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بسم هللا الرحمن الرحیم  
ستعیننعلیھ نتوكل وبھ   

إعذار قانوني على يد محضر  
وصحیفة دعوى إعتداء مادي جماعیة                              

مقدمة إلى   
  السلطة القضائیة

لتلمس العدل .. ورفع الظلم .. وإحقاق الحق  
ممثلة في  

محكمة جنوب بنغازي االبتدائیة الدائرة المدنیة  
األصیل والعام صاحبة االختصاص القضائي   

) من قانون نظام القضاء.14طبقاً لنص المادة (  
 

----------------        . ----------------        . -----------------  

 

 

 

................. ......... على تمام الساعة :............. الموافق : .....إنھ بتاریخ الیوم : .....  

 

:: بأسمائھم و / أو بصفاتھم   المدعینبناًء على طلب كل من   
 

ف، منظمة أھلیة تطوعیة غیر ربحیة تھتم بالشأن العام، ویمثلھا األستاذ / عثمان تمنظمة تكا .1
حسن البشاري، ومقرھا الرئیسي بمدینة بنغازي .  

النواب، أ. یونس عمر فنوش، مواطن، وأستاذ جماعي، وناشط حقوقي، وعضو سابق بمجلس  .2
مقیم بمدینة بنغازي .  

الفقي، محام، مقیم بمدینة بنغازي . أ.عبد الوھاب .3  
أ. مفتاح عبد الجواد البرعصي، مواطن، متقاعد، مقیم بالبركة بمدینة بنغازي . .4  
منظمة تمنھت لنازحي بنغازي، وعنھا السید / حمد مفتاح بورقید، ومقرھا الرئیسي بمدینة  .5

بنغازي .  
غیر، محام، مقیم بمدینة البیضاء .د. خلیفة محمد الص .6  
األستاذ/عیاد منصور العنیزي، محام، مقیم بمدینة بنغازي . .7  
األستاذ/عمران محمد بورویس، محام، مقیم بمدینة بنغازي . .8  
. اجدابیا، محام، مقیم بمدینة األستاذ/عبدالسالم بوشقمة المجبري .9  
غازي .، محام، مقیم بمدینة بناألستاذ/محمد مصطفى عبید الھوني .10  
، محام، مقیم بمدینة بنغازي .عبدالسالم المغربياألستاذ/ .11  
إبراھیم الدغیلي، محام، مقیم بمدینة بنغازي . عبدهللاألستاذ/ .12  
ھیئة المبادرة الوطنیة، منظمة من منظمات المجتمع المدني، مقرھا مدینة بنغازي، مھتمة  .13

رئیس مجلس إدارتھا . د.محمد سعدبالشأن الوطني، یمثلھا األستاذ/  
األستاذة/فریحة الجیالني، محامیة، مقیمة بمدینة بنغازي .  .14  
األستاذ/عمر بوعجیلة علي، محام، مقیم بمدینة بنغازي .  .15  
األستاذ/سمیح سالم األطرش، محام، مقیم بمدینة بنغازي .  .16  
األستاذ/محمد علي بالقاسم المسماري، محام، مقیم بمدینة بنغازي.  .17  
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مجتمع المدني ممن سینضمون الى المدعین في لالمحامین والمواطنین ومنظمات ا مجموعة من  .18
  طلباتھم اثناء نظر الدعوى وسیقدمون توكیالتھم بالجلسة األولى لنظرھا.

 

 

والكائن بمدینة بنغازي  محالً مختاراً لھم،، عمران محمد بورویسمكتب المحامي/ والمتخذین من
الكائن  المغربي ومكتب المحامي عبد السالم، 146(الطرابلسي سابقاً) رقم لفضل بالبركة بشارع أم ا

. دعوىالمودعة توكیالتھم بملف الومكاتب المحامین اآلخرین بمدینة بنغازي بمجمع سیدي حسین .   
  

، قد انتقلت في التاریخ جنوب بنغازي االبتدائیة محكمة محضر  ...أنا ................................
:المذكور أعاله إلى محل إقامة كل من   

 

 
مقره الرئیسي الطبیعي بطبرق، بصفتھ، علماً بأن  المؤقتالسید / رئیس مجلس النواب بمقره  .1

بمدینة بنغازي . و الدائم  
 

بالبیضاء، وأحیانا معسكر قرناده، بصفتھ . المؤقتةالسید / رئیس مجلس الوزراء بالحكومة  .2  
 

السید / رئیس الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور اللیبي الجدید (لجنة الستین) ، بصفتھ،  .3
ً بین   ُعمان وسلطنة تونسومقره الدائم الرسمي بمدینة البیضاء، وأن كان نشاطھ موزعا

(صاللة) .   
 

لوطني العام لم یعد قائماً ألنھ سلم للمؤتمر ا، السید / رئیس المجلس الوطني االنتقالي، بصفتھ .4
) عضواً .107وإن كانت آثار القوانین والقرارات المطعون فیھا تطال أعضائھ الـ (  

 

، بصفتھ، ومقره الرئیسي بمدینة طرابلس بقصر المؤتمر الوطني العامالسید / رئیس  .5
.بعد أن عاد للساحة السیاسیة بعد انتھاء والیتھ المؤتمرات بجوار فندق ریكسوس   

 

، بصفتھ، ومقره بمدینة طرابلس .بحكومة اإلنقاذ الوطنيالسید / رئیس مجلس الوزراء  .6  
 

، بموجب االتفاق السیاسي الموقع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنيالسید / رئیس  .7
، بصفتھ، ومقره الرئیسي بمدینة طرابلس  17/12/2015بمدینة الصخیرات المغربیة یوم 

ستھ . بالقاعدة البحریة بأبي  
 

، بصفتھ، ومقره بمدینة طرابلس، بموجب االتفاق المجلس األعلى للدولةالسید / رئیس  .8
عضو ھم أعضاء  200عضواً والمطروح توسیعھ لیضم  130السیاسي أعاله (والمكون من 

المؤتمر الوطني العام) .  
ـــــــــــ   .   ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  

 

) .المواجھةصفتھ، ومقره الرئیسي بمدینة طرابلس (في السید / النائب العام، ب .9  
 

) بطرابلس وبنغازي .المواجھةفي السید / رئیس ھیئة مكافحة الفساد، بصفتھ، (  .10  
 

) .المواجھةفي السید / رئیس دیوان المحاسبة، بصفتھ، بطرابلس وبنغازي (  .11  
 

) .المواجھةفي ( والبیضاء السید / رئیس ھیئة الرقابة اإلداریة، بطرابلس وبنغازي  .12  
 

) .المواجھةفي السید / محافظ مصرف لیبیا المركز، بصفتھ، بطرابلس والبیضاء (  .13  
 

باعتبارھا تمثل كافة جھات اإلدارة / الحكومة ، ، وجمیعھم یعلنون بطرف إدارة القضایا ببنغازي
: مخاطباً مع  ،87/1971طبقاً لقانون إنشائھا رقم   
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عن طریق بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا مین العام لمنظمة األمم المتحدة، السید/ األ .14
"UNSMIL" )شارع ورقة القیقب  2 العاصمة بحي البحیرة رقم ، ومقرھا بتونس)في المواجھة

:  مخاطباً معخلف السفارة الكندیة   
 

 
ـــــــــــ   .   ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  

 
تمھید / استھالل  

 
ً خمسة ھيـم      ً وقضاًء أن للقرار اإلداري السلیم أركانا "االختصاص  :ن المتعارف علیھ قانونا

القواعد القانونیة والسبب المشروع والغایة منھ."  مخالفةعدم والشكل و  

إذا خرج القرار اإلداري عن تلك الضوابط أو األركان ُعدَّ قراراً غیر مشروع فاقداً ألحد أركانھ ـف     
الخمسة أو أكثر .  

ً جائز الطعن ـف      ً بل ومعدوما إذا قامت جھة اإلدارة بإصدار قرار من ذلك النوع، ُعدَّ قرارھا معیبا
فیھ أمام القضاء العادي، صاحب الوالیة العامة.  

الفقھ والقضاء على اعتبار أن مثل ذلك القرار معدوماً بسبب ما شابھ من عیب جسیم،  ستقراد ـولق     
–طلب إلغائھ بمیعاد معین ولذلك فال یتقید رفع الدعوى/أو الطعن ب ألن القرار الذي ال وجود لھ من  

یب مبدأ وجود یجري منھ میعاد لرفع الدعوى . ذلك أن القرار المعاألصل ال یكون لھ من باب أولى 
بعیب جوھري یجعلھ من قبیل الفعل المادي، وال یسري قي شأنھ میعاد الستین یوماً المقررة في دعوى 

اإللغاء .  

ھم مواطنون لیبیون بعضھم یمتھن مھنة المحاماة التي ھي ركن أساسي من  المدعینوحیث أن      
مھنیة الدفاع عن الحقوق ، ومن واجباتھم الأركان العدالة في المجتمع والدولة، منذ أقدم العصور

عن  نھا مھنة نجدة وإغاثة للمظلوم والمدافع األولأإلى أصحابھا، و المھضومة أو المسلوبة وإعادتھا
حقوق المواطن والوطن .  

