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 مصادر السيادة ومبدأ التوازن بين السلطات يف النظام السياسي اإليراني 
 طارق دياب 

 مقدمة
السياس ي اإليراني، على املستوى الفكري والدستوري، وانعكاساتها على تبحث الدراسة في مصادر السيادة في النظام  

السياس ي  الفكر  بتطور نظريات  يتعلق  تنقسم ملحورين رئيسيين: األول  فإنها  وبالتالي  السلطات.  بين  التوازن  مبدأ 

، مع التركيز الشيعي، والتي اشتبكت مع مسألة اإلمامة، ومع قضية السيادة ومصادرها، وباألخص موقع األمة منها

على أربع نظريات رئيسية: نظرية التقية واالنتظار، والنيابة العامة املحدودة وامللكية، ووالية الفقيه، ووالية الفقيه 

املطلقة. املحور الثاني، ويتعلق بدراسة مصادر السيادة في الدستور اإليراني، من خالل التطرق أوال ملصادر السيادة  

 املؤسسات السياسية الرسمية التي أقرها الدستور، ومدى هيمنة القائد الثالثة: هللا واألمة وا
ً
لولي الفقيه، وثانيا

 "الولي الفقيه" على تلك املؤسسات، ومن ثم مدى تحقق مبدأ التوازن بين السلطات من عدمه.  

 إشكالية الدراسة:
 تتمثل في سؤال رئيس ي، ما هي مصادر السيادة في النظام السياس ي اإليراني؟   

ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية: ما هي مصادر السيادة في الفكر السياس ي الشيعي عبر تطوراته املختلفة؟ 

 ما هي مصادر السيادة في الدستور اإليراني؟ ما مدى تحقق مبدأ توازن السلطات في الدستور اإليراني؟ 

 فرضية الدراسة: 
وشريعته املصدر األعلى للسيادة في كل من الفكر السياس ي الشيعي تنطلق الدراسة من فرضية أنه بينما يعد هللا  

كحاكمية  العملي  للتطبيق  تنتقل  حينما  السيادة  هذه  فإن  مطلقة،  عليا  تشريعية  كحاكمية  اإليراني  والدستور 

الولي سياسية، فإنها تنتقل بشكل شبه كامل للولي الفقيه، مع أدوار هامشية لألمة، في ظل عالقة يظهر فيها هيمنة 

بين  التوازن  بمبدأ  للعصف  يقود  ما  وهو  وسلطاتها،  الدولة  مؤسسات  على  ثم  ومن  األمة،  على  "القائد"  الفقيه 

 السلطات في النظام السياس ي اإليراني.

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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 اإلطار املفاهيمي والنظري 
لنظريته    وعرض 

ً
 واصطالحا

ً
لغة تعريفه  يتطلب  للدراسة، ما  املركزي  املفهوم  السيادة هو  السياسية. يعد مفهوم 

: ساد يسود سيادة أي شرف ومجد، وفي اللغة العربية عامة تعني رفعة القدر واملكانة وشرف املنزلة وتدل على 
ً
فلغة

أن فالن سيد قومه وكبيرهم، فهو مفهوم يدل على الغلبة والقوة واملنزلة. أما اصطالحا، فهناك شبه اتفاق بين فقهاء  

أ أن  على  وأساتذته  الدستوري  بودان"، القانون  "جون  الفرنس ي  للفيلسوف  يعود  وتعريفها  السيادة  نظرية  صول 

والذي عرف السيادة بأنها سلطة الدولة العليا املطلقة واألبدية والحازمة والدائمة، التي يخضع لها جميع األفراد 

، وغير الخاضعة ألي قانون أو مقيدة به، ليستثني من ذلك القانون اإللهي أو الط
ً
بيعي املرتبط بالشرائع  رضاًء أو كرها

 .1السماوية، ومن ثم فهو أول من وضع نظرية متكاملة للسيادة تحمل أبدية تواجدها رغم إمكانية زوال حاملها 

عرَّف السيادة بوصفها أساس القانون،  
ُ
 على اإلجراءات  وبالتالي ت

ً
أي أن القانون يكتسب شرعيته التي يضفيها الحقا

 للسلطة 
ً
من خالل صدوره من قبل السلطة السيادية، فالسيادة هنا مصدر الشرعية، ويؤدي ذلك املفهوم عمليا

 .2السيادية إلى معضلة، تتمثل في تحديد صاحب السيادة وتحديد ما يمنح سلطته شرعية أن تكون سيادية 

طب السلطة وفي  إن  تقول  التي  املسيحية  النظرية  نظريات:  ثالث  تبرز  الغربي  الفكر  في  ومصدرها  السيادة  يعة 

السياسية  السلطة  إن  تقول  التي  امللكية  والنظرية  السلطة؛  صاحب  فهو  وبالتالي  هللا،  من  مستمدة  السياسية 

   كالسلطة األبوية قائمة على الطبيعة، فكما يحكم األسرة أب، فإن األمة أو 
ً
الدولة يجب أن يحكمها ملك؛ وأخيرا

النظرية التعاقدية التي تقول أن السلطة السياسية تقوم على أساس ميثاق أو عقد سياس ي اجتماعي بين الحاكم 

واملحكومين، وتبعا لهذه النظرية فإن السيادة مصدرها الشعب. وعند هوبز وبودان فإن امللك هو صاحب السيادة؛ 

لإلرادة العامة، ومن بعده تأثرت به الثورة الفرنسية فنقلتها لألمة، فالسيادة هي إرادة عليا    أما روسو فجعل السيادة

 . 3مستقلة آمرة تقيد اإلرادات األخرى وال يمكن أن تتقيد بأي إرادة 

 

 (، 2020/ 24/12، )تاريخ الدخول:27/3/2019حنان زهران، تشريح مفهوم السيادة، املركز الديموقراطي العربي،  

 (، 24/12/2020، )تاريخ الدخول:30/1/2020محمود هدهود، نقد جدل السيادة والحاكمية، الجمهورية نت،  

 337 332، ص ص 1998أحمد فؤاد عبد املجيد، البيعة عن مفكري أهل السنة، والعقد االجتماعي في الفكر السياس ي الحديث، القاهرة،  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
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https://www.facebook.com/Eipss.EG
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 ومن ثم فإن مفهوم السيادة من املفاهيم املركزية في النظم الدستورية والسياسية، إذ أنه يحدد من يمتلك السلطة

العليا املطلقة التي تعلو فوق الجميع، أو بمعنى آخر من هو مصدر السلطة وصاحبها، والذي يمنحها للحاكم، ومن 

 ثم يمتلك حق نزعها منه. 

ويعد مفهوم "الحاكمية" في الفكر اإلسالمي بشقيه الشيعي والسني، والذي يعني أن السيادة العليا هللا وشريعته وال  

مل املقابل  إال هلل،  اإلشكاليات  حكم  من  العديد  املصطلح  هذا  أثار  وقد  الغربي.  السياس ي  الفكر  في  السيادة  فهوم 

 الجدلية، من أهمها موقع األمة من هذه الحاكمية. 

 لفكرة 
ً
فالحاكمية في الفكر السياس ي اإلسالمي املعاصر كما عند منظريها أبي األعلى املودودي وسيد قطب، نقيضا

. ولذلك انقسم الفقهاء املسلمون في رؤيتهم للسيادة إلى 4أرضية معّرفة بحق التشريع السيادة الشعبية وألي سيادة  

ثالثة آراء: األول يرى أن السيادة هلل عز و جل دون أن يكون ألحد غيره من األمة أي صورة من السيادة؛ الثاني وهي 

الكتاب وا لسنة، وما لم يرد فيه نص فإن السيادة املزدوجة، حيث أن السيادة هلل فيما ورد فيه نص قطعي من 

السيادة تكون لألمة؛ والرأي الثالث يذهب إلى أن السيادة لألمة، فهي صاحبة السيادة ومنبع السلطات في الدولة، 

 . 5لكنها مقيدة بأحكام الشريعة اإلسالمية 

ال أن  في  السني،  نظيره  يتفق مع  كان  وإن  الشيعي  الفقه  في  السيادة  أو  الحاكمية  سيادة هلل وشريعته  لكن مفهوم 

كمظلة عليا حاكمة، إال أن االختالف يظهر حينما يتم إسقاط هذه السيادة على أرض الواقع. والنقطة املفصلية  

هنا هي نظرية اإلمامة في الفكر الشيعي، والتي تعد الدعامة املركزية لهذا الفقه، حتى إنها ربطت مفهوم الحاكمية 

ه الحاكمية لإلمام. وبالتالي بينما يقوم اإلمام أو الولي الفقيه الذي يتولى القيام بهذه النظرية، إذ أناطت ممارسة هذ

بمهام اإلمام في ظل غيبته، بدور محوري في ممارسة الحاكمية بشقها السياس ي، ما يجعله مصدر رئيس ي من مصادر  

المية وفق التصور السني ليس  السيادة، فإن هذا البعد غير موجود في الفكر السني، إذ أن الحاكم في الدولة اإلس 

 

 محمود هدهود، مصدر سابق،   

العظيم    العدد  عبد  الدولية  والعالقات  السياسية  الدراسات  جيل  مجلة  السياس ي،  اإلسالم  جماعات  عند  الدولة  سيادة  مفهوم  العظيم،  عبد  )تاريخ 3/1/2018،  12أحمد   ،

 (، 24/12/2020الدخول:
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ً
له نفس درجة القدسية التي للولي الفقيه أو اإلمام، ما تجعله مجرد حاكم عادي، وليس صاحب سيادة أو ُمصّدرا

 لها كما في الفقه الشيعي.

