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مستخلص البحث
يختلف النظام الملكي في المملكة العربية السععودية ععن بقيعة امنظمعة الملكيعة فعي
العالم ،ك ما يختلف النظام الجمهوري اإلسالمي في إيران عن باقي امنظمعة الجمهوريعة
في العالم ،حيث تتركز السعلطا بكافعة إاعكالها تالتنيي يعة -التاعريعية-القضعائية بيعد
اخص واحد هو الولي اليقيع المراعد امعلعه وهعو من عو د يوجعد إد فعي إيعران ،فعي

حعين ارتكعز السعلطا العفالث فعي الجانعو النظعام السياسعي السععودي بيعد الملعل الع ي
يتولوه اإلخوة من أبناء عبد العزيعز حسعو ترتيعو أعمعارهم ،لع لل فهعو يتميعز ععن بقيعة

امنظمة الملكية ،ويكتسو نظامي الحكم أهمية بالغة و لل لمكانة المؤسسة الدينية في
كال البلدين .

المقدمة
يكتسبببي ة يعبببة النظب ببام السياسب ببي ال ب ببا م فب ببي المملكب ببة العر ي ببة السب ببعودية
وجمهوري ببة ايب برام اإلس ببةميةل ة مي ببة ال ببة وذلب ب لمكان ببة المةسس ببة الديني ببةل
وتأثير ا على النظام السياسي في كة الدولتيم.
ف ع بد ع ببد تحببالد دينببي وسياسببي نبباجم ببيم محمببد ببم سببعود – مةسببس
ةس برآ ل سببعود الحاكمببة -ومحمببد ببم ع ببدالو اي عببام 4711مل ةمكببم اقامببة
دولب ببة فب ببي منة ب ببة نجب ببد فب ببي ال ب ببرم الثب ببامم ع ب ببر .وتعت ب ببر المملكب ببة العر يب ببة
السعودية اليوم امتدادا لهذه الدولةل حيث تة ق األنظمة وااليبدولوجيا نسسبهال
وتلت ببزم الع ببد نسس ببط ال ببذد ر ببة ل س ببعود ببال ال ببي محم ببد ع ببدالو اي ةو

[ ]672مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات اقليمية )03( 9

أحسباده .ةمبا ايبرام فسببي النصبد الثباني مبم ال ببرم الربامس ع بر جبرت فيهببا
عمليببة م ببا هة ل نببال الدولببةل وعلببى ةسبباس تحببالد نبباجم ببيم علمببال الببديم
ال يعة – المنتميم الى ال ا ل التركمانيبة -وةسبرآ الصبوفييم الحاكمبة .ونجبم
ذا التحالد عام 4234م في اقامة واحدآ مم ةوا ل الدول ال يعية في ال رق
اإلسةمي .و عد نجاح الثورآ اإليرانية عام  4979كام مم ا برز نتا جهبا قيبام
نظببام سياسببي جديببد مرتلببد عببم بباقي األنظمببة السياسببية فببي المنة ببة وذلب
س ي تعدد وتدارل مةسساتط.
يح بباول ببذا ال ح ببث تس ببلية الا ببول عل ببى مةسس ببات الدول ببة ف ببي المملك ببة
العر يببة السببعودية والجمهوريببة اإلسببةمية فببي اي برام مببم رةيببة م ارنببة وقببد تببم
ت سببيم ال حببث الببى محببوريم وراتمببة ا ببتملت علببى ة ببم النتببا التببي توصببل
اليها ال حث.
امول :النظام السياسي في المملكة العر ية السعودية.
الفاني :النظام السياسي في الجمهورية اإلسةمية في ايرام.
امول :النظام السياسي في المملكة العربية السعودية
يستند النظام السياسي في المملكة العر ية السعودية على اإلسةم وال ريعة
اإلسةميةل فهذا النظام السياسي ال يحكمط دستور مكتوي على النحو ال ا ع
والمة ق في األنظمة السياسية األررىل ل يحكمط ال رام الكريم( .)4وام كام
النظببام األساسببي للحكببمل الببذد صببدر فببي المملكببة عببام  4995مثا ببة دسببتور
للب ب ةد( )5ف ببد ج ببال ق ببي الم ببادآ الس ببا عة من ببطل ةم الحك ببم ف ببي المملك ببة العر ي ببة
السببعودية يسببتمد سببلةتط مببم ال برام الك بريم والسببنة الن ويببة التببي تحكببم جميببع
ةنظمة الدولة( )0ونظام الحكم في المملكة وراثي حيبث تهبيمم األسبرآ الحاكمبة
عل ببى الس ببلةتيم التنسيذي ببة والت ب بريعيةل و درج ببة م ببا ال ا ببا يةل ويس ببتمد نظ ببام
الحكم رعيتط مم مصدريم ةساسييم ما اإلسةم والت اليد ال لية(.)1
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بازل ملتزم با الميثبباق الببذد تببم ع ببده عببام
فالنظببام السياسببي فببي المملكببة مب ا
4711م يم ةمير نجد محمد م سعود والداعية ال ي محمد م ع د الو اي
مةسببس دعببوآ اإلصببةح الببديني المعروفببة " الو ا يببة "()2ل والنظببام السياسببي
مببازال يرتكببز فببي ممارسببتط السببلةة علببى ركي بزتيم ةساسببيتيم األولببى ةس برآ ةل
سعود ويتراوح عدد ةفراد ا ما يم  2333و 7333ةميبر وةميبرآ( )6و يبنهم ك بار
المسةوليم الذيم مبازالوا لهبم دو ار حاسبما فبي ال برار السياسبي للمملكبة .ويبأتي
في المرت ة الثاني في تسلسل الحكم علمال الديم ومعظمهم مم افراد ةسرآ ل
ببي المنحببدرآ مببم نسببل ال ببي محمببد ببم ع ببد الو بباي( )7فاببة عببم علمببال
الديم السعودييم البذيم ينتمبوم البى عوا بل ةربرى( )8ويتكبوم النظبام السياسبي
في المملكة العر ية مم المةسسات اآلتية:

أود :الملل

دة ت لور (المل ) كمةسسة سياسية فعلية مع صدور األمر الملكي المرقم
 5746فببي  48ايلببول /س ب تم ر  4905المتاببمم المواف ببة علببى اةببةق اسببم
المملكة العر ية السعودية دال عبم مملكبة نجبد والحجباز وملح اتهبال ف بد كبام
المل ب ع ببد العزيببز ل سببعود يببدير دفببة الحكببم مببم العاصببمة الريبباو وكببام
يعببيم حكامببا سياسببييم إلدارآ األقبباليم ويص بدر لهببم تعليماتببط م ا برآ وف ببا لمببا
ت تاببيط ظببرود كببل منة ببة( )9فالمل ب صبباحي السببلةة العليببا والمرجببع فببي
ال ةوم التنظيمية والسياسبية واإلداريبةل و بو م يبد إحكبام ال بريعة اإلسبةمية
موجببي مببا جببال فببي ال برام الك بريم والسببنة الن ويببة ال بريسة ومببا كببام عليببط
الصحا ة الكرام والسلد الصالم(.)43
ام ببذا الببدور المنبباة الملب كببام قببد تعمببق عمليببا ةكثببر مببم رببةل توليببط
منص ببي ر ببيس ال ببوزرال حي ببث يتح ببتم علي ببط ةم يك ببوم عل ببى اتص ببال م ا ببر
األوااع العامة في ال ةد ويكوم لط السصل في معظبم ال ب اررات والسياسبات
التبي يصبدر ا مجلبس الببوزرال( )44وقبد جبرى بذا التعببديل علبى منصبي الملب
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عببد ام تببولى المل ب فيصببل ببم ع ببدالعزيز ( )4972-4961حكببم ال ب ةد وقببد
سببار المل ب رالببد ببم ع ببدالعزيز ( )4985-4972والمل ب فهببد ببم ع ببدالعزيز
( )5332-4985والمل ب ب ع ب ببداا ب ببم ع ب ببدالعزيز ( )-5332علب ببى ذل ب ب ل لب ببذا
منصي المل يجمع الر يس األعلى للدولة ور يس مجلس ال ورى البذد كبام
يتواله( )45حتى عام  4995حيم تم صدور مجلس ال ورى الجديد البذد جعبل
ر ببيس مجلببس ال ببورى يببر (المل ب ) علببى الببر م مببم ارتيببار األريببر لببر يس
مجلس ال ورى وةعاا ط(.)40
فانيا -مجلس الوزراء

