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في ليبيا الحالة الثقافية

2017يناير  –الحالة الليبية 

إطالق  إال أنها شهدت ٬كما برزت في أشهر سابقة ٬لم تبرز النشاطات الطالبية في الجامعات الليبية في شهر يناير

في فروع )العلوم التطبيقية، اإلنسانية،  ٬”جائزة أفضل بحث منشور “تحت اسم  جامعة بنغازي ملسابقة

وتسعى  ٬وفق شروط ومعايير معينة ٬وفتحت باب االشتراك في املسابقة ألعضاء التدريس أيضا ٬الطبية(

وتحفيز الباحثين على رفع  مستوى  الجامعة من خالل هذه املسابقة وفق قولها إلى التشجيع على البحث العلمي

 الجامعة.

منها معرض "أيام التصميم  ٬قاعات جامعة طرابلس ندوات ومعارض نظمها طلبة الكليات بالجامعة تواحتضن

تمحورت حول اإلعالم الرياض ي  ٬وندوة للمنتدى الثقافي، الداخلي" الذي استضافته كلية الفنون بالجامعة

وندوة أخرى نظمتها منظمة  ،التمكين لقيم السالم والتسامحو  ٬التسامح في املجتمعالسالم و  ودوره في تعزيز فيم

”.الخوف من الفشل هو عائق النجاح“العمل الشبابي الطالبي بالجامعة بعنوان 

نظرا لكون هذه الفترة فترة  ٬قد ال يشهد شهر فبراير نشاطا وبروزا في النشاطات الطالبية في الجامعات الليبية

 امتحانات وعطالت وانشغال الطلبة في الدراسة وإنهاء الفصل الدراس ي بشكل جيد.

كما تنتظر  ٬إال أن املؤكد أن قلة الدعم من الجهات الحكومية في البالد تعيق وتقلل من النشاطات الجامعية

مم ما ر اد بناؤها ويجامعة بنغازي مثال انتهاء املعارك بشكل كامل في املدينة ومن ثم دعما يحييها من جديد ليع

 ويلملم شتات طلبتها من املعاهد واملدارس التي خصصت لهم للدراسة بشكل مؤقت. ٬تبقى منها
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والتي تنوعت من املفرح إلى املحزن إلى أحداث أخرى  ٬كان شهر يناير شهرا حافال باألحداث الثقافية والفنية

الليبي.آثارت جدل وسخط الوسط الثقافي 

اث الثقافية وال يختلف إثنان عن كون انطالق املشاركة الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي أبرز األحد

شعراء رغم الظروف  5بمشاركة  ٬حلت ليبيا في املركز الثاني من حيث كثافة املشاركة في املعرضفقد  ٬في يناير

ن خيري جبودة وفريال الدالي في األمسية الشعرية الرابعة يليبين اليبها البالد. وجاءت مشاركة الشاعر التي تمر 

فيما ستستأنف بقية املشاركات في فبراير. ٬مشاركين آخرين 10إلى جانب 

كما شارك عدد من األدباء والكتاب واملثقفون في ندوات ثقافية أدبية منهم األديب الناقد عمر أبو القاسم 

في قراءة بكتاب محمد الفقيه صالح، كما شارك  ٬”الثقافة الليبية املعاصرة“الككلي الذي شارك في ندوة بعنوان 

مستقبل الثقافة “آخرون وهم الروائي أحمد إبراهيم الفقيه وفوزي الحداد وفتحى بن عيس ى في ندوة بعنوان 

 برعاية املندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية. ٬”العربية رؤية ليبية

جائزة على  حاز الكاتب الليبي هشام مطر  ٬ابقل أهمية عن معرض القاهرة الدولي للكتي آخر ال وفي حدث بارز 

 ٬”العودة ـ آباء وأبناء وبينهما أرض“والتي تنظمها فرنسا كل عام. وفاز مطر بالجائزة عن روايته ” الكتاب األجنبي“

وقد ترجمت إلى اللغتين اإلنجليزية والفرنسية.

حجزت ليبيا مكانا لها ضمن الدول التي سيتنافس  ٬الدولية ت الليبية في املسابقات واملحافلوفي إطار املشاركا

العراق والسودان والبحرين  من روائيينإلى جانب  ٬عربية )البوكر(روائيوها على الجائزة العاملية للرواية ال

 ولبنان والسعودية والكويت واإلمارات وسوريا ومصر واملغرب.