     

والبعض اآلخر مواطنون خّیرون یسعون إلى رفع المظالم الواقعة علیھم وعلى مواطنیھم      
ومنظمات مجتمع مدني ال تھدف إلى  . رض كفایة تارة أخرىالمتضررین، وھو فرض عین تارة، وف

سائلھا المشروعة بشكل سلمي لتوجیھ مسار السلطتین والربح المالي بل تسعى إلى تحقیق أھدافھا عبر 
عنھ بالسلطة  سلوك السوي (أي ما یمكن أن یعّبرالتنفیذیة والتشریعیة في وطننا عندما تنحرفان عن ال

غالبیة الناس : سلطة المیادین والساحات والشوارع) .الخامسة : سلطة   
 

ن، بشكل سلمي وحضاري یألخالقي والمھني أن یقفوا متراصّ فیكون من واجبھم الوطني وا     
ل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لما بعد ثورة  ، المتمثل في  2011فبرایر  17وقضائي، أمام تغوُّ

ً على المال العام وخزانة إصدارھما لتلك التشریعات المعیبة  الواردة أدناه بمتن ھذه الصحیفة، حفاظا
الدولة ومنع إھداره و وقف تمّدد ثقافة الغنیمة وتقنینھا وشرعنتھا .  

 

ً على       وحیث أن التشریعات اآلمرة، وقبلھا شریعتنا اإلسالمیة الوسطیة السمحاء، تحرص دائما
ضرورة تطبیق مبدأ المساواة بین المواطنین وعدم التمییز بینھم، وفرضت وأوجبت على المسئولین، 

سواء بالسلطة التنفیذیة أو التشریعیة، أن یراعوا مصلحة الناس ال سلب أموالھم .  
 

وحیث أن الوظیفة العامة ھي تكلیف ولیست تشریف وال مغنم .       
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ونصھا  2011.8.3الصادر بتاریخ من اإلعالن الدستوري  44واستناداً إلى نص المادة      
لكل مواطن حق االلتجاء إلى قاضیھ الطبیعي، وتكفل ولتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ا"

."رقابة القضاء القوانین على تحصین أي قرار إداري منالدولة ... ویحظر النص في   
 

ً على      في القانون اإلداري والتي یعرفھا الفقھ والقضاء بأنھا "حالة  نظریة اإلعتداء الماديوتأسیسا
من قانون أو الئحة أو المخالفة الصارخة للقانون الى حد ال یصدق معھ على تصرف اإلدارة نص 

القانون) المعیب  یع األحوال أن تتدارك موقعھا فتصحح القرار اإلداري (أودارة في جمدستور." ولإل
والمعدوم بقرار مشروع وصحیح.   

  

ومتابعتھا ابتغاء مصلحة المواطن والوطن  الدعوىفكرة رفع ھذه  تمخضتومن جماع ما تقدم      
  لى تحقیق المطالب المشروعة الموضحة أدناه . ا، للوصول المتوازیین ،والقضائي التعبويبمساریھا 

 

ـــــــــــ   .   ـــــــــــ   .   ــــــــــــ                         
 

القانوني ا، وأساسھالدعوىموجز وقائع   
 

 

: التالیةوانین والقرارات المعیبة الق المدعي علیھمر ادـصإ   أوالَ :  
.كما سیأتي الحقاً شرحھ والغایة منھ ومخالفة القواعد القانونیةلمخالفتھا السبب المشروع         

 
بشأن تقریر بعض  11/2015/..الصادر عن مجلس النواب بتاریخ  2015لسنة  195 رار رقمـالق  .1.

: ونصھ األحكام المتعلقة بالمتضررین من أعضاء مجلس النواب بسبب مواقفھم الوطنیة  
  رئیس مجلس النواب ((    

بعد االطالع :           
م وتعدیالتھ .2011/اغسطس/3على االعالن الدستوري المؤقت الصادر في    
م في شأن مجلس النواب في المرحلة االنتقالیة .2014) لسنة 10وعلى القانون رقم (   
م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب .2014) لسنة 4وعلى القانون رقم (   
رئیس مجلس الوزراء .وعلى ما عرضھ    

صدر القرار اآلتي  
المادة األولـــى  

ت أمالكھم بسبب التحاقھم بمجلس النواب وقیام الملیشیات ویض أعضاء مجلس النواب الذین تضرریتم تع
بالتعدي على أمالكھم الثابتة والمنقولة واتالفھا وسرقتھا، وسیتم تقریر مبلغ التعویض وفق لجنة مختصة 

جلس الوزراء في ھذا الخصوص .تشكل بقرار من م  
المادة الثانیـــــة  

الحصول على ایجار شھري من الدولة بعد انتھاء فترة  قمنح الفئة المحددة بالمادة األولى من ھذا القرار ح
، على أن ینتھي استحقاقھم لجنة فنیة تشكل من مجلس الوزراء وفق قیمة تحددھا سشغلھم لمھامھم بالمجل
تعویض المقرر بالمادة األولى .لذلك بمجرد صرف ال  

ـةــة الثالثادالم  
   ))            . تنفیذهیخصھ یعمل بأحكام ھذا القرار من تاریخ صدوره ویلغى كل حكم یخالفھ وعلى كل فیما 

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

  تعلیق موجز: 
ً بأن عدید المواطنین ع –لما –من غیر أعضاء مجلس النواب   كانوا قد تضرروا بسبب مواقفھم  

ومنھم من فقد أمالكھ الثابتة والمنقولة وذكریاتھ الخاصة اللصیقة  ،الوطنیة (وھي عبارة فضفاضة جداً)
على أعضاء  األمر ولم یقتصر سرتھ عائلھا وسندھا،بمتعلقاتھ الشخصیة ومنھم من فقد حیاتھ وفقدت أ

مجلس النواب .   
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بشأن تقاعد أعضاء مجلس  2015.3.3الصادر عن مجلس النواب بجلسة  )5/2015قانون رقم (  .2.
  :: ونصھ  ومجلس النواب الدائم المؤقتالنواب 

بشأن الضمان االجتماعي،  1980) لسنة 13من القانون رقم ( 14و  13استثناء من المواد  :1مادة((
في حاالت انتھاء  الدائموعضو مجلس النواب  المؤقتیحتسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب 

 % ثمانون بالمائة من متوسط المرتب الذي كان یتقاضاه80خدماتھم بالمجلس أو الوفاة على أساس نسبة 
خالل عملھ بالمجلس .  

أعضاء المؤتمر الوطني و أعضاء المجلس االنتقالي الوطنيذا القانون على ـام ھـري أحكـ: تس2مادة  
. العام  

: ال یجوز لمن شملھ ھذا القانون الجمع بین المرتب التقاعدي والمقرر وفق أحكام ھذا القانون وأي 3مادة  
معاش ضماني مستحق أو یستحق لھ بموجب قانون الضمان االجتماعي أو أي دخل یكون مصدره الخزانة 

  العامة، ویكون لھ الخیار في استحقاق أیھما .  
كافة المبالغ المترتبة على تنفیذ ھذا القانون . مةتتحمل الخزانة العا: 4مادة   
الجریدة الرسمیة .في ا القانون من تاریخ صدوره وینشر : یعمل بھذ5مادة   

)) .  2015.8.17صدر في طبرق بتاریخ   
مالحظات حول ھذا القانون ھي : أربع )203صفحة ( 2015وقد ورد بتقریر ھیئة الرقابة اإلداریة للعام   

مزایا لفئة معینة من الموظفین دون غیرھم ویكسر قواعد  افى مع قواعد العدالة ویعطيالقانون یتن )1
قانونیة كانت ساریة فیما یتعلق بأسباب انتھاء خدمة الموظف وسن التقاعد .  

سوف یرھق المیزانیة العامة حیث سترصد مبالغ مالیة إضافیة للصرف لتنفیذ ھذا القانون . )2  
كبیرة بین من یتقاعدون وفقا لقانون الضمان االجتماعي وبین من سوف یحدث فرقا شائعا وھوة  )3

یتقاعدون وفقا لھذا القانون في المرتبات .  
) بشأن الضمان االجتماعي بان 13) من القانون رقم (14كان األولى إصدار قانون بتعدیل المادة ( )4

الموظف لتحقیق في المائة) من أخر مرتب تقضاه  80یكون حساب المرتب التقاعدي على أساس (
مبدأ العدالة أسوة ببعض الدول .  

