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 لخاتمــــة أ

ذُأل انثؽس يٕمٕعح انٕفف  يفٙ انؾفاش انعفاْهٙ ٔبعفثاتّ ٔبَٕاعفّ ٔانا  فح       

تٍٛ انٕاف  ٔانًٕفٕف يٍ ؼٛس دالنح انخطاب ٔانقٕسج تًُٛٓفا   بيفا بْفى انُرفا ط 

 انرٙ ذٕفم إنٛٓا يٓٙ :

ّ عفٍ انعًفال نٕف  يطشج الصيد هثٛاح اإلَغفاٌ ٔانؾفاعش انعفاْهٙ يفٙ تؽصفب .1

ٔعففش انٕظففٕد ٔافرؾففاف َففٕايٛظ انؽٛففاج ؼففٍٛ ٚغففشغ تففٍٛ ا سك ٔانغففًا  ٔيففا 

يًٛٓا يٍ بؽكال انٕظٕد ٔانؽٛاج بٔ ؼفٍٛ ٚؽفأل بٌ ٚاثفش عفٍ ا يكفاس ٔانًافاَٙ 

 انرٙ ٚعٛؼ تٓا فذسِ ٔخاهشِ ٔعقهّ .

َفاففال ٔانإاهفف  ٔانرفففشش انفففٕس٘ عففٕا  بفففاٌ تففٍٛ إلإٌ انٕففف   ففا ى عهففٗ ا .2

 انًرهقٙ . واْهٙ بانؾاعش انع

 ا يففاٌبداج ذففذخٛم نهؾففاعش انعففاْهٙ نٛثاففس يففٙ َفغففّ  اإٌ انؾففاش ٔانٕففف  فاَفف .3

 انضياٌ ٔانًكاٌ . ٘ٔانرٕاصٌ إشثاذا نزاذّ تإهاس

نٕففف  نففذٖ انعففاْهٙ بعففهٕب بعطففاِ انقففذسج عهففٗ ذكففٍٕٚ انقففٕس ٔانففذالالخ ب .4

 ٔانرفٔٚم .ٔانًااَٙ ٔانشيٕص تقٕسج يثاؽشج بٔ غٛش يثاؽشج ٔبؼٛاَا تانشيض 

ُففٕم يففٍ انؽقٛقففح انًرشاتطففح انًركايهففح ف َظففش انؾففاعش انعففاْهٙ إنففٗ انٕففف  .5

ا ظفففضا  يانققفففٛذج داسخ يٕامفففٛآا ٔذافففذدخ نٕؼاذٓفففا  َٓفففا ذًصفففم انؾفففإس 

ٌ انٕففف  ؼقٛقففح ياشيٛففح يشذثطففح إانففذاخهٙ انقففادس إلَغففاٌ اناقففش ٔعهٛففّ يفف

 تقذس انؾاعش انعاْهٙ عُذ ذفغٛشِ نهٕظٕد بٔ نإاهفّ .

انًٕمففٕعاخ انرففٙ ذُأنٓففا انثؽففس ٔانعٕاَففة انًخرهفففح انرففٙ  تففانشغى يففٍ ذاففذد .6

ذطفففشس إنٛٓفففا إال بَٓفففا يفففٙ ؽفففكهٓا انافففاو  فففذ ؽفففكهد َٕعفففا يفففٍ انٕؼفففذج انفُٛفففح 

ٔانًٕمٕعٛح ٔانرٙ فاٌ انٕف  عثثا يٙ ظاهٓا ذرًصم ْفزِ انٕؼفذج عفٍ هشٚف  

 انشتو تٍٛ انفكشج ٔانهغح ٔيٍ شى انقٕسج انًرؾكهح يع إٚقاعٓا ٔظشعٓا .

ٕفففف  يفففٙ انؾفففاش انعفففاْهٙ ٔسد عهفففٗ َفففٕعٍٛ : ا ٔل : ْفففٕ انٕفففف  إٌ ان .7

انرعشٚففذ٘ انخففاسظٙ نلؽففكال ٔانٓٛ ففاخ عففٍ هشٚفف  انثؽففس عففٍ يٛففضج عايففح 

يؾففرشفح ٚغففرطٛع انؾففاعش بٌ ُٚغففعى يآففا ٔٚؾففاش تففانرٕاصٌ   نٓففزا ظففا  ٔففففّ 



يارًففذا عهففٗ ا ظففضا  انخاسظٛففح نلؽففٛا  ٔال َكففاد َؾففاش تقففٕذّ تففم ْففٕ ٚففركهى 

َٔففشاِ يُففذيعا يففع بنففٕاٌ انٕظففٕد ٔانؽٛففاج   يكففاٌ ْٔففٕ ٚقفف  تقففٕسج يرخفٛففا 

ذعشٚذٚح ٔاففا خفٛا ٚؾٛش إنٗ بظضا  انٕظٕد ْٕٔ يّٛ يٍ غٛش إؽاسج إنفٗ َفغفّ 

. 

