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 ايبيل يف ةيفاقثلا تاسايسلا  

  ديهمتلا

ل اإلعالم في ليبيا أّول مالمح التحرك الث
ّ
 1866الصحافة املحلية منذ عام  انتشرتو  قافي منذ عهد الحكم العثمانيشك

انتشرت بعض الدوريات . 1911و 1908ة في الفترة بين عامي تعزيز الهوية الوطنيفي نشر الوعي السياس ي و  امهم ادور  لعبتو 

نشر القرارات ب و اختصت (1911-1865و الصحف التي تصدر عن السلطات العثمانية بطرابلس بالعهد العثماني الثاني )

 هي صحيفة طرابلسو اإلعالنات و اإلحصائيات الرسمية للحكومة العثمانية، 
ً
 الغرب و كانت أول الصحف الليبية ظهورا

استمرت في  و هي صحيفة رسمية تتبع للسلطة العثمانية في ليبيا 1866ول عدد لها عام صدر أ كتبت بالعربية و التي

بداية االحتالل اإليطالي، أشرف على تحريرها عدة شخصيات ليبية من مثقفين و أدباء و حتى  اعام 44الصدور ملدة 

إلى العمل بفضل جهود حزب االتحاد  1877بعد عودة دستور عام  1907أدى صدور قانون املطبوعات عام . 1مؤرخين

ثل بعض الصحف املحلية ماستمرارية  بعودة وازدهرت الصحافة الليبية  إلى تشجيع حركة النشر و الطباعة و والترقي 

األخيرة للحكم دورية بالسنوات  14صحيفة الترقي التقدمية و ظهور عناوين صحف جديدة، و وصل عدد الدوريات إلى 

 العثماني.

  وعلى عكس ذلك
ً
 ثقافيا

ً
 شهدت فترة االحتالل اإليطالي ركودا

ً
بالبالد فيما عدا ما أنتجه االحتالل من دوريات صحفية وفكريا

النتشار  روج لثقافة املستعمر و تشجعت مجانية صحية و خدماتحديثة  و مدارس إيطالية التينية و معمار روماني 

توقفت جميع الدوريات العربية عن الصدور في فترة االحتالل اإليطالي بعد صدور قرار في حين  بالبالد الجالية اإليطالية

بعد قيام الجمهورية الطرابلسية التي تتبع إلدارة الحكومة  ملكي لتنظيم املطبوعات يأمر بوقف الدوريات املحلية الليبية.

املدنية و خاصة حرية باعة و النشر إلقليم طرابلس و برقة، حيث انتزعت بعض الحقوق اإليطالية عادت حركة الط

الصحافة بجهود من حزب اإلصالح الوطني، رغم ذلك حوربت بعض الصحف لكونها تنشر الوعي السياس ي بين املواطنين 

دورية  تليبيين و أصدر  مفكرين و تحرض ضد االستعمار اإليطالي. أسس النادي الثقافي ببنغازي كملتقى سياس ي يجمع بين

لتأييدها الستقالل برقة. ساهمت املطابع الخاصة في ذلك الوقت  املستعمر، غير أنه تم إيقافها من قبل 1920"الوطن" عام 

سرية عمت حركة النضال الليبي ضد االحتالل حركة النشر من دوريات و صحف و مخطوطات و مناشير  في ازدهار

ومت الحركة الصحافية بتعسف و صرامة مما أدى إلى توقف جميع الدوريات حكومة االحتالل قااإليطالي، غير أن 

 أثناء العهد العثماني 1895الداعمة لحركة الجهاد الليبي. ساهمت مدرسة الفنون و الصنائع اإلسالمية التي أسست عام 

 الطباعة لطالبها الليبيين،  بتعليم الحرف اليدوية في طرابلس
ً
مما دعم حركة النشر الخاصة أثناء االحتالل و خصوصا

 1922اإليطالي رغم قرارات توقيف عمل املدرسة الصادرة عن االحتالل التي عرقلت استمراريتها حتى عادت للعمل عام 

و أطلق حملة عسكرية عنيفة  1922تولى الحزب اإليطالي الفاشستي الحكم في إيطاليا عام  بقرار من الحكومة اإليطالية.

ى ليبيا و سياسة أكثر صرامة،  ألغيت كافة املواثيق التي ضمنت بعض الحقوق املدنية للمواطنين الليبيين و منها حرية عل

لسياسة الحزب الفاشستي و اقتصرت حركة الطباعة و النشر على الصحافة بالبالد أداة للترويج  أصحبتفالصحافة، 

يطالية و إلغاء تام ألي حركة فكرية أو ثقافية ليبية، و يصف د. عمر الدوريات اإليطالية، في تركيز على نشر الثقافة اإل 

: " ..إيطاليا لم تكن مهتمة بنشر الثقافة العربية األصلية في ليبيا و ال اإليطالي كالتالي لالحتاللقافية الشيباني السياسة الث

م الليبي و مشاكل أمتهم العربية اإلسالمية بتثقيف الليبيين الثقافة الحقة التي توسع مداركهم و تعرفهم بمشاكل مجتمعه
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نحو قضايا مجتمعهم و أمتهم. فكانت الثقافة التي اهتمت  االلتزامالعالم الذي يعيشون فيه و تنمي لهم روح  قضاياو 

السياس ي. إيطاليا بنشرها في ليبيا: إبراز ثقافتها و حضارتها و مظاهر قوتها و جوانب القوة في تاريخها و نشر لغتها و فكرها 

سمحت الحكومة اإليطالية في  2و كان تثقيف الليبيين في نظرها غزو عقولهم و تنمية حبهم و والئهم و إخالصهم إليطاليا."

و بعض نشاطات الطرق  ت املدارس القرآنية األهليةيث انتشر فترات محددة بظهور بعض مالمح الثقافة اإلسالمية، ح

املدرسة اإلسالمية العليا بطرابلس عام  إدارة األوقاف و أسست 1935الصوفية، و قامت ببناء بعض املساجد بعد عام 

بعض من مطبوعات اليهود  اإليطاليةدعمت السلطات مناهج في الفقه اإلسالمي و اإلجراءات القضائية.  التي ضمت 1935

ت عدد من الدوريات العبرية و اإليطالية بإدارة يهودية إيطالية و خصصت بعض الدوريات ن بطرابلس حيث انتشر يالليبي

، و برزت بعض النشاطات الثقافية اليهودية و 3اإليطالية الحكومية صفحات باللغة العربية  لدعم الحركة الصهيونية

 بعد انتشار الجالية
ً
اإليطالية اليهودية املهاجرة إلى ليبيا أثناء  مدارس تعليم اللغة العبرية و حركة صحفية يهودية خصوصا

باملجمل اتسمت املرحلة االستعمارية اإليطالية بسياسة ثقافية تعزل الهوية الليبية و تعرقل كافة نشاطاتها  الغزو اإليطالي.