يعد مجلس الوزرال السلةة الرسمية الثانية في التسلسبل الهرمبي للدولبة عبد
سببلةة (المل ب ) ويتببولى الببوظيستيمل الت بريعية والتنسيذيببة اإلاببافة الببى دوره
المهببم فببي صببنع ال برار السياس بي للمملكببة العر يببة السببعودية دارلي با ورارجي با
و و ما نصت عليط المادآ ( )48مم نظام مجلس البوزرال لعبام 8591ل والتبي
ةكببدت علببى انببط يرسببم مجلببس الببوزرال السياسببة الدارليببة والرارجيببة والماليببة
واالقتصببادية والتعليميببة والدفاعيببةل وال تعت ببر المعا ببدات واالتساقيببات الدوليببة
ناف ببذآ اال مواف ت ببطل وق ار ارت ببط نها ي ببة اال م ببا يحت بباا منه ببا الستص ببدار ةم ببر ةو
مرسوم ملكي(.)41
ةص ب م مجلببس الببوزرال مببم ةقببوى ةجه بزآ النظببام السياسببي فببي المملكببة اذ
يتمتع سبلةات واسبعة ويسبتمد قوتبط مبم ربةل ارت اةبط الوثيبق الملب عبدما
ةص ب ب م األريب ببر ب ببو ر ب ببيس مجلب ببس الب ببوزرال منب ببذ تب ببولي المل ب ب فيصب ببل ب ببم
ع ببدالعزيز م اليببد الحكببم واعتة ببط العببر ل وةص ب م ولببي العهببد نا با لببر يس
مجلس الوزرال(.)42
سار على وفق ذا النه الملب رالبد والملب فهبد البذد كرسبط فبي النظبام
األساسببي للحكببم وصببةحيات المل ب فببي مجلببس الببوزرالل فالمل ب ببو ر ببيس
البوزرال ويعببيم نبواي ر ببيس مجلببس البوزرال وكببذل البوزرال األعاببال لمجلببس
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الوزرال ونبواي البوزرال ومبم بم فبي البدرجات الممتبازآ ويعسبيهم مبم مناصب هم
أمر ملكي وللمل الصةحية في حل مجلس الوزرال واعادآ ت كيلط(.)46
فالفا -مجلس الاورى

كببام مجلببس ال ببورى فببي المملكببة يتببألد مببا ببيم  93-63عا بوا ر اسببة
(المل )ل و و ال يتعدى كونط مجلس ذا صسط است ارية يجرد تعينط مم ق بل
(المل ب ) ويكببوم مس بةول ةمامببط ولببيس امببام ال ببعيل لببذل فهببو ذو تببأثير فببي
عملية صنع ال رار السياسي(.)47
و عبد صبدور النظببام السياسبي ةصب م يابم 453ل عابوا ور يسبا يرتببار م
(الملب ) مببم ة ببل العلببم والر برآ واالرتصببا ل وي ببدد مجلببس ال ببورى البرةد
والم ورآ في السياسبات العامبة للدولبة التبي تحبال اليبط مبم ق بل ر بيس مجلبس
ال ببوزرالل كم ببا ام ر ب ببيس مجل ببس ال بببورى يس ببتةيع ام يرف ب بع ل ببر يس مجلب ببس
الببوزرال ةلببي حاببور ةد مس بةول حكببومي جلسببات مجل بس ال ببورىل وي ببر
نظببام مجلببس ال ببورى كببذل ام لكببل ع برآ ةعاببال فببي مجلببس ال ببورى لهببم
ح ببق اقتب براح نظ ببام جدي ببد ةو تع ببديل نظ ببام ناف ببذ وعرا ببط عل ببى ر ببيس مجل ببس
ال ببورى وعلببى ر ببيس المجلببس رفببع االقتبراح الببى الملب ()48ل وتكببوم مببدآ نسبباذ
مجلس ال ورى ةر بع سبنوات جريبة ويبتم ت بكيل مجلبس ال بورى الجديبد ق بل
انتهببال سببلسط ببهريم علببى األقببلل وفببي حالببة ر ببة احببد األعاببال االسببت الة
فانط ي دم است التط لبر يس المجلبس البذد يعرابها بدوره علبى الملب واذا ربة
احد األعاال ألد س ي فالمل يرتار عاوا يحل محلط(.)49

رابعا -النظام القضائي
تأرذ المملكة العر ية السعودية نظام تعدد جهات ال االل فهنا ال اال
ال رعي ( محاكمط وت كيةتط المرتلسبة)ل ومبذ ي اإلمبام احمبد بم حن بل بو
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المببذ ي الرسببمي فببي ال اببال فببي المملكببة()53ل وفيمببا يلببي مةسسببات النظببام
ال اا ي:
 -1القضاء الارعي
و المةسسة ال رعية صاح ة الوالية العامة المسةولةل النظر في جميع
المنازعات التي تن أ دارل المجتمع السعودد ةيا كانت ة يعتهبا ةو ةةرافهبال
ةما يكل ال اال فهو:
أ -المحاكم العامة ،والجزائية
تنظببر المحبباكم العامببة فببي جميببع قاببايا المنازعببات والج ب ار م ةيببا كانببت
()54
ة يعتها عد است عاد ال اايا التي تكوم مم ارتصا المحباكم الج از يبة
وتصببدر ةحكامهببا عبم قااببي واحببدل وتسببتثنى مببم ذل ب قاببايا ال تببل والببرجم
وال ةع و ير ا مم ال اايا التي يحدد ا النظام فتصدر مم ثةثة قااآ(.)55
ةمببا المحبباكم الج از يببة فتنظببر فببي كببل مببم قاببايا الجببنم والتعزي برات وح بد
السكرل وفي الجنايات التي ال تزيد عم رمس الدية(.)50
و -محكمة التمييز
تتكوم محكمة التمييز مم ر يس وعدد محدد مبم ال اباآ .وارتصبت بذه
المحكم ببة تميي ببز األحك ببام الص ببادرآ عب بم المح بباكم العام ببة والج از ي ببة وتص ببدر
ال ب اررات الصببادرآ عببم الببدوا ر فببي محكمببة التمييببز مببم ثةثببة قابباآل ينمببا
تص ببدر ال ب ب اررات المتعل ببة ا ببايا ال ت ببل وال ببرجم وال ة ببع م ببم رمس ببة قا بباآ
احتياةا لها(.)51
جع -مجلس القضاء امعله
يت ببولى اإل ب براد عل ببى المح بباكمل ويتك ببوم م ببم ةح ببد ع ببر عاب بوا رمس ببة
ةعاببال متسببر يم درجببة ر ببيس محكمببة تمييببزل يعينببوم ببأمر ملكببي ويكونببوم
ببدور م ( ي ببة المجلببس الدا مببة) ي ةرسببها ةقببدمهم فببي السببل ال اببا يل رمسببة
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ةعاال ير متسر يم و م ر يس محكمة التمييز ةو نا ط ووكيبل و ازرآ العبدل
وثةثة مم ةقدم رةسبال المحباكم العامبة ويكونبوم مبع ةعابال الهي بة الدا مبةل
( ي ببة المجل ببس العام ببة) ي ةرسببها (ر ببيس مجل ببس ال اببال األعل ببى) ال ببذد ببو
مرت ة وزير(.)52
ويم ببارس مجل ببس ال ا ببال مجموع ببة م ببم االرتصاص ببات المرتلس ببة يمك ببم
ت سببيمها الببى ثةثببة( .)56ارتصاصببات اداريببة .وتنظيميببة وارتصاصببات ذات
ة يعة قاا ية رالصة.
 -2ديوان المظالم
يعببد سببلةة قاببال اداريببة مسببت لة ت برت ة م ا برآ ببر المل ب ور يسببطل
ببذا
يكببوم درجببة وزيببر ويببتم تعيينببط وانهببال ردماتببط ببأمر ملكببي( .)57يرببت
الديوام النظر في المنازعات المتعل ة الع ود التي تكبوم الحكومبة ةو احبدى
األ را المعنوية العامة ةرفا فيها(.)58
 -3اللجان اإلدارية ا ادخت اص القضائي