نٕف  انرعشٚذ٘ انًاد٘ انًؽغٕط ٔظذ عُذ انؾاعش َرٛعح ظشٔف انقؽشا  ب .8

ٌ إٗ ؽففٙ  ٔانقاعففٛح ٔانفُففا  ٔانًففٕخ انففز٘ ٚففذٔس يٛٓففا   يٓففٕ نففى ٚكففٍ ٚثقففٙ عهفف

اخرهفد بعثاتّ يكفٌ اننٛام انفز٘ ٚؽفظ تفّ انعفاْهٙ يفٙ انقفؽشا  انفذايع َؽفٕ 

َففذياض يففع انًٕظففٕداخ عففٍ هشٚفف  بٔفففايٓا انخاسظٛففح ٔيففٍ شففى اإلانًؾففاسفح ٔ

 إتشاصا ن َا انؾاعشج تانفقذ ٔانرّٛ .

إٌ انؾففاعش انعففاْهٙ ؼففٍٛ ٚارًففذ عهففٗ انٕففف  انخففاسظٙ ًٔٚٛففم إنٛففّ يٓففٕ يففٙ  .9

عففٍ إدساا انرقففٕٚش انؾففإس٘ بٔ ذًصٛففم انؾففإس عففٍ هشٚفف  انؽقٛقففح  افففش 

انخٛال ٔيٍ شى إتشاصِ عهٗ عطػ انققٛذج   يطثٛافح عقفم انعفاْهٙ انثذا ٛفح غٛفش 

 ادسج عهٗ ذكٍٕٚ يكشج يإُٚح يعفشدج نفزنن َفشاِ ًٚٛفم إنفٗ انقفٕسج انخاسظٛفح 

 نهؾٙ  انًفشاد ٔفففّ بٔ ًٚٛفم انفٗ انؾفكم انُٓفا ٙ نهقفٕسج نٛثفشص يفا ٚفذٔس يفٙ

 -يٍ عهٗ ؽافهح انًاهقاخ  -فذسِ ٔخاهشِ ْٔزا يا َهًؽّ يٙ انققا ذ انطٕال 

ٔيٍ يعًٕم ا ؽكال انُٓا ٛح نهقٕس ٔا غفشاك ٔانهٕؼفاخ ٚقفم إنفٗ انًفشاد 

 نٛخثش عُّ .

ٚففذل عهففٗ عاهفففح  ٕٚففح نففذٖ انؾففاعش انعففاْهٙ  انرعشٚففذ٘إٌ انٕففف  انخففاسظٙ  .11

ًرخهففح نهٕظفٕد يفٙ ففٕسذّ َّ ًٚٛم إنٗ إؽفشاا افثفش  فذس يفٍ انقفٕس انإؼٛس 

 ٔٔففّ ْٔزا دنٛم انًٛم َؽٕ انؽة ٔانرؾاسا ٔانرااه  .

نٕف  انرعشٚذ٘ ٚذل عهفٗ ففذس انراثٛفش نفذٖ انؾفاعش انعفاْهٙ  َفّ ٔفف  ب .11

ٔا ع ذؽفد يفا ٚرذأنفّ يفٍ انًؽغٕعفاخ ٔانًادٚفاخ ْٔفزا انرففشش تانًفادج ٔانؽفظ 

 –فًا يٙ انطهفم  –ال انًثاؽش َفاإلٚرفذٗ يٍ انراثٛش انفٕس٘ اَٜٙ انٕا ع ذؽد ا

 يٕٓ ذفشش ٔاَفاال َٔراض ؽاش٘ ٔنٛذ انهؽظح . 



إٌ عففذو انقففذسج نففذٖ انؾففاعش انعففاْهٙ عهففٗ ذشظًففح ؽففإسِ يففٙ ؽففكم ياففاٌ  .12

ٔظذاَٛففح راخ هثٛاففح ؽففاعشٚح يارًففذج عهففٗ انخٛففال غهففة انٕففف  انرعشٚففذ٘ 

انطثٛافح انًاد٘ يٙ انكصٛش يٍ بٔفايّ  َّ ٔف  اعرًفذ عهفٗ انفُفظ انًرففششج ت

ٔانٕا فع ْٔفزا ؽففًم ا يكفاس انًإُٚفح ٔانشٔؼٛففح انًعفشدج فانعًفال   ٔانقففثش   

 ٔانخٕف   ٔانقٕج   ٔانؽضٌ   ٔغٛش رنن . 