ع الليبي و فرض الثقافية إال ضمن ما تسمح به الحكومات املتبدلة بإيطاليا، و تهدف إلى إدماج اإليطاليين داخل املجتم

 حتى يكون الساحل الليبي جزء
ً
من اململكة اإليطالية، سواء بالدعاية اإلعالمية عن طريق الصحف  اثقافتهم و لغتهم تمهيدا

و الدوريات، أو بنشر املدارس اإليطالية الحديثة املجانية، أو بالحمالت التعسفية و القرارات املجحفة املصادرة للحريات 

 اتفاقيةبعد توقيع  1943العسكرية البريطانية و الفرنسية عام  اإلدارةأصبحت ليبيا تحت حكم  لليبيين. و الحقوق املدنية

القوات العسكرية اإليطالية. سمحت اإلدارة البريطانية بتنظيم األحزاب السياسية و بحرية الصحافة  انسحابالهاي و 

النوادي من حقوقهم املدنية، و انتشرت  انح املواطنين بعضبعد ظهور حراك سياس ي سلمي أجبر اإلدارة البريطانية على م

ة الوطنية التي تدعو لوحدة البالد و األحزاب السياسيالثقافية و االتحادات العمالية و املهنية و النوادي الرياضية و 

 املجالت التي تصدرها.استمرت في املطالبة بالحقوق السياسية و املدنية من خالل نشاطها السياس ي املدني و الصحف و 

كان توجه الصحافة في ذلك الوقت يرتكز على دعم الحراك السياس ي الوطني من أجل الوحدة الوطنية الليبية و نيل 

 إذاعة ، رغم ذلك تمت االستقالل
ً
مصادرة و إيقاف بعض الصحف التي تعارض سياسة الحكومة البريطانية. ظهرت أيضا

. أدى تبدل الحالة الثقافية و الروح الوطنية يية و سياسية ساهمت في نشر الوعي السياس محلية ليبية ببرامج ثقافية و دين

 البالد. وتوحيد إلى نيل االستقالل  ومساعي الليبيينفي ليبيا أثناء فترة حكم اإلدارة البريطانية إلى دعم الحركة السياسية 
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 ةكلمملا ةرتف ءانثأ ةيفاقثلا تاسايسلاأواًل: 

جرت محاوالت أاألمم املتحدة بعد أن  نتيجة لقرار 1951استقاللها من الحكم االستعماري لدول الحلفاء عام نالت ليبيا 

و إقليم تحت الوصاية اإليطالية   ليم طرابلس( إلى ثالثة أقاليم : إق1949بيفن سفورزا ) لتقسيم البالد من خالل مشروع

نجح الحراك السياس ي الليبي لتوحيد البالد و وصاية الفرنسية، برقة تحت الوصاية البريطانية، و إقليم فزان تحت ال

املعارض للتقسيم بتمرير رغبات الشعب الليبي إلى لجنة األمم املتحدة في حصول ليبيا بالكامل على استقاللها كدولة واحدة 

 1951ديسمبر  24ي في دستورها االتحاد إلى قرار استقالل ليبيا، و أعلن 1949ذات سيادة، توصلت األمم املتحدة عام

 لها تحت نظام فيدرالي بعاصمتين طرابلس و بنغازي و ثالثة إباسم اململكة الليبية االتحادية و اختير 
ً
دريس السنوس ي ملكا

 فقيرة في كافة املجاالت و ذات موارد محدودة مما اضطر النظام 
ً
حكومات لألقاليم طرابلس و فزان و برقة. كانت ليبيا بالدا

بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية لتأجير قواعد عسكرية لها داخل األراض ي الليبية األمر  مع اتفاقياتقد عدة لع امللكي

 الذي مكنها من الحصول على موارد مالية باملقابل لإلنفاق على الدولة الوليدة.

أصبحت ليبيا رابع أكبر دولة مصدرة للنفط بعد اكتشاف النفط وتحولت إلى دولة ريعية تعتمد على أرباح  1961عام 

النظام الفيدرالي إحالل تصدير النفط للدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية كمورد مالي رئيس ي للحكومة الليبية. تم 

االقتصادية  والتنمية  ومات إلدارة شؤون البالد، وانتشرت مشاريع التحديثوتوالت الحك بنظام مركزي موحد 1963عام 

 . و تعبيد الطرق  تخطيط سكنيال ستشفيات وامل دارس وامل جامعات وال ؤسسات وامل و االجتماعية فأنشأت
ً
انتشرت أيضا

من العائالت الليبية في املدن املجاورة  بلس وبنغازي مما أدى لهجرة واسعة للعديدالوظائف ذات الدخل الثابت في طرا

إلى ظهور طبقة متعلمة،  الحديثة أدى انتشار املؤسسات التعليميةول على فرص عمل في املدن الكبرى. والجنوبية للحص

و  ونشأت فيما بعد النقابات واالتحادات العمالية و الطالبية و الحركات النسائية و األندية الرياضية و الجمعيات األهلية

بدعم من الحكومة  انتشرت بعض الصحف و البرامج اإلذاعية التثقيفية و الجمعيات الفكرية و األدبية و املراكز الثقافية

الليبية التي شجعت على تكوين الجمعيات و النوادي الثقافية مثل جمعية عمر املختار في برقة و جمعية الفكر في طرابلس، 

  .1968عام  سيع اإلذاعة الليبية املسموعة و إضافة اإلذاعة املرئيةو قامت بتدعيم اإلعالم الليبي بتو 
ً
دعمت الحكومة أيضا

رغم ذلك  التأليف و النشر بإنشاء مصلحة اإلذاعة و املطبوعات و تنظيم إنشاء دور النشر الخاصة و املطابع و املكتبات.

