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 اإلسالمية إيرانجمهورية السعودية و  المملكة العربية النظام السياسي في
 رؤية مقارنة

 
 عبدالرزاق خلف محمد الطائي

 جامعة الموصل مدرس مساعد مركز الدراسات اإلقليمية/
  
 البحث مستخلص 

يختلف النظام الملكي في المملكة العربية السععودية ععن بقيعة امنظمعة الملكيعة فعي 
ما يختلف النظام الجمهوري اإلسالمي في إيران عن باقي امنظمعة الجمهوريعة العالم، ك

بيعد  القضعائية -التاعريعية -تتركز السعلطا  بكافعة إاعكالها تالتنيي يعةفي العالم، حيث 
فعي ، اخص واحد هو الولي اليقيع  المراعد امعلعه وهعو من عو د يوجعد إد فعي إيعران

السععودي بيعد الملعل العع ي النظعام السياسعي  حعين ارتكعز  السعلطا  العفالث فعي الجانعو
 بقيعةفهعو يتميعز ععن  ، لع لليتولوه اإلخوة من أبناء عبد العزيعز حسعو ترتيعو أعمعارهم

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

 
 المقدمة

مملكببببة العر يببببة السببببعودية يكتسببببي ة يعببببة النظببببام السياسببببي ال ببببا م فببببي ال
 مكانبببة المةسسبببة الدينيببببةلل وذلبببب وجمهوريبببة ايبببرام اإلسببببةميةل ة ميبببة  ال بببة 

 .على النظام السياسي في كة الدولتيم  اوتأثير 
مةسببس  –تحببالد دينببي وسياسببي نبباجم  ببيم محمببد  ببم سببعود   ببدد عف عبب

ل ةمكببم اقامببة م4711ومحمببد  ببم ع ببدالو اي عببام  -ةسببرآ  ل سببعود الحاكمببة
لببببة فببببي منة ببببة نجببببد فببببي ال ببببرم الثببببامم ع ببببر. وتعت ببببر المملكببببة العر يببببة دو 

السعودية اليوم امتدادا لهذه الدولةل حيث تة ق األنظمة وااليبدولوجيا نسسبهال 
وتلتبببزم  الع بببد نسسبببط البببذد ر بببة  ل سبببعود  بببال ال بببي  محمبببد ع بببدالو اي ةو 
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 هببافي سببي النصبد الثباني مبم ال ببرم الربامس ع بر جبرتف ةمبا ايبرام  أحسباده.
البببديم  علمببالعلببى ةسبباس تحببالد نببباجم  ببيم و عمليببة م ببا هة ل نببال الدولبببةل 

وةسبرآ الصبوفييم الحاكمبة. ونجبم  -المنتميم الى ال  ا ل التركمانيبة –ال يعة 
في اقامة واحدآ مم ةوا ل الدول ال يعية في ال رق  م4234 ذا التحالد عام 

كام مم ا برز نتا جهبا قيبام  4979و عد نجاح الثورآ اإليرانية عام  اإلسةمي.
نظببام سياسببي جديببد مرتلببد عببم  بباقي األنظمببة السياسببية فببي المنة ببة وذلبب  

  س ي تعدد وتدارل مةسساتط.
يحببباول  بببذا ال حبببث تسبببلية الابببول علبببى مةسسبببات الدولبببة فبببي المملكبببة 
العر يببة السببعودية والجمهوريببة اإلسببةمية فببي ايببرام مببم رةيببة م ارنببة وقببد تببم 

محببوريم وراتمببة ا ببتملت علببى ة ببم النتببا   التببي توصببل ت سببيم ال حببث الببى 
 اليها ال حث.

 .ةالسعودي في المملكة العر ية النظام السياسي: امول
 .النظام السياسي في الجمهورية اإلسةمية في ايرام :الفاني

 
 ةالسعودي في المملكة العربية النظام السياسيامول: 

على اإلسةم وال ريعة  ةالسعودي ية في المملكة العر النظام السياسي  ستندي  
يحكمط دستور مكتوي على النحو ال ا ع  الالسياسي  النظام هذافل اإلسةمية
وام كام  .(4) ل يحكمط ال رام الكريمل في األنظمة السياسية األررىوالمة ق 

  مثا ببة دسببتور 4995عببام  فببي المملكببة الببذد صببدرل األساسببي للحكببم النظببام
الحكبببم فبببي المملكبببة العر يبببة  ل ةمقبببي المبببادآ السبببا عة منبببطجبببال ف بببد  (5)للببب ةد

السببعودية يسببتمد سببلةتط مببم ال ببرام الكببريم والسببنة الن ويببة التببي تحكببم جميببع 
األسبرآ الحاكمبة  هبيمموراثي حيبث ت مملكةونظام الحكم في ال (0)ةنظمة الدولة
ويسبببتمد نظبببام ل و درجبببة مبببا ال ابببا يةل التنسيذيبببة والت بببريعية تيمعلبببى السبببلة

 .(1)الحكم  رعيتط مم مصدريم ةساسييم  ما اإلسةم والت اليد ال  لية
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عببام  هع ببدتببم  الميثبباق الببذد  ا  ل ملتزمببامبباز  السياسببي فببي المملكببةفالنظببام 
 يم ةمير نجد محمد  م سعود والداعية ال ي  محمد  م ع د الو اي  م4711

 السياسبببي النظبببامو ل (2)"  الو ا يبببة"مةسبببس دعبببوآ اإلصبببةح البببديني المعروفبببة 
يرتكببز فببي ممارسببتط السببلةة علببى ركيببزتيم ةساسببيتيم األولببى ةسببرآ ةل  مببازال

ك بار و يبنهم  (6)ةميبر وةميبرآ 7333و 2333 يم ما  ةفراد ا سعود ويتراوح عدد
 ويبأتي .ال برار السياسبي للمملكبةدورا حاسبما فبي  لهبم م مبازالواالذيالمسةوليم 
 ل  ةسرآمم افراد  ومعظمهمالديم علمال في تسلسل الحكم الثاني في المرت ة 

فاببة عببم علمببال  (7) ببي  المنحببدرآ مببم نسببل ال ببي  محمببد  ببم ع ببد الو بباي
يتكبوم النظبام السياسبي و  (8)وا بل ةربرىالبذيم ينتمبوم البى ع الديم السعودييم

 في المملكة العر ية مم المةسسات اآلتية:
 

 الملل أود:
رقم المدور األمر الملكي مع ص ةكمةسسة سياسية فعلي (المل )ت لور  ة د
اسبببم  اةبببةقالمواف بببة علبببى المتابببمم  4905 سببب تم ر يلبببول/ا 48 فبببي 5746

ف بد كبام ل مملكبة نجبد والحجباز وملح اتهبا عبمالمملكة العر ية السعودية  دال 
الريبباو وكببام العاصببمة يببدير دفببة الحكببم مببم   ل سببعود الملبب  ع ببد العزيببز

در لهببم تعليماتببط م ا ببرآ وف ببا لمببا إلدارآ األقبباليم ويصبب سياسببييم يعببيم حكامببا
فالملببب  صببباحي السبببلةة العليبببا والمرجبببع فبببي  (9)ت تابببيط ظبببرود كبببل منة بببة

ال بريعة اإلسبةمية   إحكبامو بو م يبد ل ال ةوم التنظيمية والسياسبية واإلداريبة
ومبببا كبببام عليبببط الن ويبببة ال بببريسة  والسبببنة الكبببريم  موجبببي مبببا جبببال فبببي ال بببرام 

 .(43)صالموالسلد الالكرام  الصحا ة
يببا ةكثببر مببم رببةل توليببط ملتعمببق ع كببام قببد  ببذا الببدور المنبباة  الملبب ام 

يكببببوم علببببى اتصببببال م ا ببببر عليببببط ةم  يتحببببتم منصببببي ر ببببيس الببببوزرال حيببببث
ويكوم لط السصل في معظبم ال برارات والسياسبات   ةدال عامة في األوااع ال

 لملبب علبى منصبي ا وقبد جبرى  بذا التعببديل (44)التبي يصبدر ا مجلبس الببوزرال
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حكببم البب ةد وقببد  (4972-4961)  ببم ع ببدالعزيز  عببد ام تببولى الملبب  فيصببل
  ببم ع ببدالعزيز والملبب  فهببد (4985-4972)  ببم ع ببدالعزيز سببار الملبب  رالببد

لببببذا ل علببببى ذلبببب  (-5332والملبببب  ع ببببداا  ببببم ع ببببدالعزيز ) (4985-5332)
 كبام البذد ة ور يس مجلس ال ورىلالمل  يجمع الر يس األعلى للدو  منصي
صدور مجلس ال ورى الجديد البذد جعبل  تم حيم 4995م عا حتى (45)يتواله

