Promoting Social Reconciliation through Participatory Cultural
Production in the Old City of Tripoli
Reem Furjani

Policy issue
The failure to include the residents of Tripoli’s Old City in local cultural policies and
practices has led to the divergence of their attitude and interests from that of
cultural actors. This division is fueling social fragmentation and conflict, and is
undermining the preservation of the cultural heritage of Tripoli’s Old City.

Key recommendations
This paper recommends that the Old Tripoli City Administration Bureau adopts the
following actions:
 Host a local art competition to identify local residents interested in cultural
activities who may help bridge the gap between outside cultural actors and
the local community
 Implement art-based initiatives to allow local residents to voice their
concerns and vision for the Old City
 Facilitate roundtable discussions to recognize the issues deemed important
by local residents and negotiate the role of culture in the Old City
 Host solution-oriented workshop(s) to actively address the concerns raised
during roundtable discussions
 Form an inter-group committee for participative decision-making. This
committee should draft an action plan to establish a pilot cultural
production space in the Old City
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This paper examines the role of the Old Tripoli City Administration Bureau (OTCAB) in encouraging
the participation of the Old City residents in local cultural activities. The objective of the paper is to outline
policy recommendations that the OTCAB can pursue to promote social reconciliation between outside
cultural actors and the local resident community. Social fragmentation between these groups is common
because of the absence of cross-group participation, which even sometimes leads to violence. The findings
of this research reveal that outside culture actors in the Old City do not take into consideration the needs
and perspectives of the local community. As a result, local residents perceive culture actors as elites who
threaten their ownership and cultural customs. This social tension compromises OTCAB’s objectives of
improving living conditions for residents and promoting the Old City as a center for arts and culture. To
mitigate these social tensions and promote more interaction, dialogue, and cooperation between these
communities, this analysis recommends a five-step approach for OTCAB that utilizes cultural cooperation
to create occasions for confrontation, conversation, exchange, and collaboration between the two
primary stakeholder groups: outside cultural actors and the local resident community.

1. Introduction
Established in 2018, OTCAB is an independent
local state entity affiliated to the Government
of National Accord. In the Old City, OTCAB is
responsible for preserving historical buildings;
improving living conditions for residents; and
promoting the site as a centre for arts and
culture. Today, the Old City hosts 8 of the 14
public culture facilities in the central Mahallas
of Tripoli.1
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Old City residents resent the expansion of
cultural activities and spaces in their
community. The Old City has been neglected for a number of decades, negatively impacting the district’s
infrastructure and living conditions. For this reason, many of its current inhabitants have different
concerns and priorities than those of cultural actors like artists and civil society organizations who
advocate for the Old City’s historical preservation against tangible and intangible transformations that are
promoted by some of the Old City’s residents.

2. Conflicting Interests among Stakeholders
The users of the Old City are multi-cultural and diverse in how they understand and use the site. For this
reason, they sometimes hold divergent interests and pursue opposing actions that lead to contestation.
This research focuses on two main clusters of communities that are categorized based on their conflicting
perspectives on how to manage the Old City. The first group is cultural actors, and the second group is the
local residency community.
A. Cultural Actors
i. Tripolitan families: These are first-to-third generation families who originally inhabited the site
before moving out to modern neighborhoods. These individuals attribute a sense of belonging,
1
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memory, and value to the heritage site as an anchor for their identity. In response to decades
of negligence and deterioration in the Old City, since 2011 this group has been organizing
cultural activities on the site. They seek to promote the Old City as a symbol of their identity
and advocate for its historical preservation. Since these actors no longer use the site as a place
of living, they welcome policies that turn it into an open museum of cultural heritage.2
ii. Artists, civil society organizations, and private groups: The Tripolitans’ awareness-raising
campaigns foregrounded an appealing venue for artists and cultural managers. As a result, the
number of art events and gallery spaces has substantially increased since 2011. These actors
represent Libya’s upper-class elites. They are a community that has benefited from social,
educational, and financial privileges and who often use “high” modern artistic practices.3
Based on interviews with these artists and cultural managers, their objectives and
methodologies do not generally appeal to, nor seek to appeal to, the interests and preferences
of the Old City’s residents.
iii. Experts: Conservation professionals, architects, and historians engage with the site for its
historical value and are often involved in the activities of the above sub-groups.
B. Local Resident Community
Due to decades of neglect, many parts of the Old City began to resemble a slum.4 Families and
individuals from marginalized social groups , as well as migrants, have settled on the site
alongside the few remaining Tripolitan residents.5 In the absence of effective management
before 2019, these incoming settlers have been transforming the site’s architecture according
to their functional needs and preferences.6 7 This desire to renovate and transform the Old City
contrasts with the Cultural Actors’ interests in preserving it as a heritage site.

3. Exclusion and Poor Communication
Exclusive Practices by Cultural Actors
OTCAB supports cultural activities in the Old City in order to rehabilitate buildings and to promote the
historical value of the site to the rest of the society. 8 Accordingly, OTCAB offers spaces for artists and
cultural civil society organizations as venues to promote their cultural and artistic projects.9 In addition to
cultural and architectural significance, cultural actors said they prefer to use spaces in the Old City because
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5 Fuzia Elkekli, ‘The Identity of the Medina, Tripoli, Libya: Conservation and Urban Planning from the Nineteenth Century to the
Present’, School of Geography and Development (The University of Arizona, 2014).
6 Ezzedin Shawesh, ‘The Changing Identity of the Built Environment in Tripoli City, Libya’ (University of Newcastle Upon Tyne,
2000). L Micara, Tripoli Medina Mediterranea: Tripoli: A Mediterranean Medina, Architettura, Urbanistica, Ambiente (Gangemi
Editore, 2014), p. 141 <https://books.google.com.ly/books?id=TNGmAgAAQBAJ>. Mohamed Almokhtar, ‘Analyzing Urban
Growth and Management for the City of Tripoli, Libya’ (University of Kansas, 2015)
<https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/19166/ATTWAIRI_ku_0099D_14208_DATA_1.pdf;sequence=1>
[accessed 9 January 2018].
7 Omar Emhamed Elbendak, ‘Urban Transformation and Social Change in a Libyan City: An Anthropological Study of Tripoli’,
2008 <http://eprints.maynoothuniversity.ie/1332/1/Ph.D._Thesis.pdf> [accessed 9 January 2018].
8 Informant #1 (OTCAB), personal communication, November 17, 2020; and Decree (180) of 2018 regarding the establishment
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of OTCAB’S easy booking procedures (compared to other government-managed spaces) and the lack of
free, public venues elsewhere.
However, only one of the 13 culture managers that have used the spaces since 2019 is a resident of the
Old City. Furthermore, many of these artists and cultural actors do not prioritize the incorporation of local
residents in their activities. They explain that residents are excluded because:
(1.) The limited capacity of their organizations means they can only focus on a few objectives.
(2.) They do not prioritize local residents due to previously discouraging experiences and dissimilar
interests.
In short, while cultural actors are trying to valorize and rehabilitate the site,10 local residents feel
unrepresented in these projects and practices. They even worry that their ownership, presence, and
customs are threatened by these cultural actors.11 A few residents also disapprove of the behaviors of
some young cultural actors (for example, taking pictures of local women without requesting permission,
or organizing mixed-gender events, etc…).12
The Different Interest of Residents
Because of their different cultural backgrounds and concerns, the residents of the Old City have different
ideas about how the site should be managed. This social fragmentation prevents inter-stakeholder
exchange of interpretations and values, which could contribute to the protection of the heritage site
against vandalism. In the absence of such communication, residents have expressed their resentment
towards OTCAB’s focus on developing cultural spaces. Furthermore, infrastructure projects that necessary
for improving the residents’ living conditions are progressing slower than cultural initiatives because they
require a long time to be completed. This constitutes another point of contention among the stakeholders.
For many residents, it is not the historical and cultural values of the site that are a priority. Instead, some
argue, the OTCAB should prioritize the functional value of the Old City to improve the area’s infrastructure
and living conditions. Accordingly, residents transformed the buildings based on their needs and
preferences.13 As Tripolitans and experts protested these transformations, the residents expressed
defense of their ownership of the site and contested what the viewed as an attempt by outside cultural
actors to control the Old City. Furthermore, some local residents disapprove of the contemporary, “openminded” behaviors of some young cultural actors that engage with the site nowadays.14 On a more
positive note, there have been occasions when the local community participated or displayed interest in
some cultural activities, but this is often a result of personal connections between the cultural actors and
the local community.
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OTCAB’s Underlying Problem of Poor Communication
In OTCAB’s 2019-2020 Action Plan, two of the 15 goals focus on improving direct communication,
participation, and services for the residents. A separate goal is using cultural activities to raise awareness
about the importance of heritage. However, there are no listed objectives seeking to involve residents in
cultural activities or communicating the benefit of activities for them specifically. The Action Plan does
not contain inter-group activities or dialogue. Despite appointing a local resident as chairman of the
OTCAB board, OTCAB has not implemented any concrete communication efforts with local residents. 15
Board members at OTCAB note that communication is the organization’s biggest weakness. They
explained that there is a barrier caused by “excessive public criticism” and public distrust.16 Consequently,
their strategy for resolving the conflict is to avoid confrontation with the local community rather than to
accommodate, collaborate, or compromise.
Nonetheless, bridging the gap between the groups is considered in unofficial policies albeit to a small
degree. A Board member at OTCAB involved in allocating cultural spaces has been redressing this gap
individually within their selection of, and negotiations with, cultural actors applying to rent spaces in the
Old City. The selection is based on the applicant’s experience or interest in engaging the residents, or the
potential for their projects to offer benefits for residents - but this is not currently outlined in written
agreements.17
Improving communication between OTCAB, cultural actors, and local residents could help address local
public resentment and contribute to the successful rehabilitation and protection of the Old City.
Communication efforts should specifically emphasize the benefit of cultural rehabilitation for residents
and encourage participative planning.

