح، والذم وغريها(  الجرائم )ومنها  اعتبار أن عدًدا من  مباحة للجمهور عىل 

املنصوص عليها يف القانون تتحقق يف حال ثبُت استعامل إحدى الوسائل هذه.
املادة 209 من قانون العقوبات اللبناين
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التوجيهّية املبادئ 

كيف يعّرف القانون امللك العام وما هي املبادئ الراعية 

ال�ستعماله يف لبنان؟

يكمن الهدف الرئييس من قراءة مفهوم امللك العام قراءًة قانونيّة يف تحديد مجموعة من 
يواجهها  التي  العقبات  وتذللَّل بعض  توّضح  أن  التي من شأنها  القانونية  والقواعد  املبادئ 
الفنانون يف سياق تنفيذ أعاملهم، فضاًل عن تحصينهم يف مواجهة بعض القيود أو الضوابط 
األحيان  بعض  يخالف  بشكل  فرضها  الرسمية،  وغري  الرسمية  الجهات،  بعض  اعتادت  التي 

املبادئ العامة الراعية الستعامل امللك العام. 

يعود تاريخ إصدار النص القانوين الوحيد الناظم لألمالك العاّمة يف لبنان إىل فرتة االنتداب، 
وهو القرار الناظم لألمالك العمومية يف لبنان رقم 144/س الصادر يف 10 حزيران 1925. 
املعدة  األشياء  يشمل “جميع  بحيث  واسًعا  تعريًفا  العام  امللك  القانون  أعطى هذا  وقد 
بسبب طبيعتها الستعامل مصلحة عمومية”وحظّر بيعها وعدم جواز ملكيتها بفعل مرور 
أشخاص  أحد  إىل  تنتمي  التي  األمالك  العام  امللك  مفهوم  يف  القانون  أدخل  كام  الزمن. 
القانون العام؛ أي الدولة املُمثّلة بوزاراتها كلّها، أو البلدية أو املؤسسة العامة؛ أو املال املعد 
ا  “الستعامل العموم أو الستعامل مرفق عام -أي املصلحة العمومية”. وعليه، يكون املال عامًّ
العامة.  للمنفعة  والتخصيص  العام  الشخص  ملكية  توفّر معياري  أو يف حال  بطبيعته،  إّما 
وبناًء عىل ذلك، جاز تعريف األمالك العامة عىل أنّها “األمالك التي توضع الستعامل الجمهور 
أو التي تخّصص لتسيري أحد املرافق العامة ذات الصفة اإلدارية برشط يف هذه الحالة األخرية 
الذي أنشئت هذه  أن تكون بطبيعتها أو برتتيب خاص مالمئة حرصيًّا أو جوهريًّا للغرض 

املرافق العامة ألجله، إالّ إذا نّص القانون عىل خالف ذلك”.

مبدأ حرية االستعامل

موجب  احرتام  رشط  الحرية  ملبدأ  العامة  لألمالك  الجامعي  االستعامل  يخضع  املبدأ،  ويف 
الناس  العاّمة من  استعامل  إمكانية  تُعّد  إذ  والسكينة.  العام  واألمن  النظام  املحافظة عىل 
امللك العام مبثابة الغاية األساسية التي من أجلها وجد امللك العام يف األصل، وإن كان لإلدارة 
أن تنظّم االستعامل العام للمقتضيات املشار إليها”، فإّن هذه التدابري ال تكون مرشوعة إالّ 
إذا كانت رضورية ومناسبة وُينع عىل اإلدارة أن تفرض تدابري ذات طابع عام ومطلق تؤدي 

إىل استحالة استعامل امللك العام. 

مبدأ املساواة يف االستعامل

املواطنني يف  ملبدأ مساواة  استعاماًل جامعيًّا  العام  امللك  استعامل  يخضع  ذلك،  موازاة  ويف 
استعامله، وهو مبدأ مستمّد مبارشة من مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون حيث ال يجوز 
لإلدارة أن متيّز بني مواطن وآخر عندما تكون وجهة االستعامل واحدة. فأي اسثناء أو تقييد 
املصلحة  ملقتضيات  وموافًقا  مرّبًرا  يكون  أن  يجب  هذا،  املساواة  مبدأ  اإلدارة عىل  تفرضه 

العامة، من دون أن يشّكل متييزًا بني املواطنني ويؤّدي إىل التفريق بينهم.

مبدأ املجانية يف االستعامل

أخريًا، ال يجوز إخضاع االستعامل الجامعي للملك العام املخصص الستعامل العموم لدفع أي 
بدالت مالية، ما عدا الحاالت التي أجاز فيها القانون حرًصا ورصاحًة مثل هذا الدفع بحيث 
ال يكون مثة مجال للشك أو البحث يف رشعيته، ورشط أن تكون قيمة هذه البدالت منطقية 

ومرّبرة لغايات الصيانة واملحافظة عليه. 

وإذا كان لإلدارة الحق يف منح تراخيص إلشغال امللك العام بشكٍل مؤقٍت مقابل بدل وملدة 
سنة قابلة للتجديد، فقد لحظ القانون حاالت ميكن تخفيض الرسوم فيها بصورة استثنائية 

لتصبح شبه رمزية رشط ثبوت أّن الغرض من اإلشغال املؤقت يخدم املنفعة العامة.1
املادة 17 من القرار رقم 144 تاريخ 10-6-1925 املتعلق “بتحديد األمالك العمومية”.

ويف السياق نفسه، لحظ قانون العالوات والرسوم البلدية بعض األعامل التي يكن تصنفيها 
بخالف  اإلجراء  املرعية  الرسوم  من  وأعفاها  املؤقت  اإلشغال  أشكال  من  شكٌل  أنّها  عىل 
النصوص التي فرضت رسم استثامر سنوي عن أماكن االجتامع2 حيث نصت املادة 24 من 
القانون املذكور عىل إعفاء “املشاهد املؤقتة )سريك، مهرجان...( من رسم االستثامر إال إذا 

تجاوز عدد حفالتها الثالثة “فيستوىف حينئذ الرسم يف هذه الحال عن كل حفلة”.
املادة 22 من القانون رقم 60 تاريخ 12-8-1988 والخاص بالرسوم والعالوات البلدية.

هل حريّة اإلبداع والتعبري مكرّسة يف لبنان؟

تكفل القوانني اللبنانية وال سيام الدستور اللبناين احرتام الحريات العامة ويف طليعتها حرية 
الرأي وإبدائه قواًل وكتابة، فضاًل عن  حرية الطباعة وحرية االجتامع وحرية تأليف الجمعيات.1

الفقرة )ج( من مقدمة الدستور اللبناين واملادة 13 منه.

كام يكفل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان حرية التعبري التي تشمل “حرية اعتناق اآلراء دون 
أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 
لبنان والذي  به  امللتزم  املدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  أما  الجغرافية”.1 

يعود تاريخ إصدار 
النص القانوين الوحيد 
الناظم لألمالك العاّمة 

يف لبنان إىل فرتة 
االنتداب
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التوجيهّية املبادئ 

كيف يعّرف القانون امللك العام وما هي املبادئ الراعية 

ال�ستعماله يف لبنان؟

يكمن الهدف الرئييس من قراءة مفهوم امللك العام قراءًة قانونيّة يف تحديد مجموعة من 
يواجهها  التي  العقبات  وتذللَّل بعض  توّضح  أن  التي من شأنها  القانونية  والقواعد  املبادئ 
الفنانون يف سياق تنفيذ أعاملهم، فضاًل عن تحصينهم يف مواجهة بعض القيود أو الضوابط 
األحيان  بعض  يخالف  بشكل  فرضها  الرسمية،  وغري  الرسمية  الجهات،  بعض  اعتادت  التي 

املبادئ العامة الراعية الستعامل امللك العام. 