 . 1953تم منع تشكيل األحزاب السياسية منذ عام 

من  ال حركة ثقافية و فكرية بعد منح الدستور الليبي الذي وضعته الجمعية الوطنية الليبية بعضظهرت في عهد االستقال

 االحقوق املدنية للمواطنين مثل حرية تكوين األحزاب و النقابات و حرية التعبير و النشر، أصدرت الحكومة الليبية صحف

ببنغازي، و لم تصدر مطبوعات بالجنوب الليبي حتى  رسمية من أبرزها صحيفة طرابلس الغرب بطرابلس و برقة الجديدة

تعرضت بعض صحف املعارضة للمالحقة و املصادرة و تم نفي بعض ريعات الدستور و على العكس من تش.19574عام 

و هو قانون "ينظم أمور الطباعة و  1959( عام 11الشخصيات السياسية عن البالد، و صدر قانون املطبوعات رقم )

على حرية التعبير لكل شخص كما ينص على حق إذاعة اآلراء و األنباء بمختلف الوسائل و في حدود الحقوق  النشر و ينص

التي تصدر بعد انتشار الصحف و املجالت و الدوريات  1962تم تعديل القانون عام  5الدستورية التي نظمها هذا القانون"
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عن مختلف النقابات و االتحادات و الجمعيات التي سهمت في تنظيم إضرابات و احتجاجات معارضة للنظام، أدى 

استمر قانون املطبوعات،  حّد من الحريات التي يمنحهاالتعديل إلى إيقاف و مصادرة و مراقبة بعض الصحف الخاصة، و 

لرغم من بعض القرارات التعسفية و التي تقيد الحركة الثقافية و و على ا. 19696قيد التفعيل حتى عام القانون 

السياسية، إال أن فترة حكم اململكة الليبية منحت إمكانية لوجود حركة ثقافية نشطة متزامنة مع تنمية اقتصادية و 

حية و غياب تام انتشار للتعليم بعد سنوات طويلة من قمع املستعمرين و انتشار األمية و الفقر و ضعف الرعاية الص

كة الفكرية و حركة النشر الوطنية. تميزت السياسة الثقافية في هذه املرحلة في بروز دور اإلعالم  الوطني من إذاعة للحر 

في  ا مهمامسموعة و صحف رسمية و خاصة في التوعية بالهوية الليبية بعد محاوالت االستعمار إللغائها، و لعبت دور 

و هوية املرحلة غير أن الفترة القصيرة لحكم اململكة لم تسعف لبناء قاعدة ثقافية  تطلبهاتي تعزيز الشخصية الوطنية ال

 وطنية قادرة على الصمود أمام تيارات القومية العربية التي تنادي بالتحرر من القيم الوطنية. 

 يفاذقلا مكح ةرتف ءانثأ ةيفاقثال تاسايسلاثانيًا: 

و املستلهمة من السياسة القومية املصرية في الحقبة  1969في األول من سبتمبر قامت حركة الضباط الوحدويين األحرار 

  ( باالنقالب العسكري 1970-1952الناصرية )
ً
 شعبيا

ً
على النظام امللكي بقيادة املالزم األول معمر القذافي و لقت دعما

جمهورية العربية الليبية و قام مجلس بحيث أطلق على االنقالب اسم "ثورة الفاتح من سبتمبر" و أعلنت الحركة قيام ال

قيادة الثورة املتكون من أعضاء من حركة الضباط الوحدويين األحرار من ذوي الرتب الصغيرة في الجيش الليبي بإدارة 

شؤون البالد و كانت أهم قراراته تتمثل في حظر تشكيل األحزاب السياسية، و االتحادات العمالية و تكوين مواثيق وحدوية 

 إلى تنفيذ  بين
ً
ليبيا و بعض الدول العربية بتوجه قومي على غرار سياسة جمال عبد الناصر. توجه النظام الجديد أيضا

 في العهد امللكي مما دعمه في كسب شعبية أكبر بين الليبيين و خاصة إمشاريع 
ً
سكانية و خدمية تم تخطيطها مسبقا

 الطبقة الفقيرة و العاملة. 

ل خطاب زوارة )
ّ
( بداية للتوجه الجديد لسياسة الدولة الليبية بعد فشل التجارب الوحدوية بعد حرب أكتوبر، 1973شك

للتحكم في الشؤون  للجان الثورةحيث أعلن معمر القذافي  في الخطاب عن "الثورة الثقافية" التي أعطت الصالحية 

ر فيه بالتحرر من "القيود القانونية" و 
ّ
ذلك بتعطيل كافة القوانين و إعالن "الثورة اإلدارية اإلدارية لقطاعات الدولة و بش

و القضاء على البيروقراطية" و أحيل العديد من السياسيين و الكتاب و املثقفين و الطالب الليبيين منذ ذلك اليوم إلى 

ى ظهور تغييرات السياسية اليسارية و القومية و اإلسالمية. أدى هذا التغير في سياسة البالد إل مالسجن بسبب انتماءاته

، فيما سماه الدكتور مصطفى التير في دراسته النقدية 
ً
"نموذج انتصار الخيمة 7على املستوى الثقافي و االجتماعي أيضا

على القصر" و من أهم تأثيراته هو إحداث تغيير في نسق القيم و الثقافة السائدة باملجتمع الليبي في ذلك الوقت حيث 

دعا بصريح العبارة إلى تدمير املجتمع الليبي  البيروقراطيالنظام االجتماعي "الرجعي و الفاسد و وصفها القذافي في خطابه ب

مما شجع جماعات موالية له للسطو و االستيالء على مؤسسات ثقافية و إعالمية و تدمير بعض ممتلكاتها فيما أطلق 

و  اعقاب أي تجمعات أو شخصيات تحمل مبادئ عليه "الزحف الثوري" و منح لهذه الجماعات مهمة مراقبة و محاسبة و

خطاب زوارة تم تأويله و تطبيقه  ناملنصف وناس "أالتونس ي في علم االجتماع معارضة لفكر القذافي. و يرى الباحث  اأفكار 
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ال يعنيان در املال العام دارة و على مصاالضرورية فالسيطرة على مفاصل اإل  نه يعني البدونة و الغنيمة لتملك الغلبةأعلى 

 -فذلك من التحصيل الحاصل-ثراء الشخص يفقط اإل
ً
لى السيطرة و الغلبة إو إنما امتالك مارد الغنيمة و القوة وصوال

األحرار  نن الضباط الوحدوييمع األخذ في االعتبار أ. 8ساسيان من عناصر الشخصية البدوية"أالقبلية و هما عنصران 

توالت  خلية بدوية بما فيهم معمر القذافي الذي عمل على تركيز السلطة بين يديه.لى قرى و مدن داينتمون في غالبيتهم إ

التغييرات في سياسة الدولة بعد خطاب زوارة ، و أعلن قيام "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية" و قيام 

ة و املؤتمرات الشعبية األساسية "سلطة الشعب" حيث يقوم الشعب بحكم نفسه بنفسه من خالل الديمقراطية املباشر 

و أصدر "الكتاب األخضر" و هو الذي يتناول سياسة القذافي و يروج لنظريته "النظرية العاملية الثالثة" و نشر ألول مرة 

التي تقوم على الوالء للقذافي و تحث املواطنين على املشاركة  1979و شكلت من بعده اللجان الثورية عام  1976عام 

باملؤتمرات الشعبية و اإلخالص لفكر القذافي السياس ي و عرفت بانتشارها على نطاق واسع داخل مفاصل  السياسية

الدولة بكامل قطاعاتها و صالحياتها الكبيرة. ساهمت اللجان الثورية في حملة االعتقاالت الواسعة للقيادات الطالبية 

