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 الخاتمة
 أ _  _                                   

)انايتتلولرادالتعلتت لتتتنلليتترانلا تتنلسفعمتتهلتتتنلاستتل اعن لن اتتعلىاتت للأنفتتع استتللنا علىاتت ل
اناسلرىلانحقيقنلرانامعزيلانلنلا  علدؤيهلانشعىدلنا يئهلانلنلىعش علرناغتهلانلتنلاستل الل

لاسلريعل علرقدائ  علانللدالفلرلضعللرلقع للتنلسيعقلانل  يدلانش دي.
نلأرصتعت لانور يتهلرانط ي يتهلهته لاناف تهلتتلاطتدالنافتدلةل)انايتلولرمتلتللإحصعءلل ر 

ل.ل ادالتعل لاناف يهلانا درته
:لراألستدىرقللاالعزلانايللى ل ل صفلينلالقع الين:لاألرن :لان الملرانرحشتهلرانسطتد ل

االتتزاجلنتترنلانايتتلل تتعنراي لران تتدقلرلحديتتكلاشتتعىد لهلستتياعلادل تتعطلهتتهالان  صتتدلانوتتر نل
لنقادلران مرم.للضفنلىاي لصفهلان  مهلرانضرءلوعلأسدى   عصدل

راتتنلاألنفتتع لانلتتنلاقلد تتتل افتت لانايتتلل)انتتلم و لرقتتللأطتتدللاستتل اعللهتته لاناف تتهلى تتلل
لانايل.لأحرالناط ي هلرهنلحعنهلانللأرصعت انشعىدلتنل

رانتتتتتلم لل  تتتتتينل)انصتتتتت  لاأل لنستتتتتيينهتتتتته لانلقعد تتتتتعتلاناف يتتتتتهلى تتتتتللانشتتتت داءللأنفي تتتتعإهل
دىلرانستتتلتهولرانس تتتل ران شتتتيهل رانا يتتتتل دىران تتتالمو لراتتتنلال اقتتتعتلانايتتتللاناف يتتتهل)انس تتت 

 لأاعلانا يتلت رلا قضتعءلانايتللرا ل عئت لرأداللتنلأث عءلانسيد ثلانسالنارضعللمعهبلحلي
اناغيتتبل لتعن شتتتيهلنفتتت لاحتتترديللإنتتت  عن شتتيهلاتتتلسللانايتتتللأرل لايلتتت لحيتتثللتتتزرللانشتتتا ل

لنلهنهلزا يه.
لتهول تتتتينلنف تتتتينلالضتتتتعلينلما تتتتتل)انستتتت لرلرهتتتتنلان ااتتتتهلانلتتتتنليسعنط تتتتعلانضتتتترءلل

ل)انضرءلران المو.
ل-بل -

انفضتتتعءلانوتتتر نلانالصتتتاهل عنفضتتتعءلانستتتعدمنلاناتتتؤثدةلتتتتنلانشتتتعىدل  صتتتد للأنفتتتع اتتتنل
نف ل)ان  عدولنف ًعلاحرديًعليتلردلتتنل  تملانشتعىدلىتنللرتود لنف ل)ان  عدلرال اقعل و إهلي لّل

لا ع نل)انضرء لران رد لرانص عح لرانفمد لرانشفق لران اقو.
نف هل)ان  تعدول تلهنل علل)انايلو لرل لّللاألسدىران  عدللائاًعلنف لاقع للنا عهدةلانور يهل

انستتدرج لراه   تتعثولإهللاثتتللا  تتً لرلاقعد تتًعلنا تتع نل)انشتتيب لران  تترد للاهستتل عديهلاحتترداًل
لاشلدوًعلنال  يدلىنلان  عد.

 -ت -
ل)انساعءولحيزًالو يدًالتنلش د  لإهلا لعلتنلرصف علرل عرللمزئيعتلاور عل ع.لرأسهت



لأستدى  تعلاتنلوراوتبللصلانط ي هلانال اقهل عنساعءلت نل)ان مرمولراعليللافدلاتلأاع
ل دىولر)انقادو.اعكور)انش لوتل)انثديعولرل)انش عبولرل)انس عولرل)انس ل

درستيهلرنا تعنلفدلاناالرحل  عهدةلانقرةلرانديعولرل)انش عبول هورقللادل طللر يفل)انثُل
لانسيرفل عنحدربلرماي  علا عٍنلاسل عديهلاسلالةلانلافدلاتلانساعء.