ٌ إَٕعفا يفٍ انُغفا ٔانًؽاففاج انؽشيٛفح انقفشف يٓفٕ ٔانٕف  انرعشٚذ٘ نٛظ  .13

فاٌ فزنن إال اَّ ٚقذس عٍ َفظ ٔٔظذاٌ يرقفذ يرففشش إَغفاَٙ ٚثؽفس عفٍ يعفٕج 

ض ٚغهو عهّٛ يؾاعشِ يكاٌ بٌ اذعفّ إنفٗ انخفاسض ٔانؾفكم انخفاسظٙ  َفّ ٔيخش

خرضال نلؽكال ٔنهًغاياخ ٔا صيُح ٔا يكُح ٔففًَفا ْفٕ إلَٕم يٍ انرنخٛى ٔا

اعراادج نّ ٔظًع  هشايّ إشثاذا نزاخ ينطشتح  هقح يٍ غٛش اترذام نٕا فع ظذٚفذ 

ٕاؼفذج ٔففَٓفا يرؽف  خاسض إهاس ٔصياٌ ٔيكفاٌ انؾفاعش نفزنن ذففذٙ انققفٛذج ان

 هثٛاٙ ذؾاْذ يّٛ بنٕاٌ انؽٛاج ٔانٕظٕد يٙ فٕسج ٔيكاٌ ٔاؼذ .

نٕففف  انرعشٚففذ٘ يففٙ تؽصففّ عففٍ انؾففكم انخففاسظٙ نففى ٚرغايففم عففٍ ؼٛصٛففاخ ب .14

انقففٕسج ٔانؾففكم انًُقففٕل عُففّ ٔانٛففّ فففانهٌٕ   ٔانغففشعح   ٔانٓٛ ففح   ٔانؽعففى   

تفشاص افثفش  فذس يفٍ ٔاعٛا تقذسج ْزِ انؽٛصٛاخ عهٗ إفاٌ انؾاعش   ٌٔغٛش رنن 

 انًاُٗ انز٘ ٚذٔس يٙ داخهّ عٍ هشٚ  انقٕسج انخاسظٛح ٔيا ٚراه  تٓا . 

َفذياض بدٖ إنفٗ إليؽأنح انرغهغم ٔانرؾاسا يع ا ؽٛا  تؽصفا عفٍ انرفٕاصٌ ٔا إٌ .15

انرذاخم يا تٍٛ ظًٛع بَٕام انٕظٕد يٙ انقٕسج انؾاشٚح انخاسظٛح   نفزنن َهًفػ 

ذاخم انكثٛفش تفٍٛ يفا ْفٕ ؼفٙ ٔيٛفد يفٍ يٙ يٕمفٕعاخ انٕفف  انخفاسظٙ انرف

بظففضا  انٕظففٕد تففٍٛ اإلَغففاٌ ٔانؽٛففٕاٌ ٔانطٛففش ٔانؽؾففشج ٔانضٔاؼفف  ٔانعثففال 

 ٔا ؽعاس ٔانُثاخ ٔانًطش ٔانغٛى ٔانشٚاغ ٔيٕاهٍ انًٛاِ ٔعذج انؽشب .

إٌ فففم يهًففػ يففٍ ي يففػ ٔبغففشاك انٕففف  انخففاسظٙ ْففٕ ا ًَففٕرض ا عففًٗ  .16

ْهٙ يٙ تؽصّ عٍ انًصال ٔانخهٕد نهُفظ انثذا ٛفح انز٘ ٚؽًم انزاخ اناهٛا نذٖ انعا

 عرقشاس ٔانرٕاصٌ .إلانعاْهٛح انثاؼصح عٍ ا



بيففا انُففٕم انصففاَٙ : يٓففٕ انٕففف  انٕظففذاَٙ ْٔففٕ ٔففف  ذفففشش تقففٕسج فثٛففشج  .17

تؽٛصٛففاخ ٔظففشٔف انقففؽشا  انقاعففٛح انرففٙ عففاػ يٛٓففا انؾففاعش انعففاْهٙ ؼٛففس 

نطااو ٔانؾشاب ٔيا ٚرشذفة عهفٗ فإتح اناٛؼ ٔانًقاو ٔانرُقم انذا ى تؽصا عٍ ا

ْزا انرُقفم يفٍ يخفاهش انؽفشٔب ٔانقرفال انًغفرًش ٔانفذا ى   يإايفم انفُفا  بيفاو 

بَظاس اإلَغاٌ انعاْهٙ ْٙ بفصش يٍ عٕايم انثقا  بفاٌ يفٍ انُاؼٛفح انعغفذٚح بٔ 

 يٍ َاؼٛح انٕظٕد ٔانطثٛاح ٔيٍ شى انقشام اإلَغاَٙ . 

