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 وألانلُاث ؤلاوؿانمداغغاث خهىم                                       

 اإلاداغغة ألاولى:

 1الىظام الشبه عثاس ي                                    

 

هت في الػالم بؿبب الخجاعب الؿىُت التي مغ بها هظا الىظام غبر    الىظام الؿُاس ي الكغوس ي مً الىظم الػٍغ

ل،  سه الؿٍى مً  يثحرةخُث اؾخكاصث صُو  ؤزغي الظي جغيه غلى يثحر مً الىظم الؿُاؾُت لضُو  وألازغ جاٍع

 .الػغبي ػالمالصُو  هظه الخجغبت الؿىُت في عؾم مػالم هظامها الؿُاس ي وبالظاث في 

غ بحن ؤهطاع اإلالٌُت 1848-1830 -1814 -1789شهض زالُ قترة جؿىعه غضة زىعاث عثِؿُت        ، وضغاع مٍغ

والجمهىعٍت وؤلامبراؾىعٍت، هخج غنها ضغاع صازلي بحن ؾبهاث اإلاجخمؼ وجضزل زاعجي واخخالُ لكغوؿا مً 

 .إلاطالحها ؤو زىقا مً امخضاص الثىعة اليهاالضُو اإلاجاوعة التي ؾػذ لىطغة ؾغف غلى آزغ خماًت 

وزالُ جؿىع هظا الىظام خهو الشػب الكغوس ي يثحر مً اإلاىجؼاث الؿُاؾُت والاحخماغُت والانخطاصًت،    

ت والضًمهغاؾُت واإلاؿاواة وخهىم ؤلاوؿان والتي صوهتها في صؾاجحره اإلاسخلكت، ختى ؤضبذ  وعسخ مباصت الحٍغ

 .ىاؾً ًدخل بضاًت صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿتبغالن خهىم ؤلاوؿان واإلا

ش الكغوس ي وألاوعبي وفي بنغاع الضًمهغاؾُت وخهىم      في الخاٍع
ً
 ؤؾاؾُا

ً
شٍلذ الثىعة الكغوؿُت جدىال

لجإث بلى صغىة البرإلاان الظي  1789ؤلاوؿان، قدٌىمت قغوؿا اإلالٌُت بػض ؤن ؤقلؿذ وؤقغؾذ زؼاثنها في ؾىت 

 بلى يؿب مىاقهخه غلى قغع غغاثب1614لم ًضع بلى الاوػهاص مىظ 
ً
حضًضة. ولٌنها بػملها هظا  ، ؾػُا

خشضث جدذ نبت البرإلاان ًل مً آمىىا بأعاء )عوؾى( وحػالُمه قإؾكغ هظا الحشض غً نُام "الجمػُت 

جم  1791وفي غام  .الىؾىُت" . ولًٌ اإلالَ ؤغلً غضم الاغتراف بالجمػُت الىؾىُت وخاُو اؾخػماُ الهىة 

خػ  مً مبضؤ اهخساب ًل الهُئاث باؾخثىاء الىػعاء، ووغؼ صؾخىع حضًض ضاصنذ غلُه الجمػُت الىؾىُت ٍو

ػُت في ًض الجمػُت الىؾىُت، والؿلؿت الهػاثُت في ًض نػاة مىخسبىن، ؤما الؿلؿت  حػل الؿلؿت الدشَغ

الخىكُظًت قكي ًض اإلالَ والىػعاء. ونض ضاصم اإلالَ بمهخضي الضؾخىع وؤنؿم الُمحن غلى اخترامه وبظلَ 

 قيها الهاهىن قىم اإلالَ. نامذ ملٌُت صؾخىعٍت ؤضبذ 

 .الزاتعحالجمهىريح 

مت الهىاث الكغوؿُت غلى ًض ؤإلااهُا      في اهتهاء الجمهىعٍت الثالثت بػض هٍؼ
ً
ًاهذ الحغب الػاإلاُت الثاهُت ؾببا

ت التي نامذ بدشٌُل خٌىمت قغوؿُت ) ( هي خٌىمت قِص ي التي هطبىها في مىؿهت قِص ي 1944-1940الىاٍػ

ـ، خُث ضىجذ الجمػُت الىؾىُت اإلاالكت مً احخماع مجلـ الشُىر والىىاب الىانػت في حىىب  شغم باَع

 بلىًل ؾلؿت  بغؿاء، وهى ماصة وخُضة جىظ غلى 1940جمىػ  10في قِص ي غلى الهاهىن الضؾخىعي اإلااعر في 

اإلاهغعاث لىغؼ صؾخىع حضًض، وفي هظه ؤلازىاء  بضضاع وجىنُػه مً احل  بمغجهخٌىمت اإلااعشاُ بِخان جدذ 

دباصالن ةهم الػمالت لألحىبي الىاػي  ت في قغوؿا ٍو شاُ بِخان والججراُ صٌؿُى ًدىاػغان ألانلُت وألايثًر ًان اإلااَع

ت الؿاخهت اإلاىخسبت "صًمهغاؾُا" جهل بلى  ًاهذ ألايثًر ؿاوي باليؿبت للثاوي و ، والبًر اإلادخل باليؿبت لألُو

                                                 
 عير ،اللايوى الذظتوسي ،الجضء الثاًي.شلايوى الذظتوسي ،ظعيذ بوالليٌظش في هزه الجضاية ول مَ مولود ديذاى،مجاحث في ا 1
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ًاهذ ألانلُت الػئُلت مؼ صٌؿُى الظي اغخبر حاهب  بِخان الظي ازخاع الخػامل مؼ الاخخالُ إلههاط "قغوؿا" و

غان  18خٌىمت قِص ي "قانضة للشغغُت" وؤؾلو مً لىضن هضاء اإلاهاومت الشهحر في  ًىهُى إلههاط  1940خٍؼ

، بػض 
ً
، 1946م وغؼ صؾخىع حضًض ؤيخىبغ ز ؤن"قغوؿا . وبضؤ غهض اإلاهاومت،بضؤ غهض الجمهىعٍت الغابػت عؾمُا

هى الترحُذ للجمػُت الىؾىُت في خُاة قغوؿا الؿُاؾُت، واػصًاص  1946وابغػ الىهاؽ التي حاء بها صؾخىع 

ت وؤزحرا الاجداص  ؾلؿت عثِـ الىػعاء جلهاء عثِـ الجمهىعٍت وبوشاء اإلادٌمت الػلُا واإلاجالـ الاؾدشاٍع

ٍاقئخحن : الجمػُت الىؾىُت ومجلـ الجمهىعٍتالكغوس ي . ولهظا جٌىن البرإلاان مً م ، خُث 2جلؿحن ؾحر مخ

ًامل  عي  خلذ الجمػُت الىؾىُت مدل مجلـ الىىاب التي غغقتها الجمهىعٍت الثالثت، جخمخؼ بازخطاص حشَغ

 وؾحر مىهىص. 

 8591 الخامسح الجمهىريح

ًان غباعة غً هظامحن مؼصوححن ًهىمان غلى ؤؾاؽ ما نا   هظام –م به صٌؿُى في الجمهىعٍت الخامؿت ،

الشغغُت الؿُاؾُت الهاثمت غلى الػالنت اإلاباشغة بحن الغثِـ والشػب ،وهظام الكاغلُت الؿُاؾُت الهاثمت 

ج ما بحن الىظام البرإلااوي و  الىظام الغثاس ي ،وغلى ؤؾاؽ غلى الىخضة الحؼبُت بحن الحٌىمت والبرإلاان ،قهى مٍؼ

الىخضة هظه بحن هظًً الىظامحن ،قإن شاؾل مهػض الغثاؾت ال بض مً ؤبً ًطاخب ؾُؿغة خؼبه غلى 

 3ختى آلان . 1958البرإلاان ،وهٌظا ؾاعث ا ؤمىع والىظام مىظ 

و اؾخكخاء غام ًىم  بنغاع جم     دض هظا  1958ؾبخمبر  28صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت غً ؾٍغ الضؾخىع م. ٍو

 ؾبؼمً ضالخُاث الحٌىمت ؤمام البرإلاان. ووقها للضؾخىع ًخم اهخساب عثِـ الجمهىعٍت لػهضة مضةها 

ت ماؾؿاث   ؾىىاث  خُث ًهىم الغثِـ بكػل ضالخُاجه بالؿهغ غلى ؾحر الؿلؿاث الػمىمُت واؾخمغاٍع

ػحن هظا ألازحر عثِـ الىػعاء،   الضولت َو

ذ غلُه   اهخساب عثِـ الجمهىعٍت  منهاحػضًالث غضة وهى صؾخىع جمذ مغاحػخه غضة مغاث، ونض ؤحٍغ

(، 1993(، بصعاج باب حضًض ًخػلو باإلاؿاولُت الجىاثُت ألغػاء الحٌىمت )1962باالنتراع الػام اإلاباشغ )

سكُؼ مضة الىالًت ج(، 1995الػمل بىظام الضوعة البرإلااهُت الىاخضة، جىؾُؼ هؿام الاؾخكخاء الػام )

 بلى زمـ ؾىىاث 2000 الغثاؾُت 

 :السلطح التىفيذيح

 أوال : رئيس الجمهىريح   

ًان الهضف مىه هى  1958مىظ        م ومؼ نُام الجمهىعٍت الخامؿت ؤضبذ للبالص هظام عثاس ي صًمهغاؾي 

غغقتها البالص مً نبل والتي لم ًكلح هظام الجمهىعٍت البرإلااهُت في ضضها .  التيالطمىص في وحه الػىاضل 

ؼمُخُث ظهغث ػغامت قغوؿُت  جمثلذ بصخظ شاُع صٌؿُى جدملذ مؿاولُت مىاحهت الخكٌَ  تًاٍع

الاههػاع غليها، قاهبثهذ الجمهىعٍت الخامؿت يشٍل حضًض  آو الؿُاس ي بضون مطاصعة الضًمهغاؾُت 

                                                 
عشفت  الجهووسةتة الشاةعتة عتذو حيومتاد ،ركتذ اسحت  وظتتار هوسةتو رلتً  اتج الثتوسو الجضااشةتة حيتث كتاٌ ج..ستهتا وايت  الجهووسةتة الشاةعتة كتتذ  2

  مشيلة الاظتعهاس في الجضااش  نهاءاظتطاع   راتها لو  صالح اج توصل  
 2001رالواليتتتاد ادت تتتذو ومشةىيتتتة ،داس رااتتتل للطجاعتتتة رالٍشتتتش، وسدى حتتتافل علتتتواى حهتتتادي التتتذليسي ،التتتٌظو العياظتتتية فتتتي  رسرتتتتا ال شتيتتتة  3

 125،ص
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بخجاوػ هُمىت البرإلاان اإلاكٌَ وما ًيخجه مً خٌىمت هشت صون ان ًظهب الى خض زلو لىظام الحٌم هجح 

هظام زاغؼ جماما لهُمىت الغثِـ يما هى خاضل في بػؼ الاهظمت الغثاؾُت، ولظلَ اضؿلح غلى هظا 

اس ي الىظام الجضًض بالىظام شبه الغثاس ي او شبه البرإلااوي ويالهما ٌػبر غً خهُهت اهه هظام وؾـ بحن الغث

ال صًمهغاؾُا ٌػؼػ مً  والبرإلااوي خُث ًخم اهخساب عثِـ الجمهىعٍت مباشغة مً الشػب مما ًمىده جسٍى

ؾلؿخه يغمؼ للىخضة ومالئ للكغاؽ الظي نض ًيخج غً وحىص بغإلاان قانض ألؾلبُت خاؾمت، ومىظ طلَ الىنذ 

 . اؾخهغاعا وقاغلُت ؤيثر ًان الىظام 

 الجمهىريح رئيس اوتخاب
 للىظام الؿابو الظي لم ًًٌ عثِـ الجمهىعٍت مىخسًبا مً ِنَبل    

ً
هت مباشغه زالقا ًخم اهخساب الغثِـ بؿٍغ

 مً حاهب اإلاىاؾىحن، ونض 
ً
بت مباشغة

َ
 في انتراع ؾغي مباشغ، بل مً حاهب هُئت هازبت مىخس

ً
الشػب مباشغة

ًمهغاؾُت، ولم ًًٌ ًمثل ؤلاعاصة غنى طلَ في اإلاماعؾت الػملُت ؤن الغثِـ لم ًًٌ ًدظى بالشغغُت الض