أاعل)انس عولتقلللوددلاسل اعن علافدلةلانلافدلاتلان مرملنف ًعلاحرديتًعلتتنلتتنلانغتزلل
ستتتللادةل)انستتت عولاتتتلسللن يتتتللدؤيتتتهلانقاتتتدل عنلاتتتعم لألنلاتتتنلصتتتفعل لاهتتتتتلراناتتتلحلراندثتتتعء ل

لانلعاه.
هالاتتتعلماتتتعلافتتتدلاتلى عصتتتدلانستتتاعءلاناضتتتيئهلت تتترليما  تتتعل افتتت ل)انوراوتتتبولرقتتتللا لرل

لوددلههالاناف ل اعليشولل عهدةل عسل اعللافدلاتلانساعء لروع تلهه لاناعلةلدازًالنالغزلل
ل عنح ي ه.

تتتاعكولت تتترلوروتتتبلانستتتاعءلانا درتتتتهلروع تتتتلداتتتزًالنلهنتتتهلانقياتتتهلان ايتتتعلتتتتتنل أاتتتعل)انس 
لناالرح.ا

وروتتبل)انش تت دىولتقتتللا سفتت لاستتلرىلاستتل اعن لوافتت لاحتترديلتتتنلنغتتهلانشتتعىدللأاتتع
تتتتتتتتلروع تتتتلاتتتعلةللشتتت ي يهلناحعنتتتهلانلتتتنليوتتترنلىاي تتتعلانراقتتتع ل  دىولهللضتتتنءلرهلل  تتتثل)انش 

ل  عل الملانايل.لأحعطلإهال ردهعلإهّل
 تتتًعلاحرديتتتًعلديتتتعولامارىتتتهلاتتتنلان متتترملاناملا تتتهلىاتتت ل  ضتتت علر ف تتتعلانشتتتعىدلنف)انثُل

نالهنهلىات لانقياتهلاناايتزةلتتنلاالرحت لولايتزلهتهالانوروتبلتتنلانستاعء لتعنااتلرحليلفعىتلل
لاعلانراقعلواعلللفعىللمزئيعتل)انثديعولاعل  ض علنلضنءلانساعء.

انادالتتهلى تللل أنفع ت روروبل)انقادولانلى عصدلانساعءلان تعدزةلرقتللاطتدللاستل اعن ل
ان قتتعءللإنت عنل)انقاتدولاتتعلةًللنالشتداقعتلان فستيهلانلتتنللست  لانشتعىدلروغيتد لاتنلانشتت داءلوت

استتتللادل لتوع تتتتلاتتتعلةللشتتت ي يهلا اتتتهلنرمتتتر للأاتتتعان  تتتردللائاتتتًع للإنتتت واتتتعليستتت  ل)انقاتتتدول
حعنهلاتنلحعهلت لنال  يتدلىتنلانلاتعملرىتلملانت ق للأر)انقادوللأساعءان لاعن لر)ان لدولانل

رهتترلانضتترءلاناحتتيطل عن تتلدلتتتنلل عستتقلط ي تتنلل)ان عنتتهوستتللادةلان تتلدليل عستتقللائاتتًعلاتتعلرا
لا درف.
نف ًعلاحرديًعل عهدًالتنلافدلاتلانط ي تهلى تللا تنلسفعمتهلاستل اا عللتوعنل)انشا وأاع

نصرٍدل يع يهلاسلافهلنال  يدلىنلانضرءلرانماعللرقللاسهلانشعىدلانلحدول تعلتتنلان  تردل
لههالانوروب.لحيعءلىا رانسفعءللهنهلاحرديهلإلضفعءلصفهلاه

 -ثل-



)ان تتتدقو ل:انلتتنلل  تتتدلتتتنلانستتاعءلاصتتتعح هل)نااطتتدوللاألستتدىانط ي تتتهللأنفتتع لاتتنلرل
ال اقتعتللأنفتع و لر)ان لىولرهتنلاتنلم و لر)ان سيي)اندىلو لر)انغيمو لر)انسحعبو لر)اندلر

