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 شكر وتقدير        

 

أتكجو بالحمد كالشكر هلل تعالى ، الذم يسر لي طريؽ العمـ كىيأ لي أسبابو كأمدني بالعكف 
فالحمد هلل عمى نعمو حمدا كثيرا طيبا مباركا . كأسأؿ اهلل عز كجؿ أف  إلتماـ ىذا العمؿ ،

 يتقبؿ ىذا العمؿ كأف يجعمو في ميزاف حسناتي. 

، " كامتثاال لقكؿ رسكؿ اهلل ) صمى اهلل عميو كسمـ ( : " ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس 
ـ عرفاني كامتناني إلى فإني أتكجو بخالص شكرم كتقديرم كعظي، ؿ كالجميؿ ضكاعترافا بالف

كالذم ، عمى تفضمو اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة  بن سيمة تاني بن عمي"أستاذم الدكتكر "
فمو مني جزيؿ الشكر كبالغ  . كرحابة صدره كسعة أفقو كطيب تعاممو، أفادني بغزارة عممو 

 ة كالعافية.كمتعو بمكفكر الصح، فجزاه اهلل تعالى عني كعمى طبلبو خير الجزاء ، االمتناف 

إلى األساتذة أعضاء لجنة ، كما أتقدـ بخالص شكرم كعظيـ امتناني كتقديرم       
كالتعميؽ عميو بالتكجييات ، المناقشة الذيف تفضمكا بجزء مف كقتيـ الثميف لقراءة ىذا البحث 

 . كالنصائح

نا عمى ساعدت ،كشكرم الجزيؿ إلى مف أفادنا بكتاب أك معمكمتو أك نصح أك كممة طيبة 
تماـ ىذا البحث.   انجاز كا 
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 مقدمة

 تسيطر عمى مختمؼ أكجوف سمطة تنظـ أمره كتدبر شؤكنو ك ممجتمع  مالبد أل
تعمؿ عمى تقدـ المجتمع كتطكره تكجييـ نحك األمكر التي ك  ،النشاطات التي يمارسيا أفراده

 .لضرر بالمجتمع كتعمؿ عمى تأخرىـتمنعيـ مف األمكر التي تمحؽ اك 
السمطة أمراف متبلزماف ك مجتمع ىذه السمطة ىي السمطة السياسية العميا في الجماعة . فالك 
 . ف أف يكجد مجتمع متحضر بدكف سمطةال يمكك 
نما الدكلة  السمطة ليست امتيازا شخصيا لفرد في الجماعةك   السمطة  ىي مستكدع كا 

ف تغير أشخاص الحاكميف الذيف يستخدمكف تمؾ السمطة كمستقرىا . كىي دائما باقية ك   ا 
يمارسكف السمطة باسـ الجماعة ك ، امتيازات طبقيةبذلؾ فإف الحكاـ أفراد عاديكف ليست ليـ ك 
 لتحقيؽ النفع العاـ .برضاىـ ك ك 
ة ممارسة الحكاـ لمسمطة السياسية باسـ الجماعة يستمـز إخضاعيـ في نفس الكقت لممسؤكليك 

تكجد الديكتاتكرية . ألنو حيثما تكجد السمطة البد أف حتى ال يجنحكا إلى االستبداد ك 
ال أدل األمر إلى إساءة استعماؿ السمطليا . ك المسؤكلية المقابمة  لى تحكؿ الحاكـ إلى ة ك ا  ا 

إذ تصير  مف انتياؾ خطير لمسيادة الكطنية حاكـ مستبد . فضبل عما يمثمو ذلؾ طاغية ك 
بالتالي أف السيادة تخص الدكلة بكامميا ك رغـ  ،سيادة ممثمة في شخص رئيس الدكلة ىذه ال

 أك لفرد معيف أف يستقؿ بيذه السيادة بمفرده.فبل يمكف لمجمكعة مف األفراد 
خاصة منيا اىتماـ فقياء القانكف الدستكرم ك ليذه االعتبارات كانت السمطة التنفيذية محكر 

 مكانتو في السمطة التنفيذية .لدكلة ، نظرا ألىميتو كخطكرتو ك مكضكع رئيس ا
ءت نتيجة العتماد الدكؿ لقد عرفت البشرية في ىذا العصر عدة أنظمة سياسية لمحكـ ، جاك 

قـك عمييا الذم يعتبر مف المبادئ األساسية التي يديثة مبدأ الفصؿ بيف السمطات ، ك الح
 أىـ خاصية لمدكلة القانكنية الحديثة .النظاـ الديمقراطي ، ك 
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تنقسـ األنظمة الديمقراطية النيابية كفقا ليذا المبدأ إلى ثبلثة أنظمة تبعا لمعبلقة بيف ك 
الثبلثة ) أك باألدؽ في العبلقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية إذ أف مشكمة السمطات 

المبدأ ال تثكر إال بيف ىاتيف السمطتيف( . فمنيا ما يتبنى نظاما لمتعاكف كالتكازف بيف 
السمطتيف التنفيذية كالتشريعية كىذا ىك التنظيـ البرلماني . كمنيا ما يأخذ بالفصؿ الجامد أك 

بيف ىاتيف السمطتيف كىك النظاـ الرئاسي كمكطنو األساسي في الكاليات المتحدة المطمؽ 
ماف عمى كممة البرل يالندماج المطمؽ بيف السمطات ليعماألمريكية كمنيا ما يأخذ بنظاـ ا

ي نظاـ حككمة الجمعية النيابية لو الييمنة في شؤكف الحكـ كما ىك الحاؿ ف يالحككمة كيعط
 .  1نظاـ السكيسرمؿ الحي لو الالمثاك 

كمما يجدر بالتنكيو إليو أف الفقو الدستكرم في كؿ نظاـ مف تمؾ األنظمة ، قد ربطو بالمكاف 
الذم نشأ فيو فربط النظاـ البرلماني ببريطانيا ثـ النظاـ الرئاسي بالكاليات المتحدة األمريكية 

ة في مكاطنيا األصمية قد كربط نظاـ حككمة الجمعية باإلتحاد السكيسرم كىذه األنظمة الثبلث
الحرص مف جانب الحككمات عمى عدـ مخالفة ك  ا كبيرا بفضؿ التطبيؽ الصحيحأثبتت نجاح

 قكاعد كأصكؿ النظاـ الديمقراطي . 
فبل غرابة في أف النظاـ السياسي اإلنجميزم يتطكر مف الحسف إلى األحسف . كيربك أمره 

مكاليات المتحدة قد أثبت نجاحو عمى مدل عمى األربعة قركف . كما أف النظاـ الرئاسي ل
.  1787مائتي عاـ منذ أف كضع اآلباء األكائؿ أسس الدستكر االتحادم في فيبلدلفيا سنة  

 كما أف النظاـ السكيسرم مف أكثر النظـ السياسية استقرارا .

                                                           
1

. ك الكاقع أف الجمعية الكطنية  1795إلى  1792لقد أخذت سكيسرا بنظاـ حككمة الجمعية النيابية بعد تطبيقو في فرنسا في الفترة مف   - 
دستكر جديد عقب انييار الممكية بإعداـ لكيس السادس عشر . ك لـ يكف ىناؾ قانكف ينظـ العبلقة بيف  الفرنسية كاف غرضيا األساسي كضع

لتكازف السمطات . فقامت بذلؾ الجمعية الكطنية ممثمة لكؿ السمطات لحيف االنتياء مف كضع الدستكر . فيذا النظاـ ال يقكـ عمى مبدأ الفصؿ أك ا
مجمس يتـ انتخابو مف الشعب . ك ىك الذم يتكلى تعيف المجمس التنفيذم ك إعفائو عف العمؿ . ك تسمية بيف السمطات بؿ تعطى كؿ السمطة ل

كمة ال يقـك الشعب بتعيينيا ك إنما الجمعية النيابية ك لذلؾ فإف الحككمة مسؤكلة أماميا ك ىي التي تحدد كحككمة الجمعية النيابية نبعت مف أف الح
 النظرية العامة لتكلية رئيس الدكلة ، :إقالتيا .لمعرفة المزيد عف ىذا النظاـ أنظر سعد محمد عبد المقصكد خميؿ اختصاصاتيا ك مدة تكليتيا ك

 . 132 – 123ص  ، 1988رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة عيف شمس ، القاىرة ، 
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، بعض مف خصائص النظاـ البرلماني أما النظاـ السياسي الفرنسي ، فيك نظاـ يجمع 
اء تسمية النظاـ شبو عمى ىذا األساس أطمؽ عميو بعض الفقيك  ،اسي ل مف النظاـ الرئأخر ك 

 منيا الجزائر النظاـ شبو الرئاسي .    لقد طبقت بعض الدكؿ العربية ك الرئاسي . ك 
كخبلصة القكؿ أف النظاـ الديمقراطي النيابي كفقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ينقسـ إلى 

 ي كنظاـ حككمة الجمعية النيابية النظاـ البرلماني كالنظاـ الرئاس ثبلثة أنظمة رئيسية ىي
 .   إلى النظاـ شبو الرئاسي المختمط إضافة 

نظاـ رئيس الدكلة . فرئيس رتب عنو تباينيا فيما يخص منصب ك اختبلؼ ىذه األنظمة تك 
ما أنو غير ال يحكـ . كيسكد ك  –كا كاف أك رئيس جميكرية مم –الدكلة في النظاـ البرلماني 

كزارة بشكؿ تضامني بيف مسؤكؿ سياسيا ، عمى أف تقع المسؤكلية السياسية الكاممة عمى ال
 الكزارة . النظاـ مكزعة بيف رئيس الدكلة ك  أعضائيا . فالسمطة التنفيذية في ىذاالكزارة ك 

يجمع بيف صفة ك  يككف منتخب مف طرؼ الشعب دكلةظاـ الرئاسي ، فإف رئيس الأما في الن
صفة رئيس الحككمة . فيذا النظاـ يرتكز عمى أساس كحدة السمطة ك  جميكريةئيس الر 

 التنفيذية . 
يعتبر رئيس الدكلة في ىذا النظاـ ممثؿ األمة في ممارسة السمطة التنفيذية فيك يقؼ عمى ك 

قدـ المساكاة مع البرلماف ، ألنو قد أنتخب مثمو بكاسطة الشعب . كما أنو يسأؿ جنائيا أماـ 
الذيف يساعدكنو في  ىك الذم يقـك باختيار الكزراءال يسأؿ سياسيا . ك ك  ،لماف فقط لبر ا

يسألكف ، فيـ يخضعكف لو خضكعا تاما ، ك  لو الحؽ في إعفائيـ مف مناصبيـممارستيا . ك 
 أمامو عف أعماليـ .

ره أما في نظاـ حككمة الجمعية في االتحاد السكيسرم ، فإف رئيس الدكلة الذم يتـ اختيا
غير  ينتخب لمدة سنة كاحدة  –مجمس الكاليات مجمس األمة ك  –لجمعية االتحادية بكاسطة ا

 رئاسة الدكلة .ك يتكلى رئاسة المجمس التنفيذم ك ىقابمة لمتجديد لسنة تالية ك 
 يتككف المجمس التنفيذم مف سبعة أعضاء ، يتكلى رئاسة الدكلة أحد ىؤالء السبعة .  ك 
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 مة في ممارسة السمطة التنفيذية بو الرئاسي يعتبر رئيس الدكلة ممثؿ األأخيرا ، ففي النظاـ ش
يرتكز ىذا النظاـ عمى مبدأ ازدكاجية السمطة ك ينتخب مباشرة مف طرؼ الشعب . ك في

التنفيذية ، بحيث نجد رئيس الدكلة يتمتع بسمطات كاسعة في المقابؿ ال أثر لمسؤكليتو 
تضامنيا أماـ البرلماف رة . فالحككمة مسؤكلة سياسيا ك زاالسياسية . فيي تقع عمى عاتؽ الك 

 عف أعماليا .
ي بطبعو أم تدير شؤكنو . فاإلنساف مدنتنظـ أمره ك   ع مف سمطةم مجتمالبد أللما كاف ك 

ذا اجتمعكا فبلبد ليـ مف سمطك  ، مع غيره البد لو مف االجتماع ألنو يستحيؿ بقاؤىـ في  ،ة ا 
 حاكـ . بدكف فكضى مف غيرسبلـ ك أمف ك 

يتصكر قياـ الجماعة دكف كما ال  ،ة ال يتصكر كجكدىا خارج الجماعة فالسمطة السياسي
دكلة صمى اهلل عميو كسمـ قاـ النبي ار بالنسبة لمجماعة المسممة ، إذ ىكذا كاف األمسمطة . ك 

. لخمفاء الراشديف امتدادا ليا في المدينة المنكرة ىي الدكلة اإلسبلمية . ثـ كانت دكلة ا
الحضارة اإلسبلمية إلى معظـ أرجاء الكرة ه الدكلة  األساس لنشر اإلسبلـ ك كانت ىذك 

 األرضية .
حظيت بمثمو قد أخذت رئاسة الدكلة أك الخبلفة مف اىتماـ األمة اإلسبلمية قدرا قؿ أف ك 

نقاشا فكريا بيف طكائؼ األمة اإلسبلمية مسألة مف المسائؿ . كلقد أحدثت نزاعا سياسيا ك 
 ؿ العصكر المختمفة . خبل
دستكرية إسبلمية مخصبة غاية االختبلؼ الفكرم نتج عنو بحكث كدراسات سياسية ك  ىذا

تزلي ، كأبي الحسف اإلخصاب لشكامخ الفكر السياسي اإلسبلمي ، كعبد الجبار بف أحمد المع
بي حامد لظاىرم ، كأبي يعمى الحنبمي ، كاإلماـ الجكيني ، كاإلماـ أابف حـز االماكردم ، ك 

كالقمقشندم  سعد الديف التفتزانيك  اإليجيعضد الديف الغزالي كعبد الكريـ الشيرستاني ، ك 
 العبلمة ابف خمدكف .ك 
عمى رأسيـ األستاذ عبد الرزاؽ السنيكرم في كتابو الكثير مف المفكريف المعاصريف ك  كذلؾك 

مد لؾ األستاذ محكذكتطكرىا نحك عصبة أمـ شرقية . ك الشيير تحت عنكاف فقو الخبلفة 
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السمطات الثبلث في الدساتير العربية عنكاف  الذم يحمؿ سميماف الطماكم مف خبلؿ كتابو
األستاذ إسماعيؿ بدكم الذم كتب مؤلفيف األكؿ ، ك  في الفكر السياسي اإلسبلميرة ك المعاص

بعنكاف  الثانيالنظـ السياسية المعاصرة ك س الدكلة في الشريعة اإلسبلمية ك بعنكاف تكلية رئي
الدكتكر لنظـ الدستكرية المعاصرة ، ك االتنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ك اختصاصات السمطة 

كراه تحت عنكاف الخميفة تكليتو الذم قدـ رسالة لنيؿ الدكتصبلح الديف محمد عمي الدبكس 
ة لنيؿ الدكتكراه بعنكاف الخبلفالذم تقدـ ىك األخر برسالة  كعزلو ، كالدكتكر محمد بسيكني

 .القانكني ك  ىـ مف رجاؿ الفكر السياسيالنظاـ الرئاسي كغير ك 
الدستكرية اإلسبلمية ليذه السياسية ك  ىذه البحكثمى الرغـ مف كجكد ىذه الدراسات ك ع: نقكؿ 
د عف المحدثيف يركف أف الفقو اإلسبلمي بعي باحثيفلشامخة . فإننا نجد أف بعض الالقمـ ا

، تجنبكا التعرض لممباحث السياسية لعمماء المسمميفأف اميداف البحكث الدستكرية . ك 
 المعامبلت .ك  العباداتى المياديف األخرل مثؿ العقائد ك اقتصرت دراساتيـ عمك 

 –أك رئيس الدكلة  – الخبلفة –مف كؿ ما سبؽ ندرؾ مدل أىمية مكضكع رئاسة الدكلة 
في  رئيس الدولة" ليذا أيضا كاف اختيارم لمبحث في مكضكع كخطكرتو . ك  –الخميفة 

ميـ مف كذلؾ لدراسة جانب ، في الفكر السياسي اإلسالمي "األنظمة السياسية المعاصرة و 
ة لمدكل  - الدستكرم–القانكني ك أعني بو الجانب السياسي ك  ،حياة الجماعة المسممة 

ليا ألمكر الناس كميا بالتنظيـ شمك لنبرز فيو رحابة كسعة تعاليـ اإلسبلـ ك  ،اإلسبلمية 
السياسة الذم ىك طبيعي السمطة ك ليا لتحكميا حتى في شؤكف الحكـ ك كضع القكاعد بك 

 لبلجتماع اإلنساني كما يقكؿ ابف خمدكف .
مف في السعي  –رئيس الدكلة اإلسبلمية  – مما يزيد مف أىمية ىذا البحث معالجة مكضكعك 

بادئ بناء عمى ماإلسبلمية إلى استخبلص معايير ك  دراسة السياسة الشرعيةالخبلؿ ىذه 
 مف ىنا يككف ليذه الدراسة أىميتيا في الدراساتعرض النظريات كاآلراء الفقيية اإلسبلمية ك 

 الدستكرية الكضعية .السياسية ك 
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"رئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة وفي الفكر السياسي نظرا لسعة مكضكع ك 
بحث في الفقو الدستكرم  كتراميو .فيك عمى درجة كبيرة مف السعة إذ ىكاإلسالمي "
كالقياـ بمقارنة بينيما .لذلؾ سأكتفي في ىذا البحث بأف  الفقو الدستكرم الحديث،اإلسبلمي ك 

 أعالجو مف جانبيف : 
 ستكرية المعاصرة كالنظاـفي األنظمة الد الدكلة رئيس اختيار مسألة أتناكؿ فيو الجانب األكؿ

صات رئيس الدكلة في اختصافيو  لسمطات ك جانب الثاني أتعرض الك   .اإلسبلمي لسياسيا
ليككف كؿ ذلؾ مكضكعا لمرسالة طمعا في المساىمة بالنيكض بالفقو  ،ىذه األنظمة

 الدستكرم اإلسبلمي .  
 أف مقارنة نظاـ الخبلفة اإلسبلمية باألنظمة السياسية المعاصرة ال يخمك مف تجدر اإلشارةك 

 لعؿ أىميا :ذا المكضكع ك تعترض كؿ باحث في ى قدالتي صعكبات بعض ال
يتطمب جيدا ، سي خاصة ما يتعمؽ منو بالجانب السيا، أف البحث في النظاـ اإلسبلمي  -

كشؼ ك  مصطمحاتو الخاصة،ك  كصيغومف دارسي القانكف لفيـ ألفاظو كبيرا مف الباحث ك 
بلؼ اختك اختبلؼ المذاىب الفقيية التي تعالج ىذا المكضكع سيجد  يادة عمى ذلؾ. ز انييامع

عب عمى الباحث أساليبو الفنية عف المذىب اآلخر . ك لذا كاف مف الصك مناىج كؿ مذىب 
أك لغتو القانكنية دكف تغيير  إلىالمعاني التي تضمنتيا تمؾ المصطمحات أف ينقؿ األحكاـ ك 

 .المعانيتحكير لتمؾ األحكاـ ك 
ـك متشعبة . كعمـ ايا عمأف أبحاثو مبعثرة في ثن كذلؾ مما زاد في صعكبة المكضكعك  -

صة بالقانكف التفسير. فضبل عف المؤلفات الخاالكبلـ كالتاريخ كالفقو كاألصكؿ كالحديث ك 
استخراج مف الرجكع إلى جميع تمؾ العمـك ك  البد لمكفاء بالمكضكع الدستكرم الحديث . ك

أك  مياإلسبلالمبادئ الدستكرية التي تخص برئيس الدكلة سكاء فيما يتعمؽ بالفقو الدستكرم 
 لقد ألتزمت في بحث مكضكع الرسالة المنيج اآلتي : ك  .الحديثالفقو الدستكرم 

لنظاـ السياسي ابيف األنظمة الدستكرية الحديثة ك ، فعقدت مقارنة الدراسة المقارنة – 1
، لما في دراسة المقارنة مف آثار نافعة . فالدراسة المقارنة لمفقو الدستكرم اإلسبلمي
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مي بالفقو الدستكرم الحديث تصؿ بنا إلى النضج الفكرم . نظرا لما تؤدم الدستكرم اإلسبل
 األنفع منيا .حيا بما يقكد إلى تقرير األصمح ك إليو مف تبمكر الفكرة ك زيادة كضك 

المنيج التاريخي ، طالما أف الكثير مف المبادئ الدستكرية في النظاـ السياسي  – 2
حقيا في مساءلتو ، قد تقررت بناء عف ف يحكميا ك م اختياراإلسبلمي كمبدأ حؽ األمة في 
 عبر مراحؿ تطكرىا .  لة اإلسبلمية عند بداية ظيكرىا ك أحداث تاريخية مرت بيا الدك 

فالكتابة في النظاـ اإلسبلمي أك الفقو اإلسبلمي  ،كما أني قصدت البحث عف الحقيقة  – 3
كما ىي ال كما ييكل الناس .  ياليس ككؿ الكتابات . إذ ىي تستدعي أمانة تامة في عرض

 تشعب جزئياتو الكثيرة كصكال في ذلؾ إلى الحقيقة العممية المجردة ك المكضكعية .ك 
 لقد اخترت أف تككف ليذا المكضكع اإلشكالية التالية :  ك 

، نظاما سياسيا  حؿ تاريخيا الطكيؿعبر مرالة اإلسبلمية منذ بداية ظيكرىا ك لقد عرفت الدك 
حسب اصطبلح كثير مف ،  1ـ " الخبلفة " أك نظاـ " الحككمة اإلسبلمية متميزا ىك نظا

فقياء القانكف الدستكرم . كما أطمؽ عمى مف يشغؿ منصب رئيس الدكلة اإلسبلمية عدة 
 . ألقاب منيا " الخميفة " ، " أمير المؤمنيف " ، " اإلماـ "

 إسناد السمطة 2طرائق  ىيما و ؟  -الخميفة  –كيف يتم اختيار رئيس الدولة اإلسالمية ف
،أي أن   مبادئ الديمقراطية قائلطر ىذه ا تجسدت في ىلو ؟ اإلسالمي نظام  السياسيالفي 

في األنظمة  واختار األمة ، كما ىو حاصل إرادةالسمطة لمخميفة تم بناء عمى  إسناد
 ؟  معاصرةال سياسيةال
ىل عرف النظام  أي ؟دة مطمقة أم بسمطات مقي اختصاصاتسمطات و ب ىل يتمتع الخميفةو 

مطمقة ؟ سمطاتو أم أن الخميفة كانت  مي مبدأ الفصل بين السمطات وطبقوالسياسي اإلسال

                                                           
، تحقيؽ أ د تكفيؽ محمد الشاكم ك أ د نادية عبد الرزاؽ / عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم : فقو الخبلفة ك تطكرىا لتصبح عصبة أمـ شرقية  1

 . 60ـ ، ص   2001 –ق  1422السنيكرم ، الطبعة األكلى ،  مؤسسة الرسالة لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، بيركت ، لبناف ، 
2

بو رئيس الدكلة منصب الرئاسة كجمع كممة  لقد استعممنا كممة الطرائؽ بدؿ عف كممة الطرؽ ، ألننا نقصد الطريقة أم األسمكب  الذم يتكلى/  
 الطريقة ىي الطرائؽ كليست الطرؽ عمى كزف كسائؿ لكممة كسيمة .
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التي يمتع بيا رؤساء دول األنظمة السياسية الحديثة موضوع ذات السمطات ىل ىي و 
 ؟ المقارنة
اـ الدستكرم في فيي النظ، اإلسبلمي  السياسي التي اخترتيا لممقارنة بالنظاـ نظمةأما األ

حيث أنيا تعتبر ميد النظاـ البرلماني كعف ىذا النظاـ نقمت  -بريطانيا  –المممكة المتحدة 
ف أصابيا بعضكثير مف ا  .غيير التمف  ألنظمة كا 

كاخترت النظاـ الرئاسي في مكطنو األصيؿ في الكاليات المتحدة األمريكية باعتبارىا التجربة 
 الكاقع في التطبيؽ .ا حدث مف تطكر كفرؽ بيف النصكص ك م األصمية ليذا النظاـ مراعيا

ا يجمع بيف النظاميف كما اخترت كذلؾ النظاـ السياسي الفرنسي باعتباره نظاما مختمطا متميز 
 الرئاسي كرئيسو ينتخب مف قبؿ الشعب مباشرة .البرلماني ك 

ليا سكل في أما نظاـ حككمة الجمعية فيك نظاـ غير منتشر في العالـ كغير مطبؽ حا
سكيسرا بسبب ظركؼ خاصة بيا كحدىا كليس مف السيؿ أف ينجح في بمد غيرىا . كلذا 

المطبقة في العديد ك  سنقتصر في ىذه الدراسة عمى األنظمة السياسية الثبلث األكلى المنتشرة
   :التالي نحككذلؾ عمى ال ىذه الدراسة إلى بابيفقسمت  لمعالجة إشكالية البحثك  مف الدكؿ .

النظاـ الدستكرم في األنظمة الدستكرية الحديثة ك  الباب األكؿ : اختيار رئيس الدكلة
 اإلسبلمي 

 ة في األنظمة الدستكرية الحديثة الفصؿ األكؿ :  اختيار رئيس الدكل
 اإلسبلمي في الفكر السياسي-الخميفة  –رئيس الدكلة  تكليةنظاـ الخبلفة ك الفصؿ الثاني : 

النظاـ ستكرية الحديثة ك رئيس الدكلة في األنظمة الد اختصاصاتت ك االباب الثاني : سمط
 اإلسبلمي  سياسيال

 ة في األنظمة الدستكرية الحديثة رئيس الدكل اختصاصاتات ك الفصؿ األكؿ : سمط
 اإلسبلمي  لسياسيرئيس الدكلة في النظاـ ا اختصاصاتات ك الفصؿ الثاني : سمط
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األنظمة الدستورية الحديثة  س الدولة فياختيار رئي
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إلى حؽ  الحكـك سمطة اليستندكف في ممارسة  في العصكر القديمة كاف الحكاـ
لـ يكف مف المسمكح بو تمدكنو مف الحؽ اإلليي المقدس . أك يس شخصي ليـ تسنده القكة 

اختارتو ، ىي التي العناية اإلليية  -حسب اعتقادىـ  –اشتراؾ الناس في اختيار الحاكـ ألف 
يناقشيـ أك  . كليس ألم إنساف أف 1كأكدعتو السمطة ليحكـ الناس كينظـ أمكر حياتيـ 

أك يبحث في أساس سمطانيـ . ككانت السمطة تنتقؿ مف الحكاـ إلى  يحاسبيـ عما يعممكف
ص يصؿ إلى الحكـ عف طريؽ شخاأك كاف أحد األ ـ أك أحفادىـ عف طريؽ التكارثأبنائي
دأ لمكصكؿ إلى الحكـ تتعارض مع المب. كىذه األساليب السمطة الغمبة كاغتصاب ك  القير

 "اختيارا ديمقراطيا حرا ىك كحيد الختيار الحكاـألف الطريؽ ال ، ركفكرة االختيا الديمقراطي
 . 2" االنتخاب

 ، كسمطة الدكلة كشخصية الحكاـ التي تفصؿ بيف السيادة أما النظـ السياسية المعاصرة
كيستندكف في ممارستيا  تمد ابتداء عمى إرادة المحككميف ،طريقة إسناد السمطة تع أصبحت

 . إلى إرادة الشعب
 بعد انتشار الفكر الديمقراطي في األكساط السياسية األكربية ك  السابع عشركفي أكاخر القرف 

ىذه األفكار كسعت  . يـشعكبلنزكؿ إلى إرادة تحتـ عمى الممكؾ اكنداءات الحرية السياسية 
إلى إحبلؿ النظاـ الجميكرم محؿ النظاـ الممكي . فمما نجحت جميكرية الكاليات المتحدة 

 ، حذت حذكىا فرنسا بعد الثكرة  1787األمريكية في تجربتيا الدستكرية التي أعمنتيا في سنة 
نظـ الجميكرية في جؿ دساتير دكؿ ، ثـ انتشرت ال 1792فأعمنت جميكريتيا األكلى سنة 

أنيا تصدر عف المبدأ الديمقراطي الذم يجعؿ األمة صاحبة السيادة   سبب انتشارىاالعالـ . ك 

                                                           
، سنة  / الدكتكر طعيمو الجرؼ : نظرية الدكلة ك األسس العامة لمتنظيـ السياسي ، طبعة المطبعة العالمية ، مكتبة القاىرة الحديثة ، القاىرة 1

 .   351،  343، ص  1964
، ص  1970/ الدكتكر ثركت بدكم : النظـ السياسية " النظرية العامة لمنظـ السياسية " ، الجزء األكؿ ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، سنة  2

195 . 
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كيكفؿ ليا  دكرية  اختيار رئيس الدكلة في فتراتكيجرم عمى أساسيا  كيعترؼ بإرادة الشعب 
 .1محاسبتو حؽ مراقبتو ك 

إلى الرفيؽ صمى اهلل عميو كسمـ بعد أف انتقؿ الرسكؿ أما في الدكلة اإلسبلمية األكلى ، ف
شيدت فترة الخبلفة الراشدة  دكف أف ينص عمى الخميفة مف بعده  كلـ يبيف شركطو ،األعمى 
الطريقة األكلى تتمثؿ في ترشيح   -الخميفة  –الختيار رئيس الدكلة  شرعيتيف  طريقتيف

مبايعة األمة لو مبايعة عامة . الخاصة ثـ  الخميفة مف أىؿ الحؿ كالعقد كبيعتيـ لو البيعة
كمبايعة األمة لو  الخميفة لمف يتكلى المنصب بعده الطريقة الثانية تتمثؿ في استخبلؼ ك 

 المبايعة العامة .
تكلية رئيس الدكلة أما الفترات التي تمت عصر الخبلفة الراشدة فقد شيدت طرؽ أخرل ل

بلفة مف اآلباء لؤلبناء كاألحفاد ، كطريقة تكلية تتمثؿ في طريقة تكريث الخاإلسبلمية ، ك 
 الغمبة .  قكتو كغمبتو كتسمى إمامة القكة ك إنساف الخبلفة معتمدا عمى 

ركط الترشيح ش سنعرض لدراسةبحيث إلى قسميف  ىذا الباب عمى ىذا األساس سنقسـك 
لى طرؽ انعقاد كال ثـ إفي األنظمة الدستكرية الحديثة أ لمنصب رئيس الدكلة كطرؽ اختياره

 اإلسبلمي  سياسيفي النظاـ ال -ة اإلسبلمية رئيس الدكل –كيفية اختيار الخميفة اإلمامة ك 
 ذلؾ مف خبلؿ فصميف مستقميف .ك 
 اختيار رئيس الدكلة في األنظمة الدستكرية الحديثة . -
 .السياسي اإلسبلمي فكرفي ال –الخميفة  –ئيس الدكلة ر  تكليةنظاـ الخبلفة ك  -
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 163/ الدكتور طعٌمه الجرف : المرجع السابق ، ص  
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 اختيار رئيس الدولة في األنظمة الدستورية الحديثة
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مف الجماعات السياسية عمى أساس كجكد الدكلة يقـك النظاـ السياسي في أم جماعة 
 التي تمثؿ السمطة السياسية العميا في كؿ تنظيـ سياسي .ذات السيادة ك 

ىك لتقميدم كاألخر كاسع ك ىك التعريؼ ادىما ضيؽ ك معنياف ، أح " النظم السياسية "لتعبير
 التعريؼ الحديث .    

الحكـ التي تسكد دكلة  يراد بو  أنظمة " النظم السياسية "المدلكؿ التقميدم الضيؽ لعبارة ك 
ذلؾ  ،" " القانون الدستورييترتب عمى ذلؾ أف تعبير النظـ السياسية  يطابؽ معينة . ك 

ؼ تنظيـ عة القكاعد التي تتصؿ بنظاـ الحكـ في الدكلة . فتستيدالقانكف الذم يتضمف مجمك 
العبلقة بينيا . كما تبيف حقكؽ كذلؾ السمطات العامة فييا . كتحديد اختصاصاتيا ، ك 

 .1حريات األفراد في الدكلة ك 
" فيعني دراسة مختمؼ أنظمة الحكـ المطبقة في  " النظم السياسيةأما المعنى الكاسع لتعبير

نما أيضا مف خبلؿ ما ؿ القكاعد الدستكرية الكضعية . ك لمعاصرة . ليس فقط مف خبلالدكؿ ا ا 
الذم يعنينا في ىذه دئ فمسفية كسياسية كاجتماعية كاقتصادية . ك يسكد ىذه الدكلة مف مبا

 .2"  " النظم السياسيةالدراسة ، المفيـك الضيؽ لتعبير
كلة إلى أخرل . فالنظاـ السياسي كليس ثمة مف شؾ في أف النظاـ السياسي يختمؼ مف د

في دكلة تعتنؽ النظاـ الرأسمالي ، يختمؼ عف النظاـ السياسي في دكلة أخرل تأخذ بالنظاـ 
تمؼ باختبلؼ الفمسفات السياسية كاالقتصادية يخ الشتراكي . فالنظاـ السياسي إذفا
 تقـك مرتكزة عمييا. الجتماعية التي تديف بيا الدكؿ ك اك 
رعاية مصالحيا . األمر الذم كجكد سمطة تتكلى إدارة الجماعة ك  ، السياسي يفترض النظاـك 
 -الذيف يتكلكف ممارسة السمطة  ىـ –طائفة الحكاـ  ،دم إلى كجكد طائفتيف في كؿ دكلة يؤ 
 طائفة المحككميف .ك 

                                                           
1

،  6006للدولة ، الحكومة ، الحقوق والحرٌات العامة ، دار الجامعة الجدٌدة ، د عبد الغنً بسٌونً عبد هللا : النظم السٌاسٌة ، النظرٌة العامة /   

 . 33ص 
2
 . 06، ص المرجع السابق د ثروت بدوي :  /  

 . 36د عبد الغنً بسٌونً عبد هللا : نفس المرجع ، ص  -   
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ثانييما األنظمة ، أكليما األنظمة الديمقراطية ك  تتضمف األنظمة السياسية المعاصرة نكعيفك 
 لديكتاتكرية .ا
تنقسـ األنظمة الديمقراطية بدكرىا إلى نكعيف رئيسييف ، كىما األنظمة الديمقراطية ك 

النكع الثاني يمثؿ األنظمة الديمقراطية فة الماركسية . ك االشتراكية ، التي تستند عمى الفمس
مبدأ الفصؿ تقـك عمى تند عمى فمسفة الثكرة الفرنسية ك أم تمؾ التي تس -التقميدية  -الغربية 

 بيف السمطات.
ألنيا  -التقميدية  -سنركز في ىذه الدراسة عمى األنظمة السياسية الديمقراطية الغربية  ك 

تقـك عمى ك  ،ألنيا كذلؾ تستند إلى اإلرادة الشعبية الحاضر األغمبية ، ك تشكؿ في الكقت 
 أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات .

ذا كانت جميع األنظمة السياسية الدي قد قامت عمى أساس  –التقميدية  -مقراطية الغربية كا 
مبدأ الفصؿ بيف السمطات . فإنيا اختمفت في تطبيقيا ليذا المبدأ . فبعض الدكؿ أقامت 

التعاكف فيما بيف لسمطات مع كجكد قدر مف التكازف ك نظاميا عمى أساس الفصؿ المرف بيف ا
تعتبر مة تسمية األنظمة البرلمانية . ك نظيطمؽ عمى ىذه األمطتيف التشريعية كالتنفيذية ، ك الس

بدأ الفصؿ التاـ بيف إنجمترا النمكذج الكاضح ليذا النكع . كما أف البعض اآلخر أخذ بم
تسمى ىذه األنظمة  باألنظمة الرئاسية  كتعتبر الكاليات المتحدة األمريكية السمطات ، ك 

مف الدكؿ حاكلت المزج بيف ىناؾ طائفة المثاؿ البارز لو . ك ا النظاـ ك مكطف نشأة ىذ
 الذم تمثمو فرنسا .، ك  1النظاميف فظير نظاـ ثالث ىك النظاـ شبو الرئاسي 

فيي النظاـ الدستكرم في السياسي اإلسبلمي ، النظاـ لنظـ التي اخترتيا لممقارنة بأما ا  
 .ني ( حيث أنيا تعتبر ميد النظاـ البرلما بريطانيا ) المممكة المتحدة

                                                           
1

ة التً تطلق علٌه . فهناك من  الفقه من أطلق علٌه تسمٌة / إن تسمٌة النظام السٌاسً الفرنسً بالنظام شبه الرئاسً لٌست هً التسمٌة الوحٌد 

و هناك من  النظام المختلط كالدكتور عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر ، أنظر رسالته  للدكتوراه بعنوان اختٌار رئٌس الدولة فً النظام المختلط .
تور عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ، أنظر مؤلف سلطة و مسؤولٌة رئٌس الدولة ٌطلق تسمٌة النظام شبه البرلمانً أو النظام البرلمانً المتطور  كالدك

 فً النظام البرلمانً . وكذلك الدكتور حازم صادق فً كتابه الذي ٌحمل عنوان سلطة رئٌس الدولة بٌن النظامٌن البرلمانً والرئاسً .
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يسمى عند بعض ة الحالي باعتباره نظاما متميزا ظاـ الجميكرية الفرنسية الخامسكما أخذت ن
رئيسو ينتخب مف قبؿ الشعب مباشرة بخبلؼ النظاـ ، بحيث  1الفقياء بالنظاـ شبو الرئاسي

 .ني البرلما
أخيرا النظاـ الرئاسي في مكطنو األصيؿ في الكاليات المتحدة األمريكية باعتبارىا  كاخترت
الكاقع في ا حدث مف تطكر كفرؽ بيف النصكص ك ة األصمية ليذا النظاـ مراعيا مالتجرب

 التطبيؽ.
كغير مطبؽ حاليا سكل في ، أما نظاـ حككمة الجمعية فيك نظاـ غير منتشر في العالـ 

كليس مف السيؿ أف ينجح في بمد غيرىا . كلذا  ، سكيسرا بسبب ظركؼ خاصة بيا كحدىا
 .ه الدراسة ذلو في ىإلى إدخا مـ أر ما يدعكف
 عمى ىذا األساس ، سنقسـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث رئيسية كىي :و
 رئيس الدكلة في النظاـ البرلماني االنجميزم . اختيار  -
 رئيس الدكلة في النظاـ الرئاسي األمريكي . اختيار  -
 رئيس الدكلة في النظاـ شبو الرئاسي الفرنسي . اختيار  -

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 341/ د حازم صادق : المرجع السابق ، ص  

ألنظمة البرلمانٌة المتطورة بامتٌازات قانونٌة أكبر بكثٌر من تلك التً تقرر لرئٌس الدولة فً النظام البرلمانً التقلٌدي " ٌحظى رئٌس الدولة فً ا

إلى تسمٌة هذا النظام الذي وصفناه بالمتطور بالنظام  Maurice Duverger وهو ما دعا أحد أعالم القانون الدستوري فً فرنسا وهو األستاذ 

 . 341. د حازم صادق : نفس المرجع ، ص شبه الرئاسً " 
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  ة في النظام البرلماني االنجميزيول :  اختيار رئيس الدولالمبحث األ 
إذا كاف النظاـ الرئاسي ال يصمح  لمتطبيؽ إال في الدكؿ التي تأخذ بالنظاـ الجميكرم 

 .1الدكؿ الجميكرية عمى حد سكاء برلماني يطبؽ في الدكؿ الممكية ك فإف النظاـ ال
ة لنظاـ البرلماني ، تختمؼ باختبلؼ أنظمليذا فاف طرؽ اختيار أك تكلي رئيس الدكلة في اك 

كعميو سندرس في ىذا المبحث  نظاـ الحكـ الجميكرم .الحكـ بيف نظاـ الحكـ الممكي ك 
اختيار أك تكلية في انجمترا باعتبارىا دكلة ذات حكـ ممكي ثـ اختياره في الدكؿ ذات الحكـ 

 الجميكرم .
 الدولة ذات نظام الحكم الممكي  يالمطمب األول : اختيار أو تولية رئيس الدولة  ف

في ىذا المطمب طريقة تكارث العرش مف اآلباء إلى األبناء كاألحفاد أكال ثـ نظاـ ندرس 
 تكارث العرش في انجمترا ثانيا كذلؾ في فرعييف متتالييف : 

 الفرع األول : طريقة توارث العرش 
كىي مف  ،عف طريؽ الكراثة  في النظاـ البرلماني مقعده -الممؾ  –يتكلى رئيس الدكلة  

. فتجرم كراثة العرش بصفة شخصية كفقا لمقكاعد المبينة لكيفية 2أسبؽ الكسائؿ في الظيكر
 حسب النظاـ القانكني لمدكلة . عرش التكارث التي يتضمنيا الدستكر أك قانكف تكارث ال

الببلد طكاؿ عمى عرش  -سكاء كاف يسمى ممكا أك سمطانا أك  أميرا  -يظؿ رئيس الدكلة ك 
 حياتو .

كتتميز ىذه الطريقة بأنيا تقضي عمى الصراعات التي تحدث عقب انتقاؿ السمطة بيف 
مختمؼ الطكائؼ ، كبالتالي تكفر الجيد كالكقت الذم يضيع في فترة انتخاب الرئيس الجديد . 

ه ، منذ صغر  مصمحة الدكلة بمعرفة شخص الحاكـ القائميف عمى كما تمكف ىذه الكسيمة 
كىك ما يحقؽ المصمحة العامة  ، الدكلة رئاسةلكي يتكلى  كبالتالي يتـ إعداده كتدريبو

                                                           
1
 . 316،  301 – 304، ص  6002/ د حازم صادق : سلطة رئٌس الدولة بٌن النظامٌن البرلمانً والرئاسً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  

 . 311د ثروت بدوي : المرجع السابق ، ص  - 
 . 44، ص  1970سنة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ، ـ المعاصرة ، الطبعة األكلى / د محمكد حممي : نظاـ الحكـ اإلسبلمي مقارنا بالنظ 2

 . 153، ص نفس المرجع د حاـز صادؽ :  -   
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يكسبو دراية كاسعة   لحياةمدل ا فإف بقاء رئيس الدكلة في الحكـ  فضبل عف ذلؾ. 1لمدكلة
 كيزكده بالحنكة السياسية . كبيرة كخبرة 
الذم يرجع تاريخ ك  كقت الحاليالمطبؽ في النبلحظ أف قانكف تكارث العرش اإلنجميزم  ك ىذا 

 نص عمى كراثة العرش في  أبناء األميرة صكفيا بشرط أف يككف 2 1700صدكره إلى سنة 
كىك يتكارث العرش كفقا  3رمزا لمسمطة العميا فييا الممؾ  يعدالكارث بركتستانتي المذىب . ك 

 الكنيسة اإلنجميزية مرتبطا ب، كيظؿ 4لقانكف تكارث العرش سكاء بالنسبة لمذككر أك اإلناث 
 كغير متزكج بكاثكليكية .

كطبقا ليذا القانكف يككف تعديؿ قانكف كراثة العرش لكؿ مف مجمس العمـك كمجمس المكردات 
 . 5كالممؾ 

، إال  6اعتراض بعض الفقياء عمى طريقة تكريث العرش كأسمكب لتكلي الحكـ كبالرغـ مف
في انجمترا مكانة  –الممؾ  –لرئيس الدكلة يذه الطريقة جعمت أف ىناؾ مف رأل عكس ذلؾ ف

ف يقـك بدكره كحكـ بيف متميزة كمستقمة عف جميع الييئات كاألحزاب . كىذا قد يساعده في أ
 . يحقؽ التكازف بيف مختمؼ السمطات في الدكلة عمى الكجو األكمؿ الييئات ك 

 
 
 

                                                           
كؽ ، / سامي محمد الغناـ : رئيس الدكلة في النظـ الديمقراطية الغربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي ، رسالة دكتكراه ، كمية الحق 1

 . 89، ص  1998ىرة ، جامعة القا
 . 330ثركت بدكم : نفس المرجع ، ص  -   

 . 202/ د. سعد محمد عبد المقصكد خميؿ : المرجع السابؽ ، ص  2
 كما بعدىا   248، ص  2000/ ماجد الحمك : النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ، منشأة المعارؼ باإلسكندرية ، طبعة سنة  3
النجا : دكر رئيس الدكلة في النظـ الدستكرية المعاصرة ، رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة اإلسكندرية ، سنة  / عادؿ محمد إبراىيـ أبك 4

 . 166، ص  2006
 . 202/ د. سعد محمد عبد المقصكد خميؿ : نفس المرجع  ، ص  5
 . 154/ د حاـز صادؽ : المرجع السابؽ ، ص  6
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بنعمة اهلل عمى بريطانيا  ' جورج السادس 'كلمممؾ اإلنجميزم ألقاب مختمفة فقد سمي الممؾ 
 .-العقيدة  -الممؾ المدافع عف اإليماف   2 كأقاليـ ما كراء البحار 1 الشماليةكأيرلندا  العظمى

لككمنكلث ممكة ىذا البمد كغيرىا مف الببلد كاألقاليـ كرأس ا ' إليزابيث "كسميت الممكة  
" كاآلف تسمى ، عرش عف كالدىا قاب عندما كرثت الالعقيدة ، ىذه األلكالمدافعة عف اإليماف ك 

ندا الشمالية كغيرىا بنعمة اهلل عمى بريطانيا العظمى كالمممكة المتحدة كأيرل " إليزابيث الثانية
 .3كالمدافعة عف العقيدة  الممكة رأس الككمنكلث  األقاليـمف الببلد ك 

در القانكف ص 1772تحافظ عمى العائمة الممكية . فمنذ سنة  كقكانيف العرش اإلنجميزية 
كاشترط ضركرة مكافقة الممؾ عمى زكاج أم فرد مف أفراد  منظـ لمزكاج في العائمة الممكية ال

الزكاج بعد  العائمة الممكية حتى يبمغ سف الخامسة كالعشركف عاما . كبعد ىذه السف يجكز لو
 بشرط عدـ اعتراض البرلماف عمى ىذا الزكاج . أخطار المجمس الخاص 

 ىي :الممؾ في انجمترا بثبلث مراحؿ ك  كيجكتمر عممية تت
 األكلى : أخذ اليميف بكاجباتو الممكية . كاليميف في الكاقع يحدد الطبيعة العقدية ليذا النظاـ 

 الثانية : االحتفاؿ الديني ، كفيو يتكج الممؾ .
يعة الثالثة : أخذ الطاعة أك البيعة مف أعضاء مجمس المكردات . كالبيعة ىنا تختمؼ عف الب

في الفكر السياسي اإلسبلمي .فالبيعة في النظاـ اإلسبلمي تؤخذ باليد . أما في النظاـ 
 . 4اإلنجميزم فإنيا تككف بالرككع أماـ الممؾ 

 
 

                                                           
     United Kinngdom of Great Britain and Northem Irelandيا العظمى كايرلندا الشمالية / تسمى بالمممكة المتحدة لبريطان  1

كاسكتمندا ككيمز ،  –كأيرلندا الشمالية  –المممكة المتحدة دكلة ذات نظاـ ممكي دستكرم كتعتبر دكلة اتحادية تتككف مف أربع أقاليـ كىي : إنجمترا 
كادنبره كىي عكاصـ أيرلندا ككمة في العاصمة لندف لكف ىناؾ حككمات محمية في كؿ مف بمفاستك ككارديؼ نظاميا السياسي برلماني كتتمركز الح

  الشمالية ككيمز كاسكتمندا .
 / 

2
ٌخضع للمملكة المتحدة أربعة عشر إقلٌما تسمى أقالٌم ما وراء البحار البرٌطانٌة والتً لدٌها حكم ذاتً مطلق تسٌر شؤونها بنفسها لكن  

 ها الدفاعٌة ترجع للمملكة المتحدة .شؤون
3

 . 606/ د. سعد محمد عبد المقصود خلٌل : نفس المرجع ، ص 
4
 . 036/ د. سعد محمد عبد المقصود خلٌل : المرجع السابق ، ص  
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 نظام توارث العرش في إنجمترا الفرع الثاني : 
جة النظـ الممكية ال تعطي اىتماما لمشركط المطمكبة في الحاكـ نتيدساتير مة فإف  بصفة عا

لككف الممؾ يتعاقب في أسرة معينة حسب نظاـ تكارث العرش ، فالشرط الرئيسي كالياـ الذم 
 . 1تحرص عميو ىك انتماء المرشح لتكلي المنصب إلى األسرة المالكة 

عمى تسمسؿ أبناء األسرة المالكة كاستحقاقيـ  فإنو يقـك في إنجمترا نظاـ تكارث العرش أما عف
 لنحك المعركؼ في الميراث الطبيعي لؤلمبلؾ الخاصة.في ميراث العرش، عمى ا

كيعطى أكلكية لمذككر عمى اإلناث مف نفس  ،ي حؽ تكارث العرش لممكلكد األكؿ فيك يعط
 الفرع الكارث .

بالرغـ مف أف رئيس  –لقد أصبح شكؿ الحكـ في انجمترا مف النماذج الديمقراطية في العالـ ك 
كعميو تسعى بعض الدكؿ حديثة العيد   -النتخاب يتكلى الحكـ عف طريؽ االدكلة ال 

بالديمقراطية إلى األخذ بو ، حيث ينتقؿ العرش في حالة كفاة صاحبو إلى ابنو األكبر 
كفي  االبف المكجكد عمى قيد الحياة .فإذا لـ يكجد فينتقؿ إلى ابف  لحياة .المكجكد عمى قيد ا
كيجب أف يعمف الممؾ  إلى االبنة الكبرل .ينتقؿ العرش  أبناء ذككر لممتكفيحالة عدـ كجكد 

كفي حالة كفاة الممؾ أك خمك العرش ألم سبب  يعتمي العرش أنو ليس كاثكليكيا ، قبؿ أف
 .   2ينتقؿ بصكرة مباشرة إلى كلي العيد 

كعدـ الصبلحية لتكلي العرش في النظاـ اإلنجميزم، مرتبط بالعقيدة الدينية . فكؿ مف اعتنؽ 
لركمانية مذىبا ال يجكز لو أف يتكلى العرش اإلنجميزم طبقا إلعبلف الحقكؽ سنة الكاثكليكية ا

1689 3. 
ي فالنظاـ اإلسبلم ،اإلسبلمي فيما يخص شرط الديانة  كالنظاـ اإلنجميزم يطابؽ النظاـ

 ، االنظاـ االنجميزم يشترط أف يككف الممؾ بركتستانتييشترط أف يككف الخميفة مسمما ك 

                                                           
1
النهضة العربٌة ، القاهرة ، سنة / عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : البٌعة فً الفقه اإلسالمً واختٌار الحاكم فً األنظمة السٌاسٌة المعاصرة ، دار  

 . 462م ، ص  6003 –ه  3463
2
 . 316/ د حازم صادق : المرجع السابق ، ص  

 . 21، ص  3290د محمد كامل لٌلة : النظم السٌاسٌة ، الدولة والحكومة ، دار الفكر العربً ، القاهرة ، سنة  -  
3
 . 036 / د. سعد محمد عبد المقصود خلٌل : المرجع السابق ، ص 
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أف النظاـ اإلسبلمي ال يفرؽ بيف أصحاب المذاىب المختمفة لتكلي الخبلفة أك  الفارؽ بينيماك 
تى يككف لو الحؽ في رئاسة الدكلة ، أما النظاـ اإلنجميزم فيك يشترط اعتناؽ مذىب معيف ح

كرثو أكبر أبنائو أمير كيمز كىك  مى ذلؾ فعندما تكفي جكرج الخامسكع. عرش انجمترا 
 .1إدكارد الثامف 

فإف ىناؾ الكثير مف الفقياء يعترضكف عمى طريقة الكراثة ككسيمة مف  ا سبؽ ذكرهكرغـ م
كمبدأ  قيقيةكسائؿ إسناد السمطة في النظاـ البرلماني لتناقضيا مع المبادئ الديمقراطية الح

سيادة األمة التي تقـك عمى أف السيادة لمشعب كأف جميع المكاطنيف متساككف . كبمقتضى 
تتناقض ىذه أف يككف لكؿ منيـ الفرصة في تكلي رئاسة الدكلة . كما  يجب تمؾ المبادئ 

رئيس الدكلة المكركث عمى  الكسيمة مع ىذه المبادئ مف ناحية قياميا بفرض شخصية
 . 2دكف تدخؿ منو في اختيار شخص الرئيس  الشعب 

نظمة  لجميوري في األ المطمب الثاني : اختيار رئيس الدولة في الدول ذات نظام الحكم ا
 البرلمانية 

نظرا النتشار المبدأ الديمقراطي كتطكر أنظمة الحكـ فقد ترتب عمى ذلؾ أف تحكلت العديد 
، فتغيرت طريقة اختيار الحاكـ مف أسمكب مف دكؿ المعاصر مف أنظمة ممكية إلى جميكرية 

مرجع الكراثة إلى أسمكب االنتخاب. كيتميز االنتخاب بأنو يجعؿ الشعب صاحب السيادة كال
 . 3النيائي في اختيار رئيس الدكلة 

الشعب عف إرادتو بصكرة أك يعبر فيو  بحيثمقراطي بشكؿ دي ئيس الدكلةيتـ اختيار ر ف
عمى بياف طريقة اختيار رئيس  -الجميكرية  –تحرص دساتير ىذه الدكؿ ك  ، بأخرل

ىذا ىك ك  ددةحفرئيس الدكلة يتكلى الحكـ لفترة م .تحديد مدة الرئاسة  عمىك  الجميكرية
عدد ك  دة انتخاب الرئيس أك مف عدمو كما إذا كاف يجكز إعا األساس في نظاـ االنتخاب

كىناؾ مف الفقياء مف يرل أف طبيعة النظاـ  المرات التي يجكز فييا إعادة انتخابو .
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البرلماني ال يتبلءـ في الكاقع إال في الدكؿ الممكية التي يعتمي رئيس الدكلة سمطتو عف 
إال أف ىذا القكؿ ال يمكف األخذ بو عمى كجو اإلطبلؽ فيمكف األخذ بو  ،الكراثة طريؽ 

 .1بشرط أف تحافظ عمى المبادئ كاألركاف التي يقكـ عمييا النظاـ البرلماني 
فمنيا ما ىك عف طريؽ  الختيار رئيس الدكلة الجميكرية كالمبلحظ أنو تكجد عدة طرؽ

ضعاؼ السمطة التنفيذية  البرلماف ، كقد أدت ىذه الكسيمة إلى إضعاؼ مركز رئيس الدكلة كا 
كال شؾ أف ىذه الطريقة بما يترتب عمييا مف  . 2إلى حد كبير في مكاجية السمطة التشريعية 

آثار ال تتبلءـ مع النظاـ البرلماني الذم يقـك أساس التكازف بيف السمطتيف التشريعية 
فيقـك البرلماف بترشيح  سطة البرلماف كالشعب معاكلة بكاكالتنفيذية . كقد يتـ اختيار رئيس الد
عرض أمر الترشيح عمى الشعب ثـ يقـك بعد ذلؾ ب، شخص لمنصب رئيس الدكلة 

أك اختياره بطريقة  4في انتخابو بكاسطة البرلماف تمثؿؽ تائفإف ىذه الطر  كعميو .3لبلستفتاء
 . -باالشتراؾ بيف البرلماف كالشعب  –ؽ المختمفةائمف الطر 

 ؽ في فرعييف متتالييف عمى النحك التالي :ائتناكؿ بالدراسة ىذه الطر نس
 انتخاب رئيس الدكلة بكاسطة البرلماف .  - 
 الطرؽ األخرل الختيار رئيس الجميكرية .   - 

 رئيس الجميورية بواسطة البرلمان الفرع األول : انتخاب 
كثر اعتيادا في الجميكريات التي يعتبر انتخاب رئيس الجميكرية بكاسطة البرلماف الطريقة األ

فيقـك البرلماف بميمة انتخاب رئيس الجميكرية في كثير مف الدكؿ  أخذت بالنظاـ البرلماني .
كمف أمثمة الدساتير التي أخذت بيذه الطريقة فرنسا في ، ـ البرلماني في العالـ ذات النظا
دستكر الجميكرية الرابعة كأيضا في  5 1875/ 02/  25الصادرالجميكرية الثالثة دستكر 

                                                           
1
 . 14/ سامً محمد الغنام : المرجع السابق ، ص  
2
 وما بعدها  21/ محمد كامل لٌلة : المرجع السابق ، ص  
3

،  3224، سنة  والنشر والتوزٌع د عبد هللا بسٌونً : سلطة ومسؤولٌة رئٌس الدولة فً النظام البرلمانً ، المؤسسة الجامعٌة للدراسات /  

 . 33ص
4
 .  322/ صالح الدٌن دبوس : المرجع السابق ، ص  
5
 .  311/ حازم صادق : المرجع السابق ، ص  



22 
 

تركيا قبؿ التعديؿ الجميكرية المبنانية كاليكناف ك  ككذلؾ ،1 1946/  10/  27الصادر في 
 .2الدستكرم األخير 

أوال : تطبيق أسموب انتخاب رئيس الجميورية عن طريق البرلمان في بعض الدول ذات 
 النظام البرلماني

المعدؿ سنة ك  1926فقا لدستكرىا الصادر سنة ك  لجميكرية المبنانية بيذه الطريقةتأخذ ا
1990 3. 

استمر ىذا ك  ،االنتداب الفرنسي عمى لبناف  إباف فترة 1926صدر الدستكر المبناني سنة 
. كلقد تـ كضع كثيقة الطائؼ  1975الدستكر نافذا رغـ قياـ الحرب األىمية المبنانية سنة 

 مف أجؿ كقؼ ىذه الحرب داخؿ لبناف . 1989سنة 
 .19904لقد قاـ المجمس المبناني بتعديؿ الدستكر كفقا ليذه الكثيقة في سبتمبر سنة ك 

نصت في فقرتيا   1990المعدلة سنة  49بالنسبة النتخاب رئيس الجميكرية فإف المادة 
ف مجمس ( م 2/3أف ينتخب رئيس الجميكرية باالقتراع السرم بأغمبية الثمثيف )  مىالثانية ع

 ك يكتفي باألغمبية المطمقة في دكرات االقتراع التي تمي . األكلىالنكاب في الدكرة 
ال ست سنكات النتياء كاليتو .  ك ال تجكز إعادة انتخابو إال بعد كتدـك رئاستو ست سنكات ك 

غير عمي الشركط التي تؤىمو لمنيابة ك يجكز انتخاب أحد لرئاسة الجميكرية ما لـ يكف حائزا 
   مانعة ألىمية الترشيح.     

فقد عيد الدستكر إلى مجمس النكاب  ،ال تختمؼ ىذه الفقرة عف نص المادة قبؿ تعديميا ك 
ىك دستكر الجميكرية بدستكر الدكلة صاحبة االنتداب ك  ميمة انتخاب رئيس الجميكرية تأثرا

تحقيقا لرغبة الدكلة المنتدبة مف ناحية ك  ،نافذ في ذلؾ الحيف  مف ناحية الثالثة الفرنسي ال
 . 5في عدـ انتخاب رئيس الجميكرية مف طرؼ الشعب مباشرة  أخرل
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 انتخاب رئيس الجميورية بواسطة البرلمان تقدير أسموب :  نياثا
إيجاد الحجج المقنعة لؤلخذ  لقد حاكؿ أنصار انتخاب رئيس الجميكرية عف طريؽ البرلماف

ه انتخاب مف الشعب ىك في جكىر  خاب رئيس الجميكرية مف البرلمافحيث قالكا أف انت ،بيا 
النكاب بعد ذلؾ بانتخاب  عمى درجتيف . إذ ينتخب الشعب النكاب أكال ، ثـ يقكـ ىؤالء

 . 1ف انتخاب البرلماف لمرئيس ىك ترجمة صادقة لمشعكر الشعبي أك ، الرئيس 
لكاقع قد انتخب فإف رئيس الجميكرية يعتبر في ا ة فإذا كاف كؿ نائب في البرلماف يمثؿ األم

فإنو ال  الشعب ال يممؾ سكل إرادة كاحدة فإنو طالما أف حسب ىذا الرأمك . مة بأسرىا مف األ
ىي الييئة التشريعية حتى ال يعيد السمطة السيادية  ع أف يخمؽ سكل ىيئة كاحدة تمثمويستطي

  إلى ىيئتيف مختمفتيف.
 سيتيف يف أساأما خصكـ طريقة انتخاب رئيس الجميكرية بكاسطة البرلماف فإنيـ يقترحكف حجت

 يس لوفي أف انتخاب البرلماف لرئيس الجميكرية يؤدم إلى تبعية الرئ تتمخص الحجة األكلى
ضعاؼ مركزه في مكاجية البرلماف  آلة منفذة لرغباتو .  بحيث يصبح مجرد أداة  أك ، 2كا 

كما حدث في فرنسا في بعض فترات  يطرة البرلماف عمى مقاليد األمكرينتيي األمر بسك 
عمى زماـ األمكر  " la conventionخيا كاف أشيرىا سيطرة البرلماف المعركؼ باسـ "تاري

تتمثؿ في سيادة الشعب مف ف أما الحجة الثانية  .3 1795  إلى 1792في الفترة مف سنة 
 الفصؿ بيف السمطات مف جية أخرل .ك جية 

تضى ىذه السيادة فبالنسبة لمسيادة الشعب فما داـ أف الشعب ىك صاحب السيادة فإنو بمق
فإنو يتضمف  يتعمؽ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات  فيماك يممؾ الحؽ في انتخاب ىيئاتو العميا . 