 منهج الدراسة
 منهج تحليل النص، سواء  

ً
بتحليل بعض  تبحث الدراسة في مصادر السيادة في النظام السياس ي اإليراني، مستخدمة

نصوص نظريات الفكر السياس ي الشيعي وتطوراته املختلفة، التي تناولت قضية اإلمامة والسيادة وموقع األمة منها  

في املدخل الفكري، وتحليل نصوص الدستور اإليراني التي تناولت موضوع السيادة في املدخل الدستوري. وذلك في 

ومدى التباين والتطابق بين املدخلين، خاصة وأن التمظهر األخير   إطار مقارن بين املدخلين الفكري والدستوري، 

لنظريات الفكر السياس ي الشيعي واملتمثل في نظرية والية الفقيه املطلقة للخميني، هي التي قام على أساسها دستور 

 .  1979الجمهورية اإلسالمية الصادر عام 

 ي املطلب األول، مصادر السيادة يف الفكر السياسي الشيع
لقد تركزت بؤرة الجدل في الفكر السياس ي الشيعي حول نظرية اإلمامة، وهل من األفضل انتظار اإلمام املهدي، أم 

إنابة أحد الفقهاء عنه فيما يتعلق بالحكم وإدارة الدولة. وتعد اإلمامة وفق املذهب الشيعي، أصل من أصول الدين 

أن   البد  إذ  بها؛  باالعتقاد  إال  اإليمان  يتم  وظائفه ال  في  محمد  النبي  يخلف  للناس،   
ٌ
وهاديا إمام  لكل عصر  يكون 

ومسؤولياته، ويتمكن الناس من الرجوع إليه في أمور دينهم ودنياهم، بغية إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصالحهم، 

. أي أن اإلمامة هنا تعني القيام بأمور الحكم والسياسة، ومن  6واإلمام طبقا للمفهوم الشيعّي معصوم واجب الطاعة 

 ثم ال تقتصر على الجوانب الدينية وإنما الدنيوية أيضا.  

وتعتقد الفرقة الشيعية اإلمامية االثنا عشرية بوجوب إتباع األئمة االثني عشر، وكان آخرهم "الحسن العسكري"، 

دون أن يكون لديه ولد، ُوضعت نظرية اإلمامة في مأزق، ما دفع الشيعة وهو اإلمام الحادي عشر. وبعد وفاة األخير ب

االثنا عشرية للقول بوجود ولد له في السر، واسمه "محمد املهدي بن الحسن العسكري"، وهو اإلمام الثاني عشر 

 

   (، 6/12/2020منزلة أئمة الشيعة االثني عشرية، اإلسالم سؤال وجواب، )تاريخ الدخول: 

http://www.eipss-eg.org/
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lM20xWDYm9oJ:https://islamqa.info/ar/answers/101272/%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2589%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AB%25D9%2586%25D9%258A-%25D8%25B9%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&client=firefox-b/
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ً
 ما ليمأل األرض قسطا

ً
 بعدما ملئت    املتمم لسلسلة األئمة، واملهدي املنتظر الغائب عن األنظار، وسيظهر يوما

ً
وعدال

، كما يعتقدون.  
ً
 وجورا

ً
 ظلما

وفي ظل تلك الغيبة تعددت النظريات السياسية الشيعية التي حاولت معالجة تلك اإلشكالية، وما يرتبط بها من 

املحدودة  العامة   النيابة  نظرية  واالنتظار،  التقية  نظرية  أهمها:  كان  الحكم.  مسألة  مع  الفقهاء  اشتباك  قضية 

 نظرية والية الفقيه املطلقة. وفي إطار تلك النظريات، سوف تبحث الورقة في وامللكي
ً
ة، نظرية والية الفقيه وأخيرا

 مصادر السيادة، وموقع األمة منها. 

 أواًل، نظرية التقية واالنتظار 

التطلع  ترتب على اعتقاد الشيعة االثنا عشرية بفكرة التقية واالنتظار، رفض معظم فقهائهم التصدي لإلمامة و 

للحكم، فحرموا العمل السياس ي وحتى الثورة في عصر الغيبة، أي غيبة اإلمام املهدي املنتظر، وذلك ألن اإلمامة  

 من هللا بحسب اعتقادهم 
ً
 عليه، ومعينا

ً
 ومنصوصا

ً
 معصوما

ً
. كما تعتقد النظرية بأن الشورى باطلة، 7تشترط إماما

األمة، وأن   انتخاب اإلمام من قبل  يوم وال يجوز  إلى  في ذرية علّي والحسين  تتسلسل بشكل وراثي عمودي  اإلمامة 

يؤمنوا 8القيامة  لم  بعده،  "الحسن" و"الحسين" من  أبي طالب" وولديه  بن  "علي  اإلمام  أن  الرغم من  . وذلك على 

 .9بنظام العمودية امللكية في أهل البيت، كما كانوا يتمسكون بمبدأ الشورى في الحكم

ذه النظرية هو تعارضها مع فلسفة اإلمامة اإللهية نفسها، التي تقول بأنه ال يجوز أن تخلو األرض من واملفارقة في ه

وإقامة  املنكر  باملعروف والنهي عن  األمر  لتحريم تطبيق قانون  بهم  األمر  أي من حكومة ودولة، وقد وصل  إمام، 

الخمس واألنفال والخراج، بل وحرموا صالة  الحدود، وتحريم الجهاد في عصر الغيبة، وعدم جواز تحصيل الزكاة و 

 . 10الجمعة؛ ألن إقامة الصالة من مهام اإلمامة التي ال يجوز لغير اإلمام إقامتها 

 

 (،  6/12/2020، )تاريخ الدخول:10/1/2018من التقية واالنتظار إلى والية الفقيه، ميدل إيست أون الين،  

 (، 12/2020/ 6ية والسياسية واإلثنية لوالية الفقيه، سورية حرة، )تاريخ الدخول:الجذور املذهب آرام الدمشقي،

 آرام الدمشقي، مصدر سابق،  

 املصدر السابق.  
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وقد رفضت نظرية التقية واالنتظار نظرية والية الفقيه، ألنها تقوم على االجتهاد، وبنوا موقفهم على إيمانهم باشتراط  

في والنص  اإللهي  والعلم  املعصوم   العصمة  اإلمام  بوجود  وإيمانهم  ناحية،  من  الرئيس(  أو  الحاكم  )أي  اإلمام 

املنصوص عليه من قبل هللا "محمد بن الحسن العسكري" من ناحية ثانية، وإيمانهم بحرمة االجتهاد وحرمة تصدي  

زمة في التشريع عند غير املعصوم لألمور السياسية من ناحية ثالثة، وأدى هذا املوقف السلبي من االجتهاد لحدوث أ 

 .11هذه املدرسة 

التي اعتمد عليها النعماني في ومن أهم رواد تلك النظرية "محمد بن أبي زينب النعماني"، وكان من أهم النصوص  

تنظيره لفكرة االنتظار، ما رواه عن أبي جعفر الباقر أنه قال: "الزم األرض، ال تحركن يدك وال رجلك أبدا حتى ترى  

عالمات أذكرها لك...وإياك وشذاذ آل محمد، فإن آلل محمد وعلى راية ولغيرهم رايات، فالزم األرض وال تتبع منهم 

، حتى  
ً
 وإياك ومن ذكرت لك" رجال أبدا

ً
. إن 12رجال من ولد الحسين معه عهد النبي ورايته وسالحه، فالزم هؤالء أبدا

املصطلحات املذكورة في النص السابق كــ )الزم( و)ال تحرك يدك( و)إياك(، فضال عن تكرار كلمة )الزم( في النص  

 ديد على فكرة االنتظار.  ثالث مرات، وتكرار كلمة )إياك( مرتين، تشير ملدى اإللزامية والتش 

 لألمة، فإن على 
ً
بالتالي وبينما يظل اإلمام املهدي في غيبته، وعدم وجود نص يشير لوجوب تنصيب شخص ما إماما

الشيعة وفقهائهم االنتظار، مبتعدين عن ممارسة العمل السياس ي وقيادة األمة، والتعامل مع السلطة السياسية  

حصلة، فإنه وفقا لنظرية التقية واالنتظار يعد موقع األمة ودورها كمصدر للسيادة القائمة من مبدأ التقية. وفي امل

منعدم، إذ ليس لديها القدرة على اختيار اإلمام أي الحاكم، فال تحدده الشورى أو االنتخاب وإنما نص مكتوب، 

 كما تؤمن بالعمودية امللكية في أهل البيت كمحدد لالختيار.  

 

 282 281، ص ص 1998أحمد الكاتب، تطور تاريخ الفكر السياس ي الشيعي من الشورى إلى والية الفقيه، دار الجديد، بيروت،  

 272املصدر السابق، ص  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 7 of 28 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

March 3, 2022      

 العامة المحدودة والملكية ثانيًا، نظرية النيابة

مع تطور علم أصول الفقه ونشوء مفهوم االجتهاد والتقليد، نشأت نظرية النيابة العامة املحدودة للفقهاء عن اإلمام 

مس والزكاة ومن ال ولي له وتكّفل 
ُ
الغائب في إدارة األمور الحسبية، التي تتضمن إدارة أموال األوقاف والسفهاء والخ

 .  13اجين، وهي من األمور التي ال ينبغي تركها لضرورة حفظ النظام العام اليتامى واملحت 

بـ"املفيد"، حيث تحدث عن  ومن أوائل من نظر لهذه النظرية هو الشيخ "محَمد بن محمد بن النعمان" املعروف 

في سائر أبواب  تفويض األئمة للفقهاء في إقامة الحدود في عصر الغيبة، لكنه لم يتحدث عن نظرية النيابة العامة  

من  أول  وكان  الدولة،  وإقامة  والثورة  الجمعة  والجهاد وصالة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  كالخمس  الفقه 

استخدم مصطلح النيابة عن ولي األمر هو "أبو الصالح الحلبي"، إال أن القاض ي "ابن براج" أول من أوص ى بحفظ 

ى ظهور املهدي، وكان العالمة "املحلي" أول من طرح نظرية النيابة العامة  الخمس لدى الفقهاء وإيداعه أمانة لديهم إل

في مجال الزكاة حيث قال "ولو تعذر اإلمام فاألولى صرفها للفقيه املأمون وكذا حال الغيبة ألنه أعرف بمواقعها وألنه 

 على الزكاة، لكن فلسفته في  . وفي هذا النص على الرغم من أنه يشير مق14نائب اإلمام فكان له والية ما يتواله" 
ً
تصرا

تقرير هذا الحق للفقهاء، ينطبق على باقي املباحث، بما فيها الحكم بشكل عام، إذ يبرر "املحلي" هذا الحق بأن الفقيه 

نائب اإلمام وله والية ما يتواله، وبما أن لإلمام حق اإلمامة أي الحكم، فإن هذا الحق ينطبق على الفقيه، وليس  

 صرف الزكاة.  فقط سلطة 

ولم تصمد نظرية النيابة العامة املحدودة للفقهاء عن اإلمام املهدي أمام التطورات السياسية الواقعة في الدول  

