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A Omar Turbi (فتحي عمر التربي) 

Expert International Affairs & Former Advisor, National Transitional Council (NTC) (2011)

 خبير العالقات العالمية والمستشار للمجلس الوطني األنتقالي سابقاً
Phone +1(949)-233-2828  eMail: omar.Turbi@Me.com
______________________________________________________________________________

خُبراء ليبيين في الشؤون السياسية الليبية
______________________________________________________________________________

 توصيات مهمة من خُبراء ليبيين في الشؤون السياسية الليبية تجاه
المسار السياسي في ليبيا مُقدمه لكل من: 

 بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. •
 ممثلي دول مجلس الامن الأعضاء - الامم المتحدة.  •
   البرلمان الليبي والمجلس الاعلى للدولة. •
 المجلس الرئاسي. •
 منتدي الحوار السياسي الليبي. •

سعادة السيدة ستيفاني ويليامز - نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية 
 بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 

 معالي المستشار عقيلة صالح عيسي رئيس البرلمان الليبي و اعضاء البرلمان الليبي الموقر و 

معالي رئيس المجلس الليبي الاعلى للدولة الاستاذ خالد المشري و اعضاء المجلس الليبي الاعلى للدولة 
الموقر و 

معالي رئيس المجلس الرئاسي المهندس فايز السراج و 

أعضاء منتدي الحوار السياسي الليبي 

بكل ود وسرور نتقدم لسعادتكم بالشكر والتحية الخالصة والطيبة علي جهودكم تجاه حل النزاع في ليبيا: 

يتابع جميعنا دون شك جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومعها الدول الأعضاء المعنية بالنزاع الليبي 
من أجل وصول الأطراف الليبية إلى اتفاق سياسي كامل يُفْضي الي تأسيس حكومة ليبية موحدة، ويحدونا 

امل كبير في أن تكون هذه الحكومة ذات فاعلية وعلي قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية، وأن يمتلك 
اعضاؤها قدرات متميزة ومهارات فنية، كما يتحلى جميعهم بالنزاهة والصدق والاخلاص لوطننا الغالي. 
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تحتاج هذه الحكومة في تقديرنا لفترة زمنية قد تتجاوز اثني عشر شهراً كي تدير شؤون البلاد بمهارة 
وحنكة تُتَخَذُ خلالها قرارات حكيمة صائبة تنتشل الوطن من حالة اللادولة، ويتم فيها تفادي تكرار اخطاء 

الماضي الجسيمة. عليه يصبح من الضروري إعتماد الية عصرية وديمقراطية يتم بها فرز كل اعضاء 
الحكومة والمرتقبة 

بناءً على ذلك قام السيد فتحي عمر التربي خبير العلاقات الدولية والمستشار للمجلس الوطني الأنتقالي 
سابقاً ، والسيد محمد الجارح الباحث والمحلل السياسي، والسيد ابرهيم هيبة أستاذ العلاقات الدولية 

وسياسات المقارنه ، والدكتور محمد التيناز وكيل وزارة الدفاع سابقاً والمستشار محمد المغيربي وكيل 
وزارة العمل والتأهيل سابقاً و الدكتور الأمين عبدالله  الهوني ناشط في مجال حقوق الأنسان بتقديم 

مذكرة تحتوي على مقترجات وتوصيات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن والدول الأعضاء 
المعنية  ورئيس البرلمان الليبي وأعضاء البرلمان ورئيس مجلسة الدولة الأعلى ورئيس المجلس الرئاسي 

والاعضاء ومنتدي الحوار الليبي  بالمساءلة الليبية تساعد على فرز حكومة وطنية تتخذ موقفاَ تطلعياً موحداً 
تُضَع به لبنات وقواعد المرحلة الأنتقالية القادمة والتي يتم بها بناء دولة ليبيا الزاهرة، كما تحدد وتؤطر 

سياسات والتوجهات المرحلية لتحقيق الآهداف الوطنية المنشودة. وتضطلع هذه الحكومة ايضاءً 
بمسؤوليات كبرى للحفاظ على الأمن القومي، وإستتاب الأمن المجتمعي وتحقيق التنمية المنشودة، 

ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة. 