بلستو لتاا دقلراناطدل)داحهوللاإل سع يهنفع ًعلاحرديهللنال  يدلىنلانمرادحلأانساعءلوع تل
ل  ليللاناالرح.ونسيدلواعللسا

حلتت لاحتتلثلرقتتدًالتتتنلستتا  لى تتللنشتتلةلانصتترتلرقرلتت لصتترتل)اندىتتلولتوتتعنلداتتزًاللأاتتع
انلتنلاطتدللاستل اعن على تللانشتعىدلإهللمتعرزتلاناعئتهللاألنفتع  زرللاناطد لر)اناطتدولاتنل

لادةل عسل اعهتلل  يديهلرلههتلاحرديهلاسلافهلللردلحرللانسقنلرانسيدلرانودم.
هتترلتتتنلانلهنتتهلاناحرديتتهل)انغتتيمولت تترلداتتزلن تتزرللاناطتتد لراهتتملسعصتتيهل)ناغتتيموللأاتتع

انحمعبلراعلًةلنسلدلانساعءلرانوراوبلىتنلاألد لت تنللسفتنلى عصتدلانستاعءلواتعليسفتنل
لان دقعلرم لانح ي ه.

اؤوتتلةلىالقلتت لانرثيقتتهللل انغيتترمل)انستتحعبولرقتتللطغتت لاستتل اعن علتتتنلشتت دللأ تتراعراتتنل
لتي لرهنلل  دلىنلانحعنهلانش رديهلناشعىد.لهعرلأثيدل عنط ي هل

وتتتعنلاتتتعلةلرل لتتتتنلنغتتتهلانشتتتعىدداتتتزلان اتتتللراندطر تتتهللتتتتنللهنلتتت لاناحرديتتتهر)ان تتتلىول
لنالقدبلانلاناالرحلرطابلشفعىل لرل)ان ليوليشع  لانلاعلانهيلقّدل  ينلانشعىد.

لولا  تتتتعلديتتتت لانصتتتت ع لرديتتتت لانم تتتترب لرديتتتت  أ راى تتتتعرااتتتتعليصتتتتعحبلاناطتتتتدل)انتتتتدي ل
انشتتاعل لرديتت لان تتلى لرقتتللطغتت لاستتل اعلل)انتتدي ولى تتللانشتتعىدل لرصتتيفعتلال تتللةلا  تتعل

رهتتنلتتتنللهنل تتعلاناحرديتتهللتتلردلتتتنلعب لديتت لانشتت ي هول حقيقتتنلرا  تتعلانامتتعزيل)ديتت لانشتت
ةلالأ تنلتانشت عبلانلتنلى تدتلاستدىهلو  تردل)انتدي وللراستل علةلأيتعملتهودللهنهلىعاتهلهتنل

لن  ثلانحيعةلتنلانسايج.
أاتعل)ان ستتيمولرهتتنلانتتدي لانسفيفتهلان تتعدلةلانلتتنللقلتتدنل تأرللان  تتعدل)انصتت  ولرهتتنلاتتعلةل

ل.لل زلاشعىد لى للهودلانح ي ه
 -ج -

اناحرديتهلانلتنلمستللتي تعلاشتعىد لانحستيهلاستلرحنللاألنفتع ولاتنلاألد رل للنف هل)
ةلانط ي يتهلرسيعن لروثيتدًالاتعلوع تتل)األد ولانافتدللألل  انلحدول علرسور  علاعلةلسص هل

انلنللقع لل)انساعءولراحردلههينلاناف ينليلمسللى للانشعىدلتنللهنهلانل  يدلىتنلان اترل
ل.اعليقع ا علانللهنهلاه سفع راهدلفععلرانسارلرل

هتتتهالانافتتت لاناحتتترديلانط ي تتتنل)األد ولوثيتتتدًالاتتتعليضتتتفنلىايتتت لاالاتتت لقتتتلللأنل عستتتاِلنَل
احردًالتتنلا  ت لوتلللاثلللأطدات ع لداانلولاألد لورنلماعنيهلرقلللورنلضللهها لهنل)
ل.اعلهرلام رللناشعىدلرهلياونلالداو ل