التي صدرت عن دار دار الساقية  ،للروائية نجوى بن شتوان” زرايب العبيد“رواية في ة الليبية وتتمثل املشارك

 .2016عام 

فقد شهدت مدن ليبية عدة في الثالث عشر من يناير احتفاالت  ٬ومن املشاركات الليبية إلى املهرجانات املحلية

أقيمت خاللها  ٬ة في مدن يفرن وكاباو وزوارة. حيث نظمت احتفاالت كبير 2967برأس السنة األمازيغية الجديدة 
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ووزعت في كاباو ضمن االحتفالية جوائز على الفائزين جائزة "شيشنق" في  ٬أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية

 وهي جائزة تختص باملجاالت الثقافية والفنية. ٬نسختها األولى

التواصل االجتماعي حالة غضب واستياء وفي موضوع آخر طغت على الوسط الثقافي وعلى الناشطين بمواقع 

في مدينة املرج مجموعة من الكتب التي  دخلت ” السلفي املدخلي“جراء مصادرة جهة أمنية محسوبة على التيار 

 عبر منفذ إمساعد بدعوى علمانيتها وإباحيتها.

ها كثيرون عودة إلى زمن في حين شنت حملة على مواقع التواصل االجتماعي تنديدا واستنكارا للحادثة التي اعتبر 

وقال بعضهم إن الحادثة تدل على  ٬القمع ومنعا للحريات التي جاءت من أجلها ثورة السابع عشر من فبراير

لكون الكتب املصادرة ال تمت للعمانية وال تتحدث في أمور  ٬جهل من صادر الكتب وأنه ال يعرف القراءة أصال

واصفين مصادرة الكتب  ٬ين الليبيين بيانات منددة بالحادثةمحرمة. وأصر مثقفون وكتاب واتحاد الناشر 

 باإلرهاب الفكري.

ولم يخلو الشهر من األخبار املحزنة التي هزت الوسط الثقافي والفني ولعل أبرزها وفاة الكاتب والرئيس السابق 

ووفاة الفنان  ٬الذي نعته جهات عدة وكتاب وأدباء ومثقفون  ٬لهيئة دعم وتشجيع الصحافة إدريس املسماري 

كما أقيم خالل الشهر نفسه حفل تأبين  ٬والفنان التشكيلي الطاهر األمين املغربي ٬التشكيلي يوسف معتوق 

للكاتب الصحفي أحمد السحاتي.

ونظم احتفال آخر في  ٬ونظمت في العاصمة طرابلس مهرجانا فنيا إحياء لذكرى الفنان الراحل محمد السليني

 ل الفنان الكبير علي الشعالية.بنغازي إحياء لذكرى رحي

كما أجريت خالل شهر يناير العديد من املسابقات الفنية والثقافية وعقدت ندوات ودورات تدريبية في مجاالت 

 فيما كان أغلبها أعماال تطوعية مدنية. ٬منها أحداث نظمتها جهات حكومية ٬وحمالت توعوية ٬عدة
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بية في معرض القاهرة الدولي للكتاب وستستمر إسهامات الكتاب واملثقفين ستستمر في فبراير املشاركة اللي

.عرض والندوات على هامشهواألدباء في فعاليات امل

في شرقي البالد بسبب استمراره في إلقاء الخطب ” التيار السلفي املدخلي“كما أنه من املرجح تنامي العداء ضد 

 لتي يرى فيها البعض كبتا لحرياته وحربا فكرية عليه.التي تحرم بعض األفكار وتوزيع املنشورات ا

التي يجب االلتفات اإلنذارات من بين السياحة في مدينة بني وليد يعد  لعّل نداء االستغاثة الذي أطلقه مكتب

 فقطاع اآلثار في ليبيا يعاني من اإلهمال منذ نحو ست سنوات. ٬إليها من بين تطورات شهر يناير

مؤخرا وقع انهيار في أحد السراديب املوصلة إلى قصر الحاكم أحد أبرز معالم مدينة بن تليس األثرية في بني 

األمر الذي دفع مكتب السياحة ببني وليد إلى مناشدة  ٬ما بات يشكل خطرا علي املدينة األثرية بكاملها ٬وليد

ومطالبا بتشكيل فريق ملعاينة االنهيار وترميم  ٬الجهات املعنية من أجل إنقاذ مدينة بن تليس من مصير كارثي

 املدينة.