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

  تعلیق موجز: 
ً بأن الراتب الشھري ألعضاء مجلس النواب الحالیین ( أن  ، أيف دینار لیبيأل) ستة عشر 16علما

 الخزینة العامة!!!! وستتحملھا ) ألف دینار لیبي!! مدى حیاتھم14راتبھم التقاعدي الشھري سیكون (
ني لغالبیة الضما. بینما الراتب التقاعدي/ "اب الزیت!"علیش ماوي صبّ  وعلى رأي المثل الشعبي

.الضماني أقل من ألف دینار لیبي  نسبة كبیرة منھم راتبھم التقاعدي/و ) د.ل.450المواطنین (  
ولماذا المبالغة في راتب عضو مجلس النواب أو المؤتمر الوطني العام أو غیرھم ؟! . ومدة       

سنوات، لكنھ سیحمل میزانیة الدولة أعباء مالیة طیلة عقود من  4المجلس أو المؤتمر ال تزید عن 
الزمن وسیترتب على ذلك إفالس صندوق الضمان / التقاعد مقابل إغناء جیب عضو البرلمان 

واب) أو المؤتمر الوطني العام. وبالمقارنة بأیام الزمن الجمیل / زمن المملكة اللیبیة كان أعضاء (الن
ولیس راتباً، طیلة مدة والیتھم، ثم یعودون  فقط مكافأةالبرلمان (بمجلسیھ النواب والشیوخ / یتقاضون 

. إلى سابق وظائفھم أو نشاطھم الخاص)  
الرسمیة لمجلس األمة اللیبي .المضابط كرناه مستمداً من مرفق بحافظة مستنداتنا شرحاً لما ذ  

ً للنواب والمؤتمرین الحالیین        فھل تحّول الترشح ثم الفوز بعضویة المجلس أو المؤتمر مغنما
المؤتمر بعد انتھاء والیتھ (إذا لم یمّددھا أو  والقادمین أیضاً؟! والمفروض أن یعود عضو النواب أو

عملھ أو وظیفتھ. یمّططھا) إلى سابق  
) 107ي، وعددھم بالمناسبة (واألمر العجیب ھنا ھو إقحام أعضاء المجلس الوطني االنتقال      

. طبقاً للكشف المفصل بكتاب ذاكرة الوطن . عضو!!  
ً على قاعدة مساھمة  متجاھلین أو متناسین أو       جاھلین أن فكرة الضمان/التقاعد تقوم أساسا

المضمون في تغذیة میزانیة الضمان/التقاعد باستقطاع جزء من دخلھ الشھري ومشاركة المتقاعد/
-30لصالح الصندوق (الضمان/التقاعد) طیلة فترة عملھ ( سنة) إلى أن یبلغ سن التقاعد اإلجباري  40
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ً لقوانین ولوائح وحسابات الضمان/التقاعد .  یستحقأو االختیاري، فعندئذ  قیمة الضمان/المعاش طبقا
رك مشرعینا ھذه الحقیقة ؟!فھل أد  

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ    
  :بمنح إذن لوزارة المالیة والتخطیط، ونصھ ) 2015لسنة  514وزراء رقم (ـرار مجلس الــق  .3.

كبدل وسیلة ) عشرة مالیین ومائتان وخمسة آالف دینار 10.205.000یؤذن للوزارة بصرف مبلغ ((( 
) 157) ألف دینار لكل عضو حسب الكشف المرفق المتضمن لعدد (65بواقع ( نقل ألعضاء مجلس النواب

ً ،  زكاوىعضوا یبدأ باسم أبوبكر محمد عمر الغزالي وینتھي باسم خیر هللا یوسف ال من مخصصات  خصما
  .))2015یزانیة العامة للدولة لسنة مجلس النواب بالباب الثالث بالم

  
ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  

  تعلیق موجز :
فھل یحتاج عضو مجلس النواب لسیارة مصفحة، والمواطن العادي محروم من المواصالت العامة 

) ألف 65وھل ثمن السیارة العادیة یصل إلى ( .او حافالت الربع دینار البائسة ؟!"ویاخذ فیھا كعابي" 
دینار ؟!.   

النواب !س ونجدنا مرة أخرى أمام حصد إحدى غنائم الفوز بمقعد مجل  
ً لمجلس (الذي یمّطط والیتھ) إّال أي أن عضو مجلس النواب لن یخرج من ا بسیارة فارھة   مصحوبا

ً في عد16ومرتب شھري ( األشھر، إضافة إلى مرتب تقاعدي طیلة عمره  د) ألف دینار مضروبا
ً في عد14المدید ال یقل عن ( ً مضروبا ألجل مره إلى أن یوافیھ اسنوات ع د) ألف دینار شھریا

. المحتوم  
ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  

 
لرئیس  شأن المعاملة المالیةبتقریر بعض األحكام في  2014لسنة  )66رار مجلس الوزراء رقم (ــق .4.

:ونصھ  2014.1.21 الصادر بتاریخوالوزراء السابقین مجلس الوزراء ونوابھ   
 

تولیھم لمھامھم بمجلس  بعد انتھاء: تكون المعاملة المالیة واإلداریة لرئیس مجلس الوزراء ونوابھ 1مادة((
الوزراء على النحو التالي :  

- ق ـوزیر ساب أونائب رئیس مجلس الوزراء  أوة رئیس مجلس الوزراء ـاله بصفـورین أعـالمذك ظـفـیحت  
.   اعتباریا  

-   ً ً  تكون معاملتھم مالیا لما ھو مقرر للمستشارین بدیوان مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء  وفقا
المشار إلیھ أعاله . 2012لسنة  203رقم   

- تنقل ملفاتھم الوظیفیة لدیوان مجلس الوزراء ویعتبرون من ضمن الموظفین بدیوان مجلس الوزراء وتتخذ  
اإلجراءات الالزمة لذلك من الجھة المختصة .   

- بانتھاء مھامھم  2012لعام  203لما ھو مقرر لھم من رواتب بموجب القرار رقم  استحقاقھمیستمر  
الوزاریة وقبل إحالتھم للتقاعد .  

- . 2012لعام  203تسوى معاشاتھم التقاعدیة وفقا للراتب المقرر لھم بموجب القرار رقم    
- حال تقاعدھم وفق  وتملك لھممتھم بحكم وظائفھم كعھد شخصیة في ذ التي استخدموھا وسائل النقلتظل  

اإلجراءات القانونیة المتبعة .  
- بعد انتھاء مھامھم الوزاریة قبل وبعد  بجوازات السفر الدبلوماسیةیحتفظ المشمولین بأحكام ھذا القرار  

لمختصة لتقاعد، وتتخذ اإلجراءات القانونیة الالزمة التي تكفل لھم التمتع بھذه المیزة من قبل الجھة الإحالتھ 
ذات العالقة .  

: یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجھات المعنیة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذه وفق  6مادة 
التشریعات ذات العالقة، وینشر في الجریدة الرسمیة .  

.)) 2014.12.1مجلس الوزراء صدر في مدینة البیضاء یوم   
ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
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تعلیق موجز :  
1- .لت من تكلیف إلى تشریف وغنیمة ؟!ھل الوزارة تحو   
2- الحكومة الراھنة "مؤقتة " كما یدل علیھا اسمھا، بھذا القرار تحولت إلى دائمة !.   
3- ر" لماذا ؟ وھو ال یصدر إال ألعضاء السلك الدبلوماسي اللیبي وھم خارج مالجواز الدبلوماسي "الح 

لوماسیة المؤقتة .أرض الوطن مكلفین بمھامھم الدب  
4- عبارة "وسائل نقل" تفید أكثر من سیارة !.   
5- من الوزارة، والحمد ! !. صفر الیدینرئیس الوزراء ونائبھ والوزراء لن یخرجوا    
6- كل ذلك والمواطنون اللیبیون، والمواطنات یصطفون في طوابیر طویلة بطول البالد وعرضھا، أمام  

والخبزة، والمطارات واقفة أو تسّیر بخجل، والنازحون  المصارف ومحطات توزیع الغاز والبنزین
شایفة .. وال مجلس والمھجرون .. وما أدراك ما النزوح وما التھجیر وال الحكومة المؤقتة / الدائمة 

   النواب سامع !
ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  

 
: ضاء المقاطعینقرار مجلس النواب بدفع رواتب األع. 5.  

النواب قراراً بدفع رواتب بعض أعضائھ المقاطعین وقد بلغت قیمة ما دفع للعضو الواحد أصدر مجلس 
) ثالثمائة ألف دینار لیبي عن جلسات لم یحضرھا ولم یشارك فیھا، وذلك طبقاً 300كمرتبات متأخرة (

لحسابي المنتدب للوارد بتقاریر ھیئة الرقابة اإلداریة ودیوان المحاسبة، وھو ما سیكشف عنھ تقریر الخبیر ا
في ھذه الدعوى من قبل ھیئتي الرقابة المذكورتین .  

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

 

ورئیس الحكومة  األعضاءمرتبات صادر عن مجلس النواب بشأن  2015لسنة  3ون رقم ـانـق .6.
  : 2015.6.30والوزراء صادر بتاریخ 

أعضاء مجلس النواب اللیبي وأعضاء الحكومة اللیبیة راتبا شھریا وفق ما یلي: یستحق ((  
- .) ستة عشر ألف دینار16عضو مجلس النواب مبلغ (   
-   .) أربعة عشر ألف دینار14رئیس مجلس الوزراء مبلغ ( 
- .) أربعة عشر ألف دینار14نائب مجلس الوزراء مبلغ (   
- .عشر ألف دینار) أثنى 12الوزیر بالحكومة مبلغ (   

فیما یخص  2010 لسنة 12یتولى دیوان مجلس النواب ودیوان مجلس الوزراء تنفیذ أحكام القانون رقم 
  )).التأمین الطبي 

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
  تعلیق موجز :
ً تلك المبالغ إضافة إلى المزایا  القانون أعاله بكلمة "یستحق" !! بدأ والمعنى في بطن الشاعر. وطبعا

األخرى السابق اإلشارة إلیھا وشرعنتھا .  
ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  

 
 

، وھذا عضاء حكومة الـوفـاقئھ وأبتحدید مرتبات أعضا 2016لسنة  )3(رار المجلس الرئاسي رقم ــق .7.
  :نصھ 
لحكومة الوفاق الوطنيالمجلس الرئاسي  ((  

2016) لسنة 3قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم (  
مجلس رئاسة الوزراء  

: بعد االطالع      
2016.1.12على ما تقرر بمحضر االجتماع األول لمجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاریخ   

)1مادة (  
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بحكومة الوفاق الوطني مكافأة مقطوعة شھریة بقیمة یصرف على سبیل التفرغ ألعضاء المجلس الرئاسي  
) د.ل. باإلضافة إلى عالوة السكن وفقاً للوائح االیفاد بالخارج .25.000(  

)2مادة (  
) من خالل حسابھ 1یكلف المصرف المركزي بإحالة مقابل المصروفات المنصوص علیھا في المادة رقم ( 

بمصرف التجاري التونسي (تجاري بنك) فرع  األعضاءوذلك لحسابات  في المصرف العربي الخارجي
شارع محمد الخامس بتونس العاصمة . على أن یكون التحویل المصرفي بالسعر الرسمي بالدوالر .  