يطمح الشعب الليبي الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من ذوي الخبرة والأختصاص تضع الخطوط 
العريضة لأولويات مهامها بما يستجيب لتطلعات الموطن الليبي الملحة. ويتم اختيار أعضاء الحكومة وفق 

المؤهلات العلمية، والخبرة الأدارية، والملكات الفنية والقيادية على أن يتحلى كل مرشح لمنصب وزاري او 
قيادي بمصداقية إخلاقية قابلة للتطبيق. كما تتم مساءلة كل وزير مسؤل مرشح عن برنامج عمله ورؤيته 
المستقبلية ومدى قدرته على التخطيط ورسم الأستراتيجيات على ان يتم ذلك في جلسات علنية. نوصي 

بأتباع هذه الألية في إختيار الوزراء ومسؤولي الدولة. آلية كهذه تعتبر أداة قياس وجهاز إنذار مبكر يساعد 
على إختيار الوزير الأفضل والمسؤول الأكفاءة في التعينات الذي يحقق طموحات الأمة الليبية. 

لا يمكن لنا التأكد من توفر المواصفات الشخصية في المتقدم والمرشح لهذه الوظائف والمهام الرفيعة، إلاّ 
من خلال وضعه على المحك العملي، الذي يُظهر معدنه الحقيقي ويجليه، ويكشف لِلْعِيَانِ مدى أهليته 

للمنصب الذي تقدم لتبوأ مركزه. ولهذا نقترح أن يكون المحك المناسب لهذا الأمر، بتنظيم مُنَاظَرَة علنية، يتم 
بثها عبر الأثير. 

يتم نقل المُنَاظَرَة المذكورة ـ التي سوف تُساعد على اِنْتِقَاءِ المتقدم الأفضل لشغل المنصب الوزاري او 
القيادي من بين المتقدمين لهذا الغرض ـ عبر شاشات التلفزيون، وأثير الإذاعة المسموعة؛ ويخصص لكل 

مرشح نصف ساعة من الزمن، للحديث عن مؤهلاته وخبرته، وعن برامجه التي أعدها من أجل تحقيق 
الأهداف التي ينشدها الشعب الليبي، على كافة الأصعدة، وبالتحديد في محيط اختصاصه وحقيقة شخصيته 

وفكر وكفاءته للمنصب المعني؛ المفترض في الذي يتصدر له، التَمَتَّعُ بِكَفَاءةٍ عَالِيَةٍ، وقدرة عقلية راجحة، 
ورؤية ثاقبة (شاملة)، وحسن الحكم والتقدير والتقييم، للمشاكل والقضايا والمواقف المختلفة، التي تمس 

نبض معيشة المواطن، وتنعكس سلبياتها عليه بالضرر الجسيم. 
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وتقع أهمية هذه المناظرة، في إفْصَاحها عن حقيقة قدرات هؤلاء الذين تقدموا او مرشحين لشغل هذا 
المنصب، وتبين للناس مقدار جدارتهم لتقلد هذا المركز الحساس، من عدمه. بمعنى آخر، تُعد المناظرة 

المقترحة، في هذا السياق، بمثابة التِرْمُومِتْر، أو المؤشِّر الذي يبين حقيقة العقلية الفكرية، والخبرة 
الشخصية لكل متقدم على حدة، في مجال الحقل المتقدم والمرشح لتولى منصبه. 

وسوف يكون المحك الحقيقي، في هذا النطاق، هو مدى نجاح المتقدم او المرشح للمنصب المعني، في 
الرد على الأسئلة المطروحة من قبل جمهور مناظريه؛ بإجابات مقنعة، تفصح عن البرامج والخطط التي 

ينوي تبنيها لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الخصوص. 