و  1977-1975كوين االتحادات الطالبية املستقلة بين عامي بجامعتي بنغازي و طرابلس التي رفضت أوامر القذافي بمنع ت

 داخل مباني 
ً
زج بالعديد من الطالب الناشطين و الشباب املثقفين بالسجون لسنوات طويلة و أعدم العديد منهم شنقا

فالية وطنية جامعتي بنغازي و طرابلس أمام الطالب و وثقت و أذيعت بالتلفزيون الليبي و تم تحويل هذه الحملة إلى احت

سنوية باسم السابع من إبريل تقوم فيها اللجان الثورية كل عام بنشر خطابات داخل الجامعات الليبية و بتعطيل الدوام 

تنادي بالوالء لثورة القذافي و سيطرت على الحراك الطالبي و قيدت  الطالب للمشاركة بمظاهرات تأييدالدراس ي للدفع ب

 . 2011النشاطات الطالبية من بعد ذلك حتى عام 

منع تصدير و  إليهابفرض العقوبات على ليبيا يتمثل في حظر الطيران منها و  اأصدر مجلس األمن قرار  1992منذ عام 

و شدد الحظر على النفط الليبي وتجميد األموال الليبية  ة معها،األسلحة، وتقليص العالقات التجارية والدبلوماسي

، عاش 1988بالخارج و ذلك نتيجة التهام الدولة الليبية بمسؤوليتها عن تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي االسكتلندية عام 

حتياجات الحياة كاملالبس سنوات فيما أطلقوا عليه "الحصار" و تأثرت معيشتهم بنقص في أهم ا الليبيون ما يقارب العشر

 و األدوية و كذلك الغذاء، مع ركود عام في األسواق الليبية و نقص حاد في البضائع.

نتيجة االنفتاح على التعاون  2003عام يع اإلصالحية في الفترة التي لحقت رفع العقوبات عنها منذ دخلت ليبيا مجال املشار 

القذافي هو واجهة هذه املشاريع اإلصالحية التي تمولها  معمر سيف اإلسالمالدولي و لغرض تحسين صورتها العاملية، كان 

الحكومة الليبية من خالل مشروع "ليبيا الغد" الذي شمل عدة مبادرات إصالحية اقتصادية و ثقافية و حتى سياسية، 

 لحقوق  العدالةجمعية اء نشنظام القذافي، و إ اكان من ضمنها مشروع إلعداد دستور للبالد رغم تعارضه مع أيديولوجي

و تطوير  ادية و اجتماعية شاملةاإلنسان، و مركز الديمقراطية للبحوث و الدراسات و مشروع بناء استراتيجية اقتص

إلنشاء كيانات كان هناك محاولة قادها سيف اإلسالم القذافي و للمؤسسات السياسية و االستراتيجية االقتصادية، 

حكومي لتعزيز ثقافة الديمقراطية و الغير السياسية، و مركز الديمقراطية  يشبه األحزاب املنابر السياسية فيماب سميت
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ها بأوامر من ، إال أن العديد منها قد تم إلغاؤ حقوق اإلنسان، لقى بعض هذه املبادرات القبول من نظام القذافي و أتباعه

 9القذافي.

الشخصيات و الجماعات املعارضة بالخارج للتعاون مع نظام كان من نتائج هذه املبادرات اإلصالحية جذب بعض من 

القذافي في تحقيق اإلصالح املنشود، و إطالق سراح عدد من السجناء السياسيين، و خلق فضاء إعالمي أوسع من خالل 

حات . يرى البعض أن هذه اإلصال قنوات فضائية و إذاعية و صحف ورقية و إلكترونية جديدة غير تعبوية تابعة للنظام

سكات صوت املعارضة بالخارج و كسبهم بحيث يساعد على استقرار نظام القذافي بعد انتشار القنوات إكان الغرض منها 

قبال الليبيين على إبعد  التلفزيونية املتعددة التي تستضيف بعض الشخصيات املعارضة و تنتقد الحكومة الليبية، و

 استخدام اإل األدوات 
ً
أكبر مع العالم الخارجي و إعالم املعارضة الليبية  ترنت الذي وفر لهم تواصالنالتكنولوجية و خصوصا

غير أن معظم هذه اإلصالحات فشلت في تحقيق مبتغاها السياس ي و أدت إلى  10بالخارج من خالل الصحف اإللكترونية.

التوقعات هائلين بالدرجة  ردود فعل سلبية، و يعدد الدكتور الصواني أسباب فشلها و منها: "بينما كان مستوى و حجم

ذاتها التي تتصف بها التحديات، فإن ما قدمه سيف اإلسالم القذافي عبر مؤسسته، حينذاك، لم يكن إال في الحدود 

 الحاجة إلى تفهم أكثر موضوعية، ليس للواقع و اشتراطاته، 
ً
،املرسومة، و لم تظهر نية صادقة تستوعب تماما

ً
و  بل أيضا

ساسية هي أن ديات و اإلشكاالت الناجمة عن شبح عقود من حكم القذافي. كان نقطة القصور األ هذا هو األهم، للتح

 بالتفويض املمنوح لصاحبه، وبموجب اشتراطات الدور في ظل حكم األب، و تنافس  "مشروع ليبيا الغد"
ً
كان محدودا

للدخول في صميم قضايا و تحديات األشقاء، بينما كانت الحاجة صارخة إلى ما يتجاوز حدود اإلصالح االقتصادي 

االقتصاد السياس ي املتحول، و هو بذلك يشمل كل ما له صلة بالعالقة بين الدولة و املجتمع، و الحاجة إلى عقد اجتماعي 

 11و سياس ي جديد ال يعيد إنتاج املاض ي."

العمل  2006انطالقه الرسمي عام  على الصعيد الثقافي ضمن املشروع اإلصالحي لليبيا الغد الذي تبناه نظام القذافي منذ

على إعداد برنامج ثقافي يوفر محاضرات و أنشطة و لقاءات ثقافية و فكرية مع مفكرين غربيين و مثقفين عرب بتنظيم 

من املركز العاملي للكتاب األخضر لتبادل الحوارات الفكرية حول قضايا اجتماعية و سياسية متعددة. "مكنت الفكرة 

من الليبيين على االطالع على جوانب من التفكير الكوني حول مسائل الشأن العام، و إثارة الجدل الذي يحقق  اأعداد

 تثقيفية، و ساهم في
ً
. كانت الواجهة اإلعالمية ملشروع ليبيا الغد هو "شركة 12"خلق حراك متنوع ال يمكن تجاوزه أغراضا

صحف و مجالت و قنوات تلفزيونية و إذاعية  مؤسسات إعالمية من ليبيا الغد للخدمات اإلعالمية" تضمنت الشركة عدة

و بتكنولوجيا متقدمة تروج  او شبابي احديث امتحررة من النمط التعبوي املعتاد ألجهزة نظام القذافي اإلعالمية تحمل طابع