يعود تاريخ إصدار النص القانوين الوحيد الناظم لألمالك العاّمة يف لبنان إىل فرتة االنتداب، 
وهو القرار الناظم لألمالك العمومية يف لبنان رقم 144/س الصادر يف 10 حزيران 1925. 
املعدة  األشياء  يشمل “جميع  بحيث  واسًعا  تعريًفا  العام  امللك  القانون  أعطى هذا  وقد 
بسبب طبيعتها الستعامل مصلحة عمومية”وحظّر بيعها وعدم جواز ملكيتها بفعل مرور 
أشخاص  أحد  إىل  تنتمي  التي  األمالك  العام  امللك  مفهوم  يف  القانون  أدخل  كام  الزمن. 
القانون العام؛ أي الدولة املُمثّلة بوزاراتها كلّها، أو البلدية أو املؤسسة العامة؛ أو املال املعد 
ا  “الستعامل العموم أو الستعامل مرفق عام -أي املصلحة العمومية”. وعليه، يكون املال عامًّ
العامة.  للمنفعة  والتخصيص  العام  الشخص  ملكية  توفّر معياري  أو يف حال  بطبيعته،  إّما 
وبناًء عىل ذلك، جاز تعريف األمالك العامة عىل أنّها “األمالك التي توضع الستعامل الجمهور 
أو التي تخّصص لتسيري أحد املرافق العامة ذات الصفة اإلدارية برشط يف هذه الحالة األخرية 
الذي أنشئت هذه  أن تكون بطبيعتها أو برتتيب خاص مالمئة حرصيًّا أو جوهريًّا للغرض 

املرافق العامة ألجله، إالّ إذا نّص القانون عىل خالف ذلك”.

مبدأ حرية االستعامل

موجب  احرتام  رشط  الحرية  ملبدأ  العامة  لألمالك  الجامعي  االستعامل  يخضع  املبدأ،  ويف 
الناس  العاّمة من  استعامل  إمكانية  تُعّد  إذ  والسكينة.  العام  واألمن  النظام  املحافظة عىل 
امللك العام مبثابة الغاية األساسية التي من أجلها وجد امللك العام يف األصل، وإن كان لإلدارة 
أن تنظّم االستعامل العام للمقتضيات املشار إليها”، فإّن هذه التدابري ال تكون مرشوعة إالّ 
إذا كانت رضورية ومناسبة وُينع عىل اإلدارة أن تفرض تدابري ذات طابع عام ومطلق تؤدي 

إىل استحالة استعامل امللك العام. 

مبدأ املساواة يف االستعامل

املواطنني يف  ملبدأ مساواة  استعاماًل جامعيًّا  العام  امللك  استعامل  يخضع  ذلك،  موازاة  ويف 
استعامله، وهو مبدأ مستمّد مبارشة من مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون حيث ال يجوز 
لإلدارة أن متيّز بني مواطن وآخر عندما تكون وجهة االستعامل واحدة. فأي اسثناء أو تقييد 
املصلحة  ملقتضيات  وموافًقا  مرّبًرا  يكون  أن  يجب  هذا،  املساواة  مبدأ  اإلدارة عىل  تفرضه 

العامة، من دون أن يشّكل متييزًا بني املواطنني ويؤّدي إىل التفريق بينهم.

مبدأ املجانية يف االستعامل

أخريًا، ال يجوز إخضاع االستعامل الجامعي للملك العام املخصص الستعامل العموم لدفع أي 
بدالت مالية، ما عدا الحاالت التي أجاز فيها القانون حرًصا ورصاحًة مثل هذا الدفع بحيث 
ال يكون مثة مجال للشك أو البحث يف رشعيته، ورشط أن تكون قيمة هذه البدالت منطقية 

ومرّبرة لغايات الصيانة واملحافظة عليه. 

وإذا كان لإلدارة الحق يف منح تراخيص إلشغال امللك العام بشكٍل مؤقٍت مقابل بدل وملدة 
سنة قابلة للتجديد، فقد لحظ القانون حاالت ميكن تخفيض الرسوم فيها بصورة استثنائية 

لتصبح شبه رمزية رشط ثبوت أّن الغرض من اإلشغال املؤقت يخدم املنفعة العامة.1
املادة 17 من القرار رقم 144 تاريخ 10-6-1925 املتعلق “بتحديد األمالك العمومية”.

ويف السياق نفسه، لحظ قانون العالوات والرسوم البلدية بعض األعامل التي يكن تصنفيها 
بخالف  اإلجراء  املرعية  الرسوم  من  وأعفاها  املؤقت  اإلشغال  أشكال  من  شكٌل  أنّها  عىل 
النصوص التي فرضت رسم استثامر سنوي عن أماكن االجتامع2 حيث نصت املادة 24 من 
القانون املذكور عىل إعفاء “املشاهد املؤقتة )سريك، مهرجان...( من رسم االستثامر إال إذا 

تجاوز عدد حفالتها الثالثة “فيستوىف حينئذ الرسم يف هذه الحال عن كل حفلة”.
املادة 22 من القانون رقم 60 تاريخ 12-8-1988 والخاص بالرسوم والعالوات البلدية.

هل حريّة اإلبداع والتعبري مكرّسة يف لبنان؟

تكفل القوانني اللبنانية وال سيام الدستور اللبناين احرتام الحريات العامة ويف طليعتها حرية 
الرأي وإبدائه قواًل وكتابة، فضاًل عن  حرية الطباعة وحرية االجتامع وحرية تأليف الجمعيات.1

الفقرة )ج( من مقدمة الدستور اللبناين واملادة 13 منه.

كام يكفل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان حرية التعبري التي تشمل “حرية اعتناق اآلراء دون 
أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 
لبنان والذي  به  امللتزم  املدنية والسياسية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  أما  الجغرافية”.1 

يعود تاريخ إصدار 
النص القانوين الوحيد 
الناظم لألمالك العاّمة 

يف لبنان إىل فرتة 
االنتداب
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ما هو الفّن يف احلّيز العام؟ 

هو أّي شكٍل من أشكال الفّن املعروض يف حيٍّز عام ويف ُمتناول الجميع. أّما أشكال الفّن هذه 
فتتخطى جدران املساحات الفنيّة املُتعارف عليها عىل غرار املعارض واملتاحف واملراكز الفنيّة. 

للفّن يف الحيز العام أشكاٌل ونطاقات كثرية، فمنه املؤقت ومنه الدائم وكذلك املادّي واملعنوّي، 
وقد تُبادر جهات مختلفة إىل القيام به )كالفنانني واملؤسسات الفنيّة والجمهور واملؤسسات 
الرسميّة(. هذا وقد ينتج الفّن العام من التفويضات العامة والخاصة، أو املبادرات الفنية أو 

التدخالت أو املهرجانات. 

الظرف  املُقامة فيه، إن لجهة  املكان  الخاصة باألمكنة يف عني االعتبار واقع  تأخذ األعامل 
املكايّن أو املجتمع عىل حّد سواء. ويشمل ذلك تحديد السياق املكاين من خالل دراسة تاريخ 
املكان وعنارصه املادية وتضاريسه املميزة وعالقاته االقتصادية واالجتامعية و/أو غري ذلك من 
االعتبارات، بحيث يستحيل نقل العمل الفنّي إىل مكاٍن آخر، أو عىل األقل، ال ياُلئم املكان 
الذي يُنقُل إليه مالءمته املكان الذي ُصّمم من أجله. لذا، تعكس األعامل الخاصة باألمكنة 

روَح تلك األخرية وترُبز أكرث فأكرث املزايا الدامئة التغرّي التي يتّسم بها املكان. 

أّما أشكال الفّن املعروفة يف الحّيز العام، فتشمل: 
الجداريات، املنحوتات، أعامل األداء، األنصاب التذكاريّة والتجميليّة، التجهيزات، اإلعالنات 
الجديد، مشاريع يقيُم عليها املجتمع، أعامل  الرقميّة أو أعامل اإلعالم  واللوحات، األعامل 

هندسة املناظر الطبيعيّة.

أّما يف ما خّص الفّن املعارص يف لبنان، فتعود نشأة التدخالت واملشاريع العامة يف الحيّز العام 
إىل مرحلة ما بعد الحرب األهلية. غري أّن قاعدة البيانات التي أنشأتها T.A.P تُسلّط الضوَء عىل 
أعامٍل قليلٍة أُقيمت يف أوساط الثامنينات من القرن املنرصم. فقد شّكَل كّل من “مهرجان أيلول” 
العام  الحيّز  يف  التاليّة  الفنيّة  املشاريع  وّجهت  التي  الفنيّة  املشاريع  باكورة  ألوان”  و”أشكال 

وحثّت عىل إقامتها. 

يرتبُط  الذي  العام  الحيّز  تحديد  عىل  التوقف  بدايًة  العام  الحيّز  يف  الفّن  تعريف  يفرتُض 
ارتباطًا وثيًقا مبفاهيم املصلحة العامة والرتابط االجتامعي والتسهيالت الرمزيّة. ففي الكثري 
من املجتمعات املُعارصة، ال تُرَسم حدود دقيقة مُتيّز الحيّز العام من الحيّز الخاص، وعليه، ال 

يُعرف السلوك الذي يجب عىل املرء التقيّد به يف هذه األماكن. 

