
 

 

قادة ليبيا  منسي:  أصوات جيل  .  االلكترونية  منصات النشرالجديد على    بتحميل كتابهاشبكة القيادة عبر األطلسي  قامت  في التاسع من ديسمبر،  

الدكتور وكان   ،أبوسدرة  يوبريتش والدكتور علتالناشئين، والذي نشرته مؤسسة بروكينجز العريقة للنشر. الكتاب من تحرير الدكتور ساشا 

  .                           هو صاحب الفكرة ومدير المشروع  نزار كريكش

 

ش، د. علي أبو سدرةمن اليمين إلى اليسار: د. ساشا توبريتش، د. نزار كريك  

 

 

 

.  الواردة في هذا الكتاب والمبادئ  األفكار    متبنيةأعلنت قيادة المشروع عن منصة جديدة للجيل القادم من القادة الجدد لليبيا    االصدارفي بداية  

الجيل القادم: من الفردية الى روح الفريق، من القبلية إلى المجتمع المدني،   قادة  من وجهة نظرفي ليبيا  النمطي    هدفها تغيير السردوسيكون  

افية والمحاسبة  فإلى تمكين البلديات والحكم المحلي، من الفساد المستشري إلى العمل المعتمد على الش السيطرة الكلية للدولة على اإلدارةمن  

 يم والصحة والقضاء على سبيل المثال.التعلقطاعات  اإلصالح في    المنصة  ستدعمكما و والمراقبة.  

 

 

  

؛ إذ  أساسية لقراءة المشهد في ليبيا   تعتبرول هذا الكتاب  صوبريتش )فتد. ساشا قال     

تؤكد بوضوح أن أي جهد لعودة حكم العسكر وحكم الرجل الواحد في ليبيا ببساطة    أنها

األيام  من  هو   تلك  انتهت  التاريخ  وأصبحتالمستحيالت. لقد  الديمقراطية    .من 

هي التي ستجلب االستقرار والمستقبل المشرق  والرقابة في صنع القرار  ةوالمشارك

 الذي طالما تمناه الليبيون(.

 

 

 

 

 لشبكة القيادة عبر األطلسي  ونائب رئيس تنفيذي أول عضو مؤسس                            

 



 

جا معمقا  الدكتور نزار كريكش مدير المشروع ساهم بفصل في الكتاب قدم فيه نموذ 

أيديولوجيا القذافي تفسر طبيعة اإلشكاالت    أنلتفسير مرحلة حكم القذافي في ليبيا ذكر )

فبراير،  التي تعيشها ليبيا، وأوضح أنه من التبسيط إرجاع المشاكل اآلنية لثورة    ةالحالي

عدم خبرة الساسة الليبيين(، ووضع نموذجا للكيفية التي يمكن  آو  تدخل حلف الناتو،   أو 

الديمقراطي كسابقة تاريخية.   من خاللها مراقبة التحول من النظام الفوضوي إلى النظام  

 

 

  

 

 

كريكش مدير مركز بيان للدراسات رد. نزا  

 

 

 

من الجامعة األميركية في القاهرة، وغيث    حديثة: آالء بوغرارة وهي خريجة  ، ومنهماالصدارفي الكتاب في حفل    من المساهمين  شارك عدد   

، وخيرية علي سالم كلية كنجز لندنفي  دكتوراه  باحثونزار األسود   ،السنوسي مؤسس ومدير اللجنة الليبية الكندية للعدالة وحقوق اإلنسان

ماجستير من معهد الدراسات الدولية  جة  خريص، مؤسسة المبادرة الليبية لتمكين المراة الليبية في المناصب القيادية، وفاطمة حشاد وهي خري

 العليا بجنيف.

 

 

   ،بوغرارة  من اليمين إلى اليسار: خيرية بوخريص، فاطمة حشاد، نزار األسود، غيث السنوسي، آالء

 

 

 

  

 

 

أن تتجه بوصلة ليبيا المستقبلية نحو  من  البد  أنه  )  دراستهاستنتج من    نزار األسود   

.  والحوار الوطني وإنهاء العنف وااللتفات لحاجات الشعب وإرادته الوحدة الوطنية  

)بالنظر للداخل والتوقف عن البحث عن وصفات   إال  هذا لن يتحققويؤكد األسود بأن  

أهمل    قدوأضاف )  (سحرية من المتدخلين من المجتمع الدولي في األزمة الليبية.