4. Goal & Rationale
This policy briefing paper offers recommendations for improving communication, specifically through
participative cultural activities. Effective communication can foster social reconciliation between OTCAB,
cultural actors, and local residents in the Old City. Ultimately, a good relationship between these actors is
the basis of any effective and sustainable strategy to protect the heritage site.
A reconciliation strategy begins with shifting OTCAB’s policies in two ways:
1. Strengthen local residents’ trust in OTCAB by increasing inclusion and representation efforts
through shared production spaces rather than exclusive galleries.
2. Priorities participatory cultural processes rather than passive distribution events.
4.1 Shifting to a Policy of Inclusion
OTCAB’s policies pursue the objective of “Democratizing Culture.” It invites cultural actors of a predefined, generally elitist identity (i.e. who possess independent access to financial means and knowledge)
to develop activities in the Old City. It offers them distribution spaces to distribute their art products in a
process of passive consumption. As a result, these venues promote art that represents outside, elite
perspectives, rather than art that resonates with local residents.
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Conversely, this paper proposes a policy of “Cultural Democracy” that promotes co-ownership and
collaboration through cultural production spaces in addition to existing distribution spaces. Production
spaces facilitate public access to art creation. As such, they appeal to local interests and not just dominant
narratives.
This leverages rights to expression, redresses social imbalances, and harnesses the educational and
economic benefits of practicing and producing culture. Further, production spaces allow for active
engagement during creation processes, which offers an occasion for confrontation, and in turn
opportunities for conversations, exchange, influence, and proximity that can contribute to dialogue and
conflict resolution.18
Building a Process of Cultural Participation
In order to foster confrontation through a cultural production facility, it is necessary to nurture crossgroup participation. This requires encouraging culture actors to involve residents in their activities and
nurturing the interests of the local community to participate. This can be achieved by foregrounding and
negotiating common benefits in culture for both groups through a process of dialogue and exchange.

5. Course of Action & Reasoning
This paper recommends a five-step model that is inclusive, communicative, and participatory. The model
uses art-based practices and collaborative decision-making. The structure allows for input from residents
and continuous evaluation in order to better foster further participation among residents.
a) A local competition to identify and encourage creativity among locals:
Firstly, it is important to understand whether there is a potential for interest in the creative
practices amongst the residents of the Old City, and to what extent. A competition offers
motivations that encourage the interest of local talents and can contribute to cultivating a
connection between the locals and cultural creation. This activity can help OTCAB identify local
individuals who may be interested in participating in the following stages of the model as key
respondents. This can help to cultivate a better understanding of the interests and art forms
preferred by local residents.
b) Art-based action for voicing concerns:
This stage creates an opportunity for the local community to voice their concerns and visions
about the site. It is an indirect process that draws attention away from existing conflicts. This is
through two events:
1. Engage residents in art-based action such as a smart-phone photography workshop
and/or competition where they are invited to capture images that represent what the site
means to them and what, in their opinions, should change. This also allows the residents
to use art practices as a tool for communication.
2. These photographs are then publicly exhibited to an audience from within and beyond
the site. This allows for collective ownership and participation and serves to inform OTCAB
about areas deemed important by the residents.
This targets the key respondents identified in the first stage of the model as participants and
contact points to encourage their friends and families to participate. The activity can be organized
18
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in partnership between OTCAB and an existing civil society organization that is focused on phonebased photography (as an affordable, available tool). This collaboration can help lift the logistical
and financial burden off OTCAB and engages a mediator that may be more trusted by the local
community.
c) Roundtable discussions for fostering dialogue:
Once a relationship is initiated between local residents and cultural organizations, OTCAB (with
possible partnerships) organizes roundtable(s) in order to:
- discuss the social and economic benefits of culture for the site and its inhabitants,
- recognize the needs and issues deemed important by the local community, and
- negotiate the role of culture in addressing these issues and providing value.
The objective is to foster a relationship of dialogue, listening, and acceptance of the plurality of
viewpoints.
This can be organized in two steps:
1. Prior to the roundtable, OTCAB collaborates with a third party mediator from or close to
the local community to discuss what a successful participatory roundtable would look like.
This can be organized in the form of one or more small-group meetings, or in the form of
an art-based workshop (e.g. improvisation acting or painting) for engaging the local
residents in an informal, relaxed environment.
2. A roundtable(s) between local residents, culture actors, and OTCAB is facilitated for
discussing opinions about the role of cultural activities.
d) Solution-oriented workshop(s):
Based on the success of the roundtable(s) and the interest of the participants, a workshop should
be facilitated by OTCAB and a partnering mediator. The objective here is to work collectively
through the concerns raised in the roundtable(s) toward solutions. This offers an opportunity for
confrontation, collaboration, and compromise for conflict resolution.
e) Forming an inter-group committee for participative decision making:
Building on the workshop, OTCAB invites participants from both groups to draft a Charter, Action
Plan, and/or Protocol focused on a pilot cultural production space in the Old City. Depending on
the decisions of the parties, this can be implemented either through collaborative management
between the public sector (OTCAB), civil society, the private sector, and the local community, or
by the OTCAB. This space would serve as a “pilot” experimentation and a possible success story
to encourage repeating and/or improving the process model with other spaces in the Old City in
the future.