انشتتعىدلافتتدلةل)انصتتحداءولراتتعلل اتتقلاتتنلا  تت لاحتترديلنامتتهدل)  لح للأهاتتلرقتتلل
)انافتتتعزة لان يتتتلاء للأنفتتتع  لانتتتلهننلان تتتعملرهتتتنلافتتتدلاتلهتتتهالانافتتت لأرلاشتتتلدوُللأنفي تتتعدول تتتلل

ل إضعتعتللهنيهلىا لانا   لاناحردي.انس سب لانقفعدول اعليس لا   ل
ىايتت للأضتتف روتتعنلانم تتللنف تتًعلاحرديتتًعلنقصتتيلةللعاتتهلوعااتتهلاتتنلقصتتعئللا تتنلسفعمتتهل

لتوعنلاحردًالاسلقاًللنوللانارضرىعتلانلنللادتلحرن علانقصيلة.لاإل سع يهاناالا ل
لأدالرقتللاستل اا ل صتيغهلانافتدللحتينللاألد )انراليولت رلانلى عصتدلاور تعتللأاع

ل.لهنهلاهلسععلرىاقلانقععلران  لانل  يدل  لىنلصفهلاناالرحلتنل
رهنلدازلنوللاعلادلفعلراسللادلوع تلاتعلةلنال  يتدللاألد رل)ان ض هولانلى عصدل

لانامعزيلىنلان زةلرانو ديعءلرانقرةلران ار.
راتتنلانافتتدلاتلانط ي يتتهلانلتتنللوتتددتلتتتنلليتترانلانشتتعىدل)انثتتدىولرادالتعل تتعل)انداتتعلل

  تعللشتسي لاوتعنل  ي ت ليازات لاتنلهترللأدال لاألد أللد هولرهنلانلى عصتدلاور تعتلرا
للرنلانشعىدلتنلاوع ل لرا زنل لألنل)انثدىولدازلنافقدلل اا لاعءلاناز ه.

انلافدلاتلانط ي هلأل  لاعلةلاألد لانالحدوهلانلنللثيد لانديتعحلروتعنلتأاعل)انغ عدول
ليسفتلريزرللأاعا .لران رددازًالحعم ًعلنادؤيعلحل لوأنلانضرءل

ريل اتتتقل احرديتتتهللهنتتتهلانغ تتتعدلتتتتنلحمتتتبلاندؤيتتتهلإهليحمتتتبلراتتتنلادالتعلتتت ل)ان قتتتعول
ل.ان الللتنلايعملانسدادلواعليحمبلأد لانا دوه

ناشتنءلانصتغيدللاحترديٌللداتزٌللاتعاتنلاور تعتلانط ي تهلرهت)انحمعدةولرل)انصسدوللأاع
لغيدلاناؤهيلى للانشعىد.

انالحدوهل)اناعءولرما  ل)انايع ولرقللطغ لههالاناف لاناحرديلتتنللاألد انلاراللرل
ش دلا نلسفعمهلألست عبلت يتهلا  تعلشتيرعلهتهالانافت ل ا ع يت لى تللاناشتعدقهلثتملأثتدتلان يئتهل

تتتتنلتتتنلشتتت د ل اتتعلُىتتتدفلى  تتعل أ  تتتعلط ي تتهليوثتتدلتي تتتعلاأل  تتعدلرانمتتتلارللرهتتنللاأل لنستتيه
توع تتتتلاتتتعلةلل  يديتتتهللراهلاعاتتت ل  تتتعل اتتتراللانط ي تتتهدلهلاتتتعملانشتتتعىهلاطتتتداللاستتتل اعن علداتتتزٌل

لإلثداءلنغل لتنلتنل)انرصفلرانغزللرانالحو.
لأدضت انغد هلألنل)ان  دولوعنليسيللتنللهلهنليحال)ان  دولرهرلدازللعلةالواناعء)ر

)ان  تدولرتتنل فست  لللالات لانترطنلراور علت لَت ِاتقاررط  لتإهالاتعللتهودلوتعنل)ان  تدولاتنل
 صديهلنال  يدلىنلانط ي ه ليزاللىا لهنكلأنل)ان  دولاتعلةلاحرديتهلل  تدلىتنلاناترنلاعلةل