وبغيَة تبسيط األمور وتسهيلها، اعتُِمَد التعريفان العامان اآلتيني: 
العاّمة  والحدائق  الطرقات  غرار  )عىل  العاّمة  األمالك  عىل  العام  الحّيز  مصطلح  يدّل   
والساحات( وعىل املساحات املُشرتكة، برصف النظر عن وضعها الرسمّي )عىل غرار الحدائق 

أو الساحات التي تعّد من أمالك الدولة الخاصة(. 
 يعكس مفهوم املجال العام اتساع نطاق الحيّز العام ليشمل املساحات غري املاديّة مبا يف 
ذلك املساحات االفرتاضيّة )عىل غرار شبكة االنرتنت ووسائل اإلعالم( باإلضافة إىل املساحات 

الرمزية )كالتعليم عىل سبيل املثال(. 

مرشوع حديقة السيويف للفنان مروان رشاموي

املوقعالوسيلةالتاريخ

حديقة سيويف العامة، بريوت، لبنانتجهيز دائم وخاّص باملكان1997

الرتاخيص

ذ هذا املرشوع بناًء عىل طلب وزارة الثقافة وأنتجته جمعيّة أشكال ألوان نُفِّ

نّفَذ مروان رشاموي منحوتة دامئة تتواجُد اليوم يف حديقة السيويف العامة لكّنها ال تحظى 
بالصيانة الالزمة. وال تنقُل املنحوتة هذه باقًة من القصص التاريخية، لكّنها تتالءم والسياق 
السائد يف الحديقة. ويرشح رشاموي ذلك قائاًل: “تُعّد القطعة هذه كرة بسيطة، لكّن الخيار 
تستقبل  التي  العامة  الحديقة  ياُلئم  وهو  املِرح  وبُعدها  املُحبّب  شكلها  نتيجة  جاَء  هذا 
األطفال الصغار. وقد استُوحيت هذه القطعة من األرض املائلة واالنحناءات الخرضاء التي 
متيّز املكان.” وقد وصف رشاموي الجمهور صغري الّسن قائاًل: “أنا سعيد ألّن األطفال راَق لهم 

الشكل الكروّي، إذ ربطوه بشكل طابة اللعب.” 

لطاملا اقرتَن الفن العام تاريخيًّا 
بالتامثي��ل الربونزية واألنصاب 
التذكاريّ��ة. ومع ذلك، تنفرُد 
كّل ثقاف��ٍة بباقتها الخاصة من 
املامرسات الفنيّة املرتبطة ارتباطًا 
التاريخيّة  باألحداث  وطي��ًدا 

والتحرّكات الفنيّة.

ن الفنان وأشكال ألوان
بإذن م

سيعرُض هذا الدليل بعض أشكال 
الفّن الواردة آنًفا عرًض��ا ُمفّصاًل 
 ومس��تفيًضا يف الفق��رة املُعنون��ة 

“رسم خارطة الطريق”. 

ص. 12

وللحصول عىل مزيٍد من التفاصيل عن 
الحيّز املديّن العام، يكن االطالع عىل:

https://www.academia.
edu/313641/The_Sociology_of_
Urban_Public_Spaces

ففي العام 1995، نظّمت “أشكال 
الصنائع  ألوان” مرشوع حديق��ة 
ال��ذي يُعّد مرشوع الفن املُعارص 
األّول املُقام يف حيّز عام يف لبنان. 
أّما حقبُة التدخل العمراين املعارص 
فقد افتُِتَحت يف لبنان يف العام 
1992 بفضل تجهي��ٍز بحرّي نّفذه 
زياد أيب اللمع. وقد حمَل التجهيَز 
هذا اسم “أيننا” وأُرفقت به يافطة 

كُتَب عليها “أين العرب؟”.
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ما هو الفّن يف احلّيز العام؟ 

هو أّي شكٍل من أشكال الفّن املعروض يف حيٍّز عام ويف ُمتناول الجميع. أّما أشكال الفّن هذه 
فتتخطى جدران املساحات الفنيّة املُتعارف عليها عىل غرار املعارض واملتاحف واملراكز الفنيّة. 
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الظرف  املُقامة فيه، إن لجهة  املكان  الخاصة باألمكنة يف عني االعتبار واقع  تأخذ األعامل 
املكايّن أو املجتمع عىل حّد سواء. ويشمل ذلك تحديد السياق املكاين من خالل دراسة تاريخ 
املكان وعنارصه املادية وتضاريسه املميزة وعالقاته االقتصادية واالجتامعية و/أو غري ذلك من 
االعتبارات، بحيث يستحيل نقل العمل الفنّي إىل مكاٍن آخر، أو عىل األقل، ال ياُلئم املكان 
الذي يُنقُل إليه مالءمته املكان الذي ُصّمم من أجله. لذا، تعكس األعامل الخاصة باألمكنة 

روَح تلك األخرية وترُبز أكرث فأكرث املزايا الدامئة التغرّي التي يتّسم بها املكان. 

أّما أشكال الفّن املعروفة يف الحّيز العام، فتشمل: 
الجداريات، املنحوتات، أعامل األداء، األنصاب التذكاريّة والتجميليّة، التجهيزات، اإلعالنات 
الجديد، مشاريع يقيُم عليها املجتمع، أعامل  الرقميّة أو أعامل اإلعالم  واللوحات، األعامل 

هندسة املناظر الطبيعيّة.

أّما يف ما خّص الفّن املعارص يف لبنان، فتعود نشأة التدخالت واملشاريع العامة يف الحيّز العام 
إىل مرحلة ما بعد الحرب األهلية. غري أّن قاعدة البيانات التي أنشأتها T.A.P تُسلّط الضوَء عىل 
أعامٍل قليلٍة أُقيمت يف أوساط الثامنينات من القرن املنرصم. فقد شّكَل كّل من “مهرجان أيلول” 
العام  الحيّز  يف  التاليّة  الفنيّة  املشاريع  وّجهت  التي  الفنيّة  املشاريع  باكورة  ألوان”  و”أشكال 

وحثّت عىل إقامتها. 

يرتبُط  الذي  العام  الحيّز  تحديد  عىل  التوقف  بدايًة  العام  الحيّز  يف  الفّن  تعريف  يفرتُض 
ارتباطًا وثيًقا مبفاهيم املصلحة العامة والرتابط االجتامعي والتسهيالت الرمزيّة. ففي الكثري 
من املجتمعات املُعارصة، ال تُرَسم حدود دقيقة مُتيّز الحيّز العام من الحيّز الخاص، وعليه، ال 

يُعرف السلوك الذي يجب عىل املرء التقيّد به يف هذه األماكن. 

وبغيَة تبسيط األمور وتسهيلها، اعتُِمَد التعريفان العامان اآلتيني: 
العاّمة  والحدائق  الطرقات  غرار  )عىل  العاّمة  األمالك  عىل  العام  الحّيز  مصطلح  يدّل   
والساحات( وعىل املساحات املُشرتكة، برصف النظر عن وضعها الرسمّي )عىل غرار الحدائق 

أو الساحات التي تعّد من أمالك الدولة الخاصة(. 
 يعكس مفهوم املجال العام اتساع نطاق الحيّز العام ليشمل املساحات غري املاديّة مبا يف 
ذلك املساحات االفرتاضيّة )عىل غرار شبكة االنرتنت ووسائل اإلعالم( باإلضافة إىل املساحات 

الرمزية )كالتعليم عىل سبيل املثال(. 

مرشوع حديقة السيويف للفنان مروان رشاموي

املوقعالوسيلةالتاريخ

حديقة سيويف العامة، بريوت، لبنانتجهيز دائم وخاّص باملكان1997

الرتاخيص

ذ هذا املرشوع بناًء عىل طلب وزارة الثقافة وأنتجته جمعيّة أشكال ألوان نُفِّ

نّفَذ مروان رشاموي منحوتة دامئة تتواجُد اليوم يف حديقة السيويف العامة لكّنها ال تحظى 
بالصيانة الالزمة. وال تنقُل املنحوتة هذه باقًة من القصص التاريخية، لكّنها تتالءم والسياق 
السائد يف الحديقة. ويرشح رشاموي ذلك قائاًل: “تُعّد القطعة هذه كرة بسيطة، لكّن الخيار 
تستقبل  التي  العامة  الحديقة  ياُلئم  وهو  املِرح  وبُعدها  املُحبّب  شكلها  نتيجة  جاَء  هذا 
األطفال الصغار. وقد استُوحيت هذه القطعة من األرض املائلة واالنحناءات الخرضاء التي 
متيّز املكان.” وقد وصف رشاموي الجمهور صغري الّسن قائاًل: “أنا سعيد ألّن األطفال راَق لهم 

الشكل الكروّي، إذ ربطوه بشكل طابة اللعب.” 

