الخاتمة
بعد االنتهاء من هذه الد ارسة ة ة ة حالت تودوع بمحس ة ة ةةحت المس ة ة ةةبحلق التمدقبق لمنتس ة ة ةةب

ح ا من

الفلسة ة ة ةةاقن حانان للنانحن ر  8لعا  5002إبتداءان ،حمد مراعاته للنحاعد المسة ة ة ةةتنرب ا تمدق
رجال ا من من عدمه ،تمت هذه الخاتم حما تتس ة ةةمنه من م وثاع هوارتها الد ارسة ة ة حقل ذلك
هه التحصقاع الت

د قكحن لها دحر ا تجاحز الموال

الت لونع بهذا النانحن ،حلند امع هذه

الد ارس ة ة ة إلناء السة ة ةةحء باة ة ةةكل عا علة العملق التمدقبق حالسة ة ةةفتها ،حبقان هه النناا الت قتعقن
ا خةةذ بهةةا من حجهة نثرنةةا ،للحصة ة ة ة ة ة ةةحل إلة اليةةاقةةاع المرجحب من العملقة التةةمدقبقة مع إبراز هه
التحصقاع الت إرتمقناها خ ل الدراس .
وقد خلصتتتتت لدر سةدإسىتتتتتع ةن الاواع او سة من ا وادد او سةموصتتتتتلن ولن

الن سة و

سةمنةي-:
من ا سةدإسىع:
 .1النانحن الفلساقن ل قسع تعرقفان موددان للجرقم التمدقبق بل اكتفة بالنص علقها ،اجاءع ا
نصحص انحن ح ا من الفلساقن ر ( )8لعا  ،5002حهحرد بمنه إذا وبع ارتكا

رجل

ا من لمخالف النحانقن حا نثم حالتعلقماع المعمحل بها ا الخدم المدنق هح ا تابقناتها،
اتح ع علقه إود العنحباع التمدقبق .
 .5قر الباوث هن هذا النانحن قاحبه الكوقر من اليمحض حالننص حالتعارض ،نه ل قتحار
الح ع حالجهد الكاا للمختصقن انحنقان حمهنقان ل ا ت علقه حمنا اته هوناء تدحقنه ،لك قت
إخراجه بالاكل حالمسمحن الصوقح لخدم ا هداف العلقا حالت حسع جلها ،الند صدر ا
ثرحف داخلق حسقاسق معندب ،حجاء تلبق الوتقاجاع سقاسق هكور منها مهنق  ،كذلك ال قحجد
لحابح تنفقذق منذ إ ارره بالندر المالح تساعد علة حسعه محسع التابقق لنصحصه.
 .3عد م بم هذا النانحن لابقع الحثقف الاراق (المدنق ) إلاتناره لتودقد الكوقر من النصحص
الت تودد حثابف حاختصاصاع ح ا من الداخل حمنها جهاز الارا  ،باعتباره حثقف
تامل علة عدب حثابف حمها ححاجباع ،الند اعتبر هذا النانحن الارا المدنق
عسكرق سمن ح ا من المسلو مما قؤدي إلة ودحث الميالااع الخاقرب.

حب همنق

 .4ق وث هن انحن الخدم ا

د هوال ذلك لنحانقن هخر كنانحن

معالجته للنثا التمدقب

العنحباع العسكري ح انحن الخدم المدنق  ،حهذه اإلوال
للصعحب الت
جان

د تهدد ونحق منتسب

ح ا من

د قجدها النابد ا معرا الناعدب الت توك الحا ع المعرحس همامه  ،حمن

آخر اإن هناك إخت ف لابقع العمل الارا حا من  ،لذلك جاء هذا النانحن اص انر

ا المجال التمدقب .
 .2ل قحار هذا النانحن السماناع الكااق لرجل ا من اوناء ممارسته

عماله الحثقفق ا وال

ارتكابه للمخالف التمدقبق حوال قا المساءل التمدقبق مما قنعكس ذلك علة عد الون
حالاممنقن لمستنبله الحثقف  ،حمما قدلل علة حجحد صحر ا هذا الجان  ،اند كفل هذا
استوناء قنتصر علة عنحب االستيناء عن
النانحن ونحق الداات ،حجعل التونقق حسماناته
ن
الخدم هح االستقدات تمدقبان ،مما قاقر سمنقان علة عد مراعاتها ا تح قع العنحباع التمدقبق
ا خر البا ق حا

ذلك مخالف صرقو لنصحص المحاد ( )14،15من النانحن ا ساس

الفلساقن .
 .6جاء هذا النانحن لقودد حباكل عا الحثابف حالحاجباع لنح ا من حالارا علة حجه
الخصحص ،رغ االخت ف الكبقر بقنهما ا