الىؾىُت الػامت التي حػبر غنها حمىع اإلاىاؾىحن، في الىنذ الظي جدظى قُه الجمػُت الىؾىُت بهظه الشغغُت 

ًان الغثِـ ،وهٌظا قةن قغوؿا نبل ؤن اؾمُت ًدظى بشغغُت شٍلُت و -وقو هظا الىظام -الضًمهغاؾُت. و

ًان عثِـ الجمهىعٍت ال ًملَ مً الؿلؿت الخىكُظًت بال حػلً قيها الجمهىعٍت الخامؿت غلى ًض "  " صٌؿُى

ٍاهذ في ًض الىػاعة .   الاؾم. ؤما الؿلؿت الكػلُت ق

نغ باالؾخكخاء في 1962في غام    
ُ
ا ؤ ًٍ  صؾخىع

ً
" حػضًال ىظ  28م انترح الججراُ "صٌؿُى ؤيخىبغ مً طلَ الػام، ٍو

ت في انتراع ؾّغِي مباشغ مً ِنَبل حمُؼ اإلاىاؾىحن غلى وحىب اهخساب اإلاغشح لشؿل مىطب عثِـ الجمهىعٍ

ذ.   الظًً لهم خو الخطٍى

ًان مً هخاثج هظا الخػضًل ؤن الجمػُت الىؾىُت لم حػض جدخٌغ جمثُل ؤلاعاصة الىؾىُت ؤو الشغغُت، بل   و

ًان نبل ا يما  ًُّ هظا  ؤضبذ الغثِـ ؤًًػا ًدظى بهاجحن الضغامخحن، بل ولم ٌػض الىظام الؿُاس ي بغإلااه

ا مؿػًما بػىطغ عثاس ي، ًدظ ًُ  .ى قُه الغثِـ بطالخُاث واؾػت حضاالخػضًل، بل ؤضبذ هظاًما بغإلااه

 الفزوسي الزئيس صالحياخ
 مً الطالخُاث بن صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت ًمىذ الغثِـ الػضًض

  ػكُه مً مىطبه بىاء غلى جهضًمه اؾخهالت الحٌىمت. وبىاء غلى ٌػحن عثِـ الىػعاء، َو

ػكيهم مً مىاضبهم ) ماصة  (، يما ًغؤؽ 8انتراح عثِـ الىػعاء ٌػحن عثِـ الجمهىعٍت باقي ؤغػاء الحٌىمت َو

طضع عثِـ الجمهىعٍت الهىاهحن في زالُ زمؿت غشغة ًىما الخالُت غلى  عثِـ الجمهىعٍت مجلـ الىػعاء، ٍو

لجمهىعٍت، نبل اههػاء هظه اإلاضة، ؤن بخالت الهاهىن، الظي جم بنغاعه بطكت نهاثُت، بلى الحٌىمت، ولغثِـ ا

ًؿلب مً البرإلاان بحغاء مضاولت حضًضة في الهاهىن ؤو في بػؼ مىاصه، وال ًجىػ عقؼ هظه اإلاضاولت الجضًضة) 

 (.10ماصة

  يما ؤن لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًؿغح لالؾخكخاء ًل مشغوع ناهىن ًٌىن مخػلها بدىظُم

الؿلؿاث الػامت ؤو بةضالخاث زاضت بالؿُاؾت الانخطاصًت ؤو الاحخماغُت لألمت ؤو باإلاغاقو الػامت التي 

لً خل حؿهم في هظه الؿُاؾت، ولغثِـ الجمهىعٍت، بػض مشاوعة عثِـ الىػعاء وعثِس ي اإلاجلؿحن، ان ٌػ
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ش الحل )  ً غلى ألانل، وألاعبػحن ألايثر، مً جاٍع الجمػُت الىؾىُت وججغي الاهخساباث الػامت في الُىم الػشٍغ

 (. يما ًىنؼ عثِـ الجمهىعٍت غلى اإلاغاؾُم وألاوامغ التي ًهغها مجلـ الىػعاء.12ماصة 

  ت للضولت) ماصة خىلى الخػُحن في الىظاثل اإلاضهُت والػؿٌٍغ خمض عثِـ الجمهىعٍت ( يما ٌػ13ٍو

 الؿكغاء و اإلابػىزحن قىم الػاصة لضي الضُو ألاحىبُت،

       ( وعثِـ 14ًخىلى عثِـ الجمهىعٍت اغخماص الؿكغاء واإلابػىزحن قىم الػاصة ألاحاهب لضًه ) ماصة

 الجمهىعٍت هى ناثض الهىاث اإلاؿلحت. 

  دو لغثِـ الجمهىعٍت، غىضما جٌىن ( يما 15ًًغؤؽ اإلاجالـ واللجان الػلُا للضقاع الىؾني.) ماصة

هت  ماؾؿاث الجمهىعٍت ؤو اؾخهالُ ألامت ؤو ؾالمت ؤعاغيها ؤو جىكُظ التزاماةها الضولُت مهضصا بؿٍغ

زؿحرة، ؤن ًخسظ الخضابحر التي جكغغها هظه الظغوف بػض مشاوعة عؾمُت مؼ عثِـ الىػعاء وعئؾاء 

لجمهىعٍت بةبالؽ هظه الخضابحر لألمت في عؾالت مجلس ي البرإلاان واإلاجلـ الضؾخىعي، و ًهىم عثِـ ا

 (. 16)ماصة

  (17لغثِـ الجمهىعٍت الحو في الػكى) ماصة. 

  (، بما قيهم الغثِـ. 9اهه ٌػحن زالزت مً ؤغػاء اإلاجلـ الضؾخىعي ) البالـ غضصهم 

  (89له خو انتراح حػضًالث للضؾخىع) ماصة. 

 الطالخُاث اإلاشتريت: 

الغثِـ قػال لٌىه ال ٌؿخؿُؼ مماعؾتها بال بمشاعيت الىػٍغ ألاُو والىػعاء اإلاػىُحن هي ضالخُاث ًخمخؼ بها 

برع،  جؿض هظا الخىنُؼ مشاعيت الىػٍغ ألاُو والىػعاء اإلاسخطحن بطىؼ الهغاع، ٍو بالخىكُظ في الخىنُؼ غليها. ٍو

ماعؽ الغثِـ هظه الطالخُاث  في غالنخه مؼ الحٌىمت مبضثُا جدملهم إلاؿاولُخه ؤمام الجمػُت الىؾىُت. ٍو

 .والبرإلاان وفي اإلاجاالث الخإؾِؿُت والهػاثُت والضبلىماؾُت

 :قكي مجاُ الػالنت مؼ الحٌىمت: ًماعؽ الغثِـ الطالخُاث الخالُت

ت اإلاخكغغت غىه. وال ٌػني هظا الحو مجغص خػىع شٌلي للغثِـ بل  -  عثاؾت اإلاجلـ الىػاعي واللجان الىػاٍع

 .وقػالت وخاؾمت في ؤغماُ اإلاجلـ ومهغعاجه هه ٌشٍل مؿاهمت حضًت

حػُحن وبنالت ؤغػاء الحٌىمت بىاء غلى انتراح الىػٍغ ألاُو ومىاقهخه التي جخجلى في مشاعيخه بالخىنُؼ غلى  -

 .اإلاغاؾُم اإلاخػلهت بظلَ

ضع غً الىػٍغ الخىنُؼ غلى ألاوامغ واإلاغاؾُم الخىظُمُت التي ججغي بشإنها الخضاُو في اإلاجلـ الىػاعي، وجط -

ػني ها الحو مشاعيت الغثِـ الكػلُت في مماعؾت مهام الؿلؿت الخىظُمُت التي  ألاُو ؤو ؤغػاء الحٌىمت. َو

 ُ  .ٌػىص ؤمغها للىػٍغ ألاو

ت بال ؤن الغثِـ ال ًماعؽ في الىانؼ هظا الحو بال باليؿبت  - خو الخػُحن في الىظاثل اإلاضهُت والػؿٌٍغ

مت، ؤما مػظم الىظاثل في الضولت قُكىع ؤمغ الخػُحن قيها للىػٍغ ألاُو ؤو لبػؼ الىظاثل الػلُا والها

 .الىػعاء اإلاسخطحن

 :في مجاُ الػالنت مؼ البرإلاان: ًهىم الغثِـ
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ضة الغؾمُت وصزىلها خحز الخىكُظ.  - الخىنُؼ غلى الهىاهحن الطاصعة غً البرإلاان جمهُضا ليشغها في الجٍغ

يبغي غلى الغثِـ ؤن ًهىم بهظ ش بخالت الهاهىن غلى الحٌىمت ليشغه، بػض  15ا ألامغ زالُ مضة ٍو ًىما مً جاٍع

 .بنغاعه بطكت نهاثُت مً ؾغف البرإلاان

ذ  بال ؤهه ًدو للغثِـ زالُ هظه اإلاضة ؤن ٌػُض الهاهىن بلى البرإلاان لهغاءجه ًلُا ؤو حؼثُا مغة زاهُت، والخطٍى

 .غاع الهىاهحنغلُه مً حضًض بىكـ ألاؾلبُت اإلاؿلىبت غاصة إلن

يما ًهىم الغثِـ بخىنُؼ اإلاغاؾُم الخاضت باقخخاح الضوعاث الاؾخثىاثُت التي ًمًٌ ؤن ًضعى البرإلاان  -

 .لػهضها بؿُت صعاؾت حضُو مدضص بىاء غلى ؾلب الىػٍغ ألاُو ؤو ألاؾلبُت اإلاؿلهت ألغػاء الجمػُت الىؾىُت

ت ضالخُت اجساط اإلاباصعة لخػضًل الضؾخىع، بىاء غلى في اإلاجاُ الخإؾِس ي: ٌػؿي الضؾخىع عثِـ الجمهىعٍ -

هت التي ًيبغي ؤن جدبؼ إلنغاع  غ الؿٍغ دو للغثِـ في هظا الطضص الخضزل لخهٍغ . ٍو انتراح مً الىػٍغ ألاُو

مشغوع ناهىن الخػضًل. قإما ؤن ًهغع صغىة الشػب لالؾخكخاء غلى اإلاشغوع بػض بنغاعه في ًل مً مجلس ي 

ت اليؿبُت لألضىاث اإلاػبر غنها، وبما ؤن ًضغى مجلس ي البرإلاان لػهض حلؿت مشتريت إلنغاع البرإلاان باألؾلبُ

 .باإلاشغوع بإؾلبُت زالزت ؤزماؽ ألاضىاث

في اإلاجاُ الهػاجي: ًخمخؼ عثِـ الجمهىعٍت غالوة غلى عثاؾخه للمجلـ ألاغلى للهػاء، بطالخُت حػُحن  -

ٍام نػاثُتؤغػاثه الدؿػت وبدو الػكى الخاص غً اإلادٌى   .محن بإخ

وفي اإلاجاُ الضبلىماس ي: ًخىلى الغثِـ مهمت نُاصة وجىحُه اإلاكاوغاث نطض غهض اإلاػاهضاث والاجكانُاث  -

ىت الضولت،  دو للغثِـ في هظا الطضص جىنُؼ اإلاػاهضاث التي ال ًترجب غليها هكهاث مالُت جلؼم زٍؼ الضولُت، ٍو

 بهاهىن ًطضع غً البرإلاان، يما ًخىلى الغثِـ ضالخُت حػُحن ألن مثل هظه اإلاػاهضاث ال ًمًٌ جطضًهها بال 

 .الؿكغاء واإلاىضوبحن الضبلىماؾُحن الكغوؿُحن لضي الضُو ألاحىبُت وجلهي ؤوعام اغخماص الؿكغاء ألاحاهب

كؿغ البػؼ جلَ الؿلؿاث الىاؾػت لغثِـ الجمهىعٍت بإهه اإلاىطب الغؾمي الىخُض الظي ًخم اهخسابه  ٍو

مً نبل الشػب الكغوس ي بإيمله، قهى بطن ٌؿخمض شغغُت وحىصه مباشغة مً الىازبحن الكغوؿُحن. باإلغاقت 