لببر يس  األريببرعلببى الببر م مببم ارتيببار  (الملبب )ر ببيس مجلببس ال ببورى  يببر 
 .(40)مجلس ال ورى وةعاا ط

 
 مجلس الوزراء -فانيا
لدولبة  عبد ل التسلسبل الهرمبي الثانية فيالرسمية يعد مجلس الوزرال السلةة   

 دورهالت ببريعية والتنسيذيبببة  اإلابببافة البببى  لالبببوظيستيم تبببولىيو  (الملببب )سببلةة 
 ا  ورارجيببا  للمملكببة العر يببة السببعودية دارليبب يالسياسببال ببرار المهببم فببي صببنع 

والتبي  ل8591مم نظام مجلس البوزرال لعبام  (48) و و ما نصت عليط المادآ
يبببة البببوزرال السياسبببة الدارليبببة والرارجيبببة والمال مجلبببس ةكبببدت علبببى انبببط يرسبببم

عت ببر المعا ببدات واالتساقيببات الدوليببة توال  واالقتصببادية والتعليميببة والدفاعيببةل
وقراراتبببط نها يبببة اال مبببا يحتببباا منهبببا الستصبببدار ةمبببر ةو  لنافبببذآ اال  مواف تبببط

 .(41)مرسوم ملكي
 فبببي المملكبببة اذمبببم ةقبببوى ةجهببزآ النظبببام السياسببي  الببوزرال ةصبب م مجلبببس

ربةل ارت اةبط الوثيبق  الملب   عبدما  يتمتع  سبلةات واسبعة ويسبتمد قوتبط مبم
  بببببم البببببوزرال منبببببذ تبببببولي الملببببب  فيصبببببل  بببببو ر بببببيس مجلبببببس األريبببببرةصببببب م 

لبببر يس  ا  وةصببب م ولبببي العهبببد نا  بببل م اليبببد الحكبببم واعتة بببط العبببر ع بببدالعزيز 
 .(42)مجلس الوزرال

 ذا النه  الملب  رالبد والملب  فهبد البذد كرسبط فبي النظبام وفق على  سار
فالملبب   ببو ر بببيس ل حيات الملببب  فببي مجلببس البببوزرالصببةو األساسببي للحكببم 

البوزرال األعاببال لمجلببس كببذل  البوزرال ويعببيم نبواي ر ببيس مجلببس البوزرال و 
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مبم مناصب هم  ويعسبيهمالوزرال ونبواي البوزرال ومبم  بم فبي البدرجات الممتبازآ 
عادآحل مجلس الوزرال الصةحية في للمل  و   أمر ملكي  .(46)ت كيلط وا 

 
 ورىمجلس الا -فالفا

اسببة  اببوا  ر ع 93-63 مببا  ببيميتببألد  فببي المملكببة كببام مجلببس ال ببورى
مم ق بل  طتعين يجرد و و ال يتعدى كونط مجلس ذا صسط است ارية (لالمل )
فببي تببأثير  ولببذل  فهببو ذ لمببام ال ببعيامامببط ولببيس ةول ة مسبب يكببومو  (الملبب )

 .(47)عملية صنع ال رار السياسي
  معاببوا ور يسبا يرتببار  ل453 عبد صبدور النظببام السياسبي ةصبب م يابم و 

وي ببدد مجلببس ال ببورى الببرةد  لة ببل العلببم والر ببرآ واالرتصببا  مببم( الملبب )
ر بيس مجلبس  ق بل في السياسبات العامبة للدولبة التبي تحبال اليبط مبموالم ورآ 
ع لببببر يس مجلببببس رفببببكمببببا ام ر ببببيس مجلببببس ال ببببورى يسببببتةيع ام ي لالببببوزرال

 ي ببرو  لس ال ببورىول حكببومي جلسببات مجلببة الببوزرال  ةلببي حاببور ةد مسبب
لهببم ام لكببل ع ببرآ ةعاببال فببي مجلببس ال ببورى  كببذل  نظببام مجلببس ال ببورى

تعبببديل نظبببام نافبببذ وعرابببط علبببى ر بببيس مجلبببس  حبببق اقتبببراح نظبببام جديبببد ةو
 نسبباذ مببدآل وتكببوم (48)ال ببورى وعلببى ر ببيس المجلببس رفببع االقتببراح الببى الملبب 

د ق بل الجديبال بورى تم ت بكيل مجلبس يبمجلس ال ورى ةر بع سبنوات  جريبة و 
وفببي حالببة ر  ببة احببد األعاببال االسببت الة ل انتهببال سببلسط   ببهريم علببى األقببل

ذا ربة  فانط ي دم است التط لبر يس المجلبس البذد يعرابها  بدوره علبى الملب  وا 
 .(49)يحل محلط عاوا  احد األعاال ألد س ي فالمل  يرتار 

 
 
 النظام القضائي -رابعا  

دد جهات ال االل فهنا  ال اال تأرذ المملكة العر ية السعودية  نظام تع
ومبذ ي اإلمبام احمبد  بم حن بل  بو  ال رعي ) محاكمط وت كيةتط المرتلسبة(ل
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النظببام  مةسسبباتل وفيمببا يلببي (53)فببي المملكببة المببذ ي الرسببمي فببي ال اببال
 ال اا ي:

 
 القضاء الارعي -1

لنظر في جميع  ا لولةة صاح ة الوالية العامة المس المةسسة ال رعية و  
زعات التي تن أ دارل المجتمع السعودد ةيا  كانت ة يعتهبا ةو ةةرافهبال المنا
 : يكل ال اال فهو ةما
 
 المحاكم العامة، والجزائية -أ

تنظبببر المحببباكم العامبببة فبببي جميبببع  قابببايا المنازعبببات والجبببرا م ةيبببا  كانبببت 
 (54)ة يعتها  عد است عاد ال اايا التي تكوم مم ارتصا  المحباكم الجزا يبة

مببم ذلبب  قاببايا ال تببل والببرجم  ىوتسببتثنم قااببي واحببدل عببحكامهببا وتصببدر ة
 .(55)وال ةع و ير ا مم ال اايا التي يحدد ا النظام فتصدر مم ثةثة قااآ

ببات   ر ظببر فببي كببل مببم قاببايا الجببنم والتعزيببتنفةمببا المحبباكم الجزا يببة  د وح 
 .(50)كرل وفي الجنايات التي ال تزيد عم رمس الديةالس  

 
 محكمة التمييز -و

 بذه وارتصبت  تتكوم محكمة التمييز مم ر يس وعدد محدد مبم ال اباآ.
محببباكم العامبببة والجزا يبببة وتصبببدر الم عببب تمييبببز األحكبببام الصبببادرآ محكمبببة ال

ال بببرارات الصبببادرآ عبببم البببدوا ر فبببي محكمبببة التمييبببز مبببم ثةثبببة قاببباآل  ينمبببا 
تصببببدر ال ببببرارات المتعل ببببة   اببببايا ال تببببل والببببرجم وال ةببببع مببببم رمسببببة قابببباآ 

 .(51)حتياةا  لهاا
 مجلس القضاء امعله -جع

ويتكبببوم مبببم ةحبببد ع بببر عابببوا  رمسبببة ل يتبببولى اإل بببراد علبببى المحببباكم
 ةعاببال متسببر يم  درجببة ر ببيس محكمببة تمييببزل يعينببوم  ببأمر ملكببي ويكونببوم

يرةسببها ةقببدمهم فببي السببل  ال اببا يل رمسببة  ) ي ببة المجلببس الدا مببة(  ببدور م
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التمييز ةو نا  ط ووكيبل وزارآ العبدل  ةعاال  ير متسر يم و م ر يس محكمة
 ة الدا مبةلوثةثة مم ةقدم رةسبال المحباكم العامبة ويكونبوم مبع ةعابال الهي ب

يرةسبببها )ر بببيس مجلبببس ال ابببال األعلبببى( البببذد  بببو ) ي بببة المجلبببس العامبببة( 
 .(52) مرت ة وزير

يمبببارس مجلببببس ال اببببال مجموعببببة مبببم االرتصاصببببات المرتلسببببة يمكببببم و 
. ارتصاصببات اداريببة. وتنظيميببة وارتصاصببات ذات (56)ت سببيمها الببى ثةثببة

 ة يعة قاا ية رالصة.
 