ذلك ،مما جعل جمقع ح ا من لها نفس

االختصاصاع ،مما قؤدي إلة التداخل ا الص وقاع حارباك العمل اقنعكس ذلك بالسل
علة الحسع حالعمل ا من ا تمدق حاجباته حالتزاماته  ،خاص حهنه د قؤدي إلة مخالف
النحانقن الخاص بجهاز الارا حالت

وددع اإلجراءاع حالص وقاع النانحنق الخاص

بعمله .
 .7إن المخالفاع التمدقبق ال قمكن وصرها بالنثر لابقع حمها حثقف رجل ا من المتابع
لكاا مناو الوقاب حاتسات ناا ها حاخت اها ،لذلك هناك بعض الص وقاع الت منوع للنادب
حالرباساع بتودقد بعسها حذلك بإصدار الن ارراع حالتعلقماع لسمان وسن حانتثا العمل.
 .8ل قحسح هذا النانحن العنحباع التمدقبق الت قح عها النادب المباارحن حالرباسقاع حالت حردع
ا المادب ( ،)52كذلك هناك تعارض ا نصحصه بما قتعلق بالارقن الت قعا
ا من حاق المادب ( )54قعا

تمدقبقان وال مخالفته للحاجباع ،و قذه

بها رجل

ا المادب ()154

علة تابقق انحن المواك العسكرق ا ذلك ا مر ،حهذا عدا علة هنه هقسان قختلف نثا
التمدق

ا الارا المدنق كلقان عن النثا المتبع ا

انحن المواك العسكرق .

 .5ل قلز المارت السلااع اإلدارق بموح العنحباع التمدقبق وس

المادب ( )57من انحن ح

ا من الفلساقن  ،حتركع ذلك ا مر لتندقرها ا ذلك متة رهع االنسباا ا سلحك رجل
ا من حالتزامه بعمله ححاجباته حوس

المدد المنصحص علقها.

 .10لند غفل المارت ا هذا النانحن علة مراعاب مبده التدرج ا تح قع العنحباع التمدقبق علة
رجل ا من بما قتناس

مع مخالفته ،ال قنص علة تحجقه اإلنذار ،حكذلك الخص من الرات

لمرب حاودب ،كذلك ل قنرر نصحصان حاسو حموددب ا الواالع الت تحج

استخدا الس ح

حالنحب ال ز لرجل ا من ا هداء حاجباته وال انعدا الخقاراع ا خر  ،مما قعرسه لعنحباع
ثالم حغقر م بم اوقانان نتقج ذلك.
موصلن سةدإسىع:

ورصان علة المصلو العام  ،حصحن الونحق حالورقاع اإنن

من خ ل دراست

مجمحع من التحصقاع ،ساعقان بذلك للمساهم حلح با ء بسقا ا

هذه هارح

النهحض بمرااق ا من

الفلساقنق لبناء حان الساقن مستنل حصحالن إل ام الدحل الفلساقنق المستنل حعاصمتها الندس
الارقف بإذن اهلل ،حلقكحن بناءه علة هسس انحنق سلقم تونق ا هداف حالياقاع المنحا بها،
لذلك كله ،نخلص ا هذه الدراس حتونقنان للياق من هذه الرسال السامق الت قوملها رجال ا من،
لذلك نتمنة علة المارت ا خذ بعقن االعتبار هذه الرؤق حاال تراواع التالق حعلقه نحص بما
قل :
 .1قج

علة المارت الفلساقن

حسع تعرقف جامع مانع للجرقم التمدقبق هسحب بالنحانقن

حالتارقعاع المنارن .
 .5سرحرب اإلسرات ا

إصدار اللحابح التنفقذق لهذا النانحن حاال سقبنة اص انر حلك

تحسع

نصحصه محسع التابقق العمل  ،حلقت إزال اليمحض حالننص حالتعارض الذي قعترقه.
 .3إن المارت الفلساقن مدعح إلصدار انحن الارا علة حجه السرع  ،قراع اقه الونحق
حالورقاع حهن قمخذ ا وسابه عد مباارب اإلجراءاع التمدقبق  ،ما ل تن رابن حابهاع حق
علة ارتكابه للمخالف التمدقبق  ،حبتحاقر كامل السماناع المنررب له هوناء إجراء التونقق حبعده،
حهن قراع

تودقد الجزاءاع التمدقبق وص انر ،وتة ال قترك مجاالن للسلا التمدقبق إبتدات

جزاءاع جدقدب ،حكفال السماناع المنررب إلصدار ا وكا النسابق .