  .بلى غضم وحىص مىطب هاثب للغثِـ في الىمىطج الكغوس ي 

 لألهمُت    
ً
الٌبحرة إلاىطب عثِـ الجمهىعٍت قهض وغؼ الضؾخىع الكغوس ي مجمىغت مً الشغوؽ، وهظغا

ٍاهخه وؤهمُخه والضوع  والتي ًيبغي لها ؤن جخىاقغ في ؤشخاص اإلاغشححن لهظا اإلاىطب وطلَ اؾدىاًصا بلى م

ح لهظا اإلاىطب  -غلى ؾبُل اإلاثاُ -والطالخُاث اإلاىىؾت به، ومً بحن هظه الشغوؽ
َّ

غلى جىنُؼ ؤن ًدطل اإلاغش

بحن في 500)
َ
بت والخمثُلُت، مثل الجمػُت الىؾىُت والبلضًت واإلادلُت والػمض اإلاىخس

َ
( مً ؤغػاء الهُئاث اإلاىخس

ل خملخه الاهخسابُت، ،اإلاضن وألاخُاء  الترشُذ لهظا اإلاىطب لخمٍى
َ
 لٍل مغشح مؿخىٍف شغوؽ

                                                      

 التاسعح المحاضزج
 الحكىمح 

ً غلى ؤن الحٌىمت هي التي:جدضص وجهىص ؾُاؾت ألامت" وحػخبر في  بالغؾم مً هظ الضؾخىع في ماصجه الػشٍغ

طلَ مؿاولت ؤمام البرإلاان، قةنها لِؿذ في الىانؼ بال مجغص هُئت مهمتها جىكُظ الؿُاؾت التي ًغؾم زؿىؾها 

 الػامت عثِـ الجمهىعٍت،
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ىؾُـ بحن الغثِـ والجمػُت الػامت باغخباعهما ؾلؿخان غامخان جىبثهان غً الشػب جلػب صوع ال  

باالنتراع الػام اإلاباشغ، وججؿضان بالخالي ؤلاعاصة الشػبُت. وفي هظا ألامغ ًخجلى ؤبغػ مظهغ مً مظاهغ 

ختى آلان. الخىانؼ بحن الىطىص الضؾخىعٍت والىانؼ الػملي الظي حػِشه الجمهىعٍت الخامؿت مىظ نُامها و 

، هى الظي ٌػخبر الؼغُم  مًٌ الؿبب الجىهغي لهظا الخىانؼ في ؤن عثِـ الجمهىعٍت، ولِـ الىػٍغ ألاُو ٍو

غ ألاُو قةهه ال ٌؿخمض نىجه في الىانؼ بال  الكػلي الظي جلخل خىله ألاؾلبُت البرإلااهُت وجمىده الخإًُض. ؤما الٍؼ

 .مً زهت الغثِـ به وصغمه له

مشٍلت صؾخىعٍا وحؿخؿُؼ بالخالي مباشغة مهامها بمجغص بضضاع الغثِـ إلاغاؾُم جإلُكها. حػخبر الحٌىمت    

ًان الحاُ في الؿابو. بال ؤن  قالىػٍغ لِـ ملؼما بالحطُى قىعا غلى زهت الجمػُت الىؾىُت بدٌىمخه يما 

غلى الجمػُت غلُه ؤن ٌػغع، قُما بػض، وفي ونذ مىاؾب ًهغعه بػض الخضاُو بشإهه في اإلاجلـ الىػاعي، 

خا بالثهتى الىؾىُت بغهامج خٌ مٌىه ؤن ًؿلب غلى ؤؾاؽ طلَ جطٍى  .مخه ٍو

 : الحكىمح تزكية

الىػٍغ ألاُو وباقي ؤغػاء الحٌىمت.قالىػٍغ ألاُو ٌػُىه عثِـ الجمهىعٍت صون ؤن بحن  1958محز صؾخىع    

خػمً  اؾخهالت الحٌىمت بشٍل حماعي. بال ؤن ًٌىن له صؾخىعٍا الحو بةنالخه بال بىاء غلى ؾلب ًخهضم به ٍو

الىانؼ، يما ؾبهذ ؤلاشاعة، ال جىؿبو جماما مؼ الىظ ألن الغثِـ ًخمخؼ في الىانؼ بػضة وؾاثل غملُت مً 

غ ألاُو لخهضًم ؾلب الاؾخهالت. ؤما باقي ؤغػاء الحٌىمت قُػُنهم عثِـ الجمهىعٍت ًهُلهم بىاء  شإنها صقؼ الٍؼ

. غ ألاُو ت التي ًخمخؼ بها الىػٍغ ألاُو باليؿبت لباقي ؤغػاء الحٌىمت غلى انتراح الٍؼ ايض هظا ؤألمغ ألاولٍى  .ٍو

بضو ؤن الؿاًت    تهم في البرإلاان. ٍو تهم قيها وغػٍى ونض مىؼ الضؾخىع غلى ؤغػاء الحٌىمت الجمؼ بحن غػٍى

ت الحٌىمت، ألامغ  ًان ٌػخبر،  مً هظا اإلاىؼ هي الحض مً حؿابو ؤغػاء البرإلاان للحطُى غلى غػٍى الظي 

 .زالُ الػهضًً الؿابهحن، مً بحن ألاؾباب الهامت لظاهغة غضم الاؾخهغاع الحٌىمي

 : الحكىمح صالحياخ 

جخمخؼ الحٌىمت يهُئت حماغُت مخػامىت ببػؼ الطالخُاث الضؾخىعٍت الهامت وطلَ غالوة غلى    

 ُ  .الطالخُاث التي زطها الضؾخىع للىػٍغ ألاو

 : للحكىمح الجماعيح الصالحياخ

 .وهي جخجلى بشٍل عثِس ي في اإلاجاالث الخالُت   

مً الضؾخىع التي جػُل في قهغةها الثاهُت بإن  20مجاُ جدضًض ونُاصة ؾُاؾت ألامت وطلَ غمال باإلااصة -

 .الحٌىمت جخطغف لظلَ باإلصاعة والهىاث اإلاؿلحت

عي وطلَ مً زال - ؼ الهىاهحن، خو الحٌىمت با ُمجاُ اإلاؿاهمت في الػمل الدشَغ لخهضم ؤمام البرإلاان بمشاَع

بػض اإلاضاولت بشإنها في اإلاجلـ الىػاعي، ويظلَ مً زالُ الؿلب بلى البرإلاان ؤن ًإطن لها، مً ؤحل جىكُظ 

ٌىن لها هكـ  بغهامجها، بةضضاع ؤوامغ زالُ مضة مدضصة، جخػمً جضابحر جضزل غاصة غمً خحز الهاهىن. ٍو

ٌؿخؿُؼ البرإلاان زالُ اإلاضة التي ًدضصها ناهىن ؤلاطن ؤن ٌشغع في اإلاىاص التي نُمت الىطىص الخىظُمُت. وال 

حشٍل مىغىغا لإلطن اإلاػؿي للحٌىمت، وبطا خاُو قػل طلَ حاػ للحٌىمت ؤن جضقؼ بػضم الهبىُ 

 .بانتراخاث ؤغػاء البرإلاان في هظا الشإن
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ىاقو غلى ؾلب الثهت مجاُ مؿاولُت الحٌىمت خُث ًٌىن مً خو اإلاجلـ الىػاعي ؤن ًخض - اُو ٍو

ٌىن مً هخاثجه في خاُ الغقؼ بحباع الحٌىمت  بالحٌىمت الظي ًهضمه الىػٍغ ألاُو ؤمام الجمػُت الىؾىُت ٍو

 .غلى الاؾخهالت

 مجاُ الؿلؿاث الاؾخثىاثُت التي جخجلى في خو الحٌىمت بةغالن خاالث الحطاع والخػبئت الػامت والخىبُه و -

ضالع ؤػمت صولُت ؤو نُام اغؿغاباث صازلُت مً شإنها ةهضًض ؤمً البالص وؾالمتها. الحظع وطلَ في خاُ اه

وجخمخؼ الحٌىمت ؤزىاء طلَ بطالخُاث واؾػت جمٌنها مً مطاصعة ألاشخاص وألامىاُ واإلاطالح اإلاسخلكت 

ت. يما ًمًٌ للحٌىمت بطا جؿلبذ ألاوغاع الضولُت ؤو ا لضازلُت وصغىة الهىاث الاخخُاؾُت للخضمت الػؿٌٍغ

 الخؿحرة طلَ ؤن حػلً خالت الؿىاعت إلاضة ازني غشغ ًىما غلى ألايثر. 

 : األول تالىسيز الخاصح الصالحياخ

 :زظ الضؾخىع الىػٍغ ألاُو بػضص مً الطالخُاث مً ؤهمها   

ت ولجان مجلـ الضقاع الىؾني وطلَ في خاُ حؿُب  - خو جغؤؽ احخماغاث اإلاجلـ الىػاعي، واللجان الىػاٍع

يبغي خُىما ًخػلو ألامغ بترئؽ احخماع اإلاجلـ الىػاعي ؤن ًخم طلَ،  ًان ٍو عثِـ الجمهىعٍت غنها ألي ؾبب 

ذ مً الغثِـ وبؿُذ صعاؾت حضُو ؤغماُ مدضصة ؼ ضٍغ  .بطكت زاضت، بىاءا غلى جكٍى

ن، ومخابػت جىحُه غمل الحٌىمت وطلَ غلى هضي اإلاهغعاث اإلاخسظة في مجلـ الىػعاء، وجإمحن جىكُظ الهىاهح -

 .وشاؾاث الىػعاء وجىحُه الخػلُماث بليهم والكطل في الخالف الظي نض ًيشإ بُنهم في وحهاث الىظغ

مماعؾت مهام الؿلؿت الخىظُمُت مً زالُ بضضاع مغاؾُم لها هكـ نىة الهاهىن وطلَ في مسخلل  -

ؤضبذ الىػٍغ ألاُو ؾغقا  اإلاىاغُؼ التي لم ًىظ الضؾخىع ضغاخت غلى صزىلها غمً هؿام الهاهىن. وبهظا

ػُت بلى حاهب البرإلاان  .ؤؾاؾُا في الؿلؿت الدشَغ

ىكغص الىػٍغ ألاُو في مماعؾت بػؼ الازخطاضاث في مجاُ غالنت الحٌىمت بالبرإلاان. قهى الظي ًخهضم  - ٍو

هترح غلى عثِـ الجمهىعٍت صغىة ا ؿغح مؿإلت الثهت بالحٌىمت، ٍو ؼ الهاهىن، ٍو لبرإلاان ؤمام البرإلاان بمشاَع

ؿلب بلى اإلاجلـ الضؾخىعي الىظغ في صؾخىعٍت الهىاهحن الطاصعة غً البرإلاان  .لػهض صوعة اؾخثىاثُت، ٍو

 

 (تيه الزئيس والحكىمح )حالح السيطزج المىحدج وحالح التعايش العالقح

ؾالح قػاُ ًمٌىه  طلَ مىدهقُالغثِـ الكغوس ي هى الىخُض اإلاىخسب مباشغة مً الشػب الكغوس ي،  

ٍام ؾُؿغجه واؾخكغاصه بالؿلؿت، بل ًخىنل طلَ  اؾخسضامه في مىاحهت اإلاػاعغت. ولًٌ طلَ ال ًٌكي إلخ

 .غلى غالنخه باألؾلبُت في الجمػُت الىؾىُت

 حالح السيطزج المىحدج
غىضما ًٌىن الخدالل الظي ٌشٍل ألاؾلبُت في الجمػُت الىؾىُت الكغوؿُت ًيخمي بلى هكـ الخُاع، ؤو      

الحؼب الظي ًيخمي بلُت الغثِـ، قؿِخمًٌ في هظه الحالت مً حؿمُت عثِـ للىػعاء ًضًً له بالىالء، 

ؤي غاثو ؤمام ؾُاؾاث  وبالخبػُت خٌىمت جضًً له بالىالء هي ألازغي. وفي جلَ الحالت لً ٌشٍل البرإلاان

ػُت في ًض خؼب واخض، ؤو جدالل خؼبي مىخض، قوجىحهاث الغثِـ،  ػىضما جٌىن الؿلؿخحن الخىكُظًت والدشَغ

 وهى ما ًؿلو غلُه البػؼ الؿُؿغة اإلاىخضة، قان ؾلؿاث عثِـ الضولت الكغوس ي جٌىن يبحرة، 
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 التعايش حالح
الؿلؿخحن وخؼب ؤزغ غلى الؿلؿت ألازغي، وهى ما ًؿلو غلُه في خالت ؾُؿغة خؼب ؤو جدالل غلى ؤخض     

 الؿُؿغة اإلاجؼثت، قان حجم الؿلؿاث جٌىن مىػغت، وفي بػؼ ألاخُان مخىاػع غليها، بحن عثِـ الضولت، و

 لهظه الاػصواحُت ًخؿلب ألامغ غملُت جيؿُو وبًجاص خالت مً الخػاٌش بحن عؤس ي الؿلؿت 
ً
عثِـ الىػعاء. ووقها

ًان عثِـ الحٌىمت ًيخمي ألؾلبُت بغإلااهُت ال ًيخمي لها عثِـ الضولت  وهىا الخىكُظً ت والبرإلااهُت، زاضت بطا 

خدُى نضع يبحر مً  قان الغثِـ ًجض هكؿه مػؿغا بلى الخسكُل مً نبػخه غلى الؿلؿت الخىكُظًت، ٍو

ٌكي في خاالث الخػاٌش، ؤن ًهىم عثِـ الجمهىعٍت ب اهخهاص عثِـ وػعاثه ؤمام الؿلؿاث بلى عثِـ الىػعاء ٍو

ٌىن غلى الشػب الكغوس ي ؤن ًسخاع  وؾاثل ؤلاغالم، لٍي ًطحر واضحا للجمُؼ ؤن زمت ضغاع بحن الؿغقحن، ٍو

 في انغب اهخساباث ؤن ًىداػ لؿغف غض ؤزغ.