6. Conclusion and Future Policy Development
OTCAB can build partnerships with all stakeholders for managing and running the space based on the
output from step five of this model. If this model is successfully completed and the parties come to an
agreement on how the spaces can be managed, OTCAB can develop policies for further boosting
participation in cultural activities among local residents. Other areas of policy that can be subsequently
addressed include:


How to utilize cultural production space for strengthening the skills and knowledge of the local
community to support job opportunities and local production/craftsmanship?
6
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How to develop cultural production space for the financial sustainability and vitality of the Old
City and its users?
How to renovate historical buildings by replicating the model in other spaces in the Old City?
How can culture help reduce the crime rate and problems like drug consumption?

-------------- oOo -------------NOTE: This paper is solely the opinion of the author and does not necessarily reflect the official view of
the North African Policy Initiative

About the author: Reem is a cultural activist and researcher focused on critical heritage studies
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تعزيز المصالحة االجتماعية من خالل اإلنتاج الثقافي التشاركي في مدينة طرابلس
القديمة
الفرجاني ريم
Author
نقائص السياسات الحالية:
أدى الفشل في إدراج سكان مدينة طرابلس القديمة في السياسات والممارسات الثقافية المحلية إلى اختالف
مواقفهم وتباين مصالحهم عن تلك المواقف والمصالح الخاصة بالفاعلين في المجال الثقافي .ويؤجج هذا االنقسام
ُقوض عملية الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة طرابلس القديمة.
التفكك والصراع االجتما ِعيّين وي ّ

التوصيات الرئيسية
توصيهذهيالورقةيباتخاذيجهازيإدارةيمدينةيطرابلسيالقديمةياإلجراءاتيالتالية:ي
 استضافةيمسابقةيفنيةيمحليةيلتحديديالسكانيالمحليي يالمهتمي يباألنشطةيالثقافيةيوالذيني
قدييساعدونيعىليسديالفجوةيبييالفاعلييالخارجيييفيالمجاليالثقافيوالمجتمعيالمحىل.ي
 تنفيذ يمبادرات يفنية ى
يحت ُييتاح يللسكان يالمحليي يالتعبي يعن يشواغلهم يورؤيتهم يللمدينةي
القديمة.ي
ى
ييعتيهايالسكاني
إتاحةيالفرصةيلعقديمناقشاتيالمائدةيالمستديرةيللتعرفيعىليالقضايايالت

ر
المحليونيمهمةيوالتباحثيبشأنيدوريالثقافةيفيالمدينةيالقديمة.ي
ى
 استضافةيورشةي(ورشات)يعملياللتماسيحلوليلمعالجةيالشواغليالتيأيثيتيخالليمناقشاتي
ّ
المائدةيالمستديرةيعىلينحويفعال.ي
ى
تشكيليلجنةيمشيكةيبييالمجموعاتيالتخاذيقراراتيتشاركية.يويجبيعىليهذهياللجنةيإعدادي

ر
ينموذجيداخليالمدينةيالقديمة.ي
خطةيعمليإلرساءيفضاءيإنتاجيثقاف
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تنظريهذهيالورقةيف يدوريجهازيإدارةيمدينةيطرابلسيالقديمةيف يتشجيعيمشاركةيسكانيالمدينةيالقديمةيف ياألنشطةي
ى
يتهدفيإىليتحديديالخطوطيالعريضةيللتوصياتيالمتعلقةيبالسياسةيالعامةيالتييمكنيأنييتبعهايجهازي
الثقافيةيالمحلية .يوه
ّ
إدارةيالمدينةيالقديمةيلتعزيزيالمصالحةياالجتماعيةيبييالفاعلييالخارجيييفيالمجاليالثقافيوالمجتمعيالمحىليالمقيم.
يويعتيي
ر
التفككياالجتماع يبي يهذهيالجماعاتيأمرايشائعايبسببيغيابيالتشاركيفيمايبينها،يوهويمايقدييفض يإىليالعنفيف يبعضي
ّ
األحيان .يوتكشفينتائجيهذايالبحثيأن يالفاعلي يالخارجيي يف يالمجاليالثقاف يداخليالمدينةيالقديمةيالييأخذونياحتياجاتي
المجتمعيالمحىليووجهاتينظرهيبعيياالعتبار.يونتيجةيلذلك،يينظريالسكانيالمحليونيإىليالفاعلييفيالمجاليالثقافيعىليأنهمي
نخبيتهدديملكيتهميوعاداتهميالثقافيةُ .
يوي ّ
قوضيهذايالتوترياالجتماعيأهدافيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيوالمتمثلةيفيتحسيي
الظروف يالمعيشية يللسكان ى
يواليوي ج يللمدينة يالقديمة يباعتبارهايمركزايللفنون يوالثقافة .يللتخفيف يمن يحدة يهذه يالتوتراتي
ى
يهذهيالجماعات،ييقيحيهذايالتحليليالوارديف يالورقةيعىليجهازي
االجتماعيةيولدعميالمزيديمنيالتفاعليوالحواريوالتعاونيبي
إدارةيالمدينةيالقديمةياتباعينهجييتألفيمنيخمسيخطواتييوظفيالتعاونيالثقافيلخلقيمناسباتيللقاءيوالحواريوتبادلياألفكاري
والتعاونيبييالمجموعتييالرئيسيتييمنيأصحابيالمصلحة:يالفاعلونيالخارجيونيفيالمجاليالثقافيوالمجتمعيالمحىليالمقيمي.
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توزيع المنشآت الثقافية العامة في المحالت
المركزية السبع لبلدية طرابلس

والظروف يالمعيشية يلسكانها .يولهذا يالسبب ،يفإن يلدىي
العديديمنيسكانهايالحاليييشواغليوأولوياتيمختلفةيعنيشواغليوأولوياتيالفاعلييفيالمجاليالثقافيمثليالفنانييومنظماتي
ى
يالماديةيالتي
المجتمعيالمدنيالذينييدعونيإىليالحفاظيعىلياإلرثيالتاريخيللمدينةيالقديمةيفيمواجهةيالتحوالتيالماديةيوغي
يروجيلهايبعضيسكانيالمدينةيالقديمةي.

