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 خاتمةال
 فثث  ايتات ثثتلمثثت تلممثث   أن تكشثثع  ثثن ةل ااثثا عةالبثثاة  ةلالمثث   أاب ال تمبثثد اسة ثث 

 لمتأعاثثث  بثثثأكاس مثثثن مثثثن ةثثثاسا  مثثثء ةال ثثثتا تا عةلتمااثثث  عةلتسماثثث  ةلثثث   ا ثثثت  ةلم ثثثت 
 ت  تمخضت  يهت اسة تيت :علع  ةبس  ةليتتئج ةل ,مظهس عصعسا 

 
*إن ةلالم  من ةألابتا ةلعسب ةلم سبان ةلث ان ةيتخبثعة تيياثتت يصثا  لثع ت ثتعم  ةبمث  
فثث  ةلمشثثها ةألابثث  ةلعسبثث  عميثث  عةثثت مبكثثس, ماثث  ةلكتتبثث  ةلصثثعسا  عة ثثت ال  ةلمثثتن 
عةلهتمش , مع ماللظث  أن ةالفتتتلاثتت ةلتث  ا تثت  بهثت ةلالمث  يصعصث  ةةت ثت  اثتس 

ةل ثثثثسب , إ  لثثثثس  مبكثثثثسةه  مثثثثء أن ا ثثثثته  يصثثثث  بميعلثثثث  عاسب هثثثثت بمضثثثثمعن كتثثثثتب 
 ةلي  ع تس  مء   ة ةليهج لتء أ متل  ةلمتأخسا .

* ما ةلالم  يع ت مت إلء ت عا  يص  من خثال  تكثسةس بعثل ةليصثع  فث  ةلعمث  
 ةلعةلا عتكسةس مع ةإل مت  ةألخسى .

لسعةئ  ,إ  ةشتممت أ متلث   مثء *أفتا من ت تسب  ةللاتتا  ف  سفا  تلم  ةليصص  عة
أعصثثثثتف  عة ثثثثم  كشخصثثثثا  تثثثثسا مثثثثع ب ثثثث  ةليصثثثث  ,أع ةلسعةاثثثث  , عألاتيثثثثت اتثثثثاخ  فثثثث  
م ساتتهت بعبثتسا قةثت  ةلثسةع   , مثع ماللظث  ةإل ثالن  ثن يهتاث  ةللكتاث  ةبث  أن تبثاأ 

 ةللكتا  ي  هت .
  ةألابث  *أيتج يص  بتال ثتيتا إلثء ةلتيثت  ةلثعة   بكا اثتت متعثااا فث  تشثكا  ةلثي

مثثثن م مع ثثثث  يصثثثثع  متاةخمثثثث  , ع ثثثثتات كتتبتتثثثث  لثثثثتعك  ع اثثثثته  تلاثثثثته ةي مثثثث  مثثثثن 
 معسف  بع تئ  ةلتشكا  ةل ي  ليصعص  ةليصصا  عةلسعةئا  .

*فثث  فت ماثث  ةال ثثتا تا  ثثتات ةلشخصثثاتت ةلااياثث  فثث  ميامثث  ةال ثثتا تاةت ةألكاثثس 
 ة تلضتسةه ف  أ متل .

كتيثت معتااث  ةع مألعفث  , صث   ةلعةةعاث  ةلتث  * غمب  مء ةألمتكن ةلم تا تا  ثعةا أ
 ثثثتش فاهثثثت ةلالمثثث  ععظ هثثثت اةخثثث  يصثثث  ةليصصثثث  عةلسعةئثثث  عةثثث  ة ثثثتا تا ةألمثثثتكن 

 ةلمتخام  .



*  ثثثثتا ة ثثثثتا تا ةأللثثثثاةد ةلتثثثث  ال اخثثثثسل ة تس ثثثثت  ثثثثن ةأللثثثثاةد ةلااياثثثث  عةأللثثثثاةد 
 ةل ات ا  .

ةلالمثثث  فثث  أ متلثث  مثثن شخصثثاتت عأمثثثتكن  * ةل تلثثب فثث  ةال ثثتا تاةت ةلتثث  ةثثامهت
عألاةد ةي   تا بمت ايت ب ةيتيتاةت ةلالم  عةختاتسةت  عبل ب ةل باع  ةلعسةةا  ةلت  

 كس   مء عفيهت كتتبتت  .
*ف  فت ما  ةلتشكا , أفتا ةلالم  من يصع  علعةاد لكي  لع اييمهت لسفاثته, إ  كثتن 

ةلثثي  ةلم تلضثثس عبثثان مثثت اكتبثث  ةل ثثتبع ةلمهثثامن فثث  يصعصثث   ثثع ةلمالامثث  بثثان 
,مثثثع ماللظثثث  ةليصثثثع  ةلم تلضثثثسا ةلتثثث  ال اخثثثسل ة تس ثثثت  ثثثن ةلمس عاثثث  ةلااياثثث  

 ,ةلتتساخا  , فضاله  ن أبسة  ةالت ته ةلمتسك   .
 * عف  ةلتيصا  تتض  ةلم تسة  بان ةلعيعي  عمت اا   ما  ةلي  .

 ةللكتا  ةلمعة ى بهت .* عف  ةلتعة   ةليص  تبان أن ةليصع  ةلمعة ا  م تم  من 
 * عف  ةلتاةخ  أفتا من ألاةد , لكي  ييمهت بمت اعبس  ن عةةع  .

*فثث  فت ماثثث  ةلتسماثثث  ةظهثثس ةلالمثثث  بسة ثثث  فثث  إك ثثثتا يصثثث  بصثثب   سم اثثث  بيثثثء بهثثثت 
يص  بيتا خت  ب  مع ماللظ  , ةي  ف  ة تعمتل  لمسمث  ابيث  يصث  عسمث ه ةلخثت  

 تمت   بان ةلسمع  ةلميتيتا عبان ةلالم  .  مء أييتل ةلسم  ةليااع , مع ع عا
*ةتضثثث  فثثث  ةلسمثثث  ةلم ثثثسا ةفتاتثثث  مثثثن سمثثثع   تمثثث  بيثثثء  ماهثثثت  ممثثث  ةألابثثث  علممثثث  

 مالعالالت تسما ا  تيتسب من ةلميصعا بتلسم  ةللياي  تتسا عت تسة  تتسا أخسى .
لثثء *فثث  ةلسمثث  ةلمسكثثب أفثثتا مثثن سمثثع   ااثثاا سكبهثثت عشثثك  ميهثثت سمثث ةه ختصثثته اسمثث  إ

 ةضا  تصب فاهت ك  ةلسمع  ةلت  سكب ميهت يص  .
*فثث  ةلسمثث  ةليصثث  بيثثء  ممثث   مثثء شخصثثا  أع مكثثتن سئثثا     بعثثا سمثث   كمثث  , 
 اأ له ة ةلسمث  , إ  اتلثع  عات اثس اةخث  ةلثي  ةليصصث  عةلسعةئث , متيلثته إاثته  ثاا 

 تلعالت عظا ا  عسم ا  .
 

 