  ة )ومسؤولين( يحققون لهدولب  يحظى  وألنلسماع صوته،   األوانالشعب لعقود وآن  

 وحكمحرة،    ومؤسساتاألساسية،    الضرورية، والحقوقبصورة شرعية الحماية  

 الفرص واألمن للجميع(. وتكافؤ القانون،  

 

 

 

 



 

 

 

كانت  من قبل حفتر    عملية الكرامة  عن  أنه عند االعالنغيث السنوسي  وضح  

لذا عمل على إحياء   االنهيار.على وشك    ، خصوصا في الشرق الليبي،السلطة القبلية

ويخلص  دور القبيلة السياسي من أجل أن يجد له موطئاً في المشهد السياسي الليبي.  

تفرد القبلية الليبية مع إلغاء السياسات التي تعزز  في النهاية إلى أن الحفاظ على 

يمارسه القذافي، هو السبيل الوحيد للحفاظ على   النظام السياسي القبلي الذي كان 

 الديمقراطية في ليبيا.

اضطهد القذافي   و   االمازيغ)لقد  تعريب  لعقود،  أجل  لغتهم من  تعلم  منعهم من 

مجموعة مليشيات    إنما جيشا نظاميا، ليبيا تمتلكلم  وإخضاع المجتمع البربري.  

وهذا ما حاول حفتر القيام به  .  تحت سيطرة ابن القذافي وبعض من القبائلوكتائب  

 ل، وهذا من حسن حظ الليبيين(مرة أخرى، ولكنه فش

 

  

 

  جميع  جديدة من ووجوه  فاطمة حشاد من جانبها )ليبيا تحتاج إلى قياداتوأضافت     

للمشاركة في    ومن خلفيات علمية مختلفةومختلف أنسجتها االجتماعية  مناطق ليبيا  

دنا بما يناسب السياق الليبي، وليس تبعاً ألجندات  السالم. علينا أن نبني بال  بناءعملية  

على ذات الطاولة ووضع المشاكل  شخصية أو دولية. المصالحة ال تعني الجلوس 

ومحاسبة  وتعويض الضحايا   الخواطرجبر واالختالفات جانبا؛ فالمصالحة تشمل  

قالية.  جزء أساسي من العدالة االنت، هذه االلتزامات  وضمان عدم التكرارالمسؤولين  

يمكن  المسؤولين عما حدث في البال يتم احقاق الحقوق ومحاسبةإذا لم   د فإنه ال 

 تصور نجاح عملية بناء السالم في ليبيا(.  

 

  

 

بوغرارة،  أما       نجاح فقد كتبتآالء  تتجاوز ها؛ عن قصة  كيف استطاعت أن 
قرأن قصتها    الالتي الليبيات  . وتتمنى أن تكون قد ألهمت جميع  المحن التي مرت بها

أن ال شيء مستحيل، وعليهن أن يحققن احالمهن مهما كانت الصعوبات، خاصةً  ب
 إذا تعلق األمر بالتعليم.  

استدامتها، علينا أن  وضمانعملية سالم   نجاح أيأضافت بوغراره )إذا أردنا و    
للحصول على كافة الكافية نستثمر في التعليم، وتحسين جودته، وتوفير الموارد  

 لكل الشباب الليبيين(.  والدوليةالمحلية   الفرص 
 
 

 

 

 

أنا مقتنعة أن التعليم هو الذي  )  خيرية بوخريص تحدثت كذلك عن أهمية التعليم   

تدريب أبنائي  . هذا ما جعلني أعمل على  سيجعل من مستقبل هذه البلد أكثر إشراقاً 

  وجميع  الجهل  مكافحة  سيساهم فيتوفير أفضل فرص للتعليم لهم في حياتهم. هذا  و 

هذه فلسفتي  قد  العوامل التي   أن أظهر لليبيات    اآلن؛تقودهم للعنف واإلرهاب. 