 .2تضارب المصالح بين الجهات المعنية
تتمييالجهاتيالفاعلةيفيالمدينةيالقديمةيبتعددهايالثقافيوباختالفهايفيكيفيةيإدراكهايللموقعيواستخدامهايله.يولهذايالسبب،ي
تكون يلديهايف يبعض ياألحيان يمصالح يمتباينة يوتتبع يإجراءات يمتعارضة يتفض يإىل يحدوث ينزاعات .يويركزيهذايالبحث يعىلي
ى
يمنيالجماعاتيحيثيتميتصنيفهمايبناءيعىليوجهتينظرهمايالمتضاربةيحوليكيفيةيإدارةيالمدينةيالقديمة:ي
مجموعتييرئيسيتي
تتكونيالمجموعةياألوىليمنيالفاعلييفيالمجاليالثقافيبينماييمثليالمجتمعيالمحىليالمقيميالمجموعةيالثانية ي.
أ .الفاعلون في المجال الثقافي
 .iالعائالت الطرابلسية :هيعائالتيتمتديمنيالجيلياألوليإىليالجيليالثالثيكانتيتسكنيالموقعيفياألصليقبلياالنتقالي

ُ
ى
ايباالنتماءيوالذاكرةيوإحساسايبالقيمةينحويهذايالموقعياليان يباعتبارهي
وىل يهؤالءياألفراديشعور
إىلياألحياءيالحديثة .يي ِ
ى ّ
ركيةيلهويتهم .يوف يسبيليمواجهتهايلعقوديمنياإلهماليواليدييف يوضعيالمدينةيالقديمة،يتنظميهذهيالمجموعةي
ّ
ى
يأعضاءهاييسعونيإىلياليوي جيللمدينةيالقديمةيباعتبارهايرمزايلهويتهمي
أنشطةيثقافيةيفيالموقعيمنذيسنةي.2011يإذيإن
ّ
ويدعونيإىليالحفاظيعىليتاريخها .يونظرايألن يهؤالءيالممثلي يلمييعودواييستخدمونيالموقعيكمكانيللمعيشة،يفإنهمي
ى
اميةيإىليتحويلهيإىليمتحفيمفتوحيللياثيالثقافي.20ي
يرحبونيبالسياساتيالر

ى
نوفميي.)2020يرسميخرائطيالموارديالثقافية.ي http://scene.org.ly/crmي
مشهديللثقافةيوالياثي(17ي
 19ي
ر
ُ
نوفميي.2020ي ي
ي
17
ابلسيالقديمة)يواالتصاالتيالشخصية،ي
ر
(جهازيإدارةيمدينةيط
ي
3
ي#
خي
،يوالم
2011
استنادايإىليالمالحظاتيالميدانيةيمنذيسنةي
 20ي
ر
ر
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.ii

.iii

ّ
ى
الفنانون ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الخاصة:
ابلسيمحليترحيبي
يكانتيحمالتيالتوعيةيالتيأطلقهايسكانيطر
منيقبليالفنانيي يوالمديرينيالثقافيي .يونتيجةيلذلك،يشهديعدديالفعالياتيالفنيةيوالفضاءاتيالمخصصةيللعروضي
ازديادايكبيايمنذيسنةي .2011يويمثليهؤالءيالفاعلونينخبايمنيالطبقةيالعليايالليبية .يإذيإنهميجماعةياستفادتيمني
االمتيازاتياالجتماعيةيوالتعليميةيوالماليةيويوظفونيغالبايممارساتيفنيةيحديثةي"راقية".21يواستنادايإىليالمقابالتي
ى
الت يأجريتيمعيهؤالءيالفناني يوالمديرينيالثقافيي،يفإنيأهدافهميومنهجياتهميعموماياليتجتذبياهتمامات يسكاني
المدينةيالقديمةيوتفضيالتهميواليتسىعيإىليذلكيأصال.ي
الخبراء:
ييتفاعليخياءيحفظيالمعالميالتاريخيةيوالمهندسونيالمعماريونيوالمؤرخونيمعيالموقعيلقيمتهيالتاريخيةي
ر
وغالبايماييشاركونيفيأنشطةيالجماعاتيالفرعيةيالمذكورةيأعالهي.

ب .المجتمع المحلي المقيم

نتيجةيلعقوديمنياإلهمال،يبدأتيأجزاءيكثيةيمنيالمدينةيالقديمةيتتحوليإىليماييشبهيالمناطقيالعشوائية .22يفقدياستقرتي
عائالتيواستوطنيأفرا يد يمنيالفئاتياالجتماعيةيالمهمشةيومنيالمهاجرينيكذلكيف يالموقعيجنبايإىليجنبيمعيالقلةيالقليلةي
المتبقية يمن يالسكان ياألصليي يلمدينة يطرابلس يالقديمة .23يوف يظل يعدم يوجود يإدارة يفعالة يقبل يسنة ي ،2019يقام يهؤالءي
يعمارة يالموقعيوفقايالحتياجاتهميالوظيفيةيوأفضلياتهم .2524يوتتعارضيهذهيالرغبةيف يتحديثي
المستوطنونيالقادمونيبتغيي ي
.
المدينةيالقديمةيوتغيييشكلهايمعيمصالحيالفاعلييفيالمجاليالثقافيالذينييريدونيالحفاظيعليهايباعتبارهايموقعايتراثياي ي

 .3اإلقصاء وضعف التواصل
الممارسات اإلقصائية من طرف الفاعلين في المجال الثقافي

يدعميجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيلطرابلس األنشطةيالثقافيةيفيالمدينةيالقديمةيمنيأجليإعادةيتهيئةيالمبان ى
يواليوي جيللقيمةي
التاريخيةيللموقعيلدىيبقيةيالمجتمع.26يبناءيعىليذلك،ييوفريهذايالجها يزيفضاءاتيللفنانييولمنظماتيالمجتمعيالمدنيالمهتمةي
ّ
بالشأنيالثقاف ى
يلليوي جيلمشاريعهميالثقافيةيوالفنية.27
يوإىليجانبياألهميةيالثقافيةيوالمعماريةيلهذايالموقع،يعييالفاعلونيفي
ر
ى
اءاتيالحجزيالسهلةيالت ييتبعهاي
المجاليالثقاف يعنيتفضيلهمياستخداميالفضاءاتيالموجودةيف يالمدينةيالقديمةيبفضليإجر
ى
بالفضاءاتياألخرىيالت يتديرهايالحكومة)يولعدميوجوديفضاءاتيعامةيمجانيةيف يأماكني
جهازيإدارةيالمدينةيالقديمةي(مقارنة ي
ر
أخرى.ي إاليأنهيالييوجديسوىيمديريثقافيواحديفقطيمنيسكانيالمدينةيالقديمةيمنيبييالمديرينيالثقافيييالثالثةيعشيالذيني
استخدموايهذهيالفضاءاتيمنذيسنةي.2019يعالوةيعىليذلك،يالييعطيالعديديمنيهؤالءيالفنانييوالفاعلييفيالمجاليالثقافي
األولويةيإلدماجيالسكانيالمحليييفيأنشطتهم.يوهمييوضحونيأنهيتمياستبعاديالسكانيبسبب :ي
ى
ى
كييإاليعىليعدديقليليمنياألهدافي .ي
يأنهيالييمكنهميالي ي
اإلمكانياتيالمحدودةيلمنظماتهميوالتيتعت
().1
إنهميالييعطونياألولويةيللسكانيالمحليييبسببيالتجاربيالمحبطةيسابقايوبسببيمصالحهميالمتباينةي.
().2
28
وباختصار،يبينماييحاوليالفاعلونيفيالمجاليالثقافيتثمييالموقعيوإعادةيتهيئته ،ييشعريالسكانيالمحليونيبأنهميغييممثليي
ّ
ف يهذهيالمشاري عيوالممارسات،يبليإنهمييخشونيمنيأن يملكياتهميووجودهميوعاداتهميباتتيمهددةيمنيقبليهؤالءيالفاعليي