 .السلطح التشزيعيح

في الحُاة الؿُاؾُت. جمحز صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت بإهه اغػل، بلى خض يبحر، مً مغيؼ البرإلاان وصوعه     

ػُت في مجاُ مدضص وغُو وؿبُا. وبدىظُمه وغهلىخه  ونض ججلى هظا ألامغ بدطغه لطالخُاث البرإلاان الدشَغ

 .للػمل البرإلااوي بشٍل ؤصي لجػله غمُال زاغػا لهُمىت الحٌىمت

ػُت مً مجلؿحن هما: الجمػُت الىؾىُت، ومجلـ الشُىر  .جخٌىن الؿلؿت الدشَغ

 :الىطىيح الجمعيح 

ػُت مهاعهت بمجلـ الشُىر، وبالغؾم مً ؤن ألازحر مجلـ   اإلاجلـ ألاهم مً الىاخُت الدشَغ

ػُت مدضوصة وهى في طلَ ٌشبه بلى خض يبحر مجلـ اللىعصاث في الىظام  مىخسب، قةن ضالخُخه الدشَغ

ؿاوي، يما ؤن الجمػُت الىؾىُت الكغوؿُت حشبه في ضالخُاةها مجلـ الػمىم البر  ًؿاوي، زاضت قُما البًر

خم اهخساب الىىاب إلاضة زمـ 4هاثبا،  577ًخػلو بػالنتها مؼ الحٌىمت، وجدشٍل الجمػُت الىؾىُت مً  ٍو

و الانتراع الكغصي  .ؾىىاث غً ؾٍغ

 : مجلس الشيىخ 

خٌىن مً    خم اهخساب ؤغػاء هظا 5غػىا للكغوؿُحن اإلاىحىصًً صازل البالص 296غػىا،  321ٍو . ٍو

و الاهخساب ؾحر اإلاباشغ مً زالُ اإلاجمؼ الاهخسابي لٍل مداقظت )ًدشٍل هظا اإلاجمؼ مً اإلاجلـ غً  ؾٍغ

ت به  ً الػمىمُحن، ومىضوبحن غً اإلاجالـ اإلادلُت( ومضة الػػٍى ؾىىاث،  9غضص مً الىىاب واإلاؿدشاٍع

جماما مثل وججغي اهخساباث الخجضًض ًل زالر ؾىىاث لثلث ؤغػاء اإلاجلـ. وبالغؾم مً ؤهه مجلـ مىخسب 

ػُت غئُلت للؿاًت زاضت قُما ًخػلو بدهه في مىانشت سحب  ٍي، قةن ضالخُاجه الدشَغ مجلـ الشُىر ألامٍغ

ٍي. و ؿاهُا مىه بلى مجلـ الشُىر ألامٍغ  الثهت مً الحٌىمت، لظا قهى ؤنغب بلى مجلـ اللىعصاث في بٍغ

                                                 
عية فيها رساء الج اس  555 4 عا، رادلاعذ الجاكية لألكاليو الفًش عية جمنهو مَ ادٌاطم الذاخلية في فًش حضةشو ظتاى سةهتوى، ظتاى  ،غيٍيا الفًش

 .جبيتر، حضةشو مايود ادوحودو في حضس اللهش رغيرها
عييى ادوحوديَ بالخاسج ) 13رالجاقي لألكاليو الواكعة فيها رساء الج اس ) ، 5  ملعذا( 12ملعذا(، رللفًش
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ت، خُث ٌػض بمثاب ت بِذ الخبرة الؿُاس ي للجمػُت الىظُكت ألاؾاؾُت للمجلـ هي الىظُكت الاؾدشاٍع

 .ومجلـ الشُىر بػٌـ الجمػُت الىؾىُت، هى ؾحر نابل للحل  ،الىؾىُت

 : والعضىيح تالتزشيح الخاصح الشزوط

ً مً الػمغ بطا ؤعاص ً  ؿت ؤن ًٌىن نض ؤجم ؾً الثالثت والػشٍغ دو لٍل مىاؾً مخمخؼ بدو الاهخساب شٍغ

ت مجلـ الشُىر. وؤن  ت الجمػُت الىؾىُت، وؾً الخامؿت والثالزحن بطا ؤعاص الترشُذ لػػٍى الترشُذ لػػٍى

ت. وغالوة ًٌىن مخمخػا بالجيؿُت الكغوؿُت مىظ ؤيثر مً غشغ ؾىىاث، وماصًا لىاحباث ال خضمت الػؿٌٍغ

غلى هظه الشغوؽ قهض خغم الهاهىن ؤًػا غضصا مً اإلاىاؾىحن الظًً ٌشؿلىن بػؼ الىظاثل الهامت ؤو 

ؿخؿُػىن بؿبب طلَ الخإزحر غلى بعاصة الىازبحن، مً خو الترشُذ في الضواثغ الاهخسابُت  الحؿاؾت َو

 الخاغػت إلشغاقهم. 

  صالحياخ الثزلمان: 

ػُت ًسخظ البرإلا     ان بمماعؾت ضالخُاث غضًضة في مجاُ مغانبت ؤغماُ الحٌىمت وفي اإلاجاالث الدشَغ

 واإلاالُت والخإؾِؿُت والهػاثُت غالوة غلى بػؼ الطالخُاث الؿُاؾُت اإلاخكغنت ألازغي. 

حمُؼ الطالخُاث اإلاسططت صؾخىعٍا للبرإلاان، باؾخثىاء جلَ اإلاخػلهت بمغانبت ؤغماُ الحٌىمت، ًماعؾها    

ت غلى مجلـ الشُىر في هظا الطضص بال بطا  اإلاجلؿان غلى نضم اإلاؿاواة. ولِـ للجمػُت الىؾىُت ؤًت ؤولٍى

ؼ الهىاهحن اإلاالُت التي ًجب ؤن حػغع ؤوال غليها زم حػغع قُما بػض غلى  ًان ألامغ مخػلها بالىظغ في مشاَع

ً ؤن حؿهـ بطا اؾخمغ الخالف بُنهما خىُ اإلاجلـ. غلى ؤن هظه اإلاؿاواة اإلابضثُت بحن الجمػُت واإلاجلـ ًمٌ

مشغوع ؤو انتراح ناهىن ما بػض نغاءجه نغاءة زاهُت في ًل منهما ؤو نغاءجه مغة واخضة قهـ في خاُ بغالن 

غ اللجىء  الحٌىمت لطكت الاؾخعجاُ باليؿبت له. قكي هظه الحالت ٌػؿي الضؾخىع للىػٍغ ألاُو ؾلؿت جهٍغ

 .اإلاجلؿحن لحل الخالف آو صغىة الجمػُت الىؾىُت لخبث في ألامغ بمكغصها لدشٌُل لجىت جىقُو مشتريت مً

 : الحكىمح أعمال مزاقثح     

جىدطغ هظه الطالخُت يما ؾبهذ ؤلاشاعة بالجمػُت الىؾىُت قهـ. ؤما مجلـ الشُىر قلِـ له ؤي  

الحٌىمت في غضة وؾاثل صوع في هظا اإلاجاُ. وجخجلى الغنابت الؿُاؾُت التي ًدو للىىاب مماعؾتها ججاه 

ذ غليها،  ؤهمها: مىانشت البُاهاث التي جضلي بها لحٌىمت ؤمام الجمػُت صون ؤن ًاصي طلَ بالخالي بلى الخطٍى

وجىحُه ألاؾئلت الخؿُت ؤو الشكهُت ألغػاء الحٌىمت نطض الحطُى غلى مػلىماث مدضص ؤو اؾخكؿاعاث. 

 .وؾغح نػُت بلؼام مؿاولُت الحٌىمت ؾُاؾُا

ؿلب الىػٍغ ألاُو الثهت بدٌىمخه بىاء غلى البرهامج الظي جخهضم به ؤمام الجمػُت ؤو غلى بُان مخػلو   ٍو

 .اؤي ؤيثر مً هطكهبالؿُاؾت الػامت. وجخم اإلاىاقهت غلى ؾلب الثهت باألؾلبُت اليؿبُت لألضىاث اإلاهترغت 

ذ غلى  بمباصعة ًىنؼ غليها غشغ ؤغػاء الجمػُت الىؾىُت قِؿمى "بملخمـ ؤو  جغي الخطٍى الغنابت" ٍو

ػخبر مهبىال بطا واقهذ غلُه ألاؾلبُت اإلاؿلهت لألغػاء. والؿاًت مً بنغاع مثل هظه ألاؾلبُت  اإلالخمـ غلىا َو
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ذ ؾلبا غلى ؾلب الثهت ؤو  هي الحض مً اخخماالث وغؼ الحٌىمت في مىغؼ ضػب، ألن مً شإن الخطٍى

 .لى جهضًم اؾخهالتهابًجابا غلى ملخمـ الغنابت بحباع الحٌىمت غ

 : التشزيعيح الصالحيح

وهي الطالخُت الغثِؿُت التي ًخمخؼ بها البرإلاان وجخجلى في بضضاعه إلاا ٌؿمى بالهاهىن. وهٌظا قةن البرإلاان 

ػُت ألن الىػٍغ ألاُو ؤضبذ ٌشاعيه في  في ظل الجمهىعٍت الخامؿت لم ٌػض ًجؿض بمكغصه الؿلؿت الدشَغ

عي. قهض ضاع بمهضوع الىػٍغ ألاُو صؾخىعٍا ؤن ًطضع مغاؾُم جدمل ؤغباء حؼء هام مً  الػمل الدشَغ

ًاقت اإلاجاالث التي لم ًىظ الضؾخىع غلى حػلها مً ازخطاص البرإلاان  .جىظُمُت لها هكـ نىة الهاهىن في 

ؼ الهىاهحن اإلاالُت، والؾُما ناهى  ن اإلاىاػهت، الطالخُت اإلاالُت: وهي جخجلى في خو البرإلاان باإلاىاقهت غلى مشاَع

بُت ؤو مالُت غلى الشػب نبل مىاقهخه غلى طلَ مً زالُ  ٍاهُت قغع ؤغباء غٍغ اهؿالنا مً مبضؤ غضم بم

 .ممثلُه

بال ؤن صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت ؤزظ ببػؼ الهُىص اإلادضصة لؿلؿت البرإلاان في هظا اإلاجاُ. ومً ؤهم هظه 

 :الهُىص

ؼ الهىاهحن أل اث مىؼ اإلاباصعة البرإلااهُت في مجاُ الىكه - غػاء البرإلاان ال ًدو لهم انتراح ؤي حػضًل غلى مشاَع

اصة ؤو بخضار الىكهاث الػامت ؤو جسكُؼ ؤلاًغاصاث. وطلَ مىػا لؿُاؾت مداولت يؿب  اإلاالُت مً شاهه ٍػ

 .6غؿل وجإًُض الهؿاغاث الشػبُت التي نض ًلجإ بليها بػؼ البرإلااهُحن

ش ًىما  70بغؿاء البرإلاان مهلت  - يدض ؤنص ى لضعاؾت مشغوع ناهىن اإلاىاػهت والخطىٍذ غلُه وطلَ مً جاٍع

ذ غلى اإلاشغوع زالُ اإلاضة اإلادضصة حاػ 7بخالت اإلاشغوع بلُه مً ؾغف الحٌىمت . وبطا لم ًخم الخطٍى

 للحٌىمت ؤن جػػه مىغؼ الخىكُظ بمغؾىم

و باجساط اإلاباصعة لخػضًل الضؾخىع. الطالخُت الخإؾِؿُت: ؤغؿى الضؾخىع ألي غػى مً ؤغػاء البرإلاان الح -

وؤغلً ؤن ًل انتراح بالخػضًل ًيبغي ؤن ٌػغع غلى ًل مً مجلس ي البرإلاان إلنغاعه بطىعة مىكغصة باألؾلبُت 

 اإلاؿلهت لألضىاث اإلاػبر غنها وطلَ نبل غغغه خخما غلى الاؾخكخاء الشػبي إلنغاعه بطكت نهاثُت.