نففٗ إظٓففاس بفثففش  ففذس يففٍ ففففاخ انصُففا  نٕففف  انٕظففذاَٙ يصففم يٛففم اإلَغففاٌ إب .18

ٔاإلععاب ٔاإلفثاس يٙ انٕ د َفغّ انز٘ بساد يُّ انؾاعش إتشاص اننذ يفٍ ْفزِ 

 انقفاخ نغٛشِ .

ظرًفاعٙ انفز٘ إلإٌ انٕف  انٕظفذاَٙ َفٕم يفٍ انًافادل انًٕمفٕعٙ ٔانفزاذٙ ا .19

ؼففأل يففٍ خ نففّ انؾففاعش إتففشاص َفغففّ يففٙ يٛففايٙ انقففؽشا  تففاخر ف ا عففانٛة 

 اك انؾاشٚح انرٙ عهكٓا إتشاصا نًا ٚشٚذ بٔ ٔففا نًؾاعشِ .ٔا غش

انٕفف  انٕظفذاَٙ ًٚصفم ففٕخ انؾفاعش  فم يا ذطشس إنّٛ انؾاعش انعاْهٙ يفٙ .21

َففّ َففٕم يففٍ إٚغففًاّ غٛففشِ    بٌاناففانٙ انففز٘ ٚعففة إٚقففانّ إنففٗ انغٛففش ٔٚعففة 

انظٓففٕس ٔانثففشٔص نففزنن ٚظٓففش فففٕخ انؾففاعش ُْففا ٔامففؽا غٛففش يرخفٛففا ٔسا  

 رعشٚذ٘ .انقٕس ٔا ؽكال انخاسظٛح فًا يٙ انٕف  ان

انٕظففذاَٙ نففى ٚكففٍ َض ففا ْٕٔاٚففح ٔنٓففٕا تففم ْففٕ ؼاظففح ياهٛففح َاتاففح يففٍ  بنٕففف  .21

ظشٔف انقؽشا  انقاْشج عاٗ إنّٛ انؾاعش انعفاْهٙ ففٙ ٚؽقف  نُفغفّ انرفٕاصٌ 

ٔانؾإس تا يٍ انز٘ ٚثؽس عُّ يٙ يعرًع ذغٕدِ اناذأج ٔانرخهخم ٔانقه  يفٍ 

 يغرٕٖ انفشد إنٗ انقثٛهح يانًعرًع . 

شٔف انقؽشا  ظاهفد انثؽفس عفٍ ا يفٍ يفشذثو تانعًاعفح   يفانفشد غٛفش ظ إٌ .22

 ادس نٕؼذِ بٌ ٚاٛؼ يٙ يعاْم انقؽشا  تفم بَفّ ٚؽرفاض إنفٗ انعًاعفح يفٙ ففم 

ٔ د ْٔزا انغثة ظام يٍ انؾاعش بداج تٛذ  ثٛهرّ   يكاٌ انٕف  انٕظفذاَٙ ٔيفا 

 –شد اسذففثو تففّ يففٍ ؽففاش ٔبغففشاك ؽففاشٚح عفف غ انقثٛهففح انرففٙ ظاهففد يففٍ انففف

بداج هٛاففح تٛففذْا ٚعففة عهٛففّ إهاعففح بٔايشْففا َٕٔاْٛٓففا ٔإال ذاففشك  –انؾففاعش 



عاػ انؾاعش يٙ اصدٔاظٛفح انفزاخ انثاؼصفح  نهطشد ٔانخهع ْٔزا يا ذشذة عهّٛ إٌ

عٍ انظٕٓس ٔانزاخ انٕا اح ذؽد سؼًح انقثٛهح   يعا  ؽاشِ ٔٔفففّ انٕظفذاَٙ 

ياُفٗ اننفذ يفٙ انكصٛفش يفٍ  َفذياض انفز٘ ؼًفمإلتٓزِ انؽال َٕعا يٍ انرًاصض ٔا

 انًٕمٕعاخ ٔانقٕس ٔا ٔفاف . 