ليذا فإف فصؿ المكضكعي أك المادم . ك ليس فقط الفصؿ الشكمي )العضكم( كلكف أيضا ال
لقد دـ مبدأ التكازف بيف السمطات . ك ىا يؤدم إلى ىيمنة سمطة كاحدة ك حدكث الخمؿ في أييم

أف قياـ البرلماف بانتخاب رئيس الجميكرية يعني أف  Redslob رأل الفقيو الفرنسي رد سمكب
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ىذا ك  ،ي تبعية األكلى لؤلخيرة ىذا يعنك  تخب بكاسطة السمطة التشريعيةالسمطة التنفيذية تن
ئيس فانتخاب ر  ، طات الذم يميز النظاـ البرلمانياألمر ال يتكافؽ مع مبدأ تكازف السم

يككف الرئيس غير آىؿ ك إلى إضعاؼ السمطة التنفيذية  يؤدميكرية بكاسطة البرلماف الجم
 . 1لمقاكمة البرلماف أك الكقكؼ في كجيو ألنو يككف تابعا لو 

 األخرى الختبار رئيس الجميورية  الفرع الثاني : الطرق
أك مركبة  أخذت بعض الدكؿ ذات النظاـ الجميكرم المطبقة لمنظاـ البرلماني بطرؽ مختمفة

 الختيار رئيس الدكلة فييا .
ذا كانت كؿ طريقة مف ىذه الطرؽ المختمفة ، تختمؼ عف األخرل . كفقا لؤلكضاع  كا 
الخاصة بكؿ دكلة  كطبقا لما حدده دستكرىا . فإف القاسـ المشترؾ الذم يجمع بينيا ، يتمثؿ 

شعب . أك أعضاء مف في اشتراؾ البرلماف في اختيار رئيس الجميكرية مع مندكبيف عف ال
 ة لمكاليات في الدكلة االتحادية المجالس النيابي ميمية في الدكلة البسيطة ، أك مفالمجالس اإلق

نعرض فيما يمي لبعض النماذج مف ىذه الطرؽ التي طبقت في جميكريات ذات نظاـ كس
 برلماني . 

يكرية ، ك ذلؾ طريقة انتخاب رئيس الجم 1947حدد الدستكر اإليطالي الصادر سنة  - 1
ميـ باشتراؾ البرلماف بمجمسيو مع عدد مف مندكبي األقاليـ عمى نحك ثبلثة مندكبيف عف كؿ إق

يتـ  ذلؾ االنتخاب في جمسة مشتركة باالقتراع السرم بأغمبية ينتخبيـ المجمس اإلقميمي . ك 
 . 2( عمى أف يكتفي باألغمبية المطمقة بعد االقتراع الثالث  2/3الثمثيف) 

، فقد بيف أف  1956ك المعدؿ سنة  1949أما دستكر ألمانيا االتحادية الصادر سنة  - 2
ككف مف أعضاء تر إتحادم يسنكات بكاسطة مؤتم 05انتخاب رئيس الجميكرية يككف لمدة 

ة لمكاليات بالتمثيؿ النسبي .  مف عدد مساك ليـ  يتـ انتخابيـ مف المجالس النيابيالمجمس ك 
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يكتفي باألغمبية النسبية في ك ، لمرتيف متتاليتيف  س باألغمبية المطمقةانتخاب الرئييككف ك 
 .1المرة الثالثة 

، طريقة مختمطة النتخاب  1947اختار دستكر جميكرية اليند الذم تـ إصداره سنة  -3
أعضاء مجمسي البرلماف ذلؾ بكاسطة ىيئة انتخابية تتككف مف ادية ك رئيس الجميكرية  االتح

 . 2ضاء المنتخبيف  لممجالس التشريعية لمكاليات األعك االتحادم 
 األمريكي المبحث الثاني : اختيار رئيس الدولة في النظام الرئاسي 

يقكـ النظاـ الرئاسي عمى أساس الفصؿ التاـ بيف السمطات العامة في الدكلة بحيث تككف 
ا المحددة ليا في كؿ منيا مستقمة استقبلال كامبل عف بقية السمطات ، في ممارستيا لكظيفتي

 .3الدستكر
رئيس الجميكرية لرئاسة الدكلة  كما يقـك النظاـ الرئاسي مف ناحية أخرل عمى أساس جمع

عف طريؽ مف  مظاىر السمطة التنفيذية بنفسو أك. لكي يمارس جميع كرئاسة الحككمة
 .               4يختارىـ مف كزراء لكي يساعدكنو في ذلؾ 

الكعي بكثير مف الحقائؽ المتصمة بو  داخؿ الكاليات ىذا المنصب ك يرجع الشعكر بأىمية ك 
 :خارجيا في ثبلثة أسباب رئيسية ك المتحدة 

ضعت معالمو الرئيسية في الدستكر مناصب استقرارا  في العالـ فقد ك : أنو مف أكثر الأوال 
ة إلى يكمنا . كال تزاؿ رغـ ما طرأ عمييا مف تعديبلت في التطبيؽ قائم 1787االتحادم عاـ 

 .5ىذا 
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  ،ىا المتعاظـ في شؤكف العالـ كموليا دكر  ، األىـ في دكلة كبرل: أنو المنصب األكؿ ك ثانيا 
.  عسكرية تكفؿ ليا ىذا التأثيرك  ،يظير ذلؾ مف خبلؿ ما تحرزه مف قكة  مادية اقتصادية ك 

ة تنفيذية قكية كىك ما أراده كاضعك الدستكر األمريكي في مؤتمر فيبلدلفيا مف إنشاء سمط
 . 1حتى يتسنى ليا جمع شمؿ الكاليات كتقكية كتدعيـ اإلتحاد

: أنو كاف محؿ دراسات مستفيضة لـ ينميا منصب أخر في التاريخ . مما أتاح لغير ثالثا 
اختصاصات خصكصا أف ما يتمتع بو مف سمطات ك األمريكييف أف يمقكا عميو نظرة فاحصة 

 .2رئاسي اليككف حجر الزاكية في النظاـ 
التي ال يقـك بحثنا بدكنيا ىي طريقة اختيار رئيس الدكلة في ىذا  العناصركما أنو مف أبرز 

 النظاـ . كتبدك أىمية ذلؾ فيما يمي : 
 : أف ىذه الدراسة ستكضح لنا األساس الذم يستمد منو رئيس الدكلة سمطتو .أوال 
مفة بصكرتو الكاممة يختمؼ لحكـ المخت: أف المبدأ الديمقراطي ك مدل تحققو في أنظمة اثانيا 

اتساعا باختبلؼ الطريقة التي يتكلى بيا رئيس الدكلة سمطتو في الحكـ . باإلضافة ضيقا ك 
إلى ذلؾ فإف النظرة الخاصة لمنظاـ الرئاسي ، تكضح التأثير الفعاؿ الذم تمعبو طريقة 

ة تعمك فكؽ كؿ سمطاختيار رئيس الدكلة ، فقد ساعدت عمى جعؿ منصب رئيس الدكلة 
 تؤثر فييا .السمطات ك 
 1787نصت المادة الثانية مف دستكر الكاليات المتحدة األمريكية ،  الصادر عاـ ىذا كلقد 

كالمحددة ، مريكيةعمى كافة األحكاـ المنظمة لعممية اختيار رئيس الكاليات المتحدة األ
السمطة : " كلى تنص عمى أف فالفقرة األ ،كتتككف تمؾ المادة مف أربع أقساـ  .الختصاصاتو

منصبو لفترة مدتيا أربع سنكات  التنفيذية يتكالىا رئيس الكاليات المتحدة ك يمارس مياـ
 .3يجرم انتخابو ىك كنائب الرئيس ..." ك 
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 عمى ىذا األساس سندرس في ىذا المبحث : 
 .  يةفي الكاليات المتحدة األمريك ح لمنصب رئاسة الدكلةمترش  البلزمة لشركط ال  -
 األمريكي . الرئاسي اب رئيس الدكلة في النظاـانتخطريقة  -
 األمريكي . رئاسياب رئيس الدكلة في النظاـ الانتخ تقييـ طريقة -

   األمريكي مترشيح لرئاسة الدولة في النظام الرئاسيالشروط الالزمة ل:المطمب األول 
أف أحدا  انية مف الدستكر األمريكيدة الثالفقرة الخامسة مف القسـ األكؿ مف الما طبقا لنص
إال إذا كاف أمريكيا بالمكلد أك كاف حامبل لجنسية  لمنصب رئيس الدكلة   حالترشيال يمكنو  

بمغ  شيح إال مفىذا الدستكر . كما ال يصمح لمتر  الكاليات المتحدة  كقت المكافقة عمى
 .1الكاليات المتحدة أقاـ  أربعة عشر عاما داخؿ ك   ، الخامسة كالثبلثيف مف العمر

مادة الثانية يتعيف فيمف يختار رئيسا لمكاليات المتحدة األمريكية ، أف فطبقا لنص ىذه ال
 تتكافر فيو الشركط التالية : 

 : أن يكون أمريكيا بالمولد  الفرع األول
قد ا بالمكلد ، أم يككف يشترط فيمف يختار رئيسا لمكاليات المتحدة األمريكية أف يككف أمريكي

. كمعنى ذلؾ أف كؿ مكاطف مكلكد عمى أم مكلكد بالكاليات المتحدة األمريكية  كلد بيا
أراضي الكاليات المتحدة لو الحؽ في أف يرشح نفسو كأف يككف رئيسا لمكاليات المتحدة . 

 . 2كلكف لـ يرد ذكر أم شرط يتعمؽ بجنسية األب أك األـ أك عف مكاف كالدتيـ 
يتبيف أنيا تستبعد األشخاص الذيف كلدكا خارج الكاليات  مادة كباستطبلع عبارة نص ال

كزير الخارجية األسبؽ في  3ىنري كسنجرالمتحدة مف أب كأـ غير أمريكييف ، كمثاؿ ذلؾ 
أمريكا ، كالذم لـ يستطع أف يرشح نفسو لمرئاسة لعدـ تكافر الشرط السابؽ . كلذلؾ أثير 

 أـ أمريكييف ، كلكف خارج الكاليات المتحدة ؟  التساؤؿ عمى األشخاص المكلكديف مف أب ك
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أحقية ىؤالء األشخاص بالترشيح لمنصب رئاسة حكؿ مدل جكاز  1الفقياء  آراءاختمفت 
 الدكلة .

فذىب الرأم األكؿ إلى أحقية ىؤالء األشخاص في الترشح باعتبارىـ أمريكييف أصمييف . في 
األشخاص الترشح لمنصب الرئاسة ، ألف  حيف ذىب الرأم الثاني ، إلى أنو ال يحؽ ليؤالء

األمر  كاضعك الدستكر كانكا يقصدكف األشخاص المكلكديف عمى أراضي الكاليات المتحدة .
كذىب الرأم  أـ أمريكييف .رج الكاليات المتحدة حتى مف أب ك الذم يستبعد المكلكديف خا

متمتعا بالجنسية األمريكية في أمريكا ، أف يككف ى الرئاسة الثالث إلى أنو يشترط فيمف يتكل
،     2األصمية بالميبلد ، كيدخؿ في ذلؾ األشخاص المكلكديف عمى إقميـ الكاليات المتحدة 

 .    3أـ أمريكييف ف خارج الكاليات المتحدة مف أب ك كاألشخاص المكلكدي
 : أن يبمغ من العمر خمسة وثالثون سنة عمى األقل  الفرع الثاني

يكي بمكغ سف الخامسة كالثبلثيف كشرط لتكلي منصب الرئاسة . كقد اشترط الدستكر األمر 
رأل كاضعك الدستكر أف في بمكغ ىذه السف ما قد يجعؿ الشخص الذم يتكلى رئاسة الدكلة 
بمغ مرحمة مف العمر تبعده عف التسرع كالتيكر كاكتسب قدرا مف الحكمة تساعده عمى حسف 

قت الذم يشترط فيو تحقؽ سف الخامسة كالثبلثيف ، اإلدارة كالحكـ . كيثار التساؤؿ عف الك 
. كقد فعبل  ةالجميكريكقت استبلـ مياـ العمؿ لرئاسة  ،أـىؿ ذلؾ كقت الترشيح لمرئاسة 

إلى أف ذلؾ يعني الصبلحية لشغؿ المنصب ، كىك ما يكتفي معو تكافر الشرط  4ذىب رأم 
ف ىذا يتفؽ مع التفسير السميـ مياـ الرئاسة فعبل ، كليس كقت الترشيح . كأكقت تسميـ 

لمنص الدستكرم ، كمف ثـ فإف ىذا الشرط يجب أف يتكافر عند بدء الممارسة الفعمية لمياـ 
محاكـ الكاليات  المنصب ، كال حاجة إليو قبؿ ذلؾ . كيعتبر ىذا الرأم ىك الذم تأخذ بو
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 ،يا تعني في الكاقع، عمى أساس أننصكصا مماثمة في دساتيرىا  ريفس، فقد قامت بتالمتحدة 
 . 1الصبلحية لشغؿ المنصب . مما يكفي معو تكافرىا كقت تسمـ مياـ الرئاسة فعبل

 في الواليات المتحدة أربعة عشر عاما :أن يكون قد أقام  ثالثالفرع ال
بيف الكاليات كاالرتباط بيف المرشح لمرئاسة ك  تحقيؽ نكع مف الكالء إلىكىذا الشرط ييدؼ 

كية . فاألشخاص المقيميف خارجيا لف يضمف كالءىـ الكامؿ ، كبالتالي يككنكا المتحدة األمري
 . 2غير جديريف لمترشح لرئاسة الدكلة 

لـ يكف مقيما ألربعة عشر عاما متصمة سابقة فر ، ىو كىنا نشير إلى أف الرئيس األمريكي 
و لشغؿ لـ يشكؾ أحد مف خصكمو في صبلحيتمع ذلؾ لـ يثر ك ابو لمرئاسة ، ك عمى انتخ
 . 3المنصب

ذا تحققت الشركط السابقة فإنو يجكز لمف ت كلـ يعد  تكافر فيو أف يرشح نفسو لمرئاسة .كا 
ف كاف المستقر عميو في أمريكا أف يككف عامؿ الديف مؤثرا في التفضيؿ بيف المرشحيف  . كا 

ى الطائفة الرئيس مسيحيا بركتستانتيا نظرا النتماء الغالبية العظمى مف الشعب األمريكي إل
ى الطكائؼ ؿ دكف ترشيح المنتميف إلك السابقة. إال أف ذلؾ لـ يخمؽ قاعدة ممزمة كلـ يح

رشح حاكـ نيكيكرؾ سميث نفسو لمرئاسة ككاف  1938ل لمنصب الرئاسة ، ففي عاـ األخر 
األمريكية ككاف مف الطائفة  ةفاز جكف كنيدم بالرئاس 1960كاثكليكيا ، كفي عاـ 

لـ يعد شرط الديانة عامبل مؤثرا لمتفاضؿ بيف المرشحيف نتيجة لمتطكر . ك 4الكاثكليكية 
الحضارم كالثقافي الذم عرفتو الحياة األمريكية . كما أنو ال يكجد مانع قانكني يحكؿ دكف 

فالدستكر األمريكي لـ يشترط أف يككف الرئيس ترشيح المرأة أك انتخابيا لمنصب الرئاسة . 
ف كانت الممارسة لحد  –السياسية لـ تسفر عف انتخاب سيدة كاحدة ليذا المنصب  ذكرا ، كا 

. كيشيد تاريخ الكاليات األمريكية أف السيدة مارجيت كايت رشحت نفسيا في  -اآلف 
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. كما أف السيدة ىيبلرم كمينتكف 1انتخابات الرئاسة دكف أف يعترض عمى شرعية ترشيحيا 
كانتخابات  في مراحميا األكلى 2008قد رشحت نفسيا في االنتخابات التي أجريت عاـ 

 .التي كصمت فييا إلى مراحميا األخيرة ككانت أقرب لمفكز 2017
ىينة ، كتفتح الباب أماـ الكثير لمترشيح في منصب بدك لمبعض أف ىذه الشركط قميمة ك كقد ي

، بيد أنو ال يستطيع أم مرشح الفكز بانتخابات الرئاسة ما لـ يكف شخصا  2رئاسة أمريكا 
بالتالي ال و في ميداف المنافسة الحزبية . ك عمى انتزاع أصكات الشعب لصالح اقكيا قادر 

كجد مف كرائو حزبا قكيا يميد يستطيع أم شخص أف يصبح رئيسا لمكاليات المتحدة ، إال إذا 
ذا 3لو طريؽ الرئاسة بما يكفمو مف كسائؿ كما يبدلو مف جيكد في مختمؼ الكاليات  .  كا 

ف لـ تنص عميو سبيؿ الحصر فإف ىناؾ شرطا آخر ك  السابقة قد كردت عمىكانت الشركط  ا 
المادة الثانية مف الدستكر األمريكي ، إال أنو يراعى باستمرار فيمف يختار رئيسا لمجميكرية ، 
خاصة مف جانب الحزب ، كىك أف يككف المرشح مرغكبا لدل الشعب ، كأف يككف لو مف 

 .4ديرا بيذا المنصب الممكات كالسمات التي تجعمو ج
نصكص التشريعات الجنائية ، التي تقرر عقكبة الحرماف مف  إضافة إلى ذلؾ نشير إلى أف

كعقكبة تبعية عمى بعض الجرائـ الكبرل ، كالجرائـ المخمة بالشرؼ،  ،تكلي الكظائؼ العامة 
التي ىذا يعني أنو يضاؼ إلى الشركط  ، 5 تنطبؽ مف باب أكلى عمى منصب رئاسة الدكلة

 نص عمييا الدستكر ، شرط تمتعو بالحقكؽ المدنية كالسياسية.
 األمريكي  انتخاب الرئيسطريقة  المطمب الثاني :

يعد ىذا العامؿ مف أىـ عكامؿ قكة الرئيس ، فطريقة كصكؿ الرئيس إلى سدة الحكـ ىي التي 
ؿ التي كاجيت تحكـ عمى قكتو أك ضعفو . كلقد كانت مسألة اختيار الرئيس مف أىـ المشاك

 األمريكي ف كاضعي الدستكر. فإ 6 1787المؤتمر الدستكرم الذم انعقد في فيبلدلفيا سنة 
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حتى يتسنى ليا جمع شمؿ الكاليات كتقكية ، مؤتمر أرادكا إنشاء سمطة تنفيذية قكية ىذا الفي 
نما  ، قولكنيـ في الكقت ذاتو لـ يجعمكا ىذا األمر عمى إطبل. كتدعيـ اإلتحاد فيما بينيا  كا 

 .استبداده  اتجيكا إلى تأقيت الرئاسة بمدة محددة لمحيمكلة دكف طغياف الرئيس أك
يعيد بالسمطة " مف الدستكر األمريكي عمى أف  -فقرة أكلى  -نصت المادة الثانية  عميوك 

 .1" التنفيذية لرئيس الكاليات المتحدة األمريكية كأف يشغؿ منصبو لمدة أربع سنكات
المجتمعكف حكؿ أسمكب اختيار الرئيس األمريكي فاقترح البعض منيـ أف يتـ  كلقد اختمؼ

األخذ باألسمكب المباشر في اختياره بينما فضؿ البعض اآلخر بأف يتكلى البرلماف انتخابو . 
فالشعب يختار . كقد انتيى الرأم إلى اختيار الرئيس عف طريؽ انتخابو عمى درجتيف 

عمى أساس أف ىذه الطريقة تبلءـ الكضع ، بانتخاب الرئيس  ، فمندكبيف كيقكـ ىؤالء اآلخري
 . 2في أمريكا

كبحسب النصكص األصمية لمدستكر كقبؿ التعديبلت التي أجريت عميو . كاف انتخاب 
الرئيس األمريكي يجرم عمى أساس أف تقكـ كؿ الدكيبلت باختيار عدد مف المندكبيف يطمؽ 

مجمس الشيكخ . ىؤالء عدد ممثمييا في مجمس النكاب ك كم يسا –عمييـ الناخبكف الرئاسيكف 
ثـ يقكـ ىؤالء المندكبيف بانتخاب  ، 3ف يتـ اختيارىـ مف قبؿ برلمانات الكاليات سابقا يالمندكب
كؿ كالية بالطريقة  تعيف" : كقد نصت المادة الثانية مف الدستكر األمريكي عمى أف.  الرئيس

 لمجمكع النكاب -يساكم  –دا مف المندكبيف معادال التي تسير بيا ىيئتيا التشريعية عد
كال يجكز أف . الشيكخ الذيف يحؽ لمكالية أف تنيبيـ عنيا في الككنجرس كأعضاء مجمس 

 .4" .. يعيف مندكبا مف يككف عضكا بمجمس الشيكخ أك النكاب
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ى أف ككاف يجرل العمؿ في البداية عم. كلـ تحدد نصكص الدستكر كيفية اختيار المندكبيف 
كلكف بازدياد الكعي 1. تعيف الييئات التشريعية لمكاليات المندكبيف دكف الرجكع إلى الشعب
ثـ جرل العمؿ بعد ذلؾ ، الديمقراطي اتجو الشعب إلى انتخاب مندكبيو في بعض الكاليات 

 .2إلى سائر الكاليات -أم عف طريؽ الشعب مباشرة  –طريقة االنتخاب المباشر  تعميـإلى 
أنشطتيا المختمفة إلى الفكز مف خبلؿ  ىذه األخيرة األحزاب السياسية سعت يكرظ كبعد

كظائفيـ لف ك فقد المندكب إلى -ة االنتخابي أثناء العممية – أدلاألمر الذم ، بالرئاسة 
، تحكلت ميمتيـ مف التقرير كالحكـ عمى مدل صبلحية المرشحيف لمرئاسة بحيث األصمية 

أسمكب  جعؿ كىك ما. التي يحددىا الحزب لمرشحة لمرئاسة اإلى مجرد تسجيؿ األسماء 
إلى  -مف الناحية العممية - نصكص عميو في الدستكر قد تحكؿاالنتخاب الغير مباشر الم

ف باختيار المندكبيف فإف ك ألنو بمجرد قياـ الناخب. مباشر في الحقيقة كالكاقع النتخاب نظاـ اال
ألف اختيار ىؤالء المندكبيف يككف بالنظر إلى ، باشرة الفائز برئاسة الجميكرية سكؼ يتحدد م

صفتيـ الحزبية كىـ يتقيدكف بيذه الصفة تنفيذا لرغبة الناخبيف الذيف قامكا باختيارىـ عمى 
 .     3أساس صفتيـ الحزبية  كبالتالي يختاركف مرشح الحزب لمرئاسة 

فمـ يتضمف  ، الرئيس اتانتخابا الدكر الذم تمعبو األحزاب السياسية األمريكية في ىذكرغـ 
دستكر الكاليات المتحدة األمريكية أم مادة أك فقرة تشير إلى كضع األحزاب السياسية كلـ 

إلى عدـ كجكد أم تنافس حزبي  السياسية كيرجع ذلؾييتـ كاضعك الدستكر بنظاـ األحزاب 
 .17874عمى منصب الرئاسة كقت كضع دستكر سنة

نتخاب الرئيس األمريكي يتعيف التعرض لممراحؿ التي يمر بيا كلمتعرؼ عمى حقيقة أسمكب ا
 التي تككف كالتالي:ك  ونظاـ انتخاب
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 : تحديد المرشحين لمنصب الرئاسة وتسمى بالمرحمة الحزبيةالمرحمة األولى 
كيتـ ىذا التحديد في الكاقع مف قبؿ . تتكلى األحزاب بداية تحديد المرشحيف لمنصب الرئاسة 

يضـ مفكضيف عف ، ي مؤتمر يعقده الحزب فكيككف ذلؾ  ل .عمى حد كؿ حزب سياسي
كفقا  اكيمثؿ كؿ كالية مف الكاليات المتحدة مفكض كاحد يختار مني، األحزاب المختمفة 

كما يتعيف عمى كؿ حزب اختيار مرشح كاحد  . لمنظاـ التي تحدده كؿ كالية في ىذا الشأف
 .1لمرئاسة 

كيتـ  . باختيار مرشحو لمرئاسة كمرشحو لنيابة الرئاسة كجدير بالذكر أف كؿ حزب يقـك
تحديد البرنامج الذم سيخكض الحزب عمى أساسو معركة الرئاسة في المؤتمر العاـ المشار 

، كال يؤدم تحديد كؿ حزب لمرشحو إلى عرضو عمى الشعب مباشرة لمتصكيت عمى . 2إليو 
نما يمـز الم ، انتخابو كرئيس لمكاليات المتحدة  .3ركر بالمراحؿ األخرل التاليةكا 

 -باالقتراع العام  –الناخبين الرئاسيين انتخاب الشعب لممندوبين: مرحمة ة ثانيالمرحمة ال
تشريف مف شير  يـك الثبلثاء الذم يمي االثنيف الثاني كىي المرحمة التي يقـك فييا الشعب في

لييـ فيما بعد بعممية إيعيد نكفمبر كؿ أربعة أعكاـ باختيار أشخاص معينيف لكي 4الثاني 
" كيككف  بالناخبين الرئاسيينؽ جاء تسميتيـ " ماختيار رئيس الجميكرية كمف ىذا المنط

ذا حصؿ المرشح لرئاسة الجميكرية عمى األغمبية المطمقة لعدد أصكات  538عددىـ  ناخبا كا 
 .5صكتا فاز بمنصب رئاسة الجميكرية  270أم الناخبيف 

                                                           
1
 . 112/ حازم صادق : المرجع السابق ، ص  
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الرئيس . ذلؾ أف الناخبيف  اختيارالمرحمة تعد حاسمة في شأف  يذكر الفقو أف ىذهك 
الرئاسييف يعمنكف عمى نحك صريح ، أنيـ سيصكتكف لممرشح الديمقراطي أك المرشح 
الجميكرم ، بحيث يعرؼ مف ىذه المحظة مف ىك المرشح الفائز بالرئاسة مف بيف مرشحي 

لشعب األمريكي ىك الذم ينتخب الرئيس الحزبيف الكبيريف. كمف ىنا كاف القكؿ الشائع بأف ا
مف أجؿ  انتخابيـألف الناخبيف الرئاسييف يتعيدكف بالتصكيت لصالح مرشح الحزب الذم تـ 

 .1اختياره
كذلؾ ، يتحدد اسـ الرئيس المقبؿ لمكاليات المتحدة األمريكية بانتياء ىذه المرحمة في الغالب ف

ال بد أف يعمنكا مقدما اسـ الشخص ، سييف ألف المرشحيف لكي يتـ اختيارىـ كناخبيف رئا
 . 2الذم يصكتكف لصالحو في انتخابات رئاسة الجميكرية 

 رييف إنما يقـك في حقيقة األمألف الشعب كىك يقكـ بعممية اختيار ىؤالء الناخبيف الرئاس
باختيار رئيس الكاليات المتحدة ألف الناخب الرئاسي يعتبر بمثابة معبر عف إرادة الشعب 

كيتعيف أف يتصرؼ في ، كما يعتبر ككيبل عنو في ذلؾ ، يتعيف عميو أف يعمؿ كفقا إلرادتو ك 
 . 3حدكد ىذه الككالة
كبيريف ح لمرئاسة  حؽ قاصر عمى مف ينتمي ألحد الحزبيف الىؿ الترش   4كيتساءؿ البعض 

زاب دكف الحيادييف ، أم المستقميف الذيف ال ينتمكف إلى أح )الجميكرم كالديمقراطي (
 ؟ سياسية

الذيف ال  -لقانكف األمريكي يسمح لممستقميف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تككف بالنفي ألف ا
بالترشح لرئاسة الدكلة فبل يشترط أف يككف المرشح  ينتمي إلى أحد  -ألم حزب ينتمكف 
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 ،  االستقبلؿ.إال أنو لـ يحدث أف فاز أم مرشح مستقؿ بالرئاسة  ، منذ إعبلف  1األحزاب
 نجاحو . ية الحزبية في النظاـ األمريكي ك نظرا لسيادة نظاـ الثنائ

كبعد ىذه المرحمة يتحدد شخص الرئيس تحديدا مسبقا سكاء كاف منتميا لمحزب الجميكرم أك 
 الديمقراطي.
 –انتخاب رئيس الجميورية  -سيا: مرحمة االقتراع الرئ ةثالمرحمة الثال

 دكلة في حالة حصكلو عمى األغمبيةلمندكبيف لرئيس الفي ىذه المرحمة سنتكمـ عف اختيار ا
 األغمبيةالمطمقة لعدد أصكات المندكبيف . كاختيار مجمس النكاب لمرئيس إذا لـ يحصؿ عمى 

 المطمقة ألصكات المندكبيف .
 لرئيس الدولة  –ناخبي الرئيس  –أوال : اختيار المندوبين 

يجتمع الناخبكف كؿ  1804ـ إقراره في عاـ طبقا لمتعديؿ الدستكرم الثاني عشر ، كالذم ت
يقترعكف بنظاـ االقتراع السرم النتخاب الرئيس كنائب الرئيس . كيتعيف أف في كاليتو ، ك 

يككف كاحد منيما مف غير سكاف الكالية نفسيا . كيذكركف في بطاقات اقتراعيـ اسـ 
 . 2الشخص المختار لمرئاسة 

 ت، كتعمف أسماء المندكبيف الذيف فازكا في االنتخابا كتتكلى كؿ كالية فرز أصكات الناخبيف
العامة ليقكمكا نيابة عف األمة ، باختيار رئيسيا كاسـ الشخص المختار لمنصب نائب 

 . 3الرئيس 
ثـ يعدكف قكائـ مستقمة بأسماء جميع األشخاص الذيف اقترع النتخابيـ في منصب الرئيس   

يس ، مع ذكر عدد أصكات في منصب نائب الرئ كلجميع األشخاص الذيف اقترع النتخابيـ
كتمضى ىذه القكائـ مف جانبيـ بعد التثبت مف صحة محتكياتيا ثـ ترسؿ كؿ منيـ . 

 مختكمة إلى مقر حككمة الكاليات المتحدة بعنكاف رئيس مجمس الشيكخ . 

                                                           
1
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 ه القكائـ ثـكيتعيف عمى رئيس مجمس الشيكخ بمشيد مف الشيكخ كالنكاب أف ينظر في ىذ
يحصي عدد األصكات ، كالشخص الذم يظفر بأكبر عدد مف األصكات المعطاة لمنصب 

المندكبيف  –الرئاسة يصبح رئيسا. ىذا إذا كاف ىذا العدد أغمبية لعدد جميع الناخبيف 
ذا لـ يظفر أحد بيذه األغمبية . فحينئذ يختار عدد ال يتجاكز ثبلثة مف . ك  -الرئاسييف  ا 

أكبر قدر مف األصكات . كيبادر مجمس النكاب إلى اختيار الرئيس األشخاص الذيف فازكا ب
 . 1مف بينيـ طبقا لنظاـ االقتراع السرم

كالشخص الذم يظفر بأكبر عدد مف األصكات المعطاة لمنصب نائب الرئيس ينتخب نائبا 
ذا -المندكبيف الرئاسييف  –لمرئيس . ىذا إذا كاف العدد أغمبية لعدد جميع الناخبيف  لـ  . كا 

يظفر أحد باألغمبية فحينئذ يختار مجمس الشيكخ نائب الرئيس مف بيف االثنيف الذيف ظفرا 
 . 2بأكبر عدد مف األصكات في القائمة 

ه عمى األغمبية كمف ذلؾ يتضح أف اختيار الرئيس كنائبو مف المندكبيف الرئاسييف يتكقؼ فكز 
 ليست األغمبية النسبية لممندكبيف . المطمقة ك 
سريا ، كرغـ االلتزاـ الحزبي الدقيؽ ، فإف المندكبيف أحرارا في إعطاء  بجعؿ االنتخا كما أف

 .3أصكاتيـ لمف يشاؤكا مف المرشحيف ، جميكريا كاف أـ ديمقراطيا أـ مستقبل 
كخشية قياـ المندكبيف بتغيير أصكاتيـ ، فإف بعض الكاليات أصدرت قكانينيا المحمية تربط 

ختياره لممرشح لمرئاسة ، ألف الناخبيف في الكاقع ما اختاركه إال بيف انتخاب المندكب كا
 . كيتـ ىذا االنتخاب في منتصؼ ديسمبر . 4ليختار رئيسا معينا 

 -الذيف انتخبكا مف أجمو -كرغـ أف انتخاب المندكبيف الرئاسييف ما تـ إال إلعطاء الرئيس 
يا المندكبكف باختيار مرشح رئاسة أصكاتيـ ، فإف الكثير مف الحاالت في الماضي ،  قاـ في
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 باختيار دقيؽ كرغـ أف قياـ المندكب في ظؿ نظاـ حزبي .أخر غير الذم انتخبكا مف أجمو 
 . 1 غير مقبكؿ كيتعارض مع التقاليد السياسية عمبليعد  غير المرشح الذم انتخب مف أجمو

الة فكزه باألغمبية اسـ الرئيس الجديد في ح كبعد فرز األصكات يعمف رئيس مجمس الشيكخ
انتقؿ حؽ االختيار مف المندكبيف إلى ، فإذا لـ يفز بيذه األغمبية أم مرشح  المطمقة ،

 .كما أشرنا سابقا مجمس النكاب الختيار الرئيس، كمجمس الشيكخ الختيار نائب الرئيس 
 2ثانيا : اختيار مجمس النواب لمرئيس 

عمى األغمبية المطمقة لممندكبيف انتقؿ إذا لـ يحصؿ أحد مف المرشحيف لمنصب الرئيس 
 ىذا المسمؾاتخاذ قد عاب البعض عمى لك  . 3االختصاص في االختيار إلى مجمس النكاب 

كاعتبركه مخبل بمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم يعتبر مف الضمانات الجكىرية التي يقـك 
 عمييا النظاـ الديمقراطي .

عمى أساسو مجمس النكاب إذا لـ يحصؿ مرشح  الذم يختار سمكبلـ يستعمؿ األ كما أنو
عمى أغمبية األصكات االنتخابية سكل مرتيف ، كاحدة في حالة جكف ككنسي آدمز سنة 

 . 4 1801، كالثانية في حالة تكماس جيفرسكف سنة  1825
 ... إذا كاف" تنص عمى أنو :  1787مف الدستكر  –الفقرة الثانية  –ككانت المادة الثانية 

ير كاحد ظفركا بأغمبية كليـ عدد متعادؿ فحينئذ يبادر مجمس النكاب إلى أف يختار ىناؾ غ
ذا لـ يظفر أحد باألغمبية يختار مجمس النكاب الرئيس  باالقتراع السرم كاحدا منيـ رئيسا . كا 
بالكيفية عينيا مف الخمسة الفائزيف بأكبر عدد مف األصكات في القائمة . كلكف عند اختيار 

خذ األصكات بحسب الكاليات عمى أف يككف لممثمي كؿ كالية صكت كاحد . الرئيس تؤ 
كيتألؼ النصاب القانكني البلـز ليذا الغرض مف عضك أك مف ثمثي أعضاء الكاليات كأغمبية 

 جميع الكاليات ضركرية لبلختيار .
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 نائباكبعد اختيار الرئيس عادة يصبح الشخص الذم يظفر بأكبر عدد مف أصكات الناخبيف 
لكف إذا أصبح الثنيف أك أكثر عدد متساك مف األصكات تعيف عمى مجمس لمرئيس . ك 

 .  1الشيكخ أف يختار منيـ نائب الرئيس باالقتراع السرم ..." 
مف المرشحيف عمى أصكات متساكية فحسب الدستكر األمريكي أنو في حالة حصكؿ اثنيف 

ت فإف مجمس النكاب يتكلى ىي كذلؾ تمثؿ أعمى األصكات التي أعطيت في انتخاباك 
 انتخاب أحدىما باالقتراع السرم .

فإذا فشؿ أم مف المرشحيف في الحصكؿ عمى األغمبية انتقؿ االختصاص إلى مجمس 
النكاب أيضا ، كالتصكيت ىذه لمرة لف يككف مف األفراد باعتبار أف كؿ عضك لو صكت في 

 . 2باعتباره ممثبل لمكاليات انتخاب الرئيس بؿ إف االختصاص في ىذه الحالة لممجمس 
كفي ىذه الحالة تتكلى كؿ كالية إجراء  حة االنعقاد حضكر ثمتي الكاليات ،كيشترط لص

االنتخابات الختيار الرئيس كمف مجمكع أصكات الكاليات الحاضرة لبلقتراع يعمف الرئيس 
س في الفائز كىك الحاصؿ عمى أغمبية أصكات الكاليات الحاضرة ، كيميو نائب الرئي

 األصكات .
فإذا حدث في ىذه المرة أيضا حصكؿ اثنيف أك أكثر عمى عدد متساكم مف األصكات تعيف 

 عمى مجمس الشيكخ أف يختار منيـ نائب الرئيس باالقتراع السرم . 
كنظرا لمنتائج الناجمة عف ىذه الطريقة المعقدة كاعتبار الحاصؿ عمى أعمى األصكات ىك 

رئيس فقد تحرؾ المؤسس الدستكرم إلى تعديؿ ىذا النص في يكليك الرئيس كمف يميو نائب ال
الثاني عشر ، كالذم فصؿ بيف انتخاب الرئيس  مبحيث جاء التعديؿ الدستكر  3 1804سنة 

                                                           
 . 285، ص  1966/ د مصطفى أبك زيد فيمي : النظاـ الرئاسي في أمريكا ك مصر ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  1

 . 119 مد عبد المقصكد خميؿ : المرجع السابؽ ، ص 
، ص  1999 –ق  1419/ مجمكعة مف الباحثيف كالعمماء : المكسكعة العربية لمدساتير العالمية ، الطبعة الثانية ، مؤسسة أعماؿ المؤسسة لمنشر كالتكزيع ،  3

683 . 
تـ  1795اد عمى السبع األصمية  كفي سنةتـ إجراء عشر تعديبلت عميو بإضافة عشر مك  1791في سنة ، ك  1779ريكي ساريا ك نافذا سنة أعمف الدستكر األم 

التعديؿ الخامس عشر  1870كسنة  التعديؿ الرابع عشر 1868سنة التعديؿ الثالث عشر ك  1865التعديؿ الثاني عشر كسنة  1804كسنة التعديؿ الحادم عشر 
التعديؿ العشركف كالحادم  1923عديؿ التاسع عشر كسنة الت 1920التعديؿ الثامف عشر كسنة  1919كسنة  السابع عشرالتعديؿ السادس عشر ك   1912كسنة 

التعديؿ الخامس  1967التعديؿ الرابع كالعشركف كسنة  1964نة التعديؿ الثالث كالعشركف كس 1961سنة التعديؿ الثاني كالعشركف ك  1951سنة كالعشركف ك 
 لعشركف .التعديؿ السابع كا 1992كسنة التعديؿ السادس كالعشركف  1971سنة ركف ك العشك 
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كنائبو ، كجعؿ انتخاب كؿ منيما في بطاقة خاصة حيث كرد بالتعديؿ : " الشخص الذم 
 اسة يصبح رئيسا .يظفر بأكبر عدد مف األصكات المعطاة لمنصب الرئ

 ىذا إذا كاف ىذا العدد أغمبية لعدد جميع الناخبيف أم المندكبيف الرئاسييف 
ذا لـ يظفر أحد بيذه األغمبية  فحينئذ يختار عدد ال يتجاكز ثبلثة مف األشخاص الذيف  كا 

مجمس النكاب إلى  ركيباد.  فازك بأكبر قدر مف األصكات في قائمة المنتخبيف لمرئاسة
 السرم . تراعاالقالرئيس مف بينيـ طبقا لنظاـ اختيار 

األصكات بحسب عدد الكاليات ، حيث يككف لممثمي  ذكلكف عند اختيار الرئيس يراعى أخ
ليذا الغرض يتألؼ مف عضك أك أعضاء  ـكؿ كالية صكت كاحد ، كالنصاب القانكني البلز 

ؽ االختيار ، ك إذا لـ يختر عف ثمثي الكاليات ، كأغمبية جميع الكاليات تككف ضركرية لتحقي
مجمس النكاب رئيسا ، عندما تقع عميو تبعة االختيار ، قبؿ اليـك الرابع مف شير مارس 
التالي ، فحينئذ يتصرؼ نائب الرئيس كرئيس أسكة بما قد يحدث في حالة كفاة الرئيس أك 

 . 1عجزه عجزا دستكريا ... 
مجمس النكاب لمرئيس عمى الثبلثة  في المكضكع ، ىك قصر اختيار التعديؿ الرئيسيك 

 ائؿ الحاصميفالحاصميف عمى أعمى األصكات . حيث كاف عددىـ قبؿ التعديؿ الخمسة األك 
 . 2اختيار نائب الرئيس منفصبل عف انتخاب الرئيسعمى أعمى األصكات .ك 

كالمبلحظة الجديرة بالتنكيو ، أف انتخاب مجمس النكاب لمرئيس قد رفض مف كاضعي 
ألف استقبللو كسمطة  تابعا ألحد المجمسيف النيابييف  ، حتى ال يككف رئيس أمريكا الدستكر

 .  3مقصكد بذاتو 
 

                                                           
1
 . 91/ حمٌد الساعدي : المرجع السابق ، ص  
2
 . 360/ سعد محمد عبد المقصود خلٌل : المرجع السابق ، ص  
3
 . 111 – 119/ حازم صادق : المرجع السابق ، ص  
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األكلى كرغـ أف مجمس النكاب لـ يقـ باختيار الرئيس إال مرتيف في تاريخ الدكلة األمريكية ، 
م ، فإف ما حدث في المرة األكلى جعؿ المؤسس الدستكر  1825الثانية سنة ك  1801سنة 

 . 18041األمريكي يتحرؾ سريعا إلجراء التعديؿ الثاني عشر سنة 
كسكاء تـ انتخاب الرئيس باألغمبية المطمقة لممندكبيف الرئاسييف أك بأغمبية مجمس النكاب ، 

 .    1922طبقا لمتعديؿ الدستكرم الذم تـ سنة  ، 2يناير  20تكلى المنصب ظير يكـ يفإنو 
كات قابمة لمدة أربع سن انتخابوظاـ الرئاسي األمريكي ، يتـ فرئيس الدكلة  في النكعميو 

إذا ما  ، المدة أك باإلقالة بانتياءأك  باالستقالةتنتيي كاليتو بالكفاة أك لمتجديد مرة كاحدة . ك 
 حكـ عميو بالخيانة العظمى أك خرؽ الدستكر . 

أم بعدما يقرب مف ، ية لاتيناير مف السنة ال 21يتكلى الرئيس الجديد منصبو رسميا في ف
كيقكـ ىذا األخير ، يناير  20 في كتنتيي مدة سمفو. شيريف كنصؼ مف تاريخ انتخابو 

بتصريؼ ، طكاؿ المدة سالفة الذكر أم منذ انتخاب خمفو حتى تاريخ تكليتو لممنصب رسميا 
 .3 1961كىذا طبقا لمتعديؿ الثامف كالعشركف لمدستكر األمريكي لسنة . أمكر الدكلة 

يتكلى نائب الرئيس مياـ السمطة التنفيذية في حاؿ شغكر منصب الرئاسة . أك في حالة ك 
عجز الرئيس عف القياـ بمياـ  كظيفتو . مع العمـ أف نائب الرئيس ىك في ذات الكقت رئيس 

 مجمس الشيكخ .
ؾ كذل، كيتبيف أف األحزاب السياسية تمعب دكرا حاسما في تكلية المرشح لمرئاسة في أمريكا 

 مف جانبيف :
أف األحزاب السياسية ىي التي تحدد المرشحيف لمنصب الرئاسة كىـ غالبا أعضاء  - 1

 بيا.

                                                           
1
 . 363خلٌل : نفس المرجع ، ص سعد محمد عبد المقصود /  
2
 . 113/ حازم صادق : نفس المرجع  ، ص  

3
 /  Jean Gicquel : Op . Cit , p 408 – 412 . 

   - Jacques Cadart : Op . Cit , p 580 . 
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أف اختيار المرشح في االنتخابات الرئاسية يتـ في الغالب كفقا النتمائو الحزبي حيث  - 2
يسيطر عمى الكاليات المتحدة حزباف رئيسياف ىما الحزب الديمقراطي الذم يسيطر عمى 

 . اليات الجنكب كالحزب الجميكرم الذم يسيطر عمى كاليات الشماؿ ك 
ألف الناخبيف ال يقدمكف عمى التفكير ، ذيف الحزبيف النادر أف يفكز مرشح ال ينتمي ليكمف 

ألنيـ يعممكف أف فرصة ىذا المرشح في ، في اختيار مرشح لحزب ثالث أك مرشح مستقؿ 
ؿ دالء بصكتو في الغالب لمرشح مستقلناخب عف اإلمما يبعد ا، الفكز تكاد تككف معدكمة 
 . 1 أك ينتمي إلى حزب ثالث

 األمريكي  سرئيال انتخابطريقة  تقييمالمطمب الثالث : 
 ظر في نصكص اإلتحادإلعادة الن 1787المؤتمر الدستكرم في فيبلدلفيا سنة  اجتمعحينما 

 انتيىلقد المتحدة األمريكية . ك الكاليات  ىك االجتماع الذم انتيي بكضع دستكرالتعاىدم ك 
، عف طريؽ ىيئة مندكبيف  2غير المباشر االنتخاباألمر في ىذا الدستكر، باألخذ بنظاـ 

 الفقرة الثانية مف القسـ ىذا األمر نصنظـ الرئيس . ك  باختياريقكمكف نيابة عف الشعب 
 مف ىذا الدستكر عمى النحك التالي : الثانيةمف المادة  كؿاأل
بالطريقة التي يحددىا المجمس التشريعي فييا ،  بتعييف عدد مف الناخبيف كؿ كالية ك  تقكـ" 

" مساك لمعدد الكمي لممثمي تمؾ الكالية في مجمس الشيكخ electorsالرئاسييف أك المندكبيف "
. عمى أال يككف مف بينيـ أحد أعضاء أم مف المجمسيف أك شاغؿ منصب في النكابك 

 .3" االنتقاليةالحككمة 
 االنتخاباتمسار تمعب دكرا رئيسيا في تحديد شكؿ ك أف األحزاب السياسية في أمريكا  كما -
كؼ أف  المندكبيف س األمريكي كانت إرادتيـ تتجو إلىالدستكر  ككاضعفإذا كاف سية ، االرئ

األحزاب  ظيكر كلكف .الرئيس  شخص اختيار، في يمارسكف حريتيـ الشخصية كاممة

                                                           
1
 / نقصد بالحزب الثالث ، حزب آخر غٌر الحزبٌن الكبٌرٌن الحزب الجمهوري والحزب الدٌمقراطً .  
2
 . 304/ أحمد كمال أبو المجد : المقال السابق ، المرجع السابق ، ص 
3
 . 12نجا : المرجع السابق ، ص / عادل محمد إبراهٌم أبو ال 
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أدكات كسيطة ىذه الصكرة تماما . كحكؿ المندكبيف إلى مجرد  ر  ي  غ   ىاانتشار السياسية ك 
 يختارىا الناخبكف عمى أساس أنيـ سكؼ يختاركف مرشحا معينا .

أحد المرشحيف لمرئاسة  اختياربعبارة أخرل فإف الناخب ال يختار المندكب تـ يترؾ لو ميمة ك 
نما يختار المندكب الذم يعمـك  . كمف ىنا فإف نتيجة مرشحا معينا سمفا أنو سكؼ يختار ا 

ف كانكا يمتزمكف أماـ الجماىير  .المندكبيف باختيارتتحدد  االنتخابات فالناخبكف الرئاسيكف كا 
الشعبية التي تقـك بانتخابيـ عمى نطاؽ الكالية بانتخاب مرشح الحزب لمرئاسة في حالة فكزىـ 

نما ىك التزاـ أدبي  .   1إال أنو ليس التزاما قانكنيا كا 
المندكب يمـز  تماما . كصار استقبلليـفقد المندكبكف  يكر األحزاب السياسيةبظ ىكذاك 

. كمع ذلؾ فقد  انتخابور ىك مف أجؿ يت  خ  ئيس الذم رشحو الحزب أك الذم أ  الر  باختيار
 . 2االلتزاـظيرت حاالت فردية نادرة أخؿ فييا المندكبكف بيذا 

يبتعد  ، رئيس األمريكي ىك نظاـ انتخاب غير مباشرمما سبؽ يتبيف أف نظاـ انتخاب الك  -
كالذم  ، 3كىك االنتخاب الشعبي المباشر، عف األسمكب الديمقراطي األمثؿ في االنتخابات 

يعني فالمباشر يتيح لمشعب أف يمارس حقو كامبل في اختيار الرئيس . أما األسمكب غير 
ف عمى ما سبؽ أ   كقد يرد البعض . ذا الحؽ إلى بعض أفراد الشعب فقطانتقاؿ ممارسة ى

سكؼ يحقؽ فكائد ،  إسناد انتخاب الرئيس لصفكة ممتازة قادرة ككاعية عمى اختيار الرئيس 
 . 4 كثيرة
أنو في حالة عدـ فكز أم  5مدستكر األمريكي الثاني عشر لتعديؿ كنبلحظ أيضا طبقا لم -

مجمع االنتخابي لمرئيس فإنو مف المرشحيف لمرئاسة باألغمبية المطمقة ألصكات أعضاء ال

                                                           
1
 .   111/ د حازم صادق : المرجع السابق ، ص  
2
 مونروبدال من  جون اوفرلمصلحة  wiliam plumerصوت    3110/ فً سنة  

 صوت مندوب دٌمقراطً لمصلحة قاض عرف عنه تطرفه فً التفرقة العنصرٌة . 3216و فً سنة  

 صوتا من أصوات المندوبٌن رغم أنه لم ٌكن مرشحا  من أي من الحزبٌن . 31ن فرجٌنا على م هاري بينحصل السناتور 3260و فً سنة 
3
 . 116/ د حازم صادق :  المرجع السابق ، ص  
4
 و ما بعدها . 22/ د أحمد شوقً محمود : المرجع السابق ، ص  
5
 . 3104 –جوان  –/ ٌونٌو  31/ تم التصدٌق على التعدٌل الثانً عشر فً   
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يككؿ طبقا لمدستكر األمريكي لمجمس النكاب عممية انتخاب الرئيس مف بيف أكبر عدد 
 . 1عمى ثبلث مرشحيف لؤلصكات التي حصؿ عمييا 

 أف ىذه الطريقة منتقدة مف جانبيف :  كال شؾ
حـر الشعب سمطة البث النيائي في اختيار الرئيس كت لنكاب: أنيا تسند لمجمس ا األول

ر مف يراه جديرا اختياالحكـ عمى ىؤالء المرشحيف ك يح ك صاحب السيادة األصيؿ مف الترج
أنو كاف مف األفضؿ في ىذه الحالة إتاحة الفرصة لمشعب األمريكي في بمنصب الرئاسة ك 

يف حصمكا عمى أكبر مف ح بنفسو مف بيف مرشحي الرئاسة الذالفصؿ في اختيار المرش
 . ألغمبية المطمقة لؤلصكات التي سيحصؿ عمييا كؿ منيـ بعد االنتخابكذلؾ بااألصكات 

 ،الرئيس اختيارالتشريعية قرار  : إف ىذه الطريقة تسند لمجمس النكاب صاحب السمطةالثاني 
فضبل ، الذم يقـك عميو النظاـ الديمقراطي ، أف ذلؾ يخؿ أكال بمبدأ الفصؿ بيف السمطات ك 

ره ،كمف ثـ قاـ باختيا ، الذمالرئيس خاضعا لمجمس النكاب  عف أف ىذه الطريقة قد تجعؿ
ف طريؽ االنتخاب الشعبي تـ انتخاب الرئيس األمريكي كنائبو عييككف األجدر أف  فإنو

 ليس عف طريؽ المندكبيف الناخبيف لمرئيس في المجمع االنتخابي . ك ، المباشر 
مكانية تجديد الترشح ليا عم ى الديمقراطية في النظاـ السياسي أما عف أثر مدة الرئاسة كا 

األمريكي ، فالمبلحظ أف انتخابات الرئيس في النظاـ الرئاسي األمريكي تجرم كؿ أربع 
سنكات ، كبالتحديد في شير نكفمبر مف السنة الرابعة . كبتماـ االنتخاب يتكلى الرئيس 

مف شير  20ـك ، كتنتيي مدة الرئاسة ي2مف شير يناير الذم يمي انتخابو  20منصبو في 
 يناير مف السنة الرابعة .

كقد كاف يعاد انتخاب رئيس الكاليات المتحدة بعد انتياء مدتو لمدد أخرل دكف أم قيكد إلى 
، بعد انتياء مدتو . كقد  1797أف تكلى جكرج كاشنطف ، الذم رفض إعادة انتخابو سنة 

دما تكلى الرئيس فرانكميف اعتبر قراره السابؽ بمثابة سابقة ال يصح اإلخبلؿ بيا . كعن
                                                           

1
نة أمانً فهمً ) ترجمة ( ٌحً الجمل ) تقدٌم ( : دساتٌر العالم ، المجلد األول ، الطبعة األولى ، المركز القومً للترجمة ، القاهرة ، س /   

 . 19،  16، ص  6009
2
 . 6039ٌناٌر  60/ باشر الرئٌس األمرٌكً الحالً دونالد ترامب الرئاسة فعلٌا ٌوم  
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بغض النظر عف  1940ركزفمث ، أخؿ بيذه القاعدة ، حيث انتخب لمدة ثالثة سنة 
الظركؼ االستثنائية التي كانت تمر بيا الكاليات المتحدة في ذلؾ الكقت ، بؿ إنو قد استفاد 

 .1 1944مف مدة رابعة سنة 
أصبح  2 1951دستكر األمريكي عاـ الذم أجرم عمى ال كلكف بعد التعديؿ الثاني كالعشركف

مف غير الجائز أف يبقى الرئيس ألكثر مف مدتيف رئاسيتيف ، كبالتالي فبل يستمر سكل 
 .  3ثمانية سنكات في رئاسة الدكلة 

كلقد لقي ىذا التعديؿ قبكال حسنا لدل بعض الفقياء ، عمى أساس أنو مف غير المتصكر، أف 
النفسية البالغة التي يتطمبيا منصب الرئاسة ألكثر مف يتحمؿ إنساف األعباء الجسمانية ك 

. كما أف استمرار المرشح لمدة أكثر مف ثمانية سنكات ، مف شأنو أف يؤثر  4ثماف سنكات 
عمى النظاـ الجميكرم في أمريكا ، كالذم يؤسس عمى النظاـ الديمقراطي ، حيث يقـك عمى 

ـ ، كال يحصر ذلؾ في شخص كاحد لمدة تكاتؼ األغمبية التي تستمر عمى تسيير دفة الحك
 قد تطكؿ عمى النحك الذم يؤدم إلى استبداده .

كفي حالة فراغ منصب الرئاسة بالكاليات المتحدة ، أك تعذر مزاكلة الرئيس ألعمالو ألم 
. فإذا كاف منصب 5سبب مف األسباب ، يحؿ محمو نائب الرئيس حتى تنتيي مدة الرئاسة 

.  6ب الكفاة أك االستقالة يتكلى رئيس مجمس النكاب منصب الرئاسة نائب الرئيس شاغرا بسب
بسبب مرضو ، فيثار التساؤؿ  1955ادمز محؿ أيزنياكر عاـ  كقد حدث أف حؿ شيرسماف

 عف اإلجراء الذم يتبع في حالة خمك منصب نائب الرئيس ؟ 
 

                                                           
1
 . 142، ص  / حازم صادق : المرجع السابق 
2
 . 3213فبراٌر  61/ تم التصدٌق على على التعدٌل الثانً و العشرٌن فً   

3
/ Jean Gicquel : op . cit , p 409 .  

4
 . 66/ سعد عصفور: المبادئ األساسٌة فً القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة ، منشأة المعارف ، اإلسكندرٌة ، بدون سنة طبع  ، ص  
5
 . 99،  96: المرجع السابق ، ص  / حمٌد الساعدي 

 . 314محمد عبد الصادق الملٌجً ٌونس : المرجع السابق ، ص  -  
6
 . 110/ د حازم صادق : المرجع السابق ،  
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ف يجكز لمرئيس أف يخ 1طبقا لمتعديؿ الخامس كالعشركف لمدستكر األمريكي  تار نائب جديد كا 
 .           2إال بعد مكافقة األغمبية المطمقة في الككنغرس  كاف ال يمارس عممو 

 الفرنسي السياسي ئيس الدولة في النظامالمبحث الثالث : اختيار ر 
ما يكضح  3يث يمكف القكؿ بأف فرنسا تعد مثبل رائعا لمدساتير المتنكعة ألف في تاريخيا الحد

 .  4نشأ عف كؿ منيا نظاـ دستكرم يختمؼ عف األخر ير شتى،أنيا مرت بدسات
فترات مف االستقرار ترات مف عدـ االستقرار السياسي ك يتميز بف فالنظاـ الدستكرم الفرنسي

     15ـ لـ يعش أم نظاـ سياسي أكثر مف مدة تتراكح ما بيف 1870السياسي ، فقبؿ عاـ 
بذلؾ استعادت نظاـ كاحد سبعيف عاما ، ك دستكر  ـ فقد عاش1870سنة أما بعد سنة  18ك

ستقرار السياسي ، الفترة ف بفترتيف مف االا حيث تميزت ىذه الحقبة مف الزميفرنسا تكازن
ف يحكـ ىذه الفترة السابؽ عمى الثكرة الفرنسية ، ككا طكيمة األمد كىي العيد القديـ األكلى 

قصيرة األمد عف الفترة  ىيك  الثانية ،ما الفترة دستكر عرفي كمية ، تطكر في مركنة تامة . أ
يكرية انتيت بسقكط تمؾ الجمـ ك 1875ة الثالثة التي بدأت عاـ تشمؿ عيد الجميكرياألكلى ك 

لكنو كاف دستكرا مكجزا  تميزت ىذه الفترة بدستكر مكتكب ـ ، ك 1940يكليك عاـ  10في 
 . 5مقتضبا 

طية في فرنسا فإف النظاـ الدستكرم في الديمقرالمحرية ك مع أف الثكرة الفرنسية تعد منارا ك 
تخممتو  لـ يتميز بالطابع الديمقراطي دائما بؿ 1789فرنسا منذ قياـ الثكرة الفرنسية عاـ 

ىدار حقكؽ األفراد ك   .6حرياتيـ العامةفترات مف الديكتاتكرية كا 
                                                           

1
 . 3269فبراٌر  30/ تم التصدٌق على على التعدٌل الخامس والعشرٌن فً   
2
 . 110/ د حازم صادق : نفس المرجع ، ص  
3
 الحدٌث لفرنسا عرف لحد الساعة خمس جمهورٌات : التارٌخ السٌاسً   

 (  3104 – 3926الفرنسٌة األولى )  ةالجمهورٌ 

 ( 3116 – 3141الفرنسٌة الثانٌة  )  ةالجمهورٌ 

 (  3240 – 3190الفرنسٌة  الثالثة  )  ةالجمهورٌ

 (  3211 – 3246الفرنسٌة  الرابعة  )  ةالجمهورٌ

 إلى ٌومنا هذا (  – 3211الفرنسٌة الخامسة  )  ةالجمهورٌ
4

 /  Marrie – Anne Cohendet : Connaissance du Droit , Le Président de La République , Le Chef de L’ Etat dans 

L’histoire Français , Dalloz , 2002 , p 78 – 91 . 

- Maurice Duverger : Science Politique , Le Système Politique Français , 18’ édition ,  P.U.F , 1985 , p 105 – 123 
5
 . 321/ عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص   
 . 30، ص  2006، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  التطكر الدستكرم في فرنسا/ د عبد العظيـ عبد السبلـ : تطكر األنظمة الدستكرية ،  6
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تعتبر فرنسا قد طبقت  1792أغسطس سنة  10منذ ظيكر النظاـ الجميكرم في فرنسا في ك 
 كىذا مف الناحية الدستكرية. 1نظاـ حككمة الجمعية النيابية 

الرئاسة الجماعية انطبلقا مف مبدأ أف بنظاـ حككمة الجمعية النيابية ك  يأتي أخذ الفرنسيكفك 
 .2األمة ال يجكز أف يحكميا فرد كاحد لمخالفة ذلؾ لمنظاـ الجميكرم 

الثكرات تتعاقب فقد استمرت الفتف ك  3بةىذا المبدأ سارت عميو الجميكريات الفرنسية المتعاقك 
الذم اتبعت فرنسا في ظمو نظاـ الحكـ الجميكرم  1875عمى فرنسا حتى صدر دستكر 

انتقالو مف الممكيات إلى الذم يعتبر األصؿ في تطبيؽ كانتشار النظاـ البرلماني ك ي ك البرلمان
 .4الجميكريات 

التي عمى ك  (  حت بالممؾ ) لكم فيميبتي أطاعقب ثكرة الشعب الفرنسي ال 1848منذ عاـ ك 
تتكلى زماـ األمكر في الدكلة ، تألفت جمعية تأسيسية لأعمف قياـ الجميكرية الثانية ، ك أثرىا 

تيا كضع دستكر تمؾ الجميكرية ، قد عينت ىذه الجمعية لجنة مف ثمانية عشر عضكا ميمك 
بناء عمى بكاسطة الشعب ، ك الطريؽ المباشر جعؿ ىذا الدستكر اختيار رئيس الجميكرية بك 

ذلؾ اختار الشعب الفرنسي " البرنس لكيس نابميكف بكنابرت " ابف أخ نابميكف بكنابرت رئيسا 
 . 5لمجميكرية 

قد لقي ىذا األسمكب معارضة عنيفة مف جانب بعض أعضاء تمؾ الجمعية إذ احتجكا بأف ك 
لشعب عمى إنساف يرغب في اىذا االختيار قد ينجـ عنو نتائج سيئة ، إذ قد يقع اختيار 

 .6ىك ما قد يؤدم إلى اإلطاحة بالنظاـ الجميكرمالسمطة ك 

                                                           
 .  276، ص  السابؽالمرجع  / د محسف خميؿ : 1
 . 237، ص  1967/ د آدمكف رباط : الكسيط في القانكف الدستكرم العاـ ، دار العمـ لممبليف ، بيركت ،  2
 . 135/ د سعد محمد عبد المقصكد خميؿ : المرجع السابؽ ، ص  3

4
  / Maurice Duverger : Op.Cit , p 69 : 

 " les lois constitutionnelles de 1875 : il n’y a pas de Constitution de 1875 …elle s’est bornée à voter trois 

modestes lois constitutionnelles la loi du 24 février ; relative au Sénat ,la loi du 25 février, relative à 

l’organisation des pouvoirs publics, la loi du 16 juillet , sur les rapports des pouvoirs publics  " . 