القديمة، والتي تحتم  اإلمامة  الدولة الصفوية، والتي رأت ضرورة تجاوز نظرية  الشيعية، خاصة ما يتعلق بنشأة 

الطا أهدافهم  يعرقل  مما  االنتظار،  الصفوي"  ضرورة  "إسماعيل  الشاه  قام  ولذلك  عقائدية.  دولة  لنشأة  محة 

بتأسيس دولة عقائدية مرتبطة باألئمة االثنا عشرية بصورة روحية غيبية، والتي اعتمدت على فكرة الحق اإللهي 

م زين للملوك اإليرانيين قبل اإلسالم من ناحية، وأن جدهم اإلمام الحسين بن علي تزوج بنت يزدجر فأولدها اإلما

العابدين من ناحية أخرى، فاجتمع الحقان حق أهل البيت في الخالفة وحق امللوك اإليرانيين فيهم باإلضافة لنيابة 

 

 مصدر سابق،  

 372 367مصدر سابق، أحمد الكاتب، ص ص  
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املهدي، وبناًء عليه فقد كان الشاه إسماعيل يعتبر نفسه نائب هللا وخليفة الرسول واألئمة االثني عشر وممثل اإلمام 

 . 15املهدي في غيبته 

في العهد الصفوي والتي نشأت فيها عالقة تكاملية بين الفقيه والسلطان، هي تجربة املحقق "علي ومن أهم املحطات  

الكركي" مع الشاه "طهماسب"، الذي كان في حاجة للسلطة الدينية ليواجه بها القزلباش، الذين كانوا يهيمنون على 

، فأسس الكركي من
ً
 لهم توا

ً
خالل تنظيره لنظرية النيابة العامة، لباب   مفاصل الدولة آنذاك، وكان قد أنهى تمردا

اإلمام  نائب  باسم  للحكم  وكالة  للكركي  طهماسب  إعطاء  مقابل  الصفويين،  امللوك  على  املجملة  الشرعية  يضفي 

 . 16الفقيه العادل 

وعزز طهماسب في إطار هذا التحول سلطة الكركي بوصفه "نائب اإلمام"، فشغل الكركي في عهده منصب "صدر 

"، ولقبه الشاه بخاتم املجتهدين، وكان منصب الصدارة في الدولة الصفوية يعني القيام باألمور الشرعية الصدور 

والنقابة وتولية األوقاف وتقسيم الحقوق الشرعية التي وضعها السلطان وتولية ديوان املظالم وتعمير املعارف باسم  

عية النجف، باألخص نقدر الشيخ "إبراهيم القطيفي"  اإلمام الغائب. وقد قوبلت هذه النظرية بالنقد من قبل مرج

اتخاذ   هو  ذلك  وسبب  للسلطان،  الخراج  جباية  شرعنته  و  لإلمام"،   
ً
"نائبا له  الشاه  تعيين  انتقد  حيث  للكركي، 

 من شرعنة الدولة الصفوية، ثم القاجارية، باعتبارهما دولة زمنية ال دينية 
ً
 وسلبيا

ً
 حذرا

ً
 . 17مرجعية النجف موقفا

لتالي فقد استغل ملوك الصفويين الفقهاء ورجال الدين لتثبيت ملكهم وشرعنة سلطنتهم، في حين أن املمارسة وبا

 في السلطة بين امللوك ورجال الدين، 
ً
 وتشاركا

ً
العملية لرجال الدين لم تكن والية فقهية مطلقة، بل كانت تحالفا

لشرعية على ملوك البالط الصفوي مقابل ازدياد نفوذهم فالفقهاء لم يتولوا شؤون الدولة بأنفسهم، وإنما أضفوا ا

. وذلك على الرغم من ذكر الكركي بأنه: "اتفق أصحابنا على أن الفقيه العدل  18السياس ي واالقتصادي في الحكم 

 

 378 376مصدر سابق، أحمد الكاتب، ص ص  

 (، 6/12/2020، )تاريخ الدخول:3/10/2004شفيق شقير، نظرية والية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياس ي اإليراني املعاصر، الجزيرة نت،  

    ، 2018ملركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، محمد جمال باروت، الصراع العثماني الصفوي وآثاره في الشيعة في شمال بالد الشام، ا

 76، ص 2017الفقيه والدين والسلطة جدلية الفكر السياس ي الشيعي، محمد الصياد وآخرون، مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية، الرياض،  
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 اإلمامي الجامع لشرائط الفتوى، املعبر عنه باملجتهد في األحكام الشرعية، نائب من قبل أئمة الهدى في حال الغيبة 

 . 19في جميع ما للنيابة فيه مدخل... فيجب التحاكم إليه واالنقياد على حكمه" 

وفي هذا النص، فإن الكركي يرسخ لنظرية والية الفقيه، وليست نظرية النيابة العامة املحدودة أو امللكية، للدرجة 

ض هنا في أن قبول الكركي بتولي التي جعلت البعض يرى في الكركي املنظر األول لوالية الفقيه. ويمكن تفسير التناق 

السلطة الدينية بالتشارك مع الشاه الذي تولى السلطة الزمنية أو السياسية، بشكل يخالف ما دعا إليه في النص 

السابق، أنها كانت خطوة ومدخل يمهد من خالله الكركي لتدخل العلماء في السياسة، ومحاولة لكسر الحاجز الذي  

 كمقدمة لسيطرة كاملة للفقهاء على الحكم بعد ذلك.كان بين الفقيه والحكم، 

ومن ثم على الرغم من تطوير نظرية النيابة العامة بشكلها املحدود ألدوار اجتماعية للفقيه في املجتمع، إال أنها لم 

ينوب  الذين  الفقهاء  في اختيار   لألمة 
ً
أنها لم تقرر دورا في السياسة وقيادة األمة، كما  الفقهاء  ون عن تؤسس لدور 

املهدي في تلك األدوار. أما النيابة العامة امللكية فهي لم تمكن الفقهاء من الحكم، بقدر ما مكنت األسرة الصفوية، 

 مبني على أساس الحق الطبيعي كونهم ملوك والحق الديني لكونهم نواب عن اإلمام في الحكم. وسواء  
ً
 ملكيا

ً
وهو حكما

تي جمع فيها بين السلطة الزمنية والدينية، والصيغة التي أقرها طهماسب  الصيغة التي أقرها الشاه إسماعيل وال

والتي ميز فيها بين السلطة الزمنية فكانت له، والدينية وكانت للفقيه، فإنه ال يوجد دور لألمة أيضا في اختيار الحاكم 

 أو الفقيه، ومن ثم غياب دورها كمصدر للسيادة أو السلطة. 

 فقيه ثالثًا، نظرية والية ال

في عصر غيبة اإلمام،  الجامع للشرائط الحجة  الفقيه  أنها: والية  في عرف فقهاء الشيعة على  الفقيه  تعرف والية 

. ولقد جاءت نظرية والية الفقيه كرد  20بحيث ينوب عن اإلمام املنتظر في قيادة األمة وإقامة حكم هللا على األرض 

 عاشها الشيعة االثنا 
ً
عشرية في مقاطعة تامة للسلطة، ومع طول غيبة املهدي، والحاجة  فعل على ألف سنة تقريبا

امللحة للخروج من نظرية االنتظار، بدأ بعض علماء الشيعة، في التأصيل إلمكانية تصدي الفقيه املجتهد الجامع  

 

 (،  6/12/2020لكركي والنراقي( في تطوير والية الفقيه، الدرر السنية، )تاريخ الدخول:املرحلة الثالثة: دور )ا 

 132إلسالمي املعاصر، رسالة دكتوراة، كلية اآلداب، جامعة كيب الغربي، ص بدر الدين شيخ رشيد إبراهيم.، شكل الدولة املسلمة ومصدر سلطتها في الفكر ا 
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صيل في مسألة  . ويعد الشيخ "أحمد النراقي" أول فقيه بحث بالتف21للشروط املعتبرة في كفاءته وكفايته، ألمور الدولة 

"والية الفقيه"، وأقام عليها الدليل العقلي والنقلي، فرأى النراقي أن للفقيه ما لإلمام املعصوم من الوظائف في مجال  

 على 
ً
بعدما كان دوره مقتصرا القيادة السياسية  الفقيه دور  إذ منح  الحكم واإلدارة والسياسة، وهو تحّول مهم، 

 . 22املرجعية الفقهية والدينية 

وفي هذا السياق يقول النراقي: "إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، وال بد من اإلتيان به، وال مفر  

 من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر 
ً
 أو عادة....وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا

ً
منه إما عقال

مسلم أو دليل آخر أو ورد اإلذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة ملعين أو إحراز أو عسر أو حرج أو فساد على  

. وفي هذا النص، يالحظ شمولية واتساع 23واحد أو جماعة فيه، فهو وظيفة الفقيه وله النصر فيه واإلتيان به" 

ورية وأهمية  وظيفة الفقيه لكل األمور الدينية والدنيوية، واستخدام لفظ "النصر" في هذا السياق، يشير ملدى ضر 

 اإلمامة في عصر الغيبة وفق فكر النراقي.