، ؤما بطا حػلو ألامغ بمشغوع ناهىن     حػضًل ضاصع غً عثِـ الجمهىعٍت، بىاء غلى انتراح مً الىػٍغ ألاُو

قةن يال مً مجلس ي البرإلاان ًدو له ؤًػا ؤن ًطىث غلى اإلاشغوع باألؾلبُت اإلاؿلهت لألضىاث. وبػض طلَ 

ًمًٌ لغثِـ الجمهىعٍت ؤن ًضغى الجمػُت الىؾىُت ومجلـ الشُىر لػهض حلؿت مشتريت إلنغاع مشغوع 

 لبُت زالزت ؤزماؽ ألاضىاث وطلَ بضال مً غغغه غلى الاؾخكخاء الشػبيالخػضًل بإؾ

الطالخُت الهػاثُت: وجخجلى هظه الطالخُت في خو البرإلاان بةضضاع ناهىن بالػكى الػام غلى اإلادٌىمحن وفي  -

خهه ؤن ًيخسب مً بحن ؤغػاثه هُئت مدٌمت الػضُ الػلُا التي ٌػىص لها ازخطاص مدايمت عثِـ 

 .ت وؤغػاء الحٌىمت واإلاىاؾىحن في بػؼ الحاالث الخاضتالجمهىعٍ

                                                 
 ختصاص ادهٌوح للعلطة الرششيعية في الجضااشالاارهو يفغ  6

 يوم دٌاكشة كايوى ادالية 75مذو  الجضااشيا الذظتوسي ادششعحعلوا  77
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الطالخُاث الؿُاؾُت اإلاخكغنت: وهي جخمثل بطىعة عثِؿُت في خو البرإلاان بالخطضًو غلى بػؼ اإلاػاهضاث  -

الضولُت، وباإلطن للحٌىمت بةغالن خالت الحغب، وبخمضًض خالت الؿىاعت بػض بغالنها مً حاهب الحٌىمت إلاضة 

 .ًىما 12

       الػالنت بحن الحٌىمت والبرإلاان:

يبحر، لهُمىت  حضلجمحز صؾخىع الجمهىعٍت الخامؿت بدىظُمه للػمل البرإلااوي وغهلىخه بشٍل حػله زاغػا،    

ًاهذ الؿاًت ألاؾاؾُت مً هظا الخىظُم الحض مً شؿـ ؤغػاء البرإلاان في الحٌىمت وبشغاقها. ولهض 

ًان ٌػخبر مً بحن الػىامل الهامت لػضم  اؾخػمالهم خهىنهم، والؾُما في مجاُ مغانبت الحٌىمت، ألامغ الظي 

  .الاؾخهغاع الحٌىمي في ظل الجمهىعٍخحن الثالثت والغابػت

خجلى جىظُم الػمل البرإلااوي، في بػؼ الهىاغض الخكطُلُت التي ًمًٌ ؤن هظيغ مً ؤهمها    :ٍو

رإلااوي وجدضًض ألاولىٍت باليؿبت للىهاؽ الىاعصة خو الحٌىمت في الخدٌم بترجِب حضُو ؤغماُ اإلاجلـ الب -

قُه. وبهظا حؿخؿُؼ الحٌىمت ؤن جازغ بلى ما ال نهاًت الانتراخاث والخػضًالث التي ًخهضم بها ؤغػاء البرإلاان 

ذ اإلاجلـ غليها  .والتي ال جدبظ صعاؾتها ؤو جطٍى

ؤغػاء البرإلاان ؤو حػضًل جخهضم به  خو الحٌىمت في ؤن جضقؼ بػضم الهبُى ًل انتراح ناهىن ضاصع غً ؤخض -

ػا ؾبو للبرإلاان  غلى مشغوع ناهىن مهضم مً نبلها. وطلَ بطا عؤث ؤهه ًخجاوػ خحز الهاهىن ؤو ًىانؼ جكٍى

دو للىػٍغ ألاُو  ؼ في مىاغُؼ مدضصة وفي مضة لم ًيخه ؤحلها بػض. ٍو ؤن ؤغؿاه للحٌىمت بشإن الدشَغ

 .الف خُى هظا ألامغ بلى اإلاجلـ الضؾخىعي للبذ به في ظغف زماهُت ؤًامولغثِـ اإلاجلـ البرإلااوي ؤن ًغقؼ الخ

دو للحٌىمت بػض اقخخاح اإلاىانشت الػامت خُى مشغوع ناهىن ما في ؤي مً اإلاجلؿحن ؤن جضقؼ بػضم  - ٍو

 .الهبُى ًل حػضًل لم ًخهضم به غػى اإلاجلـ ؾابها ؤزىاء صعاؾت اإلاشغوع ؤمام اللجىت البرإلااهُت اإلاسخطت

وحؿخؿُؼ الحٌىمت ؤن جػمً بحغاء الحٌىمت اإلاىانشت الػامت خُى مشغوع الهاهىن يما وعص في الىظ  -

ألاضلي الظي جهضمذ به. وزالُ اإلاىانشت ًمًٌ جىاُو الخػضًالث اإلاهترخت مً نبل البرإلااهُحن ؤزىاء صعاؾت 

 .اإلاشغوع في اللجان اإلاسخطت

ذ غلى هظ اإلاش  مًٌ للحٌىمت ؤن جؿلب الخطٍى غوع ًلُا ؤو حؼثُا خؿب اإلاىاص. وبهظا ألاؾلىب ًمٌنها ؤن ٍو

ذ مغة واخضة غلى ًل الىظ ؤو غلى حؼء مىه وبظلَ حؿدبػض غملُا اإلاهترخاث  جلؼم اإلاجلـ غلى الخطٍى

 .اإلاهضمت مً ألاغػاء والتي ال جغوم لها

عي جهضمذ بمشغوغه ويظلَ  ؼخؿُؿوح - الحٌىمت يظلَ ؤن جغبـ مطحر اؾخهغاعها بالحٌم بمطحر هظ حشَغ

 .بؿغخها لهػُت ؾلب الثهت غلى ؤؾاؽ هظا الىظ

ومً مظاهغ جىظُم الػمل البرإلااوي، ؤزحرا وغؼ نىاغض جكطُلُت مدضصة لألؾئلت الخؿُت التي ًمًٌ ألغػاء 

ت واخضة باألؾبىع قهـ، ؤزىاء الضوعاث لؿغح ألاؾئلت البرإلاان ؤن ًىحهىها للحٌىمت، وجسطُظ حلؿ

 .الشكهُت وؤلاحابت غليها
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 تلثاثإلاداغغة الا

اويظهة غير الذيهلشاطية 

 ى الششيعة إلاظالمية، تشتهل علج وافة ادجادئ وظاظية الالصمة لتٌظيو العلون الحششي، رليغ بها يلص       

في ادجادئ يعهح بالشحوع  اج غيرها ،رهزا يعني  ى تصجح الششيعة ال شاء هي ادصذس الوحيذ للرششي  في ادجادئ 

االعامة راليلياد.

ػت ألا رتاالظرٌا   ؾاؾُت وبالغحىع بلى مباصاها الػامت ،ًمًٌ اؾخيباؽ ؤي خٌم ٌؿدشٍل ص بلى نىاغض الشَغ

غلى الىاؽ ،وهظا هى اإلاػنى الظي نطضه الغؾُى غلُه الطالة والؿالم ،غىضما ؾإُ مػاط بً حبل ،بػض ؤن 

وحهه لخىلي الهػاء بالُمً،"قهاُ له بما جهط ي بطا غغع غلَُ نػاء؟ ناُ: بٌخاب هللا، ناُ: قان لم ججض 

يخاب هللا؟ ناُ: قبؿىت عؾُى هللا،ناُ: قان لم ججض؟ ناُ: احتهض عؤي وال آلى،قػغب عؾُى هللا غلى في 

 8ضضعه وناُ: الحمض هلل الظي وقو عؾُى عؾُى هللا إلاا ًغض ي هللا وعؾىله"

ؼ ألازغي في الكغغُاث والجؼثُاث بما ال ًخػاعع مؼ    والؿماح باالحتهاص بالغؤي والغحىع بلى مطاصع الدشَغ

ػت ؤلاؾالمُت، ًايض ؾماختها وخغضها غلى عغاًت مطالح الىاؽ في حمُؼ ألاػمىت وألامٌىت بال  مباصت الشَغ

 .9خغج 

 ؼ ؤلاؾالمي  اإلاطضع الغثِس ي للدشَغ

ًاقت اإلاباصت ألاؾاؾُت الالػمت لخىظُم خُاة الىاؽ بلى ؤن ًغر هللا الثابذ ؤن زاجمت الشغ    اجؼ نض خىث 

هُى ،10ألاعع ومً غليها، ناُ حػالى:"وهؼلىا غلَُ الٌخاب جبُاها لٍل ش يء وهضي وعخمت وبشغي للمؿلمحن" ٍو

 11ؤًػا :"ما قغؾىا في الٌخاب مً ش يء"

ؼ في اإلاباصت الػامت والٍلُاث، وهي حشمل غلى   ػت ؤلاؾالمُت، هي اإلاطضع الغثِس ي للدشَغ ومػنى طلَ ؤن الشَغ

 ًاقت اإلاباصت ألاؾاؾُت الالػمت لخىظُم الؿلىى البشغي،ولِـ بها ههظ في اإلاباصت ٌؿمذ بالغحىع بلى ؾحرها ،

ػت ؤلاؾالمُت ألاؾاؾُت وبالغحى   ع بلى مباصاها ًمًٌ اؾخيباؽ ؤي خٌم ٌؿدشٍل وباالؾدىاص بلى نىاغض الشَغ

ػت ؤلاؾالمُت اإلاطضع الغثِس ي له ؼ الظي حػخبر الشَغ  ؟ غلى الىاؽ، ولًٌ ما اإلاهطىص بالدشَغ

لِـ صحُدا ؤن ًل ؤخٍام الضًً زابخت صاثمت وؾحر نابلت لضزُى الاحتهاص قيها ،و خضور الخؿحر غليها ،قمً    

ٍام الضًً ما ًخػلو بالػهاثض  التي جدضص هظغة الضًً بلى اإلابضؤ واإلاطضع،بلى هللا و الٌىن والحُاة وؤلاوؿان، ؤخ

 وهظه الحهاثو زابخت ال جخؿحر.

