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 والرتاث اللييب رؤية إلدارة اآلثار

 

 
 

 

 مقدمة

فبراير أمل العاملون واملهتمون بشؤون اآلثار والتراث في ليبيا خيرا، وكان أملهم أن يطال  17بعد اندالع ثورة 

 التغيير اإليجابي املؤسسات الراعية واملشرفة على التراث الليبي. 

اآلثار والتراث لكن لألسف لم تحمل السنوات القليلة الالحقة للثورة أي تغيير إيجابي، بل زادت أزمات إدارة 

 تعقيدا.

كان التراث واآلثار قبيل الثورة يعاني مشاكل عدة تتلخص في إهمال على املستويين الرسمي واملدني )فلم يكن 

نظام القذافي ينظر لإلرث الحضاري في ليبيا، إال كونه آثارا لقوي االستعمار حسب فلسفته الغريبة ( لذا فقد 

 هم.عمد على خلق فجوة بين الناس وتراث

 ونعزي خيبة األمل بعدم حدوث التغيير اإليجابي املنشود بعد سقوط نظام القذافي ألسباب:

( عدم استقرار األوضاع السياسية واألمنية في البالد، الذي جعل من هذا الشأن ثانوي وليس ذا أهمية 1

 لدى صناع القرار.

 ( غياب الرؤية العلمية.2

 ين )األكاديميين والعاملين في مصلحة اآلثار(.( ضعف التواصل ببين اآلثريين الليبي3

 
ا
 عن سياسية مقاومة التغيير التي تجذرت في مؤسسات التراث الليبي. فضال
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  ةثورالمن بعد حوالي مخس سنوات أوضاع اآلثار 

يمكننا أن نلخصها بأن التراث الليبي يمر باملرحلة األسواء في تاريخه، فاالعتداءات لم تعد تحدث سرا، 

 بل صارت تحدث 
ً
 نهارا

ً
 )كتجريف املواقع األثرية وأعمال اللصوص والبحث عن اآلثار وتهريبها ...الخ( جهارا

ار الليبية إلى مصلحتين )واحدة في وفي هذه املرحلة الخطيرة التي تمر بها البالد انقسمت مصلحة اآلث

وعلى الرغم من عدم رضانا  –نظام عملها املختلف عن األخرى  -لألسف  –طرابلس واألخرى في شحات( لكل منهما 

ونكتفي   –عن أي من نظامهما اإلداري والفني ووجود انتقادات كثيره فيهما، إال أننا ال نريد الخوض في هذا اآلن 

 )طرابلس وشحات( لم تستطيعا بلورة رؤية وطنية إلدارة األزمة التي يعانيها التراث الليبي. بالقول إن املصلحتين

 مصلحة اآلثار باحلكومة املؤقتة

العامة للثقافة شحات، وكانت تابعة أول األمر للهيئة أسست الحكومة املؤقتة مصلحة اآلثار في مدينة 

بفصل مصلحة اآلثار عن هيئة القاض ي  2015لسنة  320رقم القرار ، قبل أن تصدر الحكومة واإلعالم واآلثار

 اإلعالم.

شحات، إال أنها لألسف لم \على الرغم من جهود الحكومة املؤقتة الكبيرة في دعم مصلحة اآلثار 

، ويمكن تلخيص أهم نقاط ضعف 
ً
تستطيع حل مشاكل اآلثار والتراث، بل يمكن القول إنها زادت املشهد تعقيدا

 في: مصلحة اآلثار

 .عام( 100العمل بشكل غير مدروس على تغيير نظام عمل مصلحة اآلثار )الذي جاوز  .1

 .اعتماد خطة عمل )أو كما يسمونها هيكلية إدارية( جديدة، بها ثغرات كثيرة .2

وفي إستراتيجية البنك الدولي. ويدعى من وضع هذه الهيكلية أنها منقولة عما يطلقون عليها   

املتخصصة في التراث  ARS Progetti SPAهذه اإلستراتيجية أعدت من قبل شركة اسمها أن الحقيقة 

. وقد أظهر هذا التنفيذ حكم القذافيمن البنك الدولي ولصالح الحكومة الليبية إبان  وبدعموالسياحة 

 :التالية الذي اعتمدته مصلحة اآلثار بالحكومة املؤقتة هذه االنتقادات
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 ت عن إستراتيجية هذه الهيكلية قد نقلARS Progetti SPA .ولكن بتصرف وتغيرات كبيرة 

  اإلستراتيجية تؤكد أن نظام املراقبات "املستخدم من زمن طويل" ال يحتاج إلى تغيير

 ويمكن االعتماد عليه في تطوير األداء. 