بالنسبة   لتيارين مركزيين: األخباري واألصولي.  يمكن اإلشارة  الفقيه،  املوقف من نظرية والية  للتيار األخباري وفي 

بعدهم، ويحصر   األئمة وال يجوز االجتهاد  الحذف من موروث  أو  الزيادة  االنتظار وأنه ال يجوز  بنظرية  فيتمسك 

اإلمامة في األئمة املعصومين املعينين من قبل هللا. أما التيار األصولي فعمل في إطار مجموعة من القواعد املنطقية 

العقلية لقبول األخبار، به. وبرغم   والضوابط  العمل  التي ارتأت أن الخبر مادام قد روى فيجب  بعكس األخبارية 

اتحاد األصوليين في مواجهة األخباريين، إال أنهم لم يتفقوا على موقف موحد من النيابة العامة ووالية الفقيه، بل 

 .  24إن هناك أجنحة داخل التيار األصولي رفضت نظرية والية الفقيه 

ثالث عشر انتعاش املد األصولي وقيام العلماء بتطبيق الحدود وممارسة القضاء واإلفتاء وتولي وقد شهد القرن ال

 على 
ً
للحكومة، وكان هذا دليال املهمات األخرى  الخمس وممارسة  اليتامى وتقسيم  بأموال  الرعية والتصرف  أمور 

 

 (، 12/2020/ 6، )تاريخ الدخول:26/8/2019خالد بن سليمان العضاض، والية الفقيه وداعش.. مقاربة على مستوى النظرية، عين أوروبية على الراديكالية،  

 مصدر سابق،  

 مصدر سابق، شفيق شقير،  

 97 92محمد الصياد وآخرون، مصدر سابق، ص ص 
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لحكم وتجاوز نظرية االنتظار، بل والتخلي تطور نظرية النيابة العامة، من إجازة امللوك إلى تصدي الفقهاء بأنفسهم ل

، كما شهدت الفترة تشكيل حكومات ال مركزية في بالد شيعية واسعة 
ً
 .25عنها تماما

طبق عمليا على 
ُ
إن اإلشكالية الكبرى التي واجهتها نظرية والية الفقيه في تلك الفترة، أنه لم تحن لها الفرصة لكي ت

ء في شكل دستوري أو سلطوي، ما أدى لخفوتها وانحسارها، وعودة سيطرة أرض الواقع بشكل حقيقي متكامل، سوا 

 التيار األخباري، ونظرية االنتظار على الفكر السياس ي الشيعي من جديد. 

 رابعًا، نظرية والية الفقيه المطلقة عند الخميني 

حول والية الفقيه حتى ما قبل قدوم "الخميني" لم يتجذر القول بهذه النظرية، وإنما تمسك  منذ أطروحة "النراقي"  

الفقهاء بنقد أدلتها وعدم التسليم بها، وظلت على هامش الثقافة الشيعية، حتى جاء الخميني فقام بعملية إحياء 

تالف مرجعياتهم، ومن ثم يعد وترميم لنظرية والية الفقيه، وسط معارضة مستمرة من فقهاء الشيعة أيضا باخ

 
ً
 للدولة ويسعى لتطبيقه استنادا

ً
ظهور الخميني نقطة تحول في الفقه الشيعي، فهو أول فقيه شيعي يحمل مشروعا

 . 26لنظرية والية الفقيه 

م ويرى الخميني ضرورة اإلمامة في عصر الغيبة، وفي هذا السياق يقول: "إن ما هو دليل اإلمامة بعينه دليل على لزو 

ها تطول، والعياذ باهلل، إلى آالف السنين." وقال  
ّ
الحكومة بعد غيبة ولي األمر، ال سّيما مع هذه السنين املتمادية، ولعل

"أية حاجة كالحاجة إلى تعيين من يدّبر أمر األمة ويحفظ نظام بالد املسلمين طيلة الزمان ومدى الدهر في عصر  

 بيد والي املسلمين وسائس األمة والعباد". واستشهد بقول  الغيبة، مع بقاء أحكام اإلسالم التي ال  
ّ
يمكن بسطها إال

 من الفرقة"، 
ً
ا
ّ
ة واإلمامة مل

ّ
 للمل

ً
السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد )ص( في خطبتها املعروفة "الطاعة نظاما

 . 27كدليل على لزوم بقاء الوالية والرئاسة العامة 

 

 آرام الدمشقي، مصدر سابق،  

   82ياد وآخرون، مصدر سابق، ص محمد الص 

 مصدر سابق،  
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ن استخدمهما الخميني في تنظيره لوالية الفقيه املطلقة وهما: األداة النقلية، والنصوص السابقة تجمع بين أداتي

وذلك باستشهاده بقول السيدة فاطمة. واألداة العقلية، وهي األبرز والتي اعتمد عليها الخميني بشكل أكبر في إضعاف 

ا ولي  "غيبة  قوله  في  السابق  النص  في  باالنتظار، ويظهر  توص ي  كانت  التي  ثم األحاديث  تطول"، ومن  ولعلها  ألمر.. 

 يستدل باحتمالية طول مدة غياب اإلمام على وجوب تولي الفقهاء اإلمامة نيابة عنهم. 

وفي ذات سياق األدلة العقلية أيضا يقول الخميني "بديهي أّن ضرورة تنفيذ األحكام )الشرعية( لم تكن خاصة بعصر  

د بزمان أو مكان. ألنه خالد فيلزم تطبيقه وتنفيذه والتقّيد به النبي )ص( بل الضرورة مستمرة، ألن اإلسالم ال يح

ل حدوده، 
ّ
 إلى يوم القيامة، فال يجوز أن تعط

ً
 إلى يوم القيامة، وحرامه حراما

ً
إلى األبد. وإذا كان حالل محمد حالال

 .28لمين وأراضيهم" وتهمل تعاليمه، ويترك القصاص أو تتوقف جباية الضرائب املالية، أو يترك الدفاع عن أمة املس 

وفي شروط اإلمام، يقول الخميني في كتابه الحكومة اإلسالمية: "لو قام الشخص الحائز لهاتين الخصلتين )العلم 

بالقانون والعدالة( بتأسيس الحكومة، تثبت له نفس الوالية التي كانت ثابتة للرسول األكرم )ص( ويجب على جميع  

نبي )ص( في الحكم كانت أكثر من صالحيات أمير املؤمنين وصالحيات أمير الناس إطاعته. فتوهم أن صالحيات ال

. لكنه في نفس الوقت قسم الوالية لقسمين: والية  29املؤمنين أكثر من صالحيات الفقيه، هو توهم خاطئ وباطل" 

. وفي النص السابق،  30تكوينية وتختص بالنبي )ص( واألئمة من بعده، ووالية اعتبارية والتي يندرج تحتها والية الفقيه 

يمكن رصد املدخل الذي منح من خالله الخميني للفقيه صفة العصمة، حيث ال يرى فرقا بين الصالحيات التي 

 كانت للنبي ولألئمة من بعده وتلك التي للفقهاء.

السيا وخياراتها  املجتمع  على  الوصاية  حق  وأعطاه  واملجتمع،  الدولة  فوق  الفقيه  الولي  الخميني  جعل  سية وقد 

والفقهية معا، لذلك نبذ نظرية "والية األمة" التي بذر بذورها الشيخ "محمد حسين النائيني"، ألنه )الخميني( رأي أن 

الفقيه يجب أن يتصدر املشهد السياس ي وأن يقود بنفسه، فدوره يجب أن يتعدى من حافظ لحقوق األمة ومدافع  

يراها  أو   عن مطالبها، لوص ي على األمة ومنفذ لسياسات  متماشية مع منهج اإلمام املعصوم، سواء وافقت األمة 

 

 مصدر سابق،  

 شفيق شقير، مصدر سابق،  

 133بدر الدين شيخ رشيد إبراهيم، مصدر سابق، ص   
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خالفت فهي قاصرة عن بلوغ أهدافها، حيث يتعامل الخميني مع الشعب كله كاألطفال الصغار، الذي يحتاج لقيم 

ة  . كما بنى الخميني أساس الحكومة اإلسالمية على والية الفقيه، فشرعية الحكوم31وولي أمر يتولى أمره ويقرر مصيره 

 لإلمام املهدي
ً
 عاما

ً
 لألمة ونائبا

ً
 .32مستمدة منها، بوصف الفقيه العادل وليا

، ونظريته عن والية األمة، فهي على النقيض من 1905وفيما يتعلق بالنائيني، وهو املنظر األول للثورة الدستورية  

لتأكيده دور األمة في الرقابة على   نظرية والية الفقيه املطلقة، سواء لرفض النائيني العصمة لألئمة والسالطين، أو

 الحكام، وبالتالي يبرز هنا حق األمة كمصدر للسيادة، بخالف نظرية والية الفقيه املطلقة التي تعصف بهذا الحق. 

وفي هذا السياق يقول النائيني "إذا كانت العصمة أو التقوى تحدد الحاكم وتمنعه من الطغيان والتجاوز واالعتداء، 

يمكن   أوال  فإننا  طريق:  عن  وذلك  للحاكم،  الصالحيات  تحدد  التي  املسددة  بالقوانين  النتيجة  هذه  إلى  نصل  أن 

 ترسيخ مبدأ املحاسبة واملسؤولية عبر مجلس  
ً
الدستور الذي يحدد الحقوق والواجبات للحاكم واملحكومين... وثانيا

 .33مسؤول أمام الشعب" شورى...وهو الذي يمنع الوالية من التحول إلى امللك واملالكية، وهو 

وبالتالي رفض الخميني نظرية االنتظار وأفتى بضرورة اإلمامة في عصر الغيبة، ومن ثم أعطى للفقهاء حق االشتباك 

 مبدأ الشورى، منح الولي الفقيه والية مطلقة في الحكم، 
ً
مع الواقع السياس ي، وممارسة الحكم وقيادة األمة. ورافضا

كامتداد   على عصمته  سيادته مبنية  بسط  من  الفقيه  الولي  يمكن  ما  وهو  االثني عشر،  واألئمة  األنبياء  لعصمة 

 للسيادة، بل إن الولي الفقيه هو مصدر الشرعية 
ً
 حقيقيا

ً
وسيطرته على األمة، ومنع األخيرة من أن تكون مصدرا

 للحكومة، وهو ما يقود لهيمنة الولي الفقيه على الدولة واملجتمع.

 در السيادة يف الدستور اإليرانياملطلب الثاني، مصا
يتشابه الدستور اإليراني مع غيره من دساتير البلدان األخرى في تقسيمه سلطات الحكم لثالث سلطات، تنفيذية 

 وتشريعية وقضائية. لكنه افترق عنها من خالل ملمحين رئيسيين:

 

 105 102املصدر السابق، ص ص  

 218بدر الدين شيخ رشيد إبراهيم، مصدر سابق، ص   

   408أحمد الكاتب، مصدر سابق، ص  
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ت الرسمية الفريدة من نوعها في جزء  األول أنه في سياق هذه السلطات الثالث، وضع األساس ملجموعة من املؤسسا

كبير منها، والتي تتشارك عملية صنع القرار وإدارة الدولة، على رأسها منصب القائد "الولي الفقيه"، والذي يتحكم 

رئيس   منصب  املؤسسات  تلك  وتشمل  مباشرة،  وغير  مباشرة  دستورية  بأدوات  املؤسسات  بقية  على  ويهمين 

المي، مجلس صيانة الدستور، مجمع تشخيص مصلحة النظام، مجلس خبراء  الجمهورية، مجلس الشورى اإلس 

القيادة واملجلس األعلى لألمن القومي. امللمح الثاني، ترسيخ الدستور لسيادة "حاكمية" ذات ثالثة أبعاد، وهي سيادة  

 هللا وسيادة األمة وسيادة الولي الفقيه. 