لوتل)ان يع  لرانزدقه لرنرنلسضعبلان هداءو.
)ان حتتدولتاعللتت لاناتتعءلرقتتللاطتتدللاستتل اعن لتتتنلشتت دلا تتنلسفعمتتهل عستتل عدةلا تتع نللأاتتع

لران  للرانودمو.لدافاألطأهملانا ع نلاناسل عدةلن ل)انس هلرلداانلرلن هالاناورنلانط ي نل



نفع تتًعلأ)انغتلدانلرانمتلارللرانسامتعنولروع تتللاشتوعللاناتعءلتتنلانط ي تهلانا  تتردةراتنل
احرديتتتهلى تتتللانشتتتعىدلنتتتلههتلىاتتت لا تتتعٍنلاستتتل عدةلا  تتتعلانل  يتتتدلىتتتنلاشتتتعىدلان عشتتتقل

ل.األزدقران هر هلرانصفعءلرانارنل
تتتتتنلنغتتتهلانشتتتتعىدلهتتتتنللاتتتنلاألنفتتتتع لانلتتتنلشتتتتواتلاحتتتردًالا اتتتتًعلتتتتنلانط ي تتتتهلان ع لتتتهرل

هتنلاتتنللأنفتع رقتللل اقتتل عن  تتعتللاألد )ان  تعتولرقتللقصتلل  تتعلوتللاتعلي  تتلىاتت للد تهل
راهلستتتتععلرانلضتتتتييقللاهطتتتتدالعن عل تتتتينل)اعلتتتت لرقتتتتلللفتتتتعرتلاستتتتل اان  تتتتعتلراتتتتنلالالأمتتتتزاء

ولر)انتردرلورلاألزهتعد)انغصتنولرل)انّ تردولرل)انتدر ولرل):لراهملهه لاألنفع لو راه حسعد
لشمدو.)ان

انسصتتتر لرهتتتنل)انسزااتتت  للإنتتت ا لقتتتللتي تتتعلاتتتنلان اتتترملل أنفتتتع )انشتتتمدوللثتتتملستتت  ل
لرانسدحه لرانغض و.ل رانلرحهلراأليوه ران  م لران ا  لراند ل لران شعم لراآلداك ل

أنف تتتعلانشتتتعىدلتتتتنلانط ي تتته لن تتتعلصتتتفعل علانسعصتتتهلرسصعئصتتت عللأشتتتمعدلأستتتاعءرهتتتنل
لاناسلالةلانللهنل علانال عدفلىاي ع.

راستتتتل الل)األزهتتتتعدلرانتتتتردرلول استتتتايعل علانسعصتتتتهلرهتتتتنلنفتتتت ل)اهقحتتتتران لرانسرستتتتن ل
لرانما عدولرانلال اقعل علنف ل)ان عنو.ل ران دمسن

نف ل)انديعحين لراآل  لران دادولان  تعتلانتهيليات  لاندائحتهلانلال اقعتلان  عتلهودلرل
ااتتتعلل اتتتقل عنط ي تتتهلانا ي تتتهلرقتتتللتصتتتا لىتتتنلاتتتعلةلانشتتتمدلنط ي لتتت لاندقيقتتتهلرانضتتت يفه لرل

لنغيتتتتد لاتتتتنللرنلأنليستتتتّ للأريضتتتتًعل)انثاتتتتعدولرهتتتترلوتتتتللاتتتتعليصتتتتلدلى  تتتتعلن وتتتتللأان ع لتتتته ل
ل)انثاعدول عسملا ين.

اناسلافتهلتتنلنغتهلانشتعىدلاناأنرتتهلل أنفع ت رانلال اقعتلانط ي هلانالحدوهل)انحيرانول
لرال اقعتلصفعل ع. لا  عل)انسيلول لهنل علانحسيهلرانا  ريهلأحيعهعتنلانط ي هلانلنل

ثتتملانحيتترانلانتتهيليلحتتدكل تتينلانستتاعءلراألد لاتتنلتصتتياهلانطيتتردلمتتعءل افتت لانحاتتعمل
ثتملاستل اللافتدلاتلانفتع لل يضًعل لههل علاندازيهلرانحقيقهأران سدلرانصقدلرانغدابلرقد  عل
لمستتتتللتتتتتنلاسيالتتتت لرهتتتترللأمانحيتتتترانلىاتتتت لاقد تتتتهلا تتتت للأنانط ي تتتتهلانرحشتتتتيهلرهل  اتتتتملهتتتتلل