فففاٌ  يففإراعرًففذ يففٙ بفصففش فففٕسِ عهففٗ انعاَففة ا خ  ففٙ   انٕففف  انٕظففذاَٙ ب .23

َففذياض يففاٌ انٕففف  انٕظففذاَٙ إلانٕففف  انرعشٚففذ٘ ٚارًففذ عهففٗ انًؾففاسفح ٔا

اعرًففذ عهففٗ إتففشاص ا خفف س انرففٙ ٚخرهفف  يٛٓففا اإلَغففاٌ عففٍ انغٛففش   يهكففٙ ٚثففشص 

اْهٙ يففٙ عقففشِ فففاٌ التففذ عهٛففّ بٌ ٚخرهفف  عففٍ انغٛففش يففٍ ؼٛففس بخفف س انعفف

ٌ إٔففاخ انقٕج ٔانكشو ٔانًشٔ ج ٔانؾعاعح ٔانكصشج ٔيفا ؽفاتّ رنفن   ٔعهٛفّ يف

انٕف  انٕظذاَٙ بؼٛاَفا ًٚصفم َٕعفا يفٍ اإلراعفح اإلع يٛفح انرفٙ ذُؾفش ينفا م 

 . اانقثٛهح يصهًا ذظٓش يصانة انغٛش ٔذقذغ يٛٓ

سيفع ؽخقفٛرّ  إنفٗغفنح ذإٚنٛح َاتاح يٍ ؼاظح انعفاْهٙ نٕف  انٕظذاَٙ يب .24

انًهؽففح ٔانًرقهقهففح يففٙ داخهففّ َؽففٕ عٕايففم انقففؽشا  ٔظشٔيٓففا انقففاْشج عهففٗ 

 يغرٕٖ انقثٛهح ٔانًعرًع تقٕسج عايح .

َفّ ففاٌ بعفاط إإٌ انٕف  انٕظذاَٙ ؽًم ظًٛع ا غفشاك انٕظذاَٛفح تفم نُقفم  .25

سذفففثو اعفففًّ ففففانغضل ٔانفخفففش ا غفففشاك انؾفففاشٚح   يٓفففٕ عهٛٓفففا ٚقفففٕو ٔتٓفففا ا

عرففزاس ٔانٓعففا  ٔانششففا    يٓففزِ فهٓففا بعفففًا  اإلٔانؽًاعففح ٔانًففذغ ٔانارففاب ٔ

 غشاك ٔا اح ذؽفد ذففشٛش انؾفإس ٔيفا تفّ يفٍ اَفافال يفٙ ؼُٛفّ   نفزنن ظافم 

انؾاشا  يٍ ْفزِ ا غفشاك عفثم نهكؾف  عفٍ خفٕاهشْى ٔبؼاعٛغفٓى ٔيٛفٕنٓى 

نٕظفذاَٙ ٔففٕسذّ انرفٙ بساد انؾفاعش انُفغٛح يًا اَاكظ تانطثع عهٗ انٕف  ا

إظٓاس عٕاهففّ ٔاَفااالذفّ تٓفا   ٔعهٛفّ يفإٌ ففم غفشك يفٍ بغفشاك انٕفف  

انٕظذاَٙ ؼًم ياّ ياادال يٕمٕعٛا بساد انؾاعش إظٓاسِ   يفانًشبج يفٙ انغفضل 

ياففادل يٕمففٕعٙ   ٔانقففٕج ٔانغففٛ  يففٙ انفخففش فففزنن   ٔانااهفففح انش ٛقففح يففٙ 

و ٔانغنة يٙ انٓعا    يٓفٙ ظًٛآفا ذقفة انًذغ ياادل يٕمٕعٙ فًا انغخ



ٌ اخرهففد يفٙ دالالذٓفا   يانًافادل انًٕمفٕعٙ ؽفااس انعفاْهٙ إيٙ َٓش ٔاؼذ ٔ

 انًغأ٘ نؾإسِ تانٕظٕد ٔذًٛضِ عٍ اٜخشٍٚ . 