 أواًل، سيادة ثالثية األبعاد 

  
ً
من نصوص الدستور، يمكن اإلشارة لثالثة أبعاد تتجلى فيها مفهوم السيادة، وهي سيادة هللا، سيادة األمة انطالقا

 وسيادة الولي الفقيه. 

 ( السيادة اإللهية 1)

في  السياس ي واالجتماعي  للنظام  تلمس دور سيادة هللا وشريعته اإلسالمية كمظلة عليا وكحاكمة وضابطة  يمكن 

 من ديباجته وحتى نصوص مواده. ففي ديباجة الدستور، أكدت على إسالمية الثورة والتي الدستور اإليراني بد
ً
ءا

"الجمهورية اإلسالمية"، و"الحكومة  الدولة  بدءا من مسمى  الدستور،  التي رسخها  املؤسسات  في مسميات  تجلت 

 اإلسالمية"، و"مجلس الشورى اإلسالمي".  

ي املجتمع  "بناء  أن  على  الديباجة  نصت  التعاليم كما  على  القائمة  السياسية  واملؤسسات  البنى  على  عتمد 

وفي   34اإلسالمية...وأن يتم التشريع في ضوء القرآن والسنة حيث يبين هذا التشريع األسس الالزمة إلدارة املجتمع". 

وحراسة الحامية  بمسؤولية  املسلحة  القوات  تلتزم  "ال  أنه  على  الديباجة  نصت  الجيش،  لدور  التأسيس   سياق 

الحدود فحسب، بل تحمل أيضا أعباء رسالتها اإللهية وهي الجهاد في سبيل هللا، والنضال لبسط حاكمية القانون 

 35اإللهي في العالم."

 

 4، ص 1989شامال تعديالته حتى عام  1979اإليراني الصادر عام الدستور 

 5مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 15 of 28 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

March 3, 2022      

( نصت على أن نظام الجهورية اإلسالمية يقوم على أساس اإليمان باهلل وتفرده  2أما مواد الدستور، ففي املادة )

( 4. أما املادة )36اإللهي في بيان القوانين، واإليمان بعدل هللا في الخلق والتشريع   بالحاكمية والتشريع، ودور الوحي

القوانين واألنظمة املدنية والجزائية واملالية واالقتصادية  فنصت على أن "تكون املوازين اإلسالمية أساس جميع 

ت نصوص الدستور أن الدين الرسمي (، أقر 12وفي املادة )  37واإلدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها." 

، نصت  38إليران هو اإلسالم واملذهب الجعفري االثنا عشر، مؤكدة أن هذا املبدأ غير قابل للتغيير إلى األبد 
ً
. أخيرا

   39( على أن "السيادة املطلقة على العالم وعلى اإلنسان هلل." 56املادة )

الش  التصور  النص على دور اإلسالم وفق  الحكم، وعلى سيادة هللا وبالتالي فإن  لنظام  االثنا عشري كأساس  يعي 

وشريعته في األرض قد تجلي في العديد من نصوص مواد الدستور، بشكل مطلق ال نسبي، وبدون وضع استثناءات، 

 أو حتى وضع مصادر تشريعية وحاكمة عليا أخرى مكملة له. 

لسياس ي واالجتماعي واالقتصادي في الدستور، يخدم إن النص بهذا الشكل على الدور الحاكم لإلسالم في النظام ا

نظرية والية الفقيه، ودور القائد في الحكم والضبط والسيطرة؛ إذ أنه طاملا كانت الشريعة اإلسالمية هي املحدد 

 بالعلم الشرعي، ومن  
ً
املركزي والوحيد للحكم ومصدر التشريع، فإنه من يتطلع لعملية الحكم يجب أن يكون ملما

، إن السيادة ال يمكن أن تظل مقتصرة  ثم ير 
ً
سخ ملركزية رجال الدعوة كرجال دولة ولنظرية الفقيه الحاكم. أخيرا

على هذا البعد "اإللهي"، فالبد من أبعاد مكملة، تنقل هذا املفهوم من الحيز النظري لواقع عملي ممارساتي، وهنا  

 قيه.يأتي الحديث عن البعدين اآلخرين، وهما األمة والولي الف 

 ( سيادة األمة  2)

يمكن تلمس دور األمة كمصدر للسيادة والسلطات في الدستور اإليراني من خالل عدد من النصوص، فضال عن 

ديباجته. ففي الديباجة تم النص على أن "الدستور يقوم بتهيئة الظروف الالزمة ملشاركة جميع أفراد املجتمع في 

 

 6مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  

 8مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  

 9الدستور اإليراني، ص  مصدر سابق،

 15الدستور اإليراني، ص  مصدر سابق،
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( فنصت على أن شؤون الدولة تدار باالعتماد على  6. أما املادة )40صيرية" جميع مراحل اتخاذ القرارات السياسة وامل

رأي األمة الذي يتجسد في االنتخابات، بما فيها انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشوري اإلسالمي أو عن  

 . 41طريق االستفتاء العام في الحاالت التي ينص عليها الدستور 

لى السيادة املطلقة هلل على العالم واإلنسان، فإنها نصت أيضا على أن هللا منح اإلنسان ( والتي نصت ع 56وفي املادة )

بينها  التي  بالطرق  يمارسه  والشعب  منه،  الحق  هذا  سلب  ألحد  يحق  وال  االجتماعي،  مصيره  على  السيادة  حق 

ائل الهامة، بالرجوع آلراء  ( على جواز ممارسة وظائف السلطة التشريعية في املس 59. أيضا نصت املادة )42الدستور 

 .43الناس مباشرة عبر االستفتاء العام بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى

وبالتالي فإنه من النصوص السابقة، تظهر عدة مؤشرات لدور األمة كمصدر للسيادة والسلطة، وتظهر عمليا في 

ا عن  فضال  الخبراء،  ومجلس  الشورى  ومجلس  الرئاسة  انتخابات  في  تلك  دوره  من  الرغم  وعلى  الستفتاءات. 

؛ ويرجع ذلك لنظرية 
ً
النصوص، إال أنه يمكن القول بأن دور األمة كمصدر للسيادة في الدستور اإليراني يعد ضعيفا

( والتي نصت على األسس الحاكمة 2والية الفقيه التي تعد الدعامة املركزية التي قام عليها الدستور. ففي املادة )

تم اإلشارة لسيادة وحاكمية الشريعة، ثم لسيادة وحاكمية اإلمامة والقائد، دون اإلشارة لسيادة للنظام السياس ي،  

األمة، وداللة ذلك تتمثل في أن سيادة األمة تأتي في مرتبة ثالثة بعد السيادة اإللهية وسيادة والية الفقيه "القائد"، 

التي تمكن الولي الفقيه من السيادة على األمة بل إن دورها مهمش. ويمكن رصد العديد من النصوص الدستورية  

 والهيمنة على كل السلطات.  

 ( سيادة الولي الفقيه "القائد"3)

أصبح مفهوم الحاكمية ذات أهمية مركزية في الفكر الشيعي مع بروز نظرية الولي الفقيه، باألخص في شكلها املطلق  

الفقيه هو خليفة  الولي  الناس من قبل هللا كوالية   في فكر الخميني، والذي رأي أن  في أرضه، وأن واليته على  هللا 

 

 5الدستور اإليراني، ص مصدر سابق،  

 8مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  

 15مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  

 16مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  
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الرسول واألئمة من أهل البيت، ومن ثم ربط تطبيق الحاكمية بالولي الفقيه. فهل تم ترجمة تلك األفكار في نصوص 

 الدستور؟

 بديباجته وانت
ً
هاًء بنصوص مواده. لقد تم ترجمة أفكار الخميني حول نظرية والية الفقيه املطلقة في الدستور، بدءا

 مع والية األمر واإلمامة، ييهئ الدستور الظروف املناسبة لتحقيق قيادة الفقيه 
ً
فنصت الديباجة على أنه "تماشيا

 ".
ً
( من الدستور، نصت على "اإليمان باإلمامة والقيادة  2وفي املادة )  44جامع الشرائط الذي يعترف به الناس قائدا

 كأحد الدعائم التي يقوم عليها نظام الجمهورية اإلسالمية.  45استمرار ثورة اإلسالم." املستمرة ودورها األساس ي في  

( املادة  أنه "في زمن غيبة اإلمام املهدي تكون والية األمر  5أما  في هذا الصدد، إذ نصت على  املادة املركزية  (، فهي 

ا العادل، املتقي  الفقيه  بيد  إيران اإلسالمية  في جمهورية  القادرة على وإمامة األمة  العصر؛ الشجاع  بأمور  لبصير 

والتدبير..."  )  46اإلدارة  املادة  األمر  57ونصت  ولي  بإشراف  تمارس صالحياتها  الدولة  في  الثالث  السلطات  أن  على   )

 . 47املطلق وإمامة األمة 

فإن الدستور أكد بشكل ال لبس فيه على والية الفقيه املطلقة، ودورها املركزي في نظام الحكم، وجعلها أحد وبالتالي  

دعائم النظام السياس ي الجديد، وجعلت ممارسة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تحت إشرافها، أي  

 أن القائد هو صاحب السيادة العليا على كل السلطات. 

( طريقة اختيار الولي الفقيه "القائد". حيث نصت على توكيل مهمة تعيينه إلى مجلس خبراء  107ادة )وقد حددت امل

القيادة املنتخبين من الشعب، ويتدارس هؤالء الخبراء ويتشاورون بشأن كل الفقهاء جامعي الشروط املحددة، وفي 

  ،
ً
 منهم ويعلنونه قائدا

ً
ينتخبون واحدا القائد املنتخب من مجلس الخبراء  حال عدم وجود هذه الصفات،  ويتمتع 

 . 48بوالية األمر ويتحمل كل املسؤوليات الناشئة عن ذلك 

 

 6مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  

 7مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  

 8الدستور اإليراني، ص  مصدر سابق،

 15يراني، ص مصدر سابق، الدستور اإل  

 22الدستور اإليراني، ص  مصدر سابق،
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( فحددت صالحيات القائد وهي: رسم السياسات العامة للدولة واإلشراف على تنفيذها، إصدار األمر  110أما املادة )

الحرب   إعالن  املسلحة،  للقوات  العامة  القيادة  العام،  وقبول  باالستفتاء  وعزل  تنصيب  العام،  والنفير  والسالم 

اإلذاعة  مؤسسة  ورئيس  القضائية  السلطة  في  األعلى  واملسؤول  الدستور  صيانة  مجلس  فقهاء  من  كل  استقالة 

للقوات   العليا  والقيادات  اإلسالمية  الثورة  لقوات حرس  العام  والقائد  املشتركة  القيادة  أركان  ورئيس  والتلفزيون 

 املسلحة.