                                                 

 .رالذاسمي ر بو دارد رالترمزي بَ حٌجل  خشحه  حهذ حديث 8
9

 17ماحذ ساغب الحلو،مشح  ظابم،ص 
  89ظوسو الٌ ل آلاية  10
 38ظوسو وًعام آلاية  11
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ًان    ومنها ما ًخػلو بشػاثغ الػباصاث الغثِؿُت التي جدضص ضلت ؤلاوؿان الػملُت بغبه ،وهي التي حػخبر ؤع

ًان الاحتهاص ًضزل غليها في يثحر مً الخكاضُل ،ومباصثه الػظام ،وهظه في ؤؾؿها الػامت زابخت  12ؤلاؾالم ،وبن 

ومنها ما ًخػلو بالهُم الخلهُت ،جغؾُبا في الكػاثل وجغهُبا مً الغطاثل ،وهظه جخمحز بالثباث ؤًػا في 

مجمىغها. وهظه الثالزت ال ًدخاج الىاؽ بلى حؿُحرها ،بل بلى زباةها واؾخهغاعها لدؿخهغ مػها الحُاة وجؿمئن 

 هلىب.الػهُى وال

ث وهدىها، وهظام اإلاػامالث واإلاباصالث اإلاالُت    ًبهى ؤمغ هظام الحُاة اإلاسخلكت، مثل هظام ألاؾغة واإلاىاٍع

ٍامها الكهه  ت والضولُت وؾحرها، وهي التي ًكطل ؤخ وهظام الجغاثم والػهىباث، وألاهظمت الضؾخىعٍت وؤلاصاٍع

حن:  ؤلاؾالمي بمسخلل مضاعؾه ومظاهبه، وهظه طاث مؿخٍى

ٍام التي لها ضكت الػمىم وهى ما حاءث به - مؿخىي ًمثل الثباث والضوام،هى ما ًخػلو باألؾـ واإلاباصت وألاخ

ٍان  الىطىص الهؿػُت الثبىث ،الهؿػُت الضاللت ،التي ال جخػضص الاحتهاصاث ،وال ًازغ قيها حؿحر الؼمان واإلا

 .13والحاُ

ٍام في شاون الحُاة اإلاسخلكت ،ومؿخىي ًمثل اإلاغوهت والخؿُحر ،وهى ما ًخػلو بخ-   زطىضا ما  كطُل ألاخ

ًخطل بالٌُكُاث وؤلاحغاءاث وهدىها ،وهظه نلما جإحي قيها هطىص نؿػُت ،بل بما ؤن ًٌىن قيها هطىص 

مدخملت ،ؤو جٌىن مترويت لالحتهاص ،عخمت مً هللا حػالى ؾحر وؿُان ،يمبضؤ الشىعي ،ومبضؤ الػضالت واإلاؿاواة 

ًا للىاؽ جى ٍان ،قلم ًبحن يُكُت ،جاع خكو وظغوف الؼمان واإلا ظُم شاون خٌمهم بما ًدهو مطالحهم ٍو

ٍام ؤو هىع الػالنت بحن ؾلؿاث الضولت ،بلى ؾحر طلَ مً ألامىع التي جدىاولها  هت ازخُاع الح الشىعي ؤو ؾٍغ

 .14الضؾاجحر

 وشإة الضولت ؤلاؾالمُت 

ش ،صقؼ طلَ بالغؾُى وؤصحابه مملسو هيلع هللا ىلصبػض ظهىع ؤلاؾالم في مٌت واحه الغؾُى    هاومت شضًضة مً عحاُ نَغ

للهجغة بلى ًثرب ،التي عخب ؤهلها بالىبي وؤغلىىا له البُػت، ومً هىا نضع للضولت ؤلاؾالمُت ؤن جيشإ في اإلاضًىت 

 اإلاىىعة .

ما ولم جًٌ في بالص الحجاػ نبل ظهىع ؤلاؾالم صولت غامت باإلاػنى الهاهىوي الظي هكهمه آلان غً الضولت وبه  

ًهىم قُه عئؾاء  " ًاهذ غىضهم الهبُلت و هي يُان احخماعي ؾبُعي بالـ صعحت الىماء غغف باؾم " الهبُلت

ًاهذ الهبُلت هي الىخضة ألاؾاؾُت  الػشاثغ بغغاًت شاون الجماغت و

قالشػب نبل ؤلاؾالم هم ؤبىاء الهبُلت وجهىم الػالنت بُنهم غل عابؿت الضم ؤما ؤلانلُم قهى وؾً الهبُلت   

الهبُلت وغلى عؤؾها ؾُض الهبُلت الظي ًمثل الحٌىمت وله  ؤي ألاعع التي وشإث قيها والتي غليها خمى

ٍاملت  واخضة ف 15الؿُاصة ال
ً
ًان مً مطلحت الهبُلت ؤن جٌىن ًضا ي ًل ألاخىاُ ألنها بطا اههؿمذ غلى ولهض 

                                                 
 . 281مولود ديذاى ،مشح  ظابم،ص 12
،فهتَ بتيى آيتاد يلٌو الذهتوس الطهاري  ى اللشآى ههصذس للرششي  اكتصش علج  مواد ادعاال رادجادئ العامة ،ر ى آياد الرششي  م ذردو  13

  اللشآى الىشةو التي تضةذ عَ ظتة  الف آية ،ال تضةذ آياد الرششي  عَ مااتيى
 19ماحذ ساغب الحلو، مشح  ظابم،ص 14
 . 313ص  4 ح 1978بيررد  ، إلاظالمشب كجل عال خعلي  حواد ادفصل في تاسة 15
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ًاهذ وال جؼاُ جهخط ي وحىص الخػامً الشضًض بط ؤن الهبُلت مداؾت  هكؿها في ؤمغ ما جالشذ ،قاإلاطلحت 

  . باألغضاء واههؿامها ٌػني غػكها وحشدُتها

ؼ غىضه بلى نبُلخه   التي   ؤما غً غامل الشػىع قٍان ًل قغص في الهبُلت ًدـ بإهه مضًً في ًل ش يء غٍؼ

خكان في الضقاع غً شغقها  غلُه ؤن ًسلظ لها ٍو
ً
ٍان لؼاما  ، ق

ً
 . 16خمخه وجغغغع قيها ختى ضاع عحال

ًاهذ ؤنغب ما ًٌىن ) صولت مضًىت (   ش في مٌت والتي  بظلَ وؿخؿُؼ الخكغنت بحن الهباثل اإلاؿخهغة مثل نَغ

ت والتي لِـ لها بنلُم صا  ثم.وبحن الهباثل اإلاخكغنت اإلاخىهلت البضٍو

و الػغب نبل ؤلاؾالم غغقىا الضولت ولًٌ لِـ باإلاكهىم اإلاػاضغ خُث ؤن الضولت التي غغقها الػغب مؼ نبل 

 غً وحىص بنلُم وجىاقغ 
ً
وحىص ؤلاؾالم جمثلذ بىحىص اإلاجخمؼ الؿُاس ي اإلاخمثل بىحىص خايم ومدٌىم قػال

 غىطغ الؿُاصة

 جىظُماث الضولت 

ًضزلها الىاؽ بطغف الىظغ غً نباثلهم وؤحىاؾهم وؤصًانهم و الاهدؿاب ًٌىن صولت بؾالمُت ملسو هيلع هللا ىلصابضؤ الىبي    

ال ًخؿلب وؿبا مػُىا ؤو زغوة زاضت ،وبهما ؤًمان بالغؾالت والالتزام بمباصاها والخطحُت في   بلى هظه الضولت

ًان مً هخاثج الهجغة بلى اإلاضًىت اإلاىىعة هى بوشاء ؤُو خٌىمت ؤؾالمُت جسػؼ إلصاعة ال غؾُى ؾبُلها ،و

 وبشغاقه الخام في طلَ الجؼء الطؿحر مً بالص الػغب ،وجإزظ غلى غاجهها وشغ الضغىة ؤلاؾالمُت . 

صولت ؤلاؾالم هظه جسخلل غً ًل ألامم التي نامذ مً نبل ألنها لم جًٌ صولت ؤو نبُلت ؤو مملٌت جسػؼ     

 ه.ألمغ شُش ؤو هؼواث اإلالَ ،وبهما حػمل بإوامغ هللا التي ًبلؿها عؾىل

   ُ مىظ صزىله اإلاضًىت ٌػمل غلى جثبُذ ؤوغاع الضولت ؤلاؾالمُت غلى ؤؾـ عاسخت مً ملسو هيلع هللا ىلصاهٌظا بضؤ الغؾى

ٍان مسجض نباء الخؿىة ألاولى زم ؤغهبخه اإلااازاة  زالُ بوشاء بػؼ الخىظُماث التي حؿاغض غلى صلَ ،ق

ً وألاهطاع زم بضضاع وزُهت اإلاضًىت بلى حاهب بوشاء الجِش و  بنامت ملسو هيلع هللا ىلصبضؤ الىبي  جىظُم الجهاص.بحن اإلاهاحٍغ

ل الظي بةوشاثه ضاع مهغ الحٌم وعمؼ الضولت  الضولت في اإلاضًىت اإلاىىعة بةنامت اإلاسجض الىبىي الشٍغ

والظًً حغي حؿمُتهم -ؤلاؾالمُت، يما نام بىغؼ ؤؾـ الػالنت بحن اإلاؿلمحن الظًً حاءوا مػه مً مٌت 

ً ٍان اإلاضًىت ألاضلُحن وبحن مؿلمي ألاوؽ والخؼعج  -باإلاهاحٍغ والظًً جم حؿمُتهم باألهطاع ؤو ؤهطاع -ؾ

ً -عؾُى هللا هحن هي ؤؾاؽ هظه الػالنت قُما ؾمى باإلااازاة بحن اإلاهاحٍغ ىة بحن هظًً الكٍغ
ُ
ز

ُ
ًاهذ ألا ، و

  وألاهطاع..

  الؿلؿت قيهاالضولت ؤلاؾالمُت و  

ٍام الؿلؿاهُت مكهىم الضولت بمػنى الٌُان    سُت لم ًدىاُو الترار الكههي الؿُاس ي وألاخ مً الىاخُت الخاٍع

ب مما ًؿلو  ًاهذ حؿخسضم بمػنى نٍغ الؿُاس ي الجؿغافي اإلاخػمً غىاضغ ألاعع والشػب والؿلؿت، بل 

مُت مثهلت بػبء الخجغبت غلُه آلان ألاهظمت الؿُاؾُت. لظلَ بهُذ اؾلب الٌخاباث خُى الضولت ؤلاؾال 

ٍاى غنها ولخىغُذ مكهىم الضولت في الكٌغ ؤلاؾالمي اإلاػاضغ البض مً مػغقت  سُت ولم حؿخؿؼ الاهك الخاٍع

                                                 
 . 50ص  ، 1964شو هاللا ،ية رعوذ الشظٌو هليو مىة رادذيٌة في الجاهالششةف   حهذ  بشا  16
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 ً كت بػضهما اإلاطضٍع ت الشٍغ م والؿىت الىبٍى اإلاػنى الاضؿالحي للضولت ، وهل وعص طيغ الضولت في الهغآن الٌٍغ

ٍاعهم وآعاءهم في مىغىع ما ومً هظه اإلاىاغُؼ الغثِؿُحن اللظًً ٌؿخهي منهما اإلاكٌٍغ ً ؤلاؾالمُحن ؤق

 . مكهىم الضولت

 اإلاداغغة الغابػت

 الضولت ؤلاؾالمُت الؿلؿت في

ًان الضولت ؤلاؾالمُت غً جلَ اإلاػغوقت في الهىاهحن الىغػُت و اإلاباصت    ازخلل بػؼ الص يء في جدضًض ؤع

ًان الضولت ؤلاؾالمُت هي ألاعع ، ألامت والؿلؿت، وهظا الخهؿُم ؤوؾؼ مً ألاُو مً  الؿُاؾُت الؿغبُت، قإع

ص بنلُمُت الن الغؾالت غاإلاُت  ويظلَ الن حهت ؤن ألاعع اغم مً ؤلانلُم الن الضولت في ؤلاؾالم ال جدضص بدضو 

ًان وقو وحهت هظغ  ألامت اغم مً الشػب لشمىلها  أليثر مً شػب خؿب الخطىع ؤلاؾالمي وخضصث هظه ألاع

ػت مً الغؤي الؿابو ، الن  ؤزغي باإلوؿان، والىظام وألاعع، وهظا الغؤي ؤوؾؼ والطو بمباصت الشَغ

ؼ ؤلا  ؾالمي، يما ؤن الىظام هى ألاضل والؿلؿت ،مخكغغت غىه وهىاى مً ؤلاوؿان هى الهضف مً وعاء الدشَغ