لولرل)انهئبولإهلدسملصردةلههالانحيرانلانساقيهلوأ  لرام  .األسل)
رهنلانفتع ل لهنتهللماألدقلأ راى عنف لنلانحيهلرانلل رتنلافدلاتلانزراحفلاطدللى ل
 لراناالحتتت لاتتتنلاستتتل اعللانشتتتعىدلألنفتتتع لانحيتتترانلاحرديتتتهلىعاتتتهلهتتتنلانحدوتتتهلراه ستتتيعب

 أ ستتتتت هلانط ي تتتتتهلرا عمعل تتتتتعلىاي تتتتتعلصتتتتتفهل)األ ستتتتت هولروأ تتتتت لارنتتتتتعللأضتتتتتف انالحتتتتتدكلأ تتتتت ل
لراسعط ل علتنلصردلت يه.

ل-لل -



انالاثاتهللاألسعستيهلاألنترانوثدتلتنلنغهلانشعىدلافدلاتلانارنلرقللاطدلتلتنلنغل لل
لرقلللفعرتلاسل اعن عل ينلنرنلرآسد.لراألزدقلراألسضدلراألحادلراألسرلل عأل ي 

هلستتتياعللاألنتتترانقع اتتتهلانلضتتتعللرانل تتتعق لتتتتنلالإنتتت األنتتترانليايتتتلللانفتتتع لررمللتتت لتتتتن
ان يع لاعلانسراللرهنلا دزلث عئيهلنر يهلالضعلةلتنلنغهلانشعىدلت اتعلتتنللقتليدلانشتعىدل

لرغيد لاحلهاعلىو لاآلسدلروعنلانماعل ي  اعلتنلاحعردلال اقهل عنط ي ه.
لاأل تتي  متللاناترنللاأل تلن اناراز تهل تينلا تنلسفعمتهلرغيتد لاتنلشت داءلاتنلرتتنل ترعل

تتتتنلاناتتتلحلرانصتتتفعءلرانطي تتتهلران تتترد لرهتتتنللاإليحعئيتتتهتتتتنلنغلتتت لاتتتعلا ع يتتت لحضتتتردًاللأوثتتتد
لقلسيه.لإيحعءاتراناؤا ينلروأ  عللاإلياعنا ع نلادل طهل ساهل

لتلردلتتنلاحتردلا تع نلانغتزلللأوثتدلأرانثع ريهلانلنللماتعل تينلنتر ينللاألنرانرناستل
لاثاًلل)اناا  لانا   لانحرة لرانسضعبو.

نر تتًعلاحرديتتًعلتتتنلصتتردةلانا دوتتهلرانحتتدبلران تتعدلراناتتعءلنقدي تتهلل)األحاتتدوثتتللاناتترنلاري
لرط ي هلانحدب.لاألحادىقايهللماعل ينلانارنل

 –هل -
للاراأللراتلتنلاحيطلانشعىدلاهملاعىيتهلراطتدللاآلهتلأنفع رحينلوشفلان حثلىنل

ل عاشتتتلدوهل ا  تتتتل)انستتتيفولراتتتتعليلصتتتلل تتت لاتتتنلا تتتعنٍللةاستتتل اعن علتتتتنلقصتتتعئل لهتتتنلافتتتدل
ل.رهرلانقرةلران صدلاناحردي

ل.)اندا ولرل)انق عورل)انس مورل)انلدعولاألسدىانحدبللرألرات
أاعلاهنفع لاهسدىلانالصاهل  يئهلانشعىدلتوع تتللهنل تعلللصتلل ا  عهتعلانحقيقتنلتتنل
اصللانرضعلراها ع:ل)انقامولر)انيداعولرانلوعنليسدجلتي علاحيع تًعلانت لا تعٍنلامعزيتهلل قت ل

لنل علاناحرديهلاهرن لتنلا ع نلانثقعتهلرانفودلرانا دته.الصاهل له
 

 