الخال  من  وحل  انتخابه  بعد  الجمهورية  رئيس  تنصيب  مرسوم  توقيع  الثالث،  املسلحة  القوات  أجنحة  بين  فات 

تصويت   بعد  أو  الدستورية  لوظائفه  بمحالفته  العليا  املحكمة  بعد صدور حكم  الجمهورية  رئيس  الشعب، عزل 

عقوب تخفيف  أو  العفو  إصدار   
ً
وأخيرا السياسية،  كفاءته  بعدم  اإلسالمي  الشوري  عليهممجلس  املحكوم  . 49ات 

( املادة   
ً
التي 111وأخيرا الشروط  أو فقد أحد  الدستورية،  أداء وظائفه  القائد عن  في حال عجز  أنه  ( فتنص على 

 .50اشترطها الدستور لهذا املنصب، فإنه يعزل عن منصبه، وتعود صالحية هذا األمر ملجلس خبراء القيادة 

املذكورة هي صالحي الصالحيات  السياق، وبالتالي فإن  السلطات. وفي هذا  لكل  ات سيادية عليا وحاكمة وضابطة 

بعد   التي حدثت  السياسية  التشريعية  لألزمة  اإلشارة  مجلس    10يمكن  عندما رفض  الدستور،  إقرار  من  أعوام 

صيانة الدستور التصويت على قانون العمل الذي أعده مجلس الشورى، بحجة مخالفته لإلسالم، مما اضطر وزير  

أن يصوت العمل   الشورى دون  الذي شّرعه مجلس  القانون  للوزير تطبيق  الخميني  بالخميني، وأجاز  لالستنجاد 

مجلس صيانة الدستور عليه، واستغل وزير العمل هذا الحادث في توسيع صالحياته وتفعيل العديد من القوانين، 

 بذلك، فامتعض الخميني،  وهو ما أثار حفيظة رئيس الجمهورية آنذاك "علي خامنئي"، فخطب الجمعة آن
ً
ذاك منددا

ووجه له رسالة شديدة، عّبر فيها عن إيمانه بالوالية املطلقة للفقيه، التي ال تحدها حدود، وهي ما مثلت قفزة كبيرة 

في توسيع الوالية وإطالقها، وأسست الرسالة ملرحلة جديدة، هي مرحلة الديكتاتورية الثيوقراطية، التي يغيب فيها  

 .51دور الشعب 

 

 24 23الدستور اإليراني، ص ص  مصدر سابق،

 24مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  

 424 423أحمد الكاتب، مصدر سابق، ص ص  
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إن هذه الواقعة، تدفع باتجاه مناقشة مدى وجود فصل حقيقي بين السلطات في النظام السياس ي اإليراني. وفي هذا 

الصدد، يرى الكاتب "نوج فيلدمان" في كتابه "قيام الدولة اإلسالمية وسقوطها"، أن طبيعة النظام السياس ي وما  

ي الدستور اإليراني، قلب الدور التاريخي للعلماء رأسا على يتضمنه من سلطات متعددة وهيمنة دور الولي الفقيه ف 

 ككفة موازية للسلطة التنفيذية أو الحاكم، أما في الحالة اإليرانية الحالية، فقد 
ً
عقب، حيث عمل العلماء قديما

للعلما يعد هناك سلطة موازية  لم  التشريعية  السلطة  وبإحكام قبضتهم على  ذاتها،  الحاكمة  الطبقة  ء، أصبحوا 

والنتيجة سلطة علماء تنفيذية عليا بال قيد، وهو ما يدفع الكاتب الستنتاج أن إحياء طبقة العلماء ليس كافيا لحل 

 .52مشكلة االستبداد طاملا ال يوجد توازن بين السلطات 

لين له، وباإلضافة إلى كل هذه الصالحيات الدستورية، وكي يتمكن القائد من القيام بمهامه، فإنه يقوم بتعيين مم
ّ
ث

ينتشرون في كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها، وفي كل الوزارات والسفارات واملراكز الثقافية داخل إيران وخارجها، 

، والذين يبلغ عددهم 
ً
لو اإلمام، املسؤولون أمامه شخصيا

ّ
وفي محافظات إيران الثماني والعشرين، وهؤالء هم ممث

ل 
ّ
 . 53نحو ألفي ممث

 فيما يتعلق بو 
ً
 جود مواد تحجم وتكبح جماح القائد أو املرشد، فيمكن اإلشارة إلى اآلتي: أخيرا

منصب القائد "الولي الفقيه" أبدي مدى الحياة، وكما لم يمنح الدستور الشعب حق اختياره، لم يمنحه   •

حق مساءلته ومحاسبته، وال حتى منح هذا الحق لنواب الشعب ممثلين في مجلس الشورى، وإنما منحته  

خبراء القيادة. وهناك مواد دستورية تحد من قدرة هذا املجلس على عزل القائد، سوف يتم الحديث  ملجلس  

 عنها تفصيال في السطور القادمة.  

. فإن هذه املادة  54( والتي تنص على أن رئيس السلطة القضائية يتولى التحقيق في أمالك القائد142املادة ) •

 على األخير، إذا  
ً
 كبيرا

ً
(، والتي تنص على صالحيات القائد، ومنها تعين 110ما رجعنا للمادة )ال تمثل قيدا

 

 016، ص 2014نوج فيلدمان، سقوط الدولة اإلسالمية وسقوطها، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت،  

 (، 13/12/2020، )تاريخ الدخول:9/1/20216(، الشرق األوسط، 3 - 1هال رشيد أمون، قراءة في الدستور اإليراني الحلقة ) 

 28الدستور اإليراني، ص  مصدر سابق،
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 أن يحقق رئيس السلطة القضائية في 
ً
وعزل وقبول استقالة رئيس السلطة القضائية. فكيف يمكن عمليا

 أمالك من يعينه!.  

ني كحاكمية تشريعية عليا  وبالتالي، إذا ما تم التسليم بأن هللا وشريعته املصدر األعلى للسيادة في الدستور اإليرا

حتى  وال  رئيس ي،  بشكل  لألمة  تنتقل  ال  فإنها  كحاكمية سياسية،  للواقع  تنتقل  حينما  السيادة  هذه  فإن  مطلقة، 

 بين األمة والولي الفقيه، وإنما تنتقل بشكل شبه كامل للولي الفقيه، مع أدوار هامشية لألمة، حتى 
ً
تنقسم مناصفة

الفقيه   وإن بدت محورية كانتخاب رئيس الولي  التي تمكن  بالعديد من األدوات  إذ أن الدستور يحفل  الجمهورية. 

واملؤسسات التابعة له من التحكم في من يترشح لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة، بحيث  

 من قبل القائد، وبالتالي ويصبح اختيا
ً
ر الشعب تحصيل يصبح الشعب أمام مرشحين تمت املوافقة عليهم سابقا

 حاصل. 

 ثانيًا، المؤسسات السياسية الرسمية والتوازن بين السلطات 

اإليراني  السياس ي  النظام  مجمل  على  القائد  أو  الفقيه  ولي  ملؤسسة  وهيمنة  سيادة  الدستور  نصوص  رسخت 

 من نصوص الدس
ً
لبنية هذه املؤسسات وصالحياتها وطرق تشكيلها، انطالقا تور، ومؤسساته. ومن خالل عرض 

 بذلك مبدأ 
ً
يمكن رصد مدى تحكم القائد في كل هذه املؤسسات، بأدوات دستورية، مباشرة وغير مباشرة، الغيا

 التوازن بين السلطات. 

 ( رئيس الجمهورية1)

 فيما يتعلق بعملية االنتخاب، تنص املادة )
ً
( على أن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ملدة أربع  114أوال

)سنوات،   املادة  وتشترط  فقط.  تالية  واحدة  لوالية  إال  انتخابه  إعادة  يجوز  الواجب 115وال  ( من ضمن شروط 

 . 55توافرها في شخص الرئيس، أن يكون مؤمن باملبادئ األساسية لجمهورية إيران اإلسالمية واملذهب الرسمي للبالد 

  
ً
فيما يتعلق بصالحيات رئيس الجمهورية، فإنه يعتبر أعلى سلطة في الدولة بعد مقام القيادة أو املرشد، وهو ثانيا

املسئول عن تنفيذ الدستور، ورئيس السلطة التنفيذية إال في املجاالت التي ترتبط مباشرة بالقائد، وهو ما تنص  

 

 24مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص  
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ات التي يقرها مجلس الشورى، وعلى االستفتاءات. أما  ( يوقع على التشريع123(. ووفقا للمادة )113عليه املادة )

( فتنص على أنه يوقع الرئيس بعد موافقة مجلس الشورى، على املعاهدات والعقود واالتفاقيات التي 125املادة )

. ( يتولى رئيس الجمهورية أمور التخطيط واملوازنة والتوظيف في الدولة126تبرمها الحكومة اإليرانية. ووفق املادة )

( املادة  تنص  أوراق  128فيما  ويوقع  الخارجية  وزير  من  باقتراح  السفراء  تعيين  على  يوافق  الرئيس  أن  على   )

 . 56اعتمادهم 

 ما يتعلق بأدوات الكبح الدستورية في مواجهة رئيس الجمهورية، تنص املادة )
ً
( على أن مجلس صيانة 118وأخيرا

انتخابات   يتولى مسؤولية اإلشراف على  القائمة الدستور  باملوافقة على  املخول  أنه  الجمهورية، فضال عن  رئاسة 

( املادة  وتنص  الرئاسة.  ملرشحي  الشورى  123النهائية  ومجلس  والقائد  الشعب  أمام  مسؤول  الرئيس  أن  على   )