تام المةسسة ال اا ية العديد مم اللجام اإلدارية والهي ات التي تمبارس
واليببة قاببا ية مهمتهببا السصببل فببي المنازعببات اببمم ةنظمببة ول بوا م قانونيببة
متس ببق عليه ببا ة مه ببا :اللج ببام ال ا ببا ية المترصص ببة ف ببي المس ببا ل التجاري ببة:
يةلق عليها ( ي ة حسم المنازعات التجارية)( .)59ولجام محاكمة العسبكرييم
وك ار الموظسيم(.)03

خامسا -المؤسسة الدينية
ترت ة المةسسة الدينيبة عبدآ ي باتل ة رز با ي بة ك بار العلمبال والر اسبة
العامة لمجلس ال حوث الدينيبة واإلفتبالل و ي بة األمبر بالمعرود والنهبي عبم
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المنكر و ذه الهي بات ت بكل مجتمعبة المةسسبة الدينيبة الرسبمية المسبت لة عبم
مجلس الوزرال(.)04
 -1هيئة كبار العلماء
تتببألد ي ببة ك ببار العلمببالل مببم عببدد مببم العلمببال المرتصببيم فببي ال بريعة
اإلسةمية مبم العلمبال السبعودييمل ويجبرد ارتيبار م بأمر ملكبي()05ل ويجبوز
عند االقتاال و أمر ملكي الحاق ةعاال الهي بة مبم يبر السبعودييم ممبم
تتوفر فيهم صسات العلمال السلسييم( .)00تتولى الهي بة ا بدال البرةد فيمبا يحبال
اليها مم (المل ) والحكومة مم ةجل حثطل وتكويم الرةد المستند البى األدلبة
ال برعية فيبطل كمبا ت بوم التوصبية فبي ال ابايا الدينيبة المتعل بة ت ريبر ةحكببام
عامة؛ تستر د ها الحكومةل وذل نال على حوث يجبرى تهي تهبا واعبداد ا
ة ا لما ن عليط األمر الم ار اليطل والة حة المراف بة لبط( .)01ويتسبرع عبم
الهي ببة لجنببة دا مببة متسر ببة ةعابباة ا يرتبباروم مببم ببيم ةعاببال الهي ببة ببأمر
ملكببيل وتكببوم مهمتهببا :اعببداد ال حببوث وتهي تهببا للمناق ببة مببم ق ببل الهي ببةل
واصدار الستاوى في ال ةوم السرديةل وذل اإلجا ة عم ةس لة المستستيم فبي
ببةوم الع ا ببد والع ببادات والمع ببامةت ال رص ببيةل وتس ببمى (اللجن ببة الدا م ببة
لل حوث والستوى) ويلحق ها عدد مم مراكز ال حوث(.)02
 -2الرئاسة العامة إلدارة البحوث الدينية واإلفتاء
تعد ر اسة ذه الهي ة مثا ة ال يادآ السعلية دارل المةسسة الدينية لاذ ةنها
س اإل ب براد الكامب ببل علب ببى سب ببير العمب ببل الب ببديني والب ببدعود دارب ببل المجتمب ببع
السببعودد وةعاببال ببذه الر اسببة يعينببوم مببم ق ببل ي ببة ك ببار العلمببال التببي
ترتار م مم يم العلمال وال ارزيم والمعبروفيم والم بهود لهبم علميبال وأل ميبة
ببذه الهي ببة ي ةرسببها ر ببيس ي ببة ك ببار العلمببال( )06وا ببم اإلعمببال التببي ت ببرد
عليهببا ببي :تحدي ببد مصببدر الست بباوى ف ببي المملكببةل وتحدي ببد ببكل ومحتوي ببات
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المنا الدراسية في المدارس والجامعبات لتكبوم منسبجمة مبع الربة الرسبمي
للمةسس بة الدينيببة واإل براد الم ا ببر علببى سببير عمببل الببدعاآ والمر ببديم فببي
دار ببل المملكبببة ورارجهب با والرقا ب ببة العامبببة عل ببى الكت ببي الب بواردآ مبببم الر ببارا
وتأليد الكتي(.)07
 -3هيئة اممر بالمعروف والنهي عن المنكر

لهب بذه الهي ببة مه ببام م ا ب برآ تت ببرجم فب ببي وق ببع المجتم ببع الس ببعودد ف ببي ع ببدآ
مجبباالتل منه با حببث األ ببالي علببى الصببةآ الجماعيببة فببي المسبباجد عنببد كببل
ةذام لذل ت لق المحال التجاريبة فبي األسبواق ةو تتبر دوم وجبود احبد لل يبع
فيها عند ةدال الصةآ .ويةلق اسم (المةبوع) علبى الرجبال (المةاوعبة) التبي
تتكوم منهم الهي ة(.)08
وفي مواسبم الحب والعمبرآ تكبوم مهبام المةاوعبة تعلبيم الحجباا والمعتمبريم
مناس الح والعمرآل ومنعهم مم الصراخ ةو ال كبال عنبد ق بر الرسبول صبلى
اا علي ببط وس ببلم ومحاول ببة الت ب ب ث ةو مةمس ببة ال ببر .و ير ببا م ببم اإلعم ببال
()09
ر ببةل موس ببم الحب ب والعمب برآ الت ببي تك ببوم عي ببدآ ع ببم المناسب ب الص ببحيحة
وللمةاوعة واج ات ةررى اجتماعية فبي األسبواق والسباحات العامبة مبم اجبل
مةحظب ب ببة ةد تص ب ب ببرد عيب ب ببد ع ب ب ببم األر ب ب ببةق والعب ب ببادات وت الي ب ب ببد المجتم ب ب ببع
السعودد(.)13

فانيا :النظام السياسي في الجمهورية اإلسالمية في إيران

عد نجاح الثورآ اإليرانيةل هدت ايرام حراكات فكرية يم ا رز التيبارات
الم بباركة ف ببي الث ببورآل المتمثل ببة التي ببار ال ببديني زعام ببة ةي ببة اا الرمين ببي()14ل
والتي ببار ال ببوةني اللي ارل ببي المتمث ببل ف ببي حرك ببة حري ببات ايب برام زعام ببة مه ببدد
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ازركببام والج هببة الوةنيببة زعامببة كبريم سببنجا يل والتيببار اليسببارد الببذد يعببد
حببزي تببوده ومنظمببة مجا ببدد رلببق وفببدا ي رلببق ا ببرز التنظيمببات السياسببية
فيط( )15و عد يمنة التيار الديني على التيارات األررىل فرو فكره السياسي
علب ببى مجمب ببل السب بباحة السياسب ببية فب ببي اي ب برامل ف عب ببد اق ب برار نظب ببام الجمهوريب ببة
اإلسب ببةمية تب ببم ال ب ببروع فب ببي تهي ب ببة المةسسب ببات الحاكمب ببة لتتوافب ببق مب ببع فك ب بره
()10
السياسببيل ولتح ي ببق ذل ب ةم ببر يببة اا الرمين ببي ت ببكيل مجل ببس للر ببرال
يا ببم ع ببدد م ببم الس ه ببال وعلم ببال ال ببديم ال ببيعةل انية ببت ه ببم مهم ببة ت ببدويم
الدستورل وقد اعتمد مجلس الر رال في تدويم الدستور على عامليم ةساسيم
لتعزيببز مكانببة وصببةحيات الببولي الس يببطل وم ارعبباآ تة يببق ال بوانيم واإلحكببام
اإلسةميةل الى جاني تأسيس مةسسات تهتم كل ما و ةسبةمي فبي نةباق
الجمهوريببة اإلسببةمية و يكليببة النظببام السياسببي التببي تاببمم قيببام المةسسببات
اآلتية:
أود :المراد امعله