)3مادة (  
. 2015سبتمبر  20من  تحسب المكافأة بأثر رجعي ابتداءً   

  ختم وتوقیع ))
 

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
  تعلیق موجز :
ألف دینار لیبي كبیرة القیمة وال تتناسب ألبتھ مع مرتبات موظفي الدولة  25مكافأة الشھریة بقیمة ال

ً للوائح اإلیفاد بالخارج! فھل معنى  ومستوى دخل المواطن اللیبي. كما أن عالوة السكن تصرف طبقا
الھموم مع  ذلك ان إقامة وزراء الحكومة ستكون خارج البالد ولیس بداخل الوطن حیث یتقاسمون

المواطن بالداخل!. واألغرب ان تصرف لھم مكافأة بتونس بسعر التحویل الرسمي للدینار اللیبي وھو 
 10أو  9أو  8و أ 7) د. بینما المواطن والمواطنة تشتري الدوالر من السوق السوداء بقیمة 1.40(

.  قوة إال با!؟! وال حول وال ن ذلك حكایة االثر الرجعي للقرارم دینار؟! واألنكـى  
فھل یعرف المواطنین كم صرفت حكومة وفاقھم منذ تربعھا على كراسیھا حتى اآلن؟ وما الذي انجزتھ 

.؟ في المقابل لصالح الوطن ومواطنیھ  
ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  

 

بشان تعدیل  20/2014قرار الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور (لجنة الستین الحالیة) رقم  .8.
  بشأن تحدید المعاملة اللیبیة ألعضاء الھیئة . 4/2014قرارھا رقم 

) د.ل. وبلغ صافي 340.207.664) اسما ألعضائھا بلغ إجمالي المكافأة (34یحتوي كشفھا على (      
) خمسة آالف دینار لیبي كبدل سكن 5) د.ل. إضافة إلى مبلغ (10.006.000( ما دفع لكل عضو

لألعضاء غیر خاضع للخصمیات !!.   

بشأن الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع  2015وقد اشارت ھیئة الرقابة اإلداریة بتقریرھا للعام       
) أحد عشر مالحظة ھي : 11لى () إ196( الدستور صفحة  

صور من المراسالت والقرارات ومحاضر االجتماعات والتي تصدر عن الھیئة لوحظ عدم إحالة  )1
) من 50التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور إلى ھیئة الرقابة اإلداریة طبقا لما نصت علیھ المادة (

م بشأن إنشاء ھیئة الرقابة اإلداریة، حتى تتمكن الھیئة من دراستھا 2013) لسنة 20القانون رقم (
لوقوف على مدى تماشیھا مع القوانین واللوائح والقرارات المتعلقة بالعمل اإلداري وتقییمھا ل

والمالي بالدولة من عدمھ حیث أن بعض ھذه المراسالت والقرارات من شأنھا ترتیب التزامات 
مالیة وأخرى تتضمن تغییر في الصالحیات والمراكز القانونیة ویترتب علیھا انعكاسات سلبیة على 

الوظیفي واإلداري .المستوى   
عدم إحالة نسخ من تقاریر مصروفات ھیئة الدستور للجھات المختصة لدراستھا وتقییمھا للوقوف  )2

على مدى تماشیھا مع التشریعات القانونیة وإعداد أي مالحظات بشأنھا .  
وجود عدد أثنین مراقبین مالیین بالھیئة بالمخالفة للقانون . )3  
م 2013) لسنة 20رقابة اإلداریة بالمخالفة إلحكام القانون رقم (عدم الرد على مخاطبات ھیئة ال )4

بإنشاء ھیئة الرقابة اإلداریة .  
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) 6.000.000عدم تسویة االلتزامات المالیة لدى بعض الجھات العامة والخاصة والتي تتجاوز ( )5
مالیین دینار .  

ر المرتبات قیاسا بمرتبات عدم صدور لوائح مالیة تنظم مقابل العمل ألعضاء الھیئة وموظفیھا وإقرا )6
أعضاء المؤتمر الوطني (سابقا) وأعضاء المجلس االنتقالي السابق .  

) من قانون الھیئة التأسیسیة تقضي بضرورة ممارسة أعضاء الھیئة 47بالرغم من أن المادة ( )7
اري أو التأسیسیة لمھام أعمالھم على سبیل التفرغ التام إال انھ ال یوجد ما یفید إخالء الطرف اإلد

شھادات الدفع األخیر من جھات عملھم األصلیة .  
شراء السیارات التابعة للھیئة بطریقة التكلیف المباشر وعدم تسجیلھا أو توثیقھا لدى أقسام المرور  )8

وتخصیصھا للعاملین دون معاییر واضحة .  
، األمر الذي كبد كثرة الحجوزات بالفنادق حیث تم حجز ثالثة فنادق بالكامل باسم الھیئة التأسیسیة )9

الھیئة مصاریف مالیة بالمخالفة .  
10( منح بعض أعضاء الھیئة التأسیسیة، مقابل بدل سكن بالرغم من أن المسافة بین مقر العمل الخاص  

) كیلومتر .100بھم ومحل إقامتھم تقل عن (  
11( عدم حضور بعض الموظفین للعمل وعدم تنسیبھم ألي وظیفة، إضافة إلى كثرة العاملین  

بالمندوبیات على النحو ال یتناسب مع حجم العمل بھا .  

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

: 2017لسنة  58قرار مجلس الوزراء رقم  .9.  
بعد الدیباجة ...       

)1مادة (  
لیون دینار لیبي لدیوان عشرة م )10.000.000تسییل مبلغ مالي قدره (الموافقة على تخصیص و     

، وتتخذ االجراءات 2017 ةعامة للدولة لسنلا خصما من مخصصات الباب الثاني بالمیزانیةمجلس النواب 
طبقا للنظم واللوائح الساریة . الالزمة لذلك  

)2مادة (  
یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره وعلى الجھات المعنیة تنفیذه وینشر في الجریدة الرسمیة .       

مجلس الوزراء )) .    3/4/2017صدر بتاریخ               
ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  

 
المخالفات الجسیمة :  :ثانیاً   

 
التشریعات قد صدرت بالمخالفة الجسیمة للنصوص الدستوریة والقانونیة اآلمرة،  ھذهوحیث أن        

ً وقضاًء ( ومخالفة لقواعد التدرج التشریعي   ���� �����للقواعد القانونیة المستقر علیھ فقھا
����� ������� ������ �� ���� ������ ���� ����� ������� 
:على سبیل المثال ال الحصر ھذه النصوص نورد  ومن) ، ����� �45/31 ���  

 

: 2011.8.3من نصوص اإلعالن الدستوري الصادر یوم  .1.  
 

المباركة، واستناداً إلى شرعیة ھذه الثورة،  م 2011ورة السابع عشر من فبرایر إیمانا بثالدیباجة :  ((
... الخ .والعدالة والمساواة وانطالقا نحو بناء مجتمع المواطنة   

اللیبیون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وفي تكافؤ الفرص، :  6مادة 
))وفیما علیھم من الواجبات والمسئولیات العامة .  

 
لى قاضیھ الطبیعي، اس كافة، ولكل مواطن حق االلتجاء إ(( التقاضي حق مصون ومكفول للن 44مادة 

)) .وتكفل الدولة ............ ویحضر النص في القوانین على تحصین أي قرار إداري من رقابة القضاء   
ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
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من النظام الداخلي لمجلس النواب :  .2.  
 2014.10.20بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاریخ  4/2014بالقانون رقم الصادر 

:  
 

− (وھو ما لم یتم ؟!) )). باستفتاءتمدد والیة مجلس النواب  (( 4مادة    
− یؤدي عضو المجلس الیمین القانونیة التالیة :  (( 5مادة    

"اقسم با? العظیم أن احافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضیھ، وأن احترم اإلعالن الدستوري    
، وأن أسعى لتحقیق مبادئ وأھداف ثورة السابع عشر من رعایة كاملةمصالح الشعب  أرعىوالقانون، وأن 

)) فبرایر."  
− التزامات عضو المجلس : (( 79مادة    

ب إال بعذر مشروع .التي ھو عضو فیھا وال یجوز التغیّ . حضور اجتماعات المجلس ولجانھ 1  
الواردة في ھذا النظام . نیابیةالسلوك واألخالقیات المدونة االلتزام ب. 2  
)) . وسببھ. إحاطة مكتب المجلس علماً بسفره خارج لیبیا 3  

− االعارة،  وفي حكم ،بحكم القانون خالل عضویتھ بالمجلس متفرغایعد عضو مجلس النواب  (( 81مادة  
وال یجوز لھ الجمع بین مرتبھ في جھة عملھ األصلیة وبین ما یتقاضاه من المجلس ویكتفي بما یخصصھ 

))المجلس لھ، ولھ أن یعود لمھام وظیفتھ السابقة فور انتھاء مھامھ في مجلس النواب .  
 