ػت( باإلغاقت بلى  ً مً ًػُل غىاضغ ؤزغي بلى الضولت ؤلاؾالمُت منها الهاهىن ؤلاؾالمي ؤي )الشَغ اإلاكٌٍغ

 .ؤلاؾالمي بالحايمُت  الؿُاصة ؤو ما ًؿلو غليها في الكٌغ 

 زطاثظ الىظام الؿُاس ي في ؤلاؾالم 

الؿُاس ي في ؤلاؾالم زطاثظ ممحزة غً ؾحره مً ألاهظمت ألازغي وبطا ناعها هظه الخطاثظ للىظام   

بالضؾاجحر الىغػُت هجض الكغم غظُم وشاؾؼ خُث ؤن الؿلؿت في ؤلاؾالم ناثمت غلى الٌخاب والؿىت بسالف 

   الضؾاجحر الىغػُت التي جهىم غلى بعاصة الشػىب ؤو ألامت ،ومً ؤهم هظه الخطاثظ هظيغ :  

 /الحايمُت هلل ؾبداهه وحػالى وخضه:   1

ؤي ؤن الحايم في ؤلاؾالم مهُض ،قال ًدو له ؤن ًخطغف بالىطىص الهؿػُت الىاضحت في الٌخاب و الؿىت في 

ؤي خاُ مً ألاخىاُ، والحايمُت الٌبري وألاضلُت هي هلل ؾبداهه وحػالى ولهظا ًهُى حػالى }بن الحٌم بال هلل 

ٍام بإن ًدٌمىا بٌخابه وؾىت عؾىله ،17بًاه{ؤمغ ؤال حػبضوا بال   . ولهظا ؾالب هللا الح

ناُ حػالى } قال وعبَ ال ًامىىن ختى ًدٌمىى قُما شجغ بُنهم زم ال ًجضوا في ؤهكؿهم خغحا مما نػِذ 

ؿلمىا حؿلُما {  . 18َو

وْ 
َ
 ؤ

ٌ
ت

َ
ى
ْ
ِطَُبُهْم ِقخ

ُ
 ج

ْ
ن

َ
ْمِغِه ؤ

َ
ًْ ؤ  َغ

َ
ىن

ُ
اِلك

َ
س ًُ  ًَ ِظً

َّ
ْع ال

َ
ْدظ َُ لْ

َ
ِلٌُم) )ق

َ
اٌب ؤ

َ
ِطَُبُهْم َغظ وؤي قخىت ؤغظم مً مسالكت  19ًُ

يخاب هللا وغضم جؿبُهه غلى اإلاؿلمحن بطن قإهم زاضُت ًخمحز بها الىظام الؿُاس ي في ؤلاؾالم هي ؤن الحايم 

 هى عب الػاإلاحن بسالف ألاهظمت الىغػُت .

 /الػضُ :  2

                                                 
 .40ظوسو يوظف آلاية   17
 .65آلاية  الٍعاءظوسو  18

  63الٌوس آية  ظوسو 19



 ألاؾخاطة لُلى بً بؿُلت                                                  ىم ؤلاوؿان وألانلُاثمداغغاث خه

 

16 
 

. و الػضُ 20الى } بن هللا ًإمغ بالػضُ وؤلاخؿان {الىظام الؿُاس ي في ؤلاؾالم ناثم غلى الػضُ ناُ حػ    

نامذ غلُه الؿماواث وألاعع قال ًمًٌ لحايم في ؤلاؾالم بال ؤن ًٌىن طا غضُ بُنهم ؤما الظالم قػانبخه 

 ُ خٌم  ملسو هيلع هللا ىلصاوزُمت وزاضت مً الحايم في ؤلاؾالم ومطحر ضاخبه الهىان والضماع ومما الشَ قُه ؤن الغؾى

:" لى ؤن قاؾمت بيذ مدمض ؾغنذ لهؿؼ مدمض ًضها" ًان ًهُى .وهظا مً شضة بنامت 21بحن الىاؽ بالػضُ و

الػضُ بحن الىاؽ ولهظا مكهىم الػضُ في ؤلاؾالم الابخػاص غً الهىي ألن الهىي والجزواث ؤغضا غضو إلنامت 

 . 22الػضُ ولهظا ًهُى هللا حػالى }قال جدبػىا الهىي ؤن حػضلىا{

 ؿاواة: اإلا

ٍام هللا الشغغُت وؤغظم ظلم هى ؤن جدٌم    ػت هللا الػلُا وؤغظم الػضُ  جؿبُو ؤخ هي الػضُ بخؿبُو شَغ

بالهىاهحن الؿاؾىجُت . ؤما مكهىم اإلاؿاواة الظي ًهىم غلُه الىظام الؿُاس ي في ؤلاؾالم قهى ؤن ًٌىن الجمُؼ 

اللىن ؤو الجيـ ؤو اللؿان ؤو ؾحر طلَ وبهما مدؿاوون ؤمام الىظام والهػاء و ًل ش ئ، قال جكغنت بؿبب 

ػبؿهم هى هللا ونُى عؾىله، قالىاؽ ؤمام الهاهىن ؾىاء يإؾىان اإلاشـ ًهُى  الظي ًدٌم الجمُؼ ٍو

. وناُ حػالى: }ًا ؤيها الىاؽ اجهىا عبٌم الظي زلهٌم 23لِـ لػغبي غلى ؤعجمي قػل بال بالخهىي  ملسو هيلع هللا ىلصالغؾُى 

لهم في صاثغة ؤلاؾالم قُجب ؤن ٌػاملىا . قما صام الىاؽ 24مً هكـ واخضة{ ًلهم زلهىا مً هكـ واخضة ًو

ت وال ًكغم بُنهم بال غلى خؿب الخهىي ناُ حػالى } بن ؤيغمٌم غىض هللا ؤجهايم { . قخبهى نػُت 25بالؿٍى

الٌغامت و الخهضًغ والاخترام غلى مهضاع الخهى والؼهض والخىف مً هللا حػالى والحغص غلى مطلحت ؤلاؾالم 

 اإلاؿلمحن ؤما ما ؾىي طلَ قال ًىظغ بلُه.  و 

 الؿمؼ والؿاغت :

. وناُ 26ؤي ؾاغت ؤولي ألامغ ناُ حػالى } ًا ؤيها الظًً ؤمىىا ؤؾُػىا هللا وؤؾُػىا الغؾُى وؤولي ألامغ مىٌم { 

مً ؤؾاغني قهض ؤؾاع هللا ومً غطاوي قهض غص ى هللا ومً ًؿؼ ألامحر قهض ؤؾاغني ومً ٌػظ  ملسو هيلع هللا ىلصالغؾُى 

ولًٌ ًجب ؤن جٌىن هظه الؿاغت في ؾحر مػطُت هللا إلاا عوي غً الىبي ضلى هللا غلُه  27حر قهض غطاوي  ألام

ت وؤمغ غليهم عحال مً ألاهطاع ؤمغهم ؤن ًؿُػىه قؿػب غليهم وناُ : ؤلِـ نض ؤمغ الىبي  وؾلم إلاا بػث ؾٍغ

ونضجم هاعا ، زم صزلخم قيها ؤن جؿُػىوي ؟ نالىا : بلى ، ناُ : نض غؼمذ غلٌُم إلاا حمػخم خؿبا وؤ ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
 90الٌ ل آية  ظوسو 20
 . حشماد الششع رإلايتصاس لذيَ هللا ايتهى في باب ال ضب ارا 289متفم عليه ص21
 1/157زكي صفوت  محدخطب العرب أل مجهرةمن خطبة الوداع من كتاب  

 135الٍعاء آية  ظوسو 22
ا(.1835)حإلاماسو/ باب رحوب طاعة ومشاء في غيرمعصية رت شةهوا في ادعصية  هتاب معلو سراه 23

 ( هتاب الجيعة / الترغيب في طاعة إلامام7) حضء الٍعابي
 .1الٍعاء آلاية  24
  13الحجشاد آلاية  25
 59 آلاية الٍعاء 26
، بتتاب رحتتوب طاعتتة  إلامتتاسو(رمعتتلو هتتتاب 7145ح)13/122وحيتتام ، بتتاب العتته  رالطاعتتة لممتتام متتالو تىتتَ معصتتية  ،هتتتاب ياسراه الجختتاسا 27

 (.1840ح)3/1469ومشاء في غير معصية 
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قجمػىا خؿبا قإونضوا هاعا قلما همىا بالضزُى ، نامىا ًىظغ بػػهم بلى بػؼ ، قهاُ بػػهم : بهما جبػىا 

 مً الىاع، ؤقىض زلها ؟ قبِىما هم يظلَ بط زمضث الىاع وؾًٌ ؾػبه قظيغ 
ً
الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم قغاعا

جب في 28زلىها ما زغحىا منها ؤبضا ، بهما الؿاغت في اإلاػغوفللىبي ضلى هللا غلُه وؾلم قهاُ  لى ص . ٍو

الؿاغت ؤال ًترجب غليها غغع لهىله ضلى هللا غلُه وؾلم ال غغع وال غغاع. ويظلَ ًجب في الؿاغت ؤن ًغاعى 

 . 29قيها الاؾخؿاغت لهىله حػالى }قاجهىا هللا ما اؾخؿػخم{

 الشىعي : 

ً ولِـ مػىاها : اإلاشاوعة  ؤي ؤن ٌشاوع    إزظ عؤيهم زاضت ؤولي الػهل والػلماء واإلاكٌٍغ الحايم ألامت ٍو

مػنى طلَ ؤهه لى نضم عؤي مً بوؿان غاصي ؤهه لً ًهبل مىه بهما الٌالم غلى ألاؾلب ألاغم قللشىعي ؤهمُت 

مً  يبري في ؤي جىظُم وجغجٌؼ غلُه ًل صولت جيشض لغغاًاها ألامً والاؾخهغاع والخهضم والاػصهاع، والشىعي

ؤيبر الىؾاثل التي ًٌدشل قيها زبراث و نضعاث الىاؽ مما ًىػٌـ قىاثضه غلى ؤلاصاعة في الضولت ؤلاؾالمُت 

و الشىعي ولظا هجض ؤن الهغآن نض ؾلب  والحايم ٌؿخؿُؼ ؤن ًخىضل بلى ؤخؿً الحلُى  وؤهجحها غً ؾٍغ

 مً عؾُى هللا ضلى هللا غلُه وؾلم الشىعي ناُ حػالى 

دت في الهغآن غلى غغوعة الشىعي وغلـى  .30ؾخؿكغ لهم وشاوعهم في ألامغ {} قاغل غنهم وا قهظه ؤصلت ضٍغ

ًان الهغآن ًؿالبه بالشىعي بطن  ًان ًىحى بلُه، ومؼ طلَ  البـدث غىـها مـؼ ؤن الغؾـُى ضـلى هللا غلُه وؾلم 

ًان الغؾُى  م ؤولى بالشىعي و ولهظا قةن  31ًهُى " ؤشحروا غلى ؤيها الىاؽ" ملسو هيلع هللا ىلصمً ًإحي بػض الغؾُى الٌٍغ

ًالخُـ الىاخض والازىحن  ًالحبل اإلاشضوص قال ؾنى للحايم غً الشىعي  نًالخُؿُحالغؤي الىاخض  والثالزت 

ٍاع وججاعب جػاف بلى الكٌغ والػهل . قلظلَ  ؤيض الىظام الؿُاس ي ؤلاؾالمي غلى  ألنها زالضت وغطاعة ؤق

و الؿلُ م الظي ًىضل بلى ؤحىص آلاعاء والحلُى لخدهُو مطالح ألاقغاص والجماغاث الشىعي ألهه الؿٍغ

       .  والضُو

ذ في طلَ ؤما بطا      ػت في ؤمغ نابل لالحتهاص ؤي ؤهه ال ًىحض هظ ضٍغ هىاى زالف بحن غلماء الؿُاؾت والشَغ

طلَ قهىاى مً ناُ البض مً وحض ألامغ في الهغآن ؤو الؿىت قالىاحب قػل ألامغ صون الاؾدشاعة . ؤما ما ؾىي 

 جىكُظ الاؾدشاعة واخخجىا بػمىم ألاصلت ونالىا ما قاثضة الاؾدشاعة بطا لم ًلؼم بكػلها .