ذًٛض انٕف  تُٕعّٛ انٕظذاَٙ ٔانرعشٚذ٘ تاذج ففاخ يُٓفا : إٌ نغفح ٔففٕسج  .26

نغفح اناقفش انرفٙ اعرًفذْا  انٕف  ظا خ ياثشج عٍ بؼٕال اناقش ٔبْهفّ ٔبٌ

انؾاشا  يٙ بٔفايٓى ظا خ يُاعثح نهًاُٗ ٔانقٕسج انرفٙ ذفذٔس يفٙ برْفآَى   

يكاَد ٔماٛح نهاقش ٚرثآا تاذ رنن انٕف  فَّٕ َفاذط عفٍ ْفزِ انهغفح يٕنفٕد 

يٍ سؼًٓا   ٔفزنن اعرًذ انؾاعش يفٙ ٔفففّ عهفٗ ا نففاظ ٔاناثفاساخ انًؾفرقح 

ٔاتراادْا عٍ انركهف    ٔيفٍ يًٛفضاخ انٕفف   يٍ تٛ رّ انقؽشأٚح ٔتغاهرٓا

انعاْهٙ انًٛم إنٗ اإلٚعفاص   نفزنن ظفا خ اناثفاسج انؾفاشٚح  قفٛشج يثرافذج عفٍ 

َرقال يفٍ يٕمفٕم إنفٗ  خفش يفٙ إلعرطشاد ٔاإلاإلهانح   ٔيٍ خقا قّ بٚنا ا

انققٛذج انٕاؼذج ٔيٍ شى إؽشاا بفثش  ذس يٍ انًٕفٕياخ يٙ يٕمٕعح ٔاؼفذج 

  انرعشٚففذ٘ يًففا ٔنففذ عففًح بخففشٖ يففٍ عففًاخ انٕففف  ٔخافففح يففٙ انٕففف

انعاْهٙ بال ْٔٙ عًح انزاذٛح انرٙ ذخههرّ ٔتاصد انؽٛاج يٙ ظًٛع بنفٕاٌ ٔبؽفكال 

انقٕس انٕففٛح انرٙ بخزْا يٍ انٕظٕد   يكفٌ انؾاعش تزاذٛرّ تال ال ُٚفقفم 

يٍ يٕظٕداخ انؽٛاج   ٔناهُفا ال َغففم عفًح يًٓفح يفٍ عفًاخ انٕفف  انعفاْهٙ 

اذخففار انؾففاعش يففٍ انهفففع ٔاناثففاسج انًشذثطففح تاإلٚقففام ٔانقففٕس ٔانشيففٕص ْٔففٙ 

 ظم تٛاٌ يا ٚشٚذ ٔإٚقانّ إنٗ انًغرًع انًرهقٙ . بانطشٚ  ٔانٕاعطح يٍ 

إٌ انٕففف  انعففاْهٙ اعرًففذ عهففٗ إ ايففح انقففهح انٕشٛقففح ٔانا  ففح انٕففففٛح تففٍٛ  .27

غففعاو تففٍٛ َإلَففذياض ٔانرففون  ٔاإلانٕاففف  ٔانًٕفففٕف إلتففشاص بفثففش  ففذس يففٍ ا

بهشاف انغشك انؾاش٘ ٔانقٕسج انُٓا ٛح عٍ هشٚ  ستو انقفهح يفا تفٍٛ نغفح 

انققففٛذج ٔإٚقاعٓفففا ٔتفففٍٛ انقفففٕس ٔانشيفففٕص انرفففٙ ذقفففع ذؽفففد ذففففشٛش ا غفففشاك 

 انؾاشٚح انًخرهفح . 

نا  ح انقا ًح تٍٛ انٕاف  ٔانًٕفٕف ٔانًغرُذج إنٗ انهفع ٔاإلٚقام ٔانعشط ب .28

يفانًرهقٙ فاَفد ذقفع ذؽفد انخقفا ـ انزاذٛفح نكفم  ٔذفشٛشْا يٙ بعهٕب انخطفاب

ؽاعش ٔيٕ فّ انز٘ ٚؽأل افرؾايّ ٔذفيهّ يٍ خ ل انهغح ٔإٚقاعٓا اعرًادا عهفٗ 



ترااد عٍ انًغاالج ٔانراقٛفذ ٔيفٍ شفى ظافم انهغفح انؾفاشٚح يفٍ إلانطثع ٔانفطشج ٔا

ا ح تاذ رنن يغرٕؼاج يٍ هثٛاح انقؽشا  انرٙ ٚاٛؼ يٛٓفا   يانهغفح ٔانهففع ٔسؽف

انراثٛش ٔاإلٚقام انًٕعٛقٙ ٔظشعّ فهٓفا فاَفد ذؽفافٙ ؼٛفاج انؾفاعش انرفٙ ؼٕنفّ 

التغففا إٚاْففا يففا ٚااَٛففّ يففٍ ؼففاالخ انشمففا بٔ انغففخو بٔ انفففشغ بٔ انؽففضٌ بٔ 

انغنة   يًا بذثع اخر ف انًٕمٕم ٔانغشك انز٘ ذاانعّ انققفٛذج ٔٔفففٓا 

ى انؾففاش٘ انهغففح تففاخر ف ا عففهٕب انؾففاش٘ ٔتانرففانٙ إنثففاط انٕففف  ٔانففُظ

 ٍ ذرًص َّ .ٛٔاإلٚقام انهر

انؾاعش فاٌ ؼشٚقفا ففم انؽفشؿ تطثافّ ٔعفهٛقرّ عهفٗ إؽفثام انرففشش اَٜفٙ  إٌ .29

ظففم إشففاسج عٕاهفف  انًرهقففٙ ٔعقهففّ ٔفففٕال إنففٗ انققففذ بتُغًرففّ ٔظشعففّ يففٍ 

 ٔانذالنح انًشاد إٚناؼٓا . 