بناء دولة ليبيا الحديثة حان وقت بزوغها وهذه مهمة صعبة تقع على كاهل الشعب الليبي الذي نطالبه 
"بتوحيد جهوده في هذه المرحلة التاريخية والأصرار على وضع المسؤول المناسب في المكان المناسب. 
ولا يخالجنا شك أن المراكز القيادية في أدارة شؤون الدولة يجب أن يتصدرها من هم اهل لها بعيداً عن 
العصبية والجهوية والمناطقية والقبلية. ولقد أثبتت التجارب والأحداث أن الشعوب التي تبنت معيار النزاهة 

والوطنية والكفاءة في إختيار قيادتها أستطاعت النهوض والتقدم بينما ظلت أمم أخرى تتعثر في اخر الركب 
بسبب تعنتها وتعصبها وجهالتها. لذا نقترح على بعثة الأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن الليبي بالحرص 

على مساعدة الشعب الليبي على إختيار اهل الكفاءة والخبرة. 

وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة الت نواجهها لتحقيق الأهداف المنشودة، المنوه عنها أعلاه، وأهمها 
قاطِبَة، اختيار الشخصيات المناسبة لتولي الحقائب الوزارية، والمراكز القيادية في إدارة شؤون الدولة، بهذه 

المرحلة الحاسمة. ولعل الكثير منكم على دراية تامة، بأن مفتاح سر النجاح في تحقيق تطلعات الشعوب 
وطموحاتها بأية دولة، يعتمد كلية على مدى نزاهة ووطنية وكفاءة قيادتها. ومن هنا، فإن مدى نجاح 

مساعي وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الأعضاء المعنية والحكومة الليبية المرتقبة. 

لذا نقترح علي بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الأعضاء المعنية واللجان المعنية في هذا 
الشأن، أن تنظم المناظرات المقترحة التي سوف تفرز المرشح الاصلح لتولي زمام ومهام الوزارة المعنية 

والمراكز القيادية من خلال الخطوات التالية: 

(١). تقصي الحقائق بالتحري عن الخلفيه الاخلاقية والوطنية لكل مرشحا لهذا او تلك المنصب علي حدة - 
لمعرفة مدي نزاهته ووطنيته من خلال سيرته الذاتيه بين الناس وفي محيطه الاجتماعي، وفي اطار عمله 

السابق بحيث يتم إقصاء كل من كانت سيرته مشبوهة. 

(٢). يتم نقل المُنَاظَرَة المذكورة- التي سوف تُساعد علي اِنْتِقَاءِ المتقدم الأفضل لشغل المنصب الوزاري 
او المركز القيادي من المتقدمين والمرشحين لهذا الغرض - عبر شاشات التلفزيون، وأثير الإذاعة 

المسموعة؛ ويخصص لكل مرشح نصف ساعة من الزمن، للحديث عن مؤهلاته وخبرته، وعن برامجه التي 
أعدها من أجل تحقيق الأهداف التي ينشدها الشعب الليبي، علي كافة الأصعدة وبالتحديد في محيط 

اختصاصه. 
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(٣). يتم فتح باب الحوار في المناظرة المعقودة بحيث تمنح الفرصة لكل مسائل للتوجه بالسؤال الذي 
يختاره في نطاق الموضوع المطروح ثم يمنح المرشح مدة لا تزيد عن خمس دقائق، للإجابة عن السؤال 

المطروح، وإبداء وجهة نظره حول موضوعه. 

(٤). يجب ترتيب المواضيع التي تدور حولها المناظرة، بحسب أهميتها. كما يجب عدم اِرْتِجَال الأسئلة 
المطروحة على المرشحين، فينبغي أن يتم إِعْدادها بعناية فائقة مدروسة، تَحْتَ إِشْرافِ ثُّلَّةُ من 

المتخصصين في هذا الأمر. ويجب ـ في هذا الخصوص ـ مراعاة روح وضمير الناس بالشارع الليبي، من 
خلال جس نبضهم، واِسْتِنْباطُ آرائهم، حول القضايا التي تهمهم في هذا السياق . 

(٥). يتم إعداد تقرير نهائي، من قبل الجهة المختصة بمهام هذا الأمر، تراعي فيه الدقة والموضوعية التامة، 
حول رؤيتها في مدى صلاحية المرشحين، من عدمه، وذلك من خلال تعديد مَسَاوِئُ ومَحَاسِنُ كل مرشح 
بمفرده، وترجيح كفة الأفضل من بينهم عن طريق المقارنة العادلة. وربما يتم طرح استبيان على الناس 
لمعرفة رأيهم، وإشراك دور الصحافة، للتوصل إلى اختيار المرشح المناسب.   وبذلك يتم اختيار الشخص 

المناسب. 