لطاملا اقرتَن الفن العام تاريخيًّا 
بالتامثي��ل الربونزية واألنصاب 
التذكاريّ��ة. ومع ذلك، تنفرُد 
كّل ثقاف��ٍة بباقتها الخاصة من 
املامرسات الفنيّة املرتبطة ارتباطًا 
التاريخيّة  باألحداث  وطي��ًدا 

والتحرّكات الفنيّة.

ن الفنان وأشكال ألوان
بإذن م

سيعرُض هذا الدليل بعض أشكال 
الفّن الواردة آنًفا عرًض��ا ُمفّصاًل 
 ومس��تفيًضا يف الفق��رة املُعنون��ة 

“رسم خارطة الطريق”. 

ص. 12

وللحصول عىل مزيٍد من التفاصيل عن 
الحيّز املديّن العام، يكن االطالع عىل:

https://www.academia.
edu/313641/The_Sociology_of_
Urban_Public_Spaces

ففي العام 1995، نظّمت “أشكال 
الصنائع  ألوان” مرشوع حديق��ة 
ال��ذي يُعّد مرشوع الفن املُعارص 
األّول املُقام يف حيّز عام يف لبنان. 
أّما حقبُة التدخل العمراين املعارص 
فقد افتُِتَحت يف لبنان يف العام 
1992 بفضل تجهي��ٍز بحرّي نّفذه 
زياد أيب اللمع. وقد حمَل التجهيَز 
هذا اسم “أيننا” وأُرفقت به يافطة 

كُتَب عليها “أين العرب؟”.
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ملاذا أعَدْدنا هذا الدليل؟ 

أجرت T.A.P، بالتعاون مع املُحاميّة نائلة جعجع، البحث القانوين اآليل 
حّق  حول  املُتزايد  الوعي  ظّل  يف  البحث  ويأيت  الدليل.  هذا  إعداد  إىل 
العاّمة من الناس يف استعامل األمالك العاّمة ومبادرة الحمالت املدنية 
الواجهة  عىل  لالستيالء  حّد  ووضع  الخرضاء  املساحات  فتح  إعادة  إىل 
الناس. وعىل  للتفاعل والتقارب بني عاّمة  البحريّة كونها تشّكل فُسحًة 
  T.A.P الرغم من أّن املسائَل آنفة الذكر تتخطّى نطاق هذا الدليل، تُؤمن
أّن دعم املاُمرسات الفنيّة يف الحيّز العام من شأنه أن يُساعَد يف استعادة 

املساحات العاّمة وأن يؤثَّر يف السياسة الثقافيّة.
 

الخاصة  واألعامل  والتّدخالت  باألمكنة  الخاصة  املشاريع   T.A.P وتويل 
باملكان املُقامة أو املعروضة فيه أهميًّة خاّصة. إذ يتوّجه هذا الدليل إىل 
كّل من ميكنه االستفادة من املعلومات والتوصيات الواردة فيه من أجل 
القيام بعمٍل فنّي يف حّيٍز عاٍم يف لبنان أو تيسريه أو إنتاجه أو تفويضه. 
ويرمي الدليل إىل تذليل بعض التحديّات اإلداريّة التي غالبًا ما يواجهها 
الفنانون وُمنظّمو األعامل الثقافيّة لجهة االستحصال عىل األذون الالزمة 
املحلية  السلطات  عناية  يلفَت  أن  الدليل  شأن  ومن  هذا  ملشاريعهم. 
واإلدارات املعنية إىل مختلف الجوانب الجامليّة واملامرسات والحاجات 

التي يجب عىل املشاريع املاُمثلة استيفاؤها لتبرَص النور. 

كيَف أعَددنا الدليل؟

القانونيّة  النصوص  من  الدليل  هذا  يف  الواردة  املعلومات  استُِقيَت 
مع  أُجِريَت  التي  املسح  ودراسات  واملُقابالت  اللّقاءات  من  وكذلك 
إىل  باإلضافة  الحكوميّة  وغري  الحكوميّة  األجهزة  وُممثيّل  الفنانني 
االنرتنت،  شبكة  عرب  فيتّم  الدليل  نرش  أّما  الثقافيّة.  األعامل  ُمنظمي 
املستمر  األنظمة  تبّدل  يُراعي  مرٍن  قالٍب  إىل  تحتاج   T.A.P أّن  ذلك 
واإلجراءات غري الرسمية التي قد تُفرض قبل الرشوع بتقديم الطلبات 
الرّسميّة. فالغايُة من إعداد هذا الدليل تكمُن يف اإلقدام عىل خطوٍة 
من  اإلجراءات  هذه  مع  متاٍس  عىل  هم  الذين  األشخاص  مُتّكن  أوىل 
الواردة  املعلومات  تصحيح  بغية   T.A.Pو واإلدارة  الدليل  مع  التفاعل 

فيه أو تعديلها أو إكاملها. 

َمْن اِلَتَقينا وَمن نشكُر؟
 

ضّمت املُقابالت واالجتامعات مسؤولنَي من:
وزارة الثقافة

مجلس بلدية بريوت
ُمحاِفظ بريوت

فنانون وقّيمون وُمزاولو األعامل الثقافّية، وهم: 
أديب دادا: مهندس معامرّي

)Tandem Works( عالية فتّوح: جمعية ترادف
أمرية الصلح: ُمخطّطة عمرانيّة 

أوريليان زويك: مجموعة “كهربا”/ مهرجان “نحنا والقمر والجريان”
كاترين كاتاروزا: فّنانة 
كريستيان زهر: فّنان 

كريستني طعمة: جمعية “أشكال ألوان”

إيريك دينيو: مجموعة “كهربا”/ مهرجان “نحنا والقمر والجريان”
جوليان عرب: مديرة أعامل ثقافيّة ُمستقلّة

غادة واكد: قيّمة فّنية
غّسان معارصي: فّنان

إالريا لوبو: فّنانة 
جو نامي: فّنان

جوي حرفوش: ُمنتج سيناميئ
جنيد رسّي الدين: فرقة زقاق املرسحيّة/ فّنان

ماريّا رسكيس: فّنانة 
مروان رشاموي: فّنان

منى الحاّلق: مهندسة معامريّة 
مصطفى يّوت: “زيكو هاوس”، مهرجان بريوت لعروض الشارع

ندى صحناوي: فّنانة
نادين توما: دار قنبز

نرمني السباعي: ُمحاميّة 
عمر فاخوري: فّنان

باسكال هاشم ورنا حّداد: فّنانان
رأفت مجذوب: فّنان

راين الراجي: مهندس معامرّي
روبينا ميجريديتشيان: مركز بادغري يف برج حّمود

روي ديب: فّنان
طوين شكر: فّنان

فارتان أفاكيان: فّنان

كام نشكر تالميذ املعهد اللبناين للفنون الجميلة )ALBA( الذين قاموا 
مبلء االستامرات الستكامل قاعدة بيانات الجمعية

اللّقاءات الجامعّية املُنعِقَدة
 

األول/  ترشين   24 يف  )دواوين  ُمغلقة  عمٍل  جلسة   T.A.P نظّمت 
أكتوبر من العام 2015( ضّمت مجموعة من الفّنانني والقيّمني الفّنيني 
)املذكوريَن آنًفا( ملُناقشة بنية الدليل وجمع املعلومات واآلراء املختلفة 
حوله، َماّم أفىض إىل تشكيل ائتالٍف هو مبثابِة لجنٍة استشاريّة تتألّف من 

أفراٍد يرغبون يف دفع البحث قدًما. 

الثاين/  ترشين   20 يف  ألوان  )أشكال  مستديرة  طاولة  نُظّمت  وقد  هذا 
نوفمرب من العام 2015( ملناقشة البحث للمرّة األوىل بشكٍل علنّي. وقد 
والجمهور  املُشاركون  الخرباء  اقرتحها  توصياٍت  بجمع  الجلسة  اختُِتمت 

عىل حّد سواء. أّما فريق الخرباء فقد ضّم*:

املُتحّدثون: 
جوليان عرب: مديرة أعامل ثقافيّة ُمستقلة

نرصي براكس: محام ومستشار لوزير الثقافة
روي ديب: فّنان

مصطفى يّوت: “زيكو هاوس”، مهرجان بريوت لعروض الشارع
ميرستا الطاولة املستديرة:

أماندا أيب خليل: املنصة املؤقتة للفن
نائلة جعجع: محامية

* تسجيالت الطاولة املستديرة العلنيّة هذه ُمتوفّرة لالطالع عليها. 