 من املعتاد،  ايعالمإللبرنامج اإلصالحي و وجه سيف اإلسالم القذافي الذي يعد بهذه اإلصالحات و تخلق فضاء 
ً
أكثر انفتاحا

كان من املزمع أن تبث التي  "املتوسط" و من هذه املؤسسات صحيفتي "قورينا" و "أويا" و وكالة "ليبيا برس" لألخبار" و قناة

باإلضافة إلى قناة " الشبابية و "الليبية" الفضائيتان.  ،من لندن، ولم يكتب لها االستمرار وأقفلت بعد أن تم التضييق عليها

 " الليبية" و"الشبابية".  وإذاعتي" 
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  اإلعالم لعب
ً
  دورا

ً
كونه أصبح أداة للسلطة لتوجيه ثقافة الدولة  1969انقالب  املشهد الثقافي في ليبيا منذ في تحريكمهما

اهيري، و اتبعت سياسة ثقافية منبثقة من النظام الجم االليبية و هويتها الوطنية. تبنى اإلعالم الليبي الترويج أليديولوجي

على  1973و  1969الفكر السياس ي الثوري متأثرة بالتغيرات املرحلية للسياسة الليبية. تم التركيز في الفترة بين عامي 

 ملجلس قيادة الثورة و مر  سياسة ثقافية تضع اإلعالم
ً
 كمحرك للترويج ألفكار النظام الثورية و القومية، ليكون تابعا

ً
تبطا

و ترددت الهيكلية الوزارية في ضم و تفرقة اختصاص ي اإلعالم و الثقافة بوزارة واحدة، ما انتج تشتت  13بجهاز املخابرات

بين أهمية استحداث سياسة ثقافية، و أولوية األجهزة اإلعالمية كأداة مساعدة لدعم نظام القذافي في بداياته. ساهمت 

بالشؤون الثقافية للبالد في إحداث ربكة في تحديد السياسات الثقافية، و أدى غياب هذه التغييرات الوزارية املرتبطة 

استقرارها إلى سوء إدارة القطاعات الثقافية و بعدها عن دورها في عمليات التنمية و التحديث و تعزيز الهوية الليبية و 

ت في املؤسسات الرسمية املعنية بتنفيذ السياسات إنتاجها اإلبداعي و التراثي، و تنتقد د. أم العز الفارس ي هذه التغييرا

الثقافية في ليبيا كالتالي: " إحداث التغييرات الهيكلية بشكل متواصل، و تغيير املنفذين و عدم استقرار السياسات 

إسهام الثقافية لدليل على عدم وضوح األهداف، بل و تغيرها، مما يعني خضوعها لالنتقائية و األمزجة الفردية، و يعيق 

السياسة الثقافية في تطوير البنى االجتماعية و الفكرية و االقتصادية و السياسية و يؤدي إلى عدم إسهامها في تحقيق 

التنمية، و توجيه السلوك الجماعي تجاه البيئة املجتمعية و استقرارها و فتح أفق اإلبداع و إعالء القيم الثقافية من آداب 

 و فنون و تراث و دعمها."

النظام الثوري التحريض ي الذي يعادي أي مناهج سياسية أخرى، األمر الذي  اتبطت السياسة الثقافية بليبيا بإيديولوجيار 

أدى إلى حظر عام للتعبير باألدوات الثقافية و اإلعالمية عن جميع األفكار التي ال تدعم الفكر الثوري الذي يتبناه النظام 

بعد محاكمة اإلعالميين و رؤساء الصحف بتهمة "إفساد  1972شر الصحف منذ عام السياس ي الجديد. بدأ التضييق على ن

 ا، و فرض تقييدات و شروط1959لعام  11الرأي العام" و صدر قانون بشأن املطبوعات ليحل محل قانون املطبوعات رقم 

مهم من الصحف الليبية خالل أشهر قليلة من صدور القانون.  أنشأت مجحفة للنشر و رقابة صارمة أدت إلى إغالق عدد 

 35و تم تأميم الصحافة و أغلقت كافة الصحف و املجالت الليبية التي تجاوز عددها  1972مؤسسة الصحافة بنهاية عام 

ثورة الثقافية عالن القذافي عن الإو صدرت صحف جديدة تتبع مؤسسة الصحافة املوالية للفكر الثوري. بعد 14صحيفة 

عبير و النشاطات الثقافية و انتشرت حمالت انتقام تعسفية من تازداد التضييق على حرية ال 1973بخطاب زوارة عام 

فئات املثقفين الليبيين و األدباء و الكتاب باسم "الشرعية الثورية" باعتبار هذه الفئات معادية لفكر ثورة الفاتح من 

 لسياسة الفك
ً
سيطرت اللجان الثورية على جميع املرافق  ر الواحد ملا تحمله من آراء مخالفة للفكر الثوري.سبتمبر، تعزيزا

صدار الصحف و قامت بإقصاء العاملين بها تحت إاإلعالمية و الثقافية خاصة اإلذاعة و التلفزيون الليبي و املؤسسات و 

اتها في هذه املجاالت، و أحرقت الكتب و األشرطة شعارات "الزحف و التصعيد الثوري" و تولت إدارتها رغم انعدام خبر 

ين الشباب البارزين و والوثائق و اآلالت املوسيقية و تم السطو على املكتبات و حرقها و انتشرت حمالت اعتقال واسعة ب

رية خضر و الجماهيواالتهم لفكر القذافي، و اقتصر إصدار الصحف على صحيفتي الزحف األ عروفين بماملغير املثقفين 
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ي قضايا خارج ألى الصحف املهنية التي ال يسمح لها بتناول االتصال باللجان الثورية، إضافة إ اللتين تصدران عن مكتب

 طار املهنة. إ

طلق نظام القذافي حملة على التراث التاريخي الليبي شمل تغيير أسماء املناطق و املدن و الشوارع الليبية و تغيير التقويم أ

مل بالبالد إلى تقويم إسالمي مستحدث، و استحداث تسميات جديدة ألشهر السنة، و فرض هذا التقويم السنوي املستع

 الغريب على الثقافة و التراث الليبي على كافة املؤسسات العاملة بالدولة. 

 أهم انتهاكات نظام القذافي خالل سنوات حكمة للحقوق الثقافية كالتالي:  املقريفيلخص الدكتور 

يتمكن املواطن الليبي من املشاركة في الحياة الثقافية في البالد ألنه لم يكن لها أي وجود حقيقي في ظل لم  •

 اختيارات النظام السياسية و األيدولوجية و ممارساته.