نحن نؤمن إن تطبيق هذا الاقتراح، والعمل به، سيكون له مردوده العظيم على ليبيا وشعبها الكريم، من 
خلال أمرين، أولهما: تحقيق الاختيار الصائب، للشخص المناسب، الذي يتولى إدراة  تلك الوزارة او المركز 

القياد ي السطح بالشكل المثالي، بما يحقق الأهداف المنشودة. وثانيهما: يجلب لليبيا الاحترام والتقدير 
الفائق، من قبل أعضاء الأسرة الدولية، بدون استثناء، ويرفع ـ إضافة لذلك ـ من أسهم قيمتنا الحضارية، 

ومن قيمة الإنسان الليبي. 

جميعنا هنا في هذا الطرح البناء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الأعضاء المعنية، أن 
يولي أهمية كبرى بخَاصِّيَّةِ الشَّفَافِيَّةِ في هذه المَرْحَلَة، لكونها منبع الثقة المتبادلة بين الدول، في عالمنا 

الذي تكرس دوله وشعوبه لخاصيتها أكبر الاهتمام، وتقيم علاقاتها التجارية على أساسها. علاوة على ذلك، 
فإن تمسكنا بالشفافية، سوف يبعد عنا كافة الشكوك حول عودة الديكتاتورية لحكم بلادنا.   

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

السيد فتحي عمر التربي خبير العلاقات العالمية والمستشار للمجلس الوطني الأنتقالي سابقاً (2011) 
السيد محمد الجارح الباحث والمحلل السياسي 

السيد ابرهيم هيبة أستاذ العلاقات الدولية وسياسات المقارنة 
المستشار محمد المغيربي وكيل وزارة العمل والتأهيل سابقاً  

الدكتور محمد التيناز وكيل وزارة الدفاع سابقاً 
الدكتور الامين عبدالله الهوني - ناشط في مجال حقوق الأنسان    
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Biographies: 

A Omar Turbi  (فتحي عمر التربي) 
Expert International Affairs &
Former Advisor, National Transitional Council (NTC) (2011)
                                                     خبير العلاقات العالمية والمستشار للمجلس الوطني الأنتقالي سابقاً 

https://www.omarturbi.org/uploads/4/5/5/2/45520955/bio-                                                             
 arabic-omarturbirev..pdf

Omar Turbi recognized for lobbying and credited for persuading the United States to take part in 
NATO operations during the February 17th, 2011 revolution.  Served as an advisor to the 
National Transitional Council (NTC) during the first eights months of the revolution, and 
diligently provided humanitarian and assistance. He relentlessly lobbied the U.S and EU 
governments for intervention to save Libyan civilians, and remove the Qaddafi regime. He 
aggressively promoted the recognition of the interim National Transitional Council (NTC) as the 
legitimate representative of the Libyan people. Turbi is a distinguished Arab American, 
recognized for his support for democratic institutions and Arab causes in the U.S. He is a member 
of the National Advisory Board of American-Arab Anti Discrimination Committee, (AADC), a 
Chairman Emeritus of the Arab American Republican Club. He served on the board of Trustees of the World Affairs 
Council of America. Turbi, is a prominent human rights activist with a keen interest in Libyan, Arab and western 
affairs. A founding member of the Libyan Human Rights Commission. The Commission gained prominence when 
It delivered the 1st ever, intervention speech in the history of the United Nations Human Rights Committee in 
Geneva, Switzerland in February, 1989.   The Commission helped secure political asylum for hundreds of Libyans in 
Western Europe throughout the nineties     Turbi promoted constructive engagement between the U.S and Libyan 
governments and delivered testimonies to the U.S Congress. He participated and helped arrange countless 
educational and exchange missions between United States institutions and Libya. Mr. Turbi holds an engineering 
degree in power systems (BSEE) from the University of Wisconsin. His post graduate work is in business and 
international relations. He worked for IBM, and later Motorola. He became highly proficient in Six Sigma Quality 
Management Systems. He is a frequents commentator on CNNi, BBC, Al-Jazeera and other TV networks on Libya. 
https://www.omarturbi.org/uploads/4/5/5/2/45520955/bio-arabic-omarturbirev..pdf 
_____________________________________________________________________________
Mohamed Eljarh (محمد الجارح) 
Researcher & Libya Analyst
                                                                                              الباحث والمحلل السياسي