 ك ما بعدىا .  32د عبد العظيـ عبد السبلـ : المرجع السابؽ ، ص      -
 . 196/ د عادؿ عبد المعيف عبد الكىاب بشر : المرجع السابؽ ، ص   5
6
 . 363، ص  3216/ د عثمان خلٌل عثمان : المبادئ الدستورٌة العامة ، مطبعة مصر ،  
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صدقت تكقعات المعارضيف الختيار رئيس الجميكرية بكاسطة الشعب. فمـ يمبث لكيس ك 
قاـ ك  ،نابميكف بكنابرت في الحكـ إال قميبل حتى حؿ المجمس الدستكرم ، ثـ ألغى الدستكر

و بتفكيضو في إنشاء دستكر أصدر مرسكما يطالب الشعب فيك   02/12/1851بانقبلب في 
 .1عدد مف المبادئ التي قاـ االنقبلب عمى أساسيايتضمف 

في إعداد دستكر ، كفي استجاب الشعب الفرنسي لطمب لكيس نابميكف بكنابرت بتفكيضو ك 
 منحو الدستكر االستمرار في الحكـ لمدة عشرة سنكات .  14/1/1852
أقاـ احة بالنظاـ النظاـ الجميكرم . ك مكف "لكيس نابميكف" مف اإلطت 7/12/1853فيك 

 "باألمير الرئيس اإلمبراطور الثالث".لقب الثانية عمى أساس تكارث الحكـ، ك اإلمبراطكرية 
الذم تبنى  25/2/1875ؿ ىذا االنقبلب دكف قياـ دستكر الجميكرية الثالثة في ك لـ يحك 

ابميكف.كقد تمسكت األمة الفرنسية في ظؿ ىذا الدستكر ذات المبادئ التي نادل بيا لكيس ن
بأف تختار الييئة النيابية رئيس الجميكرية باألغمبية المطمقة لؤلعضاء مجمس الشيكخ 

 . 2كمجمس النكاب ، المجتمعيف معا في ىيئة مؤتمر " جمعية كطنية" 
في ظؿ دستكر  كما تأكد أسمكب اختيار رئيس الجميكرية عف طريؽ الييئة النيابية أيضا

 . 19463/ 27/10الجميكرية الرابعة الفرنسية الصادر في 
عمى طريقة  الجميكرية في الدساتير الفرنسيةسنكتفي في دراستنا لطريقة اختيار رئيس ك 

، كلكف قبؿ ذلؾ  1958سنة ك  1946اختيار رئيس الجميكرية في دستكرم فرنسا لسنة 
 ح لرئاسة الدكلة . سنعرض لمبحث في الشركط المطمكبة في المرش

الشركط  بحيث سنتكمـ في المطمب األكؿ عف عميو سنقسـ ىذا المبحث إلى ثبلث مطالبك 
ر طريقة اختيا في المطمب الثاني سنتكمـ عفك  ح لرئاسة الجميكرية الفرنسيةمرشالبلزمة في ال

                                                           
1
/ Maurice Duverger : Science Politique , Le Système Politique Français , op.cit , p 215 . 

،  3261د عبد الحمٌد متولً : القانون الدستوري و األنظمة السٌاسٌة و مبادئها الدستورٌة فً الدٌمقراطٌات الغربٌة  ، دار المعارف ، مصر ،  - 

 .   336ص 
2

 . 329لسابق ، ص د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع ا/  
3
 . 633/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : نفس المرجع ، ص  
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ة طريقة اختيار رئيس الجميكري عففي المطمب الثالث ك  1946رئيس الجميكرية في دستكر 
 . 1958في دستكر 

 الفرنسي  السياسي المطمب األول : شروط ترشيح رئيس الدولة في النظام
مف تـ يبدك دكره ،ك  يحتؿ رئيس الدكلة مركزا مرمكقا في الدكلة ، فيك يضطمع بأخطر المياـ

في غاية األىمية . لذلؾ كاف مف المنطقي أف تضع النظـ السياسية المعاصرة شركطا معينة 
 . 1قيا في المرشح لشغؿ منصب رئيس الدكلة يمـز تحقي

في فرنسا مف أىمية ، كىذه األىمية لمترشيح تتطمب شركطا فبلبد لممرشح لرئاسة الجميكرية 
 . 2مكضكعية كشركطا شكمية 

بعض الشركط التي ينبغي تكافرىا في المرشح لمنصب  معظـ الدساتير المعاصرة تتفؽ حكؿ
كط األخرل .كما تختمؼ تمؾ الدساتير حكؿ ما إذا كاف رئيس الدكلة كتختمؼ في بعض الشر 

 ي المرشح لشغؿ منصب رئيس الدكلة .ذكريمـز النص عمى الشركط التي ينبغي تكافرىا ف
أنو يمكف االستدالؿ عمى تمؾ الشركط  أـ،  ة في نصكص ترد في صمبياتمؾ الشركط صراح

 ف نصكص كردت في قكانيف أخرل .ضمنا م
حديد شركط شغؿ منصب عند ت إلى تساؤؿ آخر حكؿ ما إذا كاف يجكزكىذا األمر ، أدل  

، التي قد ترل أف ىناؾ  جديدة مف قبؿ السمطة التشريعية اإضافة شركط رئيس الدكلة ،
 تكممتو.ا الخصكص يجب نقصا في ىذ

أف أم تشريع يضيؼ شركطا جديدة إلى الشركط التي  بعض الفقياء  ا الصدد يرلكفي ىذ
افة قيد جديد لـ تكر لتكلي منصب الرئاسة يعد تشريعا معدال لمدستكر بإضنص عمييا الدس
 .3كمف ثـ فيك تشريع باطؿ كغير دستكرميتطمبو الدستكر .

                                                           
قاىرة ، / د زيف بدر فراج : الشركط المتطمبة في رئيس الدكلة في النظـ السياسية المعاصرة ك في الشريعة اإلسبلمية ، دار النيضة العربية ، ال 1

 ك ما بعدىا . 54، ص  1994
2
 /  Jean Gicquel :   Op Cit , p 554 .  

 .   99/ د أحمد شكقي محمكد : المرجع السابؽ ، ص  3
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ا المسمؾ يفتح بابا كاسعا لتحكـ السمطة التشريعية في ثؿ ىذم أفحجة ىذا الفريؽ في رأيو ك 
عمى ذلؾ أف العرؼ  كيضيؼ بؿ، السمطة التنفيذية بأسرىا  كيضعؼ منصب الرئاسة

جديدة لمنصب الرئاسة لـ يتضمنيا  االدستكرم ال يجكز لو أف يعدؿ الدستكر بإضافة شركط
 الدستكر .

ا لـ يتضمف الدستكر أم االتجاه قد يؤخذ بو إذا يذىب جانب آخر مف الفقو إلى أف ىذبينما 
فبل ضير مف  شركط إضافةأما في حالة بالشركط المتطمبة في رئيس الدكلة . نص يتعمؽ 

 بيذا التكجو. األخذ
كالمعركؼ بدستكر الجميكرية الخامسة أكضح  قبؿ تعديمو الفرنسي  1958 يعد دستكر سنةك 

كافرىا في تتضمف في صمبيا أم نص يتعمؽ بالشركط التي ينبغي ت لـ مثاؿ لمدساتير التي
 .1 المرشح لرئاسة الدكلة

، فإف التعديؿ  1958،  1946 ، 1875كبعكس الحاؿ الذم كاف سائدا في دساتير 
إجراءات جديدة فيما  ضمف في مادتيو السادسة كالسابعة قد ت 1962الصادر سنة  مالدستكر 

 .   2يتعمؽ لمترشيح لرئاسة الجميكرية في فرنسا 
أف الشركط التي ينبغي تكافرىا في المرشح لرئاسة الجميكرية يرل بعض الفقو في فرنسا ك 

أم لعضكية الجمعية  ،بغي تكفرىا في المرشح لممجالس النيابية ىي ذاتيا الشركط التي ين
 الذم الدستكرم الفرنسيا القكؿ أيده المجمس ىذ الكطنية كالتي كردت في قانكف االنتخابات .

كاعتد بو عند تحديده لمشركط  ياالنتخابقانكف الفي الكثير مف أحكامو صراحة إلى  أستند
 .3ؿ منصب رئيس الجميكرية التي ينبغي تكافرىا في المرشح لشغ

                                                           
1
  414 – 411/ عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : المرجع السابق ، ص  

 . 313عادل عبد العٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص   -  
2
 / Jean Massot : La présidence de la République en France , Paris , 1986 , p 82 . 

3
/ Jean – Claude Zarkac : Les institutions Politiques Françaises , Ellipses , Paris  2002 , p 20 . 

 " Les conditions de candidature : la candidature à l’ élection présidentielle est subordonnée à un certain nombre 

de conditions : il faut être de nationalité Française , âgé d’au moins 23 ans , jouir de ses droit civils et politiques 

et avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée . la loi organique du 18 juin 1976  a 

renforcé le processus de sélection des candidates à la candidature   "   .   
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، ألف الشركط المتطمبة لعضكية  مف بعض الفقياء غير أف ىذا القكؿ قكبؿ بالرفض
ت شركط شغؿ منصب رئيس المناصب النيابية ال يمكف بأم حاؿ أف تككف بذاتيا ىي ذا

 .1الجميكرية 
في الشركط كما أف المسؤكليات في الحالة األكلى أخطر كأكثر جسامة بما يستدعي التشدد  
إلى جانب ذلؾ فإف االستناد إلى النصكص التشريعية  .ما ىك مطمكب بالنسبة لمنائب ف ع

المتعمقة بالنيابة يؤدم إلى نتائج غير مقبكلة أحيانا ، كعدـ اشتراط أداء الخدمة العسكرية 
  بالنسبة لممرشح لعضكية الجمعية الكطنية ، كاشتراطيا بالنسبة لممرشح لرئاسة الدكلة . 

إلى إيراد  -عند تعديمو لمدستكر  -فض عمد المؤسس الدستكرم الفرنسي ا الر ىذكأماـ 
 الشركط التي ينبغي تكافرىا في المرشح لرئاسة الجميكرية في صمب الدستكر ذاتو .

إلى  ياميقسئاسة الجميكرية تتنكع كتتبايف بحيث يمكف تفي المرشح لر  الشركط الممزمةك 
 . 2ةشركط شكمية كأخرل مكضكعي

لذلؾ سنتناكؿ في دراستنا لمشركط التي ينبغي تكافرىا في المرشح لرئاسة الجميكرية في فرنسا 
 عمى النحك التالي. ركط الشكمية كالمكضكعية، الش 1958في ظؿ دستكر 

 الفرع األول : الشروط الشكمية
رية في لقد كضع القانكف الفرنسي عددا مف الضكابط التي تتعمؽ بالترشيح لرئاسة الجميك 

التي ينبغي تكافرىا في المرشح لشغؿ فيقصد بيا الشركط الشركط الشكمية  . أما عف 3فرنسا 
 أمكر غير لصيقة بشخص ىذا المرشح .منصب رئيس الدكلة . تمؾ الشركط التي تتعمؽ ب
ىذا مف ، ا الشخص مف ترشيح نفسوذىكمع ذلؾ يستمـز أف تككف متحققة حتى يتمكف 

تكافر الشركط المكضكعية التي  خرل ال يمكف االنتقاؿ إلى التحقؽ مفية أمف ناحك . 4ناحية
 ينبغي تكافرىا في المرشح لشغؿ منصب رئيس الدكلة إال إذا استكفيت تمؾ الشركط الشكمية .

                                                           
 . 131المرجع ، ص نفس / د عادؿ عبد المعيف عبد الكىاب بشر :  1

2
/ Claude Leclercq : Droit Constitutionnel et Institutions Politiques , neuvième édition , litec , Paris , 1995 ,p  643 

, 635 .   "  Au nombre des conditions requises pour être candidat …il faut aussi déposer auprés…".    

 . 411عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : المرجع السابق ، ص  - 
3
 . 440/ عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : نفس المرجع  ، ص  
4
 . 311/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  
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رة إلى أىـ ىذه الشركط الشكمية ، اإلشا بعد التعديؿ الفرنسي  1958قد تضمف دستكر عاـ ك 
 ىما : حددىا في شرطيف ك ك 
.                                       دكلة ط تقديـ طمب الترشيح لمنصب رئيس الشر  -
 شرط االلتزاـ بدفع كفالة معينة . -

 ب الترشيح لمنصب رئيس الجميورية تقديم طمشرط  أوال :
السابعة السادسة ك في المادتيف  1962بعد تعديمو سنة  1958قد اشترط دستكر فرنسا لعاـ ل

أف يقدـ المرشح القتراع السرم العاـ المباشر . ك انتخاب رئيس الجميكرية بامنو أف يككف 
 با لترشيحو ليذا المنصب . لمنصب رئيس الجميكرية طم

كما أف الفقو  . 1قد أكرد المشرع الفرنسي كثيرا مف األحكاـ التفصيمية بصدد ىذا الشرطلك 
 .  2تعمقة بيذه األحكاـ أكلى لذلؾ اىتماما بالغ األىمية بشرح النصكص الم الفرنسي

انت تنص عميو المادتيف دا لما كبعدما كاف اختيار رئيس الجميكرية في فرنسا يتـ استناك 
ة انتخابية تضـ بكاسطة ىيئ – 1962قبؿ تعديمو سنة  –مف الدستكر  السابعةالسادسة ك 

لؾ ممثميف كذك جمعيات أقاليـ ما كراء البحار ، ك أعضاء المجالس العمكمية أعضاء البرلماف ك 
 عف المجالس البمدية . 

  1962/  10/ 28بمقتضى االستفتاء الذم أجرم في 1962بعد تعديؿ الدستكر عاـ ك 
تغيرت طريقة اختيار رئيس الجميكرية في فرنسا ، حيث أصبح اختيار رئيس الجميكرية يتـ 

 .3باالنتخاب عف طريؽ االقتراع العاـ 
 1962نكفمبر سنة  06في (عضكم)أساسي ف التعديؿ الدستكرم صدر قانك كفقا لذلؾ ك 
لجميكرية شرطا يمتـز الذم أضاؼ لمشركط التي ينبغي تكفرىا لتكلي منصب رئيس اك 

                                                           
1
 . 443 – 440لمرجع السابق ، ص / عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : ا 
2
 . 314/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  

3
/ Jean – Claude Zarkac : Les institutions Politiques Françaises , op .cit , p 20 
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رغبتو في الترشيح النتخابات  ابات الرئاسة أف يتقدـ بطمب يعمف عفح النتخشر بمقتضاه الم
 .1رئاسة الجميكرية 

سالؼ  1962القانكف العضكم سنة مقررة في التي كانت قد عدلت قكاعد طمب الترشيح ك 
 . 19762/  6/  18تاريخ ب دراصال العضكم قانكفبمكجب ال الذكر

لمنصب رئيس المتعمقة بطمب الترشيح  1962العضكم الصادر سنة تضمف القانكف 
 .  ستحدثيا ىذا القانكفىي أحكاـ االجميكرية الفرنسية ك 

ات الرئاسة إال كفقا لطمب يقدـ لممجمس كفقا لنصكص ىذا القانكف ال يجكز الترشيح النتخابك 
عدة شركط حددتيا  يشترط في ىذا الطمب تكقيع عدد معيف مف األفراد كفؽ. ك  3الدستكرم

يقكـ المجمس الدستكرم بفحص الطمب لمتأكد مف استيفائو لمشركط ىذه النصكص . ك 
 . 4المتطمبة فيو

. كما يطمؽ عمييا التزكية ، ألنيا أك اقتراح الترشيح يطمؽ عمى ىذه العممية تقديـ المرشح ك 
ىك ك النتخابات الرئاسة تيدؼ إلى تزكية عدد معيف ممف ليـ الصفة التمثيمية لشخص معيف 

أمر لو أىميتو حيث يمكف أف يحـر أشخاص كثيركف مف المنافسة في انتخابات الرئاسة إف 
 لـ يتـ اقتراح ترشيحيـ أك تزكيتيـ .

عممية تخداـ لفظ التزكية لمداللة عمى قو ضركرة عدـ اسفي ىذا الصدد يرل جانب مف الفك 
فقا لبلستخداـ الشائع ليذه الكممة ك الترشيح إذ قد يفيـ أنيا تعني انفراد شخص معيف لمترشيح 

 .5لذا يفضؿ استخداـ عبارة اقتراح الترشيح 

                                                           
1
 . 639، ص  6001هرة ،الطبعة الخامسة ، / د رمزي طه الشاعر : النظرٌة العامة للقانون الدستوري ، دار النهضة العربٌة ، القا 

2
/ Jean Gicquel : Domat  Droit public , Droit Constitutionnel et Institutions Publiques , 14

eme 
édition , 1995 ,  

p569 .  " les candidats à l’élection présidentielle l’éligibilité à la magistrature suprême est subordonnée à des 

conditions de fond et de farine ( art 3 . 1 de la loi du 06 novembre 1962 ) . le contentieux est confié au conseil 

constitutionnel mais on ne saurait perdre de vue l’essentiel , à savoir : le soutien d’une formation politique , dont 

la seule raison consiste  "  .     
3
لمنصب  ح/ و تقدٌم طلب الترشٌح النتخابات الرئاسة ٌكون للمجلس الدستوري المختص بفحص هذه الطلبات و التأكد من استٌفاء الشروط للترشٌ 

 . 3266/  33/  6الرئاسة وفقا للمادة الثالثة من قانون 
4

من الدستور المصري مقارنة مع النظام فً فرنسا ، دار الفكر  66تحلٌلٌة للمادة  / د داود الباز : حق المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة ، دراسة 

 . 411، ص  6006الجامعً ، اإلسكندرٌة ، 
5
 . 11/ د زٌن بدر فراج : الشروط المتطلبة فً رئٌس الدولة فً النظم السٌاسٌة المعاصرة و فً الشرٌعة اإلسالمٌة ، المرجع السابق ،  ص  
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 –أف يكقع مائة مكاطف عمى األقؿ  – 1962 قانكف عضكم –ينبغي كفؽ ىذا التشريع ك 
ليس بذاتيـ عمى طمب يحددىـ القانكف بصفاتيـ ك ك  –مكاطف  500ىذا العدد ليصبح  ؿعد

يشترط في ىؤالء المكاطنيف أف تككف ليـ صفة تمثيمية ، أم أف يككف كؿ منيـ الترشيح ، ك 
 .  1قد حصؿ عمى منصبو باالنتخاب

ت ىك استدراؾ الثغرا 1976/  06/  18 العضكم قانكفاليبلحظ أف اليدؼ مف صدكر ك 
 :  2القانكنية المتعمقة بعممية الترشيح النتخابات الرئاسة مف عدة نكاحي ، كما يمي

 500 –تكقيع  –لترشيح الحصكؿ عمى تأييد : أصبح عمى طالب امن الناحية العددية  -
 400ىكذا زاد عدد األشخاص المطمكب اقتراحيـ لترشيح شخص معيف ك  .مقترح لترشيحو

 . 3شخص دفعة كاحدة 
حافظة أك إقميـ م 30: يجب أف يمثؿ مقترحك الترشيح عمى األقؿ لناحية الجغرافية من ا -

ذلؾ بيدؼ أف يثبت طالب الترشيح تكاجده بصكرة أكبر مما كاف عميو ما كراء البحار ك 
. كيشترط أف ال ينتمي أكثر مف عشرة  1962سنة  -قانكف عضكم  – الكضع كفؽ تشريع

 يـ الكاقع فيما كراء البحار .منيـ إلى نفس المحافظة أك اإلقم
سنة  -قانكف عضكم  –: جعؿ تشريع الصفة التمثيمية لمقترحي الترشيح  ناحيةمن  -

 حؽ اقتراح الترشيح لمنصب الرئيس ليؤالء األشخاص فقط :  1976
  –الجمعية الكطنية الشيكخ ، ك  أعضاء مجمس –البرلمانيكف  –أ 
 الس العمكمية .المستشاركف العمكميكف ، أعضاء المج –ب 
 المجمس البمدم باريس المككف مف المجمس العاـ ك  أعضاء مجمس –مستشارك باريس  –ج 
 أعضاء المجالس اإلقميمية ألقاليـ ما كراء البحار . –د 
 

                                                           
1
 . 316المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص / د عادل عبد  

2
/ Laurent Touvet , YVES – Marie Doublet : Droit des Elections , economica , 2007 , p 175 . 

3
 . 319، ص  3221/ د رشاد أحمد ٌحً الرصاص : النظام االنتخابً فً الجمهورٌة الٌمنٌة ، دراسة مقارنة ، مطبعة اإلخوة األشقاء ،  

-  François Luchaire : Le Conseil Constitutionnel , Organisation et  attributions ,  2
eme

édition , Paris , Economica , 
1997 , p 490 . 
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 التزام المرشح بدفع كفالة معينة شرط  ثانيا:
اؿ يمتـز يقصد بالكفالة في خصكص الترشيح لمنصب رئيس الدكلة في فرنسا مبمغ مف الم

ـ طمب ترشيحو إلى المرشح النتخابات الرئاسة بدفعو إلى الخزانة العامة لمدكلة عند تقدي
 " .المجمس الدستوري "  ىيك الجية المختصة 

غالبا ما يصطحب طمب الترشيح بالمستند بات الترشيح المجمس الدستكرم . ك طم يستقبؿك 
ال يعد صحيحا إال ح قبكؿ ىذا الطمب ك فبل يص الداؿ عمى قياـ المرشح بدفع مبمغ الكفالة .

 . 1إذا كاف مرفقا بو اإليصاؿ الداؿ عمى دفع مبمغ الكفالة 
مبمغ الكفالة الذم  1962/  3/  14قد حددت المادة الخامسة مف القانكف الصادر بتاريخ ك 

فرنؾ فرنسي أك ما يعادلو باليكرك  100000يمتـز المرشح النتخابات الرئاسة بدفعو بمبمغ 
 . 2د إنشاء اإلتحاد األكربي بع
تمتـز الدكلة  ،ضع حكما خاصا لمبمغ الكفالة ىذا قد ك  1962يبلحظ أف قانكف سنة ك 

مف  فرنؾ لممرشح الذم يحصؿ عمى نسبة أصكات أكثر 100000بمقتضاه بأف تدفع مبمغ 
 ليذا المرشح نظير ما أنفقو في المعركة االنتخابية . اتعكيض ) خمسة في المائة (5%
لقد استفاد مف ىذا الحكـ في كؿ االنتخابات السابقة الذيف حصمكا عمى ىذه النسبة في ك 

 انتخابات الرئاسة .
الذم يمتـز بدفعو  –التأميف  –مبمغ الكفالة ك ألؼ فرنؾ  250لقد تمت زيادة ىذا المبمغ إلى ك 

مائة في ال%  5المرشحكف ال يرد ليؤالء المرشحيف إال في حالة حصكؿ مرشح عمى نسبة 
 مميكف  30فإنو يحصؿ في ىذه الحالة عمى مبمغ  مف أصكات الناخبيف في الدكر األكؿ .

مميكف فرنؾ لممرشحيف االثنيف الباقييف في المنافسة عمى  35يزاد ىذا المبمغ إلى ؾ ك فرن
 .3منصب الرئاسة في الدكرة الثانية 

                                                           
1
 . 340/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  

2
/Dmitri Georges Lavroff : Le  Droit Constitutionnel de la V

ème
 République , 2 

ème 
édition , Dalloz , 1997 , p 312 . 

3
،  3294ومٌتران ودٌستان فً انتخابات   3262و  بومبٌدو  و دوفٌر فً انتخابات  3261/ استفاد من هذا النص دٌغول و مٌتران فً انتخابات  

 .  3213و مٌتران و دٌستان و شٌراك و مارشٌه فً انتخابات 
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ف تكفره إال في أشخاص معينيف د يعد شرطا متشددا ال يمكشرط االلتزاـ بدفع مبمغ الكفالة قك 
تخمييـ عف الترشيح عمى الرغـ مف أنو قد إلى إحجاـ الكثير مف المكاطنيف ك بما قد يؤدم 

 يكجد منيـ مف ىك أقدر لشغؿ ىذا المنصب .
  لتولي منصب رئاسة الجميورية الفرع الثاني : الشروط الموضوعية

لشركط المكضكعية التي ينبغي الفرنسي الحالي لـ يحدد ا 1958نظرا ألف دستكر سنة 
المجمس التفاؽ جميكر الفقياء في فرنسا ك  نظراك  ،رىا في المرشح لرئاسة الجميكرية تكاف

في المرشح لممجالس النيابية  ركط المكضكعيةالشذات الدستكرم الفرنسي عمى ضركرة تكافر 
كؿ كؿ الشركط مع مبلحظة أف القكانيف الفرنسية لـ تتنا المرشح لرئاسة الجميكرية . في

مف  203،  199،  45،  01في المكاد : كعمى ذلؾ فيجب الرجكع إلى قكاعد القانكف العاـ 
 . 1قانكف االنتخابات فيما يتعمؽ بتمؾ الشركط 

 :ىذه الشركط متعددة يمكف أف نحصرىا في عميو فإفك 
 أف يككف المرشح ناخبا . -
 . أف يككف مكاطنا فرنسيا -
 كاممة . سنة 23أف يككف عمره  -
 . التزاماتو تجاه القانكف العسكرم حررا مف كؿأف يككف مت -
 . 2أف ال يككف في حالة عجز أك عدـ أىمية -

ىذه الشركط المكضكعية ، يجب أف يككف المرشح لمرئاسة متمتعا بحقكقو المدنية جانب إلى 
 . كأف يككف مكلكد مف زكجة شرعية ، كالسياسية

 –سيف لبلزمة في المرشح فإف التساؤؿ عف األفراد المتجن  ا3كبخصكص الجنسية الفرنسية 
ذكم الجنسية المكتسبة ، فإنو ال يجكز ترشحو كانتخابو خبلؿ عشر سنكات ابتداء مف قرار 

                                                           
1
 . 414 – 411لمنعم أحمد سلطان عٌد : المرجع السابق ، ص / عبد ا 

2
/ Jean Claude  Acquaviva : Droit Constitutionnel et institutions politiques , 3

eme 
édition , Paris , 1995 , p 113 . 

  - Jean Paul Jacquie : Droit Constitutionnel et institutions politiques , 2
emé 

édition , Dalloz , Paris , 1996 , p 145 – 

146 . 
3
 / Jean Gicquel : Domat droit publique . droit constitutionnel et institution politiques , op . cit , p 569 . :  " elles 

s’énoncent ainsi … pour être candidat à l’élection présidentielle , il faut être de nationalité Française ".    
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قد أكجد  1976 –جكاف  –يكنيك  18التجنس ، كذلؾ ألف القانكف األساسي الصادر في 
ي القاعدة المنصكص عمييا في المادة كى، تسرم عمى االنتخابات الرئاسية  يمكف أف قاعدة
كالتي تقرر جكاز الترشيح النتخابات الجمعية الكطنية كمجمس ، مف قانكف االنتخابات  128

 . 1منذ ما يزيد عف عشر سنكات ، الشيكخ بالنسبة لؤلجانب المتجنسيف 
 التي تتطمب سنا خاصاأما فيما يتعمؽ بشرط السف فإنو عمى عكس بعض الدكؿ األجنبية 

الفرنسي اكتفى بالرجكع إلى القانكف العاـ الخاص  1958ف دستكر في المرشح فإ
 .2سنة كاممة  23يجب أف يككف المرشح لمرئاسة في فرنسا قد بمغ باالنتخابات ، حيث 

كيجب أال يقؿ عمره عف ذلؾ كقت الترشيح . كالكاقع أنو لـ يحدث أف ترشح لرئاسة 
بؿ إف أكثر المرشحيف شبابا في ظؿ الجميكرية الجميكرية مرشح تحت سف الثبلثيف ، 

 . 3عاما  35ره يس اللكند كاف عمبر  Price lalonde الخامسة ، كاف 
ترط الفرنسي لـ يتضمف نص صريح يش 1958أما عف شرط االنتماء الحزبي ، فإف دستكر 
 كما ال يستفاد مف نصكص ىذا الدستكر،  أف يككف الرئيس ينتمي لحزب سياسي معيف

فإف االنتماء الحزبي لرئيس الجميكرية شرط يفرضو الكاقع  مثؿ ىذا الشرط ، كمع ذلؾ ضمنا
، كذلؾ أف طمب الترشيح لمنصب الرئاسة بو شركط شكمية منيا أف يكقع عمى 4السياسي 

الطمب عدد معيف مف النكاب ، كعادة تكصي األحزاب السياسية ممثمييا في البرلماف بعدـ 
 .5 ينتمي إلييا منح التكقيع ألم مرشح ال

ىؿ يعتبر مف الشركط المكضكعية ىف حكؿ شرط الذككرة ك يتبادر لمذ حكؿ التساؤؿ الذم قدك 
 لمنصب رئيس الجميكرية في فرنسا ؟        حلمترشي

يمكف القكؿ بأف عدد قميؿ مف الدساتير المعاصرة يحدد في الشركط التي ينبغي تكفرىا في 
منيا لـ يتضمف مثؿ ىذا بينما الغالبية العظمى ، ككرة المرشح لرئاسة الجميكرية شرط الذ

                                                           
1
 . 416/ عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : نفس المرجع ، ص  
2
 . 416/ عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : نفس المرجع ،  

3
/ Jean Claude Zerka : le président de la république , Paris , 1994 , p 12 – 13 .   

4
/ Marrie Anne Cohendet : op . cit  , p 366 . 

 . 623مصطفى أبو زٌد فهمً : النظام الرئاسً فً أمرٌكا ومصر ، المرجع السابق ، ص  - 
5
 .  311 – 311/ عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  
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ال لـ يحدد بنص ال صراحة ك  1958سنة نظرا لككف الدستكر الحالي الفرنسي لالشرط . ك 
ف متاحا لكؿ مف الجنسيف فإف الترشيح لمنصب رئيس الدكلة يكك ، ضمنا جنس رئيس الدكلة 

الكاجبات كفقا لمقاعدة ي الحقكؽ ك لمساكاة بيف الجنسيف ففاألصؿ ىك ا الذككر كاإلناث .
عمى  ما لـ يرد نص يقيد ىذا األصؿ فإنو يظؿ قائماك .رة في كؿ دساتير العالـ تقريبا المقر 

 . 1منيا حرية الترشيح لمنصب رئيس الدكلة دكف نص كضعو . فبل تقييد لمحريات ك 
ا النتخابات عمى الرغـ مف عدـ كجكد نص دستكرم يحكؿ دكف ترشيح المرأة نفسيعمى أنو ك 

 الرئاسة ، فمـ يشيد الكاقع العممي في فرنسا نجاح أم سيدة في انتخابات الرئاسة .
ت تقدم Arlette Lagunier الجينيو ىذا ما أشار إليو دكباش فيقكؿ أف اآلنسة أرليتك 

السيدة دكمينيؾ . كما تقدمت  1995 ، 1988،  1981،  1974النتخابات الرئاسة أعكاـ 
نافست مؤخرا عمى انتخابات الرئاسة الفرنسية التي . ك  1995ت الرئاسة عاـ بافكانيو النتخا
 Ségolèneسيجكليف ركياؿ   خمفا لمرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾ السيدة  2007جرت سنة 

Royal  مرشح اليميف نيككالم سارككزم تفي تمؾ االنتخابا قد فازرئيس الحزب االشتراكي ك 
Nicolas Sarkozy  2 . 

  1492ر رئيس الجميورية في دستور لثاني : طريقة اختياالمطمب ا
دستكر الجميكرية الثالثة طريقة اختيار رئيس  1875لقد اتبعت فرنسا في ظؿ دستكر 

مجمس النكاب ر الرئيس يتـ مف المجمس الكطني ك الجميكرية بكاسطة البرلماف . فكاف اختيا
 . 3المجتمعيف معا في ىيئة مؤتمر كطني 

ألمة الفرنسية قد تمسكت في ظؿ ىذا الدستكر بأف ينتخب رئيس الجميكرية بذلؾ تككف اك 
النكاب في ىيئة مؤتمر يطمؽ عميو جمعية ة المطمقة ألعضاء مجمسي الشيكخ ك باألغمبي

 كطنية . 

                                                           
1
 . 341/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  

2
/ Charles Debbasch , Jean -  marrie – Pontier , Jacques Bourdon , Jean Claude Ricci : Droit Constitutionnel et 

Institutions Politiques , 1
ère

 édition , Economica , Paris , 1989 . p 551 . 
3
 / Maurice Duverger : Science Politique , Le Système Politique Français , op.cit , p 275 . 

 .  21، ص  3211إلٌدٌولوجٌات و أثرها فً األنظمة السٌاسٌة المعاصرة ، مطبعة جامعة عٌن شمس ، سنة د رمزي الشاعر : ا -     
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الذم كاف يقصد بو دستكر الجميكرية الرابعة . فقد اتبعت فرنسا  1946أما في ظؿ دستكر 
عيا في ظؿ الدساتير السابقة . فقد أكد ىذا الدستكر طريقة ذات الطريقة التي كانت تتب
 اختيار الييئة النيابية أيضا . 

نتخابو يتـ مف الجمعية الكطنية فعند صدكر ىذا الدستكر اتجو كاضعكه إلى أف يصبح ا
عضكا   315مجمس الجميكرية . حيث كاف عدد الناخبيف لمرئيس آنذاؾ يقتصر فقط عمى ك 

) عضكا بالجمعية الكطنية . أم أف مجمكع الناخبيف مف البرلماف  619 لمجمس الجميكرية ك
 . 1عضكا  934الجمعية الكطنية ( كاف ال يتجاكز عددىـ مجمس الجميكرية ك 

كأنو يحتكم عمى نصكص جديدة مختمفة يبدك مف مظيره الخارجي ك  1946كر لقد كاف دستك 
قيقة األمر أف ىذا الدستكر ما ىك حك عف النصكص التي تضمنيا دستكر الجميكرية الثالثة .

مع تعديمو في بعض المكضكعات . فقد  1875يد لنصكص دستكر فرنسا لسنة إال تنظيـ جد
حؿ مجمس الجميكرية محؿ مجمس الشيكخ . جمعية الكطنية محؿ مجمس النكاب ك حمت ال

 . 2في مقدمتو  1789كما أضاؼ ىذا الدستكر كثيقة إعبلف حقكؽ اإلنساف الصادرة سنة 
اف عميو كاف انتخاب رئيس الجميكرية يتـ كفقا لما ك 1946في ظؿ دستكر قمنا سمفا أنو 

سي البرلماف أيضا في بحيث كاف يتـ انتخابو بكاسطة مجم،  1875األمر في ظؿ دستكر 
بذات غمبية المطمقة ألعضاء المؤتمر ك حصكؿ المرشح ليذا المنصب عمى األك  ىيئة مؤتمر

ة مطبقة النداء باالسـ عمى كؿ عضك لئلدالء بصكتو في كرقة سري االقتراع السرم بطريقة
ىذا ما نصت عميو البلئحة ف فقط اسـ المرشح الذم يختاره. ك لكغير مكتكب عمييا اسمو، ك 

 .19533ثـ القانكف الصادر في ديسمبر سنة  1947المؤقتة الصادرة في يناير سنة 

                                                           
1
/ Maurice Duverger : Science Politique , Le Système Politique Français , op.cit , p 188 . 

 . 363، ص  3216روت ، د زهدي ٌكن : القانون الدستوري و النظم السٌاسٌة ، دار ٌكن للنشر ، بٌ    -
2
 / Maurice Duverger : op.cit , p 148 . " La constitution du 27 / 10 / 1946 , elle est très proche de la constitution 

1875 . la seul différence importance concerne la seconde chambre , le conseil de la république , héritier 
nominal du sénat , avait beaucoup moins de pouvoir que lui . les différences s’atténueront au fur et à mesure 
de l’évolution de régime , qui rapprochera la IVe république de la III  ".        

3
 . 633/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب خلٌل : المرجع السابق ، ص  

 . 341م عبد السالم : المرجع السابق ، ص د عبد العظٌ
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أماـ السمطة التشريعية . ككاف ليذا كترتب عمى ىذا األمر ضعؼ مركز رئيس الجميكرية 
الضعؼ كما استتبعتو الظركؼ التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية ما حدا بالبعض إلى 
الدعكة إلى تقكية مركز رئيس الجميكرية أماـ الييئة التشريعية ، كجعؿ أمر اختياره ليس 

نما بكاسطة الشعب إليجاد نكع مف التكاز  ف بيف الرئيس كالييئة بكاسطة تمؾ الييئة ، كا 
 التشريعية .

كليذا السبب طالب البعض بتكسيع دائرة الناخبيف التي تتكلى أمر اختيار رئيس الجميكرية. 
نما أضيؼ إلييا طائفة  كىك ما تـ األخذ بو فمـ يعد األمر قاصرا فقط الييئة التشريعية كا 

 .1أخرل أطمؽ عمييا بعض الفقياء مجمكعة الكجياء
 –عف طريؽ الييئة النيابية 1946الختيار رئيس الجميكرية في دستكر قبؿ التطرؽ ك 

يتطمب األمر أكال التعرض لكيفية تشكيؿ البرلماف الذم اختص باختيار رئيس   -البرلماف 
 الجميكرية.
 ذي اختص باختيار رئيس الجميورية : كيفية تشكيل البرلمان ال الفرع األول
يتككف البرلماف )السمطة التشريعية ( مف  ص عمى أف امسة مف ىذا الدستكر تنفالمادة الخ

في دستكر  امجمس النكاب الذم كاف مكجكد الجمعية الكطنية التي حمت محؿمجمسيف ىما : 
في دستكر  اكمجمس الجميكرية الذم حؿ محؿ مجمس الشيكخ الذم كاف مكجكد 1875عاـ 
 . 2 1875عاـ 

تحديد مدة اختيار كؿ مجمس كطريقتو  بذلؾ يككف المؤسس الدستكرم قد خكؿ البرلمافك 
عدـ الجمع بيف العضكية كتكلي الكظائؼ حيث المنع منو ، ك لصبلحية لمترشيح ك كشركط ا

 ترؾ لمبرلماف تحديدىا بقانكف .

                                                           
1
/ Marrie – Anne Cohendet :  op . cit , p 14 .  

2
 . 636/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  

- Maurice Duverger : op.cit , p 148 - 149 . " le préambule . - la constitution de 1946 s’ouvre par un préambule qui 

constitue une véritable déclaration de Droit ..le parlement -  l’ancienne chambre des députés devient l’assemblée 

nationale , l’ancien Sénat devient conseil de la république ( mais ces membres décideront de 1948 de s’appeler « 

sénateurs « des différentes importances existant avec la IIIE République outre qu’à la suite d’un vote acquis dans 

les même formes : ce " pouvoir de véto " qui aurait pu être dans le cas d’une faible majorités à l’assemblés 

nationale n’a jamais joué en pratique " .                 
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لكطنية الجمعية اأعضاء كيككف انتخاب  ختيار المجمسيف عمى أساس إقميمي ،كيتـ ا
جمس الجميكرية بكاسطة األقاليـ عف طريؽ كاختيار أعضاء م باالقتراع العاـ المباشر .

يا ، كتستطيع البمديات كالمديريات بطريؽ االنتخاب المباشر ، كيتـ تجديد ىذا المجمس نصف
ما ال يزيد عمى سدس أعضاء تختار بنفسيا طبقا لؤلغمبية النسبية  الجمعية الكطنية أف

 . 1عضكا 320يدكف عمى ال يز ك  250أعضاء المجمس الجميكرم عف  ، كال يقؿ عددالمجمس
أك عدد أعضاء مجمس لـ تكضح المادة السادسة عدد أعضاء الجمعية الكطنية الفرنسية ك 

ف نصت عمى الحد األدنى ك ، ك الجميكرية  .2األقصى لعدد أعضاء كؿ منيما ا 
ذا ما كانت تعد مف أسبؽ الدكؿ في األخذ بنظاـ االقتراع العاـ . إذ أك  خذت بو في ظؿ ا 

ف كانت لـ تطبؽ ىذا النظاـ في العمؿ فعميا ، إال أنيا قررتو بصفة ، ك  1793 دستكر سنة ا 
أقامت كرة التي أطاحت بالنظاـ الممكي ك ، عمى إثر الث 1848نيائية في دستكر سنة 

 . 3الجميكرية 
 ار الرئيس من الييئة البرلمانية ثاني: اختيالفرع ال

، يتـ كفقا لما كاف عميو  1946في عاـ  كاف اختيار رئيس الجميكرية في ظؿ دستكر فرنسا 
، بكاسطة مجمسي البرلماف المجتمعيف في ىيئة مؤتمر ، فبعد  1875األمر في ظؿ دستكر 

الجمعية الكطنية ( كاف عمييـ أف يتكلكا مسي البرلماف ) مجمس الجميكرية ك أف يتـ تشكيؿ مج
، كذلؾ كفقا لما تقضي بو  سنكات الذم تككف مدة كاليتو سبع، ك  4اختيار رئيس الجميكرية 

 .5مف الدستكر  29المادة 

                                                           
1

القاهرة ، / ربٌع أنور فتح الباب : الظروف الخاصة بنشأة نظام ازدواج الهٌئة التشرٌعٌة فً النظم الدٌمقراطٌة الحدٌثة ، دار النهضة العربٌة ،  

 .  639، ص  3226

 . 316د سعد محمد عبد المقصود خلٌل : المرجع السابق ، ص  -
2
 / Maurice Duverger : Science Politique , Le Système Politique Français , op.cit , p 148. "article  6 : la durée des 

pouvoirs de chaque assemblée son mode délections , les conditions d’éligibilité , le régime des  inéligibilités et 

incompatibilités sont détermines par la loi " .    
3

 . 10شاعر : اإلٌدٌولوجٌات وأثرها فً األنظمة السٌاسٌة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص / د رمزي ال
4
 . 604/ عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  

5
 / François Luchaire et GénardConac : la constitution de la république Française , 2

ème
 édition , Economica , 

Paris , p 709.   

 Article 29 :"  le président de la république est élu par le parlement , il est élu pour 07 ans , il n’est rééligible 

qu’une , fois ".  
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 .1كما يجكز إعادة انتخاب نفس الشخص لمنصب الرئاسة مرة أخرل كلمدة كاحدة 
يكما عمى  30في األحكاؿ العادية كانت عممية اختيار رئيس الجميكرية تتـ في خبلؿ ك 

تكليتو . ككانت عممية يكـ مف انتياء سمطات الرئيس بانتياء فترة  14األكثر كال تقؿ عف 
االختيار تتـ في حالة خمك منصب الرئيس بالكفاة أك االستقالة أك بأم سبب آخر خبلؿ 
عشرة أياـ مف خمك المنصب . كخبلؿ ىذه الفترة يتكلى الرئاسة باإلنابة رئيس الجمعية 

لو كتكلية رئيس الجمعية الكطنية  حالة خمك منصب الرئاسة ألم سبب  الكطنية عمى أنو في
 .2فيجب أف يتـ اختيار الرئيس خبلؿ عشرة أياـ

انعقاد أك بيف أم إذا ما كانت الجمعية الكطنية ليست في حالة  أما في األحكاؿ غير العاديةك 
في ىذه ك  خاب الجمعية الكطنية الجديدة .جؿ االنتخابات إلى حيف انتدكرات االنعقاد فتؤ 

شرة أياـ عؿ األكثر مف تاريخ إعبلف نتيجة الحالة يتـ اختيار الرئيس في مدة ال تتجاكز ع
يصدر قرار الدعكة لبلنتخاب مف مكتب الجمعية الكطنية ىك نفسو انتخاب الجمعية الكطنية ك 

 . 3مكتب البرلماف ، حيث يجتمع كمجنة انتخابية 
ف كاف ذلؾ ا  مرئيس ، ك أعضاء البرلماف ل التي يتـ بيا اختيار لـ يتضمف الدستكر الطريقةك 

الذم كاف يسير عميو دستكر  ىك ذات األمرك  ،ا لمطريقة التي أجمع عمييا األحزاب يتـ كفق
حزاب يترؾ لتمؾ األ نتخاب إذ ترؾ ذلؾ دكف نص حيث كاففمـ يحدد طريقة اال 1875سنة 

الدساتير السابقة عميو لـ مة لمظركؼ. كما أف ىذا الدستكر ك اختيار الطريقة األكثر مبلء
ف اختيار الرئيس يتـ بطريقة سرية أـ عمنية. غير أف المبلحظ أف يحدد أم منيا ما إذا كا

 .18754ت مف األعراؼ الدستكرية منذ السرية في إجراء انتخابات رئاسة الجميكرية أصبح
كقد كاف رؤساء المجمكعات البرلمانية  يقترحكف ، عند اجتماعيـ في قصر فرسام الختيار 

رؼ الدستكرم ، أف يككف اختيار الرئيس رئيس الجميكرية الذم أصبح يأخذ كضع الع

                                                           
1
 / Maurice Duverger : Science Politique , Le Système Politique Français , op.cit , p 149 – 150 . 

 
2
 . 346سعد محمد عبد المقصود خلٌل : المرجع السابق ، ص / د  

3
/ Maurice Duverger : op.cit , p 267 . 

4
/ Maurice Duverger : Science Politique , Le Système Politique Français , op.cit , p 245 . 
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بالمناداة باالسـ ، كيعيف رئيسا مف يحصؿ عمى أغمبية األصكات ، غير أف أمر تطبيؽ ىذا 
االقتراح كاف يترؾ  لمظركؼ ، فعندما يجتمع البرلماف كييئة انتخابية كاف يمتنع عميو مناقشة 

جتماع في ىذا المكاف عقد االيرجع السبب في ع سكل مناقشة قكاعد االنتخاب . ك أم مكضك 
 .1ليدكء المذاف كانا يتصؼ بيما اإلى األمف ك 

 2أف قصر فرسام ىك المكاف الذم تكجد بو قاعة اجتماع تسع ألعضاء الجمعية الكطنية كما
عضك في ظؿ الجميكرية الثالثة ، ثـ كصؿ  916لمجمسييا الذم كاف يصؿ عددىـ إلى 

الجميكرية  كرية الرابعة بعد الجمع بيف مجمسفي ظؿ الجمي 934عدد المجتمعيف إلى 
 .3الجمعية الكطنية في عممية انتخاب رئيس الجميكريةك 
بفضؿ ىذه االجتماعات تـ انتخاب رئيس الجميكرية في غالبية األحكاؿ مف المرة األكلى ك 

 .الدستكر  كما كاف ينص4األعضاء لعدد بحصكؿ أحد المرشحيف عمى األغمبية المطمقة 
 لجميكرية الرابعة تـ انتخاب رئيس كاحد مف االقتراع األكؿ ، ىك الرئيس فانساففي ظؿ اك 

. كذلؾ  5صكت   843مف  422أكريكؿ الذم حصؿ عمى األغمبية المطمقة بحصكلو  عمى 
 ف عميو في ظؿ الجميكرية الثالثة .مف السابقيتسعة 

 

                                                           
1
 . 664/ عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  

2
 / Bernard  Chantebout : Droit constitutionnel et sciences politiques , Armant Colin , 17

ème
 édition , 2000 , p 164 

. 

 " Les républicains parvinrent à le faire admettre , mais partiellement : sur les Trois cents sénateurs , le quart , soit 

75 ,  seront désignés pour leur vie entière par l’assemblée nationale elle – même , et il est prévu qu’à leur mort , 

ces " inamovibles " seront remplacés par d’autres choisis par le sénat lui – même , les 225 autres sénateurs sont 

élus pour neuf ans avec renouvèlement par tiers , tous les 03 ans , au soufrage universel courtes , mais au 

troisième degré et sur une base parfaitement inégalitaire " .       
3

 . 661 – 664عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : نفس المرجع ، ص /  
4
 / Pierre Pactet : Institutions Politiques droit constitutionnel , Armant Colin ,  20 

ème 
édition , 2000  , p 292 . 

Les organes exécutifs , ils comprennent dans le texte 1875 , un président de la république et des ministres . mais 

dans la pratiques les ministres sont regroupes sous l’article 6 d’un président du conseil des ministres . le 

président de la république . ( art , 2 , loi du 25 février 1875 ) le président de la république est élu à la majorité 

absolu des soufrages par le sénat et par la chambres des députés réunis en assemblée national , il est nomme pour 

sept ans : il est rééligible .     
 . 159/ د عبد العظيـ عبد السبلـ : المرجع السابؽ ، ص  5
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السبب في االتفاؽ عمى ي . ك النسبية في االقتراع الثان فقط باألغمبية كلـ ينتخب سكل أربعة 
مرشح كاحد ، مرجعو اتفاؽ القيادات  الحزبية عندما تجتمع عمى الشخص المرشح لرئاسة 

 .1الجميكرية 
  1491ب رئيس الجميورية في دستور : انتخا لثالثا مطمبال

كف عف اتجو إلى تكسيع دائرة الناخبيف بإضافة أعضاء ينكب 1958عندما صدر دستكر 
 غيرىـ . مية كالعمد ك المجالس المح

غمبية المطمقة لعدد باأليتـ باالنتخاب ك  1958ة في دستكر أصبح اختيار رئيس الجميكريف
 . مف ىذا الدستكر ةذلؾ كفقا لما نصت عميو المادة السابعالناخبيف ، ك 

عدلت  1962أكتكبر سنة  28عندما عدؿ الدستكر الفرنسي في االستفتاء الذم أجرم في ك 
رئيس الجميكرية ، بحيث أصبح اختياره يتـ بكاسطة االقتراع العاـ المباشر مف  طريقة اختيار
 الشعب نفسو .

 فركع عمى النحك التالي :  عميو سنقسـ ىذا المطمب إلى أربعك 
 . 1958جميكرية قبؿ تعديؿ دستكر انتخاب رئيس الطريقة  -
 . 1958دستكر  جميكرية بعد تعديؿانتخاب رئيس الطريقة  -
 . 1962سنة م لدستكر الالتعديؿ اختيار رئيس الجميكرية في  الفرنسي كمسألة الفقو -
 الشعب لرئيس الجميكرية في النظاـ شبو الرئاسي .  انتخاب طريقة ييـتق -

  1491دستور  جميورية  قبل تعديلطريقة اختيار رئيس ال الفرع األول :
و في ظؿ الدساتير السابقة فقدتلفرنسا االستقرار السياسي الذم  1946لـ يحقؽ دستكر سنة 

المشكمة يرجع ذلؾ إلى عدة أسباب أىميا ، ك خاصة في عيد الجميكرية الثالثة ، عميو ك 
دد ىي تعب عمييا عدـ االستقرار الكزارم ك ترتكاجيت نظاـ الجميكرية الرابعة ك  الجكىرية التي
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عضكية  اتخاذك  ، سيطرة البرلماف عمى الحككمةاألحزاب السياسية في الداخؿ كضعفيا ، ك 
 .  1الحكـالبرلماف معبرا لمكزارة ك 

كاف لعدـ معالجة ىذه المشكمة بالغ األثر ، فعمى الرغـ مف التعديبلت التي أدخمت عمى ك 
 –الذم أخذ بو بعد جيكد دامت أربع سنكات  - 12/1954/ 7الدستكر ، خاصة تعديؿ  ىذا

 . 2في ذلؾ الكقت ، تنشده فرنساالذم كانت لـ يحقؽ ىذا الدستكر االستقرار السياسي 
بكاسطة المجمسيف  ، كاف يتـ انتخابو 1875رئيس الجميكرية في ظؿ دستكر سنة  ما أفك

تابع لممجمسيف الفي كضع بذلؾ كاف الرئيس ك  مجتمعيف في ىيئة مؤتمر كطني .التشريعيف 
 المذيف يديف ليما بمنصبو .

 آخريف ممثميف عف  ضاءف بإضافة أعدائرة الناخبي الذم كسع 1958دستكر  عندما صدرك 
كأنو انتخاب مف في حقيقتو ك  بىك ما جعؿ االنتخاك  غيرىـ .المجالس المحمية كالعمد ك 

الشعب عمى درجتيف ، فقد أصبحت طريقة اختيار رئيس الجميكرية في ظؿ ىذا الدستكر ، 
 .كرية الرابعةتغاير ما سبؽ مف طرؽ سكاء في ظؿ دستكر الجميكرية الثالثة أك دستكر الجمي

عضكا عمى  934فبعد أف كاف اختيار رئيس الجميكرية يتـ فقط مف البرلماف المككف مف 
مف تختارىـ المجالس البمدية ضاء المجالس البمدية ك أعر ، أصبح يتـ اختياره مف العمد ك األكث
 . 3 -باإلضافة إلى أعضاء البرلماف  –
مؾ في اختيار الرئيس سكل نسبة ضئيمة ال ىذا الكـ اليائؿ جعؿ السمطة التشريعية ال تمك 

 أصبح بذلؾ رئيس الدكلة يتمتع بسمطات كاسعة .ك .(  المائةفي  أربعة) % 4تتجاكز
فأصبح بذلؾ اختيار رئيس الجميكرية يتـ بكاسطة ىيئة ناخبيف كباالقتراع غير المباشر 

ىذا الدستكر . كما  كالسرم كلمدة سبع سنكات كفقا لما تقضي بو المادتيف السادسة كالسابعة
ترؾ ىذا الدستكر لمقانكف كيفية تطبيؽ المادة الثانية منو . كعندما صدر قانكف ينظـ طريقة 
اختيار رئيس الجميكرية حدد شركط تطبيؽ المادة الثانية كتضمف الشركط كالضكابط البلزمة 

                                                           
 . 246/ د عادؿ عبد المعيف عبد الكىاب بشر : المرجع السابؽ ، ص   1

2
/ Bernard Chantebout : op . cit , p 374 – 375 . 

3
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أقصى لعدد لمترشيح لمنصب رئيس الجميكرية كالكيفية التي يتـ بيا كلكنو لـ يتضمف حدا 
مرات كالية رئيس الجميكرية كبذلؾ تقمص دكر البرلماف كأىمية مشاركتو في اختيار رئيس 

 .    1الجميكرية 
يككف " انتخاب رئيس الجميكرية : أف  نصت عمى مف ىذا الدستكر ةالمادة السابعكما أف 

ة انتخب باألغمبية المطمقة في أكؿ دكر فإذا لـ يحصؿ أحد المرشحيف عمى ىذه األغمبي
تـ استبعاد طريقة اختيار  بذلؾك  " .في الدكر الثاني  رئيس الجميكرية باألغمبية النسبية
فقد أصبح رئيس الجميكرية ينتخب  في ظؿ ىذا الدستكر،الرئيس بكاسطة البرلماف لكحده 

 . 2بكاسطة ىيئة ناخبيف 
الجميكرية التي استمر عمى نفس طريقة اختيار رئيس  1958ف دستكر فرنسا لسنة إف عميوك 

 س الجميكرية غير المباشر لرئي بكانت متبعة في الدساتير السابقة عمى صدكره كىي االنتخا
 .كلكف مع اختبلؼ ىاـ ىك زيادة عدد الناخبيف 

فالمادة السابعة مف ىذا الدستكر كانت تقتضي قبؿ تعديميا حصكؿ المرشح لمرئاسة عمى 
األكؿ . فإذا لـ يحصؿ عمييا أحد المرشحيف تعاد  األغمبية المطمقة لتمؾ الييئة في الدكر

لمرة أخرل ، كيكفي في ىذه المرة حصكؿ أحد المرشحيف عمى األغمبية النسبية  تاالنتخابا
 ليصبح رئيس لمجميكرية .

كفي أكؿ انتخابات رئاسية تمت كفقا لذلؾ ، حصؿ ديجكؿ عمى أغمبية ساحقة مف الدكر 
العمؿ تقكية مركز رئيس الجميكرية ك ـ السمطة التنفيذية ك دعيقد أراد ديغكؿ بذلؾ تك . 3األكؿ 

                                                           
1
 / Jean Gicquel : Domat Droit public, Droit Constitutionnel et Institutions Publiques , 14

eme 
édition , 1995 ,  p 

563 . " l’élection présidentielle , le président de la république est élu pour 09 ans au soufrage universel 
indirecte avec sérénité . l’article 6 définit l’acte majeur de la vie nationale . en effet , de par mode d’élection , le 
chef de l’Etat est devenu un représentant authentique de la nation ou si l’on préfère, un délégataire ou un 
dépositaire de la souveraineté populaire. On se propose d’en retracer le déroulement " .     
2
/ Jean Gicquel : Domat Droit public , Droit Constitutionnel et Institutions Publiques , op .cit , p 563 .   "  

l’élection présidentielle , le président de la république est élu pour 07 ans au soufrage universel indirect.avec 
sérénité . l’article 6 définit l’acte majeur de la vie nationale . en effet , de par mode d’élection"... . 
3
 / Jean Gicquel : Domat Droit public , Droit Constitutionnel et Institutions Publiques , op . cit , p 563 -  564 . le 

collège électoral , l’élection présidentielle donne la mesure de régime lui – même , en ce sens qu’elle est 
directement à l’origine de sa mutation . Au départ , élu par les notables ( Les citoyens détenteurs d’un mandat 
électif ) , le président est devenu à partir de la révision de 1962 .  

 .                           611د داود الباز : المرجع السابق ،  ص   -
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خضكعا كامبل لمييئة التشريعية كما  حتى ال يككف خاضعا،1عمى تحرره مف تبعية البرلماف 
 كاف مف قبؿ . 

شرعيتو مف الشعب الذم تتمثؿ إرادتو في مجمع ىيئة ئيس في ىذه الحالة سيستمد قكتو ك فالر 
بكاسطة ىيئة رئيس الجميكرية لمدة سبع سنكات ك ف يككف انتخاب لذلؾ تقرر أك الناخبيف . 

جمس الشيكخ ( كمجالس المقاطعات ماء البرلماف ) الجمعية الكطنية ك ناخبيف تتككف مف أعض
 الممثميف في المجالس البمدية .مجالس أقاليـ ما كراء البحار ك ك 
طريقة جديدة  1958 بذلؾ أصبحت طريقة اختيار رئيس الجميكرية التي أتى بيا دستكرك 

أك دستكر الجميكرية  1875 الجميكرية الثالثةتغاير ما سبؽ مف طرؽ سكاء في ظؿ دستكر 
في حقيقتو  بجعؿ االنتخا، بإشراؾ أعضاء آخريف في عممية االختيار.  1946 الرابعة

بكاسطة ىيئة تضـ في يتـ فأصبح االختيار  .2كأنو انتخاب مف الشعب عمى درجتيفك 
العمد كأعضاء المجالس  باإلضافة إلى أعضاء البرلماف ، أعضاء آخريف مفعضكيتيا ، 

 .3البمدية كمف تختارىـ المجالس البمدية
أصبح ك  ، طبقا لنص المادة السادسة منو 1958في ظؿ دستكر سنة الناخبيف عدد فقد زاد 
في  كفقا إلحصائية المقيديفر أف كؿ مندكب يمثؿ ألؼ نسمة ، ك باعتبا،   82000عددىـ 

فقد بمغ عددىـ  ، عند إجراء االستفتاء 1972في فرنسا لسنة  تجداكؿ االنتخابا
29820464 4  . 

                                                           
1
 / Bernard Chantebout : op . cit , p 390 . 

ة فً األنظمة السٌاسٌة المعاصرة ، دار النهضة العربٌة د أٌمن محمد شرٌف : االزدواج الوظٌفً و العضوي بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌ  -

 . 461، ص   6001، القاهرة ، 
2
 . 663 – 660/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  

3
 / François Luchaire et GerardConac : La Constitution de La République Française , op . cit  , p 110 . l’adoption 

du projet gouvernemental . réuni le 1 septembre 3211 ,le conseil des ministres approuve les termes de l’article 
6 dans la rédaction initiale suivante :  
Le président de la république est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du 
parlement , des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre-mer, ainsi que les représentants 
élus des conseils municipaux . 
4
/ Bernard Chantebout : Droit Constitutionnel et Science Politique, op . cit , p 528 . 