نا  ففاخ نغففح ٔخطففاب انؾففاعش انعففاْهٙ ٔانٕففف  انففز٘ ذثآففا ذفففششخ تًعًففم ا .31

انرٙ ٔ ع ذؽد ٔهفذٓفا يفع انًعرًفع تًفا ؽفكهد يفٍ اَاكاعفاخ َفغفٛح بشفشخ يفٙ 

 بعهٕب انُراض انؾاش٘ ٔدالالذّ ٔذٕظّٓ مًٍ ا يكاس ٔتٕاعس انُظى .

نغففح ٔخطففاب انققففٛذج ؼففذدا دسظففح انا  ففح تففٍٛ انٕاففف  ٔيٕفففٕيّ انًففاد٘  .31

ٍ هشيفٙ انخطفاب ذثاه ٔٔعاهرٓا   فًفا ؼفذد انا  فح تفٛإلسٔانًإُ٘ ٔهشٚقح ا

يٍ خ ل ا نفاظ ٔانرااتٛش ٔاإلٚقام  انرٙ ٚفٓفى يفٍ خ نٓفا  –انًركهى ٔانًرهقٙ  –

 انغٛاس ٔدالالذّ ٔياُاِ ٔغشك انؾاعش . 

إٌ ظض ا يًٓا يٍ انشعانح انؾفاشٚح ٚقفع عهفٗ انخطفاب انؾفاش٘ ٔنغرفّ ٔيفٍ شفى  .32

اب تؽفففشِ انؾفففاش٘ ٔٔصَفففّ َٔغًرفففّ فَٕٓفففا انٓادٚفففاخ انرفففٙ ذفغفففش هثٛافففح انخطففف

 ٔذٕظّٓ ين  عٍ دٔسْا انرفشش٘ انفٕس٘ عهٗ انًرهقٙ ٔانغايع .

نغففح انؾففاعش ٔخطاتففّ يشذثطففح اسذثاهففا فثٛففشا تؽانففح انؾففاعش انُفغففٛح يٓففٙ انرففٙ  .33

 ذؾكم هثٛاح انُظى انؾاش٘ انفطش٘ ٔإٚقاعّ .

نا  ح انقا ًح انٕاف  ٔانًٕفٕف انًغرُذج إنٗ انقٕسج ع  فح يرفاعهفح يٓفٙ ب .34

ٛففش يففٍ ؼٛففاج اإلَغففاٌ انعففاْهٙ ٔعقففشِ  َٓففا َففٕم يففٍ انكؾفف  عففٍ ذفغففش انكص

 َذياض يع انٕظٕد ٔانطثٛاح . إلَٕايٛظ ٔؼقا   انؽٛاج يّٛ ٔيؽأنح ن



عرًذ انؾاعش انعاْهٙ ٔعٍ هشٚ  ع  ح انٕاف  ٔانًٕفٕف تانقفٕسج إنفٗ إ .35

 َغعاو ٔانرون  تٍٛ عُافش يادذّ انًركَٕح ٔانٕا ع انًُقٕنح عُّ .إلإؼذاز ا

انقفففٕسج ٔع  رٓفففا تانٕافففف  ٔانًٕففففٕف نفففى ذكفففٍ يفففٍ  ثٛفففم انُغفففا بٔ  إٌ .36

إعادج ذؾكٛم ٔإظٓفاس نإلؼغفاط نًٛفضض يفٙ  ٙانًذسفاخ بٔ انُقم انؽشيٙ إًَا ْ

ع  ففاخ يادٚففح يإُٚففح ال ذٕظففذ خففاسض انقففٕسج   يانقففٕسج ْففٙ انثٕد ففح انرففٙ 

ؼًهففد يكففش انؾففاعش ٔانرفففشش انففز٘ بٔمففػ يففٍ خ نففّ يففا ٚشٚففذ عففٍ هشٚفف  رنففن 

 انرؾكٛم انقٕس٘ . 

نؾففاعش عففاٗ عففٍ هشٚفف  انا  ففح انقففٕسٚح إنففٗ إشففاسج رْففٍ انًرهقففٙ تٕعففاهح ب .37

ا ؼاعٛظ انرٙ ذًاصض ذهن انقٕس انًرفذٛح يٍ انشتو انًإُ٘ انفذالنٙ انًرطفٕس 

إنٗ انًاد٘   يانقٕسج يشؼهح يٍ يشاؼم إتشاص انؾفإس ؼرفٗ ٚذسففّ اٜخفشٌٔ 

 ذسا عٍ هشٚ  اناقم ٔانًخٛهح .  يٓٙ ذعغٛى نّ يٙ بؽكال يؽغٕعح ذ

نقٕسج ٔع  اذٓا انٕففٛح ٔعٛهح َاظاح إلعطا  انذالنح انقذسج يفٙ عفاٛٓا َؽفٕ ب .38

انًرهقٙ فَٕٓا انٕعفٛو بٔ انًشؼهفح انًرطفٕسج ٔانًرٕانفذج نثٛفاٌ انؽقفا   ٔانكؾف  

 عٍ خفاٚا اإلَغاٌ انعاْهٙ ٔانراشف عهٛٓا . 