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/Turkey-Intervention-Libya-UAE-Russia-USA-Middle-East
Mohamed Eljarh is a Libyan affairs specialist. He is the co-founder of Libya Outlook for Research 
and Consulting. Previously, he was a fellow with the Atlantic Council focusing on Libya, and he 
was Foreign Policy Magazine's Libya contributor 2014-2017. He published two book chapters and 
numerous Think Tank reports and policy briefs on post-Qaddafi Libya. Eljarh is a contributor to 
Fikra Forum.  Eljarh is a frequent commentator on Libya matters on international  television 
networks.
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_____________________________________________________________________________________________

Ibrahim Hiba (ابرهيم هيبة)
Libya Analyst
                                                               أستاذ العلاقات الدولية وسياسات المقارنة
(Doctorate Candidate, Comparative Politics & International Relations - University of 
North Texas)
http://loopsresearch.org/projects/view/83/?lang=eng:1%E2%80%9336
Hiba is one of the foremost authority in the known historical Libya region of Fazzan. 
He contributed to over 70 live television programs on current Libya crisis. His focus 
is ethnic Peace and Ethnic conflict, with keen interest in Government Performance 
and Comparative Politics, and International Relations. (Middle East, North Africa, 
and Sub Saharan African Countries). Trans border ethnic peace and ethnic conflict, 
Regional conflict, Conflict management Democratization, Consociational 
Democracies, Political Stability, and The Quality of Government Performance), and Quantitative Research Methods.  
Hiba’s publications include:  Ishiyama, John, Hiba, Ibrahim.  “Rethinking the Relationship between Inclusive 
Institutions and Political Violence” Nationalism and Ethnic Politics: 2020.  
Hiba, Ibrahim 2016. "Consociational Democracies, Political Stability and External Intervention." The Libyan 
Organization Of Public Policies & Strategies (LOOPS). Hiba, Ibrahim. 2008. "The Political Rectification in the 
Arab Countries in the Shadow of the International Stage." Academy of Postgraduate Studies- Tripoli-Libya:1–222.  
Ibrahim Hiba is a member of American Political Science Association. IbrahemHiba@yahoo.co.uk 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dr. El-Amin Abdullah El-Huni (دكتور الأمين عبدالله الهوني)
Human Rights Activist 
 ناشط في مجال حقوق الأنسان
https://youtu.be/9ZsPMwBsU94

Dr. Amin El-Huni, founding member of the Libyan Human Rights Commission. He served as director 
of Arab Affairs at Libyan Human Rights Commission from 1985 to 1999. Assisted hundreds of Libyans 
across Europe secure political asylum in Switzerland, Holland, the UK, Canada and Australia. Dr. El-
Huni is a founding member of the National Front for the Salvation of Libya. He practices dentistry in 
Philadelphia, Pennsylvania. El-Huni comes from a prominent Libyan family with deep roots on the Right 
To Freedom of Speech and Expression. Al-Haqiqa Newspaper was published in Benghazi a daily news 
paper his family helped establish in the early 1950’s.

                                                                                                                                                                                                   

Libya Expert Team:     خُبراء ليبيين في الشؤون السياسية الليبية 
Omar Turbi, Expert International Affairs & Former Advisor, National Transitional Council (NTC) (2011) 

Mohamed Eljarh, Researcher, Libya Analyst 

Ibrahim Hiba, Instructor, International Relations & Comparative Politics 

Judge Mohamed Al-Megherbi, Former Deputy Minister of Labor (2012)

Dr. Mohamed Tainaz, Former Deputy Minister of Defense (2012)      
Dr. El-Amin El-Huni, Human Rights Activist	

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Transitional_Council
http://loopsresearch.org/projects/view/83/?lang=eng:1%25252525E2%2525252580%252525259336
mailto:IbrahemHiba@yahoo.co.uk
https://youtu.be/9ZsPMwBsU94