 . 219، ص  1983: االستفتاء الشعبي ك الشريعة اإلسبلمية ، دار المطبكعات الجامعية ، د ماجد راغب الحمك   -
 . 145د سعد محمد عبد المقصكد خميؿ : المرجع السابؽ ، ص   -
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تممؾ في انتخاب  كىذا الكـ اليائؿ المقارب لمثبلثيف ألفا، أصبحت فيو السمطة التشريعية ال
 .1بالمائة أربعة( %4 ) الرئيس سكل نسبة ال تتجاكز 

ألم سبب  منصب الرئيس الحالة التي يخمك فييا كما أتى ىذا الدستكر بحكـ جديد في
رئيس الجمعية الكطنية  ىتكلأف يفبدال مف  كالكفاة أك االستقالة قبؿ انتياء مدة الرئاسة .

جراء انتخابات في فترة ال تتجاكز العشر ئر  اسة الجميكرية ئأصبحت ر  . ة أياـاسة الجميكرية كا 
اشر فييا سمطات رئيس الدكلة كاممة عدا معقكدة خبلؿ ىذه المدة لرئيس مجمس الشيكخ يب

المقرر أك المجكء إلى االستفتاء الدستكرم كفقا لممادة الثانية عشر حؽ حؿ الجمعية الكطنية 
 .2الحادم عشر مف الدستكر طبقا لممادة 

 ثبلثيف سة ك ريف يكما كال تزيد عمى خمعش عفيتـ إجراء االنتخابات الجديدة في مدة ال تقؿ ك 
اسة أك صدكر القرار بأف المانع نيائي. ككؿ ذلؾ يتـ تحت رقابة ئيخ خمك الر يكما مف تار 

 .3المجمس الدستكرم
عمى ذلؾ ك . بسبع سنكاتكفقا لنص المادة السادسة مف الدستكر حددت  فقدكأما فترة الرياسة 

 .18754منصكص عميو منذ دستكر  الذم كافالنحك 
ىك السماح بإعادة الترشيح ه الحالة ، ك تى بحكـ مغاير في ىذقد أ 1958كاف دستكر  فا  ك 

يسمح باإلعادة لمرئاسة مرة  1946لرئاسة الجميكرية إلى مدد متتالية . إذ كاف دستكر سنة 
 .5بحيث أصبحت خمس سنكات فقط  2000ك قد عدلت مدة رئاسة الجميكرية سنة  .كاحدة

عدلت  1962سنة  أكتكبر 28كعندما عدؿ الدستكر الفرنسي في االستفتاء الذم أجرم في 
طريقة اختيار رئيس الجميكرية ، بحيث أصبح اختياره يتـ بكاسطة االقتراع العاـ المباشر مف 

 كىك ما سنتناكلو في الفرع اآلتي :.  6الشعب نفسو 

                                                           
 . 261/ د عادؿ عبد المعيف عبد الكىاب بشر : المرجع السابؽ ، ص  1

2
/ François Luchaire et GerardConac : , La Constitution de La République Française ,  op . cit , p 505 . 

3
 / François Luchaire : Le Conseil Constitutionnel , Organisation et attributions ,  op . cit , p 189 . 

 . 658د داكد الباز : المرجع السابؽ ، ص  -
4
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5
 . 661د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  / 
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عن  خابتاالن - 1491ل دستور بعد تعديانتخاب رئيس الجميورية طريقة :  الفرع الثاني
 - االقتراع العام المباشرطريق 

إف فكرة انتخاب رئيس الجميكرية مف الشعب مباشرة كانت تراكد الجنراؿ ديغكؿ منذ زمف 
سمطة مكطدة األركاف ، تشبيا برئاسة الكاليات المتحدة . لذلؾ لجعؿ رئاسة الجميكرية بعيد 

بعد أف ىيأت بعض الصحؼ المكالية ، السبيؿ في الرأم العاـ ، لتقبؿ ىذه الفكرة ، تقدـ 
سبتمبر مف  27أماـ البرلماف بعد ذلؾ في ك  1962سبتمبر  20لشعب أكال في ا ديجكؿ أماـ

ىي مف ىذه الجية ، ك  المطالبة بتعديؿ الدستكر إلىنفس العاـ ببياف األسباب التي دفعتو 
ف " لكامؿ النظاـ القائـ، ك  لزاويةحجر اتتمخص في اعتباره أف رئاسة الجميكرية إنما تؤلؼ "  ا 

غير النتخاب المحصكر بجسـ انتخابي  قيت ال تستمد أصكليا إال مف اىذه الرئاسة إذا ما ب
تقـك بممارسة مسؤكليتيا لكي  لقكة التي ىي بأشد الحاجة إلييامباشر ، سكؼ ال تتمتع باال

 –الذم انتخبو  -إذا كاف مستندا إلى الشعب بكاممو في حيف أف مف يتكالىا  .الجسيمة 
 .1تؤيد سمطاتو مف شأنيا أف تدعـ ك عكامؿ ، شرة في قاعدتو الديمقراطية المبا سيجد

بعد  1962/  11/  6( الصادر في  1292 / 62رقـ )  الدستكرم لذلؾ جعؿ القانكف
انتخاب رئيس الجميكرية يتـ بطريؽ االنتخاب  1962/  10/  28استفتاء الشعب عميو 

المباشرة عف طريؽ السرم بعد أف كاف يجرل ىذا االنتخاب بالطريقة غير ك الشعبي المباشر 
قاليـ ما كراء البحار مجالس أاء البرلماف كمجالس المقاطعات ك ىيئة ناخبيف تتككف مف أعض

 .  2الممثميف المنتخبيف مف المجالس البمديةك 

                                                           
1
/ Claude Leclercq : op . cit  , p 633 .  

2
 / François Luchaire et Gérard Conac : La Constitution de La République Française , op . cit , p 330 ." l’adoption 

du projet gouvernemental réunit le 01 / 02 / 3211 , le conseil des ministres approuvé les termes de l’article 06 
dans la rédaction initiale suivante :  
Le président de la république est élu pour 07 ans par un collège électoral comprenant les membres du 
parlement , des conseil généraux et des assemblées territoriales d’outre mère ainsi que les représentants élus 
des conseils municipaux ..." 
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حتى كاد أف يقترب مف نظاـ بيف المناطؽ االنتخابية المختمفة ، عمى أساس غير متساكم ك 
 . 1يكية انتخاب رئيس الكاليات المتحدة األمر 

طريقة انتخاب رئيس الجميكرية التي كانت تتـ بكاسطة ىيئة الناخبيف كفقا لما  عدلتبذلؾ ك 
، دستكر  1958السابعة ) مف دستكر فرنسا لعاـ انت تنص عميو المادتيف السادسة ك ك

أف ينتخب رئيس  1962أصبحت بعد تعديميما عاـ كرية الخامسة ( قبؿ تعديميما ، ك الجمي
كلمدة ، 2مف الشعب مباشرةالعاـ المباشر كالسرم عمى درجة كاحدة ك  االقتراعبالجميكرية 
، ) عدلت مدة كالية رئيس الجميكرية مف سبع سنكات إلى خمس سنكات  سبع سنكات

 924/ 2000رقـ الدستكرم بمكجب التعديؿ الدستكرم لممادة السادسة مف الدستكر بالقانكف 
لـ يقرر ك . المدة قابمة لمتجديد  لكاحدة ، كىذه( في المرة ا 2000/ 10/ 2الصادر في 

 . القانكف حدا أقصى لعدد مرات كالية رئيس الجميكرية 
، تـ  2008عاـ  كيكلي 23الصادر في  724/  2008 رقـ  الدستكرم بمكجب القانكفك 

، بحيث أصبح انتخاب رئيس  1958تعديؿ المادة السادسة مف الدستكر الفرنسي لعاـ 
ألم شخص أف يخدـ ال يجكز نكات باالقتراع العاـ المباشر. ك لمدة خمس س الجميكرية يتـ

 .3فأكثر مف كاليتيف متتاليتي
مف مزايا ىذه الطريقة تتمثؿ في انتخاب رئيس الجميكرية مف قبؿ  أبرز ما تـ مبلحظتو لعؿك 

 ة. اعتباره مصدر السمطات في الدكلالشعب يعتبر بمثابة تعبير عف ممارسة الشعب لسيادتو ب
إلى أف انتخاب  ةباإلضاف. الشخص الذم يراه مناسبا لمنصب الرئاسة  بنفسو حيث يختار

رئيس يتمتع بثقة مجمكع ىيئة الناخبيف يؤدم حتما إلى منحو نفكذ أكبر لمعمؿ مف أجؿ 
الصالح العاـ ، إلى جانب ما يضمنو االنتخاب عف طريؽ االقتراع العاـ لرئيس الجميكرية 

 .4في مكاجية البرلماف حيث ينعدـ دكر األخير في اختياره مف استقبلؿ كبير
                                                           

1
 . 630ٌاسٌة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص / د رمزي الشاعر : اإلٌدٌولوجٌات و أثرها فً األنظمة الس 

2
/Bernard Chantebout : op . cit , p 425 . 

 . 602د رمزي الشاعر : نفس المرجع ، ص  -
3
 . 661/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  

4
/  Dimitri Georges Lavroff :  op . cit , p 888 . 

 و ما بعدها . 166د سلطان عٌد : المرجع السابق ، د عبد المنعم أحم  - 
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 1958عمى ذلؾ يمكف القكؿ، بأنو إذا ما كاف انتخاب رئيس الجميكرية في فرنسا مف سنة ك 
ذا ما كاف انتخاب الجنراؿ غير المباشر . ك يتـ باالنتخاب  1962إلى سنة   ديجكؿ رئيسا ا 

ي تخابي عمى غرار المجمع  االنتخابقد تـ بكاسطة مجمع ان ، 1958لمجميكرية سنة 
عمى الرغـ مف أف الجمعية الكطنية ىي التي دعت الختيار أعضاء مجمس الشيكخ . ك 

( حؽ  1958يكنيك  3منحتو في ذات اليـك ) ؿ ديجكؿ بتكلي رئاسة الحككمة ، ك الجنرا
 استنادا لذلؾك ، و عمى الشعب في استفتاء دستكرم كضع دستكر جديد عمى أف يتـ عرض

مف أصكات %80عد أف جاءت نسبة المؤيديف ب 1958سنة  رأكتكب 4صدر الدستكر في 
 .1المشتركيف في االستفتاء

ذاك  قد جعؿ انتخاب رئيس  1958ما كاف دستكر الجميكرية الخامسة الصادر سنة  ا 
ممثميف محمييف ) أعضاء تككف مف أعضاء البرلماف ك الجميكرية بكاسطة مجمع انتخابي ي

مكف المنتخبكف لممجالس البمدية الممثامة ، كمجالس أقاليـ ما كراء البحار ، ك المجالس الع
( ككسيمة لعدـ إخضاع رئيس الجميكرية لسمطة اإلدارية ألقاليـ ما كراء البحارالييئات ك 

بذلؾ  قد تغيرتنو يمكف القكؿ أيضا بأنو ياسية التي كانت سائدة آنذاؾ . فإاألحزاب الس
 .2 1962ة بالتعديؿ الدستكرم سنة ميكريطريقة انتخاب رئيس الج

الفقو الفرنسي ومسألة اختيار رئيس الجميورية في التعديل الدستوري :  الفرع الثالث
  1422لسنة 

مف رئيس الكزراء  لرئيس الجميكرية بناء عمى اقتراح،1958منح دستكر فرنسا لعاـ 
الدستكر.كيقترع مجمسا الحؽ في المبادرة بطمب تعديؿ  ةالبرلماف كؿ عمى حدألعضاء ك 

كيصبح التعديؿ نيائيا بعد المكافقة البرلماف عمى مشركع أك اقتراع التعديؿ بنفس الصيغة 
 .3االستفتاءعميو عف طريؽ 

                                                           
1
 . 46، ص  3224/ د عبد هللا ناصف : نظم االنتخابات فً العالم وفً مصر : دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  

2
/ Maurice Duverger : Science Politique , Le Système Politique Français , op.cit , p 253 . 

 . 410: المرجع السابق ، ص د داود الباز  - 

 . 106د محسن خلٌل : المرجع السابق ، ص  - 
3
 / François Luchaire et Gérard Conac : La Constitution de La République Française , op . cit , p 565 . 
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ذا ما أمكف القكؿ بأف ىذا الدستكر ، قد جعؿ انتخاب رئيس الجميكرية يتـ بكاسطة مجمع ك  ا 
المستكل المحمي، كذلؾ بيدؼ االبتعاد  كمنتخبيف عمى أعضاء برلمانييف انتخابي يتككف مف

داث كفي ضكء تطكر األحإال أنو مع ذلؾ  . عف اختيار األحزاب السياسية لرئيس الجميكرية
تعديؿ طريقة ديجكؿ تعديؿ الدستكر ك فعندما أراد الجنراؿ  التي مرت بيا فرنسا  1962لعاـ 

األسمكب الذم تضمنو  أسمكب يختمؼ عفلى استخداـ فقد لجأ إ نتخاب رئيس الجميكريةا
(  89( دكف سمككو الطريقة المحددة بالمادة )  11)  إذ لجأ إلى استخداـ المادة الدستكر ،

كقد شمؿ ىذا  في استفتاء عاـ، الشعب  قاـ بعرض التعديؿ الدستكرم الذم  اقترحو عمىك 
 .1التعديؿ أف يككف انتخاب رئيس الجميكرية بكاسطة االقتراع العاـ المباشر

طريقة  عدؿك  ، 11/1962/زكف 06ادر بتاريخ صالاء عمى ىذا التعديؿ الدستكرم كبن
المباشر مف الشعب ، كقد تطمب  عانتخاب رئيس الجميكرية ، إذ أصبح انتخابو يتـ باالقترا

ىذا األمر حصكؿ المرشح عمى تزكية مف مائة عضك مف أعضاء البرلماف كأعضاء 
غير أنو كنتيجة لما أسفرت عنو التجربة الفرنسية في مستكيات معينة مف المجالس المحمية ، 

كحتى عاـ ، 1965االنتخابات الرئاسية التي أجريت باالقتراع العاـ المباشر ابتداء مف عاـ 
في الدكر األكؿ لبلنتخابات ، فقد تـ تعديؿ ىذا القانكف  فالمشرحي، عف تضخـ عدد  1974
 . 2 ات معينةمف فئ 500، كزاد عدد المزكييف إلى  1976عاـ 

                                                           
1
 . 669/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  

2
/ Jean – Claude Zarkac : Les institutions Politiques Françaises , op .cit , p 14 . 

LOI organique n° 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection 

du Président de la République au suffrage universel. l'article 3 de la Ioi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative 

à l'élection du Président de la République au suffrage universel est modifié ainsi qu'il suit : « Cette liste est 

préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours 

au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils 

généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer ou maires. Une candidature 

ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente 

départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même 

département ou territoire d'outre-mer ». 
توقٌع من األشخاص المخول لهم ، وٌجب أن تكون   100الترشح لمنصب رئاسة الجمهورٌة أن ٌجمع ما ال ٌقل عن ٌجب على كل شخص ٌرٌد  -

إقلٌم أو تجمع من تجمعات ما وراء البحار على أقل تقدٌر ، وذلك بدون أن ٌتجاوز عدد الموقعٌن  فً كل إقلٌم  10هذه التوقٌعات موزعة على 

 لألعضاء المنتخبٌن ، وٌستطٌع أن ٌوقع لكل مترشح كل من : ( العدد اإلجمالً  30/  3عشر ) 

 أي نائب فرنسً  -   
 أي عضو فً مجلس الشٌوخ الفرنسً  -   
 أي رئٌس بلدٌة  -   
 ألي عضو فً المجلس الفرنسً بالخارج  -   
 =النواب األوروبٌون  -   
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يتمتع رئيس الجميكرية الفرنسية طبقا لنصكص الدستكر بسمطات كاسعة مف أىميا حقو في 
حسب ما جاء في المادة الحادية عشر مف دستكر المجكء إلى الشعب عف طريؽ االستفتاء ، 

ذلؾ بعرض كؿ مشركع قانكف يتعمؽ بتنظيـ السمطات العامة أك بإقرار ك الفرنسي  1958
دكف  –مجمكعة الدكؿ أك خاص باإلذف بالتصديؽ عمى معاىدة يككف مف شأنيا اتفاؽ بيف 

 ذلؾ في استفتاء عاـ .، ك  التأثير عمى سير المنظمات –أف تتعارض مع الدستكر 
عف المكافقة لممشركع ، يصدره رئيس الجميكرية كفقا لممدة عندما يسفر ىذا االستفتاء ك 

 .1المحددة
الذم بمكجبو تغيرت ك  ،  كب الذم اتخذ لتعديؿ ىذا الدستكرقد انتقد بعض الفقياء األسمك 

بر انتخابا يعت االستفتاءطريقة اختيار رئيس الدكلة تغييرا جذريا . مما دفع إلى القكؿ بأف ىذا 
 أف سمطة البرلماف تقمصت إلى أبعد الحدكد .غير مباشر لمرئيس ، ك 

أكتكبر سنة  28تعديؿ دستكرم في ألنو مف الكاضح أنو عندما لجأ رئيس الدكلة إلى إجراء 
عف طريؽ الرجكع إلى االستفتاء الشعبي المنصكص عميو في المادة الحادية عشر  1962

 .2السالفة الذكر 1958 مف الدستكر
( التي تـ التعديؿ عمى أساسيا ال تتضمف كسيمة صحيحة  11قد استند إلى أف المادة ) ك 

 – 1958( مف دستكر  89المقررة بالمادة ) لتعديؿ النصكص الدستكرية مكازية لمطريقة 
بالتالي فإف استعماؿ ك  –األسمكب الكاجب اإلتباع لتعديؿ نصكص ىذا الدستكر التي تحدد 

                                                                                                                                                                                     
 سٌة أو مجالس كالٌدونٌا الجدٌدة أو مجالس والس وفوتونا األعضاء المنتخبٌن فً مجلس كورسٌكا أو مجلس بولٌنٌزي الفرن -   =
 المستشارون الجهوٌون -   
 المستشارون الجهوٌون لماٌوطه وسان بٌار ومٌكلون ومجلس استشارة مدٌنة بارٌس  -   
 رئٌس بولٌنٌزي الفرنسٌة أو رئٌس حكومة كالٌدونٌا الجدٌدة . -   

رئٌس بلدٌة . وال ٌحق لهذا الشخص أن ٌوقع ألكثر من  10000ألف شخص منهم  140حوالً وٌصل عدد األشخاص المخول لهم بالتوقٌع 

 مترشح واحد . 

 . 441د عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : المرجع السابق ، ص   - 

 . أنظر كذلك هامش هذه الصفحة . 613عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ،  ص   -
1

ؤاد أحمد بركات : االختصاص التشرٌعً لرئٌس الدولة و مسؤولٌته ، رسالة دكتوراه ، كلٌة الحقوق ، جامعة المنوفٌة ، / د محمد عمرو ف 

 .  43 – 11، ص  6006
2 / Jean Gicquel : Domat Droit public , Droit Constitutionnel et Institutions Publiques , op . cit , p 565 . 
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رئيس الجميكرية لطريقة االستفتاء لتعديؿ المادتيف السادسة ك السابعة مف الدستكر الفرنسي 
 .1يمثؿ انتياكا ألحكاـ الدستكر

الدستكرم  داـ المادة الحادية عشر أصبح مف الجائز أف يتـ التعديؿذلؾ ألنو بالمجكء الستخ
ف كاف قد تـ بناء عمييا التعديؿ الذم أعطى الشعب الحؽ في عف طريؽ االستفتاء ، ك  ا 

 انتخاب رئيس الجميكرية باالقتراع العاـ المباشر .
جبيا أنو عمى الرغـ مف أف نص ىذه المادة قد خبل مف ىذا الحؽ . فكؿ ما ىك مقرر بمك 

أك بناء عمى اقتراح أثناء دكرات انعقاد البرلماف  ةلرئيس الجميكرية بناء عمى اقتراح الحككم
كؿ مشركع مشترؾ مف المجمسيف ينشر في الجريدة الرسمية أك يعرض في استفتاء عاـ 

قانكف يتعمؽ بتنظيـ السمطات العامة أك بإقرار اتفاؽ بيف مجمكعة دكؿ ، أك خاص باإلذف 
التأثير عمى سير  –دكف أف تتعارض مع الدستكر  –ديؽ عمى معاىدة يككف مف شأنيا بالتص

ا قبؿ التي يجب مراعاتيمف الدستكر ك  89تقضي بو المادة  كىذا عمى خبلؼ ما .المنظمات 
خاصة تعديؿ المكاد المتعمقة باختيار رئيس الجميكرية. إذ إجراء أم تعديؿ دستكرم ، ك 

ف اقتراح تعديؿ الدستكر لرئيس الجميكرية بناء عمى اقتراح الكزير تقضي ىذه المادة بأف يكك 
 .2األكؿ كألعضاء البرلماف

كيصبح كيجب أف يتـ االقتراع عمى مشركع أك اقتراح التعديؿ في المجمسيف بنصكص مكحدة 
 التعديؿ نيائيا إذا أقر في استفتاء عاـ . 

رلماف مجتمعا  يكرية عرضو عمى البال يطرح التعديؿ في استفتاء عاـ إذا قرر رئيس الجمك 
ال تتـ المكافقة عمى مشركع التعديؿ في ىذه الحالة إال إذا أيده ثبلثة في ىيئة مؤتمر . ك 

مؤتمر ىك مكتب الجمعية يككف مكتب الك األعضاء المشتركيف في االقتراع .  3/5أخماس 
 الكطنية .   

 إذا كاف يمس سبلمة الكطف .بل يجكز مطمقا عرض التعديؿ أك السير في إجراءاتو ف -
                                                           

1
 . 30 11النظرٌة العامة للقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص  / د رمزي الشاعر : 

 .و ما بعدها . 600د ماجد راغب الحلو : االستفتاء الشعبً و الشرٌعة اإلسالمٌة ، المرجع السابق ، ص  - 
2
/ Bernard Chantebout : op . cit , p 425 , 444 .  
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 .ؿ الجميكرم لمحككمة مكضع تعديؿال يجكز أف يككف الشك كما -
مكضكع اختيار رئيس  و تعديؿمخالفة رئيس الدكلة لمدستكر بعرض قيؿ عف مما رغـعمى الك 

تطبيقا  الذم تـفقد رأل بعض الفقياء أف االستفتاء  ،1الجميكرية عمى االستفتاء الشعبي
كذلؾ ،مف الدستكر  89المادة أحكاـ لـ يخالؼ  الحادية عشر مف الدستكر ، ألحكاـ المادة

 :2لؤلسباب اآلتية 
مف الدستكر قد حددت طريقة التعديؿ في حالة عرضو عمى البرلماف  89: إف المادة  أوال

يصبح  كنظمت لذلؾ أحكامو . كمعنى ذلؾ أف عرض التعديؿ الدستكرم بعيدا عف البرلماف
ال لنص المشرع عمى عدـ إعطاء الحؽ لرئيس الدكلة في ا  األحكاـ. ك  خاضعا لغير ىذه

 عرض مكضكع عمى االستفتاء إذا لـ يكافؽ عميو البرلماف.
الحككمة  اقتراحبناء عمى  ، مف الدستكر أعطت رئيس الدكلةالحادية عشر  : إف المادة ثانيا

 لعامة في الدكلة.أف يعرض في استفتاء عاـ مشركعات القكانيف التي تنظـ السمطات ا
كطريقة انتخاب السمطة التنفيذية أك التشريعية مف المسائؿ التي تدخؿ بالضركرة في 

 .الشعبي العاـ االستفتاء
السيادة الكطنية ممؾ لمشعب، كىك  "أف مف الدستكر قد نصت عمى  الثالثة ادة: إف المثالثا

رد ال ألم فم جزء مف الشعب ك كليس أل " يمارسيا بكاسطة ممثميو كعف طريؽ االستفتاء العاـ
 ،االستفتاء العاـ النص قاطع في أف ممثمي الشعب ، ك ىذا أف يدعي الحؽ في ممارستيا ، ك 

 ىما الطريقاف المتكازياف إلصدار القكانيف أك التعديبلت الدستكرية .
 بأف يككف اقتراح تعديؿ الدستكر لرئيس الجميكرية... 89: إف استيبلؾ المادة رابعا
الجميكرية مف الدستكر، فمرئيس  الحادية عشر المادةحؽ الرئيس الكارد في عناه إلغاء مليس 

 إلى أحد الطريقيف. الحؽ في المجكء

                                                           
1
 و ما بعدها . 322ٌعة اإلسالمٌة ، المرجع السابق ، ص / د ماجد راغب الحلو : االستفتاء الشعبً و الشر 

2
 / Pierre Pactet : Institutions Politiques Droit Constitutionnel , Armand Colin , 20 

é
 édition , 2000 , p 

456 . 
 . 311د رمزي الشاعر : النظم السٌاسٌة و القانون الدستوري ، المرجع السابق  .ص   - 
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فيي  .ف حؽ تعديؿ الدستكر تممكو األمة إلى أ conton مع ذلؾ فقد ذىب الفقيو ككنتكك 
 اتيا .تمغيو كفقا لمقتضيات ضركرات حيتعدلو ك لسيادة ، تصدر الدستكر ك صاحبة ا

األمة تممؾ ىذا الحؽ مطمقا مف غير قيد شكمي خاص . فإرادة األمة أيا كاف شكميا ىي ك 
 . 1القانكف األعمى
أنو عند الخبلؼ في تفسير  فقد ذىب الفقو إلىإعطاء األمة حقيا الدستكرم  كعمى أساس

 . ف أـ لمبرلما العاـ  ، كعما إذا كاف يعطي الحؽ لؤلمة عف طريؽ االستفتاءالدستكر 
كما البرلماف إال . كىك ىنا األمة  . فإف الكاجب أف يككف التفسير مع إعطاء األصيؿ لحقو

 ككيبل عنيا .
ذا كاف الخبلؼ يدكر فيبحث عيكب االستفتاء ، كأف المكافقة عميو تغمب كفة الرفض بحكـ  كا 

، كليس عيبا فإف العيب يككف في طريقة تنظيمو كعمؿ الدعاية البلزمة لو . الطبيعة البشرية 
 ذاتيا فيو.

كاف النقد الذم كجو إلى أسمكب تعديؿ الدستكر سنة  لقد أشار بعض الفقياء إلى أنو ميماك 
يؿ طريقة انتخاب بتقرير تعدك ، ضكء تطكر النظاـ السياسي الفرنسي  .فبناء عمى 1962

د ساعد فق. الشعب السرم مف ت تتـ بكاسطة االقتراع المباشر ك إذ أصبح رئيس الجميكرية ،
األغمبية أك المعارضة ىذا األسمكب في أف يتقدـ عدد كبير مف أعضاء البرلماف سكاء مف 

باقتراحات لتعديؿ شركط تقديـ المرشحيف لمرئاسة ، معبريف بذلؾ عف عيكب  1965منذ سنة 
 .2النظاـ المطبؽ كقتئذ مطالبيف بالتشدد في شركط الترشيح 

ـ  بنتائج انتخابات الدكر األكؿ سنة قد ساعد عمى ذلؾ أف الرأم العاـ الك  د   1974فرنسي ص 
 .3مف أصكات الناخبيف  %1إذ حصؿ ستة مف المرشحيف عمى األقؿ مف 

                                                           
1
 / Marrie – Anne Cohendet :  op . cit , p 64 – 67 . 

-  François Luchaire et Gérard Conac : La Constitution de La République Française , op . cit , p 472 . 
 . 110 – 162د محمد عمرو فؤاد أحمد بركات : المرجع السابق ، هامش ص   - 

 
2
 . 11ٌة فً الدول العربٌة و المستوٌات الدولٌة ، مطبعة البهاء باإلسكندرٌة ، بدون سنة نشر ، ص / د عبد الفتاح مراد : التشرٌعات البرلمان 
3
 . 691/ د عادل عبد المعٌن عبد الوهاب بشر : المرجع السابق ، ص  
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 1974مي سنة  24كاف مف ضمف ىذه المقترحات اقتراح المجمس الدستكرم الفرنسي في ك 
ـ أكثر دقة الذم بمقتضاه تـ كضع نظانتخابات الرئاسية ك الذم أعمنو مع إعبلنو نتائج اال

 لتنقية المرشحيف . 
إذ كاف ىذا المقترح يتضمف حصكؿ المرشح النتخابات الرئاسة عمى تأييد خمسمائة عضك 

 . التمثيمية مف األعضاء المنتخبيف في المجالس
 السياسي الفرنسي رئيس الجميورية في النظام  انتخاب طريقة تقديرالفرع الرابع : 

تـ تطبيقيا في بعض حتى اليـك ، ك  1965رنسا منذ سنة ف بعد أف طبقت ىذه الطريقة في
ىؿ الشعب لرئيس الجميكرية ؟ ك  انتخابالدكؿ األخرل . فما ىي أىـ ايجابيات طريقة 

 ظيرت ليا بعض العيكب التي تؤخذ عمييا ؟
 نسب إلييا مف عيكب . أبرز مامة نعرض فيما يمي ألىـ مزاياىا ك لئلجابة عمى ىذه األسئ

 الشعب لرئيس الجميورية  انتخابا أوال : مزاي
ارسة الشعب مف أبرز ما قالو الفقو الدستكرم مف مزايا يتمثؿ في أف ذلؾ تعبيرا عف مم

، كىي الطريقة المثمى النتخاب  ىيئاتو العميا انتخابتعطيو الحؽ في لسيادتو التي تخكلو ك 
 .  1 ف مباشرة رئيس الجميكرية حيث أنيا تمثؿ التعبير الحقيقي عف إرادة الناخبي

مصدر السمطات لكي يختار بنفسو الشخص العكدة إلى الشعب صاحب السيادة ك ىذا يعني ك 
 الذم يراه صالحا لتكلي منصب الرئاسة دكف كساطة ممثميو في البرلماف .

مف  اختارتورئيس يتمتع بثقة غالبية ىيئة الناخبيف التي  انتخابأما الميزة الثانية فتظير في 
ما يؤدم إليو ذلؾ مف منحو قكة كبيرة مكصكؿ إلى ىذا المنصب السامي . ك ا لبيف مف رشحك 

مرة  انتخابوالشعب عنو حتى يعاد  ضماف استمرار رضاصالح العاـ . ك لمعمؿ مف أجؿ ال
 أخرل أك مرات حسب ما يحدده دستكر الدكلة .

 برلماف .في مكاجية ال االستقبلؿرئيس الدكلة مف الشعب يضمف لو  انتخابأخيرا فإف ك 
 

                                                           
1
 . 621/ عادل عبد الوهاب عبد المعٌن بشر : المرجع السابق ، ص   
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 رئيس الجميورية من الشعب  انتخابثانيا : عيوب 
رئيس الجميكرية مف الشعب بعض العيكب لعؿ أبرزىا أف مركز الرئيس  انتخابأظير 

تعمكا كما أنو يتمتع بسمطة تفكؽ ك المنتخب مف الشعب يصبح مرمكقا ك نفكذه يككف ساحقا . 
الشعب في حيف أف أعضاء البرلماف ال  السمطة التي تممكيا الييئة التشريعية ، ألنو يمثؿ

 يمثؿ كؿ نائب منيـ إال جزءا مف الشعب .
قد تؤدم إلى أف يتحكؿ الرئيس المنتخب مف  ل جانب مف الفقو أف ىذه الطريقة ليذا ير ك 

شعبو قد يمتمكو الشعكر  . ألف الرئيس الذم ينتخبو حاكـ ال يتقيد بحدكد سمطاتوالشعب إلى 
و األمر إلى أف قد ينتيي بيو اإلحساس بأنو ممثؿ كؿ الشعب ك عم يغمبك الغركر بالزىك ك 

 .1البرلماف  اختصاصاتيييمف عمى يستأثر بالسمطة ك 
، أما عف أثر مدة الرئاسة  في فرنسا ىذا عف شركط الترشح لمنصب الرئاسة كطريقة انتخابو

ستقرار ، تتمتع با فإف مدة الرئاسة في ظؿ الدساتير السابقة لـ طية ،كتجديدىا عمى الديمقرا
ترشيح . ففي ظؿ ككذلؾ مف حيث حؽ الرئيس في إعادة ال كذلؾ مف حيث طكؿ المدة

كانت مدة تكلية رئيس الدكلة أربع سنكات ، ال يمكف بعدىا إعادة تجديد   1848دستكر سنة 
 . 2رئاستو 

ابتة   دستكر الجميكرية الثالثة أصبحت المدة سبع سنكات ، كظمت ث 1875كمنذ دستكر سنة 
بمكجب القانكف  1958الفرنسي دستكر حيث تـ في ىذه السنة تعيؿ ال 2000سنة إلى غاية 

 .  3 2000/  10/  02الصادر في  924/  2000الدستكرم رقـ 
  4تـ تعديؿ مدة الرئاسة إلى خمس سنكات ك  2000الدستكر الفرنسي في سنة كعميو فقد عدؿ 

 في المرة الكاحدة   2000/ 10/ 2الصادر في  924/ 2000بمكجب التعديؿ الدستكرم رقـ 
كىذه المدة قابمة لمتجديد . كلـ يقرر القانكف حدا أقصى لعدد مرات كالية رئيس الجميكرية . 

                                                           
1
 . 361/ د ثروت بدوي : المرجع السابق ،  ص  
2
 و ما بعدها . 623/ محسن خلٌل : المرجع السابق ، ص  
3
 3219نة / زٌن بدر فراج : مدة والٌة رئٌس الدولة فً الشرٌعة اإلسالمٌة وفً األنظمة السٌاسٌة المعاصرة  ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، س 

  . 196، ص 
4
 . 112/ سعد محمد عبد المقصود خلٌل : المرجع السابق ، ص  
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/  724رقـ الدستكرم بمكجب القانكف    2008عديؿ الدستكر مرة أخرل سنة كما أنو تـ ت
ب رئيس الجميكرية  يتـ يث  أصبح انتخابح  2008عاـ  كيكلي 23الصادر في  2008

باالقتراع العاـ المباشر. كال  يحؽ لو  أف يترشح  لعيدة رئاسية ثانية إال  لمدة خمس سنكات 
 . 1فأف يخدـ أكثر مف  كاليتيف  متتاليتي ة كاحدة ، أم ال يجكز ألم شخص مر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
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جميع ببلد القمب الذم تدكر حكلو األحداث السياسية في 1لقد كانت الخبلفة اإلسبلمية
قد عبر عف ذلؾ أحد ة المسمميف األكلى في العالـ . ك ستظؿ ىي قضيالمسمميف ألنيا كانت ك 

امة في الفقياء بقكلو : " إذ ما سؿ سيؼ في اإلسبلـ عمى قاعدة دينية مثؿ ما سؿ عمى اإلم
 .  2كؿ زماف " 

ت فمما قام مدكلة اإلسبلمية التي أرسى قكاعدىا رسكؿ اهلل .السمطة السياسية ل الخبلفة تعنيك 
لـ  ى شممت أنحاء الجزيرة العربية . تتسع حتالدكلة اإلسبلمية في المدينة كأخذت تنمكا ك 

 . 3كجكد  –قبؿ اإلسبلـ  –يكف لنظاـ الخبلفة 
فأصبح نظاما جديدا فريدا ال نظير صمى اهلل فة بعد كفاة الرسكؿ ثـ كاف ظيكر نظاـ الخبل

 . 4لو في الدكؿ السالفة لمدكلة اإلسبلمية أك المعاصرة ليا 
يرت أراء فظ ، بيف المسمميف جميعا اجتيادالخبلفة مكضع بحث كدراسة ك  لقد كاف مكضكعك 

دينية حكؿ شكؿ الخبلفة الفرؽ كالجماعات السياسية كال اختمفتك  بشأنيا .كنظريات عديدة 
 .5النسب الذم يختار منو الخميفة ك  اختيارطريقة ك 
. فكانت مرحمة الخمفاء الراشديف نماذج مختمفة مف الخبلفة أدل ىذا كمو إلى ظيكر أشكاؿ ك ك 

اإلدارم . ك  ف ، كصمكا إلى قمة الرشد السياسيشيدت أربعة مف أعظـ الخمفاء المسممي التي
أصبحت الخبلفة في البيت األمكم . ك  انحصرتاألمكية ، حيث  ثـ كانت مرحمة الخبلفة

                                                           
1
 / الخالفة واإلمامة العظمى وإمارة المؤمنٌن ألفاظ مترادفة بمعنى واحد أنظر فً ذلك :  

،   3220الجزائر ، سنة محمد رشٌد رضا : الخالفة أو اإلمامة العظمى ،موفم للنشر ، المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة ، وحدة الرغاٌة ،  -  

 . 15ص 

ندرٌة ، عبد الحمٌد متولً : مبادئ نظام الحكم فً اإلسالم مع مقارنة بالمبادئ الدستورٌة الحدٌثة ، الطبعة الثانٌة ،  منشأة المعارف ، اإلسك -  

 . 313، ص  3294سنة 
 .  07سعد محمد عبد المقصكد خميؿ : المرجع السابؽ ، ص /  2
 .  20،  12، صالنظريات السياسية اإلسبلمية ، الطبعة السادسة ،  مكتبة دار التراث ، القاىرة لدٌن الرٌس : مجمد ضٌاء ا -  
3
 . 34 – 30، ص  3221/ محمد بسٌونً : الخالفة والنظام الرئاسً ، رسالة دكتوراه ، كلٌة الحقوق ، جامعة عٌن شمس ، القاهرة ، سنة  

لسياسي اإلسبلمي كمقارنا بالدكلة القانكنية ، دراسة دستكرية شرعية كقانكنية مقارنة ، الطبعة الرابعة ، عماف ، النظاـ ا منٌر حمٌد البٌاتً : - 
 . 11ص   ـ ،  2013 –ق  1434األردف ، 

4
 . 39 – 36/ محمد بسٌونً : نفس المرجع ، ص  
5
 . 134عبد الحميد متكلي : نفس المرجع ، في ىامش صفحة /  
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إلى ببلد مف المدينة المنكرة  عاصمة الدكلة انتقمتك  الكراثة في إسناد السمطة  طريقةتتبع 
 .1الشاـ 

شت أكثر مف ثـ بدأت مرحمة جديدة طكيمة مف الخبلفة ىي مرحمة الخبلفة العباسية التي عا
ة الفاطمية في ي البيت العباسي . ثـ قامت الخبلفففة الخبل انحصرت. ك  2خمسة قركف

 ىي خبلفة عمكية شيعية .المغرب ثـ مصر ، ك 
 ح في العالـ اإلسبلمي كما ظيرت في نفس الكقت الخبلفة األمكية في ببلد األندلس . فأصب 

الدكلة أك ك ، مركزىا بغداد اسية في المشرؽ ك العبالخبلفة الدكلة أك ، ثبلث دكؿ إسبلمية
الخبلفة األمكية في الدكلة أك في قمب العالـ اإلسبلمي كمركزىا القاىرة . ك  لخبلفة الفاطميةا

 مركزىا قرطبة .ية الغربية مف العالـ اإلسبلمي ك الج
لقاىرة في عصر دكلة ثـ غربت شمس الدكلة العباسية في بغداد لتشرؽ مرة ثانية في ا

تنازؿ آخر فى غاية ظيكر الدكلة العثمانية . ظمت تحمؿ لكاء الزعامة الدينية إلالمماليؾ . ك 
 الخمفاء العباسييف بالقاىرة عف الخبلفة لمسمطاف العثماني سميـ األكؿ .

ـ حيث أعمف عف إلغاءىا مصطفى كماؿ  1924الخبلفة العثمانية إلى سنة  استمرتك 
نشاء الجميكرية التركيةـ ك  1918السمطنة العثمانية سنة  أتاتكرؾ . بعد إلغائو . فكاف ىذا  ا 
 . 3آخر عيد بالخبلفة 

جميع  اىتماـظؿ مكضع  –رئاسة الدكلة اإلسبلمية  –ميما يكف ، فإف منصب الخبلفة ك 
 االعتقادالخبلفة مف أصكؿ  اعتبركاحديثا . حتى أف بعض فرؽ المسمميف المسمميف قديما ك 

 .  4دراستيا في كتب التكحيد جعمكا أبحاثيا ك ك 

                                                           
1
 . 32: المرجع السابق ، ص / محمد بسٌونً  
2
 . 61 – 60/ محمد بسٌونً : نفس المرجع ، ص  
 . 706، ص  1969/ د عمي حسف الخربكطي : اإلسبلـ ك الخبلفة ، دار بيركت لمطباعة ك النشر ، بيركت ، سنة  3

ار العمـ لممبلييف ، الطبعة الخامسة ، بيركت ، برككمماف : تاريخ الشعكب اإلسبلمية ، ترجمة نبيو أميف فارس ، ك منير البعمبكي ، دكارؿ  -   
 . 696، ص  1968سنة 
 .  25محمد بسيكني : نفس المرجع ، ص  -   

يرل  الشيعة  أف الخبلفة ليست فحسب مف أصكؿ الحكـ في اإلسبلـ كما يرل الكثيركف مف عمماء أىؿ السنة ، بؿ يعتبركنيا مف أركاف الديف  /  4
 . 151،  143لعقيدة ، فيي مف مكضكعات عمـ الكبلـ أك التكحيد ، أنظر عبد الحميد متكلي : المرجع السابؽ ،  ص أم جزء مف اإليماف أك ا
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في كتب األصكلييف مع أنيا مف  –اإلمامة  –كبلـ في الخبلفة كجرت العادة أف يككف ال
فالخبلفة ىي صكرة مف صكر نظاـ  .1االعتقادال مف أصكؿ  –الفقيية  –األحكاـ الشرعية 

الحكـ في الدكلة ، كبكجو خاص مف صكر رئاسة الدكلة ، فيي تعد إذا مف مكاضيع عمـ 
كما يعد في كؿ  –في الشريعة اإلسبلمية  القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية ، الذم يعد

أحد فركعيا أم أحد فركع الفقو . كلقد كاف اإلماـ الشافعي أكؿ مف جعؿ مف  –شريعة 
مكضكع الخبلفة ، أحد مباحث الفقو ، ثـ تبعو في ذلؾ غيره مف األئمة كرجاؿ الفقو 

 اجتيادذككرة كعدالة ك  الخميفة مفالبلزمة في شركط الك ، الخميفة  اختيارطرائؽ ف. 2اإلسبلمي 
مكضكعات الفقو  الذم يدخؿ في ف أفعاؿ العبادإنما ذلؾ كمو م، النظر في أحكاـ البيعة ك 
 .االعتقاد كليس،
الذم ىك رئيس الدكلة اإلسبلمية مف ، مركز الخميفة ىذا األساس فإف مكانة الخبلفة ك  عمىك 

 أىـ الدراسات اإلسبلمية .
 مباحث عمى النحك التالي : ى أربعإلىذا الفصؿ  سنقسـلذلؾ فإننا 

 .-الحككمة اإلسبلمية  -تعريؼ الخبلفة  -
 في الفكر السياسي اإلسبلمي. –الخميفة  -لمركز رئيس الدكلة  تكييؼ القانكني ال -
رئاسة الدكلة اإلسبلمية في الفكر السياسي  –الشركط البلزمة في المرشح لمخبلفة  -

 اإلسبلمي .
كيفية اختيار رئيس الدكلة الخميفة في الفكر السياسي ك  اد السمطةائؽ أك كسائؿ إسنطر  -

 اإلسبلمي .
 
 

                                                           
 –ق  1411مؤسسة اإلسراء لمنشر كالتكزيع ، الطبعة األكلى ، قسنطينة ، الجزائر ، / د محمكد الخالدم : قكاعد نظاـ الحكـ في اإلسبلـ ،  1

 . 220 – 219، ص  ـ 1991
 . 152 – 151عبد الحميد متكلي : مبادئ نظاـ الحكـ في اإلسبلـ مع المقارنة بالمبادئ الدستكرية الحديثة ، المرجع السابؽ ، ص  -  

2
 . 311 – 316/ عبد الحمٌد متولً : نفس المرجع ، ص  
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 -الحكومة اإلسالمية  -ف الخالفة : تعري ولالمبحث األ 
أف ك قمنا في السابؽ أف نظاـ الخبلفة نظاـ متميز ال يشابيو أم نظاـ سياسي في العالـ .

الفقياء المسمميف عبارة  استعمؿد لـ تعرؼ مثؿ ىذا النظاـ . كلق –قبؿ اإلسبلـ  -العرب 
ما المعنى المقصكد منيا في الفكر فما أصؿ ىذه الكممة ك . الخبلفة لمداللة عمى ىذا النظاـ 

كما أننا الحظنا أف شاغؿ منصب رئاسة الدكلة عرؼ عدة ألقاب ، السياسي اإلسبلمي ؟ 
 ىذا المبحث إلى أربعلتساؤالت ، سنقسـ ا لئلجابة عمى ىذه التفرقة مف أسباب ؟ ليذهفيؿ 

 مطالب عمى النحك التالي : 
 تعريؼ الخبلفة لغة . -
 المعنى االصطبلحي لمخبلفة .  -
 المشابية ليا . السياسية الخبلفة عف بعض النظـ نظاـ تمييز  -
 األلقاب التي كاف يسمى بيا رئيس الدكلة في النظاـ السياسي اإلسبلمي  -

 ة الخالفة لغتعريف المطمب األول : 
 كمو ، يخمفو خبلفة ، فيك خميفةإف الخبلفة في األصؿ مصدر خمؼ . يقاؿ : خمفو في ق

 . 1" وميِ قَ  فيِ  فنيِ خمُ أَ  ونَ ارُ ىَ  يوِ خِ ألَِ  ىوسَ مُ  الَ قَ " وَ منو قكلو تعالى : ك 
كمف ذلؾ أيضا، قيؿ لمسمطاف األعظـ : خميفة ألنو خمؼ الذم كاف قبمو فقاـ باألمر مقامو. 

فبلف مف فبلف أم جعمو مكانو ، ك خمؼ فبلف فبلنا إذا كاف  استخمؼلعرب : قاؿ في لساف ا
 خميفتو . 

جاءكا بو عمى األصؿ مثؿ كريمة  الجمع خبلئؼ .لخميفة : الذم يستخمؼ ممف قبمو ك اك 
 الجمع خمفاء .كرائـ . كىك الخميؼ ك ك 

 .2خمفاء أما سيبكيو فقاؿ : خميفة ك 
 

                                                           
 . 142/ سكرة األعراؼ ، اآلية  1
 . 883 -882، ص  1955ب ، المجمد األكؿ ، طبعة دار صادر ، بيركت ، / جماؿ الديف محمد بف مكـر بف عمي بف منظكر : لساف العر  2
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 لمخالفة  االصطالحيالمطمب الثاني : المعنى 
قد انعقد اإلجماع عمى رئاسة الدكلة اإلسبلمية . ك  لفظ اإلمامةلقد شاع إطبلؽ لفظ الخبلفة ك 

عمى جكاز تسمية رئيس الدكلة خميفة ، ألف الصحابة أطمقكا ذلؾ عمى أكؿ رئيس لمدكلة بعد 
دكلة اسة الئصديؽ ، ذلؾ ألف الخبلفة كمظير لر كفاة النبي . فقالكا : الخميفة أبك بكر ال

 . 1اإلسبلمية ، تمثؿ طابعا أصيبل بيف النظريات السياسية 
كثيرة ،  اتريفقد كجدت ليا تعدكلة اإلسبلمية ك : ىي رئاسة ال االصطبلحالخبلفة في 

 اتفقت في المعاني .في األلفاظ ك  اختمفت
لنبي في أمر الديف كالدنيا خبلفة عف ااإلمامة ىي رياسة عامة  " : بأنيا التفتازانيفعرفيا 

 .2صمى اهلل عميو كسمـ " 
 . 3تصرؼ عاـ عمى المسمميف "  استحقاؽعرفيا الكماؿ بف اليماـ أنيا : " ك 
 .     4عرفيا القمقشندم بأنيا : " الكالية العامة عمى كافة األمة " ك 

 حفظ حكزة الممة ي خبلفة الرسكؿ في إقامة الديف ك ى" كما عرفيا عضد الديف اإليجي بأنيا :
 .5ب إتباعو عمى كافة األمة " بحيث يج

رياسة عامة في الديف كالدنيا لشخص مف : " بأنيا  الرازممحمد فخر الديف  عرفياك 
 .6"  األشخاص

سياسة لخبلفة النبكة في حراسة الديف ك  كما عرفيا  الماكردم بأنيا : " اإلمامة مكضكعة
 . 7الدنيا " 

                                                           
سادسة،  / محمد سميماف الطماكم : السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة ك في الفكر السياسي اإلسبلمي ، دار الفكر العربي ، الطبع ال 1

 . 254، ـ ص  1996 –ق  1416سنة 
2
 . 10، ص   1975دار الكتاب الجامعي ، القاىرة ، سنة الدولة فً الفقه اإلسالمً ، / محمد رأفث عثمان : رٌاسة  

 . 53محمد رأفث عثماف : نفس المرجع ، ص /  3
نة تحقيؽ عبد الستار فراج ، الجزء األكؿ ، طبعة كزارة اإلرشاد كاألنباء ، الككيت ، سة في معالـ الخبلفة ، فالقمقشندم : مآثر األنا أحمد بف عمي/ 4

 . 8، ص   1964
 .  52محمد رأفث عثماف : نفس المرجع ، ص /  5
6
 . 13/ محمد رأفث عثمان : نفس المرجع ، ص  
ق  1405 / أبك الحسف عمي بف محمد الماكردم : األحكاـ السمطانية ك الكاليات الدينية ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، 7
 . 05ص ـ ،  1985 –
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 لكافة عمى مقتضى النظر الشرعي فيأما العبلمة ابف خمدكف فيعرفيا بأنيا : " حمؿ ا
الدنيكية ، الراجعة إلييا ، إذ أحكاؿ الدنيا ترجع كميا عند الشارع إلى مصالحيـ األخركية ك 

عف صاحب الشرع في  في الحقيقة خبلفة –أم الخبلفة  -بمصالح اآلخرة . فيي  اعتبارىا
التي تدكر حكؿ ىذه إلى غير ذلؾ مف التعريفات  . 1سياسة الدنيا بو " حراسة الديف ك 

 المعاني .
أف اإلمامة خبلفة عف النبكة     -1نرجع لتعريؼ الماكردم ، فنجده يشمؿ ثبلثة عناصر : 

 ثـ سياسة الدنيا ثانيا.  – 3كأف مكضكع ىذه الخبلفة حراسة الديف أكال ،  –2
أف كاف يرل  2كاؼ في الداللة عمى أف الماكردم، كيبلحظ أف النص عمى العنصر األخير 

مما يدخؿ في صميـ اختصاصات النبكة سياسة الدنيا ، كلذا كجب أف يخمؼ الرسكؿ في ىذا 
، أم كحمايتو كالذب عنو  ديف" يفيد أف كظيفة اإلماـ حراسة الديفاألمر. كقكلو :" حراسة ال

تحت ىذه الحراسة أف يدؿ اإلماـ بتصرفاتو كأعمالو ،  ينطكممما ال شرحو أك التبديؿ فيو ، ك 
كعمـك ىذا التعريؼ يدؿ عمى أف اإلمامة ليست حقا  أنو حافظ لمديف ، مراع ألكامره.عمى 

شخصيا ، أك امتيازا لفرد أك فئة ، كلكنيا كظيفة تؤدل . فالعبرة فييا بأداء تمؾ الكظائؼ 
 . 3أشخاصالتي نص عمييا ، ال بكجكد شخص أك 

لؾ بأنو لـ ينظر إلى مركز كذ، فقد نيج نيجا خاصا في تعريفو لمخبلفة ابف خمدكف  أما
نفسو ، كلـ يمتفت إلى الناحية الشخصية ، كلكنو ركز نظرتو إلى  –الخميفة  –رئيس الدكلة 

الحكـ األخرل ، فقد بحث عف  أنكاعالمعنى الكظيفي لمخبلفة ثـ حدد عبلقتيا بغيرىا مف 
ف ىك ركح كؿ فإذا كاف القانك  خر ،أساس لمتقسيـ يمكف بو أف يميز نكع مف الحكـ عف اآل

، فنكع القانكف ىك الذم المطبؽ القانكف  نظاـ اجتماعي ، فأف جكىر كؿ نظاـ سياسي لمحكـ
أك النظاـ السياسي .كلقد كصؿ في دراستو أف ىناؾ ثبلث أنكاع مف  يبيف طبيعة نظاـ الحكـ

                                                           
لمجمد / ابف خمدكف : المقدمة ) تاريخ العبر كديكاف المبتدأ ك الخبر في أياـ العرب ك العجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر ، ا 1

 . 338،  ص  1981األكؿ ، الجزء األكؿ ، دار الكتاب المبناني ، بيركت ،
 / ىك قاضي قضاة بغداد ك مف عمماء الفقو الشافعي . 2
 . 121، ص  المرجع السابؽد ضياء الديف الريس : محم/  3
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 لسياسي المبني عمى قكاعدالحكـ الكاقعي الذم تسيطر فيو القكة ، ك ، الحكـ انظـ الحكـ 
 كرجحو 2كلذلؾ فقد اعتمده بعض الفقياء  ،1الحكـ اإلسبلمي المبني عمى الشريعة العقؿ ك 
 عمى ذلؾ في قكلو :  استدؿك ، غيره مف التعريفات  عمى

ىـ . ألف لكؿ منيـ سمطات محددة غير كافة ( يخرج بو كاليات األمراء كالقضاة ك ) حمؿ ال
 عكس الخميفة الذم لو سمطات عامة .، خاصة ك 
لو ) عمى مقتضى الشرع ( فيو قيد لسمطات الخميفة ، فالخميفة يجب أف تككف سمطاتو قك ك 

اسة الدنيا بالديف ال باألىكاء فيو أيضا كجكب سيفقة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية . ك مقيدة بمكا
 المصالح الشخصية .ك 
تشمؿ  الدنيكية ( تبييف لشمكؿ مسؤكلية الخميفة فييفي قكلو ) في مصالحيـ األخركية ك ك 

 .  الدنيامصالح الديف ك 
الخبلفة تنحصر في أمريف عظيميف المبلحظ أف جؿ ىذه التعريفات متفقة عمى أف كظائؼ ك 
 مقصديف كبيريف . ك 

 األكؿ : حراسة الديف .
 الثاني : سياسة الدنيا بو أم سياسة الدنيا بالديف .

تطبيؽ أحكامو كالعمؿ تنفيذه يككف بسة الديف تعني حفظو مف التحريؼ كالتبديؿ . ك حراك 
 بتعاليمو .

سياسة الدنيا بو ،أم بالديف تعني أف تدار شؤكف الدكلة كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية   ك 
ذا ال يتحقؽ إال درء المفاسد عنيـ . كىة مف الحكـ ىي صبلح أمكر الناس ك ألف الغاي

 تنفيذىـ ألحكامو .بأخذىـ بالديف ك 

                                                           
1
 . 92/ عبد الرزاق أحمد السنهوري : المرجع السابق ، ص  
2
 . 366 – 364محمد ضٌاء الدٌن الرٌس : المرجع الساق ، ص /  
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اإلسبلمية  مسمـ في الشؤكف الدنيكية كفؽ أحكاـ الشريعةفعمى الحاكـ أف يسكس المجتمع ال
شباع النظاـ العاـ ك  الحفاظ عمىالمكظفيف األكفاء ك  اختيارذلؾ بإقامة العدؿ بيت الناس ك ك  ا 

 .  1العيش الكريـ لمجميع ك  االقتصادمخيرات الببلد بما يحقؽ الرفاه  استثمارحاجات األفراد ك 
مثؿ استيفاء األمكاؿ مف تدبيره ك ، لنظر في أمكر الدنيا المقصكد الثاني مف اإلمامة ىك اك 

يصاليا لمستحقييا  ذلؾ ليتفرغ العباد ألمكر الديف .ك ، كدفع الظمـ  ، كجكىيا كا 
كصؿ يعد أحد عمى أحد ، كأمف كؿ عمى نفسو كمالو ك  ، فمـ انتظمتفإف أمكر المعاش إذا 

الناس جميعا ألمر دينيـ فيقكمكف  حينئذ يتفرغفي بيت الماؿ أك غيره إلى حقو ك  كؿ ذم حؽ
 . 2بو عمى الكجو المطمكب منيـ " 

ىك نفس المعنى الذم تكصؿ إليو األستاذ محمد يكسؼ مكسى حيث يقكؿ : " إف جميع ك 
حفظو عمى أمكر الدنيا العناية بو ك قدمكا أمكر الديف ك الفقياء الذيف تصدكا لتعريؼ الخبلفة 

شرائعو ككف بالديف ك بياف أف سياسة الدنيا يجب أف تك  نى جعؿ الثانية تابعة لؤلكلى ،بمع
 . 3تعاليمو " ك 

ـ ىذه التعريفات قد ركزت عمى أمكر ىامة تميز الخبلفة كنظا كما تجدر اإلشارة إلى أف
 السياسية . مف ىذه األمكر : سياسي لمحكـ عف غيرىا مف النظـ

في العامة كىي حمؿ الكافة . ك اصة ك تامة تتعمؽ بالخعمـك الكالية ، فيي رئاسة عامة ك  – 1
 ىذا العمـك إشارة إلى كحدة الخبلفة ، فكالية الخبلفة عامة عمى كؿ ببلد اإلسبلـ .