ؤما الغؤي آلازغ قهالىا: لِؿذ الاؾدشاعة ملؼمت الن الحايم نض ًغي عؤًا ؾحر هظا الغؤي ،  وعؤي الحايم ًغقؼ 

ت ال ًلؼم ؤن جٌىن غلى خو.  لظلَ ًهُى ؤهل هظا الغؤي ؤن الشىعي لِؿذ ملؼمت بهما هي الخالف وألن ألايثًر

 اؾخئىاؽ وحمؼ أليبر يمُت مً آلاعاء لُمًٌ للحايم ازخُاع ألاقػل، 

ٍاهُت لها صوع فى ؤلالؼام وغضمه خُث ؤنها نض جٌىن ملؼمت ؤخُاها ونض جٌىن ؾحر  بضو ؤن الظغوف الؼماهُت واإلا ٍو

.
ً
 ملؼمت ؤخُاها

                                                 
فتي ( رابتَ ماحته فتي وحيتام بتاب متَ بنت  31سكتو )2/745 ادشفتمفتي  اللضتاءرمالً فتي ادوطتك هتتاب اللضتية بتاب 5/327سراه  حهذ في معٌذه  28

 ( حذيث حع32َ(ركاٌ الٌوري في وسثعيى ح)2340ح)2/784حله ما يضش بجاسه 
 16ظوسو الت ابَ آية  29
  159عهشاى ،آية  آٌ 30
 رالعٌة باب كوله تعااج }رشارسهو في ومش {. بالىتابسراه الجخاسي هتاب الاعتصام  31
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 ُ  الحايم وألامت وواحباةهم   قغع ؤو

الحهُهت ؤن الحايم في ؤلاؾالم غلُه مؿئىلُت يبحرة وغلُه عؾالت حؿُمت والحايم في ؤلاؾالم الشَ ؤهه    

اإلاؿئُى ؤمام هللا غً ًل قغص مً ؤقغاص ألامت ؤلاؾالمُت ومؿئُى غً الجهاص في ؾبُل هللا ووشغ الضغىة 

 ؤلاؾالمُت وؾحر طلَ .  

غي ابً جُمُت في )الؿُاؾت الشغغُت في بضالح الغاعي والغغُت( ؤن اإلابضؤ الػام الظي ًدٌم ؾلؿاث    ٍو

ج  ” :59-58الخلُكت وخضوصها، هى ما وعص في نىله حػالى في ؾىعة اليؿاء 
َ
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  الخلُكت

وهى عثِـ الضولت وفي هكـ الىنذ عثِـ الؿلؿت الخىكُظًت، وله غماله في ألامطاع ووػاعجه في الػاضمت    

ؼ ؤو جٍلُل جىك  للؿلؿت )جكٍى
ً
ُظي(. خُث ال ًىحض قغم بحن ازخطاضه يغثِـ للضولت ؤو عثِؿا

هطض بها عثِـ الضولت.  الخىكُظًت.وجخػضص ؤلهابه بحن زلُكت وؤمحر اإلاامىحن ،وبمام وحمُػها جؿلو ٍو

 وؤحمؼ حمهىع اإلاؿلمحن غلى ؤن جىلُت الخلُكت واحب شغغا،ومؿدىضهم في هظا ؤلاًجاب هى:

 جىلُت زلُكت ختى نضمىا ؤمغ البُؼ غلى صقً الغؾُى /بحماع الصحابت غلى 1

 / ما هى واحب مً بنامت الحضوص وؾض الثؿىع ال ًخم بال به، وما ال ًخم الىاحب بال به قهى واحب2

 /بن قُه حلب اإلاىاقؼ وصقؼ اإلاػاع ،وهظا واحب باإلحماع.3 

هت ازخُاع عثِـ الضولت ؤلاؾالمُت، ناُ هللا حػالى : ِه  والبُػت هي ؾٍغ
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ًان الىاؽ بطا باٌػىا ألامحر، وغهضوا غهضه حػلىا ؤًضيهم في ًضه جإيُضا للػهض ،قإشبه طلَ قػل الباجؼ    و

 واإلاشتري قؿمي بُػت

والبُػت في الاضؿالح ،غهض بحن ألامت والحايم غلى الحٌم بالشغع ،وؾاغتهم له ،وطهب اإلاكٌغون الؿُاؾُىن 

هت اإلاثلى الزخُاع ال خلُكت نُاؾا غلى ما جم في احخماع الؿهُكت خحن محزوا بحن  قئاث اإلاؿلمىن في عؾم الؿٍغ

 زالزت مً الشػب هم :ؤهل ؤلامامت، ؤهل الازخُاع ،وغامت الشػب مً اإلاؿلمحن

و ألاضلي في  وجهىم وظُكت ؤهل الحل والػهض غلى ازخُاع مً جخىقغ قُه شغوؽ ؤلامامت ،وهي بظلَ حػض الؿٍغ

 33ماء مً الكههاء.اوػهاص ؤلامامت غىض حماهحر الػل

 ومىه قةن ؤهم الىاحباث التي جهؼ غلى الحايم  ؤو الخلُكت هظيغ منها:
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ـ خكظ الضًً غلى ؤضىله اإلاؿخمضة مً يخاب هللا وؾىت عؾىله وما ؤحمؼ غلُه ؾلل ألامت قالضًً هى 1

جب غلُه مداعبت ح يشغ الػهُضة ؤلاؾالمُت الصحُدت ٍو مُؼ ألاؾاؽ لظا ًجب غلى الحايم ؤن ًدمي ٍو

جب غلُه ؤن ًدمي الخىخُض بغوخه وبٍل ما ؤوحي مً نىة  مظاهغ الشغى والػالُ والبضع والخغاقاث ٍو

شغخىن لهم  وؾلؿان وحىض . وغلُه ؤًػا بقؿاح اإلاجاُ للضغاة الطالححن الظًً ًبِىىن للىاؽ الحو َو

 الٌخاب والؿىت وغلى الحايم بظُ ألاؾباب لظلَ ختى حؿخكُض ألامت.  

ٍام بحن اإلاخساضمحن وطلَ غلى خؿب ما حاء في الٌخاب والؿىت وطلَ لُػم الػضُ ـ وغلُه ؤ2 ًػا جىكُظ ألاخ

طبذ الىاؽ ًإمً بػػهم مً بػؼ ناُ حػالى }قال وعبَ ال ًامىىن ختى ًدٌمىى قُما  و ًيخكي الظلم ٍو

ٍان وطلَ إلنامت الحضوص ل 34شجغ بُنهم { خطان مداعم قػلُه بطن ؤن ًىطب الهػاة في ًل نؿغ وفي ًل م

 هللا بحن الىاؽ مثل بنامت خض الغصة وخض الؼها وخض الهخل وخض الهظف .

ـ وغلُه ؤًػا جدطحن الثؿىع اإلاىحىصة غلى خضوص الضولت ؤلاؾالمُت وطلَ بالػضة اإلااوػت والهىة الضاقػت 3

بشاغت ووشغ صًً  بةنامت الجىض غلى هظه الحضوص خماًت لألمت ؤلاؾالمُت مً ؤغضااها و بنامت الجهاص مً ؤحل

ض ؤو ؤي هىع  هللا وبغالن الجهاص اإلاهضؽ في بالص اإلاؿلمحن وزاضت غىضما ًخػغع اإلاؿلمىن بلى الهخل ؤو الدشٍغ

 . 35مً ألاطي مً ؤغضاء ؤلاؾالم واإلاؿلمحن ًهُى حػالى }حاهضوا بإمىالٌم وؤهكؿٌم في ؾبُل هللا{

كه4 ا خؿب ما وعص في يخاب هللا وؾىت عؾىله ـ يظلَ ًجب غلى الحايم حباًت الكئ والطضناث وجطٍغ

ٍاقأث ؤو ؾحر طلَ.   وجهضًغ الػؿاًا ومً ٌؿخدو في بِذ ماُ اإلاؿلمحن ؾىاء بالخىػَؼ غلى شٍل عواجب ؤو م

جػلهم وػعاء ونىاص وحىىص مما 5 ـ وغلى الحايم ؤًػا ؤن ًىلي ألامىاء والىصحاء وؤهل الخحر وؤهل الطالح ٍو

 (  ألامحناُ حػالى )بن زحر مً اؾخإحغث الهىي جدخاحهم ألامت ؤلاؾالمُت ن

جب غلُه ؤن ًيشغ الػلم ،واإلاػغقت زاضت مغاخل الخػلُم ألاولى 6  ـ ٍو

.ـ يظلَ غلُه ؤن ًباشغ بىكؿه مشاعقت ألامىع وجكهض ألاخىاُ لُنهؼ بؿُاؾت ألامت، وهٌظا هجض ؤن 7

ما نام بها زحر نُام قةن له ألامً وألامان  الىاحباث غلى الحايم يثحرة قُجب غلُه ؤن ًخهي هللا قيها ومتى

 والاؾخهغاع والغزاء والىػم والخحراث وعخمت مً هللا فى آلازغة  . 

 *الىاحباث التي ججب غلى ألامت ججاه الحايم :           

 بطا نام الحايم بما ًجب غلُه مً الحهىم قُجب غلى ألامت ما ًلي :

 طُت قال ؾمؼ وال ؾاغت في مػطُت .الؿمؼ والؿاغت للحايم ما لم جامغ بمػ

خو في بِذ ماُ اإلاؿلمحن ومػلىم نطت ؤبى بٌغ عض ي هللا غىه غىضما جىلى الخالقت ازظ الؼهبُل وزغج لُبُؼ 

شتري ألوالصه  قهاُ له غمغ وغبض الغخمً بً غىف بلى ؤًً ؤهذ طاهب قهاُ بلى الؿىم أليكي ؤوالصي  َو

ن اقغغىا لي قكغغىا له ًل ًىم قهالىا ال ًطلح وؤهذ زلُكت اإلاؿلمحن البض ؤن جخكغؽ لهظا الػمل قهاُ بط
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هطل شاه قُكهم مً هظه الحاصزت ؤن الحايم ماصام ؤهه مخكغؽ لهظا الػمل قُطغف له مً بِذ ماُ 

ٍاهُت . الؼمىُتاإلاؿلمحن وجسخلل مً خُث الٌمُت بدؿب الظغوف   واإلا

خالت الػؿغة قةطا صاهم  الىطغة : ؤي ًجب غلى ألامت ؤلاؾالمُت ؤن جىطغ الحايم اإلاؿلم و ؤال جخسلى غىه في - 

الٌكاع بالص اإلاؿلمحن وؤعاصوا احخُاح الحايم اإلاؿلم واإلاؿلمحن قػليهم هطغة خايمهم والىنىف مػه 

 والاؾخػاهت باهلل ؾبداهه وحػالى غلى طلَ 

جب غلى ألامت هطغة خايمهم غض البؿاة مً ؤبىاء ألامت ؤلاؾالمُت الظًً جمغصوا غلى خٌم هللا وعؾىله  ٍو

ل ؾحر ؾاجـ غض ولي ألامغ قُجب مداعبت البؿاة ناُ حػالى }بهما حؼاء الظًً ًداعبىن هللا وعؾىله ونامىا  بخإٍو

ؿػىن في ألاعع قؿاصا ؤن ًهخلىا ؤو ًطلبىا ؤو جهؿؼ ؤًضيهم  وؤعحلهم مً زالف ؤو ًىكىا مً ألاعع { . 36َو

طلَ بنامت للػضُ وقُه ؤمغ يظلَ مما ًجب غلى ألامت ججاه الحايم ؤن جىحهه بىصحه وبعشاصه ألن في 

. 37باإلاػغوف وههي غً اإلاىٌغ ناُ حػالى }يىخم زحر ؤمت ؤزغحذ للىاؽ جإمغون باإلاػغوف وجنهىن غً اإلاىٌغ {

 38هلل ولٌخابه ولغؾىله والثمت اإلاؿلمحن وغامتهم "  الضًً الىطُدت . نالىا إلاً ًا عؾُى هللا ناُ: ملسو هيلع هللا ىلصوإلاا ناُ 

 الهػاء بال الضغاء ويظلَ إلاا ًىكؼ هللا به مً الػباص والبالص الؿُب وال ًغصـ وغليهم ؤًػا الضغاء له بظهغ 3

 

 

 

 

 ًدبؼ.                                                                                             
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