21ي ُ
وفميي.2020ي ي
خيي،5#ي،6#ي،8#ي،9#ي11#يو15#ي(مدراءيالمنظماتيالثقافية)،ياتصاالتيشخصيةيمني15يأكتوبري2020يإىلي3ين ر
الم ر
ى
22يلورايروس،ي"سياساتيالحفظياالنتقان:يدراسةيأسبابيوعواقبيتدمييالياثيالثقافيأثناءيالسالم:يحاالتيأفغانستانيومرصيوليبيا"ي(جامعةيروتجرز-يمدرسةي
الدراساتيالعليا-ينيويبرونزويك،ي،)2013يصي.21ي ي
ييمنيالقرنيالتاسعيعش ى
ر
يحتياآلن"،يمعهديالجغرافيايوالتنمية،ي(جامعةيأريزونا،ي
 23يفوزيةيالككىل،ي"هويةيالمدينةيالقديمة،يطرابلس،يليبيا:يالحفظيوالتخطيطيالحرص
.)2014ي ي
 24يعزيالدينيشاويش،ي"الهويةيالمتغيةيللبيئةيالحرصيةيفيمدينةيطرابلس،يليبيا"،ي(يجامعةينيوكاسليأبونيتاين،ي/.)2000يل.ميكارا،يطرابلسيمدينةيمتوسطية،ي
ر
ييوالبيئةي(دارينشيجانجم،ي،)2014يص.ي.141ي
طرابلس:يمدينةيمتوسطية:يالمعمار،يالتخطيطيالحرص
/
https://books.google.com.ly/books?id=TNGmAgAAQBAJي يمحمديالمختار،ي"تحليليالنمويالحرصييوإدارةيمدينةيطرابلس،ي(جامعةيكانساس،ي
)2015ي<https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/19166/ATTWAIRI_ku_0099D_14208_DATA_1.pdf;sequence=1>.ي ي
(تميالدخوليإىليهذهيالمراجعيبتاري خي9يينايري)2018ي .ي
:
 25يعمريإمحمديالبندك،ي"يالتحوليالحرصييوالتغيياالجتماعيفيمدينةيليبية يدراسةيأنيوبولوجيةيعىليمدينةيطرابلس"،ي،2008ي
.
،http://eprints.maynoothuniversity.ie/1332/1/Ph.D._Thesis.pdfي(تميالدخوليإىليهذايالمرجعيبتاري خي9يينايري)2018ي ي
26ي ُ
نوفميي،2020يالقراري180لسنةي2018يبشأنيإنشاءيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيلطرابلس،يالمادةي.3ي ي
خيي1#ي(جهازيإدارةيالمدينةيالقديمة)،ياتصاليشخض،ي17ي
ر
الم ر
ُ
نوفميي.2020ي ي
ري
خيي1#ي(جهازيإدارةيالمدينةيالقديمة)،ياتصاليشخض،ي17ي
الم
 27ي
ر
28يجواس،يس.ي(06يأبريلي.)2019يإعادةيافتتاحيبيتيإسكندريللفنونيبعديترميمها.يالوسط.يhttp://alwasat.ly/news/art-
/culture/241081?fbclid=IwAR1KTHG1BAxlU1LiexChcrgeWHvGQkb-wLkPQNUR1FOpqFxDYHCGbsO3xMQييجهازيإدارةيمدينةيطرابلسي
القديمةي(بدونيتاري خ).يي/http://otab.lyيي ي
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فيالمجاليالثقافي.29يإىليجانبيذلك،يتوجديفئةيقليلةيمنيالسكانيتستنكريسلوكياتيبعضيالفاعلييالشبابيفيالمجاليالثقافي
(منيقبيليالتقاطيصوريلنساءيمحلياتيدونيطلبياإلذنيأويتنظيميفعالياتيمختلطةيبييالجنسي،يإلخ30)...ي.ي ي
المصالح المختلفة للمقيمين

بسببيخلفياتهميالثقافيةيومشاغلهميالمختلفة،يفإنيلدىيسكانيالمدينةيالقديمةيأفكارايمتباينةيحوليكيفيةيإدارةيالموقع.يويحولي
هذايالتفككياالجتماعيةيدونيتبادليوجهاتيالنظريوالمبادئيفيمايبييأصحابيالمصلحةيممايقدييساهميفيحمايةيهذايالموقعي
اليانيمنيالتخريب.يوفيغيابيمثليهكذايتواصل،يأعربيالسكانيالمحليونيعنياستيائهميمنيتركييجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةي
ىي
عىليتطويريالفضاءاتيالثقافية .يوعالوةيعىليذلك،يفإنيمشاري عيالبنيةيالتحتيةيالرصوريةيلتحسييالظروفيالمعيشيةيللسكاني
ى
فيةيألنهايتتطلبيوقتايطوياليحت ييتمياالنتهاءيمنها .يوتشكليهذهيالمسألةيبدورهاينقطةي
تتقدميبوتيةيأبطأيمنيالمبادراتيالثقا
خالفيأخرىيبييأصحابيالمصلحة.ي
اليتمثليالقيميالتاريخيةيوالثقافيةيللموقعيأولويةيبالنسبةيإىليالعديديمنيالسكان.يوعوضايعنيذلك،ييرىيالبعضيأنهييتعييعىلي
جهازيإدارة يالمدينة يالقديمة يإعطياء ياألولوية يللقيمة يالوظيفية يللمدينة يالقديمة يلتحسي يالبنية يالتحتية يللمنطقة يوالظروفي
المعيشيةيداخلها .يوبناءيعىليذلك،يقاميهؤالءيبتحويليالمبان يبناءيعىلياحتياجاتهميوأفضلياتهم .31يوبينماياحتجتيالعائالتي
موقعيوأدانوايماياعتيوهيمحاولةيمنيقبليفاعلييخارجييي
ابلسيةيوالخياءيعىليهذهيالتحوالت،يدافعيالسكانيعنيملكيتهميلل
الطر
ر
ر
فيالمجاليالثقافيللسيطرةيعىليالمدينةيالقديمة.يعالوةيعىليذلك،ياستهجنيبعضيالسكانيالمحليييالسلوكياتي"المنفتحة"/ي
"المتحررة"يلبعضيالفاعلي يالشبابيف يالمجاليالثقاف يالذينييمارسونيأنشطتهميداخليالموقع .32يوعىليصعيديأكييإيجابية،ي
ّ
يأويأبدىياهتمامايببعضياألنشطةيالثقافيةيولكنيذلكيغالبايماييكونينتيجةيوجودي
ُوجدتيمناسباتيشاركيفيهايالمجتمعيالمحىل
عالقاتيشخصيةيبييالفاعلييفيالمجاليالثقافيوعنارصيالمجتمعيالمحىل.ي
ضعف التواصل :المشكلة األساسية لجهاز إدارة المدينة القديمة

