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 الخاتمة
تن تدد  انتنتدد نبعددأن انتهت دداناددأتبتثنتند ددونه ددأنثةددتنهنتن يجدد ننا  لددأفنعنددأبنب دد نتنت ددت نه ددأن بدد  ن

اتصل  نإنل  ن،ننه نهت  اناقت هد نب نأبتةد نتنتيدلقلد ننل  ندشنتن دع رنتندأبتا نتنع ت د نب بد ث نتحبدأت نتن دأتج ن

تن  تأةنهلىنخ ب نهقتدن ا ل نتحتض ت  ن جل لنشع ع ناختلف نث نتحةلتبنتند    ن،ننك فانتن ؤعد نتن قأعد نإندىن

ؤعد نايتبعد نا بعخلد ناةد هأع ن،نثقدأنك هدانتنق د نتنأبتالد نتنبد دع نتننشع ع نتنقةلأةنتنأبتال نهدأ نتابد ا  نب 

تنأبتال نتنخ نة ناعناند ببنتند نتدننجلدلنتنبدتل ل ثننن   د نا تجعدانادعنتلجلد لنتن دع ع نتنيحقد نن ةد  أه ن

 تنق    نهلىنتنغ  ءننتنب دنب  لنكدل ن.

خي نتنأبتة ننحقتن  نتن ل لل ن.نعف ضنتن  يقنتن   ن ن انهتبلبلنث نابيل نتن ت  انهلىننثقن  

ك فنتنت  لأنهنن اناف ت نتن أتج نهتنتن  ض  نتن ؤعتع ننلقةلأةنتنأبتال نثأصدد انتنقةدلأةنتن أع د ن

ا  لنتنته نتنن  ن ننلت تلنتند    نبعأنتانحي انتن أتجد نتنندأبتانتنف صدل نبدلننتلج د بنتلدبلد نثد هفت نثضد ءن

 نتن بد ح ننتنبد درنونن دأننجدأه ن انادد عننتن قد دنب دأانتن دأندنتحج  ةدل نتن صنهلىنةل   ثنث ل نات تهد ن ه د

نلقةلأةنتنأبتال ن،ن ّدىنإنىناعأدنتن ةيل  ثنتن قأع نتن  دل ةنإنل د نلانتن قدتحثنتن قأعد نتنع بلد نا ددعنادننبؤىن

بد نادنن ددلن.نن دأنتختلدفنذتال نابت دي ناننتن ب بحنتحبأتهل نله  نانلل ثن ةدلتبل نجأعدأةنندأنعأنف د نتن دع نتنع 

تن ظ نإنل  نبعأنايتبنتن قأنتنع ب نتن أعوناننابتتىنتنتتصلفنتنخ بج ننلد  ءنتنأبتا نك  نهدتنه دأنهدشنتندأعنن

تة  هللننا بنن طل شنإنىنتن بتتىنتنأتخل نهد نتنتع ادلنادعنه د ذرندبتالد نش خةد نب نلد ثنهةدل نحأتجلد ن،ن

  ن.اعت أنهلىنتنت للللننتند    ن ننتلةلتب

ا  نلنتنفةلنتلنلن)ه  ص نتنت  للنتنأبتا (ننه نه  ص نبأثنات دأدةنادننخديلنتن ظد نثد نتند صن

تن ع رنتنأبتا ن ج ل  ه نبـ)تن أثننتن خةل ننتن دتتبننتنشا د ا(،ن اد ن بد  ناد نتةدتت فنتند حدونثل د نعخدصن

عأةنادننخديلنتنت د ليثنتن ختلفد نهذفنتنع  ص نث تن أبا  نهلىنتنت لّفناعنتنتن ب نتن ع ع نب  نع     نصف نجأ

تنت نا أبرنثل  ن،ننك انحختي ن ة نلبنتن ع تءنتنع ت للننتنأبتال ن ج فنث نتنتةد   نتنأبتالد نن دأنبصدأه نهدذفن

نج د   نع يلدقنادننتن  ل  د ثنتحةدلتبل نتن   لد نثد نتنقةد  أنثتجدأه ن تنت  عشتثنتن تعلق نب نع  صد نتند   لد نب بدتتىن

ن)تن أثنتن فتتح(نثل  نعتعلقنبت  ليثنتن أثنتنأبتال ن،نن دأنححظ د ن انتن دت نتلنلنع  دتنثد ن)تن أثنتن غلق(ن