 

  اإلستراتيجية لم تتحدث إطالقا عن إنشاء مراقبات وال مكاتب جديدة. وهذا عكس ما فعله

 .ئيس املصلحة الذي دشن مكاتب ومراقبات جديدة )دون أي معايير علمية وال إدارية( ر 

 

  ،تؤكد اإلستراتيجية أن تنفيذها يسير بشكل مرحلي مرتبط بآليات التنفيذ وطبيعة املرحلة

 ( التي وردت بها.Action Planهذا ما ركزت عليه في فقرة )خطة العمل 

 

  كما تؤكد اإلستراتيجية  "بناء القدرات بالتأكيد هو الخطوة األولي"  

  :تؤكد اإلستراتيجية أن تبني تنفيذها مرتبط بثالث مراحل رئيسية هي 

 األولى مدتها سنة وتركز على بناء توافق حولها، -

 سنوات وتهدف إلى تعزيز القدرات، 5إلى  2الثانية من  -

 يبدأ تنفيذ مشاريع تطويرية. سنوات وبها 5الثالثة من سنة إلى  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهمال ملف مواقع التراث العاملي الليبية .3

 للجميع محليا ودوليا مع دخول مواقع 
ً
لألسف قصور األداء ملصلحة اآلثار بالحكومة املؤقتة صار واضحا

 عاملي الليبية الخمسة لقائمة التراث العاملي املهدد بالخطر.التراث ال

يالحظ املتابع لشؤون التراث الليبي أن ثمة قصورا غير عادي في متابعة شؤون مواقع التراث وفي الحقيقة، 

 العاملي الليبية من قبل مصلحة اآلثار، ويمكن تلخيص هذا القصور في النقاط التالية:
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 حضور اجتماعات لجنة التراث العاملي.الغياب املتكرر عن  .1

ملواقع التراث العاملي  The State of Conservation عدم تسليم تقرير متابعة حاالت الصون  .2

 "
ا
 .الليبية، وفي الغالب نطالع في تقرير اجتماعات لجنة التراث العاملي عبارة " ليبيا لم تسلم تقريرا

 

لديها قائمة بمواقع مرشحة للضم إلى قائمة التراث لألسف ليبيا من الدول القالئل التي ليس  .3

 ( وهذه مهمة مصلحة اآلثار.Tentative Listsالعاملي. )

 

                  إسطنبول التركيةمدينة وكنتيجة طبيعية لهذا القصور وضعت لجنة التراث العاملي في اجتماعها األخير ب

ضمن قائمة التراث العاملي املهدد  )دفعة واحدة(مواقع التراث العاملي الليبية الخمس  م(2016\7\10-20)

  سابقة تاريخية.بالخطر في 

ولقد تم تبرير هذا اإلعالن بعدم "االستقرار األمني والجماعات املسلحة موجودة بهذه املواقع أو في 

 محيطها املباشر" كما جاء في املوقع الرسمي لليونسكو. 

الحقيقة ال يمكن قبول هذا املبرر لكل املواقع الليبية، وإننا نرجع السبب الحقيقي والقاسم وفي 

التي هي مهمة  "غياب املعلومات عن مواقع التراث العاملي الليبية"املشترك ملواقع ليبيا الخمس إلى 

 مصلحة اآلثار.
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 ثار يف ليبيامقرتح إلدارة اآل

" لي كاملتخصص ملزمةمني بأن ال أقف متفرجا، أتقدم إليكم بهذه االستشارة العلمية التي آراؤها " رغبة

 : و املتمثلة في التاليالليبي الوحيد في مجال إدارة اآلثار والتراث 

 

 . "اهليئة الليبية الوطنية لآلثار والرتاث"

 :
ا
تشكل هيئة ليبية وطنية تكون مستقلة عن أي وزارة وهيئة أخرى، فليس من املنطق وال من  يتم أوال

 بوزارة )هيئة( السياحة أو وزارة )هيئة( الثقافة واإلعالم، ألن الشأن 
ً
الصالح العام أن تلحق مصلحة اآلثار مثال

ا ضمن اهتمام هذه الوزارات األثري ومن خالل التجارب السابقة وليس هذا مجرد تحليل نظري، سيكون ثانوي

وزارة أو هيئة السياحة ال تنظر للتراث إال كونه مصدر جذب للسياح، ووزارة  على سبيل املثال:أو الهيئات )

 الثقافة واإلعالم يظل شأن التراث ثانويا مقارنة بشؤون اإلعالم والشؤون الثقافية األخرى(.