 ديوان المظالم  -2

ل سببلةة قاببال اداريببة مسببت لة تببرت ة م ا ببرآ   ببر  الملبب  ور يسببط يعببد
نهببال ردماتببط  ببأمر ملكببيي درجببة وزيببر ويببتم تعيكببوم    ببذا يرببت  .(57)ينببط وا 

تكبوم الحكومبة ةو احبدى  المنازعات المتعل ة  الع ود التي في الديوام  النظر
 .(58)األ را  المعنوية العامة ةرفا  فيها

 
 اللجان اإلدارية  ا  ادخت اص القضائي -3

العديد مم اللجام اإلدارية والهي ات التي تمبارس  المةسسة ال اا ية تام
واليبببة قابببا ية مهمتهبببا السصبببل فبببي المنازعبببات ابببمم ةنظمبببة ولبببوا م قانونيبببة 

 م ال ابببا ية المترصصبببة فبببي المسبببا ل التجاريبببة:اللجبببا متسبببق عليهبببا ة مهبببا:
ولجام محاكمة العسبكرييم  .(59)) ي ة حسم المنازعات التجارية( يةلق عليها

 .(03)وك ار الموظسيم
 
 

 المؤسسة الدينية -خامسا  
ة رز با  ي بة ك بار العلمبال والر اسبة  ل ي بات آالمةسسة الدينيبة  عبد رت ةت 

و ي بة األمبر  بالمعرود والنهبي عبم  تباللالعامة لمجلس ال حوث الدينيبة واإلف
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المةسسبة الدينيبة الرسبمية المسبت لة عبم  مجتمعبة المنكر و ذه الهي بات ت بكل
 .(04)مجلس الوزرال

 
 هيئة كبار العلماء -1
تتببألد  ي ببة ك ببار العلمببالل مببم عببدد مببم العلمببال المرتصببيم فببي ال ببريعة   

ل ويجبوز (05)ملكبي أمرالسبعودييمل ويجبرد ارتيبار م  ب العلمبال اإلسةمية مبم
عند االقتاال و أمر ملكي الحاق ةعاال  الهي بة مبم  يبر السبعودييم ممبم 

. تتولى الهي بة ا بدال البرةد فيمبا يحبال (00)تتوفر فيهم صسات العلمال السلسييم
والحكومة مم ةجل  حثطل وتكويم الرةد المستند البى األدلبة ( المل )اليها مم 

ة فبي ال ابايا الدينيبة المتعل بة  ت ريبر ةحكببام ال برعية فيبطل كمبا ت بوم  التوصبي
عبداد ا  عامة؛ تستر د  ها الحكومةل وذل   نال على  حوث يجبرى تهي تهبا وا 

ويتسبرع عبم . (01)ة  ا  لما ن  عليط األمر الم ار اليطل والة حة المراف بة لبط
مببم  ببيم ةعاببال الهي ببة  ببأمر يرتبباروم ةعابباة ا  الهي ببة لجنببة دا مببة متسر ببة

اعببداد ال حببوث وتهي تهببا للمناق ببة مببم ق ببل الهي ببةل  كببوم مهمتهببا:ملكببيل وت
صدار الستاوى في ال ةوم السرديةل وذل   اإلجا ة عم ةس لة المستستيم فبي  وا 

)اللجنببببة الدا مببببة   بببةوم الع ا ببببد والع بببادات والمعببببامةت ال رصببببيةل وتسبببمى
 .(02)مراكز ال حوثلل حوث والستوى( ويلحق  ها عدد مم 

  
 العامة إلدارة البحوث الدينية واإلفتاءالرئاسة  -2
ال يادآ السعلية دارل المةسسة الدينية لاذ ةنها  مثا ة  ر اسة  ذه الهي ة  عدت  
 رببببل المجتمببببعاد ود اإل ببببراد الكامببببل علببببى سببببير العمببببل الببببديني والببببدع س

وةعابببال  بببذه الر اسبببة يعينبببوم مبببم ق بببل  ي بببة ك بببار العلمبببال التبببي  السبببعودد
وأل ميبة ل والم بهود لهبم علميبا   علمال وال ارزيم والمعبروفيمترتار م مم  يم ال

وا ببم اإلعمببال التببي ت ببرد  (06) ببذه الهي ببة يرةسببها ر ببيس  ي ببة ك ببار العلمببال
وتحديبببد  بببكل ومحتويبببات ل مملكبببةتحديبببد مصبببدر الستببباوى فبببي ال  بببي: عليهبببا
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المنا   الدراسية في المدارس والجامعبات لتكبوم منسبجمة مبع الربة الرسبمي 
اإل ببراد الم ا ببر علببى سببير عمببل الببدعاآ والمر ببديم فببي و ة الدينيببة للمةسسبب
مببببم الرببببارا  الببببواردآالرقا ببببة العامببببة علببببى الكتببببي و  اورارجهببببالمملكببببة  دارببببل

 . (07)وتأليد الكتي
 
 هيئة اممر بالمعروف والنهي عن المنكر -3
 آفببببي عببببدالسببببعودد  وقببببع المجتمببببع فببببيتتببببرجم مهببببام م ا ببببرآ  ذه الهي ببببة لهبببب 

علببى الصببةآ الجماعيببة فببي المسبباجد عنببد كببل  األ ببالي حببثا منهبب لمجبباالت
احبد لل يبع وجبود ةذام لذل  ت لق المحال التجاريبة فبي األسبواق ةو تتبر  دوم 

التبي  )المةاوعبة( علبى الرجبال (المةبوع)يةلق اسم و  الصةآ.ةدال فيها عند 
 .(08)تتكوم منهم الهي ة

لبيم الحجباا والمعتمبريم وفي مواسبم الحب  والعمبرآ تكبوم مهبام المةاوعبة تع  
ومنعهم مم الصراخ ةو ال كبال عنبد ق بر الرسبول صبلى ل مناس  الح  والعمرآ

اا عليبببط وسبببلم ومحاولبببة الت ببب ث ةو مةمسبببة ال  بببر. و ير بببا مبببم اإلعمبببال 
 (09)ةحربببةل موسبببم الحببب  والعمبببرآ التبببي تكبببوم  عيبببدآ عبببم المناسببب  الصبببحي

والسباحات العامبة مبم اجبل وللمةاوعة واج ات ةررى اجتماعية فبي األسبواق 
مةحظبببببببة ةد تصبببببببرد  عيبببببببد عبببببببم األربببببببةق والعبببببببادات وت اليبببببببد المجتمبببببببع 

 .(13)السعودد
 
 

 النظام السياسي في الجمهورية اإلسالمية في إيران فانيا :
ا رز التيبارات  عد نجاح الثورآ اإليرانيةل  هدت ايرام حراكات فكرية  يم  

ل (14)اا الرمينبببي ةيبببةلبببديني  زعامبببة ا التيبببارالمتمثلبببة   لالم ببباركة فبببي الثبببورآ
 زعامبببة مهبببدد  ايبببرام رالبببي المتمثبببل فبببي حركبببة حريبببات يوالتيبببار البببوةني الل
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زركببام والج هببة الوةنيببة  زعامببة كببريم سببنجا يل والتيببار اليسببارد الببذد يعببد ا 
حببزي تببوده ومنظمببة مجا ببدد رلببق وفببدا ي رلببق ا ببرز التنظيمببات السياسببية 

على التيارات األررىل فرو فكره السياسي لديني او عد  يمنة التيار  (15)فيط
علبببببى مجمبببببل السببببباحة السياسبببببية فبببببي ايبببببرامل ف عبببببد اقبببببرار نظبببببام الجمهوريبببببة 
 اإلسبببببةمية تبببببم ال بببببروع فبببببي تهي بببببة المةسسبببببات الحاكمبببببة لتتوافبببببق مبببببع فكبببببره

 (10) ت بببكيل مجلبببس للر بببرالالسياسبببيل ولتح يبببق ذلببب  ةمبببر  يبببة اا الرمينبببي 
ل البببديم ال بببيعةل انيةبببت  هبببم  مهمبببة تبببدويم يابببم عبببدد مبببم الس هبببال وعلمبببا

الدستورل وقد اعتمد مجلس الر رال في تدويم الدستور على عامليم ةساسيم 
لتعزيببز مكانبببة وصبببةحيات الببولي الس يبببطل ومراعببباآ تة يببق ال بببوانيم واإلحكبببام 
اإلسةميةل الى جاني تأسيس مةسسات تهتم  كل ما  و ةسبةمي فبي نةباق 

و يكليببة النظببام السياسببي التببي تاببمم قيببام المةسسببات الجمهوريببة اإلسببةمية 
 اآلتية:
 
 المراد امعله أود:

اإلسبببةمية فبببي  األعلبببى الركيبببزآ األساسبببية لنظبببام الجمهوريبببة المر بببد يعبببد
فهو محور كافة السلةات التنسيذية والت ريعية وال اا ية والتي تمارس  ايرام.