سياسة األمة بو أم سياسة الدنيا ك  –حراسة الديف  –تيا حفظ الديف عمـك الغاية . فغاي – 2
ة تجمع بيف أمكر ميفة عامالخ اختصاصاتبالديف اإلسبلمي . كفي ىذا العمـك إشارة إلى أف 

سمطات  عف، الخميفة  اختصاصاتفي ذلؾ أيضا تمييزا لسمطات ك الديف كالدنيا . ك 

                                                           
 ،الطبعة األكلى ، مطبعة نشر الثقافة القسـ األكؿ ، ، الجزء األكؿ ، مقارنا بالقانكف الكضعي / عبد القادر عكدة : التشريع الجنائي اإلسبلمي  1

 .  43، ص ـ  1949 –ق  1368 سنة اإلسكندرية ،
 .                                                                 265/ د مجمد ضياء الديف الريس : المرجع السابؽ ، ص  2
ص ، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر ، القاىرة ، بدكف ذكر سنة النشر ،  الطبعة الثانية/ محمد يكسؼ مكسى : نظاـ الحكـ في اإلسبلـ ،  3

12 . 
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كد اإلقميـ الذم ال تتجاكز حد اختصاصاتليـ  – اإلسبلميةأمراء األقاليـ  اختصاصاتك 
محدكدة تتمثؿ في الفصؿ المنازعات التي تثكر  اختصاصاتليـ  –القضاة ك  –يشرفكف عميو 

 – بيف األفراد
حاؿ تنفيذ الشرع اإلسبلمي ، فيي تحكـ بشرع اهلل ك تحكـ بو . فبل يجكز الخركج عمو ب – 3

 ىي حمؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي .فيي رئاسة عامة بحكـ الشرع ك 
 أك بعبارة أخرل –الراشدة  –اممة ىي الحككمة اإلسبلمية الك –اإلمامة  –عمى ىذا فالخبلفة ك 

كقانكنيا  –أم دستكرىا  –انكنيا األساسي كف الشريعة اإلسبلمية قىي الحككمة التي تك
 التي يخضع لسمطتيا كؿ المسمميف عمى اإلقميـ اإلسبلمي الكبير.العادم كذلؾ . ك 

ذا كانت اإلمامة تساكم الخبلفة عند أىؿ السنة . فإف الشيعة يذىبكف إلى أف اإلمامة ك  ا 
ىـ ىك صاحب الحؽ الشرعي في كالية أمر أخص مف الخبلفة . فيي أكمؿ ألف اإلماـ عند

المسمميف . سكاء تكلى بالفعؿ أـ ال . أما الخميفة فيك صاحب السمطة الفعمية . أما إذا تكلى 
 .      1خميفة كما عند أىؿ السنة اإلماـ السمطة فعبل ، فيك إماـ ك 

  االمشابية لي السياسيةالمطمب الثالث : تمييز نظام الخالفة عن بعض النظم 
نظاـ الخبلفة كما أشرنا ىك صكرة مف صكر النظـ السياسية لمحكـ ، إال أنو يتميز عف 
بعض صكر الحكـ مف حيث الكسائؿ كاألىداؼ ، كىك ما سنكضحو في ىذه الفركع 

 .المتتالية
 
 
 
 

                                                           
لقاىرة ، / د جماؿ أحمد السيد جاد المراكبي : الخبلفة اإلسبلمية بيف نظـ الحكـ المعاصرة ، رسالة دكتكراه في الحقكؽ ، كمية الحقكؽ ، جامعة ا 1

 . 49بدكف ذكر سنة مناقشتيا ، ص 
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 1يةنظام الممكالفرق بين نظام الخالفة و :  الفرع األول
ير ذم صبغة دينية ، كفضبل عف ذلؾ فقد الممكية ، بخبلؼ الخبلفة ، ىي نظاـ كراثي غ

كاف نظاـ الممكية ينطكم عمى معنى االستبداد ، كأنيا أنظمة تقكـ عمى أساس القكة . كىك 
بينيما  نظاـ الممؾ ، فقد فرؽنظاـ الخبلفة ك  خمدكف كىك يميز بيفما أشار إليو العبلمة ابف 

، يسمميا الكافة ، ة مفركضة أف يرجع في حقيقة الممؾ إلى قكانيف سياسي فقاؿ : " كجب
أكابر الدكلة  ، ذه القكانيف مفركضة مف العقبلء ك ينقادكف إلى أحكاميا ... فإذا كانت ىك 

ذا كانعقمية ، ك  سياسية،كانت  يشرعيا كانت سياسية ت مفركضة مف اهلل بشارع يقررىا ك ا 
 .2دينية " 

 ،الذم تسيطر فيو القكة كاقعيع  مف نظـ الحكـ ، الحكـ الأنكا ةفابف خمدكف يميز بيف ثبلث
 . 3أحكاـ الشريعة  القائـ عمى كالحكـ  اإلسبلمي عمى قكاعد العقؿ ، يكالحكـ السياسي المبن

حمؿ الكافة " تعريفو لو ىك : الطبيعي ، ك  "الممؾ ": -أك كما يعبر ىك  -فاألكؿ : الحكـ    
يزة أك ما ركب في الفرد ، فيك يقصد إذف بالطبيعة : الغر 4" عمى مقتضى الغرض الشيكة 

السعي إلى في االستعبلء ، أك االستبداد ، ك أىكاء غريزية : كحب الذات ، كالرغبة مف ميكؿ 
تحقيؽ المطامع الفردية المبنية عمى األثرة ، ك ىذا النكع مذمـك كمو عند ابف خمدكف . كالنكع 

افة عمى  مقتضى النظر ىك حمؿ الك "بأنو 5السياسي ، كيعرفو " الممؾ"الثاني : الحكـ أك 
ىذا الحكـ يمدحو مف ناحية ، كيذمو . ك  "العقمي في جاب المصالح الدنيكية كدفع المضار

                                                           
حقيقي كعقد  انتخابلفقياء مف يطمؽ عبارة الخبلفة الكاممة أك الخبلفة  الصحيحة أك الخبلفة الراشدة ىي الخبلفة التي تؤسس عمى / ىناؾ مف ا 1

. أما  الخميفةليذا  -بيعة عامة  –جميكر أىؿ الحؿ ك العقد ثـ ببيعة األمة  باختيارفإف تعييف الخميفة ال ينعقد إال  –األمة  باختيارأم  –صحيح 
تعاقد فاسد لكقكع اإلكراه . يتكلى فييا رئيس الدكلة الحكـ عف طريؽ الكراثة ك  –لخبلفة الناقصة فيي الخبلفة التي تقكـ عمى أسس غير صحيحة ا

ف جميكر أىؿ الحؿ ك العقد كىي التي نقصد بيا نظاـ الممؾ ك تسمى كذلؾ بخبلفة الضركرة ، يقبميا المسممكف حيف يعجزك  اختيارليس عف طريؽ 
د عف تحقيؽ الخبلفة الكاممة الصحيحة . لممزيد حكؿ المكضكع ، أنظر كتاب فقو الخبلفة ك تطكرىا لتصبح عصبة أمـ شرقية لممؤلؼ األستاذ عب

 . ك رسالة الدكتكراه  بعنكاف الخبلفة اإلسبلمية بيف نظـ الحكـ المعاصرة ، لؤلستاذ جماؿ أحمد السيد جاد 122، ص  السنيكرمالرزاؽ أحمد 
 .   50 – 49المراكبي ، ص 

 . 338 – 337 / ابف خمدكف : المرجع السابؽ ، ص 2
 . 79/ عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم : المرجع السابؽ ، ص  3
4
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لممؾ لما كانت حقيقة ا" مف ناحية أخرل . كفي صدد شرح ىذيف النكعيف مف الحكـ ، يقكؿ :
المذاف ىما مف آثار الغضب  ،مقتضاه التغمب كالقيرك أنو الجتماع الضركرم لمبشر 

حكاـ صاحبو في الغالب جائزة عف الحؽ ، مجحفة بمف تحت كالحيكانية ، كمقتضاه كانت أ
عمى ما ليس في طكقيـ مف يده مف الخمؽ في أحكاؿ دنياىـ ، لحمميـ إياىـ في الغالب 

فتعسر طاعتو  لخمؼ كالسمؼ منيـ يختمؼ ذلؾ باختبلؼ المقاصد مف ا، ك  شيكاتوأغراضو ك 
أف يرجع في ذلؾ إلى قكانيف القتؿ . فكجب مفضية إلى اليرج ك جيء العصبية التلذلؾ ، ك 

اف ذلؾ لمفرس كغيرىـ مف سياسية مفركضة، يسمـ بيا الكافة كينقادكف إلى أحكاميا، كما ك
ذا خمت الدكلة مف مثؿاألمـ. ك  سنة اهلل  ال يتـ استيبلؤىا ىذه السياسة لـ يستتب أمرىا ، ك  ا 

 .1" في الذيف خمك مف قبؿ 
ـ االستبدادم أك الفردم أك أقرب إلى ما نسميو اليكـ بالحكاألكؿ مف الحكـ فالنكع 

يمكف أف يشمؿ أيضا حالة ما إذا كاف الذيف يحكمكف . ك 2تكقراطي أك غير الدستكرم األك 
ب ىذا أف عكاق عة مف األفراد أك طبقة معينة ، كماكفقا لطبائعيـ أك أىكائيـ الغريزية مجمك 

 ، ثـ انييار الدكلة . االستقرارعدـ ك  الحكـ الفكضى كالشقاؽ ،
ىك يحقؽ العدالة إلى ك أما الثاني فيك يقابؿ ما نسميو اليكـ بالحكـ أك " الممكية الدستكرية " . 

سياسة عقمية ، ألنو يسير كفؽ 3يجمب المنافع لممحككميف في ىذه الحياة الدنيا حد ما ، ك 
 تقدميا . غمبة الدكلة ك انتظاـ األمر ، ك ك  كضعيا عقبلء األمة كحكماؤىا كينتج عنو االستقرار

يغفؿ عف ، ك لكنو عمى كؿ حاؿ نظاـ مادم يقتصر نظره عمى شؤكف ىذه الحياة الدنيا ك 
ال يحقؽ مصالح المحككميف بو بالنسبة إلى الدار الركحية ، أك الناحية الدينية . ك  الحياة
 . اآلخرة 

ي في مصالحيـ مقتضى النظر الشرعالنظاـ الثالث ، يعرفو بأنو " حمؿ الكافة عمى ك 
الدنيكية الراجعة إلييا . إذ أحكاؿ الدنيا ترجع كميا عند الشارع إلى اعتبارىا األخركية ك 
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سياسة ك ، عف صاحب الشرع في حراسة الديف  بمصالح اآلخرة . فيي في الحقيقة خبلفة
 .1" الدنيا بو 

حككمة ، الف التعريؼ يف مأك ىي كما يتب،ما تسمى الخبلفة أك اإلمامة  ، ىذه ىيك 
ذه : " فإذا كانت ى ، مقارنا ليا بالحككمات السابقةيقكؿ ابف خمدكف بشأنيا . ك 2اإلسبلمية 

ذا كان، ك كضعية  ،كانت سياسة عقمية ، الدكلة القكانيف مفركضة مف العقبلء كأكابر  ت ا 
الحياة الدنيا ينية ، نافعة في كانت سياسة د ،يشرعيامفركضة مف اهلل ، بشارع يقررىا ك 

 .3اآلخرة " ك 
 التي كانت سائدة في ذلك الوقت اإلمبراطورياتعن نظام الخالفة : اختالف  الفرع الثاني

غاياتو عف ما سكاه مف كنظاـ لمحكـ كاف نظاما جديدا كمختمفا في جكىره ك إف نظاـ الخبلفة 
انت تمؾ األنظمة سائدة في العالـ في ذلؾ الكقت . إذ كأنظمة الحكـ التي كانت معركفة ك 

غايتيا استعباد الشعكب ، كتسير بسياسة القير كالغمبة كالجبركت ، ك  مؤسسة عمى القكة
 استغبلليا مف أجؿ خدمة مصالح الحكاـ مف أفراد أك طبقات .ك 
الشرؽ ، كالقياصرة في كاف المثبلف البارزاف ألمثاؿ تمؾ الحككمات ىما دكلتي األكاسرة في ك 

النكع مف نظـ الحكـ عرؼ عند المسمميف في ذلؾ العصر بأنو  لذا فإف ىذاالغرب . ك 
يسمى ىذا النكع مف الحككمات ك . لممك كاف يقاؿ لو أيضا ا، ك  الكسروية أو القيصرية

و الفرد أف يتحكـ في حسب الفقو الدستكرم الحديث بالحككمات االستبدادية الذم يمكف في
 فكاف الممؾ عمىلقانكف يعمك إرادتو . دكف أف يككف خاضعايحكميا كفؽ ىكاه مصائر أمة ك 

 ىذه الصكرة مبغضا إلى الجماعة اإلسبلمية الناشئة .
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ىي كميا ارت مف حقائؽ التاريخ اإلسبلمي . ك التي ص1بعض الخمفاء أقكاؿ كلك رجعنا إلى 
 ، كانت نظاما جديدا ،أف الخبلفة التي جاء بيا اإلسبلـ، تدؿ عمى أنيـ كانكا يدرككف تماما 

 أك الممكية التي كانت معركفة في ذلؾ الكقت .  اإلمبراطكريةلنظـ  ، ا كؿ المغايرةمغاير 
ف عميؾ ... فما أنا ىك الذم عناه رسكؿ اهلل حيف قاؿ لرجؿ ارتعد في حضرتو : " ىك ك 

 .2ال جبار " ...بممؾ ...ك 
زيو مف ك في أبية الممؾ قد قدـ عميو حيف استنكر ما رآه مف معاكية ، ك ر ىك الذم أراده عمك 

 .3العدة فقاؿ لو غاضبا : " أكسركية يا معاكية " العديد ك 
كىك الذم قصده عمى كـر اهلل كجيو في إحدل خطبو التي قاليا في زمف خبلفتو ، كىك 

 . 4يكافح لحفظ نظاـ الخبلفة الراشدة " كاهلل لك كلككـ لعممكا فيكـ بأعماؿ كسرل كىرقؿ " 
الممكي في اإلسبلـ ، عمى أف ثمة فارقا كبيرا بيف نظامو كلقد كاف معاكية أكؿ مؤسس لمنظاـ 

التي  –بالقانكف  –الممكي كبيف أنظمة األكاسرة أك القياصرة ، كذلؾ فيما يتعمؽ بالشريعة 
عمؿ عمى أف يككف حكمو كراثيا كما كاف شأف تمؾ تطبؽ في الدكلة ، كلك أف معاكية 

 األنظمة . 
  5اإلسالمي سياسيفي النظام ال: ألقاب رئيس الدولة رابعال طمبالم

لقد تعددت األلقاب كتنكعت األلقاب التي أطمقت عمى شاغؿ منصب رئيس الدكلة في النظاـ 
لـ يكف لرسكؿ اهلل لقب بصفتو رئيسا . ك  6السياسي اإلسبلمي ككميا كاف ليا معنى كاحد 

                                                           
الخبلفة كخطب خطبة كقاؿ بعد أف حمد اهلل كأثنى عميو  : " ... يا أييا الناس أنا مثمكـ ....فإف  / قاـ أبك بكر الصديؽ في الناس عقب تكليو 1

ف زغت فقكمكني ..." .   استقمت فقكمكني ، كا 
ني ما كجدت صبلح ما كالني اهلل إال بثبلث أداء األمانة ك األخذ بالقكة ك الحكـ بما أنزؿ ا ني ما كقاؿ عمر بعد تكليو الخبلفة : " أال كا  هلل ، أال كا 

كجدت صبلح ىذا الماؿ إال بثبلث أف يؤخذ مف حؽ كيعطى في حؽ ك يمنع مف باطؿ " انظر في ذلؾ ، كتاب إسماعيؿ بدكم : اختصاصات 
 .  230،  228السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كفي النظـ الدستكرية المعاصرة ، ص 

 . 115بؽ ، ص / محمد ضياء الديف الريس : المرجع السا 2
   123، المرجع السابؽ ، ص مع مقارنتيا بالمبادئ الدستكرية الحديثة عبد الحميد متكلي : مبادئ نظاـ الحكـ في اإلسبلـ  - 
. ك قاؿ المؤلؼ شارحا ، إنما أراد عمر بالكسركية ما كاف عميو أىؿ فارس كممكيـ مف 360/ ابف خمدكف : المقدمة ، المرجع السابؽ ، ص  3
 مف كتاب المقدمة . 360أنظر صفحة كاب الباطؿ كالظمـ كالبغي . ارت

4
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أصبح أبك بكر  مـصمى اهلل عميو كسسكل أنو نبي كرسكؿ . كبعد كفاتو ،  لمدكلة اإلسبلمية 
الصديؽ رئيسا لمدكلة . فقيؿ لو : يا خميفة اهلل  فقاؿ : لست خميفة اهلل . كلكني خميفة رسكؿ 

  عنو أكؿ مف سمي بالخميفة . فقدفكاف أبك بكر رضي اهلل . 1عميو الصبلة كالسبلـ اهلل 
 أجازه كارتضاه .

 .أكؿ مف سمي أمير المؤمنيفثـ جاء عمر بف الخطاب كثاني رئيس لمدكلة اإلسبلمية . كىك 
 دعى خميفة رسكؿ اهلل عميو الصبلةفيذكر ابف سعد في طبقاتو أنو لما مات أبك بكر ، ككاف ي

كالسبلـ ، قيؿ لعمر خميفة خميفة رسكؿ اهلل ، فقاؿ المسممكف : مف جاء بعد عمر قيؿ لو 
يدعى ف بو الخميفة تمعكا عمى اسـ تدعك خميفة رسكؿ اهلل فيطكؿ ىذا ، كلكف اج خميفة خميفة

 .2بو مف  بعده الخمفاء ، قاؿ بعض أصحاب رسكؿ اهلل ،  نحف المؤمنكف  ، كعمر أميرنا 
 استأذف: لما قدما مف المدينة ، قاال لعمرك بف العاصلبيد بف ربيعة كعدم بف حاتـ  ركم أفك 

 فيك   األمير فقاؿ ليما عمرك بف العاص أنتما كاهلل أصبتما اسمو .، لنا عمى أمير المؤمنيف 
 عميو ثـ دخؿ عمى عمر فقاؿ : السبلـ عميؾ يا أمير المؤمنيف . فقصكنحف المؤمنكف ، 

 .3ر المؤمنيف يأم مف أطمؽ عميوالقصة فأقره عمى ذلؾ . فكاف ذلؾ أكؿ 
 بمعنىالتي ىي بيذا االسـ نعتا لو باإلمامة ، ك اإلماـ ، فإف الشيعة خصكا عميا  تسميةأما عف 

 ف أبي بكر لما ىك مذىبيـ كبدعتيـتعريضا بمذىبيـ في أنو أحؽ بإمامة الصبلة مالخبلفة . ك 
 .4فخصكه بيذا المقب ، كلمف يسكقكف إليو منصب الخبلفة مف بعده فكانكا كميـ يسمكف باإلماـ 

4. 
 ة اإلسبلمية ، كىي الخميفة كأميركالمبلحظ مما تقدـ ، أف األلقاب التي أطمقت عمى رئيس الدكل

 أبحاث الشيعة ، إلثبات إمامة عميكاإلماـ . فمقب اإلماـ ، ظير في بداية األمر في المؤمنيف 
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 الكبلـ مف الخكارج، كالمعتزلة ، رضي اهلل عنو كذريتو ، ثـ انتقؿ مف عندىـ إلى أبحاث عمماء
 عند ىؤالء  إلى الدراسات الفقييةكأىؿ السنة الذيف تصدكا لمرد عمى الشيعة . ثـ انتقؿ مف 

 لشرعية التي تحكـ اإلمامة ، كفقامية ، التي تصدت لبحث األساس الشرعي كاألحكاـ ااإلسبل
 .  1اإلجماع لمقكاعد التي كردت في القرآف كالسنة ك 

كقد منع جميكر العمماء مف أىؿ السنة مف إطبلؽ لقب خميفة اهلل ، كما نيى أبك بكر عف 
 عمى تطمؽ، 2،كممات ذات معنى كاحد  ـاإلما ،أمير المؤمنيف  ،الخميفة  تعتبر عباراتك ذلؾ. 

 اإلسبلمية .رئيس الدكلة 
ف كاف فاسقا حسب  كما أنو يجكز تسمية اإلماـ ، خميفة كخميفة رسكؿ اهلل ، كأمير المؤمنيف كا 

 . 3قكؿ البغكم
السياسي  في الفكر –الخميفة  -ئيس الدولة لمركز ر تكييف القانوني ال: انيالمبحث الث
  اإلسالمي 
رئيس الدكلة اإلسبلمية مركز يكسب صاحبو شخصية ال تعمكىا أخرل مطمقا. فيك  إف مركز

ال ينازعو أحد سمطانو . ما داـ ممتزما حدكد الشرع . لذلؾ فيك صاحب ، صاحب سمطاف 
ذاؾ . فما الذم جعؿ لمنصب الخبلفة كلمركز الخميفة ىذه القكة ك  4مركز ممتاز في الدكلة

 السمطاف ؟
د منصبو ، يحدد بالتأكيد أك سن –الخميفة  –لشرعي لمنصب رئيس الدكلة إف معرفة األساس ا

 خارجيا .لسياسية داخؿ الدكلة اإلسبلمية ك مركز الخميفة في الحياة امكانة ك 
منصب أك األساس الشرعي لمميف في سند أقكاؿ عمماء المس في ىذا المبحث ناكؿسنتكعميو 

 حاكؿ مناقشة ىذه اآلراء. ثـ ن اتجاىات بلثثالتي يمكف حصرىا في أكال ك الرئاسة العميا 
 . أم األرجحكاختيار الر الثبلث 
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 الفكر السياسي اإلسالمياألساس الشرعي لمنصب الخالفة في  المطمب األول :

 بياف ما إذا كاف ، المركز القانكني لمخميفة باألساس الشرعي لمنصب الخبلفة أك تحديدنقصد 
 السبلـ ، أك نائبا عف األمة. ك نائبا عف الرسكؿ عميو الصبلة ك أ نائبا عف اهلل تعالى ، الخميفة 

سنذكر أرائيـ مع . ك المحدثيف يـ ك الكاقع أف أقكاؿ الفقياء ، تعددت في ذلؾ ، القدامى منك 
 أدلتيـ في فركع متتالية .

 الفرع األول : مذىب القائمين بنيابة الخميفة عن اهلل تعالى 
سمية آدـ عميو السبلـ " ىك يتكمـ عف ترازم في تفسيره ، فقاؿ ك إلماـ الذىب إلى ىذا الرأم ا

ىك المركم عف في الحكـ بيف المكمفيف مف خمقو ك إنما سماه اهلل خميفة ألنو يخمؼ اهلل خميفة " 
 رضِ ي األَ فِ  ةً يفَ مِ خَ  اكَ منَ عَ ا جَ ن  " إِ ىذا الرأم متأكد لقكلو بف مسعكد كابف عباس كالسدم . ك ا
 . 1" ق  الحَ بِ  اسِ لن  ا ينَ م بَ احكُ فَ 
نائبا  " معنى ) الخميفة ( من يكون: قد كرر الرازم ىذا المعنى في مكضع آخر فذكر أف ك 

 . 2" القضاء عن اهلل تعالى في الحكم و 
لى مثؿ ىذا الرأم ذىب ابف الجكزم فقاؿ في فصؿ يتحدث فيو عف شرؼ الخبلفة :  ك  " إف ا 

 .3لؾ شرفا " كفى بذالخبلفة نيابة عف اهلل عز كجؿ ك 
قد كاف تنفيذ أكامره كأحكامو ك كجؿ في عباده ك  يقكؿ أيضا : " فإف الخبلفة نيابة عف اهلل عزك 

 . 4يقـك بيا األنبياء ثـ قاـ بيا بعدىـ الخمفاء " 
 

                                                           
1
، ص  3219دٌن الرازي : التفسٌر الكبٌر ، الجزء الثانً ، الطبعة األولى ، المطبعة البهٌة المصرٌة ، / أبو الفضل محمد فخر الدٌن بن ضٌاء ال 

 و ما بعدها . 361

 . 66سورة ص : اآلٌة  -
 . 170المرجع ، ص نفس / أبك الفضؿ محمد فخر الديف بف ضياء الديف الرازم :  2
 .  230، ص  المرجع السابؽ / أ د منير حميد البياني :  3
 . 231/ أ د منير حميد البياتي : نفس المرجع ، ص  4
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فيقكؿ : " ...فيك في مقاـ الحكـ  1ىك يتكمـ عف الحاكـ الرأم قاؿ اإلماـ القرافي أيضا ك بيذا ك 
بلؽ بحسب ما يقع لو مف األسباب اإلط، يحكـ بنفسو كينشئ اإللزاـ ك ـ كنائب عف الحاك –
 .2جؿ في أرضو عمى خمقو " ذلؾ ... ألنو نائب عف اهلل عز ك  الحجاج ألف مستنيبو جعؿ لوك 
لى قريب مف ىذا الرأم ك  الشرع أف اإلماـ نائب عف ، فية ، إذ يركف ذىب بعض فقياء الحن، ا 

ىك اإلماـ ك  ، مف ىك نائب عف الشرع" أف الحدكد يستكفييا  نيبرىاف الديف الميرغينا فقد قاؿ
 . 3أك نائبو " 

إذ يرل أف الحاكـ  4مف العمماء المحدثيف مف أيد ىذا الرأم كاألستاذ أبك األعمى المكدكدم ك 
أف مكقؼ الذيف يقكمكف بتنفيذ القانكف اإلليي في ي اإلسبلـ إنما ىك اهلل كحده . ك الحقيقي ف
ف ىذا ىك مكقؼ أكلي األمر في اإلسبلـ إال كمكقؼ النكاب عف الحاكـ ك يس ل، األرض  ا 
 بعينو .

 السالم الخميفة عن النبي عميو الصالة و  الفرع الثاني : مذىب القائمين بنيابة
ف الخبلفة نيابة عف اهلل ىك أبعض الذيف قالكا بالرأم األكؿ ك  مما تجدر مبلحظتو أكال أف

 يا نيابة عف النبيقالكا بأنعادكا ىنا ك مركز النائب عف اهلل تعالى أف مركز الخميفة ىك تعالى ك 
السبلـ ، مف ذلؾ قكؿ ابف الجكزم إذ يقكؿ : " فمما اختتـ األنبياء بنبينا محمد عميو الصبلة ك 

 .5عميو الصبلة ك السبلـ كجب أف يككف لو ) نكاب ( يقكمكف مقامو في إقامة الحؽ " 
لىك  السبلـ ذىب الماكردم في أحكامو السمطانية لنبي عميو الصبلة ك فة نيابة عف اككف الخبل ا 

 .6سياسة الدنيا بو لخبلفة النبكة في حراسة الديف ك  إذ يرل أف اإلمامة مكضكعة

                                                           
 / ك يمكف حمؿ كبلمو عمى اإلماـ أيضا ألنو يممؾ ما يممكو القاضي ك زيادة . 1
تاح لف/ شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحماف القرافي : اإلحكاـ في تمييز الفتاكم مف األحكاـ ك تصرفات القاضي كاإلماـ ، تحقيؽ عبد ا 2

 ك ما بعدىا . 84، ص  1967أبك غدة ، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية ، حمب ، سكريا ، 
 .  98/ عمي بف بكر برىاف الديف الميرغيناني : اليداية شرح بداية المبتدئ ، الجزء الثاني ، مطبعة البابي الحمبي ، القاىرة  ، ص  3
،  ص  1964لفكر بدمشؽ ، سنة السياسة كالقانكف كالدستكر ، الطبعة األكلى ، دار ا/ أبك األعمى المكدكدم : نظرية اإلسبلـ ك ىديو في  4

127.  
 . 232/ أ د منير حميد البياتي : المرجع السابؽ  ، ص  5
6
 . 05الماكردم : المرجع السابؽ، ص أبك الحسف عمي بف محمد /  
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الدنيا خبلفة عف النبي ا : " رئاسة عامة في أمر الديف ك قاؿ التفتازاني معرفا اإلمامة بأنيك 
 . 1عميو الصبلة كالسبلـ " 

السبلـ ألنو خمؼ رسكؿ اهلل ى خميفة رسكؿ اهلل عميو الصبلة ك يسممى الفراء : " ك قاؿ أبك يعك 
 . 2" في أمتو

كقاؿ األستاذ عبد الحميد متكلي ، أف لقب الخميفة أطمؽ ألكؿ مرة لدل اختيار أبي بكر عقب 
ؾ كيظير ذل ،مبايعتو ، ليخمؼ رسكؿ اهلل ، فتسميتو خميفة راجع إلى أنو يخمؼ النبي في أمتو 

 .  3رئاسة عامة في أمكر الديف كالدنيا نيابة عف رسكؿ اهلل " " بأنيا  مخبلفة أيضا مف تعريفو ل
  األمة نالخميفة عمذىب القائمين بنيابة :  لثالثا فرعال

التي  الذم يتأمؿ أقكاؿ الفقياءف . ك المحدثيالرأم كثير مف العمماء القدامى ك ذىب إلى ىذا 
أف تصرفات الخميفة  امة في تكييؼ تصرفات الخميفة ىياعدة ىسنكردىا يجد أنيـ يقركف ق

ف مات ا يبقى أثر تصرفو قائما مستمرا ك ليذك . إنما تككف نيابة عف المسمميف ال عف شخصو  ا 
 الخميفة .

ذا مات اإلماـ لـ تنعزؿ قضاتو ك " :  4قاؿ الماكردم  ذا كاف تقميد األمير كقاؿ أيضا : " ك " . ا  ا 
ف كاف مف قبؿ الكزير انعزؿ بمكت الكزير ك . ينعزؿ بمكت الخميفة األمير مف قبؿ الخميفة لـ  ا 

 . 5سمميف ك تقميد الكزير عف نفسو " ألف تقميد الخميفة نيابة عف الم
في أف الخميفة يتصرؼ بمركز ) النائب ( عف المسمميف ، ردم صريح اك ىذا القكؿ مف المك 
 الككيؿ عنيـ .ك 

                                                           
 . 232/ د منير حميد البياتي : نفس المرجع ، ص  1
صححو كعمؽ عميو محمد حامد الفقي ، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، سنة مد بف الحسيف الفراء : األحكاـ السمطانية ، / أبك يعمى مح 2

 . 27،  ص  1982 –ق  1403
3
 . 661،  363/ عبد الحمٌد متولً : مبادئ نظام الحكم فً اإلسالم مع المقارنة بالمبادئ الدستورٌة الحدٌثة ، المرجع السابق ، ص  
 / يبلحظ أف الماكردم كاف في عداد القائميف بالنيابة عف النبي أيضا كما كرد في الفقرات السابقة . 4
 .37الماكردم : المرجع السابؽ ، ص أبك الحسف عمي بف محمد /  5
 . 30المرجع ، ص نفس الفراء :   محمد بف الحسيف أبك يعمى -  
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سبب ذلؾ أف اإلماـ تصرؼ نيابة عف ك ، 1ماـ "بمكت اإل قاؿ الرممي : " ال ينعزؿ قاضك 
ىذا كاضح ك  يابة عف المسمميف ال ينقضي بمكتوفإذا مات بقي أثر تصرفو لككنو ن . المسمميف

 .2" كاإلماـ إنما يكلي القضاء  نيابة عف المسمميف":مف قكلو أيضا 
 3عمى نفكسيـ  -باد الع ءككبل -ىـ " ...ك : ىك يتكمـ عف الكالةك  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميةك 
 ىذا صريح في أف مف بيده السمطة ككيؿ أك نائب عف األمة.ك 
فة بسبب ككنو ىك الخمينقضاء كاليتيـ بمكت الذم عينيـ ك عدـ الكاقع أف بقاء القضاة كالكالة ك اك 

نما نيابة عف المسمميف يدؿ عمى أف الفقياء المسمميف الذيف كتبكا في يتصرؼ ال عف نفسو ك  ا 
عدـ انقضاء سمطاتيـ دكلة باستمرار قضاتيا ككالتيا ك قد عرفكا فكرة استمرار ال فقو الدكلة
معنكية دائمة ال تفنى بزكاؿ أشخاص معنى ىذا أف الدكلة ليا شخصية مير ك بمكت األ

 حاكميف .ال
المعنكية لمدكلة ببقاء  الدستكرم اإلسبلمي قد سبؽ إلى تقرير الشخصية الفكرىذا يعني أف ك 

فتككف الدكلة باقية قائمة ببقاء  -رغـ مكتو  -كؿ سمطاتيا التي عينيا األمير يا ك كالتقضاتيا ك 
لى مثؿ ىذا المكقؼ انتيى الفقو الدستكرم الحديث ك . ىذه الجيات   .4ا 

كذلؾ ذىب اإلماـ العز بف عبد السبلـ إلى نيابة اإلماـ عف المسمميف فقاؿ : " إف اإلماـ أك ك 
 فكس أك األمكاؿ في تصرفيما لممصالح فإنو يجب عمى )بيتالحاكـ إذا اتمفا شيئا مف الن
صار كأف المسمميف ىـ                  تصرفا لممسمميفألنيما لما . اإلماـ الماؿ( دكف الحاكـ ك 

 عف المسمميف . نيابة فيك يرل إذف أف تصرؼ اإلماـ . 5" المتمفكف 

                                                           
الطبعة الثالثة ، مكتبة كمطبعة ، ج في الفقو عمى مذىب الشافعي مي : نياية المحتاج إلى شرح المنياالرم شمس الديف محمد بف أحمد بف حمزة / 1

 . 224، ص ـ 1961 -ق  1357مصطفى الحمبي بمصر ، القاىرة ، سنة 
 . 224الرممي : نفس المرجع ، ص  محمد بف أحمد بف حمزة / 2
 1386ياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية ،  طبعة دار الكتب العربية ، بيركت ، سنة / شيخ اإلسبلـ أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية : الس 3
 . 13، ص  ـ 1966 –ق
  . 233/ د منير حميد البياتي : المرجع السابؽ ، ص  4
 . 165ص ،  الجزء الثالث ، مطبعة االستقامة بالقاىرة / عز الديف بف عبد السبلـ : قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،  5
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لى مثؿ ىذا المعنى ذىب اإلماـ ك  : " قاؿ الشافعي  قاؿ لميرغينانيالشافعي كما نقؿ عنو اا 
تجب الدية في بيت الماؿ ألف نفع عممو يرجع  -فمات  مف حده اإلماـ أك عزرهفي -رحمو اهلل 

 . 1إلى عامة المسمميف فيككف الغـر مف ماليـ " 
سبلمي الدكتكر اإلنظاـ المف عمماء القانكف المحدثيف الذيف قالكا بنيابة الحاكـ عف األمة في ك 

كاف ك ، الدكلة المستقمة عف أشخاص الحكاـ فكرة كم حيث يرل أف " اإلسبلـ قد عرؼثركت بد
 .2"  نيابة عف األمةمى السمطة يمارسيا بصكرة مؤقتة ك بمثابة أميف ع يعد الحاكـ أم الخميفة

أحكاـ أف " الحاكـ الذم يتكلى تنفيذ  مف ىذا الرأم األستاذ محمد كامؿ ليمة حيث يرلك 
دارةك  ، الشريعة ف يعتبر ) ككيبل ( عتياره بكاسطة أىؿ الحؿ كالعقد ك يتـ اخ ، شؤكف األمة ا 
 .3األمة "

ما دامت " ىي التي تختار مف ىذا الرأم أيضا الدكتكر عبد الكريـ زيداف إذ يرل أف األمة ك 
النائب كالككيؿ مركزه القانكني ىك مركز فيك إذف ككيميا كنائب عنيا ك  -الخميفة  -رئيسيا 

 .4" عف األمة 
" قد ثبت لدينا أف : الريس أيضا ، حيث قاؿ محمد ياء الديف ذىب إلى ىذا الرأم األستاذ ك 

 .5ة ىي نيابة أك ككالة عف األمة " اإلمام
 اختيار القول الراجح ثالثة و المذاىب الالتوفيق بين :  المطمب الثاني

تكييؼ القانكني لمركز بياف الة في النظاـ اإلسبلمي ك األمالعبلقة بيف الحاكـ ك  إف تحديد
 .  مناقشتياالنظر في اآلراء جميعيا كمحاكلة تحميميا ك إلى يحتاج الخميفة 

 
 

                                                           
 . 118/ عمي بف بكر برىاف الدينالميرغيناني : المرجع السابؽ ، ص  1
 . 22/ د ثركت بدكم : المرجع السابؽ ، ص  2
 . 23. ص  1965/ د محمد كامؿ ليمة : فمسفة اإلسبلـ السياسية كنظاـ الحكـ فيو ، مطبعة دار النذير ، بغداد ،  3
 . 166ص  ،  1972الطبعة الثانية ، مطبعة سمماف األعظمي ببغداد ، سنة  / د عبد الكريـ زيداف : أصكؿ الدعكة ، 4
 . 175/ د محمد ضياء الديف الريس :المرجع السابؽ ، ص  5
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  مناقشة المذىب األولالفرع األول : 
 ىذا ىك مركزه القانكني .   ك . أف الخميفة أك الحاكـ نائب عف اهلل تعالى  ىذا الرأم خبلصة

 . تنفيذ الشرع ف اهلل ) نيابة التنفيذ ( فقط ع أف ىذه النيابة 1يرل بعض الفقياء المحدثيف ك 
يتأخر عنيا كال يطكعيا لما  فيي محددة بتنفيذ شريعة جاىزة يتقيد الخميفة بيا ال يتقدـ كال

اء كَ رَ م شُ يُ لَ  مأَ تشريع باليكل ) المنعو مف  -اهلل  - إنيا نيابة تنفيذ ألف مستنيبو ييكل .
م حكُ ُن اأَ وَ )  ألف مستنيبو أكجب عميو التنفيذ : ك  2(  وُ الم   وِ ن بِ أذَ يَ م ا لَ مَ  ينِ الد   نَ م مِ يُ لَ  واعُ رَ شَ 
 .3اهلل( لَ نزَ ا أَ مَ م بِ يُ ينَ بَ 

التي غرب ك الفي  بنظرية التفكيض اإلليي التي ظيرت إطبلقاإذف فبل عبلقة ليذه النظرية 
تمنحو سمطة ك  تجعؿ مف ) إرادة ( الحاكـ قانكناكـ سمطات مطمقة ال تعرؼ القيكد ك تعطي الحا

 ال كجكد ليا في النظاـ اإلسبلمي .فكؿ ىذه األمكر  التشريع كما ييكل .
نو ال يكجد حاكـ دستكرم في أم نظاـ سياسي يجد نفسو مقيدا بالتنفيذ بؿ نستطيع أف نقكؿ أ

 .  4كبقيكد أخرل مثؿ الحاكـ في النظاـ السياسي اإلسبلمي 
فإنو يككف جامعا بيف ، استبدؿ بو شرعا مف عنده ك  ،قيد بتنفيذ الشرع تفمك أف الخميفة لـ ي

نو ال صمة لمكضكعنا ىذا بنظرية مف ىذا يتبيف أك  5الفسكؽ في ميزاف الشريعة الظمـ كالكفر ك 
 التفكيض اإلليي .

ذ تأمك  بعض  غيرىـ ممف قالكا بنيابة الحاكـ عف اهلل نحصؿ مفمنا أقكاؿ الرازم كابف الجكزم ك ا 
تنفيذ لمقانكف اإلسبلمي المتمثؿ بأف ىذه النيابة عف اهلل نيابة  عباراتيـ عمى مقصكدىـ

 باألحكاـ الشرعية .

                                                           
  235/  منير حميد البياتي : المرجع السابؽ ، ص  1
 . 21/ سكرة الشكرل : اآلية  2
 . 49/ سكرة المائدة : اآلية  3
 . 235رجع السابؽ ، ص / د منير حميد البياتي : الم 4
  " فأولئك ىم الفاسقون"" ك في أخرل  فأولئك ىم الظالمون"  ك آية أخرل" ... " ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك ىم الكافرون/ لقكلو تعالى :  5

 . 47،  45،  44، سكرة المائدة اآليات   الفاسقون"
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بدييي ك 1إنما سماه اهلل خميفة ألنو يخمؼ اهلل في الحكـ بيف مكمفيف مف خمقو "  قاؿ الرازم : "
 أف الرازم يقصد أنو يحكـ بيف المكمفيف بشرع اهلل ال بيكاه .

 2"أحكامو تنفيذ أكامره ك ي عباده كببلده ك جؿ فابة عف اهلل عز ك الخبلفة ني :"كقاؿ ابف الجكزم
أحكامو إال القانكف ك  ليست أكامر اهللاهلل كأحكامو ك فيي إذف خبلفة عف اهلل في تنفيذ أكامر 

 المتمثؿ بنصكص الشرعية اإلسبلمية .، اإلسبلمي نفسو 
الشرع  إذ، عف الشرع  إف اإلماـ نائب: نفية نحصؿ عميو مف قكؿ الح، مثؿ ىذا المعنى ك 

 فيك أم اإلماـ نائب في التنفيذ . . المطمكب تنفيذىا، ك أحكامو عمى عباده أكامر اهلل ك 
أم  –في مقاـ الحكـ كنائب عف الحاكـ  –أم اإلماـ –قكؿ اإلماـ القرافي : " فيك  كذلؾ عفك 

. 3الحجاج ( ك  باإلطبلؽ بحسب ما يقع لو مف األسبايحكـ بنفسو ) كينشئ ( اإللزاـ ك  –اهلل 
 ؟  ذا القكؿفماذا يقصد بي

اإلطبلؽ ، ألنو نائب عف اـ  ك ينشئ بنفسو اإللز ، فمطمؽ يحكـ بشكؿ ىؿ يقصد أف الحاكـ 
أف الحاكـ  –حسب فيمنا -فالذم يقصده القرافي  ؟ يستحيؿ أف يككف القرافي قاصدا ذلؾ  اهلل 

كينيي عما   بو الشرع أمر يأمر بما اإلطبلؽ الذم شرعو الشرع ابتداء ف) يكشؼ عف اإللزاـ ك 
.. بحسب ما ." الدليؿ عمى كبلمنا ىذا ما قالو في آ خر عبارتو إذ يقكؿ : نيى عنو الشرع ، ك 

 .الحجاج ألف مستنيبو جعؿ لو ذلؾ " سباب ك األيقع لو مف 
طبلؽ كفقا لما ك  إلزاـالحجاج ) الشرعية ( ىي األساس لما يحكـ بو مف أم أف األسباب ك  ا 

 . عو مستنيبو عز كجؿر ش
 الثاني  مناقشة المذىبالفرع الثاني : 

النائب عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، فإف النبي أما القكؿ بأف مركز الخميفة ىك مركز 
 سمـ كاف يجمع بيف أمريف :صمى اهلل عميو ك 

     
                                                           

 ك ما بعدىا . 165ع السابؽ، ص / أبك الفضؿ محمد بف فخر الديف بف ضياء الديف  الرازم : المرج 1
 . 236/ د منير حميد البياتي : نفس المرجع ، ص  2
 ك ما بعدىا . 74/ شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي : المرجع السابؽ ، ص  3
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 . 1(  ي  لَ ى إِ وحَ م يُ كُ ثمُ مِ  رٌ شَ ا بَ نَ ا أَ مَ ن  ا لِ ) قُ األكؿ: تنزؿ الكحي عميو بالتشريع 
 .2 ( لي  ى إِ وحَ ا يُ مَ  ال  إِ  عُ بِ ت  ا نَ ) إِ : إتباع ما نزؿ بو الكحي : الثاني ك 
ع بكفاة رسكؿ اهلل الكحي انقط الخميفة إنما يخمؼ النبي في الصفة الثانية دكف األكلى ألفك 

 لشرع أيضا .ىك تنفيذ اما نزؿ بو الكحي ك السبلـ  فيك خميفة لمنبي في  إتباع عميو الصبلة ك 
عبارات الفقياء الذيف ة  في النتيجة بالنظرية األكلى كيكفؽ ينيما . ك بيذا تمتقي ىذه النظريك 

مدكف ذلؾ صريح كاضح في قكؿ المكاردم ابف خنظرية تدؿ عمى ىذا الذم قمناه ك قالكا بيذه ال
سياسة الدنيا ك لخبلفة النبكة في حراسة الديف  " اإلمامة مكضكعة الذم أشرنا إليو قبؿ قميؿ :
سياستيـ ) تنفيذ شرع اهلل ( عمى عباده ك  في صمى اهلل عميو كسمـ بو " فيي خبلفة عف النبي

 .3بمكجب أحكامو 
 ة المذىب الثالثمناقشالفرع الثالث : 

يمتقي مع ، الككيؿ عنيا الخميفة مركز النائب عف األمة ك  بأف مركز ؿالرأم الثالث الذم يقك 
أك ف كظيفة اإلماـ (  أك ) النيابة عف الرسكؿ ( في أئميف ) بالنيابة عف اهللالرأييف السابقيف القا

 .4بيف األمة محؿ العقد في عقد البيعة بينو ك  ىكالخميفة ) تنفيذ شرع اهلل ( ك 
 االصطبلح فيكسمية ك بيذا تككف اآلراء الثبلثة متفقة في النتيجة ال خبلؼ بينيا إال في التك 

فمركزه كاحد في اآلراء . يو أم أثر حقيقي في مركز الخميفة اختبلؼ لفظي ال يترتب عم
ال يكسبو ىذا الرأم دكف ذلؾ سمطات معينة زائدة فيك الثبلثة ككظيفتو كاحدة فييا جميعا ك 

تو عف اهلل تعالى أـ عف كانت نياب فقط أم ) نائب ( فيو ، سكاء أ)ككيؿ ( في تنفيذ شرع اهلل
 األمة. أـ عف النبي عميو الصبلة كالسبلـ

                                                           
 . 06/ سكرة فصمت : اآلية  1
 . 09/ سكرة األحقاؼ ،اآلية  2
3
 . 611/ د منٌر حمٌد البٌاتً : المرجع السابق ، ص  
4
 . 611/ د منٌر حمٌد البٌاتً نفس المرجع ، ص  
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النائب عف األمة نو النائب عف اهلل ك أييؼ مركز اإلماـ ببأسا في تكذا لـ ير بعض الفقياء ليك 
العباد  ىـ  ككبلءعمى عباده ك  الكالة  نكاب اهلل" ك تيمية رحمو اهلل :  ابففي عبارة كاحدة، قاؿ 

 .1عمى نفكسيـ "
: ة عنو لمجميع في قكلو تعالى الخبلفيمكف أف يجد ىذا القكؿ سنده في أف اهلل تعالى فكض ك 
فيـ  اسمطيـ عمييك  امكنيـ منيما فييا ك  خر ليـسك  ، 2(  ةً يفَ مِ خَ  رضِ ي االَ فِ  لٌ اعِ ي جَ ن  إِ ) 

عتبر يممككف السمطة مف اهلل في إقامة أمر األرض بما يرضي اهلل كفقا لمشريعة " فكؿ فرد ي
ىك مقيد في كؿ .ك ما سمطيـ عميو ك ، خر اهلل لمبشر مف الككف نائبا عف ربو جؿ شأنو فيما س

ىك مركز ، نتيجة ذلؾ أف مركز المستخمفيف في األرض تصرفاتو بحدكد ىذه النيابة ... ك 
 . 3أف ىذه الخبلفة أك النيابة ىي عف اهلل جؿ شأنو " ك  ،  نائبالالخميفة أك 

 منيـ ان كاحد اختاركا تعالى إذا  -كىـ يممككف نيابة عف ربيـ  -فالمستخمفكف في األرض 
ككيبلن عنيـ مف نائبا عف اهلل جؿ شأنو مف جية ك  صار ككالة عنيـ كخكلكه مزاكلة السمطة 

مف ك  كىك  تنفيذ الشرع بو مستنيبو همف جية ما قيد صار مقيدان مف جيتيف ، ك جية ثانية 
بيذا يندفع أيضا ك  قيدتو بو األمة  المككمة لو كىك  مزاكلة السمطة لتنفيذ الشرع جية ما 

 .4إلشكاؿ ك يرتفع الخبلؼ ا
قريب مف ىذا ما قالو األستاذ المكدكدم : " إف منزلة اإلماـ أك األمير أك الرئيس في الدكلة ك 

) أم بمقتضى الخبلفة العمكمية( قد  -الخمفاء  -مسمميف اإلسبلمية ليس إال أف جميكر ال
 ك أتقاىـ فأكدعكه أمانة الخبلفة .اختاركا أفطنيـ 

معناه أف خبلفة المسمميف العمكمية  كحده بؿفة فميس معناه أنو ىك الخميفة أما تسمية خميك 
 .5أصبحت مرتكزة في ذاتو "

 
                                                           

1
 . 34/ أحمد بن عبد الحلٌم  بن تٌمٌة : السٌاسة الشرعٌة فً إصالح الراعً والرعٌة ، المرجع السابق ،  ص  
2
 . 10/ سورة البقرة ،: اآلٌة  
 . 24ص ،  1951، القاىرة ،  مطبعة دار الكتاب العربي/ األستاذ عبد القادر عكدة : اإلسبلـ كأكضاعنا السياسية ،  3
  . 238/ د منير حميد البياتي : المرجع السابؽ ، ص  4
 . 81/ أبك األعمى المكدكدم : المرجع السابؽ ، ص  5
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  المختارالرأي الفرع الرابع : 
ف كانت تمتقي اآلراء الثبلثة ك  األمير أك الرئيس الدكلة  فتجعؿ نيابة اإلماـ أك في النياية ا 

بتنفيذ   لصبلة ك السبلـ أـ عف األمة مقيدة ت عف اهلل تعالى أـ عف النبي عميو اكانسكاء أ
 .  الشرع 
المحدثيف  كذلؾ مف عمماء الشريعةك القانكف العاـ   فقياءمف الكثير مف  أف الرأم المختارإال 

ألنو  -نائب عف األمة  -ىك أنو ك  لمركز القانكني لمخميفة الثالث في تحديد اىك المذىب  1
تفسيرا  ألنو أيضا يعطيك  . إلليي التي ظيرت في الغربأبعد عف االلتباس بنظرية التفكيض ا

 كاضحا لعممية تخكيؿ السمطة مف قبؿ األمة إلى األمير .
مزاكؿ السمطة ىـ . ك 2( وِ م   لِ ال  إِ  كمُ الحُ  نِ ) إِ أف صاحب السمطة ىك اهلل تعالى  تفصيؿ ذلؾ ك 

 رضِ ي االَ فِ  ةً يفَ مِ خَ  اكَ منَ عَ ا جَ ن  ) إِ . 3( ةً يفَ مِ خَ  رضِ ي االَ فِ  اعلٌ ي جَ ن  ) إِ المستخمفكف في األرض 
 .  4( ق  الحَ بِ  اسِ لن  اَ  ينَ م بَ حكُ اَ فَ 
الكؿ ك  ليذا الحؽ ،  حؽ مزاكلة السمطة .      قد خكلكا مزاكلة السمطة صاركا مالكيفالناس ك ك 

فكضكه مزاكلة السمطة صار ككيبل عنيـ مع احتفاظيـ سكاء ، فإذ اختاركا كحدا منيـ ك  فيو
شركط الككالة حؽ ليـ أف يعزلكه ألف مف  ، بحيث لك طغى أك ابتدع أك خالؼ الحؽبأصؿ 

ك ىذا يفسر لنا حؽ األمة في . يممؾ العزؿ عند اعكجاجو  ، يممؾ حؽ التكلية ليستقيـ األمر
 غزؿ الخميفة بسبب يكجب ذلؾ .

القانكني  ىي في حقيقتيا مف حيث التكييؼ -انتخابو  -مبايعتو فعممية اختيار الخميفة ك 
فة نائبا في مزاكلة السمطة ، بيذا يككف الخميك . عممية تخكيؿ مزاكلة السمطة نيابة أك ككالة 

                                                           
 . 239المرجع  ، ص نفس / د منير حميد البياتي :  1
 . 234د محمكد الخالدم : المرجع السابؽ ، ص  - 
 . 22د ثركت بدكم : المرجع السابؽ ، ص  - 
 . 239محمد ضياء الديف الريس : المرجع السابؽ ، ص  - 
 . 57: اآلية  األنعاـ/ سكرة  2
 .  30/ سكرة البقرة : اآلية  3
 . 26/ سكرة ص : اآلية  4
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   قكلو عميو الصبلة  ويممككف تخكيميا لك ، أف األفراد يممككف ىذه السمطة  الدليؿ عمىك 
 .1( ا كنتم ثالثة  فأمروا أحدكمإذ )السبلـ : ك 

قامتيا ك   بتكاليؼ اهلل تعالىىي المخاطبة أصبل ، كما أف األمة  كما في العقكبات الشرعية ، ا 
 ةُ يَ انِ لز  ) اَ  أك قكلو تعالى : ،2ا (مَ يُ يَ يدِ وا أَ عُ اقطَ فَ  ةُ قَ ارِ الس  وَ  قُ ارِ الس  وَ ) مثبل في قكلو تعالى : 

 .3( ةٍ مدَ جَ  ةَ ائَ ا مِ مَ نيُ م   دٍ احِ وَ  ل  وا كُ دُ اجمِ فَ  يانِ الز  وَ 
استطاعة نكابيا القياـ بو ، تعينت النيابة ة كاممة بيذا الكاجب ، ك ـ الجماعنظرا لتعذر قياك 

 .4ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب ة ألنيا السبيؿ ألداء الكاجب ، ك كاجب
في مزاكلة ما كانت األمة مكمفة بو  5بيذا الكصؼ ليس إال نائبا عف األمة  فرئيس الدكلة
 الككيؿ .النائب ك فمركزه مركز 

 سياسيال  لنظامفي ا لواجبة في المرشح لرئاسة الدولة: الشروط ا الثثال بحثالم
 6اإلسالمي

 .7ال يكرث أجمع عمماء األمة اإلسبلمية عمى أف منصب الرئيس األعمى لمدكلة اإلسبلمية
في أنو ال يجكز التكارث ، يقكؿ ابف حـز األندلسي : " كال خبلؼ بيف أحد مف أىؿ اإلسبلـ 

 لتكلي ىذا المنصب الخطير ما عدا ف كجكد صفات معينة فيمف يرشحأنو البد مك  8فييا "
 في لما كاف منصب الخبلفة ىك أسمى منصبك . 9بعض الفرؽ فإنيـ شذكا عف إجماع األمة 

                                                           
 .  08ص ،  1967مطبعة البياف بدمشؽ ، سنة /  أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية : الحسبة في اإلسبلـ ،  1
2
 . 11ٌة / سورة المائدة : اآل 
3
 . 06/ سورة النور : اآلٌة  
4
والمالٌة ، المطبعة السلفٌة ومكتبتها  ة/ األستاذ عبد الوهاب خالف : السٌاسة الشرعٌة أو نظام الدولة اإلسالمٌة فً الشؤون الدستورٌة والخارجٌ 

 . 61ه ص  3110، القاهرة ،
5
 . 61طات بما فٌها السلطة التنفٌذٌة ، أنظر المرجع نفسه ، ص / ٌذكر األستاذ عبد الوهاب خالف أن األمة هً مصدر كل السل 
 ك ما بعدىا . 311، ص المرجع السابؽ / جماؿ أحمد السيد المراكبي :  6
لمطباعة كايد يكسؼ محمكد قرعكش : طرؽ انتياء كالية الحكاـ في الشريعة اإلسبلمية كالنظـ الدستكرية ، الطبعة األكلى ، مؤسسة الرسالة   -  
 . 141 – 105ـ ، ص  1987 –ق  1407، النشر كالتكزيع ، بيركت ، لبناف ك 
 . 218 – 212، ص  المرجع السابؽد عبد الحميد متكلي : مبادئ نظاـ الحكـ في اإلسبلـ مع المقارنة بالمبادئ الدستكرية الحديثة ،   -  
 ك ما بعدىا . 259، ص المرجع السابؽ عبد المنعـ أحمد سمطاف عيد : -  

7
 . 363عثمان  : المرجع السابق ،  ص محمد رأفت /  

 . 612محمد ضٌاء الدٌن الرٌس : المرجع السابق ، ص  -  
8
رة ، سنة / إسماعٌل بدوي : تولٌة رئٌس الدولة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والنظم السٌاسٌة المعاصرة ، الطبعة األولى ، دار النهضة العربٌة ، القاه 

 . 360 – 312م ، ص  3224 –ه  3434
 . 121، ص  نفس المرجع/ محمد رأفت عثماف :  9
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الدنيكية الدكلة ، فبلبد أف يتكافر في شاغمو شركط عديدة تضمف قيامو بكافة الكاجبات الدينية ك 
كالخمقية  ،كأىمية عممية ، الجسدية  ي سبلمة المرشحىي تتمخص فالتي يقتضيا منصبو . ك 

 : 1ذلؾ عمى النحك التاليك 
 2سالمةال : األول مطمبال

يدخؿ في ذلؾ سبلمة الحكاس مف السمع كالبصر كالمساف ، ليصح معيا مباشرة ما يدرؾ بيا. 
ثر ككذلؾ سبلمة األعضاء مف نقص يمنع مف استيفاء الحركة كسرعة النيكض . كالنقص المؤ 

ىك ما يحكؿ دكف القياـ بالعمؿ . أما إف كاف إنما يشيف في المنظر فقط ، كفقد إحدل ىذه 
أكرد ابف خمدكف ىذا الشرط في مقدمتو كلقد .  3األعضاء فشرط السبلمة منو شرط كماؿ 

عضاء مف النقص كالعطمة كالجنكف كالعمى األأما سبلمة الحكاس ك :"  عمى النحك التالي
 4األنثييف األعضاء في العمؿ كفقد اليديف كالرجميف ك  ما يؤثر فقده مفكالصمـ كالخرس ك 

ف كاف إنما يشيف كميا لتأثير ذلؾ في تماـ عممو ك  فتشترط السبلمة منيا. قيامو بما جعؿ إليو كا 
يمحؽ بفقداف األعضاء المنع اء، فشرط السبلمة منو شرط كماؿ ك المنظر كفقد أحد ىذه األعض

 ".  5مف التصرؼ
 ،سؤاؿ تأثير فقد األعضاء عمى الترشح لممنصب ، أك عمى شاغؿ منصب الرئاسة فعبلحكؿ ك 

 : 6فقد أجاب عمى ذلؾ الماكردم . فيك يرل أف فقد األعضاء  لو أربع حاالت 

                                                           
 / ذىب البعض إلى تقسيـ ىذه الشركط إلى :  1
 الذككرية ، كسبلمة األعضاء كالحكاس .، التكميؼ ، البمكغ ، العقؿ ، ك شركط صحة كىي : اإلسبلـ  –أ 
 كفاية النفسية كالجسمية .شركط كماؿ كىي : القرشية ، كالعمـ ، ك االجتياد ، كالعدالة ، كال –ب 
شركط إمكاف كضابطيا ما لك فقد شرط مف شركط الكماؿ كعز اجتماعيا في شخص معيف ككجدت بدائميا إلى بعض الميسكر مف شركط  –ج 

ذا الكماؿ ، فشرط العمـ كالكفاية كالكرع يمي شرط القرشية فإذا فقدت رتبة االجتياد فشرط اإلمكاف كجكب مراجعة العمماء فيما يأ تي مف المسائؿ ، كا 
 عدمت العدالة قدـ األقؿ فسقا . 

 ما إذا عدمت شركط الكماؿ ك عز مع ذلؾ البديؿ المرضي ، فيبحث عف األمثؿ فاألمثؿ .شركط إعسار كضابطيا  –د 
 مف كجكب عصمة اإلماـ .  –إحدل الفرؽ الشيعية  –شركط غمك كىك ما اشترطو الركافض  –ق 

2
 . 362،  361عوش : نفس المرجع ، ص / كاٌد ٌوسف محمود قر 

 . 199 – 191عبد المنعم أحمد  سلطان عٌد : نفس المرجع ، ص  -  
3
 . 362/ كاٌد ٌوسف محمود قرعوش : المرجع السابق ، ص  
 / األنثييف : الخصيتيف . 4
5
 . 141/ ابن خلدون : المقدمة ، المرجع السابق ، ص  
6
 .  66،  63ابق ، ص / أبو الحسن الماوردي : المرجع الس 
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في شغؿ المنصب .  لبلستمرارحية ال عمى الصبلماال يؤثر عمى الترشح ك  الحالة األكلى :
يف في ال يشؤثر فقده في رأم كال في عمؿ كال نيكض ك يذلؾ إذا كاف العضك المفقكد "ال ك 

ال مف استدامتيا ك  -الرئاسة  -نع مف عقد اإلمامة األنثييف فبل يم، مثؿ قطع الذكر ك  "المنظر
كالعمؿ . ال يؤثر في الرأم ك  ،  ىذيف العضكيف يؤثر في التناسؿ ألف فقد ،بعد عقد اإلمامة 

 ليما شيء خفي إذ يمكف إخفاءىما .ك  ، ال في عمؿال يؤثر في رأم ك  ، لؾ قطع األذنيفكذك 
ىك ما يمنع مف العمؿ ك ، استدامتيا  كمف –الرئاسة  -مف عقد اإلمامة ما يمنع :الثانية الحالة 

ال فبل تصبح معو اإلمامة في عقد ك ، ف أك مف النيكض كذىاب الرجمي، كذىاب اليديف 
 استدامة لعجزه عما يمزمو مف عمؿ أك نيكض .  