ر
كزياثنانيمنياألهدافيالخمسةيعشيعىليتحسي يالتواصلي
ضمنيخطةيعمليجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيل ي،2020-2019ير
ر
المباشيمعيالسكانيودعميمشاركتهميوالنهوضيبالخدماتيالموجهةيإليهم.يإىليجانبيذلك،ييوجديهدفيمستقليضمنيخطةي
ى
العملييدعويإىليتوظيفياألنشطةيالثقافيةيلرفعيمستوىيال يوعيبأهميةيالياث.يمعيذلك،يلمييتميإدراجيأهدافيضمنيهذهيالخطةي
ر
تسىعيإىليإشاكيالسكانيفياألنشطةيالثقافيةيأويتعريفهميبفوائدياألنشطةيبالنسبةيإليهميعىليوجهيالتحديد.يكذلك،ياليتحتويي
خطةيالعمليهذهيعىليأنشطةيأويحواريبي يالمجموعات .يوعىليالرغميمنيتعيي يأحديالسكانيالمحليي يعىليرأسيجهازيإدارةي
المدينةيالقديمة،يفإنهايلميتقميبأيةيجهوديملموسةيللتواصليمعيالسكانيالمحليي.ي33ي
لقديالحظيأعضاءيمجلسيإدارةيالجهازيأنيالتواصليهويأكيينقاطيضعفيالمنظمةّ .
يوبينوايأنيهناكيحاجزايأماميهذهيالعمليةي
ر
ى
34
.
ناجميعني"االنتقاداتيالعامةيالمفرطة"يوعنيانعداميالثقةيف يصفوفيالمتساكنيي يوبالتاىل،يفإنياسياتيجيتهميلحليالرصاعي
قامتيعىليتجنبيالمواجهةيمعيالمجتمعيالمحىليبداليمنيمحاوالتيالتكيفيأويالتعاونيأويإيجاديمحليللتسويةيمعه.ي
ّ
يمحلينظريفيالسياساتيغييالرسميةيوإنيكانيذلكيعىلينحويمحدود.يفقديقامي
يالجماعاتييعتي
ومعيذلك،يفإنيسديالفجوةيبي
ر
أحديأعضاءيمجلسيإدارةيالجهازيبصفتهيمشاركايفيتوزي عيالفضاءاتيالثقافيةيبمعالجةيهذهيالفجوةيعىلينحويفردييمنيخاللي
انتقائهيللفاعلييفيالمجاليالثقافيالذينييتقدمونيبطلبيالستئجاريفضاءاتيفيالمدينةيالقديمةيوالتفاوضيمعهم.يويعتمديهذاي
ّ
خيةيمقدميالطلبيأويعىليرغبتهيف ر
يإشاكيالسكانيأويعىليإمكانيةيأنيتعوديمشاريعهيبالنفعيعليهم.
يولكن يهذهي
االختياريعىلي ر
35
اإلجراءاتيغييواردةيفياالتفاقياتيالكتابيةيفيالوقتيالراهن .ي

ُ
ر
نوفميي.)2020ي ي
خيي،6#ي،11#ي15#يو،16#يواالتصاالتيالشخصيةي(مني15يأكتوبريإىلي3ي
استنادايإىليالمالحظاتيالمباش
 29ي
ر
ةيوالمقابالتيالشخصيةيمعيالم ر
ُ
خيي15#ي(مديريثقاف)يو16#ي(منيسكانيالمدينةيالقديمة)،ياتصاالتيشخصية،ي15يوي17يأكتوبري.2020ي ي
 30يالم ر
 31يعزيالدينيشاويش،ي"الهويةيالمتغيةيللبيئةيالحرصيةيفيمدينةيطرابلس،يليبيا"،ي(يجامعةينيوكاسليأبونيتاين،ي/.)2000يل.ميكارا،يطرابلسيمدينةيمتوسطية،ي
ر
ييوالبيئةي(دارينشيجانجم،ي،)2014يص.ي.141ي
طرابلس:يمدينةيمتوسطية:يالمعمار،يالتخطيطيالحرص
ي
https://books.google.com.ly/books?id=TNGmAgAAQBAJي/يمحمديالمختار،ي"تحليليالنمويالحرصييوإدارةيمدينةيطرابلس،ي(جامعةيكانساس،ي
.)2015ي><https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/19166/ATTWAIRI_ku_0099D_14208_DATA_1.pdf;sequence=1ي ي
(تميالدخوليإىليهذهيالمراجعيبتاري خي9يينايري.)2018ي ي
32ي ُ
خيي15#ي(مديريثقاف)يو16#ي(منيسكانيالمدينةيالقديمة)،ياتصاالتيشخصية،ي15ي يوي17يأكتوبري.2020ي ي
الم ر
33ي ُ
.
خيي2#ي(جهازيإدارةيالمدينةيالقديمة)،ياتصاالتيشخصية،ي17يأكتوبري2020ي ي
الم ر
34ي ُ
.
خيي3#يو4#ي(جهازيإدارةيالمدينةيالقديمة)،ياتصاالتيشخصية،ي17يأكتوبري2020ي ي
الم ر
35ي ُ
.
خيي1#ي(جهازيإدارةيالمدينةيالقديمة)،ياتصاالتيشخصية،ي17يأكتوبري2020ي ي
الم ر
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يمكنيأنييساعديتحسييالتواصليبييجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيوالفاعلييفيالمجاليالثقافيوالسكانيالمحليييفيمعالجةي
حالةياالستياءيالعاميعىليالصعيديالمحىليوالمساهمةيفيإعادةيتهيئةيالمدينةيالقديمةيوحمايتهايبنجاح.يويجبيأنيتشدديجهودي
التواصليبشكليخاصيعىليفائدةيإعادةيالتأهيليالثقافيللسكانيوتشجيعيالتخطيطيالتشارك.ي

 .4الهدف واألساس المنطقي
تقدميورقةياإلحاطةيبشأنيالسياساتيالعامةيهذهيتوصياتيلتحسي يالتواصليباعتمادياألنشطةيالثقافيةيالتشاركيةيعىليوجهي
التحديد.يإذييمكنيللتواصليالفعاليأنييعززيالمصالحةياالجتماعيةيبييجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيوالفاعلييفيالمجاليالثقافي
ى
يأساسيأليةيإسياتيجيةي
والسكانيالمحليي يللمدينةيالقديمة .يوف ينهايةيالمطاف،يفإنيالعالقةيالجيدةيبي يهؤالءيالفاعلي يه
ى
ى
فعالةيومستدامةيلحمايةيمواقعيالياث.
يوتبدأيإسياتيجيةيالمصالحةيمنيخالليتغيييسياساتيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيمني
ناحيتي:ي ي
-

زيادةيجهوديالشموليةيوالتمثيليعييإتاحةيالمجالي
تعزيزيثقةيالسكانيالمحليييفيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيمنيخاللي
ر
ى
لفضاءاتياإلنتاجيالمشيكةيبداليمنيالمعارضيالحرصيةيوالخاصة.ي
منحياألولويةيللعملياتيالثقافيةيالتشاركيةيبداليمنيالفعالياتيالقائمةيعىليالتقسيميالتقليدييلألدواري.