ف ببد ةعةببى الدسببتور  (11) يببطمهامهببا  إ ببراد المر ببد األعلببى ال ا ببد الببولي الس
صبببببةحيات للبببببولي الس يبببببط تسبببببوق صبببببةحيات المةسسبببببات األربببببرى و تحديبببببد 

)معالجببة اللتببام تنصببام علببى و  4979مببم دسببتور عببام  (433-27)المببادتيم 
الم بببباكل التببببي تواجببببط النظببببام السياسببببي والتببببي قببببد يتعببببذر حلهببببا مببببم رببببةل 

تعيبيم وعبزل  ل العاماعةم الحري والسةم والنسير  مةسسات الدولة األررىل
ل ول فبي السبلةة ال ابا يةة ةعلبى مسب لمجلس صبيانة الدسبتور لكل مم ف ها

العليببا لل ببوات المسببلحة  ال يبباداتل ال ا ببد العببام ل ببوات حببرس الثببورآ اإلسببةمية
 عببد ام تببتم عمليببة ل اقببرار تنصببيي ر ببيس الجمهوريببةل وقببوى األمببم الببدارلي

در المحكمببة العليببا حكمببا  عببدم عببزل ر ببيس الجمهوريببة  عببد ام تصببل انترا ببط
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)العسو ةو  التزامط  أدال واج اتط ووظا سط ال انونية ةو  عد  يام مجلس ال ورى
 .(12)الترسيد مم ع و ات المحكوم عليهم(

 ف بملت صبةحيات المر بد  تادز  4989عبام  تعديل الدسبتوراجرال  و عد
لحة )تعيبببيم السياسبببات العامبببة للدولبببة و الت ببباور مبببع مجمبببع ت بببري  مصببب

صببدارو ل النظببام واإل ببراد علببى تنسيببذ سياسببة الدولببة ال ستاالسببت ببإجرال  ةمببر ا 
وتعيبيم وعبزل ر بيس مةسسبة اإلذاعبة والتلسزيبوم ور بيس ةركبام ال يبادآ ل العبام

)الت بريعية  ومعالجة الرةفات التي قد تن ا  بيم السبلةات البثةثل الم تركة
 ةيببةو حكببم  بب ل  (16) يبنهمفاببة عبم تنظببيم العةقببات  وال ابا ية والتنسيذيببة(
ف ببببد وسببببع مببببم  (4989-4979) لستببببرآ المر ببببد األعلببببى اا الرمينببببي منصببببي

ف بببد ةقبببام فبببي اإلةبببار المةسسببباتي  ببب كات  لصبببةحياتط مبببم ربببةل المراسبببيم
اذ فرو سلةتط على ةصبحاي المناصبي الرسبمية العامبة   رصية متدارلةل

اسبم ممثلبي اإلمبام في الدولة عم ةريق تعييم ممثليبط ال رصبييم ويعرفبوم  
 علببى وكببام منصببي ممثببل اإلمببام يعلببوالمهمببة فببي كافببة المصببالم الحكوميببة 

وليم اآلرريم اذ يتل ى ممثل اإلمام تعليماتط مم مكتي ة منصي الوزير والمس
 .(17)الرميني ية اا 

مبم ق بل مجلبس ر برال ال يبادآ  فتبتماما فيمبا يرب  تعيبيم المر بد األعلبى 
 80 عبد اجبرال انترا بات ألعابا ط ال باله عبدد م  4985الذد تم ت كيلط عام 

وتكبببوم دورآ  (علمبببال الحبببوزآ العلميبببة) و (مجتهبببديم)مبببم  معظمهبببمعابببوا و 
وكام  دد  ذا المجلس  و تر يم رليسة للرميني  (18)سنواتثمام المجلس 

المجلببس فببي التعببديل  تببم ةقببرار  ببذاوقببد  (19)لتببولي منصببي المر ببد  عببد وفاتببط
 بببذا المجلبببس متا عبببة  صبببةحياتوكبببذل  مبببم ابببمم  ل4989 الدسبببتورد لعبببام

 .(23)وعزلط اذا استدعت الارورآ لذل ل ادارآ ال ا د األعلى
 
 السلطة التنيي يةفانيا: 
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يكبببوم علبببى رةسبببها علبببى ت بببكيل سبببلةة تنسيذيبببة  4979نببب  دسبببتور عبببام 
لمببرآ  تجديببدقا لببة لل مببدآ ةر عببة ر اسببيةآ ر ببيس الجمهوريببة والببذد ينترببي لببدور 

نترببي ر ببيس الجمهوريببة مببم  ببيم الرجببال المتببدينيم الببذد تتببوفر وي (24)واحببدآ
 فيهم ال روة اآلتية:

وام يكوم لط ال درآ فبي ل م يكوم ايراني األصل ويحمل الجنسية اإليرانيةة
 ع يدآ وم باد  مةمنا و تتوفر فيط األمانة والت وى و  لذا مااي جيداإلدارآ و 

 .(25)والمذ ي الرسمي لل ةد جمهورية ايرام اإلسةميةالنظام السياسي في 
دور ر ببيس الببوزرال   ببرة تصببويت ال رلمببام  مببم حيببث األ ميببة ثببم يببأتي
 .(20)لتولي  ذا المنصي الث ة طعلى منح
صببببةحيات  ببببيم ر ببببيس الجمهوريببببة ال حببببولصببببراعات  ايببببرام   ببببهدتقببببد 

عنبدما ف لحول الصةحيات المرولة لر يس الجمهوريبةل السيما ور يس الوزرال
ل 4982رببامن ي لستببرآ ر اسببية ثانيببة عببام الببر يس اإليرانببي علببى ي ةعيببد انترببا

ويو الجديببد لتكليسببط  الر اسببة فببي عببزل ر ببيس الببوزرال ميببر سببةرد اسببتردام الت
 بببو الجمهوريبببة  منصبببي ر بببيس  بببام األريبببرم موسبببود وكبببام رد فعبببل يحسببب

منبببببط ابببببمام اال تحكبببببم ايبببببرام  واسبببببةة  الهبببببددي  ة يعتبببببط سمنصبببببي ت بببببري
  يبةاإل بارآ البى ةرال  علىر يس الجمهورية ور يس الوزرال  ا دةيلذ لدكتاتور

ل لتببدعيم وجهببة نظر مببا فببي المسببا ل الرةفيببة  ببيم اا الرمينببي مر ببد الثببورآ
 .(21)المةسستيم

اصبببب م ر ببببيس الجمهوريببببة يتببببولى  4989التعببببديةت الدسببببتورية عببببام   عببببد
  زادت نا  بببط األول و بببذل  ارتيبببارر اسبببة مجلبببس البببوزرال كمبببا ي بببوم البببر يس 

اما فبي حالبة  للدولةلوالرارجية  الدارليةصةحيات الر يس في ادارآ السياسة 
فة بد مبم اجبرال انترا بات جديبدآ فبي  ابوم رمسبيم ل رلو منصي الر اسة

 .(22)يوما إلعادآ   ل المنصي
 
 لسلطة التاريعيةا :افالف
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ل 4979السببلةة الت ببريعية فببي ايببرام وفببق مببا ورد فببي دسببتور عببام  ان ث ببت
 (26)(ال رلمبببام) االسبببةمي مبببا مجلبببس ال بببورى  ت بببريعيتيم يمتمةسسببب تابببمو 

 ومجلس صيانة الدستور.
عاببببوا ينتر ببببوم مببببم ق ببببل  (573) لي لببببه عببببدد ةعاببببال مجلببببس ال ببببورى

ع ريم عاوا كحبد ةقصبى كبل ع بر  آزياد يمكمال عي لمدآ ةر ع سنوات و 
 .(27)4979 اعت ارا  مم عامسنوات 

ةعابببال المجلبببس  بببم مبببم المسبببلميم  علبببى ام االيرانبببي ويبببن  الدسبببتور
ويجي ام تتوفر في المر م للعاوية في ال رلمام ل اإليمام  اإلسةمعمي ي 

وام ال ي بل عمببر المر ببم  لة مهبا ام يحمببل الجنسبية اإليرانيببة ل بروة معينببة
وام يكبببببوم مبببببةمم  م ببببباد  الثبببببورآ  لعامبببببا 82عامبببببا وال يزيبببببد عبببببم  52عبببببم 

قليبببات الدينيبببة تمثيبببل فبببي مجلبببس ال بببورى لألواقبببر الدسبببتور ةم  (28)اإليرانيبببة
 النصببرانيةديانببات ممثببل إلت بباع كببل مببم  يوجببد حسببي كثببافتهم العدديببة حيببث 