مر  ( على أن رئيس الجمهورية إذا رغب في تقديم استقالته، فإنه يقدمها للقائد ويست130اإلسالمي. كما تنص املادة )

( على أن مجلس الشورى اإلسالمي يمنح الثقة للوزراء  133في تأدية مهامه حتى يقبل استقالته. فيما تنص املادة ) 

( املادة  وتشير  الجمهورية.  رئيس  يعينهم  عن 134الذي  الشورى  مجلس  أمام  مسؤول  الجمهورية  رئيس  أن  إلى   )

( املادة  تنص  حين  في  الوزراء.  أن مج135إجراءات مجلس  على  الوزراء  (  في مساءلة  الصالحية  لديه  الشورى  لس 

 املادة )
ً
( والتي تنص على أن رئيس السلطة القضائية يتولى التحقيق في أمالك رئيس  142وحجب الثقة عنهم. وأخيرا

 .57الجمهورية ونوابه ووزرائه وأسرهم قبل توليهم مناصبهم وبعده

لواسعة على املستوى التنفيذي، إال أن هناك عدد من الكوابح  وبالتالي فإنه مع اإلقرار بصالحيات رئيس الجمهورية ا

التي تحجم الرئيس عن ممارسته لهذه الصالحيات، وهي تحمل داللة ذات بعدين متناقضين. فهي من ناحية وبينما  

تضمن مبدأ التوازن بين السلطات إذ تمنع الرئيس من التمتع بصالحيات مطلقة، فإنها من ناحية أخرى تنقض هذا 

وصوله ا عملية  في  سواء  الرئيس،  منصب  في  والتحكم  السيطرة  من  القائد  النصوص  هذه  تمكن  حيث  ملبدأ، 

 للمنصب، أو حتى في ممارسته لصالحياته. 

 

 26 24مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص ص  

 28 26مصدر سابق، الدستور اإليراني، ص ص  
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بالنسبة ملبدأ توازن السلطات، فإنه يمكن رصده في قدرة مجلس الشورى على مساءلة الوزراء وحجب الثقة عنهم، 

مجلس الشورى، إذ يمتلك األخيرين صالحية عزل الرئيس. كما أن رئيس السلطة وأن الرئيس مسؤول أمام القائد و 

القضائية مخول بالتحقيق في أمالك رئيس الجمهورية. أما ما يتعلق بسيطرة القائد وتحكمه، فيمكن رصده في قدرة 

م في هذا السياق، فهو  القائد على عزل الرئيس، كما أن قبول استقالة األخير مرهونة بموافقة القائد. والنقطة األه

مجلس صيانة الدستور، والذي يجب موافقته على مرشحي الرئاسة قبل خوضهم السباق، وهو املجلس الذي يعين 

القائد نصفه بشكل مباشر، في حين يتحكم في تعيين النصف اآلخر بشكل غير مباشر، وهو مدخل مباشر يتحكم 

   من خالله القائد في تحديد هوية رئيس الجمهورية.

للجمهورية  رئيس  أول  مع  وكانت  الجمهورية،  لرئيس  القائد  أو  املرشد  إقالة  حالة  اإليرانية  التجربة  شهدت  وقد 

اإلسالمية بعد الثورة، "أبو الحسن بني الصدر"، الذي اختلف مع الخميني، حتى توصل األخير إلى اقتناع، مفاده أن  

ف فقرر  داخلي،  وقلق  إزعاج  مصدر  أصبح  الحسن  أبو  اإلجراءات    1981مايو    27ي  بقاء  استيفاء  بعد  عزله، 

الهجوم  لصد  املسلحة،  القوات  عمل  إعاقة  عن  بمسؤوليته  التهمة  تلك  وبرر  بالخيانة،  اتهمه  حيث  الدستورية، 

 .58العراقي على األراض ي اإليرانية 

 ( مجلس الشورى اإلسالمي 2)

ورى اإلسالمي واملؤلف من ممثلي الشعب املنتخبين ( على أن مجلس الش 58أوال ما يتعلق بمدة واليته، تنص املادة )

 . 59( على أن مدة الوالية في املجلس أربع سنوات 63يمارس السلطة التشريعية. وتنص املادة )

 صالحيات املجلس، فتنص املادة ) 
ً
( على أن ملجلس  76( على أن املجلس له حق سن القوانين. وتنص املادة ) 71ثانيا

التدقيق في  )   الشورى الحق  املادة  البالد. فيما تنص  في جميع شؤون  ( على أن املجلس يصادق على 77والتحقيق 

( على أن إحداث أي تغييرات في حدود البالد 78املواثيق والعقود واملعاهدات واالتفاقيات الدولية. كما تنص املادة )

 

 (، 14/12/2020، )تاريخ الدخول:3/11/2016بني صدر.. رئيس أزعج الخميني فعزله، الجزيرة نت، أبو الحسن  

   16، ص 1989شامال تعديالته حتى عام   1979الدستور اإليراني الصادر عام  
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أو أحكام عرفية مقيدة   يشترط مصادقة أربعة أخماس نواب املجلس. ويشترط مصادقة املجلس على أي قوانين

 للمادة )
ً
 (.  79للحركة تفرضها الحكومة وذلك وفقا

( فتشترط موافقة املجلس على عمليات االقتراض واإلقراض ومنح املساعدات داخل البالد وخارجها. 80أما املادة )

الشورى. ووفقا    ( على أنه فور تشكيل مجلس الوزراء البد وأن تحصل الحكومة على ثقة مجلس87كما تنص املادة )

( )88للمادة  املادة  تنص  وأخيرا  ووزرائه.  الرئيس  مساءلة  املجلس  يستطيع  ومساءلة 89(  محاسبة  طريقة  على   )

املجلس ملجلس الوزراء والرئيس، حيث يقبل املجلس طلب استجواب مجلس الوزراء أو أحد الوزراء إذا وقع عليه 

يعزل مجلس الوزراء أو الوزير املستجوب. أما بالنسبة لرئيس    عشرة نواب على األقل، وإذا لم يمنح املجلس ثقته

 لرئيس الجمهورية، فإن على األخير تنفيذ الطلب، 
ً
الجمهورية، ففي حال تقديم ثلث عدد النواب على األقل استجوابا

 . 60طالعها عليه وإذا صوتت أكثرية ثلثي النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية يرفع األمر ملقام القيادة أي القائد ال 

 ما يتعلق بأدوات الكبح الدستورية في مواجهة مجلس الشورى، فإن املادة )
ً
( تنص على أن مجلس صيانة 72وأخيرا

. وهو ذات املجلس 61الدستور يتولى مهمة البت في مدى مطابقة القوانين التي يشرعها املجلس مع أحكام الدستور 

الشو  مجلس  مرشحي  أهلية  مدى  في  يبت  توازن الذي  مبدأ  توفر  عن  أيضا  تعبر  السابقة  املواد  إن  للترشح.  رى 

السلطات، ففي الوقت الذي تستطيع فيه السلطة التشريعية محاسبة ومساءلة السلطة التنفيذية، فإن مجلس  

صيانة الدستور، يراقب التشريعات والقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، ويبت في مدى دستوريتها، فضال 

افقته الالزمة على مرشحي البرملان قبل انتخابهم. لكن في الوقت ذاته، يظل القائد وصالحياته املباشرة وغير عن مو 

املباشرة مسيطر على هذا املجلس، عامل معوق لهذا التوازن، من خالل تحكمه في تشكيل مجلس صيانة الدستور، 

وفي صالحي ناحية،  من  البرملان  تركيبة  في  التحكم  من  يمكنه  يصدرها  ما  التي  للقوانين  الدستور  مراقبة صيانة  ة 

 مجلس الشورى. 

 

 20 17، ص ص 1989شامال تعديالته حتى عام   1979اإليراني الصادر عام الدستور  

 18، ص 1989شامال تعديالته حتى عام   1979الدستور اإليراني الصادر عام  
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 ( مجلس صيانة الدستور 3)

 ما يتعلق بتشكيل املجلس، يعد هذا املجلس من أهم وأخطر املؤسسات الرسمية التي أقرها دستور الجمهورية 
ً
أوال

وا الهيئات  من  للعديد  الحاكمة  املركزية  لصالحياته  الثورة، سواء  بعد  على اإلسالمية  القائد  لقدرة  أو  لسلطات، 

( على أن املجلس يتكون من ستة أعضاء من 91التحكم فيه، من خالل دوره في تشكيل هذا املجلس. وتنص املادة )

السلطة  رئيس  ويرشحهم  القانون  في  املختصين  الفقهاء  من  أعضاء  وستة  القائد،  ويختارهم  العدول  الفقهاء 

 .62( على أن مدة والية املجلس ست سنوات 92المي. وتنص املادة )القضائية، وينتخبهم مجلس الشورى اإلس 

( للمادة  وفقا  املجلس،  صالحيات   
ً
املوازين 4ثانيا توافر  مدى  تشخيص  الدستور  صيانة  مجلس  فقهاء  يتولى   ،)

تنص على ( ف91اإلسالمية في جميع القوانين واألنظمة املدنية واالقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها. أما املادة )

أنه يشكل مجلس صيانة الدستور بهدف ضمان األحكام اإلسالمية والدستور وللتأكد من تطابق قرارات مجلس  

( إلى أن إقرار عدم تعارض تشريعات مجلس الشورى مع أحكام اإلسالم 96الشورى مع اإلسالم. في حين تشير املادة ) 

أما تحديد عد الدستور،  في مجلس صيانة  الفقهاء  بأكثرية جميع أعضائه. بأغلبية  الدستور فيتم  تعارضها مع  م 

( أن تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور، ويتم بموافقة ثالثة أرباع أعضائه. 98وتؤكد املادة )

( املادة   
ً
الجمهورية 99وأخيرا ورئيس  القيادة  خبراء  مجلس  انتخابات  على  اإلشراف  يتولى  املجلس  أن  على  تنص   )

 . 63الشورى اإلسالمي واالستفتاء العام  وأعضاء مجلس

نصف  تعيين  في  القائد  دور  فيبرز  الدستور،  مواجهة مجلس صيانة  في  الدستورية  الكبح  بأدوات  يتعلق  ما   
ً
أخيرا

السلطة  رئيس  الثاني  النصف  يرشح  من  حيث  اآلخر،  النصف  في  مباشر  غير  بشكل  والتحكم  املجلس،  أعضاء 

ه القائد أيضا. وإذا كان للقائد كل هذا القدر من التحكم والسيطرة في هذا القضائية، وهو الشخص الذي يعين

املجلس، فإنه يصبح لديه القدرة غير املباشرة على التمتع بصالحيات املجلس الواسعة، سواء تفسير الدستور، أو 

 ملان ومجلس الخبراء.  فحص مدى مطابقة القوانين لإلسالم والدستور، واألهم املوافقة على املرشحين للرئاسة والبر 

 

 20، ص 1989شامال تعديالته حتى عام   1979الدستور اإليراني الصادر عام  

 21 20، ص ص 1989عام شامال تعديالته حتى   1979الدستور اإليراني الصادر عام  
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 ( مجمع تشخيص مصلحة النظام 4)

 عام  
ً
عضوا يعين القائد أعضاءه الدائمين وغير    31، ويتكون من  1988هو هيئة استشارية عليا للقائد، تأسس عمليا

 الدائمين، ما عدا رؤساء السلطات الثالث )التنفيذية والتشريعية والقضائية( الذين ينضمون إلى املجمع بشكل آلي، 

أعضائه ومدة )64خمس سنوات  عمل  للمادة  فيه 112. ووفقا  يحدث  أي وقت  في  القائد  بأمر من  املجمع  يجتمع   )

خالف بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى حول مدى مطابقة مقترح قانون معين للشريعة أو الدستور. 