− لجلسات اللجان الدائمة  ویخصص بقیة أیام األسبوعیعقد المجلس جلستین عامتین كل أسبوع، ((  95مادة  
و المؤقتة .  
))مجلس ان یعقد أكثر من جلستین في األسبوع بدعوة من مكتب الرئاسة .لویجوز ل  

 

− دون عذر مقبول، خمس مرات متتالیة، أو عشر مرات متقطعة، قطعت  تكرر غیاب العضوإذا ((  106مادة  
))عنھ مخصصات العضو عن شھر واحد .  

 

− )).في نشرة المجلس االعتیادیة وعلى الموقع الرسمي للمجلس والغیاب ینشر الحضور((  108مادة    
 

− حدى إو وزیر أ لمنصب رئاسة الوزراء الترشحالمجلس أثناء عضویتھ  ال یحق لعضو (( 177مادة  
. ))اختیاره ألي منصب حكومي وال یجوزالوزارات،   

 

− ویعد مكتب المجلس مشروع موازنتھ، : میزانیة المجلس میزانیة مستقلة، المجلس موازنة (( 199مادة  
وتعتمد میزانیة المجلس بإجراءات یوقعھا الرئیس أو أحد نائبیھ، باالشتراك مع المراقبین، بعد عرضھا على 

 وتودع دفعة واحدةوتدرج مخصصات المجلس في الموازنة العامة للدولة محددة بأبوابھا وبنودھا  المجلس.
المجلس .حسابات في   

ویصدر المجلس الئحة مالیة خاصة بھ تتضمن على وجھ الخصوص طرق التعاقد واالذن بالصرف 
)). لضمان تحقیق رقابة حقیقیة وشفافةوالمخولین بھ وكافة األحكام األخرى   

 

− في نھایة السنة المالیة وخالل ثالثین یوما یقوم المراقبون بتقدیم تقریر تفصیلي لمكتب المجلس (( 200مادة  
زانیة المجلس للسنة المنصرفة فیھ أوجھ الصرف ومدى مالءمة ذلك لسیاسات المجلس. وعلى مكتب عن می

المجلس بعد استالمھ للتقریر أن یقدمھ في أقرب اجتماع لھ، ویعقب تالوة التقریر من قبل رئیس اللجنة 
))مناقشة عامة تتبعھا توصیات أو قرارات .  

 

− للمعاملة المالیة الخاصة بأعضاء مجلس النواب المنصوص منظمة إلى حین صدور القوانین ال (( 201مادة  
مقتضى التعدیل الدستوري السابع یسري على أعضاء مجلس النواب علیھا في مقترح لجنة فبرایر المعتمد ب

جوازات وبشكل مؤقت التشریعات المنظمة للمعاملة المالیة ألعضاء المؤتمر الوطني العام . كما یمنحون 
))طبقا ألحكام القوانین المنظمة للعمل السیاسي والقنصلي في لیبیا . دبلوماسیةسفر   

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
: الصادرة عن مجلس النواب مدونة السلوك من. 3.  
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وایثار الصالح العام تھدف مدونة السلوك واألخالقیات إلى تعزیز قیم الدیمقراطیة والمواطنة (( :  211مادة 
))مسئولیة النیابیة .یز دور الوتعز  
تشكل المبادئ األخالقیة العامة اإلطار المرجعي العام الذي على أساسھ تحدد القواعد (( :  212مادة 

التفصیلیة المنصوص علیھا في ھذا الفصل وھي كالتالي :   
1 وتقدیم المصلحة العامة،  والمواطنین لمصلحة الوطنإیثار الصالح العام: یجب على النواب أن یعملوا  -

أو عینیة لھم أو  منفعة مالیة أومصلحة خاصة وأال یستغلوا صفاتھم أو الصالحیات النیابیة في تحقیق 
))لذویھم.  

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
  تعلیق موجز:

ھذه النصوص ال تحتاج الى تعلیق .. فھي واضحة بذاتھا .. وتحتاج فقط الى تطبیق صحیح وسلیم. 
بما فیھا رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعضاء المجلس نصاً وروحاً ؟! بھا  التزمفھل 

السید فائز مصطفى السراج عضو مجلس النواب.  
ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  

:  شریعات قانونیة أساسیة عامة ملزمةت.  4.  
 

    - -أ   والساري المفعول حتى اآلن :،  1953من أحكام القانون المدني الصادر عام    
 

− "اإلثراء بال سبب"  :182مادة    
یثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، یلتزم في حدود ما أثرى  كل شخص ولو غیر ممّیز،((

)).م قائماً ولو زال األثر فیما بعدلحقھ من خسارة، ویعتبر ھذا اإللتزابھ بتعویض ھذا الشخص عما   
− :"دفع غیر المستحق"184مادة    

)).كل من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقاً لھ وجب علیھ رده.1((  
 

− :"استرداد غیر المستحق"185مادة    
لم یتحقق سببھ أو اللتزام زال سببھ بعد أن یصح استرداد غیر المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفیذاً اللتزام ((

)).تحقق  
 

− :"حدود الرد"188مادة    
.إذا كان من تسلم غیر المستحق حسن النیة فال یلتزم أن یرد إال ما استلم .1((  
النیة فإنھ یلتزم أن یرد أیضاً الفوائد واألرباح التي جناھا، أو التي قّصر في جنیھا. سيء.أما إذا كان 2  
))ائد والثمرات من یوم رفع الدعوى.ال یلتزم من تسلم غیر المستحق برد الفو.وعلى أي ح3  

 

   - -ب   ل :ـشریعات العمـن تـم    
1- القاعدة العامة : األجر مقابل العمل.    
2- واجب".وبشأن عالقات العمل : " العمل حق  2010لسنة  12من أحكام القانون رقم    
3- ، وواجبھم أن یؤدوا أعمالھم بكل جد وإتقان وأن یسلكوا في تصرفاتھم  الوظیفة العامة تكلیف للقائمین بھا 

ً یتفق مع الدین والخلق والكرامة، وأن یكون رائدھم في القیام بأعمالھم  خدمة المواطنین وتحقیق مسلكا
. المصلحة العامة  

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

:تعلیق موجز  
أین نحن من كل ھذا ؟!                  

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
وعلیھ فإن القوانین والقرارات المذكورة بالتفصیل أعاله تعد قوانین وقرارات باطلة ومعدومة لمخالفة    

القواعد القانونیة اآلمرة وفقدانھا ألھم ركن من أركان أي قرار أو قانون وھو السبب المشروع والغایة 
لغلو في منح االمتیازات والمرتبات دون أي مراعاة للصالح العام . منھ، بسبب ا  

 
 

عن االختصاص القضائيثالثاً :   
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) من قانون نظام القضاء فإن المحاكم االبتدائیة ھي صاحبة االختصاص االصیل 14طبقاً لنص المادة (     

وھي صاحبة الوالیة العامة في القضاء.   
ً لنظریة االعتداء       یضا، فإن الدائرة االبتدائیة بمحكمة جنوب بنغازي ، أالمادي في القانون اإلداريوطبقا

ً للتكییف القانوني الوارد بكتاب أ.د. مصطفى  االبتدائیة ھي المختصة وحدھا بنظر ھذه الدعوى، وذلك طبقا
����� ����� ��������� ������� ��������� ����� ������  (كیرة 

������ � ������� ������� -   ������� ����� ����� ���� �����
������ -   ������ ����� ����� ��� �������� ������� ��������-   ��

 ������� ����� ������ ���� –  ����� ����1964  ������ ��� ��
:الذي نقتطف منھ ما یلي  ) �������  

  
عل أساس ان اإلدارة تتبع في سبیل اقتضاء حقوقھا وسیلة تخالف  االعتداء المادي(( تقوم نظریة 

–القانون، فاالعتداء المادي  الطریق الذي رسمھ –كما تدل علیھ عبارتھ   ن تعتدي اإلدارة على أھو  
. القانون  

، وھو أنھ لیس ألحد أن یقضي لنفسھواإلدارة إذ تسلك ھذا السبیل إنما تخالف مبدأ مقرراً            
.فتلجأ إلى القضاء لفض منازعاتھا فاألصل أن اإلدارة تتقید بما یتقید بھ الفرد من تنفیذ نصوص القانون  

األصل ان تباشر اإلدارة االمتیازات المقررة لھا لتحقیق المھمة السامیة التي تقوم بھا وھي حسن      
ً خالفت بھ القانون  ً خالفت بھ سیر المرافق العامة . فاذا أصدرت قراراً إداریا (أو أصدرت قانونا

الدستور) من حیث الشكل أو الموضوع، أو انحرفت بھ إلى غایة غیر تلك التي استھدفھا الشارع، في 
ً لوالیة القضاء اإلداري (أو الدستوري) .  أما إذا أمعنت ھذه الحالة یكون تصرفھا غیر مشروع خاضعا

-أو لكلیھما  في الخروج على القانون بإھدارھا للشكل أو الموضوع -كما ھو الحال في دعوانا الراھنة    
ینقلب نشاط اإلدارة من عمل مشروع إلى إھدار تام لھدف الشارع وتنتفي الحكمة التي من أجلھا منح 

ً مع جسامة ھذه المخالفةالمشرع امتیازاً لھا  ، ویتمثل الجزاء في وھو ما یقتضي جعل الجزاء متناسبا
فتنزل بذلك إلى درجة األعمال تصرفھا عن حظیرة األعمال اإلداریة سقوط امتیاز اإلدارة واقصاء 

  . التي تختص بنظر المنازعات بشأنھا المحاكم القضائیة المادیة

وقد أید الفقھ والقضاء اختصاص المحاكم القضائیة (العادیة) بأعمال االعتداء المادي الذي عّرفھ      
الصارخة للقانون إلى حد ال یصدق معھ على تصرف اإلدارة نص من حالة المخالفة الفقھ والقضاء بأنھ "

قانون أو الئحة (أو دستور)." ولإلدارة في جمیع األحوال ان تتدارك موقفھا فتصحح القرار اإلداري 
. المعیب والمعدوم بقرار مشروع  

یة.واالعتداء المادي یتضمن مخالفة جسیمة من اإلدارة لمبدأ الشرعیة او المشروع        

ومبدأ الشرعیة أو المشروعیة كما وضعھ العمید "دیجي" فحواه أن القاعدة القانونیة تقوم على       
أساسین : أوالً التضامن االجتماعي، وثانیاً روح العدالة .  