 .(29)الزراد تيةاليهودية و و 
 فبي مبواده ال بورى مجلبس مهام وصةحيات السصل  يم الدستور اقروقد 

سببم ال ببوانيم فببي كافببة ال اببايا اببمم ) ببمل  (93) ( ل ايببة65) مببم تسلسببل
و ببرح ال ببوانيم العاديببة والتببدقيق والتح يببق فببي كافببة ل الم ببررآ دسببتورياالحببدود 

التصبديق علبى ل منم الث ة للحكومبة وةرحهبا عنهبا واسبتجوا هاو   ةوم ال ةد
 .(63)المواثيق والع ود والمعا دات واالتساقات الدولية(

و بببو  االمجلبببس ال بببورى  المةسسبببة الت بببريعية األربببرى  ةعمبببال تصبببةدم 
 دستور البذد يمثبل سبلةة رقا يبة حاكمبة علبى اعمبال مجلبسمجلس صيانة ال
 .(64)ال ورى وممارستط

منهم مبم المجتهبديم مبم  6عاوا  45 يتكوم مجلس صيانة الدستور مم
 رريم مبم ح بوقييم  46علمال الحوزآ يعينهم المر د والذد يوقع على تعييم 

ر بيس  ر رال قانوم ينتر هم مجلس ال ورى مم قا مة يتم تر بيحهم مبم ق بلو 
مببا المهمببة الر يسببية للمجلببس  ببي مةا  ببة مببا يصببادد ة (65)السببلةة ال اببا ية
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والمجلببس رقببا ي  (60)عليببط مجلببس ال ببورى مببع اإلحكببام اإلسببةمية والدسببتورية
ذا رةى مجلس صبيانة الدسبتور ام  على اعمال وممارسات مجلس ال ورى  وا 

م والمبذ ي ما يصدره مجلس ال ورى مبم قبرارات ال يتوافبق مبع احكبام اإلسبة
مجلس  و الجهة الوحيدآ الم ةكما ل الرسمي في ال ةد فانط ي وم  اعدتها اليط

 .(61)المة لة لتسسير م اد  الدستور
 س ي التعارو  يم قسمي السلةة الت ريعية  كل ةيبة اا الرمينبي فبي و 
 ي بة سياسبية سبميت  مجمبع ت بري  مصبلحة النظبام وقبد  4988  اة  46

لةة اتربباذ ال ببرار النهببا ي فببي المسببا ل المتنببازع عليهببا ةعةببي لهببذه الهي ببة سبب
 .(62) يم مجلس ال ورى ومجلس صيانة الدستور

 اإليرانبببي مجمبببع ت بببري  مصبببلحة النظبببام فبببي الدسبببتور و بببرع ت بببكيل 
عابببوا  بببم رةسبببال السبببلةات البببثةث  45م والبببذد يتبببالد مببب 4989المعبببدل 

وف هبال مجلبس صبيانة الدسبتور وممثبل عبم  )الت ريعية والتنسيذيبة وال ابا ية(
 (66)المر ببد ور ببيس الجمهوريببة والببوزير الببذد يتعلببق ال ببانوم وال اببية  وزارتببط

ويببرت ة المجمببع  المر ببد حيببث ي ببوم  ت ببديم الم ببورآ  تعيببيم السياسببة العامببة 
 .(67)للدولة

 
 

 السلطة القضائية: رابعا  
م ةواعت ر ل ية ال االجال في م دمة الدستور اإليراني التأكيد على ع ا د

فبببي اةبببار تجنبببي ل يرببب  حمايبببة ح بببوق النببباس حيويبببا   ةمبببرا  مسبببالة ال ابببال 
  ةل د ث ت الدستور اإليراني م د (68)االنحرافات الجان ية دارل األمة اإلسةمية

 مببببم ام (27وذلبببب   مببببا نصببببت عليببببط المببببادآ )ل فصببببل واسببببت ةل السببببلةات
ل السببلةة الت ببريعية ية  ببي:"السببلةات الحاكمببة فببي جمهوريببة ايببرام اإلسببةم

وتمارس صةحيتها  إ راد ولي األمبر ل ال اا يةوالسلةة التنسيذية والسلةة 
مببببام األمببببة وذلبببب  وف ببببا للمببببواد الةح ببببة فببببي الدسببببتور وتعببببد  ببببذه ل المةلببببق وا 
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ت ا ر السلةة ال اا ية اعمالهبا مبم ربةل  (69)السلةات مست لة عم  عاها
ا  رصببببا عببببادال مجتهببببدا ملمببببا  بببباألمور  يكلهببببا اإلدارد والتة ي ببببي ويترةسببببه

ويستمر ر يس السلةة ال اا ية ل الر د االعلىال اا ية يتم ارتياره مم ق ل 
يمارس ل وي  ى في منص ط مدآ رمس سنواتل الذد يعت ر ةعلى مس ول فيها

ر ببيس السبببلةة ال اببا ية مهمبببة اعببداد اللبببوا م ال اببا ية المتناسببب ة مببع نظبببام 
 .(73)الجمهورية اإلسةمية

اما فيما ير  وزير العدل فيبأتي فبي سبلةتط اإلداريبة  عبد ر بيس السبلةة 
ال اببا ية الببذد يتببولى اإل ببراد علببى ت ببكيل المحكمببة العليببا للبب ةد )محكمببة 

 :(75)يوجد في ايرام ثةثة ةنواع مم المحاكم (74)يز ةو الن  (يالتم
تثنال  اسببب المحببباكم العامبببة و بببي التبببي تنظبببر فبببي كافبببة ال ابببايا :امول النعععو 

 ال اايا التي ت ع امم ارتصا  المحاكم الثورية ةو الراصة.
  ي المحاكم الثورية التي تنظر في: :الفاني النو 

وا انببببة مةسببببس الجمهوريببببة ل الجببببرا م الموجهببببة لألمببببم الببببدارلي والرببببارجي 
 ةو الن د ألدال المر د.ل اإلسةمية اإلمام الرميني

تهريبببي المربببدرات ل التجسبببسل مر ابببد النظبببام وممارسبببة الترريبببي ابببدهاالتببب
 الر م  ير الم روع.

مثل األسرآ التي ن  الدسبتور اإليرانبي  :  ي المحاكم الراصةلالفالث النو 
والمحكمبة ل  هدد الحساظ على كيام األسرآ واستمرار   ا ها (70)على ت كيلها
التببي تنظببر فببي ال اببايا العسببكرية واألمنيببة التببي تهببم افببراد الجببي  العسببكرية 

والمحكمة الصحنية الراصة   اايا الصحا ة والمة وعات ل هزآ األمنيةواألج
 ما محكمة علمال الديم فإنها مرتصة  النظر في ال اايا اآلتية:ة
 التأمر اد ال يادآ ةو توجيط اال انات اليها مم ق ل علمال الديم. -8
 كافة اإلعمال والتصرفات  ير ال رعية التي يرتك ها علمال الديم. -2
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افببة المنازعببات المحليببة المرالسببة لألمببم العببام التببي يكببوم احببد الرصببوم ك -3
 فيها مم رجال الديم.

 .(71)جميع ال اايا التي تدعو ال يادآ الى النظر فيها -1
 

 المؤسسة الدينيةخامسا: 
تعتمبببد المةسسبببة الدينيبببة فبببي ايبببرام علبببى علمبببال البببديم ةو مبببا يعرفبببوم   

منربرةيم كةبةي فبي الحبوزآ العلميبة ومبم  بالمراجعل وةل بة العلبوم الدينيبة ال
 (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 
وفببي الحببوزآ تيببارات  ل(76)مجمببع يسببمى مجمببع مدرسببي الحببوزآ العلميببة فببي قببم

ثيببرآ تز ببو وتتسببارر  االسببت ةل ومواجهببة  عاببها ومواقببد ومببذا ي سياسببية ك
الثورآ حبول المواقبد مبم عةقبة البديم  السياسبة  ارتلست منذ ما ق ل ال عول

 .(77)وحدود والية المراجع الدينية
تحولببت المةسسببة الدينيببة فببي ايببرام  عببد نجبباح الثببورآ وت نيببيم واليببة الس يببط فببي 

 بب ة تةببا ق  ينهببا و ببيم  الدسببتور اإليرانببي ووصببولها الببى سببدآ الحكببم حببدث
 ةجهزآ الدولة. ومم ة م ةجهزآ المةسسة الدينية المرت ةة  الولي الس يط  ي:

 
 اممانة الدائمة دئمة الجمعة والجماعا   -

ابببمت فبببي و  4980 يونيبببو فبببي حزيبببرام/ ةع بببد ةول اجتمببباع لهبببذه االمانببب
عابببويتها رمسبببة مبببم علمبببال الحبببوزآ تبببم تعييبببنهم م ا بببرآ مبببم  ق بببل المر بببد 

رةيي الجمعة في ةهبرام   على وتولى ر استها على رامن ي  نذا  كونطاأل
و كام حينها ر يسا للجمهورية ةياا األمر الذد كسل التنسبيق  بيم الجهتبيم. 