يع ببد المر ببد األعل ببى الركيب بزآ األساس ببية لنظ ببام الجمهوري ببة اإلس ببةمية ف ببي
ايرام .فهو محور كافة السلةات التنسيذية والت ريعية وال اا ية والتي تمارس
مهامهببا إ براد المر ببد األعلببى ال ا ببد الببولي الس يببط( )11ف ببد ةعةببى الدسببتور
صب ببةحيات للب ببولي الس ي ب ببط تسب ببوق صب ببةحيات المةسس ب ببات األرب ببرى و تحدي ب ببد
المببادتيم ( )433-27مببم دسببتور عببام  4979واللتببام تنصببام علببى (معالجببة
الم بباكل التب ببي تواج ببط النظب ببام السياس ببي والتب ببي ق ببد يتع ببذر حله ببا م ببم ر ببةل
مةسسات الدولة األررىل اعةم الحري والسةم والنسير العامل تعيبيم وعبزل
كل مم ف هال مجلس صبيانة الدسبتورل ةعلبى مسبةول فبي السبلةة ال ابا يةل
ال ا ببد العببام ل بوات حببرس الثببورآ اإلسببةميةل ال يببادات العليببا لل بوات المسببلحة
وقببوى األمببم الببدارليل اق برار تنصببيي ر ببيس الجمهوريببةل عببد ام تببتم عمليببة
انترا ببطل عببزل ر ببيس الجمهوريببة عببد ام تص بدر المحكمببة العليببا حكمببا عببدم
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التزامط أدال واج اتط ووظا سط ال انونية ةو عد يام مجلس ال ورى (العسو ةو
الترسيد مم ع و ات المحكوم عليهم)(.)12
و عد اجرال تعديل الدسبتور عبام  4989زادت صبةحيات المر بد ف بملت
(تعي ببيم السياس ببات العام ببة للدول ببة و الت بباور م ببع مجم ببع ت ببري مصب بلحة
النظببام واإل براد علببى تنسيببذ سياسببة الدولببةل واصببدار ةمببر ببإجرال االسببتستال
العبامل وتعيبيم وعبزل ر بيس مةسسبة اإلذاعبة والتلسزيبوم ور بيس ةركبام ال يبادآ
الم تركةل ومعالجة الرةفات التي قد تن ا بيم السبلةات البثةث (الت بريعية
وال ابا ية والتنسيذيببة) فاببة عبم تنظببيم العةقببات يبنهم( )16و حكببم ب ل ةيببة
اا الرمين ببي منص ببي المر ببد األعل ببى لستب برآ ( )4989-4979ف ببد وس ببع م ببم
ص ببةحياتط م ببم ر ببةل الم ارس ببيمل ف ببد ةق ببام ف ببي اإلة ببار المةسس بباتي ب ب كات
رصية متدارلةل اذ فرو سلةتط على ةصبحاي المناصبي الرسبمية العامبة
في الدولة عم ةريق تعييم ممثليبط ال رصبييم ويعرفبوم اسبم ممثلبي اإلمبام
فببي كافببة المصببالم الحكوميببة المهمببة وكببام منصببي ممثببل اإلمببام يعلببو علببى
منصي الوزير والمسةوليم اآلرريم اذ يتل ى ممثل اإلمام تعليماتط مم مكتي
ية اا الرميني(.)17
اما فيمبا يرب تعيبيم المر بد األعلبى فتبتم مبم ق بل مجلبس ر برال ال يبادآ
الذد تم ت كيلط عام  4985عبد اجبرال انترا بات ألعابا ط ال باله عبدد م 80
عاب بوا ومعظمه ببم م ببم (مجته ببديم) و (علم ببال الح ببوزآ العلمي ببة) وتك ببوم دورآ
المجلس ثمام سنوات( )18وكام دد ذا المجلس و تر يم رليسة للرميني
لتببولي منصببي المر ببد عببد وفاتببط( )19وقببد تببم ةقبرار ببذا المجلببس فببي التعببديل
الدسببتورد لعببام 4989ل وكببذل مببم اببمم صببةحيات ببذا المجلببس متا عببة
ادارآ ال ا د األعلىل وعزلط اذا استدعت الارورآ لذل (.)23
فانيا :السلطة التنيي ية
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ن ب دسببتور عببام  4979علببى ت ببكيل سببلةة تنسيذيببة يكببوم علببى ةرسببها
ر ببيس الجمهوريببة والببذد ينترببي لببدورآ ر اسببية مببدآ ةر عببة قا لببة للتجديببد لم برآ
واحببدآ( )24وينترببي ر ببيس الجمهوريببة مببم ببيم الرجببال المتببدينيم الببذد تتببوفر
فيهم ال روة اآلتية:
ةم يكوم ايراني األصل ويحمل الجنسية اإليرانيةل وام يكوم لط ال درآ فبي
اإلدارآ و ذا مااي جيدل و تتوفر فيط األمانة والت وى ومةمنا ع يدآ وم باد
النظام السياسي في جمهورية ايرام اإلسةمية والمذ ي الرسمي لل ةد(.)25
ثببم يببأتي مببم حيببث األ ميببة دور ر ببيس الببوزرال ببرة تصببويت ال رلمببام
على منحط الث ة لتولي ذا المنصي(.)20
ق ببد ببهدت ايب برام صب براعات ح ببول الص ببةحيات ببيم ر ببيس الجمهوري ببة
ور يس الوزرالل السيما حول الصةحيات المرولة لر يس الجمهوريبةل فعنبدما
ةعيببد انتربباي الببر يس اإلي ارنببي علببى رببامن ي لستبرآ ر اسببية ثانيببة عببام 4982ل
ةرد اسببتردام التس بويو الجديببد لتكليسببط الر اسببة فببي عببزل ر ببيس الببوزرال ميببر
حسب بيم موس ببود وك ببام رد فع ببل األري ببر ببام منص ببي ر ببيس الجمهوري ببة ببو
منص ب ببي ت بب بريسي ة يعت ب ببط اله ب ببدد من ب ببط ا ب ببمام اال تحك ب ببم اي ب برام واس ب ببةة
دكتاتورل لذا دةي ر يس الجمهورية ور يس الوزرال على اإل بارآ البى ةرال يبة
اا الرمينببي مر ببد الثببورآل لتببدعيم وجهببة نظر مببا فببي المسببا ل الرةفيببة ببيم
المةسستيم(.)21
عبببد التعب ببديةت الدسبببتورية عب ببام  4989اص ب ب م ر ببيس الجمهوري ببة يتب ببولى
ر اس ببة مجل ببس ال ببوزرال كم ببا ي ببوم ال ببر يس ارتي ببار نا ببط األول و ببذل زادت
صةحيات الر يس في ادارآ السياسة الدارلية والرارجية للدولةل اما فبي حالبة
رلو منصي الر اسةل فة بد مبم اجبرال انترا بات جديبدآ فبي ابوم رمسبيم
يوما إلعادآ ل المنصي(.)22
فالفا :السلطة التاريعية
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ان ث ببت السببلةة الت بريعية فببي ايبرام وفببق مببا ورد فببي دسببتور عببام 4979ل
()26
وتاببم مةسس بتيم ت بريعيتيم مببا مجلببس ال ببورى االسببةمي (ال رلمببام)
ومجلس صيانة الدستور.
ي ل ببه عبببدد ةعا ببال مجلب ببس ال ببورىل ( )573عا ب بوا ينتر ببوم مبببم ق ب ببل
ال عي لمدآ ةر ع سنوات ويمكم زيادآ ع ريم عاوا كحبد ةقصبى كبل ع بر
سنوات اعت ا ار مم عام .)27(4979
وي ببن الدس ببتور االي ارن ببي عل ببى ام ةعا ببال المجل ببس ببم م ببم المس ببلميم
عمي ي اإليمام اإلسةمل ويجي ام تتوفر في المر م للعاوية في ال رلمام
بروة معينببةل ة مهبا ام يحمببل الجنسبية اإليرانيببةل وام ال ي بل عمببر المر ببم
عب ببم  52عامب ببا وال يزيب ببد عب ببم  82عامب ببال وام يكب ببوم مب ببةمم م ب بباد الثب ببورآ
اإليراني ببة( )28واق ببر الدس ببتور ةم لألقلي ببات الديني ببة تمثي ببل ف ببي مجل ببس ال ببورى
حسببي كثببافتهم العدديببة حيببث يوجببد ممثببل إلت بباع كببل مببم ديانببات النصبرانية
واليهودية والزراد تية(.)29
وقد اقر الدستور السصل يم مهام وصةحيات مجلبس ال بورى فبي مبواده
مببم تسلسببل ( )65ل ايببة ( ( )93ببمل سببم ال بوانيم فببي كافببة ال اببايا اببمم
الحببدود الم ببررآ دسببتوريال و ببرح ال بوانيم العاديببة والتببدقيق والتح يببق فببي كافببة
ةوم ال ةد ومنم الث ة للحكومبة وةرحهبا عنهبا واسبتجوا هال التصبديق علبى
المواثيق والع ود والمعا دات واالتساقات الدولية)(.)63
تصببةدم ةعمببال مجلببس ال ببورى المةسسببة الت بريعية األرببرى اال و ببو
مجلس صيانة الدستور البذد يمثبل سبلةة رقا يبة حاكمبة علبى اعمبال مجلبس
ال ورى وممارستط(.)64
يتكوم مجلس صيانة الدستور مم  45عاوا  6منهم مبم المجتهبديم مبم
علمال الحوزآ يعينهم المر د والذد يوقع على تعييم  46رريم مبم ح بوقييم
ور رال قانوم ينتر هم مجلس ال ورى مم قا مة يتم تر بيحهم مبم ق بل ر بيس
السببلةة ال اببا ية( )65ةمببا المهمببة الر يسببية للمجلببس ببي مةا ببة مببا يصببادد
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عليببط مجلببس ال ببورى مببع اإلحكببام اإلسببةمية والدسببتورية( )60والمجلببس رقببا ي
على اعمال وممارسات مجلس ال ورى واذا رةى مجلس صبيانة الدسبتور ام
ما يصدره مجلس ال ورى مبم قب اررات ال يتوافبق مبع احكبام اإلسبةم والمبذ ي
الرسمي في ال ةد فانط ي وم اعدتها اليطل كما ةم المجلس و الجهة الوحيدآ
المة لة لتسسير م اد الدستور(.)61
و س ي التعارو يم قسمي السلةة الت ريعية كل ةيبة اا الرمينبي فبي
 46اة  4988ي بة سياسبية سبميت مجمبع ت بري مصبلحة النظبام وقبد
ةعةببي لهببذه الهي ببة س بلةة اتربباذ ال برار النهببا ي فببي المسببا ل المتنببازع عليهببا
يم مجلس ال ورى ومجلس صيانة الدستور(.)62
و ببرع ت ببكيل مجم ببع ت ببري مص ببلحة النظ ببام ف ببي الدس ببتور اإلي ارن ببي
المع ببدل  4989وال ببذد يت ببالد مب بم  45عاب بوا ببم رةس ببال الس ببلةات ال ببثةث
(الت ريعية والتنسيذيبة وال ابا ية) وف هبال مجلبس صبيانة الدسبتور وممثبل عبم
()66
المر ببد ور ببيس الجمهوريببة والببوزير الببذد يتعلببق ال ببانوم وال اببية و ازرتببط
وي برت ة المجمببع المر ببد حيببث ي ببوم ت ببديم الم ببورآ تعيببيم السياسببة العامببة
للدولة(.)67