–أما الجزاء على الخروج عن مبدأ الشرعیة فیرتب البطالن كجزاء        –بصفة عامة   على مخالفة  
اء من حیث الشكل او الموضوع، والجزاءات ھنا تندرج إلى مراحل ثالثة ھي : مبدأ الشرعیة سو

البطالن واالعتداء المادي واالنعدام .  
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وأركان القرار اإلداري ھي : االختصاص والشكل والمحل والسبب والغایة .        

      ً تختص بھ المحاكم  أما إمعان اإلدارة في الخروج على مبدأ الشرعیة فإن تصرفھا یغدو عمالً مادیا
القضائیة.  

: االعتداء المادي وأعمال السیادة • 	

تتفق أعمال االعتداء المادي مع أعمال السیادة في خروجھا عن مبدأ الشرعیة وإن كانت اإلدارة       
تتحرر كلیة من قواعد الشرعیة بالنسبة ألعمال السیادة وھو ما حدا بفقھاء القانون العام إلى القول بانھا 

نقطة سوداء في جبین المشروعیة أو غصبا لھذا المبدأ . تعد  

أي أن العمل یعتبر عمل سیادة إذا كان الباعث وبالنسبة ألعمال السیادة فإن العبرة بالباعث السیاسي،       
ویتضح من ذلك أن الفارق الممیز بین أعمال االعتداء المادي وأعمال السیادة یرجع إلى ما  علیھ سیاسیاً.
فتباشرھا  سلطة حكم ال سلطة إدارةھ أعمال السیادة من صدورھا من الحكومة باعتبارھا تتصف ب

بمقتضى ھذه السلطة العلیا لتنظیم عالقاتھا بالسلطات العامة األخرى داخلیة كانت أم خارجیة أو تتخذھا 
فھي تنحدر  يوأما أعمال االعتداء الماداضطراراً للمحافظة على كیان الدولة من الداخل أو الخارج . 

أصالً من قرار إداري (أو قانون) تھدف بھ اإلدارة إلى تنفیذ القوانین واللوائح ویخالف القانون مخالفة 
.   ومن ثم فلیست من أعمال السیادة في شيءظاھرة  	

: عناصر االعتداء المادي • 	
أوالً : أن یقترن بتنفیذ مادي .  

ثانیاً : أن یشتمل التنفیذ على عیب جسیم .  
ثالثاً : أن یصیب الملكیة أو الحریة الشخصیة .  

أشكال المخالفة الصارخة للقانون : • 	
االعتداء المادي من الناحیة العضویة . − 	
االعتداء المادي من الناحیة المادیة . − 	
االعتداء المادي من الناحیة الشكلیة . − 	

: نتائج االعتداء المادي • 	
ي .اختصاص المحاكم القضائیة بنظر االعتداء الماد − 	
مسئولیة الموظف واإلدارة بسبب االعتداء المادي . − 	
دفع االعتداء . − 	

مبدأ فصل الھیئات كأساس الختصاص المحاكم القضائیة بنظر االعتداء المادي : • 	
أخرج المشرع المنازعات اإلداریة من اختصاص المحاكم القضائیة وخص اإلدارة بامتیاز لھا عن       

یة تقدیراً منھ لطبیعة عمل اإلدارة، فإذا أتت عمالً من أعمال االعتداء األفراد فأنشأ المحاكم اإلدار
وانقطعت الصلة بین تصرفھا وبین القانون، فإن الجزاء الطبیعي لموقف اإلدارة ھو حرمانھا من ھذا 
االمتیاز . فال تتمتع بالحصانة التي منحھا الشارع للقرارات اإلداریة وال تستطیع أن تتحصن وراء فكرة 

متیاز بمقولة إن االعتداء المادي منسوب لھا، ألن اإلدارة تغدو في ھذه الحالة كالفرد وتتساوى معھ في اال
الخضوع الختصاص المحاكم القضائیة التي تسترد اختصاصھا كامالً وبذلك یزول الحظر المفروض 

لشي إلى أصلھ وھو أمر على ھذه المحاكم فتملك إصدار أوامر لإلدارة والحكم علیھ بالھدم واإلزالة ورد ا
محظور على المحاكم اإلداریة بالنسبة للقرارات اإلداریة المعیبة التي ال تبلغ حد الغصب أو االعتداء .  
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وال یعتبر تصدي المحاكم القضائیة لفعل اإلدارة اعتداء على مبدأ فصل الھیئات إذ ال یوجد قرار       
إداري في ھذه الحالة .   

لفقھاء ھذا الرأي .و أید كثیر من ا       

ونضیف إلى ما قلناه في تأیید ھذه النظریة أن القضاء العادي أكثر حریة من القضاء اإلداري، فھو       
لیس قضاء إدارة على أیة حال ویملك بما لھ من سلطة الحكم على اإلدارة بأمر كالطرد والتسلیم وغیر 

ي . (والحكم برد ما دفع بغیر حق، واسترداد ما ذلك أن یحقق من الضمانات ما ال یحققھ القضاء اإلدار
دفع بغیر حق ... إلخ)  

طبیعة اختصاص المحاكم القضائیة : • 	
. االختصاص الكامل :1  

الدعوى  وما یتفرع منھا باعتباره قاضي المراد باالختصاص الكامل أن ینظر القاضي الدعوى      
وقاضي الدفع، وتطبیق ھذا المبدأ معناه أن المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع تختص بنظر جمیع 
أوجھ الدفاع التي یحصل التمسك بھا ازاء الطلب المقدم للمحكمة . وتشتمل ھذه األوجھ المسائل الفرعیة 

وجھ الدفاع ال تخرج الخصومة عن ألنھ ما دام أن أ ویستند ھذا المبدأ على اعتبارات المصلحة والعدالة
حدودھا فالقضاء مكلف بتمحیصھا ولو كان في األصل غیر مختص بھا، إذ لیس من العدل وال من حسن 

سیر القضاء أن تقطع أوصال الخصومة بعرضھا على محاكم مختلفة .  
ي تقریر عدم وتطورت أحكام القضاء في ھذا الشأن واستقرت على تخویل المحاكم القضائیة الحق ف      

ً دون أن یكون للمسألة األولیة تأثیر على اختصاص ھذه  مشروعیة التصرف الذي یكّون اعتداء مادیا
المحاكم .  

والخالصة أن المحاكم القضائیة تتمتع باختصاص كامل بنظر دعوى االعتداء المادي، ویتفق ھذا       
ً جسی ً ظاالحق مع طبیعة االعتداء المادي باعتباره عیبا ال یحتاج في استظھاره إلى صدور حكم  ھراً ما

بالبطالن من القضاء اإلداري .  
. االختصاص المانع :2  

عتداء المادي وتنفرد بھ وحدھا فال تشاركھا فیھ محاكم القضاء تختص المحاكم القضائیة بنظر اإل
. اإلداري، ومن ثم فاختصاص المحاكم القضائیة مانع من اختصاص جھة القضاء اإلداري 	

طة المحاكم القضائیة في دعاوى االعتداء المادي :سل • 	
تختص المحاكم القضائیة بنظر االعتداء المادي، وھو اختصاص تملك بمقتضاه الحكم على اإلدارة كما       

تقضي على الفرد فتطبق علیھا قواعد القانون الخاص وال تتقید في ذلك بقواعد القانون العام .  
دة اختصاص ھذه المحاكم بتقریر النتائج المالیة المترتبة على االعتداء المادي ویترتب على ھذه القاع      

من حیث حریتھا في تقدیر التعویض وانفرادھا بھذا التقدیر .  
ً إلزام اإلدارة بطلبات معینة فتصدر لھا أمراً بالرد والطرد والتسلیم، وتستطیع ھذه        كما تملك أیضا

غرامات مالیة إلرغامھا على التنفیذ، وتختلف سلطة المحاكم القضائیة في ھذا المحاكم الحكم على اإلدارة ب
المجال عن سلطة المحاكم االداریة الن ھذه المحاكم ال تملك القضاء على االدارة بأمر معین فھي مقیدة 

. بالحكم بالتعویض او االلغاء  
 
	

الحكم بالتعویض :  • 	
تختص المحاكم القضائیة بتقدیر النتائج المالیة المترتبة على وقوع اعتداء مادي فتملك الحكم على      

. وتتمتع المحاكم بسلطة  اإلدارة بجبر الضرر الناشئ عن تصرفھا وتلزمھا بأداء التعویضات المطلوبة
.  كاملة في ھذا التقدیر فتقضي بالتعویض عن كافة االضرار التي تلحق الفرد  
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الحكم على اإلدارة بأمر :  • 	

ال تقف سلطة القاضي عند الحكم بالتعویض فقد ال یكون كافیاً لجبر الضرر الذي أصاب الفرد فیستطیع      
القاضي ان یحكم بطرد اإلدارة وإلزامھا بالرد وھدم المنشآت التي تقیمھا وبالغرامات المالیة لحملھا على 

. )) التنفیذ العیني  
 

 

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

  عن توافر الصفة والمصلحة للمدعینرابعاً : 
 

كالھما متوفر في ھذه الدعوى للمدعین جمیعاً بصفاتھم وذواتھم .  
 