 م رة بال مدينبة قبمل ويبزدل وت ريبز وةصبسهام  ةما األعاال األر عة ال اقومل
 .(78)على التوالي ةد في ك ريات المدم اإليرانية
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نبببة الدا مبببة ال مبببة الجمعبببة والجماعبببات  التنسبببيق  بببيم األمانبببات ت بببوم األما
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 

 .(79)ايرام ورارجهال وتنظم مةتمرات ال مة الجمعة وتتولى تنسيذ توصياتها
 

 اممر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة -
ان ث ببببت  ببببذه الهي ببببة  عببببد اعببببةم الجمهوريببببة اإلسببببةمية و نببببال مةسسببببات 

ولهبا العديبد  الدولبةل و بذه الهي بة تمثبل ال برةة الدينيبة فبي المجتمبع اإليرانبيل
 .(83)مم المهام منها فرو الحجاي على النسال اإليرانيات

 
 
 

 الخاتمة 
ايبببرام فبببي  السياسبببي ن ببباة الت ببا ط  بببيم كبببل مبببم النظببام  نببا  العديبببد مبببم

 ة :السعودي السياسي في المملكة العر ية والنظام
 يبببد  ال ابببا ية( -الت بببريعية –تتركبببز السبببلةات  كافبببة ا بببكالها )التنسيذيبببة  -

 ببر  واحببد  ببو الببولي الس يببط المر ببد األعلببى و ببو منصببي ال يوجببد اال 
النظببببام السياسببببي ثةث فببببي فببببي حببببيم ارتكببببزت السببببلةات الببببل فببببي ايببببرام

السعودد  يد المل  الذد يتولوه اإلروآ مم ة نال ع د العزيز حسي ترتيي 
 األنظمة الملكية.   يةفهو يتميز عم  ل لذل ةعمار م

ةببرح كببة النظبباميم السياسببييم نموذجببا معينببا للدولببة اإلسببةمية وي ببتركام  -
ة اإلسةمية ال انوم ا  ال يم اإلسةمية العامة وفي كوم ال ريعمفي تمسكه

األساسببي للدولببة وي ببوم علمببال الببديم فببي كببة ال لببديم فببي تنظببيم المجتمببع 
وت بببببوم المةسسبببببة الدينيبببببة فبببببي كلتبببببا البببببدولتيم  توجيبببببط العمليبببببة  وتوجيهبببببط.
علبببى التبببزام فبببي كبببة ال لبببديم ال بببرةة الدينيبببة وتةكبببد كمبببا ت بببوم ل التعليميبببة
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المبذ ي الرسبمي لكبة  الكامل  أمر ال ريعة وحرفية نصوصها حسبي ف بط
 الدولتيم.
يسببيةر  يببات اا علببى معظببم الببوزارات والمةسسببات الحكوميببة فببي و ينمببا 

في المملكة العر ية السبعودية يكتسبوم  وابع  عبو  الدينيم ايرام فام العلمال
اللببوا م التنظيميبببة الراصببة  الدولبببة مببع االحتسببباظ  حببق االعتبببراو علببى ةيبببة 

 .م اد  ال ريعة اإلسةمية ت ريعات يروم ةنها تتنافى مع
ل تة ببق ايببرام اآلليببات الديم راةيببة فببي مجلببس ال ببورى والسببلةة التنسيذيبببة -

يلتببزم  هببا  حيببث وفببق  ببروة تتناسببي مببع توجهببات الجمهوريببة اإلسببةمية 
 حبببق ال يبببامالسبببعودية فبببام للملببب  المملكبببة العر يبببة  ينمبببا فبببي ل المر بببحوم
ى والوزرال في مجلس البوزرال مراسيم ملكية  تعيم مجلس ال ور  إصدار ال
ويةحببظ  واألسببر المتحالسببة معهببا تاريريببا. لمببم األسببرآ المالكببةومعظمهببم 

تحديبد فبي  األثبرلهذا الت ا ط في ة يعبة النظبام السياسبي لكبة ال لبديم ةم 
 . ينهماالعةقات   كل

The political system in Saudi Arabia and the Islamic 

Republic of Iran Comparative View A 
 

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
                                                 

، قصة الدور البريطاني في رسم  الدمدود فمي الصمدرا  حدود الجزيرة العربية:، جون س ولينكسون (1)
  .31ص، (3991-)القاهرة ليمكتبة مدبو ، ترجمة مجدي عبدالكري 

لممم  يطاممما اسممم  الدسمممتور عاممم  النمممماا اعساسمممي لادكممم   ن السمممعودية تعتبمممر القمممران الكمممري  همممو  (2)
  الدستور لابالد.

 99، الصممادر وفمما اعمممر الماكممي رقمم    النممماا اعساسممي لادكمم  فممي المماكممة العربيممة السممعودية (3)
  .2المادة  ا3997  هم3137 1 72 بتاريخ

بممد  تمماريخ توسمميآ حكمم  من سممعود مممو مدمممد بممو سممعود  ميممر الدراعيممة الواقعممة قممر  الريمما  فممي ي (4)
مؤسم   (3291-3291)بعد تدالفه مآ الشيخ مدمد بو عبدالوها   3211منطقة نجد منذ عاا 

حركمة اصالمالا المديني المعروفمة بالوهابيممة التمي تمدعو قلم  تطبيما تعممالي  اصسمالا عام   سماس ن مم  
نتيجممة تبنمممي من سممعود و تباعممه هممذا التعممالي  اسمممتطا  ، و الممدابه والسمماص الصممال  (الرسممون )

، تأسممي  الدولممة السممعودية اعولمم  التممي باعمم   و  توسممع ا حيممع  الممبد  ت مم  ف ممال عممو نجممد
اصحسمما  ومنطقممة الدجمماي والتممي انت مم  بممددون قممواا مدمممد عاممي باممما حمماك  مصممر عاالمممت   

ثم   عيمد قحيما  دولمة من سمعود ال انيمة  مماا عبمداب بمو سمعود.بعد استسالا اص 3131الدراعية عاا 
التممي مزقت ما الصممراعاا الدادايممة والتممي   3111ن سمعود عمماا معام  يممد فيصممت بمو تركممي بممو مدمممد 

وقمممد رمممادر عبمممدالعزيز بمممو  3119كمممان ممممو نتيجت ممما  ن تمكمممو من رمممميد ممممو الق ممما  عاي ممما سمممنة 
  وكممان عمممرا حينشممذ عشممر سممنواا وتعممد فتممرة عبممدالرحمو بممو فيصممت ومسممرة من سممعود قلمم  الكويمم

-3993بقائمه فمي الكويم  فتمرة  عممداد  عمادة مامو مبما ا و جمدادا فممي نجمد والمذي اسمتطا  سممنة 
سن  جون فابي، تاريخ نجد ودعوة ، بتجميآ  تباع   وبدا  الدر  مو جديد لامزيد ينمر 3997

(، 7999-)القممماهرة ممممدبولي،مدممممد بمممو عبمممدالوها  السمممافية، تعريممم، عممممر الديسمممراو ، مكتبمممة 
 وما بعدها . 31ص

-)بيممروا مدمممد سممعيد ادريمم ، النممماا اصقايمممي لاياممي  العربممي، مركممز دراسمماا الوحممدة العربيممة، (5)
  .791ص، (7997

 دار قرطبمة، ترجممة قبمراهي  الموي ، الياي  مفاتي  لف   حر  معانمه، ا ن رريش ودمونيو فيدن (6)
 .311ص، (3993 -بيروا)
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ذريممة ، دون النسمما  وتتكممون مممو  ربعممة فممرو ، الشمميخ بمما  ك ممر مممو قلممص مممي من عائاممة  عممداد  قممدرت (7)
وذريمة الشميخ ، ذرية الشيخ حسيو بو مدمد بو عبمدالوها ، الشيخ حسو بو مدمد بو عبدالوها 

ه بويشعت  بنا  الشيخ مناال، حكومية ومم، عاي بو عبدالوها  وذرية الشيخ عبداب بو عبدالوها 
 لمماكمة اهتمام ممااعسممرة الداكممة فممي ا وليتم لومناالمم، فمي المؤسسممة الدينيمة لممذ ومعمم مايمة حكوم