املنهجية املتبعة العتماد بنية الدليل احلالّية

نظراً لتعّدد وتشعب األعامل الفنية املعارصة، والتي بطبيعتها ال يكن حرصها أو تعريفها 
املعايري  من  عدد  قوامها  منهجية  الدليل  هذا  سياق  يف  اعتمدنا  ومحّدد،  جامد  بشكل 
اآلليات  تحديد  عملية  لتسهيل  وذلك  أساسها  عىل  األعامل  تصنيف  تم  التي  املختلفة 
املحلية  والسلطات  اإلدارات  أمام  اتباعها  يقتيض  التي  واللوجستية  اإلدارية  والخطوات 
املعنية، علامً أّن عملية التصنيف هذه ال تعكس بالرضورة ماهية العمل الفّني أو جوهره.

املعيار األول الذي اعتمدناه يف هذا السياق يتعلق مبدى ديومة العمل الفني يف الحيز 
العام؛ وعليه، صّنفنا األعامل عىل أساس فئتني أساسيتني. الفئة األوىل تشمل األعامل التي 
الثانية  الفئة  وأّما  وغريها،  والتامثيل  كاألنصاب  دامئة  أعامل  وبجوهرها  بطبيعتها  تُعّد 
فتتكّون من األعامل التي تُعترب أعامل مؤقتة نظرًا إىل سياق تنفيذها وأشكالها، ومنها عىل 

سبيل املثال التجهيزات وفنون األداء التي تُنفذ يف الحيز العام.

الذي  العمل واملوقع الجغرايف  لتنفيذ  الوسائل املعتمدة  ثانوية  إىل ذلك، تشمل املعايري 
يُنفذ العمل يف نطاقه. وتستلزم هذه املعايري القيام ببعض اإلجراءات الخاصة كاالستحصال 
عىل أذون وإجازات إضافية من جهات رسمية وخاصة يف بعض األحيان، وهو األمر الذي 

سنشري إليه تباًعا يف سياق الدليل. 

أخريًا، تجدر اإلشارة إىل أّن التصنيف املعتمد ال يكن أن يكوَن كاماًل أو أن يشمَل أشكال 
الفنون جميعها. وحرًصا مّنا عىل تسهيل عرض اإلجراءات، اخرتنا مجموعة من التجارب 
الضوء عىل مختلف  بغية تسليط  لبنان وذلك  نُّفذت يف  أن  التي سبق  الفنية  واألعامل 
الخطوات والجوانب اللوجسيتة واإلدارية التي اقتىض إجراؤها إبّان تنفيذ العمل من جهة 
وتعريف املعنيني وُمتخذي القرار إىل ماهية هذه األعامل وخصوصياتها من جهة أخرى. 

شّكلت املبادئ القانونيّة أساَس هذا الدليل، ال سيّام تحديد “الحيز العام” حسبام عرّفه 
عىل  الضوَء  الدليل  ويُسلّط  التعبري.  حريّة  يف  الدستورّي  املواطن  وحّق  اللبناين  القانون 
اإلجراءات واألنظمة الحاليّة الواجب االمتثال لها أثناء استخدام الحيّز العام أو التعبري عن 

الرأي فيه.
 

وقد حّددت T.A.P خطواٍت تُبنّي خارطة اإلجراءات اإلداريّة التي ينبغي عىل من يريد القيام 
بعمٍل فنّي يف الحيز العام أن يتبعها ليحصل عىل الرتاخيص الالزمة واملختلفة بحسب وسيلة 
املُستخدمة للعمل. إذ يتميّز العمل الفّني العام باعتامده عىل وسائل اإلعالم؛ وعليه، تُبنّي كّل 
خطوٍة من هذه الخطوات القوانني ذات الصلة التي تُحّدد االختصاص بحسب كيفيّة عرض 
كّل أسلوٍب من األساليب الفنيّة يف املجال العام. ففي ظّل التنافر الذي يسود العالقات بني 
الفنون والجمهور واإلدارة، من شأن تذليل قيود االجراءات اإلداريّة أن يُساعد املرء عىل فهِم 
املتطلبات التي ينبغي عليه استيفاؤها ليتمكن من تنفيذ مرشوعه بنجاح، كام وأن يُساعَد 
الفّنان أو ُمنظّم األعامل الثقافيّة يف أن يحيَط علاًم بالحقوق واألخطار املرتبطَة بكلِّ خطوٍة 

من خطوات العمل.
 

ُيكن ُمستخدم الدليل أن يرسَم طريقه الخاص بحيث يتبع االجراءات اإلداريّة والقانونيّة 
املختلفة املرُتتبة عىل وسيلة اإلعالم املُعتمدة يف العمل الفّني. لذا، يتطرّق الدليل هذا إىل 
التحّديات القانونيّة واإلجرائيّة املُحتمل وقوعها فيعرُض الُسبُل املُثىل اآليلة إىل تخطّيها، 

وذلك من منظاٍر قانويّن. 
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ملاذا أعَدْدنا هذا الدليل؟ 

أجرت T.A.P، بالتعاون مع املُحاميّة نائلة جعجع، البحث القانوين اآليل 
حّق  حول  املُتزايد  الوعي  ظّل  يف  البحث  ويأيت  الدليل.  هذا  إعداد  إىل 
العاّمة من الناس يف استعامل األمالك العاّمة ومبادرة الحمالت املدنية 
الواجهة  عىل  لالستيالء  حّد  ووضع  الخرضاء  املساحات  فتح  إعادة  إىل 
الناس. وعىل  للتفاعل والتقارب بني عاّمة  البحريّة كونها تشّكل فُسحًة 
  T.A.P الرغم من أّن املسائَل آنفة الذكر تتخطّى نطاق هذا الدليل، تُؤمن
أّن دعم املاُمرسات الفنيّة يف الحيّز العام من شأنه أن يُساعَد يف استعادة 

املساحات العاّمة وأن يؤثَّر يف السياسة الثقافيّة.
 

الخاصة  واألعامل  والتّدخالت  باألمكنة  الخاصة  املشاريع   T.A.P وتويل 
باملكان املُقامة أو املعروضة فيه أهميًّة خاّصة. إذ يتوّجه هذا الدليل إىل 
كّل من ميكنه االستفادة من املعلومات والتوصيات الواردة فيه من أجل 
القيام بعمٍل فنّي يف حّيٍز عاٍم يف لبنان أو تيسريه أو إنتاجه أو تفويضه. 
ويرمي الدليل إىل تذليل بعض التحديّات اإلداريّة التي غالبًا ما يواجهها 
الفنانون وُمنظّمو األعامل الثقافيّة لجهة االستحصال عىل األذون الالزمة 
املحلية  السلطات  عناية  يلفَت  أن  الدليل  شأن  ومن  هذا  ملشاريعهم. 
واإلدارات املعنية إىل مختلف الجوانب الجامليّة واملامرسات والحاجات 

التي يجب عىل املشاريع املاُمثلة استيفاؤها لتبرَص النور. 

كيَف أعَددنا الدليل؟

القانونيّة  النصوص  من  الدليل  هذا  يف  الواردة  املعلومات  استُِقيَت 
مع  أُجِريَت  التي  املسح  ودراسات  واملُقابالت  اللّقاءات  من  وكذلك 
إىل  باإلضافة  الحكوميّة  وغري  الحكوميّة  األجهزة  وُممثيّل  الفنانني 
االنرتنت،  شبكة  عرب  فيتّم  الدليل  نرش  أّما  الثقافيّة.  األعامل  ُمنظمي 
املستمر  األنظمة  تبّدل  يُراعي  مرٍن  قالٍب  إىل  تحتاج   T.A.P أّن  ذلك 
واإلجراءات غري الرسمية التي قد تُفرض قبل الرشوع بتقديم الطلبات 
الرّسميّة. فالغايُة من إعداد هذا الدليل تكمُن يف اإلقدام عىل خطوٍة 
من  اإلجراءات  هذه  مع  متاٍس  عىل  هم  الذين  األشخاص  مُتّكن  أوىل 
الواردة  املعلومات  تصحيح  بغية   T.A.Pو واإلدارة  الدليل  مع  التفاعل 

فيه أو تعديلها أو إكاملها. 