ىي العاىات اختمؼ في أثره عمى استدامتيا . ك لكنو ما يمنع مف عقد اإلمامة ك لة الثالثة : حاال
"..ذىاب إحدى اليدين مف ذلؾ لتي تؤدم إلى نقص في قكل الجسـ كأدائو لكظائفو الطبيعية ك ا

أما إذا طرأت  .، فمثؿ ىذه العاىة تحكؿ دكف الصبلحية لمترشيح لممنصب أو إحدى الرجمين "
 .1عاىة بعد شغؿ المنصب فقد أختمؼ في حكميا ىذه ال

في أثره عمى الصبلحية  اختمؼك  -الرئاسة  –ف استدامة اإلمامة ما ال يمنع محالة الرابعة : ال
ء لكظائفيا مثبل لكنو ال يؤدم في أداء األعضالمترشيح كىك ما يؤدم إلى تشكيو الجسد ، ك 

 . 2فمختمؼ فيو  ،  لمترشيح لممنصبثر ىذه العاىات في الصبلحية أأما ، بجدع األنؼ 
 يفرؽ الفقياء بيف حالتيف :الجسدية حالة المنع مف التصرؼ ك  كيمحؽ بالكفاية

ال خبلؼ  بيف الفقياء في أف تماما عف التصرؼ كما لك أسر.  ك  أف يصبح الفرد عاجزاأوال : 
لي خمع الخميىذه الحالة تؤدم بصاحبيا  فة مف منصبو إلى عدـ الصبلحية لمترشيح . بؿ كا 

 . 3تكلية خمؼ لو ك 

                                                           
1
 . 196/ د سلٌمان محمد الطماوى : المرجع السابق ، ص  
2
 . 196/ د سلٌمان محمد الطماوي :  نفس المرجع ، ص  
/ حكؿ ىذه المسألة يرل الماكردم أنو ال يجكز خمع الخميفة إال إذا يئس المسممكف مف تحريره مف األسر ، راجع تفاصيؿ  ذلؾ في األحكاـ  3

 ك ما بعدىا . 23ة ك الكاليات الدينية  لمماكردم ، ص السمطاني
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ال يؤدم ىذا السبب بداية إلى خمع ك  1أف يستكلي أحد أعكاف الخميفة عمى السمطة  :ثانيا
 العدؿ"... فإف جرل عمى حكـ الديف ك الخميفة بؿ ينظر في حاؿ ىذا المستكلى عمى السمطة 

ال ، جاز قراره . ك حميد السياسة ك   ،ذلؾ كيدفع عمتوالمسممكف بمف يقبض يده عف  استنصرا 
 . 2حتى ينفذ فعؿ الخميفة " 

 الثاني : أن يكون من أىل الوالية الكاممة  مطمبال
 : 3أف يككف مف أىؿ الكالية الكاممة ، تتضمف عدة شركط نجمميا عمى النحك التالي 

 : اإلسالم  الفرع األول
كلة اإلسبلمية ، كذلؾ اتفؽ عمماء اإلسبلـ جميعا عمى لزـك تكفر شرط اإلسبلـ في رئيس الد

نفسيا تقتضي ىذا الشرط . فميمتو إقامة الديف اإلسبلمي كتكجيو سياسة الدكلة ألف كظيفتو 
في حدكد اإلسبلـ ، فإذا كاف مف أىداؼ الدكلة في اإلسبلـ ىك إقامة الشريعة اإلسبلمية 

كما سنرل  –كنظاـ كقانكف يطبؽ عمى كافة شؤكف الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية
فإنو يصبح مف الكاضح أف رئاسة  -عند دراستنا لسمطات رئيس الدكلة في النظاـ اإلسبلمي 

الدكلة ال يمكف أف تسند إال إلى شخص يؤمف بيذه الشريعة كبالمصدر اإلليي الذم جاءت 
 .   4مف عنده ، أم أف يككف مسمما 

 ـ أف يتكلى رئاسة الدكلة اإلسبلمية .عف اإلسبل ارتدفبل يمكف لمف ال يديف باإلسبلـ أك لمف  
 ينَ لذ  ا اَ يَ ي  ا أَ : " يَ كيحتج الفقياء المسمميف عمى اشتراط اإلسبلـ في الخميفة باآلية الكريمة 

فاآلية الكريمة تشترط أف يككف كلي  5"  مُ نكُ مِ  مرَ ي االَ ولِ أُ وَ  ولَ سُ لر  وا اَ يعُ طِ أَ وَ  وَ وا الم  يعُ طِ وا أَ نُ مَ آَ 
. فرئاسة الدكلة اإلسبلمية ال تسند لكافر  6أم مف المؤمنيف المسمميف  –منيـ  أمر المؤمنيف

                                                           
 / ك ىك ما يعرؼ في الفقو الدستكرم الحديث باالنقبلب . 1
 . 343/ ابف خمدكف : المقدمة ، المرجع السابؽ ، ص  2
 ك ما بعدىا .  223/ د محمد ضياء الديف الريس : المرجع السابؽ ، ص  3
 . 261رجع السابؽ ، ص / عبد المنعـ أحمد سمطاف عيد : الم 4
 . 59/ سكرة النساء : اآلية رقـ  5
 . 106،  105/ كايد يكسؼ محمكد قرعكش : المرجع السابؽ ، ص  6
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فقد قاؿ القاضي عياض : " أجمع العمماء عمى أف اإلمامة ال تنعقد لكافر كعمى أنو لك طرأ 
 .1عميو الكفر انعزؿ ككذا لك ترؾ إقامة الصمكات كالدعاء إلييا " 

نص عمى ىذا الشرط ، خاصة في الببلد التي تكجد كتتحرز دساتير بعض الدكؿ العربية مف ال
. فيجب أال يثير ذلؾ أم مخاكؼ في  2فييا أقميات مسيحية ، تأثرا بالنظـ األجنبية الغربية 

كتكفر ليـ  ةالببلد التي بيا أقميات غير إسبلمية ، ألف الدكلة اإلسبلمية تكفؿ ليـ الحرية التام
 .تيـ الكاممة لممارسة حقكقيـ كحرياالحماية 
 ثاني : الحرية الفرع ال

ىذا الشرط مف الشركط الضركرية لرئيس الدكلة ، ألف المممكؾ ال يحؽ لو التصرؼ في شيء 
جميكر الفقياء ك .3إال بإذف سيده ، فبل كالية لو عمى نفسو ، فكيؼ تككف لو كالية عمى غيره 

الخبلفة ، ألنو يككف مشغكؿ بأعباء  القياـ ال يمكف لو ط ، ألف فاقد الحريةك شر مف النو أ يركف
 فبل يياب كال يمتثؿ أمره . أما فقياء  بخدمة سيده مف جية ، كما أنو يستحقر في األعيف

 . 4البلزمة شرطفإنيـ ال يعتبركنو مف الحنفية 
 : الذكورة  ثالثالفرع ال

.  أثار العمماء المسمميف خبلفا حكؿ تقمد المرأة القضاء فذىب الجميكر إلى عدـ جكاز ذلؾ
، كينسب إلى ابف جرير الطبرم قكلو كقاؿ أبك حنيفة يجكز أف تقضي فيما تصح فيو شيادتيا 

. كرغـ اختبلفيـ حكؿ تقمد المرأة القضاء إال أنيـ  5أتو يجكز قضاؤىا في جميع األحكاـ 
كلـ يخرج عف ىذا  –رئاسة الدكلة اإلسبلمية  –6أجمعكا عمى عدـ جكاز تكلي المرأة اإلمامة 

. كيستند أصحاب رأم عدـ جكاز تكلييا منصب الرئاسة في 7اع غير فرقة مف الخكارج اإلجم

                                                           
 . 271المرجع ، ص نفس / عبد المنعـ أحمد  سمطاف عيد :  1
 . 181،  180، ص  1961عبد القادر أبك فارس : النظاـ السياسي في اإلسبلـ ، دار القرآف الكريـ ، بيركت ، سنة  -  
 . 106، ص  السابؽ / كايد يكسؼ محمكد قرعكش : المرجع 2
3
 . 640/ عبد هللا بن عمر بن سلٌمان الدمٌجً : المرجع السابق ، ص  
4
 . 333/ كاٌد ٌوسف محمود قرعوش : المرجع السابق ، ص  
5
 . 11/ أبو الحسن الماوردي : المرجع السابق ، ص  
6
 . 11،  16لمرجع السابق ، ص / محمد ٌوسف موسى :  ا 
7
 . 301كاٌد ٌوسف محمود  قرعوش : نفس المرجع  ، محمود ص /  
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رأييـ عمى أحاديث لرسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ ، عمى سبيؿ المثاؿ قكلو : " لف يفمح قـك 
 .1كلكا أمرىـ امرأة " 

لنفسية ، كلككف كلعؿ الحكمة مف اعتبار المرأة غير مؤىمة لرئاسة الدكلة لطبيعتيا الجسمية كا
ىذه الكظيفة تقتضي المتاعب كالعمؿ المستمر مف تدبير األمكر كقيادة الجيكش في الحركب 

 كىك ما ال تستطيع المرأة أف تتحممو .
كنشير أنو بمناسبة الحديث عف شرط الذككرة لتكلي رئاسة الدكلة في النظاـ اإلسبلمي ، أشار 

مبدأ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في الحقكؽ ضركرة تكريس  2الدكتكر عبد الحميد متكلي 
" لن أبدل عدد مف المبلحظات بخصكص حديث رسكؿ اهلل السياسية كمنيا رئاسة الدكلة ، ك 

" ، أف ىذا الحديث لـ يأتي في صكرة أمر أك نيي مكجو إلى يفمح قوم ولوا أمرىم امرأة 
أحاديث الرسكؿ المتصمة المسمميف ، كأنو ال يعد حجة ممزمة في العصر الحديث ، ألف 

بالشؤكف الدستكرية ال تعد تشريعا عاما ، السيما إذا أخذنا بعيف االعتبار أف الخميفة فيما 
مضى كاف يجمع إلى سمطتو السياسية الرئاسة الدينية ، خبلفا لما عميو الحاؿ في العصر 

 لرأمليذا الؼ إال أف بعض المفكريف المسمميف في ىذا العصر ، كاف ليـ رأم مخا . الحديث
بحيث أنو حتى في الشؤكف كاألحكاـ الدستكرية ، تقبؿ السنة النبكية كمصدر لمقانكف الدستكرم 

أحد مكضكعات القانكف الدستكرم ليست إال  –رئاسة الدكلة  –اإلسبلمي ألف مباحث الخبلفة 
ال يميؿ أف مف مسائؿ الفركع العممية كليست مف األصكؿ ، كما أنو إذا كاف اإلتجاه المعاصر 

السياسية كالدينية ، فيذا شأف النظـ السياسية المعاصرة ، كال يجمع الرئيس بيف السمطتيف 
، حتى يصمح ذلؾ سندا نبني عميو قكانيننا مف أجؿ أف نبرر كنمرر تكلية المرأة رئاسة الدكلة 

 .3تحاؿ السمطة الدينية إلى غيرىا
 

                                                           
1
 . 626/ عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : المرجع السابق ، ص  

 . 10محمد ٌوسف موسى : نفس المرجع ، ص   -  
2
،  411،  466، - 436الدستورٌة الحدٌثة ، المرجع السابق ، ص / د عبد الحمٌد متولً : مبادئ نظام الحكم فً اإلسالم مع مقارنتها بالمبادئ  

416 . 
3
 . . 330 – 302/ كاٌد ٌوسف محمود  قرعوش : المرجع السابق ، محمود ص  
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 : البموغ رابعالفرع ال
اء ىك بمكغ الصبي الحمـ ، أك بمكغو خمسة عشر عاما في قكؿ أك تسعة البمكغ كما عرفو العمم
فبل تكميؼ عمى صبي لـ يحتمـ ، كىذا يدؿ عمى أف ركح نظاـ الحكـ  . 1عشر في قكؿ آخر 

في اإلسبلـ ال تتفؽ مع نظاـ الممكية الكراثية الذم يجعؿ كراثة العرش في بعض األحياف 
 .  2لقاصر 

ال يتعمؽ بقكلو عمى نفسو غير البالغ ال يجرم عميو  قمـ ك  م ، أفيرل أبك الحسف الماركدك 
 . 3حكـ . فكاف أكلى أال يتعمؽ بو عمى غيره حكـ 

منيـ أحد مف  إف جميع فرؽ أىؿ القبمة ليس" حـز  ابفالبمكغ يقكؿ ؿ شرطي الذككرة ك كحك 
غ خطأ ألنو غير فإمامة الصغير الذم لـ يبم . 4ال إمامة صبي لـ يبمغ "يجيز إمامة امرأة ك 

كخارج دائرة التكميؼ ، في حيف أف الخميفة مخاطب كمكمؼ بإقامة الديف كرعاية مخاطب 
 مصالح المسمميف .

كبالرغـ مف أف العمماء المسمميف قد أجمعكا عمى ىذا الشرط إال أف األحداث التاريخية شيدت 
 كلـ يكتمؿ إحدل عشر تكلي بعض الصبية ألمكر المسمميف ، فقد كلي جعفر بف المقتدر باهلل

سنة ، ككلي الحاكـ بأمر اهلل الخبلفة كلو مف العمر إحدل عشر سنة كستة أشير . كتكلى 
 . 5المستنصر كىك في السابغة مف عمره 

لظركؼ  –رات مف تاريخيا رؤساء صغار في فت عرفت الدكلة اإلسبلمية كبالرغـ مف أف
كاف الخمفاء الراشدكف جميعيـ  ، فقد غا راشداسة يجب أف يككف بالإال أف المرشح لمرئا -معينة

الرشد ككماؿ النضج  مف الذيف تجاكزكا األربعيف ، كىي السف التي يبمغ اإلنساف فييا غاية
 .العقمي

                                                           
1
 . 691/ عبد المنعم أحمد  سلطان عٌد : المرجع السابق ، ص  
2
 . 330/ عبد الرزاق أحمد السنهوري : المرجع السابق ، ص  
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سف  حكث العمماء المسمميف الذيف تكممكا عف ىذا الشرط ، لـ يقترحكاب أف أخيرا نشير إلى
، إال أف ذلؾ ال يمنع مف اشتراط سف 1الحديثة كما فعمت الدساتير ، معينة فكؽ سف البمكغ 

 محددة فكؽ البمكغ ، العتبارات تتعمؽ بالمصمحة العامة .
 : العقل خامسالفرع ال

أما اشتراط العقؿ فؤلف المجنكف كالمعتكه قاصراف عف القياـ بأمكرىما ، فكيؼ يقكما بأمكر 
أتي ذكرىا ، كاشتراط اعمـ ، كأف كما أف ىذا الشرط يعتبر أساسا لشركط أخرل سي.  2غيرىما 

 اإلدارة كالحرب في السياسة ك  يككف ذا رأم كتدبير
حكؿ ىذا الشرط نبلحظ أف الماكردم لـ يكتؼ بالتمييز العادم . بؿ أكجب شركطا أشد حيث 

ال يكتفي فيو بالعقؿ الذم يتعمؽ التكيؼ مف عممو بالمدركات الضركرية حتى يككف " ك يقكؿ : 
 -حؿ  –الغفمة ، يتكصؿ بذكائو إلى إيضاحجيد الفطنة ، بعيدا عف السيك ك  ،صحيح التمييز 
 .3فصؿ ما أغفؿ " ما أشكؿ ، ك 
مف ة القضاء مف الكاليات العامة . ك كاليط ، ضمف شركط القاضي ك الشر  اىذ ذكر الماكردم

 في كالية الخبلفة.شركطا أيضا  عتبر، ي مف شركط ثـ فما يقاؿ فييا
 مم الع طشر الثالث :  مطمبال

مف الشركط البلزمة في رئيس الدكلة في النظاـ اإلسبلمي ، أف يككف لديو حصيمة عممية 
 . 4كافية لتدبير األمكر عمى كجييا األكمؿ 

الشرط يقكؿ ابف خمدكف في  بشأف ىذاك . االجتيادالكفاءة العممية المطمكبة ىنا ىي أىمية ك 
إنما يككف منفذا ألحكاـ اهلل تعالى إذا كاف  ألنو راط العمـ فظاىر )مطمكب( ، أما اشت: "مقدمتو

                                                           
1
المؤرخ  03/  36المعدل بالقانون رقم  3226ة الدٌمقراطٌة الشعبٌة الصادر سنة الجزائرٌالجمهورٌة دستور من  19/ كمثال على ذلك المادة  

الدستور األمرٌكً و، ن سنة لدولة أن ٌكون سنه أربعٌرط فً المرشح لرئاسة االمتضمن التعدٌل الدستوري التً تشت 6036مارس  06بتارٌخ 

 اشترط خمسة وثالثون سنة .
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كال يكفي مف العمـ إال أف يككف مجتيدا الف  ،ما لـ يعمميا ال يصح تقديمو لياك ، عالما بيا 
 .  1التقميد نقص " 

ممو بيا  عيككف عالما باألحكاـ الشرعية  ك  أما الماكردم فقد شرح ىذا الشرط أكثر، بقكلو  أف
عممو أحدىا أصكؿ اإلحكاـ في الشرع  أربعة : بفركعيا . ك  االرتباطكليا ك يشتمؿ عمى عمـ أص

 منسكخافة ما تضمنتو مف األحكاـ ناسخا ك جؿ عمى الكجو الذم تصح بو معر بكتاب اهلل عز ك 
صمى الثاني عممو بسنة رسكؿ اهلل ك مفسرا . كمحكما كمتشابيا كعمكما كخصكصا كمجمبل ك 

بتأكيؿ السمؼ فيما أجمعكا عميو كاختمفكا فيو ليتبع اإلجماع  الثالث عمموك  اهلل عميو كسمـ .
الرابع عممو بالقياس .. فإذا أحاط عممو بيذه األصكؿ األربعة ك  يجتيد برأيو في االختبلؼ .ك 

 . 2في أحكاـ الشريعة صار بيا مف أىؿ االجتياد..." 
الشرط ، العمـك الحديث الذيف تصدكا لشرح ىذا  لقد أضاؼ بعض العمماء في العصرىذا ك 

ضيؼ ال يكمؿ اآلف إال إذا أ االجتيادالبلزمة لممجتيد في الكقت الحاضر حيث يقكؿ :" إف 
سبة إلى ما عند األمـ اجتماعية مقارنة بالنإلى ما تقدـ دراسات سياسية كاقتصادية كقانكنية ك 

 .3حديثيا .."النسبة لما بيف األزمنة قديميا ك بالمختمفة ك 
 العدالة الرابع :  مطمبال

.  4اتفؽ جميع العمماء عمى اشتراط العدالة في المرشح لرئاسة الدكلة في النظاـ اإلسبلمي 
، ظاىر  العدالة أف يككف صادؽ الميجة" ك :  ىذا الشرط بقكلوالماكردم في مؤلفو  عرؼلقد ك 

 بالغضدا عف الريب ، مأمكنا في الرضا ك ، متكقيا المآثـ ، بعياألمانة عفيؼ عف المحاـر
 .5دنياه " مستعمبل المركءة مثمو في دينو ك 

                                                           
 . 342/ ابف خمدكف : المقدمة ، المرجع السابؽ ، ص  1

 . 84الماكردم : المرجع السابؽ ، ص  عمي بف محمد / أبك الحسف 2
 . 722/ محمد ضياء الديف الريس : المرجع السابؽ ، ص  3
 . 350/  عبد المنعـ أحمد  سمطاف عيد : المرجع السابؽ  ، ص  4
 .84المرجع ، ص نفس محمد بف عمي الماكردم :  / أبك حسف 5
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ال حتى بؿ ك  عف المحرمات االمتناعكاضح مف ىذه العبارة أف العدالة ال تقتصر عمى مجرد ك 
نما تتطمب التحمي باألخبلؽ الفاضمة عف مكاطف الشبيات ك   .1ا 

إليو ابف  ىذا الذم أشاررجع إلى الطابع الديني لمخبلفة ك األصؿ في اشتراط صفة العدالة يك 
ر في سائر المناصب ظأما العدالة فؤلنو منصب ديني ينخمدكف في مقدمتو حيث يقكؿ " ك 

 .2.."أكلى باشتراطيا فيو . ، فكاف شرط فيياالتي ىي 
كلما كاف لخمؽ العدالة أثر في ضبط تصرفات الفرد ، كلما كنا ندرؾ أف رئيس الدكلة ليس إال 

، لذا يتعذر الكفاء بمقتضيات مفيـك العدالة  إنسافعب ، أم أنو مجرد فردا مف أفراد الش
نما  اعتبار أف بصفة مطمقة ، كىذا ما حدا بالحنفية إلى العدالة ليست شرطا لصحة الكالية ، كا 

الكالية ، كانت  –كىك الفاسؽ  –ىي شرط كماؿ ليا. فإذا قمد مف ال تتكافر فيو ىذا الشرط 
 . 3كاليتو صحيحة مع الكراىية 

فيو ضرر عمى مصالح  –الخبلفة في الظركؼ العادية يجكز أف يتكلى الفاسؽ  كعميو فبل
حيث ال يكجد مف يتكفر فيو ىذا  –أما في حالة الضركرة أك الظركؼ االستثنائية  –المسمميف 
فيجكز أف يتكلى الخبلفة الفاسؽ بشرط أف يختار أىؿ الحؿ كالعقد مف المترشحيف  –الشرط 

 .  4أقميـ فسقا 
ف نطمؽ عمى ىذا الشرط قياسا عمى مفيـك العصر بشرط حسف السيرة كالسمكؾ كالذم كيمكف أ

 يترتب عميو التمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسية .
 
 
 
 

                                                           
 .  379/ سميماف محمد الطماكم : المرجع السابؽ ، ص  1
2
 . 146/ ابن خلدون : المقدمة ، المرجع السابق ، ص  
3
 . 339/ كاٌد ٌوسف محمود قرعوش : المرجع السابق ، ص  

 . 612عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : المرجع السابق ، ص  -  
4
 . 664عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : نفس المرجع  ، ص /  
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 اإلدارية الخامس : الخبرة السياسية والحربية و  مطمبال
 1رتيب الجيكش يقصد بيذا الشرط أف يككف رئيس الدكلة ذا رأم في تدبير الحرب كالسمـ كت

، يس الدكلة في اإلسبلـ يجب أف يككف عمى ثقافة في شؤكف السياسة كالحرب كاإلدارة فرئ.
 . 2لى أكمؿ كجو كخير أداء ‘بحيث تؤىمو ثقافتو ألف يؤدم كاجباتو في تمؾ النكاحي الثبلث 

اقتحاـ الحركب يككف جريئا عمى إقامة الحدكد ، ك أف ".. يقكؿ ابف خمدكف يشترط في اإلماـ 
أحكاؿ الدىماء ، قكيا عمى معاناة الناس عمييا ، عارفا بالعصبية ك  كفيبل بحمؿبصيرا بيا ، 

قامة األحكاـ ك يو مف حماية الديف كجياد العدك ك السياسة . ليصح لو بذلؾ ما جعؿ إل تدبير ا 
 . 3المصالح " 

تدبير أما الماكردم فيقكؿ أنو يتطمب في أىؿ اإلمامة " الرأم المفضي إلى سياسة الرعية ك 
 .5جياد العدك " ك  4النجدة المؤدية إلى حماية البيضة مصالح كالشجاعة ك ال
 السادس : النسب  مطمبال

ذا كاف فقياء المسمميف قد أجمعكا  يقصد بيذا الشرط أف يككف المرشح لمخبلفة مف قريش . كا 
 عمى الشركط الخمسة السابقة فقد اختمفكا في ىذا الشرط .

كجكب ىذا الشرط  ، فيناؾ العديد مف األحاديث النبكية التي فإنيـ يقكلكف ب 6أما أىؿ السنة 
" ال يزال ىذا األمر في ىذا الحي سمـ مثبل  كقكلو صمى اهلل عميو ك 1أشارت إلى ىذا الشرط 

 .2من قريش "
                                                           

1
 . 331/ كاٌد ٌوسف محمود قرعوش : نفس المرجع  ، ص  
2
 . 401/ عبد المنعم أحمد سلطان عٌد : نفس المرجع ، ص  
3
  . 146: نفس المرجع ، ص  / ابن خلدون 
4
 / البٌضة ٌعنً الوطن . 
5
 .06جع السابق ، ص / أبو الحسن محمد بن علً الماوردي : المر 
: نشأ التيار السني مف األغمبية المسممة التي لـ تعتقد كجكب الخركج عمى الحاكـ الجائر ، ك لـ ترمي خصكميا بالكفر كما فعؿ  أىل السنة/ 6

، رغـ  االختيارمامة بعممية الخكارج ك لـ تؤمف بانتقاؿ اإلمامة نصا ك كصية إلى البيت الياشمي العمكم كما فعؿ الشيعة . ك إنما ربطت شرعية اإل
 اختبلفيا حكؿ شركطيا ك طرقيا . 

–ص  -السمطة بعد رسكؿ اهلل  انتقاؿ: ىي جماعة أك فرقة سياسية ترل ك تعتقد أحقية عمي بف أبي طالب في الخبلفة فكانت تدعكا إلى الشيعة 
تصر عمى أف اإلمامة ليست قضية مصمحية تناط باختيار العامة إلى عمي بف أبي طالب نصا ك كصية ك أف اإلمامة ال تخرج مف أكالده ، ك كانت 

                                         بؿ ىي قضية أصكلية ، ك ىي ركف الديف ال يجكز لمرسؿ عمييـ السبلـ إغفالو أك إىمالو ك ال تفكيضو إلى العامة ك إرسالو .             
-ك كالي الشاـ   -عمي بف أبي طالب  –يرت في خضـ الصراع السياسي الذم نشب بيف الخميفة الرابع : ىـ جماعة أك فرقة سياسية ظالخوارج

 =ك لقب الخكارج مستمد مف فعؿ خركجيـ عمى عمي بف أبي طالب عقب عكدتو مف صفيف لقبكلو التحكيـ الذم دعا إليو –معاكية بف أبي سفياف 
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كما أف أبا بكر احتج في اجتماع السقيفة عمى األنصار بقكؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ : 
. فمما احتج عمييـ بيذا الحديث بايعكا أبا بكر بالخبلفة . عمى أف ثمة  3"  " األئمة من قريش

المؤيد ليذا الشرط يرجع الحكمة  مخبلؼ بيف العمماء حكؿ اشتراط ىذا الشرط . فأصحاب الرأ
مف اشتراطو إلى ما كاف لقريش مف المنعة كالقكة كالغمبة عمى غيرىـ مف قبائؿ العرب ، تمؾ 

تعيف بيا الخميفة عمى أداء كاجبو كجمع الكممة حكلو بعبارة أخرل أف المنعة كالقكة التي يس
أف العرب كانت تديف ليـ بالطاعة شرائط الرئاسة كالزعامة كانت متكفرة فييـ دكف غيرىـ ، ك 

 . 4دكف غيرىـ مف قبائؿ العرب اإلذعاف ك 
لشركط في العصر الحديث عف ىذا الشرط ، فيؿ ىك شرط  دائـ كا تساءؿ بعض المفكريفك 

 ؟ أـ ىك شرط زمني األخرل
النسب في أكؿ عيد المسمميف بالخبلفة كاف لو ما يبرره  اشتراطيجيب فيقكؿ ".. ال شؾ أف ك 

تقريبا  سمـ  كتكافر الشركط الخمسة فييـ كحدىـ ييف برسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو ك لصمة القرش
رؽ المسممكف في تفك يو كسمـ صمى اهلل عم قد بعد العيد برسكؿ اهللأما ك  لحداثة اإلسبلـ .

الجاىمية القكة التي كانت عمييا في تعد عبلقات النسب بذات الكضكح ك  لـمختمؼ األقطار، ك 
 .5" بف خمدكف اإليو  انتيىىذا ما . ك  داللتوفي صدر اإلسبلـ فإف ىذا الشرط األخير يفقد ك 

 سياسيفي النظام ال رئيس الدولةختيار وكيفية ا خالفةال انعقادق ائ: طر  رابعال بحثالم
 اإلسالمي

لممسمميف نظاما معينا لمحكـ مف بعده ، أك طريقة  عميو الصبلة كالسبلـ ،لـ يبيف الرسكؿ 
الرئيس األعمى لمسمطة التنفيذية . فمـ يذكر مف ذلؾ إال بعض المبادئ  الختيارمحددة 

                                                                                                                                                                                     

لفرؽ ىك تكفيرىـ لمخالفييـ مف المسمميف .                                                           معاكية . ك أىـ ما يميز الخكارج عف غيرىـ مف ا=
مؤلؼ الممؿ ك النحؿ لمفقيو محمد بف  كلممزيد مف المعمكمات حكؿ الفرؽ ك الطكائؼ اإلسبلمية أنظر مؤلؼ الفرؽ بيف الفرؽ لعبد القاىر البغدادم ، 

    عبد الكريـ الشيرستاني .
1
 . 09/ قال رسول هللا غلٌه الصالة والسالم : " قدموا قرٌشا و ال تقدموها " . هذا الحدٌث ذكره أبو الحسن الماوردي فً مرجعه السابق ، ص  
 .70 –60الماكردم : المرجع السابؽ ، ص عمي بف محمد  الحسف ك/ أب 2
 . 344ابف خمدكف : نفس المرجع ، ص  -  

3
 . 631ً : مبادئ نظام الحكم فً اإلسالم مع مقارنتها بالمبادئ الدستورٌة الحدٌثة ، المرجع السابق ، ص / د عبد الحمٌد متول 
4
 . 16 – 11/ عبد الوهاب خالف : المرجع السابق ، ص  
5
 .  113 – 110/ سلٌمان محمد الطماوى : المرجع السابق ، ص  
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أ المساكاة  كمبدأ كفالة األساسية الدستكرية في نظاـ الحكـ كمبدأ الشكرل ، كمبدأ العدؿ ، كمبد
 الحقكؽ كالحريات . 

ليتشاكركا أك  1اجتماع السقيفة "التاريخي "  االجتماعكلقد اجتمع كبار الصحابة بعد كفاتو في 
 يتداكلكا في أمرىـ . فانتيكا إلى إقامة  خميفة  لرسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو كسمـ ، ليتكلى

لتي سرعاف ما خرجت مف نطاؽ شبو الجزيرة شؤكف الحكـ في الدكلة اإلسبلمية األكلى ، ا
 امتدت مف المحيط اليندم إلى المحيط األطمسي . بية ك العر 

في المرحمة األكلى مف نظاـ الخبلفة اإلسبلمية ، كانت شخصية الخميفة محؿ تقدير مف 
 جميع المسمميف ، لسابؽ صحبتو لمرسكؿ ك ببلئو في اإلسبلـ .

بعد فترة رسكؿ اهلل كالخمفاء الراشديف مف بعده  -خميفة فمما اختمؼ المسممكف حكؿ شخص ال
بدأت الدراسات كالبحكث المتعمقة بمف يشغؿ منصب الخبلفة كما يجب تكافره فيو مف  -

 اختياره . كسيمةشركط ككيفية ك 
كاألمة ىي صاحبة السمطة األصيمة في الدكلة اإلسبلمية كىي المخاطبة أصبل بتطبيؽ الشرع 

اإلسبلمي . كلكف األمة لكثرة أفرادىا ال تستطيع أف تباشر بمجمكعيا كظائؼ كتنفيذ القانكف 
 .  2الدكلة . التي تؤدم في النياية إلى تنفيذ أحكاـ الشرع 

 كمف ىنا تحتـ ظيكر النيابة عف األمة في تنفيذ ىذا الكاجب فتنتخب األمة رئيسا ككيبل عنيا
 3في ممارسة سمطاتيا 

: شرعيتيف أك صحيحتيف كىما إلى أف الخبلفة تنعقد بطريقتيف  فيذىب معظـ فقياء المسمميك 
 . 4أك االستخبلؼ العيدالبيعة ،ك 

                                                           
1
وجز لتارٌخ الخالفة الراشدة ، الطبعة الحادي عشر ،  دار الفكر ، الجزائر ، سنة / األستاذ محمد رمضان سعٌد البوطً : فقه السٌرة مع م 

 .  111،  113م ، ص  3223 –ه  3436

 . 21محمد ٌوسف موسى : المرجع السابق ، ص ص  -  

شر ك التكزيع ك الترجمة ، الطبعة الخبلفة اإلسبلمية ك قضية الحكـ بما أنزؿ اهلل ، دار السبلـ لمطباعة ك الناألستاذ صادق شاٌف نعمان :  -  
 . 61، ـ 2004 -ق  1425األكلى ، القاىرة ،  سنة 

2
  . 169/ د منٌر حمٌد البٌاتً : المرجع السابق ، ص   
 . 328/ د منير حميد البياتي : نفس المرجع ، ص  3
 ك ما بعدىا . 07الحسف الماكردم :  المرجع السابؽ ، ص  ك/ مف ىؤالء أب 4
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العرش كراثة ة أك أسمكب ىما طريقغير شرعيتيف كغير صحيحتيف،  تيفكيضيؼ بعضيـ طريق
 عمى كالغمبة، االستيبلء بالقكة تتمثؿ في  كأخرلمف اآلباء إلى األبناء كاألحفاد ، 

غير شرعيتيف ، إال أف الضركرة كالظركؼ االستثنائية جعمت  ذيف الطريقتيفكى .1الحكـ 
بيد أنو إذا كاف ىناؾ .  كضكابط شركطمف الفتنة ، كلكف بالكثير مف الفقياء يجيزكنيا خكفا 

الطريؽ األكؿ  باعتبارىاإجماع مف فقياء المسمميف القدامى كالمحدثيف عمى طريقة البيعة ، 
أك ، االستخبلؼاإلماـ ، فإنيـ لـ يتخذكا نفس المكقؼ بالنسبة لطريقة الخميفة أك  الختيار
 . 2العيد 

إنما يختاره رسكؿ  –اإلماـ  –أما عف فقياء الشيعة فقد ذىبكا إلى غير ذلؾ كيركف أف الخميفة 
كفي ىذا الصدد يقكؿ ابف خمدكف : " كمذىبيـ )الشيعة( جميعا  عميو الصبلة كالسبلـ ،اهلل 

، أف اإلمامة ليست مف المصالح العامة التي تفكض إلى نظر األمة . كيتعيف  متفقيف عميو
 ال تفكيضوالقائـ بيا بتعينيـ ، بؿ ىي ركف الديف كقاعدة اإلسبلـ كال يجكز لنبي إغفالو ك 

إلى األمة ، بؿ يجب عميو تعييف اإلماـ ليـ ، كيككف معصكما مف الكبائر كالصغائر. كأف 
الذم عينو صمكات اهلل كسبلمو عميو بنصكص ينقمكنيا ، كيؤكلكنيا ىك  كـر اهلل كجيوعمي 

بؿ أكثرىا مكضكع أك  ،عمى مقتضى مذىبيـ ، ال يعرفيا جيابذة السنة كال نقمة الشريعة
 .  3مطعكف في طريقو أك بعيد عف تبلكتيـ الفاسدة " 

ار الخميفة إنما أما عف عمماء أىؿ السنة فإف التكييؼ الذم يجمعكف عميو يقكـ عمى أف اختي
تسمية معبرة  االختيارأك  االنتخابىك بمثابة عقد بينو كبيف األمة . كليذا أطمؽ عمى عممية 

اعمـ أف البيعة ىي العيد عمى الطاعة  كفي ىذا المعنى يقكؿ ابف خمدكف : "  " البيعة ".كىي 
ميف ال ينازعو في كأف المبايع يعاىد أميره عمى أف يسمـ لو النظر في أمر نفسو كأمكر المسم
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ككانكا إذا بايعكا األمير شيء مف ذلؾ ، كيطيعو فيما يكمفو بو مف األمر في المنشط كالمكره 
 . 1كعقدكا عيده جعمكا أيدييـ في يده ، تأكيدا لمعيد " 

ذا كافك   –رئيس الدكلة      المسمميف يركف أف الطريؽ األكؿ الختيار جميكرأىؿ السنة ك  ا 
الحؽ في اختيار حاكميا فيؿ ىذا يعني أف األمة ليا .  -البيعة  – تخاباالنىك  -الخميفة 

كيؼ يتـ انتخاب رئيس ؟ ك  أم رئيس الدكلة كما ىك مقرر في األنظمة الديمقراطية الحديثة
 ؟ في الفكر السياسي اإلسبلميالدكلة اإلسبلمية 

 كعميو سنقسـ ىذا المبحث إلى خمسة مطالب عمى النحك التالي :
 اختيار رئيس الدكلة مف قبؿ األمة في الفكر السياسي اإلسبلمي .أساس  -
 أىؿ الحؿ كالعقد لرئيس الدكلة . –بيعة  –طريقة انتخاب  -
 . -اختيار الخميفة الشرعي السابؽ  -العيد  أك طريقة االستخبلؼ-
  -أك نظاـ الحكـ الممكي  –تكلية رئيس الدكلة عف طريؽ كراثة العرش  -
 . االستيبلء في تكلية رئيس الدكلة اإلسبلميةكالقير ك  الغمبة طريقة -

 المطمب األول : أساس اختيار الخميفة من قبل األمة في النظام اإلسالمي 
. كأف النظاـ  2أشرنا سابقا إلى أف األمة ىي صاحبة السمطة األصيمة في الدكلة اإلسبلمية 

يمارسيا رئيس الدكلة نيابة عف  . 3السياسي اإلسبلمي قرر البيعة ككسيمة إلسناد السمطة 
 األمة كتحت إشرافيا المستمر. 

 في حق األمة في االختيار المسممين عمماء: أقوال ال الفرع األول
لقد كاف اجتماع الصحابة يـك السقيفة اجتماعا تاريخيا لو أكبر األثر في تاريخ األمة 

فيو تقرر أيضا مبدأ لو أىمية اإلسبلمية . ففيو تقرر اإلجماع عمى كجكب إقامة الخبلفة ، ك 
كبيرة كىك أف اختيار الخميفة يككف باالنتخاب مف األمة ، كبإرادة األمة أك ممثمييا الذيف ىـ 
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مكضع الثقة التامة منيا كالذيف يعبركف عف إرادتيا تعبيرا صحيحا ، مثؿ الصحابة الذيف 
أك مصدر السمطة ىك فمذلؾ ثبت أف طريؽ الخبلفة الشرعية .  1اجتمعكا في ذلؾ اليكـ 

 .    2االختيار مف األمة ، كيظير االختيار بالبيعة 
ذكر ابف خمدكف حؽ األمة في اختيار رئيس الدكلة الخميفة فقاؿ : " مف فركض الكفاية لقد ك 

 . 3كراجع إلى اختيار أىؿ الحؿ كالعقد " 
يو كسمـ عمى كىك نفس مكقؼ الماكردم فقاؿ في ذلؾ : " استخمؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عم

جيش مؤتة زيد بف حارثة كقاؿ فإف أصيب فجعفر بف أبي طالب فإف أصيب فعبد اهلل بف 
ركاحة فإف أصيب فميرتض المسممكف رجبل .. فاختار المسممكف بعده خالد بف الكليد . ك إذا 

. كفي ىذا الحديث تشريع لؤلمة بمنحيا  4فعؿ النبي ذلؾ في اإلمارة جاز مثمو في الخبلفة " 
 حؽ اختيار الحاكـ .

كأثبت الغزالي لؤلكثرية مف األمة حؽ اختيار الخميفة أيضا فقاؿ : " فإف شرط ابتداء االنعقاد 
ال تقـك الشككة إال انصراؼ القمكب إلى المشايعة .. ك قياـ الشككة ك  –أم انعقاد اإلمامة  –

 .    5بمكافقة األكثريف مف معتبرم كؿ زماف " 
ماـ الغزالي يرل أف رضا األمة أك جميكر األمة ركف ال قياـ لمخبلفة إال كمف ىذا يتبيف أف اإل

 بو .
كأكضح ابف قدامة المقدسي حؽ األمة في االختيار بقكلو : " مف اتفؽ المسممكف عمى إمامتو 

 . 6كبيعتو ثبتت إمامتو ككجبت معكنتو " 
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في اختيار الخميفة  كمما تقدـ يتبيف أف رجاؿ الفكر السياسي اإلسبلمي يؤكدكف حؽ األمة
لكف ما ىك أساس ال تقكـ الخبلفة إال بيا . ك ، كيعدكنيا الجية الكحيدة صاحبة الحؽ في ذلؾ 

 . –رئيسيا  –حؽ األمة في اختيار حاكميا 
 الفرع الثاني : أساس حق األمة في اختيار رئيس الدولة 

القانكف بتنفيذ أحكاـ مسؤكلية األمة عف تنفيذ الشرع ، فالقرآف الكريـ خاطب األمة  - 1
جعميا مسؤكلة عف ىذا التنفيذ . كمف ىذه اإلسبلمي في المعامبلت كالعقكبات كنحكىا ك 

ى مَ و عَ لَ و وَ م  لِ  اءَ دَ يَ شُ  سطِ القِ بِ  ينَ امِ و  وا قَ ونُ وا كُ نُ مَ آَ  ينَ ا الذِ يَ ي  ا أَ " يَ الخطابات قكلو تعالى : 
 .    2 ا "مَ ييُ يدِ وا أَ عُ اقطَ فَ  ةُ ارقَ الس  وَ  ارقُ الس  ك   . " 1 " ينَ بِ قرَ االَ وَ  ينِ دَ الِ الوَ  وِ م أَ كُ سَ نفُ أَ 

 .  3"  ةٍ مدَ جَ  ةَ ائَ ا مِ مَ نيُ مِ  دٍ احِ وَ  ل  وا كُ دُ اجمِ ي ، فَ انِ الز  وَ  ةُ يَ انِ الز  " وَ 
كىذه النصكص جميعا ، كأمثاليا في القرآف الكريـ كثيرة ، خطابات لؤلمة في مجمكعيا ، 

ذا كانت األمة ىي المسؤكلة عف تنفيذ القانكف اإلسبلمي  تجعميا مسؤكلة عف تنفيذ الشرع . كا 
 طبقا لمنصكص التي ذكرناىا ، فإنيا تممؾ إذف السمطة عمى ىذا التنفيذ . 

مباشرة جميع سمطاتيا  –بصكرتيا الجماعية  –كلما كانت األمة يتعذر عمييا في الكاقع 
. ك ىكذا ظيرت النيابة عف األمة بأف تختار  كقياميا بكاجب التنفيذ . تحتـ عمييا اإلنابة فيو

 .  4خميفة أك رئيسا ليزاكؿ ما تممكو مف السمطة نيابة عنيا ك ينفذ ما ىي مكمفة بو شرعا 
أف النبي عميو الصبلة ك السبلـ ظؿ قائما بميمة اإلمارة في الدكلة اإلسبلمية لعشر  - 2

مسمميف كيعيف ليـ بشكؿ صريح سنكات حتى التحؽ بالرفيؽ األعمى مف غير أف يأمر ال
كقاطع مف يككف خميفتيـ مف بعده . كالذم فيمو الصحابة مف ىذا السككت كمف قكؿ اهلل عز 
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أف اهلل تعالى قد خيرىـ في تكلية الرئيس لدكلتيـ  1"  ميُ ينَ ى بَ ورَ م شُ ىُ مرُ أَ " وَ كجؿ في القرآف 
 .  2اكرة المسمميف أنو ينبغي أف يككف ىذا االنتخاب بمشك  ببعد نبيو باالنتخا

إجماع الصحابة عمى أف االختيار مف األمة ىك طريؽ ثبكت الخبلفة أك اإلمامة ك ذلؾ  - 3
 عندما أجمعكا عمى تكلية أبي بكر عف طريؽ البيعة مف أىؿ الحؿ كالعقد ثـ البيعة العامة

 في المسجد .
دولة في النظام أىل الحل والعقد لرئيس ال –بيعة  –المطمب الثاني : طريقة انتخاب 

  السياسي اإلسالمي
ممـز لمجانبيف يمتـز فيو رئيس  –رئيس الدكلة  –البيعة ىي عقد رضائي بيف األمة كالحاكـ 

الدكلة بأف يسير باألمة كفقا لمكتاب كالسنة كأف يقـك بفركض اإلمامة . كتمتـز فيو األمة بتقديـ 
البيعة يتمثؿ في إسناد السمطة لرئيس  . كأف محؿ عقد3الطاعة كالنصرة لو ما لـ يتغير حالو 

 .  4ليتكلى تنفيذ الشرع أم تنفيذ القانكف اإلسبلمي  –الخميفة  –الدكلة 
قاؿ الفقيو أبك يعمى : " كصفة العقد أف يقاؿ لو قد بايعناؾ بيعة رضا عمى إقامة العدؿ 

 . 5كاإلنصاؼ كالقياـ بفركض اإلمامة كنحك ذلؾ " 
العقد ىي الطرؼ الثاني في عقد البيعة بحيث ال يقـك العقد إال ؿ ك كاألمة ممثمة في أىؿ الح

كلقد أشرنا إلى أقكاؿ الفقياء المسمميف في حؽ األمة في االختيار كأساس ىذا الحؽ بيا . 
 . سابقا 

عمى عممية  اإلسبلمي  نظاـس عممية اختيار الخميفة في ال شؾ أنو ال يمكف أف تقاال
فعممية االنتخاب اليكـ ، ديثة بقكاعدىا الكاضحة المنضبطة الحسية األنظمة السيااالنتخاب في 
كأسيؿ نتيجة القكاعد كالقكانيف التي تضبطيا  أصبحت أكثر دقة ككضكحا   حديثةفي الدكلة ال
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كما أنيا تشمؿ كافة المكاطنيف الذيف ليـ حؽ االنتخاب في جميع أنحاء الببلد ،  كتنظميا .
 فتو البشرية الذم يسر القياـ بيا .بفضؿ التطكر اليائؿ الذم عر 

أما عممية انتخاب الخميفة في الدكلة اإلسبلمية كفقا لمفكر السياسي اإلسبلمي ، يمكف 
 في ضكء االعتبارات التالية :  اتكضيحي

 فقياء المسمميف . فيي فرض كفاية إف إقامة الخبلفة اإلسبلمية كاجبة حسب الرأم الراجح لدل 
 ىك أىميا ، سقط فرضيا عف كافة المسمميف .  بحيث إذا قاـ بيا مف

ذا لـ يقـ بيا أحد كما يقكؿ الماكردم : " خرج مف الناس فريقاف ، أحدىما أىؿ االخت يار كا 
ليس عمى امة حتى ينتصب أحدىـ لئلمامة . ك الثاني أىؿ اإلمحتى يختاركا إماما لؤلمة . ك 

 .  1ال مأثـ ..." ج ك مف األمة في تأخير اإلمامة حر مف عدا ىذيف الفريقيف 
كىكذا نرل أف عممية إسناد السمطة في الفكر السياسي اإلسبلمي  تتناكؿ ثبلث فئات مف 

 :  2الناس ىـ 
 .السالؼ ذكرىا الكاجبة في المرشح ىـ الذيف تتكافر فييـ الشركطالمرشحكف لمخبلفة ك  - أ

 العقد " .ف يطمؽ عمييـ تسمية " أىؿ الحؿ ك الذيأىؿ االختيار ك  -ب 
 عامة المسمميف . -ج

ما ك  ؟العدد المطمكب فييـ  ماك  ؟الشركط التي يجب أف تتكفر في أىؿ الحؿ كالعقد  فما ىي
 في الفكر السياسي اإلسبلمي ؟ الكظيفة الممقاة عمى عاتقيـ ىي 

 سنحاكؿ اإلجابة عمى ىذه األسئمة عمى النحك التالي : 
  3العقد الحل و التي يجب أن تتوفر في أىل : الشروط الفرع األول 

ر السياسي لما كاف مف الكاجب أف تتكافر في المرشح لرئاسة الدكلة اإلسبلمية ، حسب الفك
دقيقة . فإنو مف الكاجب أف يعيد إلى جية معينة مف المسمميف بأف اإلسبلمي شركط عديدة ك 
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أصمحيـ اختيار جيح بيف المرشحيف إذا تعددكا . ك التر كتتحقؽ مف تكافر تمؾ الشركط ، ك تنظر 
 ليذا المنصب الخطير.

ى في الفقو ىي التي تسم -اختيار األصمح بيف المرشحيف  -ىذه الجية المخكلة بيذه الميمة 
نظرا لخطكرة الميمة الممقاة عمى عاتقيـ فإنو ك  العقد أك أىؿ االختيار.اإلسبلمي بأىؿ الحؿ ك 

 يجب أف تتكافر فييـ شركط معينة .
 :  1كط في ثبلثة عمى النحك التالي كلقد أجمؿ الماكردم ىذه الشر 

 العدالة ، سبؽ تحديد معنى العدالة عند التعرض لشركط المرشح لمخبلفة . - 1
 ف مف معرفة مف تتكافر فيو الشركط البلزمة ليذا المنصب .ك  م  العمـ  ، الذم يه  - 2
أقـك  كتدبير المصالح، إلى اختيار مف ىك لئلمامة أصمح الحكمة المؤدياف الرأم ك  - 3
 أعرؼ .ك 

العقد أك أىؿ االختيار أكسع مف معنى أك ىذه الشركط أف مدلكؿ أىؿ الحؿ ك  كيتضح مف
مدلكؿ أىؿ االجتياد أك المجتيدكف . إذ يتطمب في المجتيديف شركط أقسى مف الشركط 

 المطمكبة في أىؿ الحؿ كالعقد كذلؾ بالنظر إلى كظيفة كؿ مف الفئتيف .
ىي ميمة تشريعية دقيقة . في ط األحكاـ الشرعية مف أدلتيا ، ك بافالمجتيدكف يقكمكف باستن

اسية ، ىي فحص شركط المرشحيف ، كالترجيح بينيـ يتكلكف ميمة سي االختيارحيف أف أىؿ 
 . 2مف ثـ فإف كؿ مجتيد ىك مف أىؿ الحؿ كالعقد كلكف العكس غير صحيح إذا تعددكا . ك 

 –3االختيارأىل  –العقد و  : العدد المطموب في أىل الحل الفرع ثاني
فمنيـ مف لـ يشترط عددا  العقد ،ك  اختمؼ الفقياء المسمميف في العدد المطمكب في أىؿ الحؿ

 منيـ مف تطمب عددا كحد أدنى ، ال يمكف أف يتـ الترشيح إال بو : بعينو ك 
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كؿ  ذلؾ استنادا إلى حججبعضيـ أف ىذا العدد ىك خمسة ، كرأل غيرىـ أنو أربعكف . ك  فرأل
 فريؽ . 
نظرية لة أالعقد مسك  لة تحديد عدد أىؿ الحؿأدكتكر سميماف محمد الطماكم أف مسكيرل ال
 مف ثـ ال يمكف أفك  ،قد مرتبطة بتكافر شركط معينة العألف صفة أىؿ الحؿ ك  ،بحتة 

يعرؼ عمى كجو اليقيف عدد مف تتكافر فييـ تمؾ الشركط مقدما. كلكف كمما كاف العدد كبيرا 
 .1لؾ أقرب إلى تحقيؽ الغرض المقصكدكاف ذ

بؿ لكؿ مف تكافرت فيو الشركط  ،مف يقطف في العاصمة عمى غيرىاكالمسمـ بو أنو ال ميزة ل
 السابقة أف يساىـ في عممية االختيار.

 ثالث : وظيفة أىل الحل والعقد " أىل االختيار"الفرع ال
 ماكردم ىذا المكضكع تفصيبل رح الكلقد ش ،ذه الميمة عمى الترشيح كالترجيح تقتصر ى

" فإذا اجتمع أىؿ الحؿ كالعقد ، تصفحكا أحكاؿ أىؿ : ككضع ضكابط االختيار حيث يقكؿ 
كأكمميـ  فقدمكا لمبيعة منيـ أكثرىـ فضبل  المكجكدة فييـ شركطيا  -الرئاسة  –اإلمامة 

يـ مف بيف كال يتكقفكف عف بيعتو . فإذا تعيف ل كطا ، كمف يسرع الناس إلى طاعتو شر 
 الجماعة مف أذاىـ االجتياد إلى اختياره عرضكىا عميو.

فإف أجاب إلييا بايعكه ، كانعقدت ببيعتيـ لو اإلمامة.  فمـز كافة األمة الدخكؿ في بيعتو ، 
ف امتنع عف اإلمامة ، كلـ يجب إلييا لـ يجبر عمييا، ألنيا عقد مراضاة  لطاعتو كاالنقياد . كا 

 .2كراه كال إجبار، عدؿ عنو إلى سكاه مف مستحقييا " كاختيار، ال يداخمو إ
أما إذا لـ يتميز بيف المرشحيف كاحد بعينو. فإف الماكردم يضع الضكابط التالية لمتفصيؿ : " 

ف لـ تكف زيادة السف مع كماؿ ، قدـ ليا اختيارا أسنيما . ك  اثناففمك تكافأ في شركط اإلمامة  ا 
اآلخر أشجع ، ركعي سنا جاز . كلك كاف أحدىما أعمـ ك  ا ، فإف بكيع أصغرىماالبمكغ شرط

الشجاعة ، أدعى النتشار في االختيار ما يكجبو حكـ الكقت .فإف كانت الحاجة إلى فضؿ 
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ف كانت الحاجة إلى  كظيكر البغاة ، الثغكر  فضؿ العمـ أدعى لسككف كاف األشجع أحؽ .كا 
 . 1ظيكر أىؿ البدع كاف األعمـ أحؽ الدىاء ، ك 

     في عممية اختيار رئيس الدولة في النظام اإلسالمي : دور عامة المسممين رع الرابعالف
ختيار سنحاكؿ اإلجابة عمى التساؤؿ القائـ بيف الفقياء المسمميف ، حكؿ أثر ا ه الفقرةفي ىذ

العقد . فيؿ يصبح اختيار الخميفة نيائيا بمجرد اختيار أىؿ الخميفة مف طرؼ أىؿ الحؿ ك 
 قد ؟الحؿ الع

إف جميع الفقياء الذيف بحثكا في ىذه المسألة متفقكف عمى ضركرة أف يتـ ترشيح الخميفة 
لكف كبل منيـ غير كاضح فيما يتعمؽ باألثر القانكني المترتب ىؿ الحؿ كالعقد . ك بكاسطة أ

عمى ىذه الخطكة . غير أف المتأمؿ في كبلميـ البد أف ينتيي إلى أف اختيار الخميفة ، ال 
العقد صراحة ا إال بمكافقة باقي المسمميف ، كبإقرارىـ الختيار أىؿ الحؿ ك أف يككف تام يمكف

 . 2ا يأك ضمن
صح الترشيح بكاحد مف أىؿ  برز اإلماـ الغزالي ىذا المعنى أيما إبراز ، فيك يرل أنو إذاأكلقد 

 ى صحة قكلو عني أف المرشح قد أصبح خميفة . كاستشيد عمالعقد ، فإف ذلؾ بذاتو ال يالحؿ ك 
لـ  " كلك: بما تـ في اختيار الخميفة األكؿ أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو ، حيث يقكؿ

بقي كافة الخمؽ مخالفيف ، أك انقسمكا انقساما متكافئا ال يتميز فيو غالب يبايعو غير عمر ، ك 
القمكب  اؼانصر قياـ الشككة ، ك  االنعقاداإلمامة . فإف شركط ابتداء  انعقدتعف مغمكب ، لما 

. فإف المقصكد الذم طمبنا لو اإلماـ ، البكاطف عمى المبايعةكمطابقة الظكاىر ك  إلى المشايعة،
ال تقكـ الشككة إال بمكافقة األكثريف مف راء في مصطدـ تعارض األىكاء ، ك جمع شتات اآل

 .3معترم كؿ زماف " 
 :تنقسـ إلى مرحمتيف كعميو فاف عممية اختيار الخميفة حسب بعض مف الفقياء المسمميف 
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 أك مرحمة الفصؿ في المرشحيف .1العقد كلى ىي مرحمة اختيار أىؿ الحؿ ك األ
 .2كالمرحمة الثانية ىي مرحمة مبايعة باقي المسمميف 

 الديمقراطية مبادئ مع  ق االختيارائمدى مالءمة ىذه الطريقة من طر الفرع الخامس : 
يؽ الشكرل ، كىذه الطريقة ىي التي تحقؽ ال شؾ أف ىذه الطريقة مف أفضؿ الطرؽ لتحق

التقارب بيف النظاـ السياسي اإلسبلمي كالديمقراطية ، كىناؾ فارؽ جكىرم بيف االختيار 
بكاسطة أىؿ الحؿ كالعقد في األمة ثـ مبايعة جميكر المسمميف ، كبيف طرؽ اختيار رئيس  

ـك الناخبكف بيذا االختيار إما في النظـ الديمقراطية الحديثة ، حيث يق –الحككمة  –الدكلة 
بطريقة مباشرة كىك الغالب ، أك بطريقة غير مباشرة كىي أف يختار الناخبكف مندكبيف يتكلكف 

 عممية اختيار الرئيس.
يسعى  يف فالديمقراطية نظاـ مصمحى بحث كىذا الفارؽ ناتج عف طبيعة كجكىر كبل النظام

 –طبقة  –كسيمة كؿ طائفة  االنتخاب الشعب ، كعمى ىذا يككفلتحقيؽ مصالح أغمبية 
لتحقيؽ مصالحيا أما النظاـ السياسي اإلسبلمي فيك نظاـ مصمحى شرعي ،عمى حد تعبير 

 سائر النظـ المختمفة لمحكـ .ف خمدكف في تمييزه بيف الخبلفة ك اب
الحؽ في اختيار مف يمثؿ مصالحيا سكاء في  –طبقة  –ففي الديمقراطية يككف لكؿ طائفة 

ماف أـ في رئاسة الدكلة أك الحككمة .أما اإلسبلـ فقد سيطر بنظامو عمى كؿ مناحي البرل
الحياة ، كال يكجد ثمة مصالح لؤلفراد أك الطكائؼ تتعارض مع النظاـ اإلسبلمي ، كمف ثـ 

اإلسبلـ ، ىك البحث عف أفضؿ العناصر ، التي تنفد شرع اهلل  ييككف جكىر االختيار ف
كالشؾ أف أىؿ الحؿ كالعقد في الدكلة اإلسبلمية ىـ أجدر الناس  كتحقؽ مصالح العباد. 

 . 3بتحقيؽ ىذا االختيار ، ألنيـ أىؿ العمـ كالفضؿ كالناس دائما ليـ تبع 
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رئيس الدولة في النظام  اختيارفي  –العيد  أو االستخالفطريقة :  الثالث مطمبال
 اإلسالمي 

و ألساس الذم يقكـ عميو كتحديد طبيعتسنبحث في ىذا المطمب عف مفيـك االستخبلؼ كا
. ككؿ ذلؾ في  محاكـ كاألمةبالنسبة لالقانكنية ، ككذلؾ شركطو كالنتائج التي تترتب عميو 

 فركع متتالية عمى النحك التالي : 
 األساس الذي يقوم عميو االستخالف و  عريف: ت الفرع األول
. أم أف 1اتو ثـ يخمفو بعده أك العيد ىك أف يجعؿ شخصا آخر خميفة في حي االستخبلؼ

ينص الخميفة عمى مف يككف خميفة بعده ، بأف يعيد إليو بذلؾ . فبعد كفاة الخميفة ، يتسمـ 
 المستخمؼ مقاليد الحكـ .

 -لنصب –الختيارأك العيد طريقة مف الطرؽ  االستخبلؼ اعتبارذىب كثير مف العمماء إلى 
لى ىذا الرأم ذىب الماكردم كالنك الخميفة ك   .2غيرىـ ك  كالقشمقندمكم كابف حـز ا 

قاؿ الماكردم عف ىذا الرأم : " بأنو الظاىر مف مذىب اإلماـ الشافعي كما عميو جميكر ك 
استخبلؼ ي قكلو بأف الخبلفة تنعقد بعيد ك .أما اإلماـ النككم، فقد تابع الماكردم ف 3" الفقياء 

 . 4عمى صحة ذلؾ  انعقدكأف إجماع المسمميف قد 
المقدمة البف خمدكف أف تكلي  ساس ىذه الطريقة ىك اإلجماع . فقد جاء في كتابكما أف أ

الراشد الشرعي الصحيح السابؽ الخبلفة يمكف أف يقع بناء عمى نص مف النبي أك مف الخميفة 
 .5مصدر ىذه القاعدة ىك اإلجماع ك 
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  االستخالفالطبيعة القانونية لطريقة :  الفرع الثاني
التساؤؿ الذم ثار بيف الفقياء المسمميف كىـ بصدد تحديد الطبيعة  أف نجيب عمى سنحاكؿ
 أك العيد . لبلستخبلؼالقانكنية 

يعطي لممستخمؼ الحؽ في الخبلفة بدكف الحاجة إلى مكافقة الناخبيف ،  االستخبلؼفيؿ 
تعيينا نيائيا ، أـ ىك مجرد  االستخبلؼبمجرد انتياء خبلفة مف عينو ؟ أك بعبارة ثانية ىؿ 

 ترشيح لشخص معيف ال يحـر الناخبيف مف حريتيـ في إقراره أك رفضو ؟
 كالماكردم ، خاصة منيـ أتباع المذىب الشافعي، المذىب السائد لدل فقياء المسمميف 

 بدكف حاجة إلى مكافقة الناخبيف  يعطي لممستخمؼ الحؽ في الخبلفة االستخبلؼأف ،1النككم ك 
يستند ف األمة تمتـز بمبايعتو كالخضكع لو في حدكد الشرع. ك و . كأبمجرد انتياء خبلفة مف عين

الشافعية في ذلؾ القكؿ إلى اعتبار أف األمة تمتـز بكؿ ما يجريو الخميفة في حدكد كاليتو 
يذكر الماكردم حادثتيف تاريخيتيف يجب أف نستعرضيما لنستطيع بحث الطبيعة ك  . 2العامة 

 . 3القانكنية ليذه الطريقة 
 لعمر لمخبلفة مف بعده .  –ىك الخميفة األكؿ ك  –األكلى ىي اختيار أبي بكر  ثةفالحاد

ماف بف عثالصحابة مثؿ عبد الرحمف بف عكؼ ك يبلحظ أف أبا بكر قد استشار بعض كبار ك 
 االختيار. كما أف ىذا  االستخبلؼأنو جعؿ عثماف يكتب خطاب عفاف قبؿ أف يختار عمر. ك 

ليذا المرشح نيائيا بعد كفاة أبي بكر . كفي ذلؾ  –ر المسمميف جميك  –قد تـ بمبايعة العامة 
 . 4االختيارتأكيد عمى إقرار األمة ليذا 

بأف اختار ستة مرشحيف ،  –ثاني ىك الخميفة الك  –ة الثانية ، فيي ما فعمو عمر أما الحادث
 كمفيـ باختيار مرشح منيـ لمخبلفة مف بعده . ك 
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فكضكا عبد الرحمف بف عكؼ في أف يختار مف ك ، الء الستة عمر عندما اجتمع بيؤ  الكاقع أفك 
انكب عمى و قد بذؿ جيده لمتأكد مف اتجاه كرغبة الرأم العاـ . ك بينيـ المرشح لمخبلفة ، فإن

 . 1ىذه الميمة بكؿ دقة ك أمانة ثبلث لياؿ 
لو ، كما و قد أقره الجميكر بمبايعت االختيارأنو عندما كقع اختياره عمى عثماف ، فإف ىذا ك 

طريقة رجكعا أك ىذه ال اعتبارىك ما دفع ببعض رجاؿ الفقو إلى حصؿ في تكلية عمر . ك 
رادة الرأم العاـنزكال إلى رغبة ك   . أم إرادة األمة 2ا 

المبلحظ مف ذلؾ أنو في ىاتيف الحادثتيف ، نجد أف الخميفة قد استخمؼ مف يخمفو بعد إقرار ك 
 ضمنا ثـ تـ بعد ذلؾ صراحة عف طريؽ البيعة بعد حصؿ أكال –األمة  –مف الرأم العاـ 

 االستخبلؼ –عمى ذلؾ نجد أف بعض الفقياء قد ذىب إلى القكؿ ، بأف ىذه الطريقة ك .3كفاتو 
ى إرادة الخميفة ليست تعيينا نيائيا ، كال تخكؿ الشخص المعيف سمطة الخبلفة بمقتض –

نما ىي مجرد ترشيح شخص معيف السابؽ كحده . ك  أك  -حصؿ في اختيار عمر كما -ا 
عمى أف األمر يعكد في  -كما حصؿ في اختيار عثماف –شخص مف بيف أشخاص معينيف 

ىذا الترشيح أك  –يقركا  –ىـ أحرار في أف يقبمكا ك  -األمة  -إلى إرادة الناخبيف  النياية
 .4يرفضكه 

ذا كاف بعض عمماء المسمميف كاإلماـ النككم ك  بعيد كاستخبلؼ مف يرل أف الخبلفة تنعقد  5ا 
ممـز لؤلمة ، دكف حصكؿ البيعة منيـ أم أنو تعييف نيائي، ألف  االستخبلؼأف ىذا قبمو ، ك 

لو شرعا .إال أف ىذا الرأم قد عارضو الكثير مف العمماء  اعتبارالرضا بالمستخمؼ ال 
نما ك ،  فيك يرل أف اإلمامة ال تنعقد لممعيكد إليو بنفس العيد 6كالقاضي أبي يعمى الفراء  ا 
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ال ال يصير إماما عمبيـ . ك  تنعقد بعيد المسمميف ، أم بالبيعة منيـ لو نجد ذلؾ كاضحا عند كا 
" إف : بيعة اإلماـ عمي بف أبي طالب ، لما زاحمو الناس في بيتو يريدكف مبايعتو ، فقاؿ 

 .  1" ال تككف إال عف رضا المسمميف بيعتي ال تككف خفيا ك 
قـ عمى إلزاـ األمة بالمستخمؼ. لكنو لـ يأك العيد، ك  االستخبلؼاز لقد قاـ اإلجماع عمى جك 

، فإسناد السمطة  2ماىك إال مجرد ترشيح مف الخميفة السابؽ  االستخبلؼعمى ىذا فإف ك 
اختبار مف األمة كليس بعيد الخميفة يتـ عف رضا ك  -الخميفة  –سبلمية لرئيس الدكلة اإل
 السابؽ فقط .     