تنقة  أنتنأبتال نذتثنتن ت نتن يةل  نتندذرنعقدت نهلدىنتنبدل نب ن دأثنتندىنتاند فندحند ناغلدقنحات دعبنخيدتطن

ن نب ختلفنتش  ن  نتند   ل ننابدتتع ا  نتن ؤع ننتن  ظتب.ن ا نتن ت نتن  ه نث تنع ل ننهلىنتنقة  أنتنأبتال نتن  ض

تحةلتبل ننهتن ك  نت ت ته ننب ن أتج نتن ع ع ن.ننا  لنهذتنتن ت نث نب  ءنتن خةل نتنأبتال نتن تدت  نبدلننتةدلتبلنن

)تن خةل ناننتنخ برن/نتن خةل نتنخ بجل (نن)تن خةل ناننتنأتخلن/نتن خةل نتنأتخلل (نثقدأننجدأه نتانتن دت ن

ث نتنقة  أنتنأبتال نتنخ نة نن ب  ه ن ةلأةنتن تتبنناعأدنتلصتتثنناأا نبعأه ن ةلأةنتنق   ن اد نتن  ه نع لعن

تن ت نتلنلن)تن خةل نتنخ بجلد (نث دتن ك د نايؤاد ننثد ن ةدلأةنتن    جد نتند   لد ن،ننن دننهدذتنحنع دأنادنن دأبةن

نةد ننحةدل  ن ةد  أنتنق د  نتن تعدأدةنتن خةل نتنخ بجل نهلىنتنتف هدلنادعنبعدظناظد ه نتنقةدلأةنتنأبتالد نتنخ 

تلصتتثن.ننبأتنن  ن ان ك  نتنع  ص نتنأبتال ن أبةنهلىنا خلصنتند  ءنتندأبتا نهدتنتن دتتبنك د نهد نتن د لنثد ن

تنأبتا نث تنالت أنب  لنه لقنادعنتن بدتتعلننتحةدلتبللننتند د  للننلن ةدلتبنتن    جد نتند   لد نن ةدلتبنتنأبتالد ن

نخدد بج (ن دأنهددل ننهلدىنتن بددتتىنتلنلنن)تن دتتبنتنددأتخل (نهدل ننهلددىنتن بدتتىنتن دد ه ن.نتنخ نةد ن)ثد ن تتبنت

نهلددىنتندد نأناددننا نهدد نتنع ةدد نتن ددشدنرن)تنشا دد ه (ننتهفت حددهننطدلعتددهنتنبدد  ل نإحن ه دد نح نن دد نبصددأن جدد فن

ن دأنححظ د نتانتنشا  هلد نتنتة  ي نث نتند  ءنثتجأه ن انتنقةلأةنتنأبتال نتا ن انا تان ا  هل ناغلق ن ننافتتحد ن

تن غلق نه ن ك  ن أبةن نناف هيننب   ل ننإلهت رنتنة ت نث نتن صنناأطل ن  اتدهنحهت  دهد نهلدىنتنتةد هأننتن د د ن

ب  نعبت   فنتن صنن ب ح نتن ت فنتنأبتا ننعب هأفنهلىنا خلصنتن أثننع صأنح ك نتن خةل ناننتندأتخلن

 ثل  عناننادع  نتن   هأنتنأبتال ن...

ن أنححظ  نتانتن صنكل  نك انه لق ننث نب   هنتنأبتا نتهة  ثنه  ص فنتنأبتالد ننادأتخلانتندىنتن دأن

تنذرنعةعبنث   ن)هقأع ن(ن،ننا خلصنحأنده نتند   ل ننتلةلتبل نث ن تتبعد نتنأبتالد نبدلننتنتةد   نتند   لد ناغدذرن

 بعض  نبعض ننب  نعخفانصتثنتن  ه نتنغ    ن ننتنب درن.

