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 التراث الثق افي في المصالحة الوطنيةدور  

نهرطاز انصمافٙ لٛى كصٛطج نٓا ذأشٛطاخ كثٛطج ٔغاٚح فٙ االًْٛح فٙ انًعرًؼاخ انحسٚصح، ٔصاضخ 

نهشؼٕض ًٚصم انرطاز انصمافٙ أزاج لٕٚح ٔ كم انشؼٕب ذسؼٗ ظاْسِ نضًاٌ تماء ٔاسرسايح ذطاشٓا،

انًاضٙ  ٔانصمافٛح فٙانحضاضٚح  نُعاحاخا ٌ أًْٛحاالظرًاػٙ، أل َسياضتانٕٓٚح انٕطُٛح ٔاال

 .فٙ انٕلد انحاضطلازضج ػهٗ ذؼعٚع انٕػٙ تاالَرًاء ئنٗ انًعرًغ 

يٍ أظياخ يؼمسج )شمافٛح، ٔاظرًاػٛح ٔالرصازٚح، ٔايُٛح، ٔسٛاسٛح( شكم  اٌ يا يطخ تّ نٛثٛا

فٙ تُاء  يطكثح يصانحح ٔطُٛح شايهح، ٔٚرهك صؼٕتاخ حمٛمٙ ٔكثٛط فٙ ػًمٔٚشكم ذحس٘ 

 ْٕٚح ٔطُٛح ظايؼح نكم انهٛثٍٛٛ.

ال شك اٌ يٕاظٓح ْصِ االظياخ انًطكثح ٚرطهة يساضاخ يرؼسزج، كم يساض ٚعة اٌ ذٕضغ 

انص٘ ٚطاػاِ ٔٚشطف ػهّٛ  مشروع المصالحت الوطنيت الشاملذططّ، ٔأزٔاذّ تشكم يُسعى يغ 

 انًعهس انطئاسٙ نحكٕيح انٕحسج انٕطُٛح.

 قافي المنوع:ليبيا بلد التراث الث

انحضاضاخ ٔانصمافاخ انًرؼاصطج يعٚط ٔانرٙ ذشكهد يٍ نٛثٛا تهس انرفافاخ انًرُٕػح انغُٛح، 

يُصُ ػصٕض  نى ُٚمطغ فٛٓا االسرٛطاٌ انثشطٖ حٛس هٛثٙ.ٔانًرؼالثح انرٙ اسرٕطُد ػهٗ انرطاب ان

ذٛط يصال  تانشطق(فٙ ظطيح تانعُٕب ٔاسهُطح نٛثٛح )حضاضاخ  فٛٓا ذطػطػدٔ ،انراضٚد يا لثم

ٔاسرمثهد أضاضٙ نٛثٛا انًسرٕطٍُٛ انفُٛٛمٍٛٛ انمازيٍٛ يٍ صٕض ٔصٛسا )نثُاٌ(  ػهٛٓا، كًا

ٔػاشٕا انٙ ظٕاض انهٛثٍٛٛ يإسسٍٛ يسٌ ٔيطاكع حضاضٚح شاع صٛرٓا فٙ انراضٚد )نؼم أًْٓا: 

ٔاسرمثهٓى زٚح، أٚا ٔنثسج ٔصثطاذح(، كًا ٔظس االغطٚك فٙ نٛثٛا انًهعأ نحم اظياذٓى االلرصا

ً فٙ  انهٛثٌٕٛ ٔذُٕػد ػاللرٓى تٓى تٍٛ انٕز ٔانحطب، كًا كاٌ نهطٔياٌ ٔحضاضذٓى زٔضاً يًٓا

  نٛثٛا.

انؼطتٙ ػًٕيا نهٛثٛا ٔانًغطب  خذًاظض يغ حضاضج اإلسالو، انص٘ ظاءْصا انرطاز انصمافٙ انًُٕع 

 فٙ انمطٌ انساتغ يٛالز٘.

 تعزيز الوحدة الوطنيت وبناء السالم:ع ودوره في التراث الثقافي المتنو



فًصطهح نٛثٛا أ  ْٕٚح شمافٛح ظايؼح، ٔانسؼٙ نثهٕضج ٔانركٛف،حرطاو الأٌ انرُٕع انصمافٙ ٚكفم ا

ظغطافٙ ٔشمافٙ ٔذاضٚرٙ ٔكاٌ أٚضا ػمائس٘ )كًا ذشٛط انسضاساخ االشطٚح  يسنٕلانهٛثٙ ْٕ 

 ٔانراضٚرٛح(

فانًؼُٙ انعغطافٙ ٚشًم ذُٕع غٛط ػاز٘ )يُاطك ساحهٛح ٔيُاطك ظثهٛح ٔاذط٘ صحطأٚح، 

 صحطأٚح( ْصِ انًُاطك نكم يُٓا يُاخ يررهف ٔظطٔف انحٛاج تٓا يررهفح أٚضا. ٔشثح 

 ٔكصنك انًؼُٙ انراضٚرٙ ٔانًؼُٙ االشط٘.

ً ذُؼطفانرطاز انصمافٙ احس ضكائع انٕٓٚح/ ٔكًا ٚعسس  ُٕٓٚح زائًا تآَا ذعًغ شالشح ػُاصط:  ان

انؼمٛسج انرٙ ذٕفط ضؤٚح نهٕظٕز، ٔانهساٌ انص٘ ٚعط٘ انرؼثٛط تّ، ٔانرطاز انصمافٙ انطٕٚم انًسٖ،  

ُٕٓٚح انصمافٛح ػهٗ أٌ ٔظٕزْا ساتك نٕظٕز انفطز.   كًا ذُؼطف ان

نٛثٛا انرٙ ذى  (، أٌاٌ انٕٓٚح انهٛثٛح يٕظٕزج فٙ انرُٕع انصمافٙ انص٘ حظٛد تّ ْصِ االضض )نٛثٛا

ٔأطهمٓا “ انرايس ق.و انمطٌ” انطاتغانكراب  ْٛطٔزٔذسشٌكطْا فٙ انًصازض انمسًٚح ففٙ كراب 

 ػهٗ كم انًُطمح انٕالؼح ئنٗ انغطب يٍ َٓط انُٛم ٔأحٛاَا أطهمد ػهٗ انماضج تأكًهٓا.
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اط ضئٛسٛح نًشطٔع ٔطُٙ حٕل زٔض انرطاز انصمافٙ فٙ انًصانحح انٕطُٛح ًٚكٍ ٔضغ ػسج َم
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