َمْن اِلَتَقينا وَمن نشكُر؟
 

ضّمت املُقابالت واالجتامعات مسؤولنَي من:
وزارة الثقافة

مجلس بلدية بريوت
ُمحاِفظ بريوت

فنانون وقّيمون وُمزاولو األعامل الثقافّية، وهم: 
أديب دادا: مهندس معامرّي

)Tandem Works( عالية فتّوح: جمعية ترادف
أمرية الصلح: ُمخطّطة عمرانيّة 

أوريليان زويك: مجموعة “كهربا”/ مهرجان “نحنا والقمر والجريان”
كاترين كاتاروزا: فّنانة 
كريستيان زهر: فّنان 

كريستني طعمة: جمعية “أشكال ألوان”

إيريك دينيو: مجموعة “كهربا”/ مهرجان “نحنا والقمر والجريان”
جوليان عرب: مديرة أعامل ثقافيّة ُمستقلّة

غادة واكد: قيّمة فّنية
غّسان معارصي: فّنان

إالريا لوبو: فّنانة 
جو نامي: فّنان

جوي حرفوش: ُمنتج سيناميئ
جنيد رسّي الدين: فرقة زقاق املرسحيّة/ فّنان

ماريّا رسكيس: فّنانة 
مروان رشاموي: فّنان

منى الحاّلق: مهندسة معامريّة 
مصطفى يّوت: “زيكو هاوس”، مهرجان بريوت لعروض الشارع

ندى صحناوي: فّنانة
نادين توما: دار قنبز

نرمني السباعي: ُمحاميّة 
عمر فاخوري: فّنان

باسكال هاشم ورنا حّداد: فّنانان
رأفت مجذوب: فّنان

راين الراجي: مهندس معامرّي
روبينا ميجريديتشيان: مركز بادغري يف برج حّمود

روي ديب: فّنان
طوين شكر: فّنان

فارتان أفاكيان: فّنان

كام نشكر تالميذ املعهد اللبناين للفنون الجميلة )ALBA( الذين قاموا 
مبلء االستامرات الستكامل قاعدة بيانات الجمعية

اللّقاءات الجامعّية املُنعِقَدة
 

األول/  ترشين   24 يف  )دواوين  ُمغلقة  عمٍل  جلسة   T.A.P نظّمت 
أكتوبر من العام 2015( ضّمت مجموعة من الفّنانني والقيّمني الفّنيني 
)املذكوريَن آنًفا( ملُناقشة بنية الدليل وجمع املعلومات واآلراء املختلفة 
حوله، َماّم أفىض إىل تشكيل ائتالٍف هو مبثابِة لجنٍة استشاريّة تتألّف من 

أفراٍد يرغبون يف دفع البحث قدًما. 

الثاين/  ترشين   20 يف  ألوان  )أشكال  مستديرة  طاولة  نُظّمت  وقد  هذا 
نوفمرب من العام 2015( ملناقشة البحث للمرّة األوىل بشكٍل علنّي. وقد 
والجمهور  املُشاركون  الخرباء  اقرتحها  توصياٍت  بجمع  الجلسة  اختُِتمت 

عىل حّد سواء. أّما فريق الخرباء فقد ضّم*:

املُتحّدثون: 
جوليان عرب: مديرة أعامل ثقافيّة ُمستقلة

نرصي براكس: محام ومستشار لوزير الثقافة
روي ديب: فّنان

مصطفى يّوت: “زيكو هاوس”، مهرجان بريوت لعروض الشارع
ميرستا الطاولة املستديرة:

أماندا أيب خليل: املنصة املؤقتة للفن
نائلة جعجع: محامية

* تسجيالت الطاولة املستديرة العلنيّة هذه ُمتوفّرة لالطالع عليها. 

املنهجية املتبعة العتماد بنية الدليل احلالّية

نظراً لتعّدد وتشعب األعامل الفنية املعارصة، والتي بطبيعتها ال يكن حرصها أو تعريفها 
املعايري  من  عدد  قوامها  منهجية  الدليل  هذا  سياق  يف  اعتمدنا  ومحّدد،  جامد  بشكل 
اآلليات  تحديد  عملية  لتسهيل  وذلك  أساسها  عىل  األعامل  تصنيف  تم  التي  املختلفة 
املحلية  والسلطات  اإلدارات  أمام  اتباعها  يقتيض  التي  واللوجستية  اإلدارية  والخطوات 
املعنية، علامً أّن عملية التصنيف هذه ال تعكس بالرضورة ماهية العمل الفّني أو جوهره.

املعيار األول الذي اعتمدناه يف هذا السياق يتعلق مبدى ديومة العمل الفني يف الحيز 
العام؛ وعليه، صّنفنا األعامل عىل أساس فئتني أساسيتني. الفئة األوىل تشمل األعامل التي 
الثانية  الفئة  وأّما  وغريها،  والتامثيل  كاألنصاب  دامئة  أعامل  وبجوهرها  بطبيعتها  تُعّد 
فتتكّون من األعامل التي تُعترب أعامل مؤقتة نظرًا إىل سياق تنفيذها وأشكالها، ومنها عىل 

سبيل املثال التجهيزات وفنون األداء التي تُنفذ يف الحيز العام.

الذي  العمل واملوقع الجغرايف  لتنفيذ  الوسائل املعتمدة  ثانوية  إىل ذلك، تشمل املعايري 
يُنفذ العمل يف نطاقه. وتستلزم هذه املعايري القيام ببعض اإلجراءات الخاصة كاالستحصال 
عىل أذون وإجازات إضافية من جهات رسمية وخاصة يف بعض األحيان، وهو األمر الذي 

سنشري إليه تباًعا يف سياق الدليل. 

أخريًا، تجدر اإلشارة إىل أّن التصنيف املعتمد ال يكن أن يكوَن كاماًل أو أن يشمَل أشكال 
الفنون جميعها. وحرًصا مّنا عىل تسهيل عرض اإلجراءات، اخرتنا مجموعة من التجارب 
الضوء عىل مختلف  بغية تسليط  لبنان وذلك  نُّفذت يف  أن  التي سبق  الفنية  واألعامل 
الخطوات والجوانب اللوجسيتة واإلدارية التي اقتىض إجراؤها إبّان تنفيذ العمل من جهة 
وتعريف املعنيني وُمتخذي القرار إىل ماهية هذه األعامل وخصوصياتها من جهة أخرى. 

شّكلت املبادئ القانونيّة أساَس هذا الدليل، ال سيّام تحديد “الحيز العام” حسبام عرّفه 
عىل  الضوَء  الدليل  ويُسلّط  التعبري.  حريّة  يف  الدستورّي  املواطن  وحّق  اللبناين  القانون 
اإلجراءات واألنظمة الحاليّة الواجب االمتثال لها أثناء استخدام الحيّز العام أو التعبري عن 

الرأي فيه.
 

وقد حّددت T.A.P خطواٍت تُبنّي خارطة اإلجراءات اإلداريّة التي ينبغي عىل من يريد القيام 
بعمٍل فنّي يف الحيز العام أن يتبعها ليحصل عىل الرتاخيص الالزمة واملختلفة بحسب وسيلة 
املُستخدمة للعمل. إذ يتميّز العمل الفّني العام باعتامده عىل وسائل اإلعالم؛ وعليه، تُبنّي كّل 
خطوٍة من هذه الخطوات القوانني ذات الصلة التي تُحّدد االختصاص بحسب كيفيّة عرض 
كّل أسلوٍب من األساليب الفنيّة يف املجال العام. ففي ظّل التنافر الذي يسود العالقات بني 
الفنون والجمهور واإلدارة، من شأن تذليل قيود االجراءات اإلداريّة أن يُساعد املرء عىل فهِم 
املتطلبات التي ينبغي عليه استيفاؤها ليتمكن من تنفيذ مرشوعه بنجاح، كام وأن يُساعَد 
الفّنان أو ُمنظّم األعامل الثقافيّة يف أن يحيَط علاًم بالحقوق واألخطار املرتبطَة بكلِّ خطوٍة 

من خطوات العمل.
 