إال أف نشير، إلى أف البعض حاكؿ أف  االستخبلؼبصدد الحديث عف طريقة  نحفكال يفكتنا ك 
يتخذ مف ىذه الطريقة حجة إلضفاء الشرعية ، عمى ما جرل عميو العمؿ بعد الخمفاء الراشديف 

. حيث كاف الخميفة الذم استكلى عمى الحكـ بالقكة ،  يعيف 3في عصكر الخبلفة الناقصة 
 لو ، لتبقى الخبلفة في أسرتو . ابنو ، أك أحد أقاربو خميفة

يمكف أف يرل أنو ال   -ىك الرأم الذم نراه األصكب ك  –األستاذ عبد الرزاؽ السنيكرم إال أف 
 ، 4كراثيا  يا لجعؿ الخبلفة في اإلسبلـ ممكاجعميا أساسا كسندا شرعيعتمد عمى ىذه الطريقة ك 

بيف تعييف ار أبي بكر لعمر ، ك اما بيف اختيتعارضا تحيث نجد أف ىناؾ اختبلفا كبيرا ك ب ،
يزيد مثبل . فبينما كاف اختيار عمر مقصكدا بو مصمحة المسمميف ، بتقميد  البنومعاكية 

كاليتيـ إلى مف ىك أقدر عمى القياـ بأعبائيـ . فإف تعييف يزيد قصد بو مصالح األسرة األمكية 
 . 5بجعؿ الخبلفة ممكا كراثيا فييا 

                                                           
 . 825ص  نفس المرجع ،/ محمد بف جرير الطبرم :  1
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لة استخبلفا بالمعنى القانكني . أما في الحاككف اختيارا حقيقيا ك ى ىي التي تفالحالة األكل
 . 1الحقيقة أنيا كانت كراثة الثانية فيي استخبلؼ صكرم . ك 

، فإننا سنحاكؿ دراسة شركطيا ثـ  االستخبلؼبعد أف تعرضنا لمطبيعة القانكنية لطريقة ك 
 .ارىاآث

 ختيار الخميفة في ا االستخالفشروط طريقة العيد أو :  الفرع الثالث
الذم قاـ  – صحيحا ، ىناؾ عدة شركط بجب أف تتكفر في الخميفة االستخبلؼحتى يككف 

 شركط أخرل يجب أف تتكفر في المستخمؼ .ك  –بتعييف المستخمؼ 
 الشروط الواجبة في الخميفة الذي قام بتعيين المستخمف  أوال:
صحيح : ألنو إذا لـ يكف قد بطريؽ شرعي   -الحكـ –يجب أف يككف قد تكلى الخبلفة  -

عمى الحكـ بالقكة ك الغمبة ، فبل  استكلىكأف يككف قد  –تكلى الخبلفة بطريؽ شرعي صحيح 
 الصادر منو .   االستخبلؼيصح 

كيجب كذلؾ أف يككف ىك الرئيس المباشر لمسمطة فعبل : ألنو قبؿ كاليتو ال يجكز أف يعد  -
عمؿ يقـك بو بمقتضى كاليتو  االستخبلؼعد . ألف باستخبلؼ غيره إذا كلي الخبلفة فيما ب

 متكقعة . احتماليةالفعمية ال بمقتضى كالية 
قد قاؿ الماكردم التعييف ىك الصالح العاـ فقط . ك يجب أف يككف الباعث لمخميفة عمى ىذا  -

كده لمبحث عف في ذلؾ : " إنو إذا أراد الخميفة أف يعيف خمفو ، فكاجب عميو أف يبذؿ كؿ جي
 .2الذم تتكفر فيو شركط األىمية البلزمة ليا تكفرا تاما " صمح الناس ليا ، ك أ
أف ىذا الشرط فيو داللة صريحة  عمى ىذا األساس نجد أف األستاذ عبد الرزاؽ السنيكرم يرلك 
 .3حكـ قاطع عمى بطبلف تكريث الخبلفة ك 
 

                                                           
كية / لقد أشار األستاذ عبد الرزاؽ السنيكرم إلى أىـ الفركؽ بيف االستخبلؼ الحقيقي كتعييف أبي بكر لعمر ك االستخبلؼ الصكرم كتعييف معا 1

 .  131 -130كضيح ، أنظر كتابو فقو الخبلفة ك تطكرىا لتصبح عصبة أمـ شرقية ، ص البنو يزيد ، لممزيد مف الت
2
 . 33/ أبو حسن الماوردي :  المرجع السابق ، ص  
3
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 -الشخص المختار –الشروط الواجب توفرىا في المستخمف  ثانيا:
 كقت مباشرتو لمخبلفة :يتو كقت التعييف ك أىم -

 –أم التعييف  – االستخبلؼيجب أف تتكفر فيمف يستخمؼ شركط األىمية لمخبلفة في كقت 
لك حدث بعد ذلؾ أف غير عدؿ ، فإف استخبلفو باطؿ ك  فإذا كاف كقت اختياره قاصرا ، أك

 . 1يركرتو عادال ذلؾ ببمكغو أك صركط كقت كفاة الخميفة السابؽ ، ك استكفى ىذه الش
قد جاء في كبلـ الماكردم أف ىذه الشركط تككف الزمة كقت تعيينو ، فإنيا تككف ألـز كقت ك 

تكليو . فيرل األستاذ عبد الرزاؽ السنيكرم أف الماكردم أراد بذلؾ أنو يجب عمى المستخمؼ 
تكليو أف يحتفظ بشركط األىمية ابتداء مف يـك استخبلفو إلى يكـ  –الشخص المختار  –

. أما إذا كاف حيا ك لكنو غائبا غيابا ماديا فقط ، فإف 2أم مباشرتو لشؤكف الخبلفة  –الخبلفة 
 استخبلفو يككف صحيحا .

أم الذم ال يعمـ أف كاف حيا أك ميتا  –إذا كاف الشخص المختار غائب بالمعنى القانكني  -
ف التحقؽ مف تكفر شركط . ك سبب بطبلف استخبلفو أنو ال يمك3يككف استخبلفو باطبل  –

 األىمية لديو .     
 يجب استبعاد استخبلؼ االبف أك األب  : - 

لقد كضع ي الباعث عمى مثؿ ىذا التصرؼ . ك أف كجكد ىذه القرابة بينيما يثير الشؾ ف
أك يحكـ لمصمحة أصكلو الفقياء ىذه القاعدة قياسا عمى حالة الشاىد أك القاضي الذم يشيد 

 يف باطبل .تف يككف عمميما في الحالالذيأك فركعو ك 
عمى العمـك فإف ىناؾ األب ليست محؿ إجماع الفقياء . ك إال أف قاعدة استخبلؼ االبف ك 

ذلؾ عدا االبف كاألب ك  إجماعا عمى أف الخميفة يستطيع أف يستخمؼ أحد أقاربو اآلخريف
 . 4أعمامو كأخيو ك 

                                                           
1
 . 36/ أبو الحسن الماوردي : نفس المرجع ، ص  
2
 .  314، ص  / عبد الرزاق السنهوري : نفس المرجع 
3
 . 36/ أبو الحسن الماوردي : المرجع السابق ، ص  
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 –يأخذ رأم الناخبيف  ح المستخمؼ . عمى أفنشير ىنا أف الخميفة ال يممؾ إال أف يقـك بترشيك 
  إال بإقرارىـ بعد كفاتو  ،ح تاما قبؿ الترشيح . كعمى أال يصبح الترشي  –العقد أىؿ الحؿ ك 

أك رفضو بعد كفاة الخميفة ،  في إقرار ىذا الترشيح ، عمى أف تككف ليـ الحرية المطمقة 
 .1السابؽ 

 ؿ كفاة الخميفة المتصرؼ :يجب أف يقبؿ المستخمؼ ىذا التعييف قب -
نما ىك عقد ليس تصرفا قانكنيا انفراديا . ك  –الترشيح   –أف التعييف  يتـ  –إرادتيف  كجكد –ا 

بناء عمى ذلؾ فبل يكفي أف يقع ك  -الشخص المختار –بكؿ المستخمؼ قبإيجاب المتصرؼ ك 
تنازؿ أك العزؿ ، ف األسباب كالخبلفتو بأم سبب م انتياءالقبكؿ قبؿ كفاة المتصرؼ بؿ قبؿ 

 ذلؾ تطبيقا لمقكاعد العامة في العقكد .ك 
ىناؾ مف الفقياء مف يرل عكس ىذا الشرط . فيذىبكف إلى أف القبكؿ ال يصح إال بعد كفاة 

فة ال حجتيـ في ذلؾ أف الحؽ في الخبلخبلفتو ألم سبب آخر ، ك  انتياءالخميفة السابؽ أك 
 . 2ؼ فيو قبؿ كجكده ال يمكف التصر ينشأ إال في ىذه المحظة ك 

 االستخالف  التي تترتب عمى طريقة ج: النتائ الفرع الرابع
فبل يستطيع بعد  -الخميفة السابؽ  –متى تـ االستخبلؼ صحيحا فإنو يقيد مف صدر منو  -

 .    3ذلؾ طبقا لمقكاعد العامة في العقكد ذلؾ أف يبطمو بإرادتو المنفردة ك 
إحدل الصفات احتفاظ المستخم ؼ المختار بأىميتو . أما إذا فقد  ىذا اإللزاـ يككف في حالةك  -

 ز لممتصرؼ بؿ كجب عميو أف يعزلو .البلزمة ليذه األىمية جا

                                                           
1
 . 314/ أ د عبد الرزاق أحمد السنهوري : المرجع السابق ، ص  
ألمة كىذا األخير . ك ما الخميفة كىذا الحؿ يغير مف طبيعة االستخبلؼ مف عقد بيف الخميفة المتصرؼ ك الشخص المختار إلى عقد بيف ا/ 2

المتصرؼ إال ممثؿ ليا غي التصرؼ فيك عندما يصدر منو اإليجاب ال يصدره باسمو ك لحسابو بؿ باسـ األمة ك لحسابيا .. ك عمى ذلؾ فإف 
 المتصرؼ .  القبكؿ يقع صحيحا بعد كفاة الخميفة المتصرؼ ألف المتصرؼ الحقيقي ك ىك األمة ال يزاؿ مكجكدا رغـ زكاؿ صفة 

 . 137المرجع  ، ص نفس /  أ د عبد الرزاؽ السنيكرم :  3
يفرقكف بيف اختيار الخميفة لمف يخمفو ك بيف تعيينو لمف ينكب عنو في أعمالو . ألنو في الحالة األخيرة  ،في ىذا الصدد نذكر أف الفقياء المسمميف  

إنو يتصرؼ في حؽ يممكو عامة المسمميف . ك بما أف ىؤالء ال يممككف عزؿ إنما يتصرؼ بمقتضى حؽ يممكو ىك أما في حالة االستخبلؼ ف
أنظر مؤلؼ أبي الخميفة الذم بايعكه ما داـ لـ يطرأ عميو ما يفقده أىميتو فإف الخميفة المتصرؼ ال يمكف أف يككف لو أكثر مما ليـ مف حقكؽ . 

 . 12لمرجع السابؽ ، ص الحسف الماكردم : األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية ،  ا
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متى قبؿ الشخص المختار فإنو يتقيد بقبكلو فبل يجكز لو يتراجع أك يعدؿ عف التعييف  -
ك أىؿ لمخبلفة لـ يجز ىبإرادتو المنفردة حسب قكؿ الماكردم " أما إف لـ يكجد غيره ممف 

 . 1المكلي العيد عمى لزكمو مف جيتي الكلي ك  ال إعفاؤه ككافاستعفاؤه ك 
ينشأ لصالح األمة حؽ مباشر كىك التزاـ طرفي العقد بعدـ العدكؿ طالما لـ يكجد شخص  -

 ثالث يصمح لمخبلفة .
بمبايعة الشخص  ة تمتـزأم أف األم ف األمة تمتـز بمقتضى ىذا العقد ،يرل بعض الفقياء أ

الخميفة في حدكد  الخضكع لو في حدكد الشرع ، ألف األمة تمتـز بكؿ ما يقكـ بوالمختار ك 
يعطي لممستخمؼ الحؽ في  معناه أف االستخبلؼكىك مذىب الشافعية ك  كاليتو العامة .

 .  2الخبلفة بدكف حاجة إلى مكافقة الناخبيف بمجرد انتياء خبلفة مف عينو 
ال يحـر الناخبيف مف ستخبلؼ ال يتجاكز ترشيح الشخص ك أف اال ياء مف يرلىناؾ مف الفقك 

بيف مف ؼ ىك عقد بيف الخميفة المتصرؼ ك . أم أف االستخبل3حريتيـ في إقراره أك رفضو  
 ال ينتج آثاره إال بعد أف تقره األمة .يختاره كلكنو ال يصبح الزما ك 

نو عمى التكالي . في أكثر مف كاحد يخمفك  ييفعبت-الخميفة  –إذا قاـ رئيس الدكلة اإلسبلمية  -
لكف ك المتصرؼ نفسو .ك 4يرل الماكردم أف يككف الترتيب نافذا ممزما لمناخبيف   ىذه الحالة ،

 . 5يركف أنو ال يككف ممزما لممستخمؼ األكؿ متى أصبح خميفة الشافعية 
يا ىي صاحبة الحؽ في أن، ك  أف أشرنا إلى أف األمة ىي صاحبة السمطة األصيمةسبؽ ك لقد 

ة االستخبلؼ أك كالية العيد تتعارض فيؿ طريق، اختيار رئيس الدكلة في النظاـ اإلسبلمي 
 حؽ األمة في االختيار ؟  مع
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أنيا ال تزيد ، كالية العيد لطريقة االستخبلؼ أك الظاىر مف أقكاؿ الفقياء أف التكييؼ الشرعي 
مة بعد ذلؾ برضاىا . فإف بايعتو انعقدت لو لتبايعو األ، عمى ترشيح مف يصمح لمخبلفة 

 الخبلفة .
ف رفضت بيعتو أك بايعت غيره سقط الترشيح الك  بيذا تبقى األمة ىي سابؽ لو ككأنو لـ يكف ك ا 

 –الخميفة  –صاحبة القكؿ الفصؿ في اختيار الرئيس 
اـ أف ميجكز لئل لو أبك يعمى : "أنيا ترشيح ما قا صحة أف طريقة االستخبلؼيدؿ عمى ك 

قكلو أيضا: " ألف ك . 1" عيده إلى غيره ليس بعقد لئلمامة ألف يعيد إلى إماـ بعده.... ك 
نما تنعقد بعقد المسمميف..يد ك اإلمامة ال تنعقد لممعيكد إليو بنفس الع . بدليؿ أنو لك كاف عقدا ا 

كد .. إف إمامة المعيىذا غير جائز.ك ،ليا ألفضى ذلؾ إلى اجتماع إماميف في عصر كاحد 
 .2باختيار أىؿ الكقت " -أم اإلماـ القائـ -تنعقد بعد مكتو إليو 

نما باختيار أىؿ ال تثبت بمجرد العيد ك أف اإلمامة ال تنعقد ك  تؤكد عمىتدؿ ك  يذه األقكاؿف ا 
لعيد أنو ترشيح لطريقة االستخبلؼ أك اعمى ذلؾ يككف التكييؼ الشرعي ك  الحؿ كالعقد .
ال يصير  بيعتيـ الصريحةاختيارىـ الصريح ك ىؿ الحؿ كالعقد ك فما لـ يعمف ألمخبلفة فقط .
ىك المعنى شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ك  قد نبو إلى ىذاك . خميفة  -أم المرشح  -المعيكد إليو 

أم رئيسا  -كذلؾ عمر لما عيد إليو أبك بكر إنما صار إماما ... ك فقاؿ : عمى اإلمامةيتكمـ 
قدر أف عمر كطائفة معو بايعكه ، كامتنع سائر الصحابة لك أطاعكه . ك لما بايعكه ك  - لمدكلة

نما صار إماما بمبايعة جميكر الصحابة الذيف ىـ أىؿ لـ  ، عف البيعة يصر إماما بذلؾ ، كا 
 .3القدرة كالشككة

بالتالي فإف كالية العيد ال تنافي حؽ االستخبلؼ ليسا أكثر مف ترشيح ك  عميو فإف العيد أكك 
 .4ئيس الدكلة مطمقا األمة في اختيار ر 
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بمعنى الترشيح فقاؿ : " يتـ اختيار  ياء القانكف العاـ أيضا إلى االستخبلؼقد نبو بعض فقك 
بلؼ قد يتـ الترشيح عف طريؽ االستخمرحمة الترشيح كمرحمة البيعة ك  الخميفة عمى مرحمتيف :

خطاب ليتكلى ىذا ما حدث حينما استخؼ أبك بكر عمر بف المف اإلماـ القائـ قبؿ مكتو ك 
ىـ مف بكاسطة األخيار مف أبناء األمة ك لكف الترشيح يتـ في العادة ك بعد كفاتو .اإلمامة 

 ترشيح يبايع المسممكف في المسجدبعد انعقاد المى تسميتيـ أىؿ الحؿ كالعقد . ك أصطمح ع
 .1باالستفتاء الشعبي البيعة شبيية ك 

نظام الحكم  –العرش توريث ن طريق رئيس الدولة اإلسالمية ع تولية : رابعالمطمب ال
 –الممكي 

أف يرث الحكـ عف أبيو قد يتكلى رئيس الدكلة اإلسبلمية منصبو بطريقة التكريث مف سمفو ، ب
نذ عصر " معاكية بف أبي ىذه الطريقة اتبعيا كثيرا مف رؤساء الدكلة اإلسبلمية مأك جده ، ك 
نائو أك أحفاده ، دكف أف تتدخؿ األمة في فكاف الخميفة القائـ يكرث اإلمامة ألب .سفياف " 

نما كاف يمبس الحؽ بالباطؿ ، كيمبس البيعة ف المكرث ال يعبأ برضا األمة ، ك كاياره ، ك اخت ا 
لكف األمة تككف بيعة مزيفة ليست عف رضا األمة كاختيارىا.ك  ثكب الشرعية ، كىي في الحقيقة

 .2ألمة تمزيؽ كحدة اة إلى إقرارىا ، خكفا مف الفتف ك مضطر 
فيضطركف  ، يستجمع شركط الخبلفةقد يعدـ المسممكف اإلنساف المكفئ ، فبل يجدكف كاحدا ك 

تنعدـ فيو شركط أخرل . تتكفر فيو بعض شركط الخبلفة ك  رئاسة الدكلةإلى اختيار إنساف ل
لناس مفرا مف االختيار . فبل يجد احرية ك و إنما تككف ناشئة عف االضطرار كليست عف فتكليت

 .مفتنةل درءحقنا لمدماء، ك  رئاستوكؿ قب
كال سمطانا ، أك ممكا ، يسمى رئيس دكلة، أك  يقةيذه الطر ب  أف مف يكلي في ىذا المنصبإال

 : مف تتكفر فيو شركط الخبلفة ، ألف ىذه التسمية ال تطمؽ إال عمى  ال خميفةإماما ، ك يسمى 
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دنيا بو ، كيسير سيرة أىؿ سياسة الك كيخمؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ : في حراسة الديف ، 
 العدؿ فحسب .الحؽ ك 
أجمع كؿ فقياء المسمميف عمى فقد  رئيس الدكلة عف طريؽ كراثة العرش ليةحكـ تك  أما عف

 يمَ اىِ برَ مى إِ ابتَ  ذِ ا ِ : ) وَ ى  قكؿ اهلل تعالى عم كىذا تأسيسا. 1أنو ال يجكز تكريث الخبلفة لؤلبناء 
ي يدِ عَ  الُ نَ  يَ اَل ،  الَ قَ  ،ي تِ ي  رِ ن ذُ مِ وَ  الَ قَ ، ا امً مَ إِ  اسِ من  لِ  كَ مُ اعِ ي جَ ن  إِ  الَ ، قَ  ن  يُ مَ ت  أَ فَ  اتٍ مَ مِ كَ بِ  وُ ب  رَ 
ال ) ك :األندلسي يقكؿ ابف حـز 3. فيذه داللة قاطعة عمى نفي تكريث الخبلفة2(  ينَ مِ الِ لظ  اَ 

 .4خبلؼ بيف أحد مف أىؿ اإلسبلـ في أنو ال يجكز التكارث فييا ( 
كؿ  أم، قاؿ إف اإلمامة ال تككف مكركثة ( يقكؿ البغدادم : ) كؿ مف قاؿ بإمامة أبي بكر ك 

رادتيا يستنكر تكريث الخبلفة . ا  اعترؼ بأنيا تمت باختيار األمة ك ك ، مف أقر بخبلفة أبي بكر
دىـ محصكرة لكف ال ينبغي استثناؤىـ ، ألف الكراثة عنيقصد بذلؾ أف يستثنى الشيعة ، ك  ىكك 

 .5كفقا لحكـ ديني يدعكنو ،  ال لرأم شخصي في أسرة عمي
أما أف ريث الخبلفة المحظكرة فقاؿ : ) ك بيف تك بيف كالية العيد الجائزة ك  دكفابف خم فرؽك 

فميس مف المقاصد الدينية ، إذ ىك مف اهلل  د بالعيد حفظ التراث عمى األبناءيككف القص
مف العبث مف فيو النية ما أمكف ، خكفا  يخص بو مف يشاء مف عباده ، ينبغي أف تحسف

 . 6الممؾ هلل يؤتيو مف يشاء ( المناصب الدينية ، ك 
قد . ك  سرة خاصة أك طبقة معينةألتصبح حكرا أف تصير الخبلفة كراثة ،  ،لعبث با قصديك 
أف يتكلى رئاسة الدكلة مف ال تتكافر فيو شركط الخبلفة ، كأف يككف فاسقا  ،ذلؾ  مىع ترتبي

 .7قادر عمى القياـ بأعباء الخبلفة غيرا أك مجنكنا أك غيرأك ص
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لذلؾ ال تقر الشريعة اإلسبلمية ىذا النظاـ أبدا ، ألف مف شأنو أف يعطي الشرعية القانكنية ك 
ة ىذا بتي حدثت في الدكلة اإلسبلمية . كقد عارض كبار الصحالمنظـ الكراثية االستبدادية ال

عندما أرسؿ  ،1أبي سفياف ، أكؿ مف أحدث ىذا النظاـ الكراثي ناقضكا " معاكية بف المبدأ ، ك 
شيت خكدؽ عظمي ك  دينة يقكؿ :" إني قد كبرت سنيعاممو عمى المإلى مركاف بف الحكـ 

كرىت أف أقطع أمرا ت أف أتخير ليـ مف يقكـ بعدم ، ك قد رأياالختبلؼ عمى األمة بعدم ، ك 
كبذلؾ انتقمت  .2ني بالذم يردكف عميؾ " أعممكرة مف عندؾ ، فأعرض ذلؾ عمييـ ك دكف مش

 . 3إلى ممكية كراثية  –الديمقراطية  –الخبلفة اإلسبلمية الشكرية 
كقد أراد معاكية بذلؾ أف يمبس تكريث الخبلفة ثكب الديمقراطية ، كاالنتخاب الحر مف 

بلفة المسمميف لمخميفة الجديد ، كلكنو لـ يجرؤ أف يصدر قاعدة عامة يكرث بمقتضاىا الخ
ألكبر األبناء ، ألف ذلؾ مخالؼ لمعرؼ اإلسبلمي ، كمف ثـ فإنو استخدـ في أخذ البيعة البنو 

كيرل بعض الباحثيف جكاز تكريث الخبلفة ، ألف الخميفة .  4جميع أنكاع الدىاء كالسياسة 
بينما رفض . 5سيراعي المصمحة العامة لممسمميف ، كلف يتأثر بقرابة أك مصمحة خاصة 

ىذا الرأم ، كذىبكا إلى أف تكريث الخميفة لممكرث الخبلفة قد يطعف في نزاىتو كيفقد آخركف 
الثقة فيو . ألف تكريث الخبلفة يحمؿ معنى المحاباة كاإليثار ، كما أف السكابؽ التاريخية دلت 

ثكا الخبلفة لمف بعدىـ  ر   .   6عمى أف المصمحة العامة ىي أبعد غاية يتكخاىا مف ك 
في الفقو اإلسبلمي، لثبلث  األصكؿ العامة. ك ية مكاـ تكريث الخبلفة مع القكاعد الظيتنافى نك 
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عمييا النظاـ قاعدة مقررة يقكـ ييدـ الشكرل التي ىي أصؿ عاـ ، ك السبب األكؿ : ألنو 
ي أمر مف أخطر العقد فأم كزف لرأم األمة أك أىؿ الحؿ ك إذ ال يقيـ السياسي اإلسبلمي . 

 .1ىك تكلية مف يقـك بالكالية العامة فييا العامة ، ك األمكر 
ة إذ يحصر كظيف، قامت عمييا تي قررتيا الشريعة ك السبب الثاني : ألنو يخؿ بمبدأ المساكاة ال

فر اىك أمر يخؿ بمبادئ الشريعة التي تقضي بأف كؿ مف تتك ك رئاسة الدكلة في أسرة معينة . 
 .2فة يجب أف يكلي فيو شركط الخبل

لث : أف المقصكد مف تكريث رئاسة الدكلة ليس إيجاد مف ىك أصمح لمخبلفة ، بب الثاالس
نما المقصكد األساسي مف نظاـ . ك  3األقـك بشركطيا، ك أقدر عمييا أك األحؽ بيا ك  التكارث ا 

 ، يتكارثكنيا عمى سبيؿ التتابع  رئاسة الدكلة مف اآلباء إلى األبناء ىك : المحافظة عمى تعاقب
 .4نحصر في بيت معيفبحيث ت

 ض نظاـ تكريث الخبلفة إلى ثبلث كقائع :رفيستند العمماء في ك 
ليككف الخميفة  : أف الخميفة  أبي بكر الصديؽ  حينما اختار عمر بف الخطاب الواقعة األولى

نما رشحو ألنوا كلي عمييـ إنسانا ذا قرابة ، ك صرح لمناس بأف م، مف بعده  أصمح الصحابة  ا 
 . 5أقدرىـ عمى القياـ بمصالح الدكلة اإلسبلمية فة ، ك لتكلي الخبل

بعده في ىذا إدانة لمبدأ الخبلفة الكراثية ، ألف ترشيح الخميفة أحد أقربائو ليككف خميفة مف ك 
المصمحة العامة حمؿ معنى اإليثار كالمحاباة ، ك الشؾ ، إذ يمظنة لتيمة ، كمحؿ لمريبة ك 

 .  6 يجب أف تككف اليدؼ الكحيد لمخميفة
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أحد  : رفض أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ، أف يككف ابنو عبد اهلل قعة الثانيةالوا
ريف بالجنة. فقد قاؿ لو رجؿ: المرشحيف لتكلي الخبلفة مف بعده، مع أنو كاف أحد العشرة المبش

 .1عبد اهلل بف عمر " ؿ  " ك  
حؾ،  كيؼ استخمؼ رجبل عجز عمى ياهلل  أردت بيذا األمر ، ك ما  ، اهللك  فقاؿ : ) قاتمؾ اهلل
كاف غب فييا ألحد مف بيتي ، إف ب لعمر في خبلفتكـ ، ما حمدتيا فأر ر طبلؽ امرأتو ، ال أ

ف كاف يسأؿ عف ؿ عمر أف يحاسب منيـ رجؿ كاحد، ك حسب آفب شرا خيرا فقد أصبنا منو ، كا 
 . 2عميو الصبلة كالسبلـ  أمر أمة محمد
تصدل لو بعض  أف يكرث الخبلفة البنو يزيدسفياف  اكية بف أبيمع : لما أراد الواقعة الثالثة

كقكفيـ عمى أحكاـ الشريعة ، حصانة تفكيرىـ ، ك صحابة مف المكثكؽ بصحة رأييـ ، ك كبار ال
 القيصرية . فأخذ معاكية ما يريد أف يفعمو أمر مستحدث ، كىك يشبو اليرقمية ك بينكا لو أف ك 

،  الدىاءكيمطؼ بو ، كاستعمؿ كؿ أساليب الحيؿ كالمكر ك  كيدارم المباعد ،يعطي المقارب ، 
ما بالغصب، إما بالرضا كاالختيار ك بنو يزيد تمت البيعة الحتى استكثؽ لو أكبر الناس ، ك   ا 

 .3اإلجبارك 
 القيرالغمبة و تولية رئاسة الدولة عن طريق القوة و  : الخامس مطمبال

مي أف الطريؽ الشرعي كالطبيعي الكحيد النعقاد يقرر الكثير مف رجاؿ الفكر السياسي اإلسبل
عمى ما كرد  ذلؾ يؤسسكف قكليـ ك  4ىك طريؽ االختيار كالبيعة  -إسناد السمطة  –الخبلفة 

 .اإلجماع السنة ك الكتاب ك  في
 أمسؾ بمقاليد ك ، غمبة الطريؽ القير ك عف  ك استكلى ذك شككة عمى الحكـلكف ما الحكـ لك 

أك إزالتو عف كرسي ، بحيث ال تستطيع األمة زحزحتو  المنعة ،كة ك ، ككاف مف الق السمطة
 الحكـ ؟ 
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الجماعة في مثؿ ىذه الحالة إلى القكؿ بانعقاد إمامتو ك كجكب طاعتو ذىب عامة أىؿ السنة ك 
 . 1ضركرة

معظـ الشركط المطمكبة في الخميفة لعدـ قدرتيـ عمى  في حالة الضركرة ىذه تجاكز الفقياءك 
شرط اإلسبلـ ، فإنيـ مجمعكف  . ما عدا  أك إقصاء فاقدىا  م تتكفر فيو الشركط اختيار الذ

تو ال أك طرأ عميو الكفر بعد تكليو فإف إمام ، عمى أنو إذا استكلى كافر عمى مقاليد الحكـ
 تنعقد بأم حاؿ مف األحكاؿ .

ألف جميع ت التضحيات في سبيؿ ذلؾ . ،ميما كان مقاتمتويجب عمى األمة الخركج عميو ك ك 
المضار التي قد يتصكر حدكثيا مف جراء الخركج عميو إذا قسناىا بمفسدة الكفر المفاسد ك 
 .2ترقى إلييا إذ ليس بعد مفسدة الكفر مفسدة ، كما أنو ليس بعد الكفر ذنب  فإنيا ال

إال إذا . الجياد ب تمـز طاعتو ما أقاـ الجماعات ك قد أجمع الفقياء عمى أف اإلماـ المتغمك  
في ذلؾ بؿ تجب مجاىدتو لمف قدر لقكؿ  فبل تجكز طاعتو، صريح  بكاح أم كقع منو كفر

 3رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ " ...إال أف تركا كفرا بكاحا  ، عندكـ مف اهلل فيو برىاف " 
. كلـ يقؼ  4 (ياًل بِ سَ  ينَ نِ مِ ؤ لمُ ى اَ مَ عَ  ينَ رِ افِ مكَ لِ  وُ لم  اَ  لَ جعَ ن ي  لَ ) وَ ألف اهلل تبارؾ كتعالى يقكؿ : ك 

ذا تغمب آخر  اذىبك عند القكؿ بانعقاد إمامة المتغمب بؿ  الفقياء إلى أكثر مف ذلؾ فقالكا :" كا 
كقعد مكانو قيرا انعزؿ األكؿ كصار ثاني إماما   ، فاقد لمشركط عمى ذلؾ المتغمب أكال

 .5" بالتغمب 
ممؾ عمى اإلماـ فيككف مع كؿ منيما في حالة خركج مف يريد ال يرل أنو نوإفاإلماـ أحمد  أما

أنصار كقكة " تككف الجمعة مع مف غمب " كحجتو في ذلؾ فعؿ ابف عمر يكـ الحرة عندما 
 .6صمى بأىؿ المدينة كقاؿ ليـ : " نحف مع مف غمب "
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المتغمب ما لـ يركا منو  -الخميفة  –اء اإلسبلـ عمى األمة طاعة رئيس الدكلة كقد أكجب عمم
مصمحة ك مخالفة صريحة لشرع اهلل ، لما في طاعتو مف تحقيؽ لقدر مف الكفرا بكاحا أ

ظيار الشعائر كتطبيؽ المتحققة في رعاية األمة ك  قامة الحدكد كحفظ األمف كسد الثغكر كا  ا 
 الشرائع.

كقد جاء عف أحمد في إحدل الركايتيف عنو ما يؤكد ىذا المفيـك حيث يقكؿ : " كمف غمب 
ؿ ألحد يؤمف باهلل كاليـك اآلخر خميفة كسمي أمير المؤمنيف فبل يحعمييـ بالسيؼ حتى صار 

 .1أف يبيت كال يراه إماما برا كاف أك فاجرا
الجماعة في القكؿ بانعقاد إمامة المتغمب. كقالكا لسنة ك كخالؼ المعتزلة كالخكارج مذىب أىؿ ا

ميو صفة اإلماـ ، ال بد مف البيعة التي ال يشكبيا شيء مف اإلكراه أك القير حيث يصدؽ ع
 .  2اختيار ال يدخمو إكراه كال إجبار ي عمييا صرح اإلمامة عقد مرضاة ك كألف البيعة التي ينبن

أف ذلؾ يرجع ب بالتغمب المتغم القكؿ بانعقاد خبلفة يرل أنصار الرأم الذم يذىب إلىك 
 كاآلخر شرعي : ي ع: أحدىما كاق العتباريف

إال لتفادم ما قد يترتب ، ا قالكا بانعقاد إمامة المتغمب بالتغمب يـ مالكاقعي : فؤلن أما االعتبار
دعاة ـ األكؿ ، فيككف معمى عدـ القكؿ بذلؾ مف كجكب مقاكمة المتغمب كمقاتمتو مع اإلما

فساد المعيشة كاإلخبلؿ بالنظاـ العاـ كب العمراف ك سفؾ الدماء ، كتخريك  لمحركب  األمف ا 
 –فحرصا منيـ  .ات كجكدىا كاستمرارىا مة معو كؿ مقكماألمر الذم قد تفقد األ . العاـ

عمى مصمحة المسمميف كالحفاظ عمى كحدتيـ ، كذلؾ بناء عمى القاعدة  –العمماء المسمميف 
األصكلية الشييرة التي تقضي بتحمؿ أدنى الضرريف ، كدفع الضرر األكبر مع تحمؿ الضرر 

 . أشدىما ءبأخؼ الضرريف التقا األخذفكاف القكؿ بانعقاد الخبلفة مف قبيؿ  .3األصغر 
غمب لترتب عمى ذلؾ فساد الشرعي : كىك أننا لك لـ نقؿ بانعقاد إمامة بالت ثانييما االعتبارك 

، كعدـ اكتساب كالتو كقضاتو الشرعية التي يمارسكف  بطبلف تعييناتوك  عقكده ،أحكامو ك 
                                                           

 . 23المرجع  ، ص  نفس/ أبك يعمى الفراء :  1
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تفسد كؿ عقكد  قكؿ بفساد تعييناتوكبناء عمى ال . الكالئيةبمكجبيا مياـ مناصبيـ القضائية ك 
ذلؾ أكبر الضرر عمى األمة حسب أراء فقياء  .كفييـ المتغمب كأحكاميـ الكالة الذيف يعين
إمامتو ضركرة لتفادم مثؿ ىذه االحتماالت  خبلفتو أك فكاف القكؿ بانعقاد .1المذىب الشافعي 

 التي قد تنشأ مف عدـ القكؿ بانعقادىا.
إمامة المتغمب حالة خبلفة أك أف حالة الضركرة ىذه التي تنعقد بيا  وكما يجب التنكيو إلي

 أنيا حالة ضركرة،  فمتى قرر العمماء حالة مف الحاالت ، 2تقديرية تخضع لتقدير العمماء
االنقياد لممتغمب ، ألف األصؿ في إمامة المتغمب أنيا يؿ بخركج األمة عف إثـ التسميـ ك فعبل ق

 .3الطاعة ليا غير كاجبةبيا باطؿ ك  ر شرعية كأف التسميـغي
فإذا ما دانت األمة لكضع قيرم في أم شكؿ كاف مف أشكاؿ القير كلـ تتحقؽ الضركرة 

أمر ثمة ككاقعة في مخالفة أمر ربيا ك الشرعية التي تعذر األمة معيا فإف األمة كميا تككف آ
زالتميو مف العمؿ عمى تغيير المنكر ك سبلمو عنبييا صمكات اهلل ك   نَ عِ " لُ قاؿ تعالى : ،4و ا 

وا انُ كَ وَ  واْ صَ ا عَ مَ بِ  كَ لِ ذَ  مَ يَ رْ مَ   نِ ى ابْ يسَ عِ وَ  ودَ اوُ دَ  انِ سَ ى لِ مَ عَ  ئيلَ اِ رَ سْ ي إِ نِ بَ  نْ مِ وا رُ فَ كَ  ينَ الذ  
 .5" ونَ مُ عَ فْ وا يَ انُ ا كَ مَ  َس ئْ بِ لَ  وهُ مُ عَ فَ  رٍ كَ نْ م   نْ عَ  ونَ اىُ نَ تَ  يَ وا اَل انُ ، كَ  ونَ دُ تَ عْ يَ 

 حياة في الفكر السياسي اإلسالمي :فة بين التحديد وجعميا مدى المدة الخال
تعرؼ النظـ الديمقراطية الحديثة ما يسمى بتحديد أك تأقيت مدة الرئاسة ، فرئيس الدكلة في 
النظـ الرئاسية ، كرئيس الحككمة في النظـ البرلمانية ال يشغؿ المنصب طيمة حياتو ، كال 

نما يحدد  الدستكر المدة التي يشغؿ فييا المنصب . كىؿ يسمح بتجديد ألجؿ غير مسمى ، كا 
ىذه المدة مرة كاحدة أـ مرات عديدة ، فيؿ عرؼ النظاـ السياسي اإلسبلمي مثؿ ىذا التحديد 

 في مدة الرئاسة ؟ 

                                                           
1
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، فالخميفة يظؿ في  1المسمـ بو ، أف النظاـ السياسي اإلسبلمي لـ يعرؼ مثؿ ىذا التحديد 
لشغؿ ىذا المنصب . فإذا ما زالت عنو ىذه األىمية بفقد بعض الشركط  منصبو ما داـ أىبل

 أك بعجز أك نحكه ، فإنو يترؾ منصبو لمف ىك أىؿ لو كأجدر بو .
كالسكابؽ التاريخية في عيد الخمفاء الراشديف كبعده تؤكد ىذه الحقيقة ، كمعظـ كتابات 

 . 2الباحثيف في الفكر السياسي اإلسبلمي تؤيدىا 
مدة الخبلفة ؟ كىؿ في تحديد  –تكقيت  –ثكر تساؤؿ ىاـ ىؿ ىناؾ ما يمنع مف تحديد كىنا ي

مدة الخبلفة مصمحة حقيقية لؤلمة ، أـ أنو مجرد شكؿ كصكرة مف صكر التقميد لتجارب 
 ؟  اآلخريف

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ يرل بعض عمماء اإلسبلـ في العصر الحديث كىك يرد عمى القكؿ 
ليس مف خصائص الدكلة اإلسبلمية ، بأنو ال يعرؼ أحدا مف فقياء اإلسبلـ بأف التكقيت 

نما الذم قرركه ، أف الخميفة يبقى ما بقي صالحا ، ثـ إذا  الدستكرييف قد قاؿ شيئا مف ذلؾ ، كا 
تغير يجب أف يزاؿ كيبايع غيره . كعندما سئؿ الشيخ محمد الغزالي عف رأم اإلسبلـ في تقييد 

ب بأنو ليس ىناؾ نص يمنع .. فإذا كجدت األمة أف ذلؾ أحفظ لمصالحيا مدة الحكـ ، أجا
.. كأصكف لحريتيا ، كأبعد عف إساءة السمطة ، فبل حرج في تقريره .. كال يجرؤ مسمـ عمى 
تحريـ تصرؼ لـ يجيء في تحريمو نص مف الكتاب كالسنة .. إذا كجدت المصمحة فتـ شرع 

كجنايتيا  –بعد الخمفاء الراشديف األربعة  –غير الراشدة  اهلل . كعندما نراجع تاريخ الخبلفة
الشديدة عمى اإلسبلـ نميؿ إلى تكقيت مدة الحكـ ، فتقييد مدتو كسيمة فعالة لمحد مف 

 .      3الديكتاتكرية كحكـ الفرد 
إف لمتأقيت مزايا عديدة ، فيك يمنع مف استئثار شخص كاحد بالسمطة طيمة حياتو فيشعر أنيا 

الص لو ، بؿ يذكره دائما بأنو نائب عف األمة ، كلمدة محددة ، كأنو يجب أف يحظى ممؾ خ
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الفرصة الكافية لمحكـ عمى نتيجة  ربثقتيا طيمة ىذه المدة . ككذلؾ فإف التأقيت يمنح لمجميك 
اختياره لمرئيس ، كىؿ كاف صائبا أـ كاف مخطئا في ىذا االختيار ، كيعطي جميكر الناخبيف 

 ح مثؿ ىذا الخطأ في االختيار .  الفرصة إلصبل
كما أننا نبلحظ أف كثيرا مف الحكاـ المفركضيف عمى الشعكب بالقكة كقد تشبث كؿ منيـ 
بالسمطة ، بؿ إنو قد يصاب بمرض يفقده اتزانو ، كمع ذلؾ يخفي ىذا المرض عف شعبو 

 تشبثا منو بسمطانو . 
لزعماء كتدريبيـ ، في حيف أف األمة إف تحديد مدة الرئاسة يعطي األمة الفرصة إلنجاب ا

، الذم يتركو ىذا الرئيس يكما التي يحكميا رئيس مدل الحياة ، تشعر بعجزىا عف سد الفراغ 
 .1ما

كال يخفي أف لمتأقيت عيكبا ، فيك قد يككف دافعا لمتنازع عمى السمطة ككذلؾ يؤذم إلى عدـ 
 قصيرة نسبيا . االستقرار في الغالب ، خاصة إذا كانت مدة الرئاسة

كىنا تتضح اإلجابة عمى السؤاؿ األصيؿ ، ال يكجد في النظاـ السياسي اإلسبلمي ، ما يمنع 
إذا كاف في التأقيت مصمحة لممسمميف . كعميو ليس في  -الرئاسة  –مف تحديد مدة الخبلفة 

ة ، التي الشرع ما يمنع مف تحديد مدة الرئاسة ، فيي مسألة فرعية أم مف القضايا االجتيادي
، فحيثما كانت المصمحة فتـ  2يترؾ لؤلمة فييا تقرير ما تراه أنسب كفقا لظركفيا الخاصة 

 .    3شرع اهلل 
أما مف قاؿ أف اإلسبلـ يمنع مف تأقيت مدة الخبلفة ، فقد حجر كاسعا ، كنسب إلى الشرع ما 

ذا كانت السكابؽ التاريخية في عيد الراشديف لـ تعرؼ مث ؿ ىذا التأقيت ، فيذا ال ليس منو . كا 
يعني أنو غير جائز ، أك أف األمة أجمعت عمى عدـ جكازه ، كالقكؿ بأف نيابة الخميفة عف 
األمة ليست مكقكتة بمدة معينة ال يستند إلى دليؿ بؿ إف مثؿ ىذا القكؿ يتنافي أساسا مع 

                                                           
 . 360ص مرجع السابؽ ، / جماؿ أحمد السيد المراكبي : ال 1
2
 . 666/ كاٌد ٌوسف محمود قرعوش : المرجع السابق ، ص  
 . 361المرجع ، ص نفس مد السيد المراكبي : / جماؿ أح 3



147 
 

ابة أصبل . ككما قمنا نظرية النيابة كطبيعتيا ، فميس ىناؾ ما يمنع مف تأقيت كتحديد مدة الني
 فالشكرل في اإلسبلـ ال تتقيد بقالب معيف، بؿ تساير ظركؼ كؿ عصر .
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حؿ الدراسة ) االنجميزية م الحديثة دكؿ في األنظمة السياسيةتختمؼ دساتير ال
لنظاـ الرئاسي، ا فيف. مف حيث كيفية ممارسة رئيس الدكلة لسمطاتو  كاألمريكية كالفرنسية (

أما في النظاـ . بنفسو تيااشر مبممارسة اختصاصاتو بمفرده ك  رئيس الدكلة األمريكي يتكلى
الدكلة اختصاصاتو البرلماني فإف القكاعد األساسية في ىذا النظاـ تقضي بأف يمارس رئيس 

يس الدكلة النظاـ شبو رئاسي ، فإف رئ أما اختصاصات رئيس الدكلة في. بكاسطة الحككمة
. اختصاصات أخرل يمارسيا بمشاركة مجمس الكزراء ك  ،ة منفرداختصاصات بصفة  يمارس

عد مف قبيؿ االختصاصات منيا ما يأما عف اختصاصاتو في النظاـ اإلسبلمي فيي متعددة 
 أخرل لياك  ما لو عبلقة بكظيفة التشريعمنيا ك ، ختصاصات سياسية ابر منيا ما يعتك  الدينية

في األنظمة  أخرل ينفرد بيا الخميفة عف رئيس الدكلةسمطات ك  كظيفة القضاء ،عبلقة ب
الدستكرية المعاصرة. كيتضح مف عرض اختصاصات الخميفة كرئيس لمدكلة اإلسبلمية ، أف 

 ، كال يضطمع أحد بشيء منيا إال بتفكيض منو . السمطة التنفيذية في يده
في النظاـ اإلسبلمي مف سمطات كاسعة ، دفعت بعض كنظرا لما يتمتع بو رئيس الدكلة 

في الغرب إلى القكؿ بأف سمطات الخميفة غير محدكدة ، كقالكا بأف نظاـ  مفكريف خاصةال
اإلسبلمية غير مسؤكؿ عف  الخبلفة اإلسبلمي نظاـ استبدادم ، كأف الخميفة رئيس الدكلة

 .   1غير السمع كالطاعة  –الشعب  –تصرفاتو أماـ أحد ، كما عمى األمة 
 في : ىذا الباب إلى فصميف بحيث سنتكمـ كلدراسة كؿ ىذه المسائؿ فقد قسمنا 

 .اختصاصات رئيس الدكلة في األنظمة الدستكرية الحديثةالفصؿ األكؿ حكؿ سمطات ك   -
 .اختصاصاتو في النظاـ السياسي اإلسبلمي سمطاتو ك  الفصؿ الثاني عف -

 

 

                                                           
1
 . 649 – 646/ عبد الغنً بسٌونً عبد هللا : نظرٌة الدولة فً اإلسالم ، المرجع السابق ، ص  

 . 410  - 461محمد رأفت عثمان : المرجع السابق ، ص  -  



150 
 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
ة في األنظمة رئيس الدول ات واختصاصاتسمط

 الدستورية الحديثة 
 

 

 

 
 

 



151 
 

ذلؾ لتعدد كظائؼ اإلدارة رئيس الدكلة في العصر الحديث ، ك تتعدد اختصاصات 
 . 1اط الفردم تدخميا في معظـ المجاالت  التي كانت محجكزة فيما مضى لمنشك 

سكاء أخذت بالنظاـ البرلماني أـ الرئاسي أـ شبو ك  ،انت الدكلة ممكية أـ جميكرية كسكاء أك
الرئاسي . فإف رئيس الدكلة كىك أعمى سمطة في الجياز التنفيذم، لو دكر بالغ األثر في 

مي ، تسيير مصالح الدكلة الخارجية في عبلقتيا بالدكؿ األخرل . أما عمى المستكل الداخ
،  2فباإلضافة إلى اختصاصاتو التنفيذية  يمعب دكرا ىاما فيما يتصؿ بالكظيفة التشريعية 

الكظيفة القضائية . كما أنو يتمتع بسمطات كاسعة في الظركؼ االستثنائية التي تمر بيا ك 
 . 3الدكلة 

لدكلة تختمؼ دساتير الدكؿ في األنظمة السياسية المعاصرة مف حيث كيفية ممارسة رئيس اك 
يتكلى ممارسة اختصاصاتو لسمطاتو . فبالنسبة لمنظاـ الرئاسي ، فإف رئيس الدكلة ىك الذم 

اتو بكاسطة اختصاصيمارس رئيس الدكلة  البرلماني فإفاالنجميزم في النظاـ  أمابمفرده . 
مظير ىذه مسؤكلية رئيس الدكلة سياسيا . ك  مجمس الكزراء نظرا لعدـالحككمة أم الكزراء ك 

اعدة ضركرة تكقيع الكزير المسؤكؿ بجكار رئيس الدكلة . كال ينفرد رئيس الدكلة في النظاـ الق
صراحة . كاختيار رئيس الكزراء  البرلماني بالتكقيع إال في حاالت نادرة ينص عمييا الدستكر

قالتو . ك   ا 
س  س الدكلة يمار فإف رئي رئاسي الشبو الفرنسي أما اختصاصات رئيس الدكلة في النظاـ 

اختصاصات أخرل ك  ،ردة دكف مشاركة مجمس الكزراء منفك مستقمة اختصاصات بصفة 
 . 4التكقيع المجاكر اركة مجمس الكزراء أم تحت قاعدة يمارسيا بمش

 ىي : ا الفصؿ إلى ثبلث مباحث رئيسية ك عمى ىذا األساس قسمنا ىذك 
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 اختصاصات رئيس الدكلة في النظاـ البرلماني . -
 س الدكلة في النظاـ الرئاسي .اختصاصات رئي -
 اختصاصات رئيس الدكلة في النظاـ شبو الرئاسي . -

 البرلماني  اختصاصات رئيس الدولة في النظامالمبحث األول : سمطات و 
رئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ، يتعيف أف ننكه    كقبؿ أف نعرض لمسمطات التي يمارسيا
يمارسيا رؤساء الدكؿ في جميع األنظمة البرلمانية  إلى أنو ال يمكف حصر السمطات التي

في منظكمة كاحدة . إذ أف ىذه األخيرة تختمؼ فيما بينيا في نطاؽ كحدكد السمطات 
مدل عبلقة الرئيس مع البرلماف  مثؿ، الممنكحة لمرؤساء البرلمانيف كفقا لعكامؿ مختمفة 

يجعؿ رئيس الدكلة يتدخؿ بصكرة أكثر  التفاىـ بينيما . كىك ما قدكمدل التعاكف ك  ،كالكزارة 
 فاعمية في ممارسة شؤكف الحكـ . 

الممؾ  -كلذا فإف عرضنا ليده السمطات سكؼ يككف مف خبلؿ عرض سمطات رئيس الدكلة 
 في انجمترا باعتبارىا المثاؿ التقميدم لمنظاـ البرلماني . -
 ى النحك التالي :كعميو سنقسـ دراستنا في ىذا المجاؿ إلى أربع مطالب كذلؾ عم 
 اختصاصات الممؾ في مجاؿ السمطة التنفيذية . -
 اختصاصات الممؾ في مجاؿ السمطة التشريعية . -
 اختصاصات الممؾ في مجاؿ السمطة القضائية . -
 اختصاصات ممؾ انجمترا في الظركؼ االستثنائية .                           -

في  النظام البرلماني  -الممك  –لرئيس الدولة المطمب األول : االختصاصات التنفيذية
 اإلنجميزي 

النظاـ البرلماني في  في مجاؿ السمطة التنفيذية في ؾالمم اصات التي يقكـ بياتتنكع االختص
رجي ، كاختصاصات أخرل يقـك بيا المجاؿ الخاب تتعمؽإلى اختصاصات يقـك بيا  جمترا ان

 قسـ ىذا المطمب إلى فرعيف رئيسييف :المجاؿ الداخمي . كعمى ذلؾ سنب عمى صمة
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 لممك انجمترا في المجال الخارجي الفرع األول : االختصاصات التنفيذية 
يجب أف نكضح أكال أف االختصاصات في المجاؿ الخارجي تتمثؿ في عبلقة الدكلة بغيرىا 

 مف الدكؿ األخرل، في مختمؼ المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية .
عبلقاتيا مع الدكؿ األخرل عف طريؽ رؤسائيا . إذ أف رئيس الدكلة  كانت الدكؿ تقيـ ماكل 

ىك المتحدث باسميا . كىك الممثؿ لدكلتو في كافة المحافؿ الدكلية . كلذلؾ يثار التساؤؿ 
في النظاـ البرلماني التي تتعمؽ بالشؤكف  مطات التي يتمتع بيا رئيس الدكلةعف : مدل الس

 الخارجية ؟
يككف بعيدا  ةالبرلمانيفي األنظمة في أف رئيس الدكلة ، التساؤؿ ىذا تبدك أىمية الرد عمىك 

يث تستقؿ الكزارة في القياـ ح ،ي تتعمؽ بشؤكف السمطة التنفيذية عف ممارسة األعماؿ الت
ذا قاـ رئيس الدكلة بممارسة جزء منيا ، فإف ذلؾ يككف تحت إشراؼ الكزارة  .بيا كا 

 . 1كمسؤكليتيا
ني ال يمارس مف البرلماالسياسي ف رئيس الدكلة في النظاـ فإ -حسب بعض الفقو  –كعميو 
جميا في زيارة  إال قدرا محدكدا كضيقا . كيبدك ذلؾ ،الخارجية  ات التي تتعمؽ بالشؤكفالسمط

كأف تنقبلتو  .بحيث ال يككف حرا في القياـ بيا ،الدكؿ األجنبية األخرل  رؤساءرئيس الدكلة ل
اببلتو مع رؤساء الدكؿ األخرل ، يجب أف يككف معو كبجكاره كزير مختص ، يتحمؿ كمق

مسؤكلية تصرفاتو كأقكالو . كما أف جميع الخطب التي يمقييا رئيس الدكلة كجميع أقكالو 
. ألنيا  2الشفيية كخطابتو كبرقياتو المكجية لمدكؿ األخرل ، يجب أف تكافؽ عمييا الكزارة 

 .  3ية ما جاء بيا ىي مف يتحمؿ مسؤكل
ي النظاـ البرلماني يبدك بارزا كذىب البعض األخر إلى أف نفكذ الممؾ أك رئيس الدكلة ف

أف الممؾ بحكـ  قـك عمى أساسىذا الرأم يؿ السياسة الخارجية . ك فعاال خاصة في مجاك 
ىك ما بعد نظر في المسائؿ السياسية . ك ك كاسعة يككف لو خبرة ، الحكـ مدة طكيمة بقاءه في 

                                                           
1
 . 612، المرجع السابق ، ص  -الدولة و الحكومة  –/ د . محمد كامل لٌلة : النظم السٌاسٌة  
2
 .  113، دار الفكر العربً ،  ص  3211/ د .سلٌمان محمد الطماوي : النظم السٌاسٌة و القانون الدستوري ، طبعة  
3

، دار النشر  6003،  6000طبعة سنة  –الدولة السلطة و الحقوق و الحرٌات العامة  – / د. محمود عاطف البنا : الوسٌط فً النظم السٌاسٌة 

 .  461للجامعات ، ص 



154 
 

ف الرأم الثاني أقرب إلى يبدك أك .  1يمكنو مف القياـ بمياـ السمطة الخارجية عمى أكمؿ كجو 
يؤكد ذلؾ الكاقع ، حيث أف الممؾ في انجمترا بما لو مف مركز ىاـ كمستقؿ . يعتبر الصحة ك 

 ممثبل لمدكلة كمظير كحدتيا . 
ؿ المتعمقة جميع التفاصي كليذا فقد جرل العرؼ في انجمترا عمى أف يطمع الممؾ عمى

أف التاريخ االنجميزم يشيد العديد مف الزيارات كالمقاببلت التي قاـ بيا بالساسة الخارجية . ك 
 ممككيا . كالتي كاف ليا أكبر األثر في عبلقة انجمترا مع غيرىا مف الدكؿ األخرل.

فكاف تدخؿ بنفسو  اىتماما كبيرا بالسياسة الخارجية . ادوارد السابع "فقد أكلى الممؾ " 
طاع بفضؿ عبلقاتو القكية كبالمعاكنة مع كزرائو المختصيف في المجاالت الخارجية . كاست

رؤساء الدكؿ األخرل في أنحاء القارة األكربية أف يكطد كيقكم العبلقات بينيا كبيف بممكؾ ك 
بحيث كاف يقـك " يتمتع بثقة كبيرة مف جانب كزرائو .  ادوارد السابعببلده .كقد كاف الممؾ " 

كاف الممؾ يحرص دكف أف يصحبو الكزير المختص . ك  بمفرده بالكثير مف الزيارات الخارجية
عمى أف يعرض جميع ما تـ في زياراتو عمى كزرائو المختصيف ، كأف يعمؿ عمى تنفيذ 

التقارب بيف ببلده كالكثير ر كبير في أف يعيد حسف التفاىـ ك . ككاف لكؿ ىذا أث2سياستيـ 
 الببلد األخرل .األمر الذم أذل  إلى استقرار العبلقات بينيما .مف 

 ىتمر اقترح أف يبحث مع 1937لعرش سنة الذم تكلى ا جورج السادس "كما أف الممؾ  " 
الكثير مف المسائؿ التي تيـ بمدييما ، كذلؾ قبؿ نشكب الحرب العالمية الثانية . كلكف رفض 

قاـ بزيارة ناجحة إلى الكاليات  1939. كفي عاـ  اقتراحو بكاسطة الحككمة البريطانية
"  كعقد اتفاقية " روزفمت المتحدة األمريكية أدت إلى تكطيد العبلقات بينو كبيف الرئيس 

. كأرسؿ أيضا رسالة عتاب إلى سفير الكاليات المتحدة في  1939المدمرات مع أمريكا عاـ 
أرسؿ رسالة لممؾ  1941. كفي عاـ   1939إحدل المناسبات بعد إطبلع الكزارة عمييا عاـ 
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بمغاريا كاف ليا أثرا كبيرا في بقائو عمى الحياد . كأيضا أرسؿ رسالة إلى ممؾ بمجيكا عاـ 
 . 1ب مف نيراف االحتبلؿ األلماني ك و عمى الير ، تحت   1940

كانت تقـك بكثير مف  1952كعندما تكلت الممكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا سنة 
بلت إلى ببلد العالـ في بداية حكميا . ككاف يتـ استقباليا رسميا كشعبيا في الببلد التي الرح

كانت تقـك بزيارتيا . كقد زارت خبلليا أكتر مف مائة دكلة .إذ كانت ىذه الزيارات تيدؼ إلى 
. مما كاف يعكد باألثر االيجابي عمى عبلقة دكلتيا  نكاحي السياسيةتكطيد العبلقات في ال

 .2ه الدكؿ بيد
 ممك انجمترا في الشؤون الداخمية الفرع الثاني : االختصاصات التنفيذية ل

الكزارة اسيف ىما رئيس الدكلة ك السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني تتككف مف عنصريف أس
 كىي المعنية بممارسة األعماؿ التي تتعمؽ بشؤكف الحكـ .

قضائية ، السمطات ، تشريعية كتنفيذية ك  و كافةكلقد كاف الممؾ في انجمترا يجمع بيف يدي
 كذلؾ في فترة عيكد الممكية المطمقة .

زؿ الممؾ عف تناك  ي عمى نظاـ الحكـ في انجمترا طبؽ النظاـ البرلمانك  كعندما تغير الكضع 
 .3إال القميؿ منيا   لـ يعد يمارس مف اختصاصات السمطة التنفيذية الكثير مف صبلحياتو 

لذم زادت فيو اختصاصات الكزارة كىيمنت عمى زماـ السمطة التنفيذية كأصبح في الكقت ا
صات التنفيذية ، رئيس الكزراء في جميع األنظمة البرلمانية ىك الذم يمارس االختصا

 .  4الذيف يككنكف معو ىيئة جماعية تتحمؿ مسؤكلية جميع أعماليا  بمشاركة كزرائو 
ال يمارس أم مف االختصاصات المتعمقة بالسمطة  إال أف ىذا ال يعني أف رئيس الدكلة

كلكف ليس بصفة منفردة ، ذلؾ أنو يمارس بعض األعماؿ التنفيذية  ، التنفيذية في ىذا النظاـ
في كمباشرة . فيجب أف يتـ ذلؾ تحت أعيف الكزارة . حيث أف األخيرة ىي التي تتحمؿ 
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رئيس الدكلة يتعمؽ بشأف مف شؤكف كبذلؾ  فإف أم تصرؼ ل .النياية مسؤكلية تمؾ األعماؿ 
 .يو رئيس الكزراء كالكزير المختصالسمطة التنفيذية ال يككف نافذا كممـز قانكنا إال إذا كقع عم

يتمتع   جمع عمى أف رئيس الدكلة البرلمانية تالدكؿ ذات األنظمة دساتير كمع ذلؾ فإف أغمب 
 . 1بسمطتيف يمارسيما بمفرده ، دكف مشاركة الكزارة 

ذاف السمطتاف ليما أىمية كبيرة في حفظ التكازف بيف السمطتيف التشريعية  كالتنفيذية . كىما ى
قالة الكزارة  ، كسمطة حؿ البرلماف حبل رئاسيا كىك ما نعرض لو فيما يمي :ك سمطة تعييف   ا 

قالة الوزارة أوال : سمطة تعيين و   ا 
الدكؿ دساتير زراء . كتتفؽ أغمب عيف كعزؿ الك لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني سمطة ت

البرلمانية عمى حؽ رئيس الدكلة في ممارسة ىذيف الحقيف بإرادتو المنفردة ، كدكف المجكء 
 .  2إلى قاعدة التكقيع المجاكر

كيبرر البعض أحقية رئيس الدكلة في ذلؾ ، بأنو عند قيامو باتخاذ قرار تعييف الكزراء أك 
 .  3كزراء قائما في ىذا الكقت ، يقكـ بالتكقيع بجانبو عزليـ . فمف يككف ىناؾ مجمس لم

كقد جرل العمؿ في انجمترا عمى أف يقـك رئيس الدكلة باختيار رئيس الكزراء ، ثـ يعيد إليو 
 باختيار باقي أعضاء الكزارة . كذلؾ ممف يرل فييـ إمكانية التعاكف معو في الحكـ . 