ٔانًٕفففٕف داسخ ؼففٕل عففذج بيففٕس   نا  ففح انٕففففٛح انقففٕسٚح تففٍٛ انٕاففف ب .39

يُٓا : ع  ح انقٕس تا غشاك انؾاشٚح   ٔع  رٓفا تانًٕامفٛع راخ انٕفف  

َذياض ٔانرٕاصٌ عٍ هشٚقٓا ٚفٓى ياُٗ انُظى انؾاش٘ إلانخاسظٙ فَٕٓا ٔعٛهح ا

انففز٘ ٚشٚففذِ انؾففاعش . ٔبخٛففشا انقففٕسج فشيففض ٔ ُففام ٔإعففقاه نهؾففاعش بساد تففّ 

 انٕفٕل إنٗ يشادِ .

ٌ : انًاُففٗ ا ٔل : ْففٕ انًاُففٗ انظففاْش انففز٘ ٚفففذٙ تففّ انهقففٕسج انؾففاشٚح ياُٛفف .41

انؾففاعش عففٍ هشٚفف  انرؾففثٛٓاخ ٔانًقاسَففح ٔانًقاتهففح ٔغٛففش رنففن   إمففايح إنففٗ 

انًاُٗ انصإَ٘ انًغرُذ إنٗ االعرطشاد ٔخافح يفٙ انققفا ذ انطفٕال   يثفانًاُٗ 

نثُا  انفُفٙ   بيفا يفٙ ا ٔل ذؽذد ْٕٚح ٔبغشاك ٔنٕؼاخ انققٛذج ٔفٕال إنٗ ا

انًاُٗ انصإَ٘ يرؽذد انقٕسج انكهٛح انًرفٔنح يٍ ظًع فٕس انهٕؼاخ ٔدالالذٓا 

 نرقٓش يٙ انًاُٗ انُٓا ٙ انز٘ عاٗ إنّٛ انؾاعش . 



إٌ انا  ح تفٍٛ انٕافف  ٔانًٕففٕف ذؽفذدخ تهغفح ٔففٕسج انغفشك انؾفاش٘  .41

سج ٔاناكظ ففؽٛػ   عرًاد عهٗ انقٕإلي  ًٚكٍ إغفال ظاَة انهغح ٔاإلٚقام ٔا

يًٓففا يرؽففذاٌ ٚكًففم فففم يًُٓففا اٜخففش ٔال ًٚكففٍ بٌ ذفٓففى انذالنففح انؾففاشٚح يففٍ 

دًَٔٓا   يانقٕسج ذرؽشا ٔذرًأض ٔذنفطشب ٔذثافس انؽفضٌ بٔ انففشغ ٔغٛفش 

 رنن اعرُادا إنٗ نغرٓا انرٙ ذثاس يٛٓا انؽٛاج . 

اعش بٌ نٕففف  ؼقٛقففح ياشيٛففح يغففرُذج إنففٗ انهغففح ٔانقففٕسج تففّ ٚغففرطٛع انؾففب .42

ٚقففٕس إؼغاعففّ ٔتففّ ٚصففاس عقففم انًرهقففٙ ْٔففٕ انطشٚقففح انرففٙ ذؽًففم يآففا فففم 

َٕايٛظ انؽٛاج ٔ ٕاَُٛٓا ٔذفكٛش اإلَغاٌ ٔيهغفرّ ٔبنٕاٌ ذفكٛفشِ ٔهفشس عٛؾفّ   

يًفٍ غٛففش انٕففف  ال ًٚكففٍ نهؾففاش بٌ ٚكففٌٕ بٔ ٚقففٕو نففّ يقففاو تففم ٔغٛففش انؾففاش 

 يفٙ ٚخفرهط يفٙ َفغفّفزنن  َّ عٍ هشٚ  انٕف  ٚشعى يفا ٚشٚفذ ٔٚفقفػ عًفا 

ع  ففح يرثادنففح تُٛففّ ٔتففٍٛ انٕظففٕد ٔيٕظٕداذففّ ٔاخرففضال فايففم نهضيففاٌ ٔانًكففاٌ 

ٔذعأص نًادٚح انكٌٕ ٔؼشيٛرّ ٔ ٕاَُّٛ يٕٓ اذؽاد يا تٍٛ انًفادج ٔانًاُفٗ يعغفى 

 تانهغح ٔانقٕسج . 

 

 

 


