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 الخاتمة
لممي ن ممج ا همماا بمم ا ال يممر  ممبما ن ممنيا عي ممما ااه مممي مممبع ة ا همماا  ممما ن ممم   اخ مما   

التهي مممة اىعلممم  عالتمممي لمممي ا مممج ممممي م مممؤي   بممماا لامممه  ا ممم، الي نمممة ممممي  هانمممة البمممم ا  ام مممةا 
 مشعشةا اخ ،  اىت اح شنئا مشنئًا.
 لاه تمثل، مبع ة ال ير مي امينج:

ا،(  ف ممبا ينممر تتها  بمما  عتمماجم  ممعا المع ممعا اع ال ممي  دالمممهن  اىع : بممع   نبممة دال ممهنبن  
ال  عي( ع معا اىلتمااي ال مهنبي ع ماج مم  مًا اليمهنر  مج  نمي بم نج الهما  نج  اليمهنر  مج ال  م  
عالت لف اع يالة اىهب مي البمي المملع ي ععلم  شمبيائب  ال مهن  اع اليمهنر  مج   منة داللفم  

 عالمب  (..
تنيب هيا ة دال هنبن ا،( علبم ا  ا م، الممبع ة ال  ميي بمي ممي ع م  الخ مة التمي  بيا     لك ت

ا مممني  لممم  بمممهابا عالتمممي ى نم مممج ع ممم  اللم ممما، اىخنممميا  لنبممما اى  بمممه همممم  ال ممممع  ممممج 
ممممماهي عمياهممم  ت اعلممم، المع مممعا  ف مممبا لامممه  نمممي، خ مممة ال يمممر اليئن مممة مممميا،  هنمممها يتممم  

   ما ا تاي،  لنب.عمل، ال  ما عمل، النب عا تاي،  ل
اما اىمي اىخي مبع عهعه دال هنبن ا،(  ش   متفيق يت   ثي،  ل  ا عاي الي ن  ى ج مبممعي 
الممه ي معهممه، منممب ممما نامميب مممج ت مم   ممهنبن ا، مؤ ممف، النبمما  ممهنبنتي ال ا ل ممي المم ي مممج ي ممج 

 بممة الاممامع  اليمم  اعيه  هنبنممة  ائشممة ال ا ع نممة  نممه ا بمما   بمم،  لمم  بممام  خاا ممة اىهبا  
 اليهنرا  ني الميااة..

اما المبع ة داىهيائنة(   ه ت اع  اى نا،  ف با متمثم  ممي التهميه ممج  م  اي ماي م م اة  بتم، 
مل،  هنبنمة  لم  اخميي ممج خمم  اي ماي  ا نا، ال هنبن ا،  الت لف اعالخلع مج المب   اع ا با م  

بممعي المم  شمما ي هعج اخمميا م  ممي، المم  ى تمميت    ممال    ف ممب عا ممما لشممبيا الشمما ي اع لمنمم  ع 
ا نمما، ال ممهنبن ا،   مميا  عايممها علممي اهممه ييهمما مممي ا ممها  الممييي المم ي لبلممب  مماج  ع نمما مممي  بمم  

 اى نا،ا عاىهب  عق عشبعي        شيٍ  اخي!
ا  ممي اهممه  ف ممي م مم يا المم  اىشممايا المم  اج الههنممه مممي بمم ا ال يممر لممن  مممي تث مم، اىت مماا اع 

نبن ا، عا ما نتمث  مي هيا ة ب   اى نا، للعمع  الم  بم   ال مابياا  مب م   خمي اى هاا مي ال ه
 اج ال ابيا عا ية نم ج ل م   مايا اج نشخممبا عل مج هيا متبا تفممنلنًا عمتا بتبما ملنماا ى منما
عاج ال عا ال هنبي ال ي  م تب اى نا،ا  ه تي التمبنه لبا عي ما التؤ ن  مج خم    مياا تما ي 
ا بممما ههنمممهاا ممممي هعي عع نفمممة ال مممعا ممممي انهممماه دااايممما،( لف نمممة عمب عنمممة ع ف مممنة ع النمممة عيتممم  

 الههنها. –تاينخنة ع لك لنت مج ب   اى عاا  مج  م ا، تياع  انهاه شبينتباا الاهنمة 
 ع به..



ماه  ان،امي  ف يا اشنا  عاشنا   ج ال هنبن ا،ا عمج ابي ب   اىشنا  التي لي ن ج مج المم مج 
 هيا تبا اما لخيعهبا  ج البهف اليئن  لل ير اع    ب الخشنة مج ت خي يهمب:

 هيا ة  ابيا اىت اا عاى هاا مي شيعح ال هنبن ا، ى نما مي خاا ة اىهب عا عاي الي ن . -1
دال امنمة ال هنبنمة( هيا مة تؤعنلنمة  مهي، منبما  هانممة البمم ا ثمي لمي اهمه لبما م ا ما مممي  هيا مة -2

 الي الةا ا  عهه، اج ب اك ملة مي ال امنة ال هنبنة  نج امينج:

اىع : ا ي ال عا ال هنبي عتيتنب ب   اى عاا  اج هعيا   ائنما ممي الم    ف مبا عى نب مي 
اليلممي ممممي بمم ا التيتنمممب عا ممما نب مممي اج تيتنمممب  بمم ا التاممممه ع التبمممه   مممه مممفي المممهنج

اى ممعاا نمثمم  يالممة   مما  يامماا ناممعي  لنبمما المم    ف ممب م نمما عمع ممع ناا يي اج اى ممعاا 
ال هنبنة  ا م، اشم ب  ال  مما، المع منانة التمي تتمما ه شمنئا مشمنئًا اع تبم   ت بمًا لم ت م  

 الشا ي  ف ب.
ا مي ال امنة ال هنبنةا لبا ملة  اليالة التي مي الثا ي: اج ا ما  اى عاا ال هنبنةا ى نم

 بممما ممممفي المممهنج عاج ال مممبي عالبتممماب عاىلمممي  ممماج لشمممي  اخمممي  نمممي ممممياق اىي مممة ع  بمممه 
 الهناي.. لاه  ا ، ماهاج المية ع  به الاعا عالش اب.

 ا يي ما  لتب مي الماهمةا  ا  ي ى اه ي ال ما  لبملي عانفا  المع عا ياب. 
 نتن  لي اع ل نيي هيا ة دال هنبن ا،(  ش   ا مق عا م .علب  الامج 

 

 