العاممما  والعممر  ، لامزيممد ينمممر  نمموار عبممد اب ب ممذا اعسممرة الكبيممرة.المتينممة بالدفمماع عامم  العالقمماا 
  .771-771 ص، (3991-)لندن مؤسسة الرافد لانشر والتوييآ، ثنائية الساطة في السعودية

 . 311 ص المصدر السابا،، ناو فيد ،ارريش (8)
 طروحمة ، عماية النآ القرار السياسي اليارجي في المماكة العربيمة السمعودية، عاي حسيو نيسان (9)

 .29 ص، (3992-)بعداد، دكتوراا رير منشورة جامعة بعداد كاية العاوا السياسية
  ممتمااالتمي  3971  رسمط     19ي هذا الن  طبقا لاتعايمماا اعساسمية الصمادرة فم ورد (10)

اصدارة العامة في المماكمة  ،عا  المواد اعساسية لنماا الدك  واصدارة ينمر حسو احمد توفيا
  .2ص  (3923-مطبوعاا المنممة العربية لاعاوا اصدارية )القاهرة ، العربية السعودية

 دار العاموا لاطباعمة والنشمر، ديةاكة العربية السمعو مالتنمي  اصداري في الم، عبدالمعطي عساف (11)
  .391ص، (3911-)الريا 

 دار الشمممرو ، اكمممة العربيمممة السمممعوديةمدراسمممة فمممي السياسمممة الدادايمممة لام، احمممد حسمممو دحمممالن (12)
  .319-319ص، (3911-)جدة

-17ص، (3991-دار الدما )بيمروا المادة ال ال ة مو النمماا اعساسمي  فمي احممد عايسالدسمتورس (13)
11.  

 منشمماة المعممارف، التطممور التشممريعي فممي المماكممة العربيممة السممعودية، مممد عبممدالموجود مدمممدمد (14)
نمماا الدكم  فمي المماكمة العربيمة ، احممد عبمد اب نماهي، 791-391ص، (3922-)اصسكندرية
دراسة في التطوراا السياسية ودياراا المستقبت رسالة ماجستير رير منشورة جامعمة  السعودية:

 . 91ص، (3991-عاوا السياسية )بعدادبعداد كاية ال
مركمز دراسماا الوحمدة ، دراسة في التدو ا واصدفاقماا، الني، السعودية، نينانالمدمد بو  (15)

  .13-19ص، (7991-)بيروا العربية

  .11والمادة  57نماا الدك  اعساسي المادة  (16)

مجاة المستقبت مركز دراساا ، مستقبت اعوضا  السياسية في دون الياي و واقآ ، ران  النجار (17)
  .104ص ، (2001-)بيروا، 269 الوحدة العربية العدد
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 (1994-)جمدة مكتبة دار جمدة، نماا الدك  في المماكة العربية السعودية، وحيد حمزة هام  (18)
  .173ص

  .النماا اعساسي ،174ص، المصدر نفسه (19)

الكتمم، التممي يجمم،  ميصمم س ا( قممرارا3971-هممم3112مدممرا  7)  الممدرا ال يشممة الق ممائية فممي (20)
يعتمممد  ،اعتمادهمما فممي هممذا المممذه،، وهممي سمممرا المنت مم س و سمممرا اصقنمما س وعنممد ادتالف ممما

، اعون وعند عدا وجود الن  في ما يتعيو عا  القاضي الرجو  قل  مرحيو سالمزادس  و سالمدليتس
رضممما المزرنمممي  :نممممري لامزيمممد وعنمممدما   يوجمممد نممم  في مممما يرجمممآ قلممم  كتممم، الممممذاه، اعدمممر 

(، 983-وعبدالمجيد عبود، التفسير الق ائي في القانون المدني، مع د اصدارة العامة، )الريا 
  . 54ص

 اصدارة العاممة لابدمو  عبدالمنع  عبدالعمي  جيرة، نماا الق ا  في المماكة العربية السعودية، (21)
  159 ص (،3911-)الريا 

لق مممما  قواعممممد المرافعمممماا فممممي التنمممممي  الق ممممائي والممممدعو  عبممممدالرحمو عيمممماد، االممممون عامممم  ا (22)
وا دتصاص دراسة مقارنة في الفقة ا سالمي وبأنمممة المماكمة العربيمة السمعودية، مع مد اصدارة 

 . 224ا(، ص1981 -)الريا  العامة،

-عبمممدالفتاا د مممر، التعزيمممر وا تجاهممماا الجنائيمممة المعاالمممرة، مع مممد اصدارة العاممممة، )الريممما  (23)
 .10ا( ص1980

، مجاممة العممدن، العممدد اليممام  ((مدكمممة التمييممز)) ويارة العممدن )المماكممة العربيممة السممعودية(، (24)
 .190ا( ص 2000هم  1421 -مدرا -)الريا 

  . 223-222ص  عياد، المصدر السابا، (25)
 . 137رة، مصدر سابا، صبج (26)
( بتممماريخ 52المرسممموا الماكمممي رقممم  )ا الممممادة  ثنمممان وثالثمممة ممممو نمممماا ديممموان المممممال  الصمممادر ب (27)

 ا.1982-هـ17/7/1402
  .183السابا، ص  جبرة، المصدر (28)
-اكممم   امممميو اليمممولي، دروس فمممي القمممانون التجممماري السمممعودي، مع مممد ا دارة العاممممة )الريممما  (29)

 .17ص  ا(،1973

  .42د ر، المصدر سابا، ص  (30)
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امم  الممويرا  م ممت ويارة الدمم  والعمممرة وويارة هنممام مؤسسمماا ذاا اهتماممماا دينيممة مرتبطممة بمج (31)
وهنمام جامعمة م مت جامعمة ، وهنام المجمآ العالمي لاماو ف مد لطباعمة القمران الكمري ، اعوقاف

   ا القر  بمكة والجامعة اصسالمية بالمدينة المنورة وجامعة مدمد بو سعود بالريا .
 ا29/8/1971هم، 8/7/1391( في 137المرسوا الماكي رق  )   (32)
 هـ8/7/1391( في 137المرسوا الماكي رق  )   (33)
 هم8/7/1391( في 137المرسوا الماكي رق  )   (34)
 مو نماا ال يشة (4) المادة رق  (35)
 .66انور عبداب، المصدر السابا، ص  (36)
 .66المصدر نفسه، ص  (37)
 .189-188 ص انور عبداب، المصدر السابا، (38)
حما  ممو قبمت المطاوعمة عنمد عممت  ي تصمرف بعيمد عمو ا ة ل  ترد عو الرسون يك ير ما ترد عبار  (39)

  مناسو الد  والعمرة يقوا به الدجي   و المعتمريو
دار  كممممان اليمممايجي، المممديو والدولمممة فمممي المماكمممة العربيمممة السمممعودية، ترجممممة: ايممممو الياسممميني، (40)

 .57(، ص3911-)لندن الساقي،
كا  جنو  رمر  مدينمة قم  كمان  120في قرية دميو  1902عاا روا اب مصطف  دميني ولد  (41)

) ية اب عبمدالكري  حمائري( فمي  انم  اليميني في مبابه قل  حوية،  بوا مو عاما  الديو الشيعة
، والدوية هي النواة اعساسمية لممدارس الشميعة وهمي حاقمة ممو الدارسميو فمي المسمجد مدينة ق .

وعنمد  )طالم، عام ( فالمرتبمة اعولم  همي، طون في الدمويةتكون بستة مرات، مدددة لاذيو ينير 
، وهممي المرتبممة ال انيممة وتعنممي حرفيمما مممي   ج ممد نفسممه لكممي يكممون ر يمما تيرجممه يكممون) مجت ممد(

والممذي يصممت هممذا المرتبممة يمكممو قن  والرابعممة )حجممة اصسممالا( )مباممر رسممالة( والمرتبممة ال ال ممة هممي
و المتاقيو حوله كاما اقتر  مو المرتبة اليامسمة وكاما ياد عدد المريدي، يؤس  حوية داالة به

ق   ) يمة اب العمممم ( ولكمو المرمم    يمكمو قن يصمت قلمم  المرتبمة السادسمة واعديمرة ) يمة اب(
وبعمد قن يقمدا بدمع دينمي وقيممة عاميمة وكانم  ، قذا قبت في هذا المرتبة مو قبمت بماقي المراجمآ

وحسم، التقاليمد المتبعمة فمي قيمران   يمكمو قبمون  ك مر  رسمالة اليمينمي بعنموان )تدريمر الوسمياة(
مو دمسة ممو ه  في مرتبة  ية اب العمم  وفي الوق  ذاته   يمكو قلقا  القبض عاي   طبقما 