رابعا :السلطة القضائية
جال في م دمة الدستور اإليراني التأكيد على ع ا دية ال االل واعت ر ةم
مس ببالة ال ا ببال ةمب ب ار حيوي ببا يرب ب حماي ببة ح ببوق الن بباسل ف ببي اة ببار تجن ببي
االنحرافات الجان ية دارل األمة اإلسةمية( )68ل د ث ت الدستور اإليراني م دة
فصب ببل واسب ببت ةل السب ببلةاتل وذل ب ب مب ببا نصب ببت عليب ببط المب ببادآ ( )27مب ببم ام
"السببلةات الحاكمببة فببي جمهوريببة اي برام اإلسببةمية ببي :السببلةة الت بريعيةل
والسلةة التنسيذية والسلةة ال اا يةل وتمارس صةحيتها إ راد ولي األمبر
المةل ببق وام ببام األم ببة وذلب ب وف ببا للمب بواد الةح ببة ف ببي الدس ببتورل وتع ببد ببذه
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السلةات مست لة عم عاها( )69ت ا ر السلةة ال اا ية اعمالهبا مبم ربةل
يكله ببا اإلدارد والتة ي ب ببي ويت ةرس ببها رصب ببا ع ببادال مجته ببدا ملم ببا بباألمور
ال اا ية يتم ارتياره مم ق ل الر د االعلىل ويستمر ر يس السلةة ال اا ية
الذد يعت ر ةعلى مس ول فيهال وي ى في منص ط مدآ رمس سنواتل يمارس
ر ببيس السببلةة ال اببا ية مهمببة اعببداد الل بوا م ال اببا ية المتناس ب ة مببع نظببام
الجمهورية اإلسةمية(.)73
اما فيما ير وزير العدل فيبأتي فبي سبلةتط اإلداريبة عبد ر بيس السبلةة
ال اببا ية الببذد يتببولى اإل براد علببى ت ببكيل المحكمببة العليببا للب ةد (محكمببة
التمييز ةو الن )( )74يوجد في ايرام ثةثة ةنواع مم المحاكم(:)75
النعععو امول :المحبباكم العامببة و ببي التببي تنظببر فببي كافببة ال اببايا اس بتثنال
ال اايا التي ت ع امم ارتصا المحاكم الثورية ةو الراصة.
النو الفاني :ي المحاكم الثورية التي تنظر في:
الج ب ب ار م الموجهب ببة لألمب ببم الب ببدارلي والرب ببارجيل وا انب ببة مةسب ببس الجمهوريب ببة
اإلسةمية اإلمام الرمينيل ةو الن د ألدال المر د.
الت بامر اببد النظ ببام وممارسببة الترري ببي اببدهل التجس ببسل تهريببي المر ببدرات
الر م ير الم روع.

النو الفالث :ي المحاكم الراصةل مثل األسرآ التي ن الدسبتور اإلي ارنبي
على ت كيلها( )70هدد الحساظ على كيام األسرآ واستمرار ا هال والمحكمبة
العسببكرية التببي تنظببر فببي ال اببايا العسببكرية واألمنيببة التببي تهببم افبراد الجببي
واألجهزآ األمنيةل والمحكمة الصحنية الراصة اايا الصحا ة والمة وعات
ةما محكمة علمال الديم فإنها مرتصة النظر في ال اايا اآلتية:
 -8التأمر اد ال يادآ ةو توجيط اال انات اليها مم ق ل علمال الديم.
 -2كافة اإلعمال والتصرفات ير ال رعية التي يرتك ها علمال الديم.
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 -3كافببة المنازعببات المحليببة المرالسببة لألمببم العببام التببي يكببوم احببد الرصببوم
فيها مم رجال الديم.
()71
 -1جميع ال اايا التي تدعو ال يادآ الى النظر فيها .
خامسا :المؤسسة الدينية

تعتم ببد المةسس ببة الديني ببة ف ببي ايب برام عل ببى علم ببال ال ببديم ةو م ببا يعرف ببوم
بالمراجعل وةل بة العلبوم الدينيبة المنربرةيم كةبةي فبي الحبوزآ العلميبة ومبم
()72
يم الحوزات الدينية في ايرام تكتسي الحوزآ العلمية في قم مكانة راصة
وفيها نحو رمس ورمسيم مدرسة ق ل الثورآ و عبد ا و ابمنهم مدرسبو ا فبي
مجمببع يسببمى مجمببع مدرسببي الحببوزآ العلميببة فببي قببم()76ل وفببي الحببوزآ تيببارات
ومواقببد ومببذا ي سياسببية كثيبرآ تز ببو وتتسببارر االسببت ةل ومواجهببة عاببها
ال عول ارتلست منذ ما ق ل الثورآ حبول المواقبد مبم عةقبة البديم السياسبة
وحدود والية المراجع الدينية(.)77
تحولببت المةسسببة الدينيببة فببي ايبرام عببد نجبباح الثببورآ وت نيببيم واليببة الس يببط فببي
الدسببتور اإلي ارنببي ووصببولها الببى سببدآ الحكببم حببدث ب ة تةببا ق ينهببا و ببيم
ةجهزآ الدولة .ومم ة م ةجهزآ المةسسة الدينية المرت ةة الولي الس يط ي:
 -اممانة الدائمة دئمة الجمعة والجماعا