ُيكن ُمستخدم الدليل أن يرسَم طريقه الخاص بحيث يتبع االجراءات اإلداريّة والقانونيّة 
املختلفة املرُتتبة عىل وسيلة اإلعالم املُعتمدة يف العمل الفّني. لذا، يتطرّق الدليل هذا إىل 
التحّديات القانونيّة واإلجرائيّة املُحتمل وقوعها فيعرُض الُسبُل املُثىل اآليلة إىل تخطّيها، 

وذلك من منظاٍر قانويّن. 
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 أمكن إنجاز البحث والدليل هذا بفضل متويل كّل من مفردات 
والصندوق العريب للثقافة والفنون. 

يندرُج املرشوُع البحثي هذا والدليل الحايّل يف إطار الرؤية طويلة األمد 
التي تتبناها T.A.P ال سياّم لجهة التشجيع عىل القيام بأعامٍل فنيّة يف 
الحيّز العام يف لبنان ودعمها عىل حّد سواء. ويُعّد اكتشاف قدرة الحيّز 
العام لِلتمّكن من إقامة أعامٍل فنيّة سياقيّة وُمالمئة لكٍل مكاٍن، واحًدا من 
الُسبُل املُتعّددة اآليلة إىل إيصال املامرسات الفنيّة املُعارصة إىل جمهوٍر 
التقليديّة عىل غرار  املساحات  إىل خارج حدود  بها  الُعبور  جديٍد وإىل 

املعارض واملتاحف واملراكز الفنيّة املُستقلّة. 

تنبُع املشاريع املُنّفذة منذ إنشاء T.A.P وحتّى اليوم من االعتقاد الراسخ 
بأّن أشكال عمل اإلعداد الفني  )curatorial work( واملامرسات الفنيّة 
لكّنها  الخالفيّة،  القضايا  وحّل  النزاعات  فّض  رمّبا، عن  قارصٌة،  الّسياقيّة 
قادرٌة، حتاًم، عىل مقاربة مسائَل شائكة تتعلُّق بالعالقة فيام بني الفنانني 
وُمزاويل األعامل الثقافيّة واملؤسسات العامة والجمهور بأطيافه املختلفة. 
إقامة  برامج  الضوء عىل مناذَج مختلفة منها  املشاريع  ألقت هذه  وقد 
الفنانني واللّجان واملشاريع البحثيّة كام وقد تطرّقت إىل باقٍة واسعٍة من 
املواضيع، ومن ضمنها الشؤون البيئيّة والعمرانيّة واالجتامعيّة والقانونيّة 

عىل سبيل الذكر ال الحرص. 

وقٍت  يف  سياقيٍّ  بشكٍل  العمِل  عىل  الفنانني  حّث  إىل  السبيل  فكيَف 
يخضُع الفّن إىل خطاٍب وسوٍق عامليَنينْ )ُيكن النظر إليهام يف هذا املجال 
عىل اعتبارهام نظاًما قامئًا بحّد ذاته(؟ وكيَف السبيل إىل إقامِة عالقاِت 
آٍن  األمد يف سياٍق محيّل مؤقت ومتزعزٍع يف  تعاوٍن مستدية وطويلة 
مًعا؟ َمن هو الجمهور املُستهدف وإىل أّي مدى يستطيع الفّن يف الحيّز 
العام أن يُساهَم يف إيجاد أسلوب تحاوٍر جديد؟ وكيَف ُيكن املشاريع 
الفنيّة أن تتطرّق إىل حيٍّز عامٍّ مترشذٍم بفعل االنقسامات السياسية كام 

هو واقع الحال يف لبنان، وإىل أّي مدى ُيكن ذلك؟ 

T.A.P للفن  املؤقتة  املنصة  إنشاء  إىل  آنًفا  املطروحة  األسئلة  أفضت 
الحيوّي  بطابعها  وهيكليّتها  ومهّمتها  فلسفتها  تتّسُم  جمعيّة  وهي 
الرغم من ضآلة  آمالها عىل  بِكرِب  وتتميّز  املختلفة  السيّاقات  ومبراعاتها 
بنيتها التحتيّة. وال متتّع الجمعية مبجلٍس دائم، فلكلِّ مرشوع ُمساهميه 
ورشكاؤه وُممّوليه. وقد تعاونت T.A.P إىل اليوم مع عدٍد من املُخططني 

العمرانيني والفنانني والجهات املُمّولة واملتاحف عىل حّد سواء. 

إبّان  الحايل  الدليل  وإعداد  هذا  القانويّن  بالبحث  القيام  فكرة  برزت 
كلّها  الفنيّة  املشاريع واألعامل  بياناٍت تشمل  قاعدة  إنشاء  العمل عىل 
املُقامة يف الحيّز العام يف لبنان. أّما الهدف املُبتغى من هذه القامئة فهو 
تحديد األشكال واملساحات الشائع استخدامها وفرص التمويل باإلضافة 
إىل التحديّات اللوِجستية واإلجراءات املختلفة الواجب اتباعها إلقامة أّي 
مرشوٍع من املشاريع، وبالتايل، تدوين تاريخ أنواع املاُمرسات الفنيّة يف 
لبنان. وقد شّكلت قاعدة البيانات هذه حجَر الزاوية يف البحث القانوين 
الذي قامت به T.A.P أثناء العمل عىل إعداد الدليل الحايّل. فقد أعرَب 
الفنانون خالل املُقابالت والزيارات إىل االستديوهات عن رغبتهم املُلّحة 
يف اندماجهم مع سياق املدينة ونسيجها العمراين وتعقيداتها االجتامعيّة 
مع  النقاَش  بنّيَ  وقد  بأخرى.  أو  بطريقٍة  ُمبارًشا  اندماًجا  والسيّاسيّة 
الواجب  واإلجراءات  اللوجستية  املتطلبات  أّن  عىل  إجامعهم  الفّنانني 
هائاًل  عائًقا  تُشّكُل  العام  الحيّز  يف  مرشوٍع  تنفيذ  أجل  من  استيفاؤها 

يحوُل دون إقدامهم عىل القيام ببعض املشاريع. 

تُعّد مبادرة “نسبة واحد يف املئة من أجل الفن” مرشوًعا مؤثّرًا وواعًدا 
تسعى T.A.P جاهدًة إىل إدخاله حيّز التنفيذ. وقد استُوحت هذه املُبادرة 

من القوانني املرعية اإلجراء يف دوٍل عّدة حيث السياسات الخاصة بالفن 
إرشاك  عىل  املبادرة  فكرة  وتقوُم  وتطّوًرا.  تنظياًم  أكرث  العام  الحيّز  يف 
تخصيص  حثّها عىل  والخاصة عىل حّد سواء من خالل  العاّمة  األجهزة 
نسبة واحد يف املئة من مجمل ميزانيّاتها للفنانني املُعارصين بغية القيام 
 T.A.P بعمٍل فنّي عام ياُلئم الحيّز املُقام فيه. ويف موازاة ذلك، تتطلّع
إىل تنفيذ ثالثة مشاريع رياديّة خالل السنوات املُقبلة من شأنها دراسة 
جدوى تطبيق سياسٍة مامثلة يف لبنان، علاًم أنّها تستند أيًضا إىل البحث 

املُضّمن يف الدليل الحايل. 

من  الكثري  قّدمه  الذي  الدعم  لوال  النور  ليبرَص  املرشوع  هذا  كان  وما 
تظافر  أهميّة  يعي  فكلّنا  لبنان.  يف  والفنّي  الثقايّف  الحقلني  يف  العاملني 
الجهود وتبادل الخربات وإعادة النظر يف ُسبل التعاون مع األجهزة العاّمة 

من أجل الوصول إىل وضع سياساٍت ثقافيّة يف هذا البلد. 

 أماندا أيب خليل
مؤِسَسة املنّصة املؤقتة للفن

23



املنّصة املؤقتة للفن، 2015

جميع الحقوق محفوظة 

ُمراجعة: أماندا ايب خليل ونائلة جعجع وساشا يوسف وأمال خوري

تصميم: هشام فرج

ترجمة: الرا دبوق ونادرة فهد

 أمكن إنجاز البحث والدليل هذا بفضل متويل كّل من مفردات 
والصندوق العريب للثقافة والفنون. 

يندرُج املرشوُع البحثي هذا والدليل الحايّل يف إطار الرؤية طويلة األمد 
التي تتبناها T.A.P ال سيّام لجهة التشجيع عىل القيام بأعامٍل فنيّة يف 
الحيّز العام يف لبنان ودعمها عىل حّد سواء. ويُعّد اكتشاف قدرة الحيّز 
العام لِلتمّكن من إقامة أعامٍل فنيّة سياقيّة وُمالمئة لكٍل مكاٍن، واحًدا من 
الُسبُل املُتعّددة اآليلة إىل إيصال املامرسات الفنيّة املُعارصة إىل جمهوٍر 
التقليديّة عىل غرار  املساحات  إىل خارج حدود  بها  الُعبور  جديٍد وإىل 

املعارض واملتاحف واملراكز الفنيّة املُستقلّة. 