فةدلنتن د ه ن،نتندذرنجد ءنبع دتتان) شد  لنتنقةدلأةنتنأبتالد (نثت د نلنتن ةدتانتن دع ع نتنأبتالد ن ا نتن

ض نن ش  ن  نتند   ل نتن ختلف نتنت نا  لندحنتلنناشدنجتلننتنأحن نهلىنتنتتظلفننتنأحن نهلىنتند  ءنثل دلنشد لن

  د ننةدل ندبتاد نا دأدنعبدتقيبندبتا نخة  ةدهنتلةدلتبل نتن تد ع د نهدننتوخد ننتن د لنعت دأدنادننخديلنهل

تنع  ص نتند   ل نتلخ ىننةل نتهن ةلأةنتنق   نا يننات تعنبخ صل نتةلتبل ندبتال نحنا تل   نتلش  لنتلخد ىن،ن

ثقأننجأه ن ان ةلتبنتنتق عن أنانبأنب نل نا  صل ن)الت هةل (نا  انتنتتت رنا نبلننان بتلننا ةد  تانثد نان بد ن

ق   نتن  ل ننهلىنتن صنا ذنهتدتهنتنأتن نهللهنث تنتن ت أثنهننان ب نتن  ه نهد نابتتىننتحأةنعتد  فنصتثنتن

)تنت  ه (نذرنتنت ت نتند    نننأنع  ة نث ن ةلتبن)تن دت لأ(نثقدأنتهندشثنتنت دتحثنتحةدلتبل نصدلغ نناد كننإندىن

 صن،نكدذن نححظ د نتهدهن ةلتبنتنغ  بن ننتن خ طبنانندنان انعؤدرنتنت ت نتنىنضعفنابدتتىنتنت د ه نثد نتند

ع  لنتن  لنتنأبتا نتلنلنتن عد نهننتنت  النتند    ننلقةلأةنتنأبتال نكتههناق ل نابد حل نخ نةد نابدلي نهلدىن



تنةددتثنتن دد ه نتنغ دد   نهلددىنتندد نأناددننته بدد بن ةددلتبنتنق دد  نثدد نتنبدد تتثنتن تددأخ ةناددننتنقدد انتنع دد عنن

 ناعتعضهنبأش  لندبتال ن خ ىن...
 لنإنىنتن  لنتنأبتا نتن  ه ن) ةدلأةنتن دتتبنناعدأدنتلصدتتث(نهندأن انتن د لنتند د   نثل د ننه أنتحهتق

ععت أنهلىنتن ضتبنتن ل ننل تتبنث نب  ءنتن صننهتنتن  ّ كنتنأبتا ننلع  ص نتلخد ىن،نبدلننجدأه نثد ن نلدبن
لددهنححظ دد ن انتن دد ه ن ةدد  أفن،نتةددق طنتن دد لنهلددىنهتددد نتندد صننل ددتاناؤشدد تنندتحننهلددىنتةددلتبنتن دد ه ن،ننهل

تنع ت  نك اننتهل ننن  صأتننحةلتبهنثأصد انظ ه ةن ةلتبل نا صتدةنب نعلننتن قأع ن،نناضعفننظلف نتن  ه ن،ن
نتنتة ط نتنب دع نب تىن هتته  نحهبل بل نتن صنب ةلتبنحتتبرندتخل نع  كنتن أثنهلىننثدقنابلبدلنتن دأثن
 تن تدلتبناننتننألنتن تتبرن.

أبتا نتن  نون) ةلأةنتن ف ب  (نثقأنبأتن   بنتلش  لنتنأبتال ننيان فنتحةلتب نتنق  أنهلدىن ا نتن  لنتن

تنت دد  رنتند دد   نن ددأنححظ دد ن هددهنحناتجددأن ةددلأةندبتالدد نافتقدد ةنإنددىن ةددلتبل نتن ف ب دد نن ددننادد نا تدد  نبددهن ةددلأةن

ىنتةدلتبهنثت د لن)ب نضد ب (نتنأبتالد نتنتد نتن ف ب  ن انهذفنتونل نه نتن  تانتن قلق ننأبتال نتن صننتن  ل   نهل

ن ند ننا نا تانث نه  ع نتنقةلأةنحتىنا يأن ننا  أنتنت تابنتن بتق نن  ك نتن أثنث نتن صننحنحظ  ن عضد نن ان

اتط   نتلا لنه أنشع تءنا نبعأنتن ّنتدنث نهصنععت أنهلىن ة نتن بد ح نتنلبد هل نتن غلدّد ننيةدتي تدنتنبد درن

تعشنث نتن ب ح نتنلب هل نتنيتعل ن.تنذرنبب  نع   

ك د نتةدتقلانان تهدد نادننتنقةدد  أنتنأبتالد نتنقةددل ةنب د لنب د   نا لّددشنعقدت نهلددىنتنتدتت انتنشا دد ه ن