التحول إلى سياسة الشمولية

تسىعيسياساتيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيإىليتحقيقيهدفيأساسيهوي"إضفاءيالطابعيالديمقراطيعىليالثقافة"/ي"دمقرطةي
الثقافة".يوهيتدعويالفاعلييفيالمجاليالثقافيمنيالمتبنييلهويةيثقافيةينخبويةي(أييأولئكيالذينيلديهميوصوليمستقليإىلي
الوسائليالماليةيوإىليالمعرفة)يلتطويرياألنشطةيالثقافيةيداخليالمدينةيالقديمة.يإذيتوفريلهميفضاءاتيلعرضيمنتجاتهميالفنيةي
ى
يإطاريعمليةياستهالكيسلت.
ينتيجةيلذلك،يتروجيهذهياألماكنيللفنونيالتيتمثليوجهاتينظريالنخبةيالخارجيةيبداليمنيتلكي
ف
ر
الت ى
ى
يتلفيرواجايلدىيالسكانيالمحلييي.
ى
ى
ى
يتعززيالملكيةيالمشيكةيوالتعاونيمنيخالليفضاءاتياإلنتاجي
يةيالثقافية"يالت
يالمقابل،يتقيحيهذهيالورقةيسياسةي"الديمقراط
وف
الثقافيإىليجانبيفضاءاتيالتوزي عيالقائمة.يإذيتسهليفضاءاتياإلنتاجيوصوليالجمهوريإىلياإلبداعاتيالفنية.يوعىليهذايالنحو،ي
ستجتذبياألنشطةيالثقافيةيمصالحيالسكانيالمحليييخالفايلألنشطةيالتقليديةيالنخبوية.ي
ُ ِّ
ى
ريالفوائديالتعليميةيواالقتصاديةيالميتبةيعني
يويعالجياالختالالتياالجتماعيةيويسخ
وهذايمايمنيشأنهيأنييعززيالحقيفيالتعبي
ممارسةيالثقافةيوإنتاجها.يكذلك،يتمكنيفضاءاتياإلنتاجيمنيالمشاركةيالفعالةيأثناءيعملياتياإلنتاجيالفتيمماييوفريفرصةيللقاءي
وبالتاىلي يفرصايللمحادثاتيوتبادلياألفكاريوالتأثييوالتأثريوالتقاربيوه يعواملييمكنيأنيتساهميف يإرساءيحوارييرم يإىليحلي
الياعات.36ي ي
بناء عملية المشاركة الثقافية

يعي يمنشأة يخاصة يباإلنتاج يثقاف ،يفإنه يمن يالرصوري ياالعتناء يبالمشاركة يبيي
من يأجل يتعزيزياللقاء يبي ياألطراف يالمختلفة ر
المجموعات .يويتطلبيذلكيتشجيعيالفاعلي يف يالمجاليالثقاف ر
يإلشاكيالسكانيف يأنشطتهميوتعزيزياهتماميالمجتمعيالمحىلي
ى
ازيالفوائديالمشيكةيلألنشطةيالثقافيةيلكاليالمجموعتي يوالتفاوضيحوليهذهي
بالمشاركة .يويمكنيتحقيقيذلكيمنيخالليإبر
المسألةيباعتماديالحواريوتبادليوجهاتيالنظري.

 .5مسار العمل ومبرراته
ّ
توصيهذهيالورقةيباتباعينموذجيمنيخمسيخطوات.يوهويمنهجيشامليوتواصىليوتشارك.يويقوميهذايالنموذجيعىلياستخدامي
الممارساتيالفنيةيواتخاذيالقراراتيبشكليتعاونيمنيأجليتعزيزيمشاركةيالسكانيفياألنشطةيالثقافيةي .ي
ي

ى
؛يصوفيايليندسيوميسول،ي"المساواةيفي
36ييستيفنيهادىلي يوإليونورايبيلفيور،ي"الديمقراطيةيالثقافيةيوالسياسةيالثقافية"،ياتجاهاتيثقافية،ي3.27ي(،)2018ي23-218
الوصوليأميالتمكي؟"،يروابط.يمجلةيالمشاركةيالثقافيةيمتعددةياالختصاصات،ي1.6ي(.)2019ي
ي
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أ .إقامة مسابقة محلية للتعريف باإلبداع ن
ن
الفن وتشجيعه ن
المحليي:
بي السكان
ي
بداية،يمنيالمهميمعرفةيمايإذايكانيهناكيمجاليالهتماميسكانيالمدينةيالقديمةيبالممارساتياإلبداعيةيوإىليأييمدى .يوتقدمي
المسابقةيحوافزيتثيياهتماميالمواهبيالمحليةييمكنهايأنيتساهميف يبناءيصلةيبي يالسكانيالمحليي يوعمليةياإلبداعيالثقاف.ي
يمكنيأنييساعديهذايالنشاطيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيفيتحديدياألفراديالمحليي يالذينيقدييكونونيمهتمي يبالمشاركةيفي
المراحليالتاليةيمنيالنموذجيباعتبارهميمستجيبييرئيسيي.يويمكنيأنييساعديذلكيفيترسيخيفهميأفضليلالهتماماتيواألشكالي
الفنيةي ى
التييفضلهايالسكانيالمحليون ي.
ب .أنشطة فنية للتعبي عن شواغل السكان:
ر
توفريهذهيالمرحلةيفرصةيلعنارصيالمجتمعيالمحىل يللتعبييعنيشواغلهميورؤيتهميللموقع .يوه يعمليةيغييمباشةيترصفي
االنتباهيعنيالرصاعاتيالقائمة.يويكونيذلكيمنيخاللينشاطي:ي
 .1رإشاكيالسكانيفينشاطيفتيمثليورشةيعمليحوليتقنياتيالتصويريبالهواتفيالذكيةيو /ر
يأويإشاكهميفيمسابقةيحيثي
يعنيوجهةينظرهميتجاهيالموقعيوماييمثلهيبالنسبةيإليهميأويتعييعميا ييجبيتغييهي
تتميدعوتهمياللتقاطيصوريتعي
ر
ر
حسبيرأيهم.يويتيحيهذهيالنشاطيهذايللسكانياستخداميالممارساتيالفنيةيكأداةيللتواصل ي.
 .2يالحقا،ييتميعرضيهذهيالصوريأماميجمهوريمنيسكانيالمدينةيالقديمةيومنيغييسكانها.يوهوي ُ
ماييعز يزيالشعوريبالملكيةي
الجماعيةيللموقعيويتيحيالمشاركةيبي يالجهاتيالمختلفةيويعمليعىليإطالعيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيبالمناطقي
ى
ييعتيهايالسكانيمهمةي.
الت ر
يستهدفيهذايالنشاطيالمستجيبييالرئيسيييالذينيتميتحديدهميفيالمرحلةياألوىليمنيالنموذجيبصفتهميمشاركييوباعتبارهمي
ر
وسطاءيلتشجيعيأصدقائهميوعائالتهميعىليالمشاركة.
يويمكنيتنظيميالنشاطيبالشاكةيبييجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيومنظمةي
مجتمعيمدن يمهتمةيبتقنياتيالتصويريبالهاتفي(باعتبارهيوسيلة يميسورةيالتكلفةيومتاحة) .يإذييمكنيأنييرفعيهذايالتعاونيمعي
ر
ياألعباءياللوجستيةيوالماليةيعنيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمة،يويمكنيكذلكيأنييشكيوسيطاي
إحدىيمنظماتيالمجتمعيالمدن
قدييكونيمحليثقةيأكييمنيقبليالمجتمعيالمحىل.ي
ر
ت .مناقشات المائدة المستديرة لتعزيز الحوار:
بمجرديحدوثيلقاءيبي يالسكانيالمحليي يوالمنظماتيالثقافية،ييجبيأنيينظميجهازيإدارةيالمدينةيالقديمة )مع إمكانيةيعقدي
رشاكاتيمحتملة)يمائداتيمستديرةيمنيأجل:ي ي
 مناقشةيالفوائدياالجتماعيةيواالقتصاديةيلألنشطةيالثقافيةيعىليالموقعيوسكانهيييعتيهايالمجتمعيالمحىليمهمةي
 التعرفيعىلياالحتياجاتيوالقضايايال ىت ر مناقشةيدوريالثقافةيفيمعالجةيهذهيالقضايايوتثمينها.ى
إنيالهدفيمنيذلكيهويتعزيزيالعالقاتيالقائمةيعىليثقافةيالحواريواالستماعيواحياميوجهاتيالنظريالمختلفة .يويمكنيتنظيمي
ذلكيعىليمرحلتيي:
 .1يقبلياجتماعيالمائدةيالمستديرة،ييتعاونيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيمعيطرفيثالثيوسيطييكونيمنيالمجتمعيالمحىل يأوي
قريبايمنهيلمناقشةيشكليالمائدةيالمستديرةيالتشاركيةيالناجحة.يويمكنيتنظيميذلكيفيشكلياجتماعيواحديأويأكييمنياجتماعي
ف يإطاريمجموعاتيصغيةيأويف يشكليورشةيعمليفنيةي(مثليالتمثيلياالرتجاىل يأويالرسمياالرتجاىل ر
)يإلشاكيالسكانيالمحلييي
فيبيئةيغييرسميةيومريحة.ي
.2ييتميتوفييالظروفيالمالئمةيلعقدياجتماعي(اجتماعات)يالمائدةيالمستديرةيبييالسكانيالمحليييوالفاعلييفيالمجاليالثقافي
وجها يزيإدارةيالمدينةيالقديمةيلمناقشةياآلراءيحوليدورياألنشطةيالثقافية.ي ي
ث .ورشة (ورشات) عمل موجهة نحو الحلول:
استنادايإىلينجاحياجتماع(ات)يالمائدةيالمستديرةيواهتماماتيالمشاركي،ييجبيأنييقوميجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيبتنظيمي
ى
ر
يعىليالمشاغليالت يأثيتيف يالمائدةيالمستديرةي
ورشةيعمليمعيالوسيطيالشيك .يوالهدفيمنيذلكيهويالعمليبشكليجماع
إليجاديالحلول.يويوفريذلكيمناسبةيللقاءيوالتعاونيوإيجاديحلوليوسطيلتسويةيالياعات.ي ي
ر
مشيكة ن
بي الجماعات التخاذ قرارات تشاركية:
ج .تشكيل لجنة
ر
بناءيعىليورشةيالعمل،ييدعويجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيالمشاركييمنيكاليالمجموعتييلصياغةيمشوعيميثاقيأويخطةيعملي
ى
ر
اتيالتيستتخذهاياألطراف،ييمكني
ينموذجيفيالمدينةيالقديمة.يوتبعايللقرار
و/يأويبروتوكولييركزيعىليإرساءيفضاءيإنتاجيثقاف
5
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القياميبذلكيإمايمنيخاللياإلدارةيالتعاونيةيبييالقطاعيالعامي(ممثاليفيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمة)يمنيجهةيوالمجتمعيالمدني
والقطاعيالخاصيوالمجتمعيالمحىل يمنيجهة يأخرى،يأويبواسطةيجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيفقط .يإنيهذايالفضاءيسيكوني
بمثابةيتجربةي"رائدة"يوقصةينجاحيمحتملةيلتشجيعيتكراريو/يأويتحسيينموذجيالعمليةيمعيفضاءاتيأخرىيفيالمدينةيالقديمةي
مستقبال.ي