لم يحظ املبدعون الليبيون )من كتاب و مفكرين و علماء( بأي اعتراف أو تقدير أو احترام أو تكريم حقيقي و  •

 من قدراته و مواهبة اإلبداعية الخارقة في هذه املجاالت، و ألنه يرى في مناسب، أل 
ً
ن رأس النظام يرى في ذلك نيال

 للنظام.
ً
 سياسيا

ً
 ذلك تهديدا

لم يتمكن الليبيون من املساهمة في التقدم العلمي في أي مجال من املجاالت بسبب البيئة العلمية و الفكرية و  •

 التطبيقات و قيامه بإخضاع استخدامها للكثير من الترتيبات و املالحقات األمنية. الثقافية و املتخلفة في هذه 

لم يسهم الليبيون، كما لم يستفيدوا من كثير من صور التعاون و التبادل الثقافي الدول التي كانت متاحة لهم و  •

ة و بسبب عالقته املضطربة و غير املستقرة مع بقية بلدان اختيارات النظام األيديولوجي أمامهم، و ذلك بسبب

 العالم. 

  2011السياسات الثقافية ما بعد :ًاثلاث

انتشرت موجة من االنتفاضات الشعبية فيما يعرف بالربيع العربي باملنطقة العربية، و كان الشعب الليبي حين  2011عام 

احباطه من وعود اإلصالح السياسية و االقتصادية، األمر الذي جعل النظام في وضع هش و أدى  ذاك في قمة احتقانه و

و تولت املعارضة الليبية بالداخل  بعد الدعم الدولي اإلنساني و العسكري الذي تلقته االنتفاضة الليبية،إلى انهياره خاصة 

بعض املدن الليبية من قبضة القذافي األمنية. أدت املطالب و الخارج زمام أمور البالد منذ األشهر األولى إلعالن تحرر 

بالحرية السياسية و الديمقراطية و التعددية الحزبية إلى أن يتبنى أول تمثيل سياس ي نشأ بعد  2011الشعبية عام 

يلة من االنتفاضة الشعبية في فبراير قيم الديمقراطية، حيث أصدر املجلس الوطني االنتقالي املؤقت خالل أشهر قل

 للحكم في املرحلة االنتقالية" إلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم 
ً
تأسيسه اإلعالن الدستوري ليكون "أساسا

 باالستفتاء الشعبي. وصف اإلعالن الدستوري نظام الحكم في مادته الرابعة كالتالي: 

سية و الحزبية، و ذلك بهدف التداول "تعمل الدولة على إقامة نظام سياس ي ديمقراطي مبني على التعددية السيا

إعالن عن مطالب  2011فبراير" في الرابع و العشرين من فبراير  17الديمقراطي للسلطة". و جاء في بيان "انتصار ثورة 

االنتفاضة الشعبية، و تم وصف هذه املطالب بكونها تسعى لقيام دولة مدنية في النقطة األولى من البيان "بناء دولة ليبيا 

ملوحدة الحرة املدنية كاملة السيادة" و سجلت مهام املجلس االنتقالي املؤقت التي أعلنها في بيان تأسيسه و من ضمنها املادة ا
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( : "للمجلس تحديد آلية اجتماعاته الدورية و الطارئة و اتخاذ قراراته بما يخدم مصلحة الشعب الليبي بما ال 4رقم )

فبراير، بإسقاط نظام القذافي و إقامة الدولة املدنية الدستورية  17ها في ثورة يخالف مطالب الشعب التي أعلن سقف

 الديمقراطية".

 نص اإلعالن الدستوري يف جمال نظام احلكم و هوية الدولة الثقافية كالتالي: 

 ةاإلسالمي والشريعةيبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها اإلسالم، "ل

 ةالعربي اللغةهي  ةالرسمي واللغةاملصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير املسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، 

 15"الليبي. عمكونات املجتممع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية لألمازيغ والتبو والطوارق وكل 

 : فينص اإلعالن الدستوري على التالي تحادات و النقاباتاملؤسسات و اال حرية التعبير و تكوينأما في باب 

 ةوحرية الصحافتضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية االتصال، "

يتعارض مع ال  ووسائل اإلعالم والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر واالعتصام السلمي، وبما

جتمع املدني، ويصدر قانون "16 القانون.
ُ
 تكفل الدولة ُحرية تكوين األحزاب السياسية والجمعيات وسائر ُمنظمات امل

بالدولة  بتنظيمها، وال يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو ُمخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة، وغيرها مما يضر

 ."ووحدة التراب الوطني

بالسياسة العامة للدولة التي تشكلت عند تأسيس  2011السياسة الثقافية في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي عام  ارتبطت

املجلس االنتقالي املؤقت من حيث تبنيها القيم الديمقراطية و املدنية، إذ تم إنشاء ملف يختص بالثقافة و املجتمع املدني 

 عنه. عّين املجلس االنتقالي املكتب التنفيذي إلدارة املرحلة  يتبع للمجلس االنتقالي املؤقت و عّين عطية
ً
األوجلي مسؤوال

تحت اسم "الحكومة االنتقالية"  2011االنتقالية ثم قام بتعيين أّول حكومة ليبية بعد سقوط نظام القذافي بنهاية عام 

 لها. صدر قرار اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة  وزارة الثقافة التي ضمت
ً
و املجتمع املدني و عّين د. عبد الرحمن هابيل وزيرا

 ( اختصاصات الوزارة كالتالي: 2و حدد في مادته رقم ) 2012الثقافة و املجتمع املدني عام 

للثقافة  استراتيجية تحقيق تنمية التي تهدف إلى الزمةتتولى وزارة الثقافة واملجتمع املدني وضع الخطط والبرامج ال"

التنموية وحماية  تداعمة للتوجهاالوطنية، وتشخيص دور الثقافة السائدة في إعاقة التنمية الوطنية، وتطوير ثقافة 

وتشجيع اإلنساني دور ومساهمة ليبيا في التراث  زالشعبي وإبراالتراث الثقافي والحضاري التاريخي وجمع وحماية املوروث 

 " والفنون  اآلداب الثقافة و التفي مجا اإلبداع

و قامت بعدد من األنشطة الثقافية أبرزها مشاركة ليبيا بمعرض أبوظبي  2012قامت الوزارة بوضع خطة ثقافية لعام 

 للكتاب. باإلضافة لنشاطات ثقافية بمعرض طرابلس الدولي.