ع ببد ةول اجتم بباع له ببذه االمانب بة ف ببي حزيب برام /يوني ببو  4980وا ببمت ف ببي
عا ببويتها رمس ببة م ببم علم ببال الح ببوزآ ت ببم تعيي ببنهم م ا ب برآ م ببم ق ببل المر ببد
األعلى وتولى ر استها على رامن ي نذا كونط رةيي الجمعة في ةهبرام
و كام حينها ر يسا للجمهورية ةياا األمر الذد كسل التنسبيق بيم الجهتبيم.
ةما األعاال األر عة ال اقومل م رة بال مدينبة قبمل ويبزدل وت ريبز وةصبسهام
على التوالي ةد في ك ريات المدم اإليرانية(.)78
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ت ببوم األمانببة الدا مببة ال مببة الجمعببة والجماعببات التنسببيق ببيم األمانببات
السرعيببة التببي تن ثببق عنهببا والتببي تاببع الرةببوة العامببة لرة ببال الجمعببة فببي
مرتلد ال ةد .كما تتصل األمانة التنظيمات التي يولسها علمال الديم دارل
ايرام ورارجهال وتنظم مةتمرات ال مة الجمعة وتتولى تنسيذ توصياتها(.)79
 هيئة اممر بالمعروف والنهي عن المنكران ث ببت ببذه الهي ببة ع ببد اع ببةم الجمهوري ببة اإلس ببةمية و ن ببال مةسس ببات
الدولبةل و بذه الهي بة تمثبل ال برةة الدينيبة فبي المجتمبع اإلي ارنبيل ولهبا العديبد
مم المهام منها فرو الحجاي على النسال اإليرانيات(.)83

الخاتمة
نببا العديببد مببم ن بباة الت ببا ط ببيم كببل مببم النظببام السياسببي فببي اي برام
والنظام السياسي في المملكة العر ية السعودية :
 تترك ببز الس ببلةات كاف ببة ا ببكالها (التنسيذي ببة – الت ب بريعية -ال ا ببا ية) ي ببدببر واحببد ببو الببولي الس يببط المر ببد األعلببى و ببو منصببي ال يوجببد اال
فب ببي اي ب برامل فب ببي حب ببيم ارتكب ببزت السب ببلةات ال ب بثةث فب ببي النظب ببام السياسب ببي
السعودد يد المل الذد يتولوه اإلروآ مم ة نال ع د العزيز حسي ترتيي
ةعمار مل لذل فهو يتميز عم ية األنظمة الملكية.
 ةببرح كببة النظبباميم السياسببييم نموذجببا معينببا للدولببة اإلسببةمية وي ببتركامفي تمسكهما ال يم اإلسةمية العامة وفي كوم ال ريعة اإلسةمية ال انوم
األساسببي للدولببة وي ببوم علمببال الببديم فببي كببة ال لببديم فببي تنظببيم المجتمببع
وتوجيهب ببط .وت ب ببوم المةسسب ببة الدينيب ببة فب ببي كلتب ببا الب ببدولتيم توجيب ببط العمليب ببة
التعليميببةل كمببا ت ببوم وتةكببد ال ببرةة الدينيببة فببي كببة ال لببديم علببى الت بزام

[ ]696مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات اقليمية )03( 9

الكامل أمر ال ريعة وحرفية نصوصها حسبي ف بط المبذ ي الرسبمي لكبة
الدولتيم.
و ينمببا يسببيةر يببات اا علببى معظببم الببو ازرات والمةسسببات الحكوميببة فببي
ايرام فام العلمال الدينيم في المملكة العر ية السبعودية يكتسبوم وابع عبو
الل بوا م التنظيميببة الراصببة الدولببة مببع االحتسبباظ حببق االعت براو علببى ةيببة
ت ريعات يروم ةنها تتنافى مع م اد ال ريعة اإلسةمية.
 تة ببق اي برام اآلليببات الديم راةيببة فببي مجلببس ال ببورى والسببلةة التنسيذيببةلوفببق ببروة تتناسببي مببع توجهببات الجمهوريببة اإلسببةمية حيببث يلتببزم هببا
المر ببحومل ينم ببا ف ببي المملك ببة العر ي ببة السببعودية ف ببام للملب ب ح ببق ال ي ببام
إصدار المراسيم ملكية تعيم مجلس ال ورى والوزرال في مجلس البوزرال
ومعظمهببم مببم األس برآ المالكببةل واألسببر المتحالسببة معهببا تاريريببا .ويةحببظ
ةم لهذا الت ا ط في ة يعبة النظبام السياسبي لكبة ال لبديم األثبر فبي تحديبد
كل العةقات ينهما.
The political system in Saudi Arabia and the Islamic
A Republic of Iran Comparative View

By Mr. Abdalrazaq KH. Mohammed
Abstract
Different from the monarchy in Saudi Arabia for the rest of the
monarchies in the world, as different from the Islamic Republic of
Iran from the rest of republican regimes in the world, concentrated
authorities in all its forms (executive-legislative-judicial), however,
one person is the guardian jurist Supreme Leader, a position that there
is only in Iran, while based three authorities in the Saudi political
system, however, the king, who Atoloh brothers, sons of Abdul Aziz,
in order of age, so it is distinct from the rest of the monarchies, and
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acquires the regimes paramount importance and therefore the position
of the religious establishment in both countries.