وبعيدا عن مناشدة الجهات الحكومية املعنية يواصل متطوعون مدنيون حماية مدينة لبدة األثرية بأسلحتهم 

 وكان ٬املسلحة جماعاتانتشار الو دولة ألجهزة المن أي عمليات سرقة ونهب قد تتعرض لها وسط غياب 

 لقوا هذه املبادرة أواخر ديسمبر املاض ي.أط املتطوعون قد

لحمايتها من  ٬كما أطلق آخرون حملة لترميم مقبرة بيسيدا األثرية بمنطقة أبي كماش غربي مدينة زوارة

كل هذا في ظل غياب حكومي  ٬العوامل املناخية والظروف البيئية غير املناسبة التي قد تتسبب في ضررها

.لحماية وترميم املعالم األثرية

عملة معدنية أثرية ملصلحة  14تسليم مواطن من مدينة بنغازي  ة بها في ينايرر ومن األفعال التي يمكن اإلشا

 قد أنها رومانية.اآلثار الليبية وجدها في شواطئ منطقة الكويفية. منها عمالت إيطالية ومصرية، وعمالت يعت
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وهي مقتنيات  ٬تها منذ أربعة أجيالئلتفي عاتنيات تراثية قيمة متوارثة منحت مواطنة مصلحة اآلثار مقو 

 يستعملها الليبيون في حياتهم اليومية.

وضعت وزارة الثقافة واملجتمع املدني بحكومة الوفاق الوطني  ٬وانتقاال إلى اآلثار الليبية املوجودة خارج البالد

دة في عدد من املعارض اإليطالية. بالتعاون مع إيطاليا خطة زمنية تسمح بنقل املقتنيات واآلثار الليبية املوجو 

 وإمكانية منح ليبيا قاعدة بيانات حول األرشيف الليبي في إيطاليا.

رهام البريطانية من أجل تدريب و وشهد الشهر أيضا توقيع اتفاقية بين مصلحة اآلثار الليبية وجامعة د

دارة العامة للمسح والتوثيق كما ستشرع اإل  ٬ن في علم اآلثار وتطويرهم في تخصصات عدةيالباحثين الليبي

األثري في استخدام تقنية األوتوكاد في التوثيق األثري وتخطيط املواقع. كما نظمت مصلحة اآلثار في بنغازي 

 معرضا للفنون البصرية.

حكومية قد يلقى نداء االستغاثة الذي أطق في بني وليد من أجل إنقاذ مدينة بن تليس األثرية تجاوبا من جهات 

ولكن تبقى بقية املناطق  ٬أو غير حكومية تعالج من خاللها مشكلة إنهيار سرداب في القصر الحاكم للمدينة

باستثناء الجهود التطوعية التي تقوم بها بعض املجموعات  ٬واملواقع األثرية في البالد بعيدة عن الحماية والدعم

املدنية.

أزم املشهد في الحالة الليبية وعدم وجود ميزانيات تدير بها القطاعات فاستمرار االنقسام السياس ي في البالد وت

مما قد يفاقم الظروف السلبية املتعلقة باملناطق األثرية ويعرضها للتهديد إما بالسرقة شؤونها سيجمد الوضع 

.أو التجريف والتخريب
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المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجياتنبذة عن   

 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحفي طرابلس ليبيا, و تم  2014

لى إي تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول األبحاث و  الدراسات الت

سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل 

كذلك  تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة

إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من 
ً
الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

و  ورش عمل و نظمة كذلك بتنظيم مؤتمراتخالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم امل

 منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.

 مكتب طرابلس

 ليبيا -طرابلس  – النوفليين

  43 01 340 21 00218:هاتف

مكتب إسطنبول

Yenibosna Merkez MAH.29  

Istanbul Vizyon Park 

   Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 

Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye

92 25 603 212 0090     : هاتف  

48 27 603 212 0090: فاكس