ى أنه في حالة موت القائد أو عجزه عن ( إل111كما يجتمع لدراسة أي قضية تحال إليه من القائد. وتشير املادة )

ليتولى مهام املرشد حتى  القيادة،  النظام عضوا من مجلس خبراء  القيام بعمله، يختار مجمع تشخيص مصلحة 

 . 65انتخاب مرشد جديد

املجمع من أكثر املؤسسات التي يسيطر عليها القائد، سواء لكونه هو من يعين جميع أعضائها، باستثناء الثالث ويعد  

بعد  إال  نافذة  أو ألن قرارات املجمع ال تصبح  بأخرى،  أو  فيهم بطريقة  يتحكم  والذين  الثالث،  للسلطات  املمثلين 

 مصادقة القائد عليها. 

 ( مجلس خبراء القيادة  5)

 ما    88، تتكون من  1982نية تأسست عام  هيئة دي
ً
عضوا، يتم انتخابهم من قبل الشعب ملدة ثماني سنوات، ونادرا

. 66يتدخل املجلس في الشؤون السياسية للبالد؛ إذ إنه مختص بالحفاظ على تطبيق أسس وأركان نظام والية الفقيه. 

 ( للمادة  القائد، من  107فوفقا  تعيين  له مهمة  توكل  املجلس  فإن  الشروط  (  الفقهاء جامعي  من  ضمن مجموعة 

. ووفقا للمادة 
ً
 منهم ويعلنونه قائدا

ً
املنصوص عليها في الدستور، وفي حال عدم توافر هذه الصفات ينتخبون واحدا

مجلس  111) فإن   ،
ً
دستوريا عليها  املنصوص  الشروط  أحد  فقده  أو  وظائفه  أداء  عن  القائد  يعجز  حينما  فإنه   )

 

   (، 14/12/2020، )تاريخ الدخول:11/4/2017زهير حمداني، هيكل نظام الحكم ومؤسساته في إيران، الجزيرة نت،  

 24، ص 1989شامال تعديالته حتى عام   1979الدستور اإليراني الصادر عام  

 زهير حمداني، مصدر سابق،  
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بعزل يقوم  هو  القائد الخبراء  تعيين  وقت  بأسرع  يتولى  الخبراء  مجلس  فإن  القائد،  وفاة  حال  وفي  منصبه،  من  ه 

 . 67الجديد 

وبالتالي فإن أهمية مجلس خبراء القيادة تكمن في كونه املسؤول عن اختيار القائد ومحاسبته وانتهاًء بعزله. وعلى 

ي مواجهة القائد، إال أن األخير يظل له السلطة الرغم من هذه الصالحيات شديدة األهمية التي يتمتع بها املجلس ف

والسيادة العليا على مجلس الخبراء؛ ألن مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه القائد هو الذي يبت في أهلية 

 مرشحي مجلس خبراء القيادة، قبل انتخابهم في هذا املجلس.

 ( مجلس األمن القومي األعلى 6) 

املجلس وصالحياته، فوفقا لها، يتألف املجلس من رؤساء السلطات الثالث، رئيس هيئة   ( على بنية 176تنص املادة ) 

أركان القيادة العامة للقوات املسلحة، مسؤول شؤون التخطيط واملوازنة، مندوبان يعينان من قبل القائد، وزراء  

ي الجيش وحرس الثورة، ويقود الخارجية والداخلية واإلعالم، الوزير املختص في القضية املعنية، كبار الضباط ف

 رئيس الجمهورية املجلس لغرض تأمين املصالح الوطنية وحراسة الثورة والسيادة الوطنية ووحدة أراض ي البالد.

السياسية  النشاطات  تنسيق  للبالد،  واألمنية  الدفاعية  السياسات  إقرار  فتشمل  بصالحياته  يتعلق  وفيما 

لنشاطات ذات العالقة بالسياسات الدفاعية واألمنية، وتنص املادة على أن واملخابراتية واالقتصادية وغيرها من ا

. وفي هذا السياق، يمكن اإلشارة إلى  68قرارات مجلس األمن القومي تصبح نافذة املفعول بعد مصادقة القائد عليها 

، بصفته املرجع األعلى للنظام 2013االتفاق النووي اإليراني مع الدول الست في عام  أن  هذا املجلس قد صادق على  

 .69في اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية 

وبالتالي فإن سيطرة القائد على مجلس األمن القومي، تكمن في ُبعدين، األول في بنيته وتشكيلته، حيث يعين القائد 

 ون قرارات املجلس ال تصبح سارية إال بموافقة القائد.عضوين في هذا املجلس، الثاني في ك

 

 24 22، ص ص 1989شامال تعديالته حتى عام   1979الدستور اإليراني الصادر عام  

 33، ص 1989شامال تعديالته حتى عام   1979الدستور اإليراني الصادر عام  

 هال رشيد أمون، مصدر سابق،  
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 خاتمة
 خلصت الدراسة لعدد من النتائج على النحو التالي:

 
ا
 من نظرية التقية واالنتظار أول

ً
، تعددت نظريات الفكر السياس ي الشيعي، والتي تعاملت مع قضية اإلمامة، بدءا

جز التقية واالنتظار للنيابة العامة املحدودة وامللكية لنظرية والية ال
ُ
فقيه وانتهاًء بوالية الفقيه املطلقة. وبينما لم ت

فإن  الفقهاء،  قبل  األمة من  السياس ي وقيادة  العمل  االبتعاد عن ممارسة  ثم وجوب  الغيبة، ومن  في ظل  اإلمامة 

 اجتماعية للفقيه، باألخص ما يتعلق بالخمس والزكاة، ف
ً
ي حين أضفت النيابة النيابة العامة املحدودة طورت أدوارا

العامة امللكية الشرعية الدينية على حكم امللوك، مقابل دور نسبي للفقهاء في العمل السياس ي، لكن نظرية النيابة 

العامة بشكلها املحدود وامللكي لم تعطي للفقهاء حق الحكم وقيادة األمة، وهو الحق الذي كفلته نظرية والية الفقيه 

اإلم أجازت  في شكل سلطات  للفقهاء، حيث  إحيائها، وطورها  الخميني  أعاد  التي  النظرية  الغيبة، وهي  ظل  في  امة 

 مطلقة للفقيه في الحكم وقيادة األمة.  

وعلى اختالف موقف تلك النظريات من قضية اإلمامة، فإنها اتفقت بعد التأكيد على مرجعية الشريعة اإلسالمية 

صدر للسيادة والسلطة، لصالح اإلمام أو امللك أو الولي الفقيه. كمصدر أعلى للسيادة، على تغييب دور األمة كم

لرفضها   للسيادة، سواء  أعلى  كمصدر  األمة  دور  من  والتي عظمت  للنائيني،  األمة"  "والية  نظرية  استثناء  ويمكن 

الدعم في العصمة لألئمة والسالطين، أو لتأكيدها دور األمة في الرقابة على الحكام، لكنها لم تحظى بنفس القوة و 

األوساط الشعبية والفقهية الشيعية، التي حظت بها النظريات األربعة السابقة، وبالتالي ال يمكن وضعها في مقارنة 

 معهم. 

 
ا
لثالث سلطات، ثانيا الحكم  تقسيمه سلطات  في  األخرى  البلدان  دساتير  من  غيره  مع  اإليراني  الدستور  يتشابه   ،

 رق عنها من خالل ملمحين رئيسيين:تنفيذية، تشريعية وقضائية. لكنه افت

ترسيخه لسيادة "حاكمية" ذات ثالثة أبعاد، وهي سيادة هللا وسيادة األمة وسيادة الولي الفقيه. وإذا ما تم   •

التسليم بأن هللا وشريعته املصدر األعلى للسيادة في الدستور اإليراني كحاكمية تشريعية مطلقة، فإن هذه  

العملي كحاكمية سياسية فإنها ال تنتقل لألمة بشكل رئيس ي، وال حتى تنقسم   السيادة حينما تنتقل للواقع 

 بين األمة والولي الفقيه، وإنما تنتقل بشكل شبه كامل لألخير، مع أدوار هامشية لألمة.  
ً
 مناصفة
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في سياق السلطات الثالث، وضع األساس ملجموعة من املؤسسات الرسمية الفريدة من نوعها في جزء كبير   •

ا، والتي تتشارك عملية صنع القرار وإدارة الدولة، وتشمل تلك املؤسسات منصب القائد، منصب رئيس  منه

الجمهورية، مجلس الشورى اإلسالمي، مجلس صيانة الدستور، مجمع تشخيص مصلحة النظام، مجلس  

التحكم والهيمنة    خبراء القيادة واملجلس األعلى لألمن القومي. وقد مكن الدستور القائد "الولي الفقيه" من

بين  التوازن  بذللك مبدأ   
ً
بأدوات دستورية مباشرة وغير مباشرة، الغيا املؤسسات والسلطات،  بقية  على 

 السلطات. 
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