تنبُع املشاريع املُنّفذة منذ إنشاء T.A.P وحتّى اليوم من االعتقاد الراسخ 
بأّن أشكال عمل اإلعداد الفني  )curatorial work( واملامرسات الفنيّة 
لكّنها  الخالفيّة،  القضايا  وحّل  النزاعات  فّض  رمّبا، عن  قارصٌة،  الّسياقيّة 
قادرٌة، حتاًم، عىل مقاربة مسائَل شائكة تتعلُّق بالعالقة فيام بني الفنانني 
وُمزاويل األعامل الثقافيّة واملؤسسات العامة والجمهور بأطيافه املختلفة. 
إقامة  برامج  الضوء عىل مناذَج مختلفة منها  املشاريع  ألقت هذه  وقد 
الفنانني واللّجان واملشاريع البحثيّة كام وقد تطرّقت إىل باقٍة واسعٍة من 
املواضيع، ومن ضمنها الشؤون البيئيّة والعمرانيّة واالجتامعيّة والقانونيّة 

عىل سبيل الذكر ال الحرص. 

وقٍت  يف  سياقيٍّ  بشكٍل  العمِل  عىل  الفنانني  حّث  إىل  السبيل  فكيَف 
يخضُع الفّن إىل خطاٍب وسوٍق عامليَنينْ )ُيكن النظر إليهام يف هذا املجال 
عىل اعتبارهام نظاًما قامئًا بحّد ذاته(؟ وكيَف السبيل إىل إقامِة عالقاِت 
آٍن  األمد يف سياٍق محيّل مؤقت ومتزعزٍع يف  تعاوٍن مستدية وطويلة 
مًعا؟ َمن هو الجمهور املُستهدف وإىل أّي مدى يستطيع الفّن يف الحيّز 
العام أن يُساهَم يف إيجاد أسلوب تحاوٍر جديد؟ وكيَف ُيكن املشاريع 
الفنيّة أن تتطرّق إىل حيٍّز عامٍّ مترشذٍم بفعل االنقسامات السياسية كام 

هو واقع الحال يف لبنان، وإىل أّي مدى ُيكن ذلك؟ 

T.A.P للفن  املؤقتة  املنصة  إنشاء  إىل  آنًفا  املطروحة  األسئلة  أفضت 
الحيوّي  بطابعها  وهيكليّتها  ومهّمتها  فلسفتها  تتّسُم  جمعيّة  وهي 
الرغم من ضآلة  آمالها عىل  بِكرِب  وتتميّز  املختلفة  السيّاقات  ومبراعاتها 
بنيتها التحتيّة. وال متتّع الجمعية مبجلٍس دائم، فلكلِّ مرشوع ُمساهميه 
ورشكاؤه وُممّوليه. وقد تعاونت T.A.P إىل اليوم مع عدٍد من املُخططني 

العمرانيني والفنانني والجهات املُمّولة واملتاحف عىل حّد سواء. 

إبّان  الحايل  الدليل  وإعداد  هذا  القانويّن  بالبحث  القيام  فكرة  برزت 
كلّها  الفنيّة  املشاريع واألعامل  بياناٍت تشمل  قاعدة  إنشاء  العمل عىل 
املُقامة يف الحيّز العام يف لبنان. أّما الهدف املُبتغى من هذه القامئة فهو 
تحديد األشكال واملساحات الشائع استخدامها وفرص التمويل باإلضافة 
إىل التحديّات اللوِجستية واإلجراءات املختلفة الواجب اتباعها إلقامة أّي 
مرشوٍع من املشاريع، وبالتايل، تدوين تاريخ أنواع املاُمرسات الفنيّة يف 
لبنان. وقد شّكلت قاعدة البيانات هذه حجَر الزاوية يف البحث القانوين 
الذي قامت به T.A.P أثناء العمل عىل إعداد الدليل الحايّل. فقد أعرَب 
الفنانون خالل املُقابالت والزيارات إىل االستديوهات عن رغبتهم املُلّحة 
يف اندماجهم مع سياق املدينة ونسيجها العمراين وتعقيداتها االجتامعيّة 
مع  النقاَش  بنّيَ  وقد  بأخرى.  أو  بطريقٍة  ُمبارًشا  اندماًجا  والسيّاسيّة 
الواجب  واإلجراءات  اللوجستية  املتطلبات  أّن  عىل  إجامعهم  الفّنانني 
هائاًل  عائًقا  تُشّكُل  العام  الحيّز  يف  مرشوٍع  تنفيذ  أجل  من  استيفاؤها 

يحوُل دون إقدامهم عىل القيام ببعض املشاريع. 

تُعّد مبادرة “نسبة واحد يف املئة من أجل الفن” مرشوًعا مؤثّرًا وواعًدا 
تسعى T.A.P جاهدًة إىل إدخاله حيّز التنفيذ. وقد استُوحت هذه املُبادرة 

من القوانني املرعية اإلجراء يف دوٍل عّدة حيث السياسات الخاصة بالفن 
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تُعرُف  التي   )Temporary. Art. Platform( للفن  املؤقتة  املنّصة 
الفّني  اإلعداد  بعمل  تُعنى  منّصٌة  هي   T.A.P األجنبي  باالختصار   أيًضا 
العام. وترمي  )curatorial work( وتقوم مبشاريع فنيّة تتعلّق باملجال 

سياقيّة  شبكٍة  نحو  الفنّي  والخطاب  الفنيّة  املامرسات  توجيه  إىل   T.A.P

متشّعبة قوامها املصالح واالهتاممات العاّمة. 

وتُعنىT.A.P أيًضا بالبحث القانويّن والفنّي الذي من شأنه أن يُعّزَز اإلقبال 
الفّن، مبا يف ذلك   نطاق عامل  فنيّة من خارج  القيام مبشاريع  الفاعل عىل 
عىل  الرسمية  والهيئات  والبلديّات  الخاص  القطاع  يف  مع رشكاء  التشبيك 

حّد سواء. 

والتصميم  العام  بالحيّز  املعنيّة  الفنيّة  املامرسات   T.A.P وتشّجع  هذا 
ُمقاربة  تُشجع  كام  الالزم،  بالدعم  ومتّدها  االجتامعي  والتصميم  العمراين 
 T.A.P ُمقاربًة سياقيّة. وتتدّخل )curatorial work( عمل اإلعداد الفّني
عىل  تركّز  بحيث  الريفيّة،  والسياقات  العمرانيّة  واملساحات  الالمكان  يف 
تتالءم  ُمبتكرٍة  إنتاٍج  أساليب  وضع  أمام  الطريَق  مُتّهد  التي  املامرسات 
والسيّاقات املختلفة. إىل ذلك، تُشارك T.A.P يف إعداد شبكاٍت جديدة تُفّعل 

األعامل الفنيّة يف املجال العام. 

وتنفذ T.A.P مهاماً من خالل مبادراٍت ثالث هي اآلتية:
تُعنى  التي  كلّها  املريئ  الفّن  مامرسات  تُعّدد  قامئة  وضع  أي  البحث:   
بالحيّز العام يف لبنان، وعليه، تعميم املعرفة يف شأن الجامليّات واملناهج 

وأطر العمل القانونيّة؛
 التدّخالت العاّمة: أي تشجيع املامرسات الفنيّة يف الحقل العام وإنتاجها 
املُتداخلة  اإلقامة  وبرامج  اإلنتاج  وسائل  توفري  خالل  من  وذلك  ونرشها، 

االختصاصات؛
 نسبة واحد يف املئة للفن: أي دفع األجهزة الرسمية والخاصة إىل تخصيص 

نسبة واحد يف املئة من ميزانياتها للقيام بعمٍل فنّي عام. 

T.A.P هي منصٌة دوليّة مقرّها يف بريوت، لبنان، تقوم مببادراٍت جلّها محليّة 

وتتعاون مع منظامٍت محلية ودولية ومع العديد من الفّنانني واملهندسني 
األعامل  وُمزاويل  والباحثني  والقيّمني  العمرانيني  واملخططني  املعامريني 
وفَق  وُمسّجلة  الربح  تبغي  ال  جمعيّة  سواء.T.A.P هي  حّد  عىل  الثقافيّة 

القانون اللّبناين.
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