ية  واألمهات كيف يمكن أن يصنع السالم، واألمن، واالستقرار في ليبيا وتحقيق التنم 

 المستدامة(.

 



 

 

 

أكاديمياً ليبياً، آالء بوغرارة، د. علي أبوسدرة،    أحد عشرالذي كتب باللغة اإلنجليزية شارك فيه    أصوات جيل منسي: قادة ليبيا الناشئين،كتاب  

خريص، فاطمة حشاد،  ، د. نزار كريكش، خيرية  الفيتوري غيث السنوسي، نزار األسود، عمرو عزوز، منى ضياف، محمد الدرسي، فاطمة  

 ريما علوش.

 

كلمته ملخص  د. ذكر في  بوسدرة  عن  مللفصلين اللذين كتبه  اعلي  ا في الكتاب 
المتخصصةالمناطق   الحرة   االقتصادية  )المناطق  ليبيا  في  القضائي  والنظام 

ستوفر فرص ؛ إذ انها  ستكون خطوة هامة جداً لتنويع االقتصاد الليبي  ةالمتخصص
رات الدولة الليبية، وهذا سيزيد من دخل ليبيا من العملة  عمل وستزيد من صاد

الصعبة، وسيزيد من القدرات المعرفية لليبيين، ومن مضاعفة الثروة الوطنية مادياً  
إطار قانوني عام لهذه المناطق الحرة سيكون خطوة مهمة لخلق  وضع ومعرفياً. 

في استقرار البالد  بيئة مؤثرة وجذابة لالستثمار الخارجي المباشر. هذا سيسهم  
 وإعادة إعمارها وسيعزز فرص السالم في ليبيا(.         

 
 

 
يلندن للقانون الدول  مؤسسةعلى بوسدرة عضو مؤسس في .د     

 
 
السلطات  لقضاء ضروري لتعزيز الفصل بين  لمجلس األعلى  لليبيا بحاجة إلى إصالح النظام القضائي. إن االستقالل التام لالوقت،    ذاتفي و    

يتبنى الدستور الليبي مجموعة من المعايير  وحماية المؤسسات. وفصل أعضاء    ووقفواإلجراءات لتعيين وترقية   الموضوعية  يجب أن 
يجب أال يكون للسلطة التنفيذية  و .  للسلوك الفضائي المعمول بهالسلطة القضائية. كما ينبغي أن تنظم اإلجراءات التأديبية المتخذة بحقهم وفقاً  

تأثير سياسي على  أي  عدم وجود  بدقة شديدة  لقضاء، ويجب علينا جميعًا أن نراقب  ل  المجلس األعلىعلى اإلطالق في تعيين أعضاء    تأثيرأي  
 (.القضاء

 
 

 

مايكل باربيرو نائب رئيس شبكة القيادة عبر األطلسي والجنرال السابق في  قدم 

  . الجنرال باربيرو زار طرابلساالصدارالجيش األمريكي الكلمة االفتتاحية لحفل  

حيث التقى بمسؤولي حكومة  الدولية    جونزمن مجموعة    ضمن وفد  العام الماضي

. في كلمته أكد العاصمةالوفاق الوطني لمناقشة كيفية صد هجمات حفتر على  

البعثة األممية والسفارة األمريكية    مشيدا بعمل الجنرال عن إيمانه بليبيا ديمراطقة،  

انتخابات   الى  والتي من المتوقع أن تؤدي  نالليبييفي إعادة دفة المحادثات بين 

 القادم.  العاممن  ديسمبر    24عامة في البالد، المقرر إجراؤها في  

 

 

 

 

https://www.brookings.edu/book/unheard-voices-of-the-next-generation/ 

 

https://www.brookings.edu/book/unheard-voices-of-the-next-generation/


 

 
 

 
 

 

س ليبيا"  في  القادم  الجيل  "أصوات  األطلسي  عبر  القيادة  لشبكة  المنصة الجديدة  حول  المعلومات  من  علىمزيد  متاحة قريبًا  تكون   

www.transatlantic.org. 