الهوامش

( )1جون س ولينكسون ،حدود الجزيرة العربية :قصة الدور البريطاني في رسم الدمدود فمي الصمدرا ،
ترجمة مجدي عبدالكري  ،مكتبة مدبولي (القاهرة ،)3991-ص.31
( )2ل م يطامما اسم م الدسممتور عا م النم مماا اعساسممي لادكم م ن الس ممعودية تعتب ممر الق مران الك ممري هممو
الدستور لابالد.
( )3النممماا اعساسممي لادك م فممي المماكممة العربيممة السممعودية ،الصممادر وفمما اعمممر الماكممي رق م 99
بتاريخ 3137 1 72هم 3997ا المادة .2
( )4ي بممد تمماريخ توسمميآ حكم من سممعود مممو مدمممد بممو سممعود ميممر الدراعيممة الواقعممة قممر الريمما فممي
منطقة نجد منذ عاا  3211بعد تدالفه مآ الشيخ مدمد بو عبدالوها ( )3291-3291مؤسم
حركمة اصالمالا المديني المعروفمة بالوهابيممة التمي تمدعو قلم تطبيما تعممالي اصسمالا عام سماس ن م
الرسممون ( )و الممدابه والسمماص الصممال  ،نتيجممة تبنممي من سممعود و تباعممه هممذا التعممالي اسممتطا
تأسممي الدولممة السممعودية اعول م التممي باع م و توسممع ا حيممع الممبد ت م ف ممال عممو نجممد،
اصحسمما ومنطقممة الدجمماي والتممي انت م بممددون قممواا مدمممد عاممي باممما حمماك مصممر عاالمممت
الدراعية عاا  3131بعد استسالا اصمماا عبمداب بمو سمعود .ثم عيمد قحيما دولمة من سمعود ال انيمة
عام يممد فيصممت بمو تركممي بممو مدمممد من سمعود عمماا  3111التممي مزقت ما الصمراعاا الدادايممة والتممي
ك ممان مممو نتيجت مما ن تمكممو من رممميد مممو الق مما عاي مما سممنة  3119وق ممد رممادر عب ممدالعزيز ب ممو
عبممدالرحمو بممو فيصممت ومسممرة من سممعود قلم الكويم وكممان عمممرا حينشممذ عشممر سممنواا وتعممد فتممرة
بقائمه فمي الكويم فتمرة عممداد عمادة مامو مبما ا و جمدادا فممي نجمد والمذي اسمتطا سممنة -3993
 3997بتجميآ تباع وبدا الدر مو جديد لامزيد ينمر ،سن جون فابي ،تاريخ نجد ودعوة
مدم ممد ب ممو عب ممدالوها الس ممافية ،تعري مم ،عم ممر الديس ممراو  ،مكتب ممة م ممدبولي( ،الق مماهرة،)7999-
ص 31وما بعدها .
( )5مدمممد سممعيد ادريم  ،النممماا اصقايمممي لاياممي العربممي ،مركممز دراسمماا الوحممدة العربيممة( ،بيممروا-
 ،)7997ص.791
( )6ا ن رريش ودمونيو فيدن ،الياي مفاتي لف حر معانمه ،ترجممة قبمراهي الموي  ،دار قرطبمة
(بيروا ،)3993 -ص.311
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( )7تقممدر عممداد عائاممة من الشمميخ بمما ك ممر مممو قلممص مممي  ،دون النسمما وتتكممون مممو ربعممة فممرو  ،ذريممة
الشيخ حسو بو مدمد بو عبدالوها  ،ذرية الشيخ حسيو بو مدمد بو عبمدالوها  ،وذريمة الشميخ
عاي بو عبدالوها وذرية الشيخ عبداب بو عبدالوها  ،ويشعت بنا الشيخ مناال ،حكومية وممبه
حكوميمة ومعمم ما مناالمم ،فمي المؤسسممة الدينيمة لممذلو تمولي اعسممرة الداكممة فممي المماكمة اهتمام مما
بالدفمماع عا م العالقمماا المتينممة ب ممذا اعسممرة الكبيممرة .لامزيممد ينمممر ن موار عبممد اب ،العاممما والعممر
ثنائية الساطة في السعودية ،مؤسسة الرافد لانشر والتوييآ (لندن ،)3991-ص .771-771
( )8ارريش ،و فيدان ،المصدر السابا ،ص .311
( )9عاي حسيو نيسان ،عماية النآ القرار السياسي اليارجي في المماكة العربيمة السمعودية ،طروحمة
دكتوراا رير منشورة جامعة بعداد كاية العاوا السياسية( ،بعداد ،)3992-ص .29
رسمط  3971التمي اممتما
( )10ورد هذا الن طبقا لاتعايمماا اعساسمية الصمادرة فمي 19
عا المواد اعساسية لنماا الدك واصدارة ينمر حسو احمد توفيا ،اصدارة العامة في المماكمة
العربية السعودية ،مطبوعاا المنممة العربية لاعاوا اصدارية (القاهرة  )3923-ص .2
( )11عبدالمعطي عساف ،التنمي اصداري في المماكة العربية السمعودية ،دار العاموا لاطباعمة والنشمر
(الريا  ،)3911-ص.391
( )12احمممد حسممو دحممالن ،دراسممة فممي السياسممة الدادايممة لامماكممة العربيممة السممعودية ،دار الشممرو
(جدة ،)3911-ص.319-319
( )13المادة ال ال ة مو النمماا اعساسمي فمي احممد عايسالدسمتورس دار الدما (بيمروا ،)3991-ص-17
.11
( )14مدمممد عبممدالموجود مدمممد ،التطممور التشممريعي فممي المماكممة العربيممة السممعودية ،منشمماة المعممارف
(اصسكندرية ،)3922-ص ،791-391احممد عبمد اب نماهي ،نمماا الدكم فمي المماكمة العربيمة
السعودية :دراسة في التطوراا السياسية ودياراا المستقبت رسالة ماجستير رير منشورة جامعمة
بعداد كاية العاوا السياسية (بعداد ،)3991-ص.91
( )15مدمد بو النينان ،الني ،السعودية ،دراسة في التدو ا واصدفاقماا ،مركمز دراسماا الوحمدة
العربية (بيروا ،)7991-ص.13-19
( )16نماا الدك اعساسي المادة  57والمادة .11
( )17ران النجار ،واقآ ومستقبت اعوضا السياسية في دون الياي  ،مجاة المستقبت مركز دراساا
الوحدة العربية العدد ( ،269بيروا ،)2001-ص .104
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( )18وحيد حمزة هام  ،نماا الدك في المماكة العربية السعودية ،مكتبة دار جمدة (جمدة)1994-
ص.173
( )19المصدر نفسه ،ص ،174النماا اعساسي.
( )20الممدرا ال يشممة الق ممائية فممي ( 7مدممرا 3112ه م3971-ا) قمرارا سميصم الكتمم ،التممي يجمم،
اعتمادهمما فممي هممذا المممذه ،،وهممي سمممرا المنت م س و سمممرا اصقنمما س وعنممد ادتالف ممما ،يعتمممد
اعون وعند عدا وجود الن في ما يتعيو عا القاضي الرجو قل مرحيو سالمزادس و سالمدليتس،
وعنممدما يوجممد ن م في ممما يرجممآ قل م كتمم ،المممذاه ،اعد ممر لامزيممد ينمممر :رضمما المزرنممي
وعبدالمجيد عبود ،التفسير الق ائي في القانون المدني ،مع د اصدارة العامة( ،الريا ،)983-
ص. 54
( )21عبدالمنع عبدالعمي جيرة ،نماا الق ا في المماكة العربية السعودية ،اصدارة العاممة لابدمو
(الريا  ،)3911-ص 159
( )22عبم ممدالرحمو عيم مماد ،االم ممون عا م م الق م مما قواعم ممد المرافعم مماا فم ممي التنمم ممي الق م ممائي والم ممدعو
وا دتصاص دراسة مقارنة في الفقة ا سالمي وبأنمممة المماكمة العربيمة السمعودية ،مع مد اصدارة
العامة( ،الريا 1981 -ا) ،ص. 224
( )23عب ممدالفتاا د ممر ،التعزي ممر وا تجاه مماا الجنائي ممة المعاال ممرة ،مع ممد اصدارة العام ممة( ،الري مما -
1980ا) ص.10
( )24ويارة العممدن (المماكممة العربيممة السممعودية)(( ،مدكمممة التمييممز)) ،مجاممة العممدن ،العممدد اليممام
(الريا  -مدرا1421 -هم 2000ا) ص .190
( )25عياد ،المصدر السابا ،ص . 223-222
( )26جبرة ،مصدر سابا ،ص. 137
( )27المممادة ثنممان وثالثممة مممو نم مماا ديمموان الممممال الص ممادر بالمرسمموا الماكممي رق م (ا  )52بتمماريخ
1402/7/17هـ1982-ا.
( )28جبرة ،المصدر السابا ،ص .183
( )29اكم م ام مميو الي ممولي ،دروس ف ممي الق ممانون التج مماري الس ممعودي ،مع ممد ا دارة العام ممة (الري مما -
1973ا) ،ص .17
( )30د ر ،المصدر سابا ،ص .42
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( )31هنممام مؤسسمماا ذاا اهتماممماا دينيممة مرتبطممة بمجام الممويرا م ممت ويارة الد م والعمممرة وويارة
اعوقاف ،وهنام المجمآ العالمي لاماو ف مد لطباعمة القمران الكمري  ،وهنمام جامعمة م مت جامعمة
ا القر بمكة والجامعة اصسالمية بالمدينة المنورة وجامعة مدمد بو سعود بالريا .
( )32المرسوا الماكي رق (  )137في 1391/7/8هم1971/8/29 ،ا
( )33المرسوا الماكي رق (  )137في 1391/7/8هـ
( )34المرسوا الماكي رق (  )137في 1391/7/8هم
( )35المادة رق ( )4مو نماا ال يشة
( )36انور عبداب ،المصدر السابا ،ص .66
( )37المصدر نفسه ،ص .66
( )38انور عبداب ،المصدر السابا ،ص .189-188
( )39ك ير ما ترد عبارة ل ترد عو الرسون يا حما ممو قبمت المطاوعمة عنمد عممت ي تصمرف بعيمد عمو
مناسو الد والعمرة يقوا به الدجي و المعتمريو
( )40ايم ممو الياس مميني ،ال ممديو والدول ممة ف ممي المماك ممة العربي ممة الس ممعودية ،ترجم ممة :كم ممان الي ممايجي ،دار
الساقي( ،لندن ،)3911-ص.57
( )41روا اب مصطف دميني ولد عاا  1902في قرية دميو  120كا جنو رمر مدينمة قم كمان
بوا مو عاما الديو الشيعة ،انم اليميني في مبابه قل حوية ( ية اب عبمدالكري حمائري) فمي
مدينة ق  .والدوية هي النواة اعساسمية لممدارس الشميعة وهمي حاقمة ممو الدارسميو فمي المسمجد،
تكون بستة مرات ،مدددة لاذيو ينيرطون في الدموية ،فالمرتبمة اعولم همي (طالم ،عام ) وعنمد
تيرجممه يكممون( مجت ممد) وهممي المرتبممة ال انيممة وتعنممي حرفيمما مممي ج ممد نفسممه لكممي يكممون ر يمما،
والمرتبممة ال ال ممة هممي (مباممر رسممالة) والرابعممة (حجممة اصسممالا) والممذي يصممت هممذا المرتبممة يمكممو قن
يؤس حوية داالة به ،وكاما ياد عدد المريديو المتاقيو حوله كاما اقتر مو المرتبة اليامسمة
يمكمو قن يصمت قلم المرتبمة السادسمة واعديمرة ( يمة اب العممم ) ق
( يمة اب) ولكمو المرمم
قذا قبت في هذا المرتبة مو قبمت بماقي المراجمآ ،وبعمد قن يقمدا بدمع دينمي وقيممة عاميمة وكانم
رسمالة اليمينمي بعنموان (تدريمر الوسمياة) وحسم ،التقاليمد المتبعمة فمي قيمران يمكمو قبمون ك مر
مو دمسة ممو ه في مرتبة ية اب العمم وفي الوق ذاته يمكو قلقا القبض عاي طبقما
لادستور  1906ولذلو حينما كان اليميني يدت ية اب كمان ممو الممكمو قن يمأمر الشماا ب لقما
القبض عايه لكنه حيو المب يمة اب العممم اكتفم نمماا الشماا بنفيمه دمار قيمران بعمد قن ات م
اليمينممي بتدممريض قحممدا حزي مران  ،1963قذ نفممي اليمينممي قل م تركيمما وبقممي هنممام حممد عشممر
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م را ث انتقت بعدها قل العرا واتيذ مو مدينة النجص مقمرا لمه فمي نشماطه ضمد الشماا بعمد قن
كان ياتقي بوفود الزوار اصيرانيييو المتوج يو قل ضري (اصماا عاي) كرا اب وج ه لامزيد عو
حياة اليميني والدوية العامية ينمر:

;)Hossein Musavian , Imam Khomeini : His Live and Leadership (London_1990

( )42لامزي ممد ينم ممر س مماطان مدم ممد لنعيم ممي ،الفك ممر السياس ممي اصيران ممي ج ممذورا رواف ممدا ث ممارا ،مرك ممز
اصماراا لادراساا والبدو اصستراتيجية ( ،بو ظبي.105-83- ،)7999-
( )43ض مجام دبمرا كتابمة الدسمتور ايمة اب ب شمتي ،وميمة اب منتممري ،وميمة اب طالقماني ،وموسم
اردبيا ممي وابوحس ممو بن ممي ال ممدر وري ممره ينم ممر ال ممديفة جم ممور اس ممالم بت مماريخ 10مردادم مماا
1358هم  11اياون 1979ا
( )44ظ ممرا و يممة الفقيممه وبموجب مما كممان يب م (الممولي الفقيممه) فممي مممور المسمماميو الديني مة والدنيوي مة
وظ را و ية الفقيه عون مرة فمي فكمر الممال احممد التراقمي الكامماني المتموفي عماا 1829م ثم
تبناها مية اب اليمينمي فمي كتابمه و يمة الفقيمه المذي المدر عماا  1970وطبق ما عمايما بعمد قعمالن
الجم وريممة اصسممالمية فممي قيمران بعممد قن نصم المممادة اليامسممة مممو الدسممتور قن فممي يمممو ريمما
اصماا الم دي تكمون و يمة اعممر وقماممة اعممة فمي جم وريمة قيمران اصسمالمية بيمد اصمماا العمادن،
ولذا سلاولي الفقيه حا السماطة والو يمة فمي عصمر العيبمةس .وهمو ممو يمدير ممور المجتممآ ويجم،
عام الشممع ،ا مت ممان عوامممرا وطاعتممه ومممو ييممالص وامممرا ف ممو ييممالص وامممر قممماا الزمممان طبقمما
لرؤيممة مؤيممدي النمريممة مممو الشمميعة ثنممي عشممريه ،لامزيممد حممون و يممة الفقيممه وتطبيقات مما ،ينمممر
مصممطف الابمماد ،حممدائا اصح مزان قيممران و يممة الفقيممه ،دار الشممرو ( ،القمماهرة ،)2006-ص-83
.123

( )45دايممت دايايممان ،نكممر بممر قممانون سمماس جم مموري قسممالا قي مران ،وقممد نشممر فرهنكممو قسممالمي
(ط ران1358-هم ،) .ص .197-196
( )46دستور الجم ورية ا سالمية ا يرانية لعاا  .3919المادة ()110مبكة المعاوماا الدولية
http// www.uuwab.com.

( )47ب مان بيتياري ،المؤسساا الداكمة في الجم ورية اصسالمية اصيرانية المرمد اععا والرئاسة
ومجا الشور (البرلممان) ،فمي جممان سمند السمويدي ،قيمران واليامي البدمع عمو ا سمتقرار،
مركز اصماراا لادراساا والبدو اصستراتيجية ،ط ( 7بو ظبي ،)1998-ص .76
( )48ليممع مدمممود القممرة رممولي ،مف مموا السمماطة السياسممي اصسممالمي المعاالممر ،رسممالة ماجسممتير ريممر
منشورة ،كاية العاوا السياسية ،جامعة بعداد (بعداد ،)2004-ص.30
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( )49المادة ( )111مو الدستور اصيراني لعاا .1989
( )50ويافر بردتاا ،مو يدك قيران بنية الساطة في الجم وريمة اصسمالمية ،مركمز اصمماراا لادراسماا
والبدو اصستراتيجية ( بو ظبي ،)2003-ص.16
( )51المادة  114مو الدستور اصيراني.
( )52المادة  115مو الدستور اصيراني.
( )53دايايان ،المصدر السابا ،ص .203-202
( )54ب مان بيتياري ،المصدر السابا ،ص.85
( )55تدد الدستور ا يراني عو الرئاسة في عشريو مادة مو مموادا ( )142-113الدسمتور ا يرانمي
لعاا ..1989
( )56تعيممر اس م مجا م الشممور المموطني قل م مجا م الشممور اصسممالمي بعممد تعممديت الدسممتور عمماا
.1989
( )57القرة رولي ،المصدر السابا ،ص .28
( )58ب مان بيتياري ،المصدر السابا ،ص.95
( )59القرة رولي ،المصدر السابا ،ص.28
( )60مواد الدستور ()125( )87( )71
( )61بيزن ابزدي ،مددت قل السياسمة اليارجيمة لجم وريمة قيمران اصسمالمية،ترجمة سمعيد المباا المدار
ال قافية لانشر (القاهرة ،)2000-ص.23
( )62الدستور ا يراني المادة (.)91
( )63الدستور المادة (.)91
( )64الدستور المادتان (.)97( )94
( )11ب مان بيتياري ،المصدر السابا ،ص.95
( )66مدممد عبمدالرحمو يممون لعبيمدي ،ستركيبمة النممماا السياسمي فمي الجم وريممة اصسمالمية اصيرانيممة،
مجا ممة دراس مماا ققايمي ممة الس ممنة  4الع ممدد  ،9مرك ممز الدراس مماا اصقايمي م مة (الموال ممت ،)2008-
ص.2009-2008
( )67الدسممتور ا يرانممي المممادة  ،110لامزيممد عممو الوظممائص الدسممتورية لمجمممآ تشمميي مصممادة النممماا
ينممر احمممد مجيممد عبممد اب التيمماراا واعحمزا السياسممية المممؤثرة فممي النممماا الجم وريممة اصسممالمية
اصيرانيممة ،رسممالة ماجسممتير ريممر منشممورة كايممة العامموا السياسممية (جامعممة بعممداد ،)2007-ص-144
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( )68دايايان،
( )69الدستور اصيراني المادة ()57
( )70العبيدي ،المصدر السابا ،ص .207-206
( )71المصدر نفسه ،ص.207
( )72نيفمميو عبممد المممنع مسممعد ،الممنآ القمرار فممي قيممران والعالقمماا العربيممة  -اصيرانيممة ،مركممز دراسمماا
الوحدة العربية( ،بيروا )2001-ص.125-123
( )73المادة  73مو الدستور اصيراني .
( )74مسعد ،المصدر السابا ،ص126؛ العبيدي ،المصدر السابا ،ص208
( )75ف ممي درجم مراجممآ فممي الفقممه الشمميعي ام ممان مممريعتمداري ،ومنتمممري ،وكابايكمماني ،واليمموئي،
وهي قباة المتبركيو بمرقد فاطمة بن موس بو جعفر الصماد  ،لامزيمد ينممر هويمدي ،المصمدر
السابا ،ص .133-120
( )76اممت حممادة ،اليبممرة اصيرانيمة ا نتقمان مممو ال مورة الم الدولمة ،الشمبكة العربيممة لألبدما والنشمر،
(بيروا )2008-ص.210
( )77المصدر نفسه ،ص .212
( )78منذ ان فت مية اب اليميني ب عمادة القما اليطبمة والصمالة فمي يموا الجمعمة فمي ريبمة الم مدي،
بعممد ان عطام طممويال فممي انتمممار عودتممه الممبد هممذا الصممالة مناسممبة سممبوعية لمناقشممة ق مايا
الديو والدنيا في ايران ،هويدي ،المصدر السابا ،ص .337
( )79مسعد ،المصدر السابا ،ص .145-144
( )80الديفة عصر ايران (ط ران) ،بتاريخ .2009/8/9

