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وهو اآلن ، أقدم سجين رأي في ليبيا. 1934كان أحمد السنوسي، الذي ولد في عام 

  مدافع قوي عن الوفاق الليبي.

لمحاولة االنقالب ضد الدكتاتور معمر القذافي،  1970حكم عليه باإلعدام في عام 
ولقد ، 1969ل والوحيد لليبيا، الملك إدريس، في عام الذي كان قد أطاح بالملك األو 

عاما في السجن. عانى خالل فترة سجنه من التعذيب  31قضى السنوسي ما مجموعه 
ال يستطيع كان سنوات في الحبس االنفرادي في زنزانة صغيرة جدا لدرجة انه  9وظل 

في عام . وقد خفف حكم اإلعدام الصادر بحقه هاحتى الوقوف بشكل مستقيم في
إلى جانب سيء السمعة من سجن أبو سليم  2001وأطلق سراحه في عام  1988

 العشرات من السجناء السياسيين اآلخرين.

عاما من المعاناة والقهر والفساد الذي طمس الهوية الليبية. وهو ما كان دافعا له ليسعى  42يصف السنوسي نظام القذافي بـ 
جمهوري دستوري ألنه شهد تدمير نظام اعطاء الناس حرية االختيار بين نظام ملكي و  كان عليهبأنه  يقول حيثلإلطاحة بالقذافي، 

 .طبيعة الديكتاتوريات العسكرية انتهاك حقوق اإلنسان وقمع الشعب من أنالدول من قبل الحكم العسكري في سوريا والعراق. ويعتقد 

السنوسي ، تولى 2011في عام  بالقذافيطلسي في االطاحة ساهمت االنتفاضة الشعبية المدعومة من حلف شمال االعندما 
والذي كان يعتبر الحكومة الفعلية في ليبيا حتى  (NTCالمجلس الوطني االنتقالي )مسؤولية السجناء السياسيين كعضو في 

 .2012انتخابات 

وعدم أصبح السنوسي، وهو زعيم قبلي محترم، بمثابة القلب النابض للحركة الفيدرالية في ليبيا، على خلفية االنفالت األمني 
، كقيادي في المجلس االنتقالي لبرقة من 2012االستقرار حيث تنافست الفصائل للسيطرة على البالد بالسالح. تم انتخابه في عام 

رغم ، باعتباره أعلى درجة من درجات الحكم الذاتي للمنطقة  نفسه عن  هذا المجلسولقد أعلن طقة. من المن امندوب 3000 قبل
 قوة قانونية أو عسكرية. تمتعه بأيعدم 

حكومتين، في طرابلس وطبرق،  حالياالبالد ب حيث يوجد –لديمقراطية نحو اخرج عن مساره األولي قد االقتتال في ليبيا  ونظرا لكون
حيث السنوسي إلى عملية شاملة للمصالحة باعتبارها السبيل الوحيد للسالم.  فقد دعا ،في الشرق قدمهالدولة اإلسالمية ا ثبتتكما 

 ؤيد إجراء استفتاء شعبي التخاذ قرار بشأن شكل الدولة الليبية المستقبلية.ويمزيد من التدخل العسكري، ال يناهض

للمحافظات الليبية الثالث طرابلس، وبرقة وفزان. وهو  مستقالفيها الحكم يكون ية حكومة اتحادية مركز  حولرؤيته الخاصة تتمحور 
الملكي  في ظل النظام العرف السائد كانت تعتبر هيالفيدرالية  أن، على أساس 1951دستور عام إحياء مؤيد قوي إلعادة 

 العودة إلى النظام الملكي.نه ال يحبذ فإالملك، حفيد ابن عم  كونهلملك إدريس. على الرغم من ل الدستوري

مناشدة المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا في شبكة جائزة ساخاروف وغيرها من المنظمات الدولية و السنوسي البرلمان األوروبي، شارك 
  .كافة شعبهالضمان سيادة القانون وحقوق اإلنسان ل يهاحتاج إلتعلى بناء المؤسسات التي 