 للثقافة و املجتمع املدني. تركزت نشاطات الوزارة و ُعّين الحبيب األمين  2012تشكلت الحكومة املؤقتة  بنهاية عام 
ً
وزيرا

في مجموعة من العقود و التكليفات الخاصة بالبنية الثقافية، و انطلقت مشاريع صيانة و تجهيز  2012بداية من عام 
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لبنية الثقافية في تركز فيها على امدينة ليبية ضمن خطتها التي  22املراكز و املكاتب الثقافية و املكتبات و املسارح شمل 

. اهتمت الوزارة بالكتاب الليبي، و طبعت أكثر 17نالبالد، وتقديم الدعم للمؤسسات الثقافية التي تقدم خدمات للمواطني

 2013عنوان ألدباء و مفكرين ليبيين و شاركت بمنشوراتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أطلقت الوزارة عام  150من 

 دار نشر محلية و عربية و دولية. 400رض طرابلس الدولي للكتاب و بلغت عدد املشاركات الدورة الحادية عشر ملع

ز صراع بين القوى السياسية و على العمل السياس ي واألداء الحكومي، وبر  2013أثر تدهور الوضع األمني بالبالد بعد عام 

بين طرابلس و بنغازي، و أصبحت البالد تدار  احكومي او املسلحة، األمر الذي أدى إلى انقسام سياس ي فرض انقسام

بواسطة حكومتين مسؤولتين عن املناطق املجاورة لها مع سيطرة تكتالت مسلحة متنوعة على معظم املدن الليبية تحمل 

توجهات و والءات سياسية متعارضة أدخلت املدن الليبية في نزاعات مسلحة زادت من حدة الوضع األمني و عرقلت العمل 

ياس ي و املحاوالت الدولية لدعم املصالحة الوطنية. انعكس تردي الوضع األمني على العمل الحكومي و أدى إلى تغييرات الس

لتصبح هيئة عامة  2014في التشكيالت الوزارية و أولويات سياسات الدولة، انحلت وزارة الثقافة و املجتمع املدني عام 

إدارتها، مع فصل اختصاص إدارة املجتمع املدني عن الثقافة ألول مرة منذ عام للثقافة و شكلت لها لجنة تسييرية  تتولى 

بنغازي فاستمرت . أما بمسؤولة عن إدارة مؤسسات املجتمع املدني بطرابلس يه تحبصأمفوضية املجتمع املدني  و .2011

ا، وتم إنشاء الهيئة العامة لإلعالم و الحكومة املؤقتة التي أنشأت من قبل البرملان الليبي بإدارة العمل باملدينة و ما جاوره

تعمل على إدارة الشؤون الثقافية و مؤسسات املجتمع املدني و األجهزة اإلعالمية  2016الثقافة و املجتمع املدني عام 

املدني في عدة مدن ليبية و من كما شهد القطاع املستقل و الخاص عدة مبادرات ثقافية أثرت النشاط الثقافي  ببنغازي.

مها طرابلس و بنغازي و الزاوية و مصراتة و سبها، تلقت هذه املبادرات بعض الدعم الحكومي و الدولي و الخاص لتنظيم أه

مشاريعها بينما اعتمد الجانب األكبر على التمويل و التنظيم الذاتي، و رغم انتشار النزاعات املسلحة و العمليات العسكرية 

ي إنتاج مجموعات أهلية و ثقافية تهتم بالتعريف بالفنون و الثقافة و التراث الليبي مع داخل هذه املدن، إال أنها استمرت ف

 غياب التمويل الحكومي. 

 تايصوتلا و ةصالخلا: ًاعبار

و بالتغييرات  السلطة الحاكمة اتأثرت السياسة الثقافية في ليبيا منذ مرحلة ما قبل االستقالل حتى اليوم بأيديولوجي

حلها التاريخية التي تميزت بفترات انتقالية متعارضة مع السياسية و االقتصادية و األمنية التي مرت بها البالد في مرا

السياسات باملرحلة التي تسبقها، األمر الذي أدى إلى مالمح سياسات ثقافية غير ثابتة و مغايرة لبعضها البعض في كل 

سية بالبالد إلى عدم وجود استقرار للسياسة الثقافية بالدولة الليبية، حيث تميزت ات السيامرحلة. قادت هذه التغيير 

السياسات الثقافية لكل مرحلة سياسية بطابع فوضوي قائم على القطيعة لتجارب السياسات الثقافية السابقة و إعادة 

غياب لتضمين حقوق املواطن و رغباته الثقافية بثق من توجهات و مصالح السلطة الحاكمة مع نبناء رؤية ثقافية مغايرة ت

كانت فترة حكم نظام القذافي الفترة األطول و ذات التأثير األكبر على الوضع الثقافي إال بمقدار ضئيل تسمح به السلطات. 

، مما أدى من العزلة الثقافية و القطيعة مع تجارب السياسات الثقافية  اإلقليمية و العاملية ابالبالد، حيث فرضت نوع

إلى خلق سياسات ثقافية موالية لسلطة النظام لتصبح أداة من أدوات الحكم منبثقة من األهواء السياسية املتبدلة لنظام 
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للتنوع الثقافي و الروح الوطنية حتى  اللهوية الليبية و طمس االقذافي، ال من واقع و ثقافة و تاريخ البالد، فأحدث تغييب

عن دورها في سد االحتياجات الثقافية للمجتمع و استثمار مميزاته املعنوية و املادية لصالح خرجت السياسة الثقافية 

لصالح بقاء يحتكرها النظام التنمية االجتماعية و االقتصادية و الثقافية للبالد و أصبحت وسيلة سلطوية قمعية 

لبداوة التي تميزت بها ثقافة فئات اجتماعية و على الرغم من أن نظام القذافي قام بدعم و تبني هوية و قيم االسلطة. 

واسعة في ليبيا، و ما تحمله القبيلة من دور حاكم باملجتمع الليبي إال أنه يتم انتقاد استخدام نظام القذافي للثقافة البدوية 

 كقيمة سي
ً
اة للتسلط، حيث اسية و أدلكسب الشعبية و التأييد من املجتمع الليبي ليس فقط لقيمتها الثقافية، إنما أيضا

استثمر بعض املبادئ البدوية لصالح النظام و خطته السياسية مع غياب ملنح الحقوق الثقافية و املدنية للعديد من 

ائل و املدن غير املوالية للنظام، و اتضحت أهمية القبيلة الفئات االجتماعية األخرى مثل األمازيغ و التبو و بعض القب

يشير  الذي يضم شيوخ القبائل و األعيان. رغم ذلك 1993لقيادات االجتماعية الشعبية( عام للنظام منذ إطالق تنظيم )ا

  2011، الذي تؤكده أحداث االنتفاضة الشعبية عام  للقبيلة في ليبيا و السياس ي د. املنصف وناس إلى أهمية الدور الثقافي

كالتالي: " رغم تدفق الريع النفطي بغزارة و انبثاق إيديولوجيا قومية و ثورية، فإن السياسة الثقافية ما استطاعت هدم 

، خاصة في مناطق
ً
برقة و فزان و سبها. فالقبيلة تشكل إلى حد اآلن املرتكز األساس ي في املجتمع  البنية القبلية و تذويبها نهائيا