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

  عن توافر الصفة بالنسبة للمدعي علیھمخامساً : 
الدعوى یحق مخاصمتھم في ھذه الدعوى ، وكذلك الجھات جمیع المدعي علیھم االصلیین بصفاتھم في ھذه 

األخرى المدعي علیھا (في المواجھة) كخصوم في المواجھة لیكونوا على علم تام بھذه الدعوى ومجریاتھا.  
 

 

ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
عن اإلعذار القانونيسادساً :   

 
بصفاتھم وبذواتھم ، فإنھم  المدعي علیھمحریصین على عدم تصعید مطالبھم تجاه  مدعینال وحیث أن      
لھم بالعدول عن قراراتھم وقوانینھم المعیبة الموصوفة أعاله عن طریق إصدار  اإلعذارتوجیھ  اختاروا

على األقل تعدیلھا بما یرفع عنھا الغلو والمغاالة في التقدیر. / وقرارات وقوانین بإلغائھا أو  
ق: ـریـن طـوذلك ع       

 
. 195/2015قرارھم رقم  بإلغاء. إصدار مجلس النواب لقرار جدید 1  
. 5/2015. إصدار مجلس النواب لقانون یلغي بموجبھ قانونھ رقم 2  
، واسترداد المبالغ 514/2015. إصدار مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لقرار جدید بإلغاء القرار رقم 3

) عشرة مالیین دینار المدفوعة بغیر وجھ حق للنواب.10.000.000(المدفوعة وقدرھا   
، وإلغاء كل ما ترتب 66/2014. إصدار مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لقرار جدید بإلغاء قرارھم رقم 4

علیھ من آثار.  
  .......رواتب األعضاء المقاطعین رقم القانون بدفع  ار /رقانون یلغي الق . إصدار مجلس النواب لقرار /5
بشأن مرتبات أعضائھ والحكومة  3/2015. إصدار مجلس النواب لقانون جدید بإلغاء قانونھم رقم 6

كلمة راتب شھري بكلمة مكافأة شھریة وتخفیضھا الى الحد المعقول والمقبول بحیث  واستبدالوالوزراء ، 
) خمسة آالف دینار لیبي شھریاً .5000ال تجاوز (  

.إلى الحد المعقول أو یعدلھ  2016) لسنة 3رقم ( لقرار یلغي قرارھماسي . إصدار المجلس الرئ7  
. إصدار الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور لقرارات تعدل قراراتھم الجائرة بحیث تكون ضمن 8

الحد المعقول للمكافأة. وإعادة المبالغ المدفوعة بغیر حق وإعادة السیارات الى الجراج الحكومي.  



16 	
	

تھم المتعلقة بقیمة رواتبھم المبالغ فیھا المؤتمر الوطني العام و المجلس األعلى للدولة لقرار إلغاء. 9
ومزایاھم المالیة والعینیة .  

 لقرارتھم المتعلقة بقیمة رواتبھم المبالغ فیھا ومزایاھم المالیة والعینیةحكومة االنقاذ الوطني  لغاءإ .10
.وتخفیضھا للحد المعقول  

المدعى علیھم/المطعون ضدھم، بصفاتھم وذواتھم، برد ما استلموه من أموال نقدیة أو منقولة  . قیام11
(سیارات وجوازات حمراء وغیرھا) إلى الخزانة العامة، بموجب محاضر تسلیم وتسلم إلبراء ذمتھم، تنشر 

على الناس بكافة وسائل اإلعالم .   
 

ضدھم،  ةالراھن الدعوىرفع  التقاءصحیفة واإلعذار أسابیع من تاریخ إعالن ھذه ال 4وذلك خالل     
تلك القوانین والقرارات المخالفة للتشریعات القانونیة  رلناس وامتصاص امتعاضھم من إصداغضب ا واتقاء

االساسیة الموضحة أعاله والمخالفة للسلوك السوي الذي یتعین ان یلتزم بھ النائب أو الوزیر خاصة في ھذه 
-والسلطة المرحلة الحّساسة التي یمر بھا الوطن الذي حاول دواعش الدین اختطافھ ویحاول دواعش المال   

- صنوفھمعلى مختلف  .واستقراره سرقة قوتھ وتأخیر نمّوه وتطّوره    
 

ـــــــــــ   .   ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

: ع الفیسبوك قبصفحة النائبة /آمال بعیو على موما ورد   
:كشف مقار إقامة أعضاء مجلس النواب ((   
) عضو في شرم الشیخ .11. عدد (1  
االسكندریة.ي ) عضو ف24. عدد (2  
) عضو في دبي.14.عدد (3  
) عضو في تونس. 15. عدد (4  
موجودین بمدنھم.) عضو 25. عدد (5  
) عضو مقاطع.30. عدد (6  
) عضو فقط في طبرق ولم یستطیعوا عقد جلسة صحیحة .51. عدد (7  

 

  نعم الوكیل .حسبنا هللا  تعلیق موجز :
 

ـــــــــــ   .   ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

: سعید ذوقھ  / محاميما ورد بصفحة ال     

 8/8/2012مجلس الدولة وبقایا المؤتمر استلم السلطة من االنتقالي في  برأسیھالمؤتمر الوطني العام  •
شھراً . 55فیكون حتى ھذا التاریخ قد امضى   

ویكون حتى ھذا التاریخ قد بقى  4/8/2014مجلس النواب : استلم السلطة وعقد أولى جلساتھ في  •
شھر فقط . 18شھر مع أن مدتھ  26بالسلطة   

الھیئة التأسیسیة لصیاغة الدستور مدة والیتھا أربعة أشھر تبدأ من تاریخ انعقاد أولى جلساتھا، التي  •
. لكنھا باقیة بال سند دستوري منذ ثالث سنوات إال شھر واحد . 21/4/2014كانت یوم   

كل عضو من ھذه الجھات الثالث بحسب  وقد قام صدیق متخصص في عملیات الحساب لما قبضھ •
ً من مرتبات وعالوات وامتیازات متعددة و... و.... فقدر أن كل عضو في المؤتمر قد  المعلن رسمیا

) ملیون ومائة ألف دینار .1.100.000قبض من الخزانة العامة (الخاویة) (  
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لیوم ما یزید عن أما مجلس النواب ولجنة الستین فقد تجاوز ما قبضھ كل عضو فیھما حتى ا •
) ستمائة ألف دینار (من الخزانة الخاویة) ھذا عدا السلف بأرقام كبیرة المشكوك في 6.00000(

تحصیلھا .  
أما الحكومات الثالث بسفاراتھا (الثالثیة) وجیوشھا الثالث وملیشیات البعض منھا .. فحدثوا وال  •

ھم جمیعاً یقول :حرج ..! وأمام ھذا (الدق اللي على أصلو وفصلو) فلسان حال  
" لیذھب الدستور وانتخابات برلمانیة جدیدة ورئیس حكومة واحدة والشعب الغلبان إلى الھاویة كما 

  قال أحدھم وھو على قمة السلطة الیوم : أما ھم فباقون ویتمددون !!. "
 

ـــــــــــ   .   ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

  8/4/2017بتاریخ  :محمود عزیز /سیدبصفحة ال نشرما 
نت مع إلغاء رواتب "ھل أمؤداه :  2017استفتاء على صفحات الفیس بوك بشھر ابریل نشر طلب      

التقاعدیة للبرلمانیین"   
–نعم                               ال : انشرھا بالضغط على مشاركة    

النواب باعتبارھم لیسوا موظفین عمومیین، وقد حددت  مرتباتنظمة البرلمانیة ال یحددون (( في األ      
طیلة مدة عضویتھم في المجلس تنتھي بانتھاء عضویتھم . مكافآتلھم   

(الشیوخ مكافآت أعضاء مجلس األمة تحدد بقانون " 1951للیبیة من دستور المملكة ا )131( م      
مجلس األمة الذي قررھا ." والنواب) على أن كل زیادة فیھا ال تسري إال بعد انتھاء مدة  

       ً بل یعتبر جریمة في حق الشعب اللیبي  كبیراً  وما حدث من قبل المؤتمر الوطني العام اللیبي كان خطأ
حینما تخلى عن المھام األساسیة التي كانت مطلوبة منھ وھي :  

ــ التكلیف بتشكیل وزارة لتسییر األمور .  
ئة التأسیسیة للدستور .ــ تكلیف أو االعداد النتخابات الھی  

یعتبر غیر شرعي لعدم اعتماده من جھة اقشة مرتبات مجلس النواب واصدار قانون واتجھ إلى من      
خرى أعلى للدولة، وكذلك أن یصدر ھذا القانون من صاحب مصلحة، وھو ما یخالف القواعد القانونیة أ

ومؤسسات المجتمع المدني لم تقم باالعتراض المعروفة، واستغرب من القانونیین والحقوقیین والمحامین 
على ھذا القانون والمطالبة بإلغائھ واستبدالھ بمكافأة برلمانیة تنتھي بانتھاء العضویة .  