ولذلو حينما كان اليميني يدت  ية اب كمان ممو الممكمو قن يمأمر الشماا ب لقما   1906لادستور 
عممم  اكتفم  نمماا الشماا بنفيمه دمار  قيمران بعمد قن ات م  القبض عايه لكنه حيو  المب   يمة اب ال
قذ نفممي اليمينممي قلمم  تركيمما وبقممي هنممام  حممد عشممر ، 1963اليمينممي بتدممريض قحممدا  حزيممران 
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م را ث  انتقت بعدها قل  العرا  واتيذ مو مدينة النجص مقمرا لمه فمي نشماطه ضمد الشماا بعمد قن  
كرا اب وج ه لامزيد عو  و قل  ضري  )اصماا عاي(كان ياتقي بوفود الزوار اصيرانيييو المتوج ي

 حياة اليميني والدوية العامية  ينمر: 
Hossein Musavian , Imam Khomeini : His Live and Leadership (London_1990);

 

مركمممز ،  ثمممارا االفكمممر السياسمممي اصيرانمممي جمممذورا روافمممد، سممماطان مدممممد  لنعيمممميلامزيمممد ينممممر  (42)
  .105-83-، (7999-) بو ظبي، اساا والبدو  اصستراتيجيةاصماراا لادر 

سم  و وم اب طالقماني، وميمةاب منتممري،  وميمةض  مجام  دبمرا  كتابمة الدسمتور ايمة اب ب شمتي،  (43)
مردادممممماا 10امممي وابوحسممممو بنمممي الممممدر وريمممره  ينمممممر المممديفة جم ممممور  اسمممالم  بتمممماريخ ياردب

  ا1979 اياون 11هم    1358

 ةدنيويممالو  ةدينيممالفممي  مممور المسمماميو  (الممولي الفقيممهوبموجب مما كممان يبمم  )يممة الفقيممه ظ ممرا و  (44)
ثم   م1829 المتموفي عمااني مماي الكاقمعون مرة فمي فكمر الممال احممد التراوظ را و ية الفقيه 

بعمد قعمالن  ا  وطبق ما عمايم 1970و يمة الفقيمه المذي المدر عماا  هاليمينمي فمي كتابمتبناها مية اب 
يممة اصسممالمية فممي قيممران بعممد قن نصمم  المممادة اليامسممة مممو الدسممتور قن فممي يمممو ريمما  الجم ور 

، اصماا الم دي تكمون و يمة اعممر وقماممة اعممة فمي جم وريمة قيمران اصسمالمية بيمد اصمماا العمادن
وهمو ممو يمدير  ممور المجتممآ ويجم،  ولي الفقيه حا السماطة والو يمة فمي عصمر العيبمةس.اولذا سل

، ا مت ممان عوامممرا وطاعتممه ومممو ييممالص  وامممرا ف ممو ييممالص  وامممر قممماا الزمممان طبقمما عامم  الشممع
ينممممر  ،و يمممة الفقيمممه وتطبيقات ممما حمممونلامزيمممد  ه،يمممة مؤيمممدي النمريمممة ممممو الشممميعة   ثنمممي عشمممريؤ لر 

-83ص، (2006-)القمماهرة ،دار الشممرو ، مصممطف  الابمماد ،حممدائا اصحممزان قيممران و يممة الفقيممه

123.  

وقمممد نشمممر فرهنكمممو قسمممالمي ، نكمممر  بمممر قمممانون  سممماس جم ممموري قسمممالا قيمممران، دايايممماندايمممت  (45)
  .197-196 ص، هم. (1358-)ط ران

 مبكة المعاوماا الدولية(110). المادة 3919دستور الجم ورية ا سالمية ا يرانية لعاا  (46)
http// www.uuwab.com. 

اصسالمية اصيرانية المرمد اععا  والرئاسة  المؤسساا الداكمة في الجم ورية، ب مان بيتياري (47)
، قيمران واليامي  البدمع عمو ا سمتقرار، فمي جممان سمند السمويدي، ومجا  الشور  )البرلممان(

  .76 ص، (1998-) بو ظبي 7ط، مركز اصماراا لادراساا والبدو  اصستراتيجية

رسممالة ماجسممتير ريممر ، الممرمف مموا السمماطة السياسممي اصسممالمي المعا، ليممع مدمممود القممرة رممولي (48)
 .30ص، (2004-)بعداد جامعة بعداد، كاية العاوا السياسية،  منشورة
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 .1989مو الدستور اصيراني لعاا ( 111)المادة  (49)
مركمز اصمماراا لادراسماا ، مو يدك  قيران بنية الساطة في الجم وريمة اصسمالمية ،ويافر بردتاا (50)

  .16ص، (2003-) بو ظبي والبدو  اصستراتيجية

  مو الدستور اصيراني. 114المادة  (51)

  مو الدستور اصيراني. 115المادة  (52)

  .203-202 ص، المصدر السابا، دايايان (53)

  .85ص، المصدر السابا، ب مان بيتياري (54)

الدسمتور ا يرانمي  (142-113)تدد  الدستور ا يراني عو الرئاسة في عشريو مادة مو مموادا  (55)
 ..1989لعاا 

تعيمممر اسممم  مجاممم  الشمممور  الممموطني قلممم  مجاممم  الشمممور  اصسمممالمي بعمممد تعمممديت الدسمممتور عممماا  (56)
1989.  

 .28ص  القرة رولي، المصدر السابا، (57)
  .95ص، المصدر السابا، ب مان بيتياري (58)

  .28ص المصدر السابا،، القرة رولي (59)

  (125) (87) (71)مواد الدستور  (60)

ترجمة سمعيد المباا المدار مددت قل  السياسمة اليارجيمة لجم وريمة قيمران اصسمالمية،، بيزن ابزدي (61)
  .23ص (،2000-ال قافية لانشر )القاهرة

  (.91)المادة  ا يراني الدستور (62)

  .(91) الدستور المادة (63)

 .(97) (94) الدستور المادتان (64)
 .95ص، المصدر السابا، ب مان بيتياري (11)

، ستركيبمة النممماا السياسمي فمي الجم وريممة اصسمالمية اصيرانيممة، رحمو يممون   لعبيمديمدممد عبمدال (66)
، (2008-ة )الموالمممت ممركمممز الدراسممماا اصقايميممم، 9 العمممدد 4 مجامممة دراسممماا ققايميمممة السمممنة

  .2009-2008ص

الوظممائص الدسممتورية لمجمممآ تشمميي  مصممادة النممماا  عممولامزيممد ، 110المممادة الدسممتور ا يرانممي  (67)
ر احمممد مجيممد عبممد اب التيمماراا واعحممزا  السياسممية المممؤثرة فممي النممماا الجم وريممة اصسممالمية ينممم

-144ص، (2007-رسممالة ماجسممتير ريممر منشممورة  كايممة العامموا السياسممية )جامعممة بعممداد، اصيرانيممة

146.  
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  .207ص، المصدر السابا، دايايان (68)

  (57) مادةال الدستور اصيراني (69)

  .207-206 ص، المصدر السابا ،العبيدي (70)

  .207ص، المصدر نفسه (71)

مركممز دراسمماا ، اصيرانيممة -الممنآ القممرار فممي قيممران والعالقمماا العربيممة ، سممعدميفمميو عبممد المممنع  ن (72)
  .125-123ص (2001-)بيروا، الوحدة العربية

  مو الدستور اصيراني . 73المادة  (73)

 208ص، المصدر السابا، ي؛ العبيد126ص، المصدر السابا ،سعدم (74)
واليمموئي،  ني،ايكمماالشمميعي ام ممان مممريعتمداري، ومنتمممري، وكاب الفقممهف ممي درجمم  مراجممآ فممي  (75)

هويمدي، المصمدر  وهي قباة المتبركيو بمرقد فاطمة بن  موس  بو جعفر الصماد ، لامزيمد ينممر
 .133-120السابا، ص 

 ،روالنشمملألبدما  لشمبكة العربيممة اة المم  الدولمة، ا نتقمان مممو ال مور  اصيرانيمةاليبممرة  حممادة،اممت  (76)
 .210ص (2008-)بيروا

 .212ص  ،المصدر نفسه (77)
الجمعمة فمي ريبمة الم مدي،  ب عمادة القما  اليطبمة والصمالة فمي يموامية اب اليميني   فت منذ ان  (78)

ايا لمناقشممة ق مم  سممبوعيةهممذا الصممالة مناسممبة   الممبد بعممد ان عطامم  طممويال فممي انتمممار عودتممه 
  .337الديو والدنيا في ايران، هويدي، المصدر السابا، ص 

  . 145-144مسعد، المصدر السابا، ص  (79)

.9/8/2009بتاريخ  )ط ران(، الديفة عصر ايران (80)
 


