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 المقدمة 

الحمددددددد ل رل العددددددالمين واللددددددوة والسددددددوم  لدددددد  الرسددددددو  الكددددددريم والدددددد  

ولددددحب  اجمعددددين مددددا اك ددددر مددددا كتددددل  ددددن ا مددددام  لددددي     ومددددا اك ددددر مددددا 

مو اسددددددال  اقددددددوم المبددددددد ين مددددددن احبارهددددددا لتسدددددد ر ا   اللدددددد حا  ولددددددت

المجلددددددا  العدددددممة  دددددن ا ددددددم شملدددددية  ددددد ة بعدددددد الرسدددددو      حتددددد  

تمددددددام و ددددددا  لددددددار بحددددددز مددددددن دون مادددددداز  اك ددددددر شملددددددية  االدددددد  ا ه

حولهددددددا الجددددددد  مددددددن ال وسدددددد ة والمتكلمددددددين والكتددددددال والشددددددعرا  ومددددددا زا  

وسددددديبق  كددددد ل  ولكدددددن هددددد ا الكتابدددددا   لددددد  ك رتهدددددا وتاو هدددددا لدددددو تع دددددي 

لدددددي     ومدددددا يسدددددتحقة مدددددن ا هتمدددددام الجاادددددل الددددددبي مدددددن شملدددددية ا مدددددام  

والدراسدددددة العلميدددددة التدددددي تحدددددي  بملدددددا   هددددد ا الشملدددددية التدددددي  اديدددددر 

لهدددددا  دددددي  لدددددرها و دددددي العهدددددود الوحقدددددة لددددد ال  اجدددددد الدددددد وة مدددددا يسدددددو ها 

الددددددد  وجدددددددول ا هتمدددددددام بهددددددد ا الجاادددددددل المهدددددددم وايواددددددد  مايسدددددددتحز وقدددددددد 

 تعددددددددمن البحددددددددث  و ددددددددة مباحددددددددث تاااولدددددددد   ددددددددي المبحددددددددث ا و  السدددددددديرة

او  اسددددددم  واسددددددب  وو دتدددددد  ال اتيددددددة لومددددددام  لددددددي      والتددددددي تعددددددما  

و اايددددددا ازواجدددددد  واو دا و ال ددددددا لدددددد ات  ورابعددددددا الددددددوم  ومامسددددددا مو تدددددد  

 وسادسا واميرا ا ستشهاد . 

امدددددددا المبحدددددددث ال دددددددااي تعدددددددمن الت دددددددورا  ا داريدددددددة  دددددددي  هددددددددا وماهدددددددا 

الت ددددددورا   امتيددددددار الددددددو دة و يرهددددددا امددددددا المبحددددددث ال الددددددث وا ميددددددر هددددددو

ا قتلددددددددادية تعددددددددمن موق دددددددد  مددددددددن ارعددددددددي اللددددددددوا ي وكدددددددد ل  توزيدددددددد  

 الع ا  وولاياا لعما  المراج . 

  



 الماتمة 

تااولاددددددا  بددددددر هدددددد ا البحددددددث شملددددددية ا مددددددام  لددددددي     وادارة الدولددددددة  ددددددي 

 هدددددا ويقياددددا وبددددو شدددد  كاددددا ومددددن مددددو  الكتابددددة  ددددي البحددددث مدددد  شملددددية 

ملددددددددية اجتمعدددددددد   يهددددددددا مددددددددن شملدددددددديا  التدددددددداريخ المتميددددددددزة وهدددددددد ا الش

لدددددد ا  اددددددادرة قدددددد  ان اجدددددددها  ددددددي شملددددددية امددددددر   لددددددي  مددددددن السدددددده  

 لدددددد  الباحددددددث او الكاتددددددل ان يلددددددم المامددددددا كددددددامو بحيدددددداة ا مددددددام  لددددددي     

لددددددد ال  كدددددددان بح دددددددا ممتلدددددددرا  دددددددن شملدددددددية وادارة الدولدددددددة  دددددددي  هددددددددا 

ولعلادددددا بعدددددد هددددد ا المحاولدددددة اسدددددت ي  ان ابدددددرز بعددددد  الاتدددددا   التدددددي تولدددددلاا 

 ا البحدددددث واو  هددددد ا الاتدددددا   ابدددددرز اهميدددددة ا مدددددام  لدددددي بدددددن اليهدددددا  دددددي هددددد

ابدددددددي  الدددددددل      كشملدددددددية مارسددددددد  دورا كبيدددددددرا  دددددددي سددددددديرة ا سدددددددوم 

وسددددددددااد الرسددددددددو  الكددددددددريم      هددددددددو او  مددددددددن امددددددددن بالرسددددددددو      

ورسدددددالت  امدددددا الاتيجدددددة ال دددددااي ابدددددرز اهميدددددة ا دارة بجواابهدددددا الممتل دددددة  دددددي 

عل ال تدددددرا  التدددددي مدددددر  بهدددددا  هدددددد ا مدددددام  لدددددي       اهدددددا كااددددد  الددددد

الدولدددددة وربمدددددا يقدددددا  ان ا دارة الحقيقيدددددة تمدددددتحن  دددددي م ددددد  هددددد ا الددددددرو  

يقددددددو  هدددددد ا و ا  اجددددددي اميددددددر المدددددد ماين  لددددددي بددددددن ابددددددي  الددددددل      ددددددي 

 ادارة ش ون الدولة . 

 

 ه ا اهم الاتا   التي تولل  اليها  ي بح ي

 