كیف كان یعامل أعضاء مؤتمر الشعب العام في النظام السابق ؟!.وھنا أسأل         
أما فیما یتعلق بتطبیق قانون التقاعد على أعضاء المؤتمر الوطني ومن یسیر في ركبھ ومجلس النواب       

ومن یسیر في ركبھ والمجلس الرئاسي ومن یسیر في ركبھ والمجلس األعلى للدولة ومن یسیر في ركبھ ... 
التقاعد واالقتصاد لصندوق تعتبر جریمة في حق الشعب اللیبي، وكارثة كبرى ستلحق بالوضع المالي 

. اللیبي  
"وقد سبق لي أن طالبت واكرر ندائي إلى القانونیین بجمیع فئاتھم الوظیفیة وبخاصة المحامین وكذلك       

مؤسسات المجتمع المدني، أن وجدت حقیقة، برفع دعوى للمطالبة بإلغاء ھذا القانون الجائر وإعادة المبالغ 
الوطني العام وتابعیھم وأعضاء مجلس النواب وتابعیھم وأعضاء المجلس المالیة التي أخذھا أعضاء المؤتمر 

الرئاسي وتابعیھم وأعضاء المجلس األعلى للدولة وتابعیھم إلى خزینة الدولة .  
یم قتصادیین بدراسة ذلك وتقداالوعلیك أستاذنا الفاضل (یخاطب د.جمعھ الحاسي) وزمالئك المالیین و      

العلیا أمام هللا عز وجل  اإللھیةمانة سنحاسب علیھا جمیعاً غداً بمحكمة العدل وھذه أ الحقائق الكارثیة للشعب
)) من علم ومعرفة وهللا على ما أقول شھید .. واللھم أشھد أني بلغت بما أتاني هللا  
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ـــــــــــ   .   ـــــــــــ   .   ــــــــــــ          

 
 

:  ببعض الدول األخرى أعضاء مجلس النواب مواٍز لمكافآتكشف  •  
) دینار تونسي2400نواب تونس : ( .1  
) یورو 7.000نواب ایطالیا : ( .2  
) یورو 5.600نواب فرنسا : ( .3  
) یورو 7.250: ( ھولندانواب  .4  
) یورو7.583نواب الدنمارك : ( .5  
) یورو 10.000نواب النمسا : ( .6  
د.ل . ؟! 16.000) یورو = 11.428نواب لیبیا : ( .7  

دینار شھریاً) ومتوسط دخل المواطن  450مع مالحظة أن متوسط دخل المواطن اللیبي العادي (      
یورو). 4.583یورو)، ومتوسط دخل المواطن العادي بالدنمارك ( 3.750العادي بھولندا (  

ـــــــــــ   .   ـــــــــــ   .   ــــــــــــ  
 

:یاھم كشف مرتبات أعضاء المجلس االنتقالي ومزا •  

1- ) ثالثة آالف دینار3تب شھري (رم. 1     
2- ملم 9مسدس . 2     
3- جواز سفر دبلوماسي . 3     

) عضو .       إلى أحكامھ علماً بأن عددھم ( 5/2015فھم القانون رقم . أضا4 إأضا  
 

  : مرتبات وأعضاء المؤتمر الوطني العام بطرابلس •

      1- ) ألف دینار مرتب شھري12(         2- ألف دینار سلفة 30   
      3- الف دینار بدل نقدي 45         4- جواز سفر دبلوماسي   
      5- ) دینار500شفرة ھاتف (         6- جھاز حاسوب   
      7- ملم 9سالح مسدس          8- حراسة   
      9- سفر وبعثات للخارج   10-   

 

:  مرتبات ومزایا أعضاء مجلس النواب بطبرق •  
 

•       1- ) ألف دینار مرتب شھري16(         2- شفرة واتصاالت   
      3- بدل سفر بالطائرة وعالج بالخارج لھ والسرتھ         4- ألف دینار بدل سیارة 65   
5-   .5- ) ألف دینار شھریاً 14راتب تقاعدي (   6-   .6- عھد مالیة   
7-   .7- سلف مالیة   8-  .  

         
ـــــــــــ   .   ـــــــــــــــــــــــ   .     

 
 

سابعاً : الطلبــــــات  
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 دعوانالكل ما تقدم، ولما سندلي بھ بجلسات المرافعة، وبمذكراتنا الشارحة الختامیة فإننا ننھي صحیفة 
بالطلبات التالیة :     

 

. واختصاص محكمتكم الموقرة بنظرھا الدعوىقبول  : أوالً   

وفي الموضوع :  ثانیاً :  

الحكم ببطالن القوانین والقرارات الموصوفة بصدر ھذه الصحیفة وإلغاء كافة اآلثار المترتبة علیھا  .1
منذ تاریخ صدورھا واعتبارھا كأن لم تكن .  

المصروفة بدون وجھ حق إلى خزانة والمنقوالت إلزام المطعون ضدھم برد المبالغ والسیارات  .2
الدولة .  

ندب لجنتین من الخبراء المحاسبین التابعین لدیوان وى : بالحكم تمھیدیا وقبل الفصل في الدع .3
المحاسبة وھیئة الرقابة اإلداریة للقیام بالمھام اآلتیة : باعتبارھما جھازین رقابیین :  

تكون مھمتھا تقدیم تقریر مفصل بحصر النفقات والمصاریف والمرتبات التي قام  لجنة أولىأ. 
لبیضاء (بتونس وصاللة) ، والحكومة المؤقتة بالبیضاء، مجلس النواب بطبرق، ولجنة الستین با

لألصول المحاسبیة والقانون المالي للدولة بإنفاقھا منذ مباشرة مھامھم حتى اآلن، ومدى موافقتھا 
وذلك من واقع ما توفر لدى الدیوان والھیئة من معلومات ضمن تقاریرھم السنویة المھنیة، أو مما 

  استجد من معلومات . 

مصاریف ونفقات تكون مھمتھا مماثلة للجنة األولى لتقدیم تقریر مفصل حول  لجنة ثانیةب. 
المؤتمر الوطني العام بطرابلس، وحكومة االنقاذ الوطني بطرابلس، وحكومة الوفاق الوطني 

ومجلسھا الرئاسي بطرابلس، والمجلس األعلى للدولة بطرابلس .  

جل محدد .وتقدیم تقریرھما للمحكمة الموقرة خالل أ  

األخرى . المدعینمع حفظ كافة حقوق  .4  
إلزام المطعون ضدھم بالمصاریف والرسوم القضائیة . .5  

 

ــــــــــــــــــــ . ـــــــــــــــــــــ  

 

ثامناً : خاتمة صحیفة االفتتاح   

ومن ضمنھ وطننا .. فذاكرة  ن عجلة التاریخ تدور وتسجل كل ما یحدث في ھذا العالم المضطرب ..إ      
حكم و فاحذروا حكم التاریخ .. .. یرحم أحداً  الوطن تزخر بصفحات بیضاء وأخرى سوداء .. والتاریخ لن

. یوم ال ظل إال ظلّھ .یوم اللقاء .ان الدیّ  ةكماحاء .. ومالقض  

تحدید من خاللھ یتم  توصیف الوظیفي/المھني،إلى اصدار ضوابط موّحدة وملزمة لل وما أحوجنا الیوم      
ضوابط الوظیفة/الوظائف العامة في الدولة والمجتمع (الدرجات الوظیفیة)، وتحدید مرتب كل منھا، ومدد 
الترقي من درجة إلى أخرى، وشروطھ، ومرتب كل وظیفة الشھري ومزایاھا العینیة الالزمة لھا، ذلك 

داریة لجمیع الوظائف والرتب المدنیة والعسكریة وشبھ تطبیقا لمبدأ وقاعدة المساواة في المعاملة الوظیفیة اإل
الصادر عن منظمة العمل العربیة/مكتب العمل العربي بالقاھرة،  العسكریة، استھداء بالتصنیف المھني

وغیرھا من المنظمات المماثلة .  
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ً إلى العودة إلى اتباع نظام "الجراج الحكومي لسیارات ومر       كومة/الدولة" بات الحكوما أحوجنا أیضا
لوقف ھذه الفوضى المالیة واإلداریة التي استشرت بإھدار المالیین من الدینارات لشراء سیارات 

حكومة/عامة ثم تختفي أو تملك للوزراء والمدراء .  

ومن حق الشعب ان یراقب نوابھ وأن یراقب حكوماتھ، ویراقب كافة أجھزة وھذا قلیل من كثیر ..      
، وهللا المستعان . الدولة  

-15وأن الشعب اللیبي الذي خرج أیام       ، وخرج یوم جمعة إنقاذ بنغازي 2011فبرایر 26
إلنقاذ طرابلس، سیھب مرة أخرى إلنقاذ كامل الوطن من  17/3/2017، وخرج یوم 21/9/2012

غاصبي السلطة والمال .  

ك ـلـــذل  
بالحضور أمام محكمة  موكلفتھه الصحیفة ھذصورة من  مإلیھأنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن       
ً  الكائن الدائرة المدنیة الكلیة  االبتدائیة بنغازي جنوب بنغازي  ونیابات جنوببمجمع محاكم مقرھا حالیا

ً بھا صباح یوم : ................ الموافق : ................ شارع الحجاز بالماجوري   بجلستھا التي ستنعقد علنا
.  بالطلبات الواردة أعاله ملسماع الحكم علیھوما بعدھا حاً اعلى تمام الساعة التاسعة صب  

 
 
 

)المستلـــــم(          )                                                    المحضــــر(                   
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