 و والًء، و حّد الليبي املعاصر، األمر ا
ً
من  الذي دّعم العصبيات القبلية املتداخلة مع البنى السياسية الشعبية، انتدابا

الكاملين. بل إن املصدر الرئيس ي النتداب الكوادر السياسة و اإلدارية و األمنية يرتكز في أساسه  االندماجإمكانية الصهر و 

و يتناول د. مصطفى التير  18تزال قوية و قابلة لالستثارة في كل لحظة" على املعطى القبلي، مّما يؤكد أن البنية القبلية ما

 حين تبنى النظام الليبي مالمحها الثقافية 
ً
في دراساته الثقافة البدوية من حيث كونها معرقلة لتحديث املجتمع، خصوصا

 في إدارة شؤون الحكم و الحصول على الوالءات االجتماعية، حيث يوضح: "تتطلب خصائص الث
ً
قافة البدوية فراغا

، لذلك ال تناسب املدينة بفراغها املحدود و طبيعة 
ً
السائدة فيها من توزيع للعمل و أنشطة و عالقات  الحياةمفتوحا

اجتماعية، نمط السلوك املبني على الثقافة البدوية. فخاصية التنقل بحرية في فراغ البادية الواسع ال تتعارض و 

ا يحمل الفرد هذه الخاصية معه إلى املدينة فستقود تصرفاته إلى أشياء تتعارض و طبيعة موجودات الصحراء. لكن عندم

االستقرار الحضري. ستظهر صفة التغيير في مختلف املناسبات و املواقف. و عليه إذا ما دعت الظروف ليغير طبيعة 

قضايا أخرى كثيرة تتصل بالعمل، الذي إذا  إقامته بحيث انتقل إلى حياة القرية أو املدينة، فإن خاصية التغيير ستظهر في

."طبقت فيه قاعدة التغيير لم يعد التراكم في ال
ً
بالتالي لعبت ثقافة القبيلة الليبية  19خبرة و في قواعد املؤسسة ممكنا

في تكوين املالمح الثقافية للدولة الليبية و ذلك بدعم من نظام القذافي، غير أن هذا ال يلغي التنوع  اكبير  ا)العربية( دور 

على الرغم من املحاوالت السياسية لتوحيد البالد داخل هوية الثقافي الذي يتصف به املجتمع الليبي كغيره من املجتمعات، 

ر املختلف و يعرض املجتمع لالنقسامات و يضعف من الروابط ثقافية ثابتة فيما يخدم مصالحها و يلغي ثقافة اآلخ

االجتماعية املمكنة. لم توقع ليبيا على اتفاقية اليونسكو لحماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي باملؤتمر العام ملنظمة 

كال التعبير الثقافي املتنوعة ، حيث تمثلت أهداف االتفاقية في أن تلتزم الدول املوقعة على حماية أش2005اليونسكو عام 

و تضع تدابير  الثقافة و التنمية  املستدامة، بين و تشجيع الحوار و التواصل بين الثقافات و مساندة النشاطات التي تربط

 و تعرف التنوع الثقافي بكونه "تعدد األشكال التي تعبر بها لضمان حقوق األطراف املوقعة و لحماية أشكال التعبير الثقافي.

                                                           
 1995المنصف وناس، الدولة و المسألة الثقافية في المغرب العربي، سراس للنشر،  18
 2014منشورات منتدى المعارف،  مصطفى التير، صراع الخيمة و القصر رؤية نقدية للمشروع الحداثي الليبي،  19
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 و 20الجماعات و املجتمعات عن ثقافاتها. و أشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل املجتمعات و الجماعات و فيما بينها."

تعزيز االنتفاع املنصف بمجموعة واسعة النطاق من أشكال التعبير الثقافي على "التوجيهي لالتفاقية  كذلك يؤكد املبدأ

فيما يوضح األهمية التي يشكلها التعبير  21"متلكات والخدمات الثقافي في العالم.من العالم أجمع وتحقيق تبادل منصف للم

و التوجيهات في سياساتها الثقافية الحالية بينما  املبادئالثقافي املتنوع في بناء املجتمعات، فيما يغيب عن ليبيا دمج هذه 

و قيم التسامح  والعدالة االجتماعية  تمر بفترة انتقالية حرجة تحتاج كل الجهود الالزمة لتحقيق الترابط االجتماعي

 بما يدفع نحو بناء السالم و األمن للبالد.السلم األهلي و 

السياسية و االجتماعية باإلرث الثقافي و  العوامل ليبيا ارتباطي يتضح من خالل متابعة تاريخ السياسات الثقافية ف

و تأثير هذه السياسات على التنمية االجتماعية و االقتصادية و الوطنية بما يعزز الطاقات البشرية و الحركات الثقافية 

في تحقيق التنمية و بناء  اوهريج االقيم اإلنسانية لصالح تقدم املجتمع، أو تراجعه. بالتالي فإن للسياسات الثقافية دور 

تبنيها  وضع سياسات ثقافية السالم و التكافل االجتماعي، و هو ما يدعم سياسات البالد خالل املرحلة االنتقالية حين يتم

نابعة من  الثقافية و الشأن الثقافي للبالد بحيث توضع سياسات استراتيجية تنموية و فعالة ةلجان من املختصين باإلدار 

و  احتياجات األفراد و الجماعات الثقافية بما يضمن حماية الهويات الثقافية الليبية و ما تحمله من قيم معنوية و مادية

و التفكير و النشر و يشجع على حرية التعبير و بما يضمن حقوق اإلنسان و حرياته األساسية ، يحترم التعددية الثقافية

من  2011يدعم قيم الديمقراطية و العدالة االجتماعية التي تبنتها االنتفاضة الشعبية في فبراير و  و تنوعه و حرية اإلعالم

السيما بعد أن مرت ليبيا بتاريخ طويل من سياسات ثقافية تطمس خالل بياناتها و تكويناتها و تشريعاتها السياسية األولى، 

املجتمع، فيما عرقل بناء هوية وطنية قادرة على مواجهة التحديات و تقمع أدوات التعبير الثقافي املتنوعة النابعة من قيم 

 السياسية و االقتصادية و الثقافية من التي تمر بها البالد اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  2005زيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، اليونيسكو، اتفاقية جماية و تع  20
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

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

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

ناجحة و كذلك  ستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و التي تخص قضايا السياسات واإل 

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

للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط  االقتصادية واالجتماعيةالرفاهية 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول اإلستراتيجي و ثقافة التميز من أجل تطوير 
ً
أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

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

 شر املعرفة.كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و ن

 

 عنوان المنظمة

 بياــــــــــلي –طرابلس  – النوفليين

 0143 340 21 00218هاتف: 

www.loopsresearch.org 

inf@loopsresearch.com 

http://www.loopsresearch.org/
mailto:inf@loopsresearch.com