 .6الخاتمة وإعداد السياسات المستقبلية
ُ
ر
ر
افيعليهيبناءيعىليمخرجاتي
اكاتيمعيجميعيأصحابيالمصلحةيإلدارةيالفضاءيواإلش
إقامةيش
يمكنيلجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةي
الخطوةيالخامسةيمنيهذايالنموذج.يفإذايتميإكماليهذايالنموذجيبنجاحيوتوصليالطرفانيإىلياتفاقيحوليكيفيةيإدارةيالفضاءاتي
الثقافية،ييمكنيلجهازيإدارةيالمدينةيالقديمةيوضعيسياساتيعامةيلتع يزيزيالمشاركةيفياألنشطةيالثقافيةيبييالسكانيالمحلييي
ى
بصورةيأكي.
يوتشمليالمجاالتياألخرىيللسياسةيالعامةيالتييمكنيمعالجتهايالحقايماييىل:ي
ر
ّ
كيفييتمياستخداميالفضاءيالمخصصيلإلنتاجيالثقاف يلتعزيزيمهاراتيالمجتمعيالمحىل يومعارفهيلتوفييفرصيعملي
-

ودعمياإلنتاجيالمحىل/يوالحرفياليدوية؟
كيف ييمكن يتطويريالفضاء يالمخصص يلإلنتاج يالثقاف يبمايفيه يضمان يالستدامته يالمالية يولتكريس يحيوية يالمدينةي
القديمةيومستخدميها؟
كيفييتميتجديديالمبانيالتاريخيةيمنيخالليتكراريالنموذجينفسهيعىليفضاءاتيأخرىيفيالمدينةيالقديمة؟
كيفييمكنيللثقافةيأنيتساعديفيتخفيضيمعدالتيالجريمةيوالحديمنيالمشاكلياالجتماعيةيمثليتعاطيالمخدرات؟ ي
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مالحظة:
عييعنيرأييالمؤلفةيفقطيواليتعكسيبالرصورةيوجهةيالنظريالرسميةيلمبادرةيشماليإفريقيايللسياساتي
يهذهيالورقةيت ر ي
ي
العامة.ي ي

عن المؤلف :ريم ناشطة ثقافية وباحثة تركز على الدراسات النقدية للتراث والديمقراطية الثقافية .هي مؤسسة ومديرة ، Scene
وهي منظمة غير ربحية تحمي التراث الثقافي في طرابلس .إنها في مرحلة إعداد الدكتوراه  ،وتحمل أيضًا درجة الماجستير مع
مرتبة الشرف في الهندسة المعمارية من جامعة كارديف.
شكر خاص :تو ّد منظمة مبادرة سياسات شمال إفريقيا "نابي" ( )NAPIوالمؤلف أن يشكرا [العربي سوسي و بيري دومرش]
على اإلرشاد والتوجيه الثمين والثابت الذي قدموه للمؤلف طوال عملية البحث والكتابة في مجال السّياسات.
سياسات ( )YPLعلى فترة  6أشهر ويعمل على تعزيز مهارات الشباب ال ُمتح ّمسين لمعالجة
حول YPL:يمت ّد برنامج القادة الشباب لل ّ
قضايا عامة في مجاالت البحث والتحرير والدعوة والمناصرة .توفّر لهم منظمة  NAPIالتدريب واإلرشاد حسب احتياجاتهم
الخصوصيّة وفرصة التشبيك بين نظرائهم من مختلف الدّول لمساعدتهم على أن يصبحوا قادة سياسات.
حول  NAPI:مبادرة سياسات شمال أفريقيا ( )NAPIهي منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية وغير حزبية تسعى إلى تعزيز
الحوكمة التشاركية في شمال أفريقيا من خالل التركيز على الشباب.
جميع أوراق تلخيص السّياسات الخاصة بمنظمة  NAPIمتوفرة على الموقع www.napipolicy.org
لمزيد من المعلومات االتصال بالعنوانinfo@napipolicy.org :
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