نتنتتت انتند    نبلننتن د ىننتن تننتن    للننب  نع دهنتند  ءنتن   أرنتندذرنع دتانثلدهن ادننتند صنابد نع ننندشانن

لهناةيل ن) ةدلأةنتن  د أ(ننا  لدانثد ن ةدلأةناد نبعدأنتند نتدننصدتحننتندىنتننلدلنتن أثنناتت ع نننهنثأطلق  نهل

تن   هل  ن،نناعأن هأنتنقة  أنتن ت ج  ننلت تحثنتن أتجل ننتحهتق لناننتنأبتال نتن يةل ل نتنىنتنأبتالد نتن أتجلد ن

. 

ن لد (نهدتنا دت نتلةد نلبنننعلن هأنا ناتصلنإنلهنتند حونث نتنفةلنتن  نون)تنقةلأةنتنأبتال ننتند د ءنت

تند   ل ننلقةلأةنتنأبتال ن،نتنذرنعتأاىناننطدلع نتنتف هلنتن   فنبلننتنع  ص نتند   ل ننتةلتبنتن د ه نناد نتهتقد فن

اننخل بتثندبتال ندتخلنتن صنن أنتهع سنتنت دت نتلةدلتب نهلدىنجدته نتن ع دند نتنأبتالد نتنق   د نهلدىن)تنفعدلن

خلىنتنقةلأةنتنأبتال نهدننهدذفنتننأنلد نن   د نحنا تلد نتةدلتب ننا دأدتننثد نح كد نهدذعنننبدنتنفعل(نثينع  نن انات

تنقيدلننتنلذعننع تانتختي نا تع    نا ّته ننتةلتبل نننلد  ءنتنأبتا ن،نثد ننته نثد نتند د ءنهدتن)تنفعدل(نثدنذتنكد انبدن

إذتنكدد انبدنتنفعددلنبتةدد ط نةدد دع نتنفعددلنبةددتثنتن دد ه نهفبددهنث ددذتنادد نةدد ل  فنب نت دد  رن)تنغ دد   نتنددأبتا (نن

تنأبتا (ن ا نإذتنك هانتنعي  نخ نة نبفعلننبدنثعلندبتاللننث ذتنهدتنن-)تن تنر(نث ذتنعب ىنبـنتنت   رن)تنب در

 )تند  ءنتنأبتا نتنخ نص(.

ن أنهل ننتن ت ن)تنب درنتنأبتا (نهلىنتن ب ح نتحبأتهل نث نتن ع نتنع ت  نتن أعونن  نع   هننل ع ن

اعأدنث نتن ؤىننتختي نث نتنتظ  فن،ننهذتناتأثناننبند نتن  ه نتن أعونثد نحضدتبفنتن ةد ننتن ل  د نانن

هلىنةل نبةنتن أث،ناعّتض نننل بنتن ضتبنتن د ش ننذتادهنب نلد نةد دع نهد ن نلد نتند نرنتنتد نابد  نندهنتندت  أن

ثد نتند ص،ننعددأنن انا دتلنتند صننتن د ش ن نننل نتن د ش نببل نبةنتن دأثننادننجدأنادؤاننندهنتن  كد نتنأتخللد 

 تن ع رنتن أعوناننتند  ءنتنيتعلنتنىنتند  ءنتنقةل نهتنتن  فّشنتلة بننيهبل بل نتنب دع نث نتند  ءنتنت   ج ن.

 ا نتند  ءنتنأبتا نتنخ نصنثنهدهنع  دلنتنقةدلأةنتنتد نا  دتنثل د نه  صد نتنت د للنتندأبتا نه دتتنندتخللد نن،ن

تن د ه نتن ت ددفنثت تبددبنتنتن بد ناتضددتهلت  ن،نناتصدل  نإنددىن ان ةددلأةنتنق د  نن ةددلأةنتن ددتتبننحتدىنع بدد ح

ناعأدنتلصتتثنه  ن  د بنتلشد  لنتن دع ع ننلد د ءنتندأبتا نتنخد نصنن ل  د نتن تضدتهل نهلدىن ةدلتبنتن د ه ن

 نا  كنتن أبناننتنأتخلن.

 