 .4ال بد من تفعقل ر اب النساء اإلداري ،حالت تتجسد ا موكم العدل العلقا لوقن إنااء مواك
متخصص للنساء اإلداري باكل اعل  ،علة تصرااع ح ارراع السلا التمدقبق  ،حبما قلز
سلا اإلدارب علة تحاقر السماناع ا مباارتها لسلاتها التمدقبق  ،حاخسات من قوحل دحن
ذلك للمسمل التمدقبق حالجنابق  ،إلعا ته سقر العدال .
 .2نحص

المارت علة النص صراو بتحاقر السماناع التمدقبق بالندر الكاا

لرجال ا من

الموالحن للتونقق.
 .6نتمنة علة المارت الفلساقن هن قنر انحن خاص حعلة ودا لكل حب من ح ا من الو ث
المنصحص علقها بالمادب ( )3حه ( حاع ا من الحان حجقش التورقر الحان الفلساقن ،
ح ا من الداخل  ،المخابراع العام ) حذلك لتودقد اإلجراءاع التمدقبق حالحاجباع حموثحراع
عمله الخت ف ابقع عمل كل منه حلمنع التداخل ا الحاجباع حالص وقاع حاإلجراءاع
النانحنق بقن هذه النح (و ث) لذلك اإن المارت ماال

حباكل احري ا إعادب النثر ا

انحن الخدم لنح ا من ،ن ا ذلك إلتزامان بالمارحعق .
 .7ال بد من إعااء حزقر الداخلق ص وقاع موددب انحنان بإصدار البو بالجراب التمدقبق بما
قفقد ا الوصر النسب لها ،حذلك لتونقق مبده ارعق الجراب حلقتحااق ذلك مع ابقع هذه
الجراب بنحاعد تكمقلق للنحاعد المنصحص علقها بهذا النانحن حالت

تسمن تابقنها باكل

عمل .
 .8نحص المارت الفلساقن بالنص حباكل حاسح علة العنحباع التمدقبق الت تح ع علة رجال
ا من حذلك دحن تعارض حغمحض ا الص وقاع حمراعاب ابقع عمل حمها كل جهاز من
وقث حاجباته الحثقفق الت لها اعتباراع خاص تختلف عن غقرها من جهاز آلخر كما هح
الوال ا نثا التمدق

ا الارا المدنق .

 .5نحص المارت بسرحرب إل از السلااع اإلدارق بموح العنحب التمدقبق بانتهاء المدب المنصحص
علقها ا النانحن حعد ترك سلا تندقرق للسلااع اإلدارق حذلك ن الهدف من نثا موح
الجزاءاع هح اتح با

التحب حمراجع السلحك الحثقف حتداركه.

 .10نتمنة علة المارت مراعاب مبده التدرج ا تح قع العنحباع علة رجل ا من حترتقبها وس
خاحرب المخالف الت ت ارتكابها حوس خاحرب اإلجراء التمدقب المح ع علقه ،حنحصقه بالنص
علة تحجقه اإلنذار ،حالخص من الرات

لمرب حاودب ،كذلك إ رار نصحص حاسو لواالع

استخدا النحب حالس ح هوناء تمدق رجل ا من لمهامه ححاجباع حثقفته حذلك لوسن سقر العمل
حتونقنان للمصلو العام .
 .11نحص

بسرحرب ا خذ بنثا مجالس التمدق

للسباا حتعدد درجاتها حتاعقمها بعناصر

سابق  ،ن ما قصدر عن هذه المجالس هح ه ر ما قكحن من هذه ا وكا النسابق ،
خاص حهن هذا النثا هوبع ااعلقته.
 .15بقان حاسةةح للمحثف بحاجباته الحثقفق  ،حتزحقده با حامر الدحرق حالكت

الدحرق حا سةةلح

ا مول ا إنجاز ا عمال المحكل إلقه حذلك من خ ل كتقباع تصدرها السلا المختص .
 .13تحعق الس ةةلااع التمدقبق (خاصة ة الرباس ةةق منها) برس ةةال التمدق

الونقنق حههدااها وتة ال

قت توحلها لإلستبعاد حالتعسف ا محاجه المحثف.
 .14إرسة ة ة ةةاء حتوبقع دعاب التثل اإلداري ا مجال الحثقف العام حوماقته من هي مسة ة ة ةةاس هح
إخ ل به.
مم ب اد سهلل وموفلقه
"أدعوا اهلل أن أكون قد وفقت يف هذا العمل ،فما كان من توفيق فمن اهلل ،وما كان من تقصري فمن نفسي والشيطان واهلل منه
براء"

نتمنة من اهلل هن نكحن د حاننا اقما هراده اهلل لنا

(احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنتهدى لوال أن هدانا اهلل)
سةا َزِي-:
لقول ُ

"قر َ
أت كتاب لررا ا ا ا اابرام نين لرة ا ا ا اابال و انابقف لر خ الناب ل لر
ً
ً
لرةبال و :هيه! أبي هللا أ كو كتببب صحيحب غفر كتببه".
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