:
ا
الهيئة الوطنية لآلثار والتراث ستكون هي الجهة الوحيدة التي تهتم وتشرف على كل املؤسسات  ثانيا

والجهات الليبية املعنية بالتراث واآلثار، وال يجب أن ينازعها هذا االختصاص أي جهة أو مؤسسة أخرى، وذلك 

 لتوحيد رؤية وطنية تشمل كل اآلثار والتراث الليبي.

:
ا
فق تصميم شؤون الهيئات يعين رئيس للهيئة يشرف على كل إدارتها، ورئيس الهيئة بناء الهيئة و  ثالثا

 هو الذي يكلف رؤساء اإلدارات التابعة للهيئة.
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 اليت تشرف عليها اهليئة اإلدارات 

 اإلدارة العامة لآلثار  .1

يعاد النظر في تتحول بموجب هذا املقترح "مصلحة اآلثار الليبية" إلى إدارة تابعة للهيئة، بعد أن 

إدارتها وأقسامها وفروعها )املراقبات(، فلم يحدث أي تطوير "فعلي وحقيقي" فيها منذ سنوات 

طويلة، وسيكون بناء هذه اإلدارة بشكل يكفل: توزيع االختصاصات، وتذويب املركزية في التمويل 

 )سوف يلحق بهذا املقترح تصميم وبناء لهذا اإلدارة(.
ً
 والقرار أيضا

 

  عامة للمدن واملباني التاريخية رة الاإلدا .2

تدار املباني التاريخية الليبية بواسطة جهاز املدن واملباني التاريخية ، وأن املتابع لهذا الجهاز يدرك 

فبراير أصبح 17أن عمله يرتكز على االهتمام باملدن التالية )طرابلس، بنغازي، غدامس( وبعد ثورة 

ملحلي )في تبعية غريبة وغير مبررة( ولقد سعت هذه الوزارة لفتح هذا الجهاز تابع لوزارة الحكم ا

فروع لهذا الجهاز بمدن عدة ، إال أن الجهاز برمته ال يملك الخبرة الفنية والعلمية الالزمة إلدارة 

التراث ، وعليه يجب أن يكون ضمن الهيئة املقترحة لكي تشمل املباني التاريخية ضمن الرؤية 

 ويستفيد هذا الجهاز من الخبرة الطويلة ملصلحة اآلثار من جهة ثانية .الوطنية من جهة ، 

 

 دارة العامة للوثائق واملحفوظاتاإل  .3

لألسف تشتت الوثائق واملخطوطات التاريخية بين مؤسسات ليبية عدة، لذا يجب أن يعاد النظر 

املؤسسات املعنية  في هذا وأن تؤسس إدارة تابعة للهيئة "املقترحة"، وتسعى هذه اإلدارة لضم كل

 بالوثائق واملحفوظات ضمن اختصاصها.
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 ة العامة لحماية اآلثار والتراثاإلدار  .4

تشرف هذه اإلدارة على النظم األمنية لحراسة اآلثار وتوفير الحماية لها، وتشرك في هذا وزارة 

وخطط التنفيذ، الداخلية )على أن تكون هذه اإلدارة تابعة لرئيس الهيئة من حيث تقييم األداء 

ووضع الخطط األمنية( وأن يقود هذه اإلدارة متخصصون في شؤون اآلثار والتراث، كل هذا من 

 أجل أن نتجنب التجربة "غير الناجحة" لجهاز الشرطة السياحية وحماية اآلثار.

 بشؤون تعنى هذه اإلدارة بالشؤون القانونية والتشريعية للتراث واآلثار، وتهتم هذه اإلدارة أيض كما
ً
ا

 اآلثار الليبية املنهوبة وإعداد ما يلزم ملتابعتها والعمل على إرجاعها إلى الوطن.
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في  2014 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ستراتيجياتواإل املنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراسات التي  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحطرابلس ليبيا, و تم 

الة و ناجحة و كذلك من لى سياسات فعإ الحالية والناشئة من أجل الوصول  تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات

جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية  لصانعي القرار. و تكرس املنظمةأجل تقديم الدعم 

اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياساو ثقافة التميزة من أجل ت
ً
ت طوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم  العامة واإلستراتيجيات للحكومة

 ر و نشر املعرفة.و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكا ورش عمل و مؤتمرات
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