عبلف ثـ يعرض عمى الممؾ التشكيؿ الذم تـ اختيا ره ليكافؽ عميو . ثـ يقكـ  بتعيينيـ كا 
 . 4التشكيؿ الكزارم بصفة نيائية

بشأف تعييف كعزؿ رئيس  كيثار التساؤؿ عف حدكد الحرية التي يتمتع بيا الممؾ في انجمترا
 ا التساؤؿ يجب التفرقة بيف أمريف :ذلئلجابة عف ىك الكزراء ؟الكزراء ك 
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رت عنيا االنتخابات في المجمس النيابي . كفي ىذه كىك أف يككف ىناؾ أغمبية أسف، األكؿ 
رئيسا ، الحالة يتعيف عمى الممؾ أف يختار زعيـ الحزب الحاصؿ عمى أغمبية األصكات 

 .يو باختبار باقي زمبلئو الكزراء كيعيد إل . لمكزراء
ف أم أف سمطتو مقيدة في ىذه الحالة . كال يتمتع بحرية في االختيار ، حتى كلك كاف يرل أ

ىناؾ مف ىك أجدر مف زعيـ حزب األغمبية في المجمس النيابي .كىذا ما دعا البعض إلى 
 .1القكؿ بأف رئيس الكزراء يككف شبو مفركض عمى رئيس الدكلة  في ىذا النظاـ 

القكاعد التي يقـك عمييا النظاـ البرلماني ذاتو . إذ السبب في ذلؾ يرجع إلى األصكؿ ك  كلعؿ
عيـ الحزب الحاصؿ عمى أغمبية األصكات في المجمس النيابي يعمؿ أف اختيار الممؾ لز 

عمى إحداث نكع مف االنسجاـ كالتكافؽ بيف البرلماف كالكزارة . كما أف ىذه األخيرة لف 
 .  ةالتشريعيتستطيع البقاء في الحكـ ما لـ تكف متمتعة بثقة أغمبية الييئة 

ف العشريف ، كبشكؿ دائـ عمى ذلؾ . حيث كقد جرل العمؿ في بريطانيا منذ ثبلثينيات القر 
يكجد بيا حزباف متنافساف ىما حزب األحرار كحزب المحافظيف . كبعد انتياء االنتخابات ، 
فإنيا غالبا ما تسفر عف فكز أحد الحزبيف .كىك ما يؤدم بالممؾ بأف يدعك زعيـ الحزب 

 . 2الفائز كيكمفو بتشكيؿ الكزارة 
أال تككف االنتخابات قد أسفرت عف أغمبية أحد األحزاب أك أسفرت كىي ، أما الحالة الثانية 

عف أغمبية محدكدة . حيث تككف المقاعد البرلمانية مكزعة بيف أحزاب مختمفة كمتقاربة في 
كيخضع ذلؾ لتقديره ، الكزراء  لممؾ بحرية كبيرة في اختبار رئيسالقكة . كىنا يتمتع ا

لمجمس الكزراء  بأنو سيعمؿ جاىدا اختاره رئيسا  ذمكمدل  ثقتو في الشخص ال، الشخصي 
كيبدؿ قصارل جيده في الخدمة الدكلة كفي الكقت ذاتو يستطيع بسياستو  أف يكسب ثقة 

 البرلماف كيحصؿ عمى تأييده لسياستو .
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 كحقو في ذلؾ ليس مطمقا ، ككما يممؾ الممؾ حؽ تعييف الكزراء فإنو يممؾ أيضا حؽ  عزليـ 
كمف تـ يتعيف . القكاعد السالؼ ذكرىا حاؿ قيامو بذلؾ األصكؿ ك ف يراعى بؿ يتعيف عميو أ

فإذا أقدـ عمى إقالة كزارة ال تمقي سياستيا تأييد . عميو أف يتقيد بمكقؼ األحزاب في البرلماف 
 البرلماف فإف مكقفو يككف سميما كال معقب عميو  مف الناحية الدستكرية . 

ـ الممؾ عمى إقالة الكزارة رغـ ككنيا مؤيدة مف البرلماف أما إذا كاف الكضع عكس ذلؾ كأقد
كسكؼ يضعو في حرج بالغ ألنو ، فبلشؾ أف تصرفو يككف غير سميـ مف الناحية الدستكرية 

أعضاء المجمس  -ىذا لـ يضع إلرادة األمة أم اعتبار كلـ يحتـر إرادة  ممثمييا  وتصرفب
كىك ما يضعؼ مف مركزه كقد يطيح بو ،  كمف ثـ يظير بمظير المعتدل عمييا  -النيابي 

 .  1 1877في النياية إلى خارج الحكـ . كىذا ما حدث عمميا في فرنسا سنة 
كيثار التساؤؿ أيضا عف الحالة التي تستقيؿ الكزارة فييا بسبب حدكث تفكؾ داخمي ، عف 

 مكقؼ رئيس الدكلة مف ىذا األمر؟
ث عف كزارة تقـك بكاجباتيا في تمؾ الظركؼ في ىذا الحالة يجب عمى رئيس الدكلة أف يبح

العصيبة ، حتى يعمؿ عمى استقرار الحكـ . بشرط أف يراعي رئيس الدكلة عند اختياره لذلؾ 
 .2أف تككف الكزارة الجديدة قادرة عمى كسب ثقة البرلماف 

الة نشير إلى أنو تكجد حاالت أخرل يككف رئيس الدكلة مقيدا في اختيار رئيس الكزراء كالحك 
التي يستقيؿ فييا األخير لظركؼ مرضية أك شخصية أك كفاة . كفي ىذه الحالة يككف مف 

 .  3كاجب رئيس الدكلة اختيار زعيـ آخر مف حزب األغمبية البرلمانية 
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عندما اضطرت الكزارة بسبب أزمة مالية  1931كمثاؿ عمى ذلؾ ما حدث في انجمترا عاـ 
كعند  ،حقيؽ تخفيض كبير في الديف العاـ ط تإلى طمب قركض مف بنكؾ أمريكية بشر 

 رر رئيس الكزارة تقديـ استقالتو عرض األمر داخؿ الكزارة حدث  انقساـ كبير بيف الكزراء. فق
عرض عميو الممؾ تشكيؿ حككمة كحدة كطنية مف جميع األحزاب . كقاـ بتشكيميا فعبل ك 

 . 1لمكاجية األزمة 
ع بالنسبة إلى الكزراء . فما ىك الكضير األكؿ ك ص سمطتو في تعييف الكز ىذا في ما يخ

 أك بعبارة أخرل ىؿ يممؾ حؽ  تعييف المكظفيف في الكظائؼ األخرل  ؟  الكظائؼ األخرل ؟ 
 يين الموظفين في الوظائف األخرى حق التعثانيا : 

كانت جميع الكظائؼ في انجمترا منحة مف الممؾ في أكؿ األمر. كمف ثـ كاف الممؾ 
 الذم يممؾ حؽ التعييف في جميع الكظائؼ ببل استثناء. كحده ىك 
أخذ ىذا الحؽ يتبلشى تدرجيا. كىك األمر الذم  ،بعد ظيكر النظاـ البرلماني إال أنو ك 

أدل إلى قمة عدد الكظائؼ التي يممؾ الممؾ حؽ التعييف فييا نتيجة النتقاؿ سمطاتو إلى 
 الكزارة.

ئفة مف كبار المدنييف كالعسكرييف بقرار يصدر كقد ظؿ لمممؾ رغـ ما سبؽ حؽ تعييف طا
منو بصفة منفردة . كىناؾ طائفة أخرل مف الكظائؼ يقكـ الممؾ بالتعييف فييا بعد مكافقة 
مجمس الكزراء . كما يككف لو كذلؾ حؽ تعييف السفراء كالمندكبيف فكؽ العادة إلى الدكؿ 

كـ الممؾ باستشارة ذكم الشأف األجنبية ككبار ضباط الجيش .كقد جرل العرؼ عمى أف يق
 . 2قبؿ قيامو بذلؾ 

ف ظؿ لمممؾ ا  ،لحؽ في تعييف طائفة مف المكظفيف كمما سبؽ يمكف أف نبلحظ أنو كا 
فإف ذلؾ يعد خركجا عمى قكاعد النظاـ البرلماني التي تمنع الممؾ مف التدخؿ في 
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ال يقكـ بممارسة ىذا مف ذلؾ ىك أف الممؾ  ؼما يخف ممارسة األعماؿ التنفيذية . إال أف
نما يجب أف يرجع إلى الكزارة لمحصكؿ عمى مكافقتيا .، الحؽ بمفرده   كا 

 طة حل المجمس النيابي : سم لثاثا
أف حؽ الحؿ ؿ المجمس النيابي حبل رئاسيا . ك لرئيس الدكلة في األنظمة البرلمانية سمطة ح

 التنفيذية في انجمترا .ية  ك عبلقة بيف السمطتيف التشريعنشأ نتيجة التطكر الذم لحؽ بال
حيث نشأت القاعدة التي تقضي بأنو عند  حدكث خبلؼ بيف السمطتيف المذككرتيف فإف 

أف تعرض  النزاع عمى الشعب  -بدال مف أف تترؾ الحكـ كتقدـ استقالتيا  -الكزارة يككف ليا 
 .ليقرر بقاء الكزارة أك حؿ البرلماف 

. كفي انجمترا  1لدعائـ األساسية لمنظاـ البرلماني كقد رسخت ىذه القاعدة كأصبحت مف ا
حبل رئاسيا إذا قامت لديو مبررات قكية لذلؾ . ، يتمتع الممؾ بسمطة حؿ المجمس النيابي 

 .  2كما يككف لو كذلؾ حؽ دعكة البرلماف لبلنعقاد 
عميو لمممؾ فيطمؽ ، نشير إلى أف سمطة الحؿ إذا تـ استخدامو بناء عمى الرغبة الخالصة ك 

ىذا النكع األخير . ك  3فيسمى الحؿ الكزارم  أما إذا تـ الحؿ بكاسطة الكزارة الحؿ الرئاسي. 
 ىك الذم أصبح شائعا نتيجة انتقاؿ المسؤكلية مف رئيس الدكلة إلى الكزارة . 

كيرل البعض أف التطكر الذم لحؽ بحؽ الحؿ ، انتيى إلى استخدامو بمعرفة  رئيس 
ذا ءزرامجمس الك  ليس أمامو إال قبكؿ ىذه ، ما نصحت الكزارة الممؾ بالحؿ  . كا 
ألنو ال يستطيع أف يعترض عمى طمب الكزارة بحؿ البرلماف إذا ما تقدمت بو ، النصيحة 

ف  إليو .كىكذا أصبح الممؾ ال يستطيع استخداـ حؽ حؿ البرلماف مف الناحية الكاقعية كا 
 .4ظؿ ىذا الحؽ مكجكد مف الناحية النظرية 
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   اإلنجميزي مطمب الثاني : السمطة التشريعية لرئيس الدولة في النظام البرلمانيال
بقصد تنظيـ الحياة القانكنية في الدكلة   المكائحشريعية ىي سمطة إصدار القكانيف ك السمطة الت

التشريعية " البرلماف " . كما يمكف أف يتـ تفكيض بعض  كىي تسند في األصؿ إلى الييئة
أك أف يخكؿ دستكر  1دار لكائح في مجاالت معينة بقصد تنظيـ أمكر محددة الجيات في إص

 .    2الحؽ في ممارسة ىذه السمطة  –إلى جكار البرلماف  -دكلة ما ىيئة معينة 
يامة في أم نظاـ مف أنظمة كفي الكاقع أف الحديث عف السمطة التشريعية يعد مف المسائؿ ال

 الزاكية في مختمؼ األنظمة النيابية . إذ أف ىذه األخيرة تعد حجر الحكـ 
كلما كاف حديثنا ينصب في األصؿ عف الدكر الذم يمعبو رئيس الدكلة في النظاـ البرلماني 
فيتعيف مف ثـ أف نضع أيدينا عمى حقيقة المساىمة التي يمارسيا رئيس الدكلة في المجاؿ 

 التشريعي في ىذا النظاـ .
نتيجة لمحركب أك  ؿ المعقدة التي تتعرض ليا الدكؿ لمشاكأف االضطرابات كا ىإل ىذا كننكه 

أدت إلى تراجع الدكر التشريعي الذم  مف الظركؼ االستثنائية المختمفة الككارث أك غيرىا 
إلى السرعة التي تحتاجيا التشريعات كالقكانيف التي تصدر في مثؿ ات الفتقارىا تمعبو البرلمان

 ىذه الظركؼ .
كأصبحت اإلدارة العميا ، كر الذم يمعبو رئيس الدكلة في ىذه األكقات كمف ىنا فقد برز الد

كذلؾ بالتدخؿ بالقرارات كالتشريعات الكفيمة  ،ميو اآلماؿ باعتباره الممثؿ ليا لمدكلة تعقد ع
 لمخركج مف ىذه الظركؼ كتحقيؽ األمف كالسبلمة لمدكلة .
كحده .  -الممؾ  –ركز في يد التاجكجدير بالذكر أف السمطة التشريعية في إنجمترا كانت تت

ؾ الكقت كذلؾ إباف عيكد الممكية المطمقة . كبالتالي فكانت جميع التشريعات كالقكانيف في ذل
 .  ممؾىك إرادة ال تنبع مف مصدر كاحد

                                                           
1
 . 601/ د. حازم صادق : المرجع السابق ، ص  
2

 06المؤرخ بتارٌخ  03/  36المعدل بالقانون رقم   3226الصادر سنة  ة الدٌمقراطٌة الشعبٌةرٌالجزائالجمهورٌة دستور من  346/ المادة  

 لرئٌس الجمهورٌة  سلطة التشرٌع بأوامر بجوار البرلمان .  تخولالمتضمن التعدٌل الدستوري   6036مارس 



162 
 

كحده بممارسة السمطة  كمنذ القرف الخامس عشر تغير ىذا الكضع كلـ يعد الممؾ يستقؿ
ة بالتساكم بينو كبيف البرلماف . كبالتالي أصبح القانكف ىك بؿ أصبحت مكزع ،التشريعية 

 .  1نتاج لعمؿ مشترؾ يعبر عف إرادة الممؾ كالبرلماف معا 
خصكص في عمى كجو ال -كيجمع أغمب فقياء القانكف الدستكرم فيما يتعمؽ بسمطات الممؾ 

ايا الدستكر كبيف الكاقع عمى أنو يجب التمييز بيف النظرية الدستكرية المكتكبة في ثن -إنجمترا 
د نص يجرده مف حقكقو بل يكجف، محتفظا بكؿ سمطاتو التقميدية  ممؾحيث نجد البالعممي 

جميع االختصاصات  ةمارسم -مف الناحية العممية  -تتكلى الحككمة  في حيف ،كامتيازاتو 
 . 2في األساس -الممؾ  - االختصاصات التي كانت مسندة في الدكلة بما فييا 

ف في النظاـ السياسي الممؾ رئيس الدكلة أك كاف األمر كذلؾ فما ىك الدكر الذم يمعبو  كا 
البرلماني في المجاؿ التشريعي ؟ فيؿ ىك دكر سمبي بصفة مطمقة ؟ أـ أف الممؾ يمارس 

 فعبل بعض السمطات في المجاؿ التشريعي ؟ 
قيقة لنعرؼ ح لتشريعيةاحؿ المختمفة لمعممية اكلتكضيح حقيقة األمر يتعيف أف نمر بالمر 

. كبالتالي معرفة الدكر الفعمي الذم يقكـ بو مف ناحية  ةمساىمتو في كؿ مرحمة عمى حد
سنعرض لكؿ ذلؾ مف خبلؿ ثبلث فركع عمى ك اقتراح القكانيف كالتصديؽ عمييا ثـ إصدارىا .

 النحك التالي :
  الفرع األول : اقتراح القوانين

ا كاف يمعب دكرا فعاال في مجاؿ العممية التشريعية . فقد كاف أف ممؾ إنجمتر  أشرنا في السابؽ
قيدت سمطات الممؾ في ىذا يشارؾ مجمس العمكـ كالمكردات في عمؿ القكانيف . كبعد ذلؾ 

كانتقمت السمطات برمتيا إلى المجالس النيابية كخصكصا  ،المجاؿ كأصبحت سمطات نظرية 
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ارة تمارس االختصاصات التشريعية مع . كفي الكقت ذاتو أصبحت الكز 1مجمس العمكـ 
 البرلماف لككف أعضائيا مختاريف في األصؿ مف حزب األغمبية في مجمس العمـك .

كقد عرؼ البعض حؽ االقتراح بأنو العمؿ الذم يضع األسس األكلى لمتشريع كيحدد 
 . إال أف ىذا التعريؼ كجيت لو بعض االنتقادات المبنية عمى أساس 2مضمكنو كمكضكعو 

أنو ال يميز حؽ االقتراح عف بقية األعماؿ األخرل لمسمطة التشريعية ، كحؽ تقديـ العرائض 
أك حؽ لفت نظر البرلماف إلى بعض المسائؿ اليامة ، التي يجب أف تصاغ في صكرة عمؿ 

 . 3تشريعي ألىميتيا 
نو الذم يستمد م كاألساس القانكني البعض اآلخر بأنو المصدر األكؿ كليذا فقد عرفو

كال يصبح االقتراح تشريعا بذاتو . إال بعد إتباع اإلجراءات المحددة في  ،التشريع مضمكنو 
 . 4الدستكر 
 اح القوانين في المسائل العادية أوال : اقتر 

ألنيـ كبحكـ ،يعيد في إنجمترا لمكزير األكؿ كالحككمة حؽ اقتراح القكانيف في المسائؿ العادية 
عية عمى تقديـ مشركعات فيـ األقدر مف الناحية الكاق يذية سيطرتيـ عمى السمطة التنف

 .القكانيف
التي تقدميا  ألكؿ بعرض جميع مشركعات القكانيفالكزير ا القكانيف البرلمانية في إنجمترا كتمـز

كذلؾ ألخذ رأيو بشأنيا . بيد أف الكاقع العممي أثبت أف دكر  ،مى الممؾ الحككمة لمبرلماف ع
اإلرشاد . كىك األمر كر شكمي . ال يتعدل مجرد النصح ك أف ما ىك إال دالممؾ في ىذا الش

 . 5الذم ال يجعمو يتدخؿ في مجاؿ اقتراح القكانيف بدكر فعمي 
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كلذلؾ فقد ذىب البعض إلى أف إلزاـ الكزير األكؿ بعرض مشركعات القكانيف عمى الممؾ 
حيث  ،في ىذا الصدد  ، ذا األخيرألخذ رأيو بشأنيا ، ال يعني إيجابية الدكر الذم يقـك بو ى

يقتصر دكر الممؾ عمى مجرد التكجيو الرأم النيائي في ىذا المجاؿ . ك يككف لمكزير األكؿ 
التشريعية المسائؿ التنفيذية ك  كاإلرشاد . كىك األمر الذم يجعؿ لمكزارة الدكر األكؿ في جميع

 .  1أيضا 
مشركعات القكانيف التي يطمب أخذ  كرغـ ما سبؽ فإف القانكف البريطاني ينص عمى بعض

 ،نيف التي تتعمؽ بامتيازات التاجمثؿ مشركعات القكاالممؾ فييا  كتحتاج إلى تكقيعو  رأم
 .2ككذلؾ المشركعات التي تتضمنيا خطبة العرش  تي يتطمب عرضيا في دكر االنعقاد كال

سمبي كأف ىذا  كالخبلصة أف دكر الممؾ في إنجمترا في مجاؿ اقتراح القكانيف ىك دكر
بالحككمة التي تسيطر عمى البرلماف لككنيا  -في األصؿ  -االختصاص أصبح منكطا 
 .  3الممثمة لؤلغمبية البرلمانية 

 حق االقتراح في المسائل المالية :ثانيا 
باء القائمة أك خمؽ يدؼ إلى زيادة األعيأف كؿ اقتراح  1709القاعدة المستقرة منذ عاـ 

أك عمى األقؿ يجب أف  ،يصدر بحسب األصؿ عف طريؽ الممؾ  ب أفيج ،أعباء جديدة 
مجاؿ االقتراح في يتـ أخذ رأيو قبؿ البث فيو . كرغـ ما سبؽ ذكره مف سمبية دكر الممؾ في 

إال أف الممؾ يتمتع بسمطات كاسعة في مجاؿ اقتراح القكانيف في المسائؿ  ،مسائؿ العادية 
 4المالية 
 النفقات العامة  :أوال 

كالنفقات العامة ىي التي تحتاجيا الدكلة لمصرؼ منيا ، في مختمؼ المجاالت . كقد جرل 
فإنو  ،لنفقات لمصرؼ منيا في مجاؿ معيف العمؿ في إنجمترا بأنو في حاؿ احتياج الدكلة 
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 ىذا األخيريقـك حيث يبمغ البرلماف بيا ك  ،تـ االقتراح بذلؾ عف طريؽ الممؾ يجب أف ي
 ا ، بعد أخذ رأم الحككمة كعمى مسؤكليتيا .بالمكافقة عميي

ذا أراد أحد أعضاء  البرلماف أف يقدـ اقتراح بمسألة تتعمؽ بيذا الخصكص فيجب عميو   كا 
 أكال مخاطبة الممؾ .

 –أصبح مف سمطات التاج  ،جديد  إنفاؽكالخبلصة أف اقتراح القكانيف التي تؤدم إلى خمؽ 
 .  1الممؾ بشأف أم اقتراح يتعمؽ بيذا الخصكص كيشترط الحصكؿ عمى مكافقة  -الممؾ 
 اإليرادات العامة  :ثانيا 

الرسـك العامة في الدكلة مثؿ الضرائب ك  كىي المصدر الذم يتـ بمكجبو تمكيؿ الخزانة
كغيرىا . كلمممؾ نفس الدكر الذم يمارسو في مجاؿ النفقات العامة . كبالتالي فإف البرلماف 

كافؽ عمييا ما لـ ي، فرض ضرائب أك رسـك جديدة أك زيادتيا ال يستطيع أف يكافؽ عمى 
ذا كاف ماك كالكزراء .  ممؾال إال أنو بالنسبة لمضرائب  ،سبؽ ينطبؽ عمى الضرائب الكطنية  ا 

لكف بشرط تكقيع ك ، داع مشركعات قانكنية تتعمؽ بيا فيسمح ألعضاء البرلماف بإي، المحمية 
 .2الممؾ عمى االقتراحات 

صدر قانكف يؤكد سمطة الممؾ في اقتراح القكانيف في  1852شارة إلى أنو في سنة كتجدر اإل
المسائؿ المالية . بحيث كرد في أحد نصكصو :" لف يقبؿ أم طمب مالي يتعمؽ باإلنفاؽ أك 
أم تكميؼ عمى الدخؿ العاـ يخصـ مف األمكاؿ الثابتة أك مف المبالغ التي يكافؽ عمييا 

 . 3" ميو التاج البرلماف ما لـ يكافؽ ع
  التصديق عمى القوانين  :الفرع الثاني 

تضاىا بأنو المكنة أك الكسيمة التي يممكيا الممؾ كيتمكف بمق كيقصد بالتصديؽ عمى القكانيف 
رغـ المكافقة عمية مف قبؿ البرلماف . كمف ثـ فإف القكانيف التي  مف إنفاذ القانكف أك كقفو 
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عمييا الممؾ لكي تصبح نافذة . فإذا رفض الممؾ  يجب أف يصادؽ يصدرىا البرلماف 
 . 1فإنو ال يمكف إصداره ، التصديؽ عمى قانكف ما 

عما إذا كاف عمبل مف أعماؿ  الطبيعة القانكنية لحؽ التصديؽ  حكؿكقد اختمؼ الفقو 
لرئيس الدكلة  إذ أنو الحؽ الذم يخكؿ ة . كبالتالي ال يمكف فصمو عنياالسمطة التشريعي

 ،عمبل مف أعماؿ السمطة التنفيذيةكذلؾ باالعتراض عميو . أـ أنو يعد  ،قؼ القانكف سمطة ك 
قؼ نفاذ القانكف إذا اعترض ألنو يعتبر المكنة التي يتمكف بمقتضاىا رئيس الدكلة في ك 

  .عميو
 إذ أنو كفي حاؿ قياـ رئيس الطبيعة التشريعية لحؽ التصديؽ  يذىب الفقو الغالب إلى تأييدك 

فإف ذلؾ يؤدم إلى إعادتو  ،أثناء التصديؽ عميو لسبب ما  باالعتراض عمى قانكف ما الدكلة
عمى ضكء األسباب التي قامت لدل رئيس الدكلة أثناء  برلماف لكي يعيد النظر فيولم

قانكف مف التصديؽ عميو . كىك األمر الذم قد يؤدم إلى إحداث تغيير أك تعديؿ أك رفض لم
 .2مية التصديؽ كعمؿ مف أعماؿ السمطة التشريعية أى أساسو . كىك ما يبرز

ع بركز مبادئ النظاـ مبيد أنو ك  ممؾ،سمطات في أيدم الكفي إنجمترا كانت تتركز جميع ال
العمكـ التي تتشكؿ منيا ما ارتبط بو مف ظيكر نظاـ الحزبيف داخؿ مجمس البرلماني ك 
لممثمة مف في أيدم الحككمة ا التنفيذيةإلى تركيز السمطتيف التشريعية ك  أدل الحككمة 

سمطاتو السابقة ، كمنيا حؽ اف الممؾ لجميع امتيازاتو ك ما أدل إلى فقد ،األغمبية البرلمانية 
 .  3رفض التصديؽ أك حؽ االعتراض 

كاف أخر مف ك  1707نشير إلى أف ممكؾ إنجمترا لـ يستخدمكا ىذا الحؽ ابتداء مف عاـ ك 
ما رفضت التصديؽ عمى مشركع قانكف الميميشيا " عندAnneآن " استخدمتو الممكة 
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ممكات كبعد ىذا التاريخ لـ يرفض ممكؾ ك ،بعد إقراره مف البرلماف  1707االسكتمندية عاـ 
 . 1إنجمترا أم قانكف كافؽ عميو البرلماف 

نصؼ مف ذا الحؽ منذ ما يزيد عمى قرنيف ك الخبلصة أف ممكؾ إنجمترا لـ يستخدمكا ىك 
أف تطكر النظاـ بعدـ االستخداـ ك  إف معظـ الفقياء يركف أف ىذا الحؽ سقطلذلؾ ف. ك الزماف 

 . 2البرلماني في إنجمترا قد أدل إلى استحالة استخداـ ممكؾ إنجمترا 
 الفرع الثالث : إصدار القوانين 

 األول، اليدؼ يتـ بمقتضاه تحقيؽ ىدفيف مؿ الذم يقكـ بو رئيس الدكلة ، ك اإلصدار ىك الع
لتي المكضكعية ، كاالشكمية ك اإلقرار بأف القانكف الصادر قد استكفى جميع أركانو يتمثؿ في 

لسمطة التنفيذية ليقكمكا بنشره تكجيو تكميؼ لمقائميف عمى ا الثاني، ك نص عمييا الدستكر
 . 3تنفيذه باعتباره مف ضمف قكانيف الدكلة ك 

يمارسو رئيس الدكلة فذىب  كقد اختمؼ الفقياء في الطبيعة القانكنية لحؽ اإلصدار الذم
 :استند ىذا الفريؽ إلى ما يميلتشريعية ك الفريؽ األكؿ إلى اعتباره عمبل مف أعماؿ السمطة ا

ل سبلمتو كمدل مطابقتو : أف رئيس الدكلة قبؿ أف يقكـ بإصدار القانكف يتأكد مف مد أوال
إصداره .  فإنو يمتنع عفالدستكر . فإذا تبيف لو كجكد مخالفة في النص التشريعي ، لمقانكف ك 

جراءات العممية التشريعية .مما يجعمو أحد عناصر ك   ا 
يزكده بقكة األمر التشريعي صفة اإللزاـ القانكني ك : أف اإلصدار يضفي عمى النص  ثانيا

 .4مما يدفعو إلى التنفيذ . كمف ثـ فإف القانكف قبؿ إصداره ال يككف لو صفة الكجكد القانكني 
 استند ىذا الرأم إلى :ك الثاني إلى أف اإلصدار عمؿ ذك طبيعة تنفيذية كقد ذىب الفريؽ 
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أف استكفى جميع أركانو . ك اكتمؿ ك  : أف القانكف بعد إقراره مف مجمس البرلماف يككف قد أوالً 
نما فقط مجرد اإلشارة  ،ف ال يؤدم عمبل جديدا يضاؼ إليو رئيس الدكلة عند إصداره لمقانك  كا 

 .إلى تنفيذ القانكف 
: أف إصدار القانكف ما ىك إال نتيجة لمبدأ الفصؿ بيف السمطات . فبعد صياغتو عف  ثانياً 

طريؽ السمطة التشريعية ، يجب أف يسند إلى السمطة التنفيذية لتقكـ  بتنفيذه . مما يدؿ عمى 
 . 1أف اإلصدار عمبل مف أعماؿ السمطة  التنفيذية 

 Marcel  Prelot  . Jean Boulouisكىذا ما ذىب إليو الفقيياف الفرنسياف 
بمجرد مكافقة البرلماف  كامؿفالقانكف تاـ ك .مف أف اإلصدار ال يعد عنصرا لتشكيؿ القانكف 

نما اإلصدار ىك عبارة عف عممية مراجعة ليشيد فييا رئيس عميو . ك  الجميكرية عمى أف ا 
 .  2صكت عميو القانكف نكقش ك 

كـ الممؾ عند التصديؽ عمى القكانيف ، بالتكقيع قد جرل العمؿ في بريطانيا عمى أف يقك 
إلعبلف عف قبكؿ الممؾ لمقكانيف يتـ امة مف بعض المسؤكليف . ك عمييا أماـ لجنة مشك

صداره ليا في مجمس المكردات . ك ك   أماـ مجمسي البرلماف مجتمعيف ليذا الغرض .ا 
اءة عناكيف ىذه قكـ بقر يف تصديؽ الممؾ عمى القكانيف . ك يقـك رئيس مجمس المكردات بإعبلك 

يعمف كاتب البرلماف عند قراءة عنكاف القانكف ما يفيد مكافقة الممؾ عمى القكانيف فقط . ك 
 القانكف .

كيقـك رئيس مجمس المكردات بيذا العمؿ بصفتو رئيسا لمجنة الخاصة المشكمة لئلشياد عمى 
 التصديؽ كاإلعبلف عنو .

أصبحت القكانيف المصادقة تعمف لمجمسي ، 1967بعد صدكر قانكف التصديؽ الممكي لسنة ك 
يعتبر تاريخ تصديؽ الممؾ عمى القانكف ئيسييا تكفيرا لمكقت كالجيد . ك بكاسطة ر ، البرلماف 

 ىك تاريخ إصداره . 
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كقد أقر القضاء البريطاني بإمكانية الحصكؿ عمى مكافقة الممؾ بأم كسيمة مف كسائؿ 
 . 1كاف الممؾ غائبا عف الببلد عجمة ك إذا كانت ىذه المكافقة مستاالتصاؿ 
 في النظام البرلماني االنجميزي : االختصاصات القضائية لرئيس الدولة  ثالثالمطمب ال

ما لـ تقـ بو ، ال ينيض عمى الكجو األكمؿ ، أم نظاـ ديمقراطي سميـ ، أف مما ال شؾ فيو 
قيؽ العدالة في جميع أشكاليا كتتكلى تح، تتمتع بالحيدة كالنزاىة ، السمطة قضائية مستقمة 

 داخؿ الدكلة .
 ،ك عف العقكبة المقضي بيا قضائيا تتمثؿ في حؽ العف ، صبلحيات الممؾ القضائيةك 

 .2باإلضافة إلى حقو في الترخيص بمباشرة االستئناؼ أماـ المجنة القضائية لممجمس الخاص
 كحقو في تعييف قضاة المحاكـ .
 تعيين القضاة الفرع األول : اختصاص الممك ب
عمى أساس الكفاءة ذلؾ كيككف  ،عمى مشكرة رئيس الكزراء  يقـك الممؾ بتعيف القضاة بناء

بناء عمى مشكرة كلكف ، كالجدارة .كأما القضاة األقؿ درجة فيعينكف أيضا عف طريؽ الممؾ 
 رئيس مجمس المكردات . كال يمكف عزؿ ىؤالء القضاة إال بإتباع كسيمة االتياـ في مجمس

 . 3كيبدأ ىذا اإلجراء في مجمس العمكـ بعد سماع دفاع القاضي  ، البرلماف
أما مف الناحية  ، ت مكجكدة فقط مف الناحية النظريةكيرل معظـ الفقياء أف ىذه الصبلحيا

انتقمت إلى رئيس الكزراء يمارسيا باالشتراؾ مع  ، فقدفبل يممؾ الممؾ أيا منيا فعبل ، العممية 
 . 4كزرائو 

 ع الثاني : اختصاص الممك بالعفو ر الف
فيك حؽ  ، ؿ السمطة القضائيةأما االختصاص الثاني الذم يمارسو رئيس الدكلة في مجا

كيقصد بالعفك أف يتنازؿ رئيس الدكلة باعتباره ممثبل لؤلمة جمعاء ، عف الحقكؽ .  العفك
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عقكبة عف المحككـ . فالعفك ىك عمؿ يصدر برفع ال1المترتبة عمى الجريمة كميا أك بعضيا 
 .  2عميو رفعا كميا أك جزئيا أك تكقيع عقكبة أخؼ عف العقكبة المحككـ بيا 

عمى مشكرة  . كيمارسو الممؾ بناء3عفك الخاص يمنح الدستكر االنجميزم لمممؾ حؽ الىذا ك 
 كزير الداخمية عندما تكجد أسباب تتطمب عدـ تنفيذ العقكبة .

يتحمؿ المسؤكلية العفك الخاص  كتختـ بالختـ الكبير. ك ع الممؾ عمى مراسيـ كيجب أف يكق
كحامؿ األختاـ الممكية . كمف نتائج العفك الخاص أنو يزيؿ العقكبة   عف ذلؾ كزير الداخمية

 . 4فقط كيبقى عمى الصمة اإلجرامية لمفعؿ 
 أنو ال  يمارس ذلؾ إال يمارس بعض االختصاصات  القضائية كالخبلصة أنو إذا كاف الممؾ

 لمختصيف دكف قيد . بؿ إف ممارستو لذلؾ تككف مرىكنة بمكافقة الكزراء ا بصفة مطمقة
ال ال يتـ تنفيذىا .  كتكقيعيـ عمى قراراتو   كا 

كىك ما يرجعنا إلى القاعدة العامة المعركفة كىي عدـ ممارسة رئيس الدكلة الختصاصات 
ف كاف ذلؾ ال ينفي المساىمة الب سيطة التي يقـك بيا الممؾ في فعمية كبصكرة حقيقية . كا 

 مجاؿ السمطة القضائية في إنجمترا.
إلنجميزي في الظروف : سمطات رئيس الدولة في النظام البرلماني ارابع المطمب ال
 االستثنائية 

تفترض قياـ خطر جسيـ حاؿ ال يمكف  –حالة الضركرة  -قد تكاجو الدكلة ظركؼ استثنائية 
إذ يمثؿ ىذا التخمي العبلج الكحيد لممكقؼ  ة القكاعد القانكني قسط مفتداركو إال بالتخمي عف 

تيديد لممصالح  ىتؤدم إل. فيي ظركؼ 5لمكاجية خطر المساس بالمصالح الحيكية لمدكلة 
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أداء دكرىا الدستكرم المنكط أك تعكؽ مؤسساتيا عف  ي الدكلة  أك سبلمة أراضيياالقكمية ف
 .  1اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمكاجية الظركؼ الطارئة كالتي تفكض السمطة التنفيذية ب ،بيا 

لذا فإف أغمب دساتير دكؿ العالـ  كحاسمةكلما كانت ىذه الظركؼ تحتاج إلى مكاجية سريعة 
تشريعاتيا إلى تستبعد التصرؼ عف طريؽ البرلمانات في مثؿ ىذه الظركؼ الفتقار قكانينيا ك 

ة التصرؼ إلى كتسند مسؤكلي، ت ىذه األكقا التي تحتاجيا الدكلة في السرعة كالفعالية
 .  2بكضع قرارات ليا قكة القانكف  السمطة التنفيذية  

ليمارس ، كلما كانت القاعدة المستقرة في النظاـ البرلماني ىي عدـ تدخؿ رئيس الدكلة 
كاف رئيس الدكلة إذا ، األمر الذم يدعكنا لمتساؤؿ عما  ،عمية تتعمؽ بشؤكف الحكـ سمطات ف

تاركا األمر لمبرلماف كالحككمة .أـ أنو يتدخؿ  ،أماـ تمؾ الظركؼ العصيبة  يديقؼ مكتكؼ ال
ليمارس سمطات أك يتخذ قرارات مف شأنيا تدارؾ مثؿ ، في ىذه األكقات بصكرة أك بأخرل 

 . 3ىذه األمكر 
بإصدار التي تتمثؿ في قياـ البرلماف بتفكيض الممؾ ، إف السمطات االستثنائية في انجمترا 

لـ تبدأ في الظيكر إال مف الكقت الذم  االستثنائية ،ح تمنحو التصرؼ في الظركؼ لكائ
ؾ في انجمترا قبؿ ىذا التاريخ كاف يعطى الممتنازؿ فيو الممؾ عف سمطاتو لممجمس النيابي .ك 

سمطة التصرؼ في المجاؿ التشريعي بحرية كاممة . كمف ثـ كاف مف حقو إصدار القكانيف 
ليس مفكضا عمى أساس أنو صاحب حؽ أصيؿ ك  .ا ح كالقرارات متى رأل ذلؾ الزمكالمكائ

 . 4مف البرلماف بذلؾ 
صدر قانكف بالمممكة المتحدة ، ىذا القانكف منح لمممؾ إذا ما تعرضت  1964كفي سنة 

الببلد لمتيديد ، أك كقكع أفعاؿ مف شأنيا أف تمحؽ أضرارا جسيمة تيدد األمة ، أك جزءا 
فمو أف يقـك بإعبلف حالة الطكارئ لمدة ال تتجاكز . كاء كانت داخمية أك خارجية س ،منيا
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ف لـ يكف كذلؾ فعميو أف يدعكه  ،البرلماف مباشرة إذا كاف منعقدا بشرط أف يخطر  شيرا  كا 
 . 1لبلنعقاد خبلؿ خمسة أياـ مف تاريخ إخطاره 

إنما ترؾ ذلؾ  ،ة الطكارئ نة يتـ اتخاذىا في حالكلـ يحدد ىذا القانكف اختصاصات معي
 بشرط أف تعرض األكامر كالقرارات المتخذة فكرا عمى البرلماف . لتقدير الحككمة 

ذا لـ يتـ عرضيا كمرت سبعة أياـ مف تاريخ اتخاذىا ، اعتبرت باطمة  كال تترتب عمييا  كا 
 اآلثار القانكنية التي يحددىا الدستكر . 

ال اعتبرت نافذة بقكة القانكف . ك  بعيف يكما مدة أر  ث فييا خبلؿكيجب عمى البرلماف أف يب  ا 
الدفاع عف ك  ةمى السبلمكقد صدرت أكؿ القكاعد لحالة الطكارئ في إنجمترا ، بيدؼ الحفاظ ع

 كتكفير الضركريات كالحاجات األساسية لمشعب اإلنجميزم .  ،نظاـ العاـ عمى ال ، المممكة 
كالتي صدرت  ا.يكما مف إصدارى 28خبلؿ عمى أف تعرض ىذه المكائح عمى البرلماف 

ي خكلت الحككمة كالت 1915 - 1914بمقتضى قكانيف الدفاع عف المممكة الصادرة عاـ 
االختصاصات التي تنص عمييا قكانيف الدفاع .ثـ صدر قانكف الطكارئ ممارسة السمطات ك 

ـ حالة كالخاص بتنظي 1964المعدؿ سنة ك  ، 1920أكتكبر  29، الصادر في  1920عاـ 
 . 2الطكارئ 

 إعالن حالة الطوارئ  سمطة : الفرع األول
لمممؾ الحؽ في إعبلف حالة الطكارئ كمما  1964الصادر في سنة القانكف  كقد أعطى

السيطرة عمى لخطر مف أجؿ الحفاظ عمى السبلـ ك تعرضت الببلد أك جزء منيا لتيديد أك ا
 . 3النظاـ في الدكلة 

غـ مف كجكد القكانيف الخاصة بالطكارئ كنظاـ األحكاـ العرفية . كجدير بالذكر أنو عمى الر 
فمـ يتـ استخداميما في بريطانيا منذ القرف السابع عشر . ذلؾ أف الحككمة البريطانية كجدت 
في قكانينيا ما يغنييا عف المجكء إلى نظاـ األحكاـ العرفية أك حالة الطكارئ . كيمكف لؤلفراد 
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في فترة إعبلف حالة الطكارئ ، طة العسكرية أماـ المحاكـ العادية مقاضاة الحككمة أك السم
 . 1كاألحكاـ العربية 

 : الموائح التفويضية في إنجمترا ثانيالفرع ال
يمارس ممؾ إنجمترا في الظركؼ االستثنائية ىذا النكع مف المكائح . كقد تـ تبرير استخداميا 

ف العشريف . في حيف أرجع البعض عمة في القر  2في بداية األمر بدكاعي ظركؼ الحرب  
استخداميا إلى تفادم الخبلفات الحزبية داخؿ مجمس العمكـ ، كأيضا بسبب التغيرات 

الناتجة عف تغيير األفكار االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التي ، كالتحكالت االقتصادية 
 . 3نتجت عف االكتشافات العممية الحديثة 

قانكف الطكارئ كنظاـ األحكاـ التمييز بيف المكائح التفكيضية ك أنو يجب إلى ، كيتعيف اإلشارة 
 باعتبارىا تدخؿ في إطار الظركؼ االستثنائية .، العرفية 

السمطات المقررة  الممؾالسمطات المألكفة في إنجمترا ، حيث يمارس مف إذ أف األكلى تعتبر 
 اف .بناء عمى تفكيض مف البرلم، بمقتضى المكائح التفكيضية 

فإنو ال يمكف لمحككمة أف تقـك باتخاذ أم سمطات بمقتضاىا ، ما لـ ، أما قانكف الطكارئ 
 تتحصؿ عمى ترخيص سابؽ مف البرلماف في كؿ حالة عمى حدل . 

عمى أف تكضح طبيعة االختصاصات الممنكحة كنطاؽ السمطات كالمناطؽ التي يسرم 
 الزمف الذم يعمؿ بو خبللو  .  ،عمييا

ـ األحكاـ العرفية فيعد مف األنظمة المنبكذة حتى أنو لـ يستخدـ في بريطانيا منذ أما نظا
 .  4القرف السابع عشر 

كالخبلصة أنو إذا كاف الممؾ في بريطانيا ال يمارس سمطات فعمية تتعمؽ بشؤكف الحكـ في 
في  إال أف سمطاتو تتسع بصكرة ممحكظة ،مسؤكليتو  كانطبلقا مف عدـ، الظركؼ العادية  
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حيث أنو يتدخؿ بصكرة فعمية ليمارس سمطات حقيقة في المجاؿ ، الظركؼ االستثنائية 
 التشريعي مستندا إلى سياسة التفكيض التشريعي الممنكحة لو مف البرلماف .

 لرئاسي األمريكي المبحث الثاني : اختصاصات رئيس الدولة في النظام ا
عنيا في النظاـ  الرئاسيالسياسي  ـنظارئيس الدكلة في الاختصاصات سمطات ك تختمؼ 

ة . البرلماني .ففي النظاـ الرئاسي يتمتع رئيس الدكلة بمكانة متميزة طبقا لنصكص دستكري
، لكي يمارس جميع مظاىر السمطة التنفيذية  رئاسة الحككمة فيك يجمع بيف رئاسة الدكلة ك 

نظرا لقياـ النظاـ  ،1بنفسو أك عف طريؽ مف يختاىـ مف كزراء لكي يساعدكنو في ذلؾ 
. مما   -حيث ال كجكد لمجمس الكزراء  -فيذية الرئاسي عمى أساس مبدأ أحادية السمطة التن

يجعؿ رئيس الدكلة يمعب دكرا ىاما في تككيف إرادة الدكلة في عبلقاتيا الخارجية باإلضافة 
 .إلى ما يتمتع بو مف سمطات كاسعة في الشؤكف الداخمية لمدكلة 

ات السياسية داخؿ مريكي يتمتع بصبلحيات تنفيذية كبيرة تجعؿ منو أىـ السمطفالرئيس األ
تختمؼ اختصاصات الرئيس األمريكي في الظركؼ العادية عف اختصاصاتو ك ىذا النظاـ . 

 في الظركؼ االستثنائية .
 ذلؾ عمى النحك التالي : تصاصات في ثبلث مطالب مستقمة ، ك كعميو سنتناكؿ ىذه االخ

 في الظركؼ العادية .لشؤكف الداخمية با المتعمقةت الرئيس األمريكي اختصاصا -
 .  الخارجية ذات الصمة بالسياسةاختصاصات الرئيس األمريكي  -
 اختصاصات الرئيس األمريكي في الظركؼ االستثنائية .-

في المتعمقة بالشؤون الداخمية اختصاصات الرئيس األمريكي سمطات و المطمب األول : 
 لعادية الظروف ا

لمرئيس لتنفيذية اإلدارية كالتشريعية كالقضائية ا ختصاصاتاالسنتناكؿ في ىذا المطمب 
 بالنسبة لمشؤكف الخارجية . اختصاصاتو. إضافة إلى فيما يخص الشؤكف الداخمية األمريكي
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 ختصاص التنفيذي لمرئيس األمريكي الفرع األول : اال
في تنفيذ القكانيف - ألمريكيا حسب الدستكر - رئيس الدكلةيتمثؿ االختصاص التنفيذم ل

 . الداخمي أفالشفيما يخص   عزؿ المكظفيف الفيدرالييفكفي تعييف ك 
 أوال : تنفيذ القوانين 

. فقد بيف الدستكر األمريكي  1إف تنفيذ القكانيف في كافة الدكؿ تمارسو السمطة التنفيذية 
ص رئيس الدكلة . كما يحؽ لو أف يكمؼ ، أف تنفيذ القكانيف مف اختصا 1787الصادر سنة 

ذا فيما يخص القكانيف ىك  .ة األمريكية بتنفيذ القكانيف جميع مكظفي الكاليات المتحد
التي تتعمؽ بالكاليات المؤلفة لئلتحاد الفيدرالي ، أما بالنسبة لمقكانيف الخاصة .االتحادية

ئيس الدكلة األمريكية التدخؿ في ال يحؽ لر يذىا يقع عمى الكاليات نفسيا . ك األمريكي ، فتنف
 . 2إال إذا طمب منو ذلؾ مف قبؿ الكاليات ، تنفيذىا 

القرارات بغية تنفيذ القكانيف االتحادية . مريكي إصدار األكامر التنفيذية ك كما يحؽ لمرئيس األ
 ،تتصؼ دائما بالعمكمية لذا تحتاج إلى تفصيؿ، لككف التشريعات التي يسنيا الككنغرس 

، إذ يصدرىا مف خبلؿ  يات التي تدخؿ ضمف اختصاص رئيس الدكلة األمريكيةالجزئك 
 . 3ذلؾ لتسييؿ تنفيذ القكانيف االتحادية يذية ك األكامر التنفالقرارات ك 

كما يحؽ لرئيس الكاليات المتحدة استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ القكانيف ، كما حدث في 
ليتل عندما أرسؿ قكات عسكرية إلى مدينة  1956ك  1952سنة  أيزنياورعيد الرئيسيف 

رساؿ الرئيس كندم في عامي انيف تتعمؽ بالتمييز العنصرم . ك لتنفيذ قك روك    - 1962ا 
ألباما لقمع االضطرابات العنصرية في جامعتي قكات مسمحة إلى كاليتي مسيسبي ك  1963

 . 4الكاليتيف 
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 الفيدراليين  وظفينلماوعزل  تعيين في األمريكي ثانيا: اختصاص الرئيس
 مف الفقرة الثانية نص مف الفيدرالييف المكظفيف تعييف في سمطتو األمريكي يستمد الرئيس
 كيعيف يرشح أف أنو : " لمرئيس  عمى نصت حيثاألمريكي  الدستكر مف المادة الثانية

 كقضاة كقناصؿ آخريف عمكمييف كزراءك ،  سفراء كمكافقتو الشيكخ مجمس بمشكرة مستعينا
 الدستكر ىذا في ترد لـ الذيف المتحدة الكاليات في اآلخريف المكظفيف كجميع العميا المحكمة
 . 1بقانكف "  يقرر ذلؾ خاصة بتعيينيـ ،عمى أف نصكص

عظميا . أك  سمطاتو مف أىـ كعزؿ المكظفيف تعييف في األمريكي الرئيس سمطة كتعد
كما يضمف  ،عدد كبير مف المكظفيف يييمف عمى إذ عف طريقيا  ،يستخدميا لتنفيذ سياستو 

  . 2كالء عدد كبير مف أعضاء الككنغرس لتأييد برنامجو 
 كيفرؽ ىذا النص بيف طائفتيف مف المكظفيف : 

: مكظفي الدرجات العميا كتتككف مف الكزراء كالسفراء كقضاة المحكمة العميا  األولىالطائفة 
 .3رار تعيينيـ بعد مكافقة مجمس الشيكخ حيث يصدر ق ،القناصؿ ككبار القادة العسكرييف ك 

: فيي الدرجات الدنيا مف المكظفيف كىذه الفئة تصدر قرارات تعيينيا مف  أما الطائفة الثانية
 . 4الرئيس دكف استمزاـ مكافقة مجمس الشيكخ 

أما بالنسبة لسمطة الرئيس في إقالة المكظفيف الفيدرالييف ، فإف المادة الثانية في فقرتيا 
ابعة مف الدستكر األمريكي تنص عمى : " يعزؿ الرئيس كنائب الرئيس كجميع المكظفيف الر 

دانتيـ بعدـ الكالء أك الخيانة أك ، المدنييف لمكاليات المتحدة مف مناصبيـ  عند اتياميـ كا 
 .  5الرشكة أك سكاىما مف الجنايات كالجنح الخطيرة " 
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م عند ارتكابيـ  أ، ألسباب جنائية تككف  ف مسألة عزؿ المكظفيفأ فيذه الفقرة تشير إلى
تناكؿ عزؿ المكظفيف لعدـ الكفاءة أك إساءة استخداـ السمطة أك تلـ  اكلكني. لجريمة جنائية 

 التقصير في العمؿ .
ىؿ ىك الرئيس ) سمطة العزؿ ( ؟  سمطةثار تساؤؿ حكؿ مف يمارس ىذه ال ىذا كلقد

؟ أـ مجمس الشيكخ ؟ أـ ىما معا باعتبار   األمريكي باعتباره صاحب السمطة التنفيذية
 التعييف خاصة في الكظائؼ العميا مف اختصاصيما معا ؟

كيرل بعض الفقو أنو ال مفر مف اإلقرار بيذه السمطة لرئيس الجميكرية كحده دكف مشاركة 
ف اشترؾ مع الرئيس في تعييف بعض شاغمي الكظائؼ العميا  ، 1مجمس الشيكخ  فؤلخير كا 

إال أف الرئيس ىك كحده الذم ينفرد بعزليـ في  ،عمى سبيؿ النصح كالمشكرة فإف ذلؾ 
.غير أف ىذا العرؼ الذم استمر ما يقارب ثبلث أرباع القرف ، قد 2الحاالت غير جنائية 

 الككنغرس كبيف بينو حامي الكطيس نزاع خاصة في عيد الرئيس جكنسكف . إذ شب تغير
 . 3لكزير الدفاع بعد عزؿ الرئيس ائوكزر  عزؿ في الرئيس سمطة شرعية حكؿ
 ، الكظائؼ شغؿ بقانكف سمي إصدار تشريع نياية األمر في الشيكخ مجمس استطاع كلقد

 في كما ىك الحاؿ عزؿ المكظفيف عمى، الشيكخ مكافقة مجمس عمى الحصكؿ أكجب بمقتضاه
إدارة  يمنع الرئيس مف عزؿ مكظفي 1876سنة  في لو مشابو ينيـ. كقد صدر قانكفيتع

 . 4البريد الذيف يشغمكف الدرجات األكلى كالثانية كالثالثة إال بعد مكافقة مجمس الشيكخ 
أف قانكف  5، بمناسبة فصميا في قضية مايرز 1926بيد أف المحكمة العميا قررت في سنة 

 -بكجكب مكافقة مجمس الشيكخ الذم قيد حؽ الرئيس في عزؿ المكظفيف  - 1876سنة 
كأف حؽ الرئيس في عزؿ أم مكظؼ غير مقيد بمكافقة ، قانكف غير دستكرم اعتبرت ىذا ال
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، ذىبت إلى كجكب 1كبمناسبة نظرىا لقضية ىمفرم 1935مجمس الشيكخ . كلكنيا في سنة 
تحديد سمطة الرئيس في عزؿ المكظفيف الذيف يشغمكف كظائؼ في المجاف التي تعمؿ تحت 

يمارسكف أعماال شبو تشريعية أك قضائية ، ككذلؾ المكظفيف الذيف  ،إشراؼ الككنغرس 
 . 2كتنظـ قكانينيا  طرؽ عزليـ مف ىذه الكظائؼ 

مكافقة  بالرجكع إلى كال يمتـز المكظفيف في عزؿ مطمقة بصبلحية يتمتع كالخبلصة أف الرئيس
أك جيات تعمؿ  الككنغرس بمجاف كىما المرتبطتاف إال بصدد ىاتاف الطائفتاف الككنغرس،
 أك يباشركف أعماال شبو تشريعية أك قضائية . و تحت إشراف

   كيلمرئيس األمري الفرع الثاني : االختصاص التشريعي
متبادليف تأثيرا . إال أف ىناؾ تعاكنا ك 3السمطات  بيف التاـأخذ الدستكر األمريكي بالفصؿ 

 يو رئيس الدكلة بعضإذ يشارؾ الككنغرس بمجمس،4التنفيذية بيف السمطة التشريعية ك 
تتمثؿ . ك 5بالمقابؿ يشارؾ رئيس الدكلة الككنغرس بعض اختصاصاتو صبلحياتو . ك 

س لمفت االختصاصات التشريعية لمرئيس األمريكي في الحؽ في تكجيو رسالة إلى الككنغر 
 حقو في االعتراض عمى القكانيف .       نظره إلى مسألة معينة ، ك 

  6راح القوانين األمريكي في اقتالرئيس طة أوال : الرسالة وسم
الرسالة بكجد عاـ ىي عمؿ تشريعي ىاـ يقصد بو إحاطة الككنغرس بالجمي مف األمكر، كما 
يتعمؽ بالحالة العامة لمببلد ككافة المستجدات . كتعد كاجبا عمى الرئيس باعتباره األكثر دراية 

 بالجكانب المختمفة لمدكلة .
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ريكي ، عمى أنو يخكؿ لمرئيس الحؽ في أف نصت المادة الثانية مف الدستكر األمىذا كلقد 
أف يرفع إليو لمنظر تكصيات بشأف ما يراه  ،غرس مف كقت آلخر بأحكاؿ االتحاد يخطر الككن

 . 1ضركريا كالزما مف إجراءات 
دكاعي العمؿ فنظرا لنكاة لحقو في اقتراح القكانيف . كيمكف اعتبار رسالة الرئيس األمريكي 

. كمف  ه السمطةىذمنحو  ،فرضت ضركرةقريبا مف مكقع األحداث ف الرئيس ككك كالممارسة 
 . 2ثـ فقد أعطي حؽ تكجيو الككنغرس إلصدار تشريع في مجاؿ معيف يراه ضركريا كالزما 

يضمف خطاب  حالة االتحاد المكجو إلى  األمريكي في بداية نشأة االتحاد كلقد كاف الرئيس 
مد بعد ذلؾ ، في تفعيؿ تمؾ المقترحات عمى ، ثـ يعت 3الككنغرس ما يشاء مف مقترحات 

 األغمبية البرلمانية مف أعضاء حزبو ، إلخراج  تمؾ المقترحات في صكرة قكانيف .
ما ىك ممـز بتكجيييا كما ىك غير  كجييا الرئيس األمريكي لمككنغرس مف الرسائؿ التي يك 

 يقبميا أك يرفضيا . ممـز بتكجيييا . كما أنو ال إلزاـ عمى الككنغرس بقبكليا فمو أف
 كتجد الرسالة اإللزامية أصميا في الدستكر كالتشريع ، كىي ثبلثة أنكاع :

،  4مف الدستكر األمريكي  الثانية في فقرتيا الثالثة" كتنظميا المادة حالة اإلتحادرسالة "
 كيكجييا الرئيس لمككنغرس في بداية دكر االنعقاد العادم . 

تتضمف تفاصيؿ البرنامج المالي لمحككمة ، كمشركع الميزانية  كثاني ىذه الرسائؿ الممزمة
فيي عبارة  ،الممزمة فيي الرسالة االقتصادية المقدـ إلى  الككنغرس .أما ثالث ىذه الرسائؿ 
 عف دراسة عميقة عف حالة االقتصاد األمريكي .

رادة برغبة  مرىكنةما عف الرسائؿ االختيارية فيي أ إلى الككنغرس  الرئيس بتبميغ أمر ماكا 
 . 5إلعبلـ األخير بو 
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 :ئل التي يوجييا الرئيس لمكونغرس القيمة القانونية لمرسا
فذىب ، لقد اختمؼ الفقو في بياف مدل قكة االقتراح التشريعي الذم تتضمنو رسالة الرئيس 

د كما ىي إال مجر  ،اإللزاـ  طابعليس ليا رأم إلى أف ىذه الرسائؿ بما تتضمنو مف اقتراحات 
 لفت نظر الككنغرس إلى سياسة بعينيا أك مكضكع معيف يجب مناقشتو .

ف لـ يمنح  مف الفقو ، آخر جانب يرلبينما  قتراح القكانيف صراحة افي حؽ المرئيس لأنو كا 
عمى أف الرئيس  يدؿمف الدستكر األمريكي ،  الثانية في فقرتيا الثالثةإال أف تفسير المادة 

ليس مقيدا بشكؿ  تبميغال حالة االتحاد مف حيف إلى آخر. كىذا ممـز بإببلغ الككنغرس عف
 .1بالتالي يمكف أف يتخذ شكؿ اقتراح قانكف ك  ، محدد

 2االعتراض عمى مشروعات القوانينثانيا : سمطة الرئيس في 
عندما يمارس الرئيس األمريكي سمطتو في االعتراض عمى مشركعات القكانيف الصادرة عف 

ما صكرة االعتراض المستتر ، يتخذ إما صكرة االعتراض الصريح ك ؾ الككنغرس ، فإف ذل ا 
 . 3أك ما يطمؽ عميو اسـ اعتراض الجيب 

 االعتراض الصريح وأثره : -
فإذا تـ تقديـ مشركع القانكف إلى الرئيس األمريكي قبؿ فض دكرة انعقاد الككنغرس بأكثر مف 

كذلؾ برفض تكقيعو  ،راض عميو خكؿ لو السمطة في االعتعشرة أياـ ، فإف الدستكر ي
عادتو إلى المجمس الذم اقترحو ، أك مصحكبا ببياف عف أكجو اعتراض الرئيس عمى ىذا  كا 

. كلكف ىذا االعتراض ال يترتب عميو زكاؿ مشركع القانكف ، أك اعتباره كأف لـ 4المشركع 
نما يترتب عميو ضركرة إعادة بحث مشركع القانكف مرة ثانية بكاس طة الككنغرس ، يكف . كا 

 .5كتقرير مصير القانكف بناء عمى ذلؾ البحث 
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كلذا فقد أكجب الدستكر عمى المجمس الذم أعيد إليو مشركع القانكف ، أف يقـك بإدراج 
اعتراضات الرئيس عمى القانكف كاممة . ثـ يقـك بإعادة بحث المشركع في ضكء ىذه 

مشركع القانكف أف يحظى بأغمبية ثمثي االعتراضات . كفي ىذه الحالة يتعيف لممكافقة عمى 
األعضاء الحاضريف الذيف يشكمكف عمى األقؿ النصاب القانكني لبلجتماع . كليست أغمبيتيـ 

. كذلؾ تأكيدا لرغبة المجمس في المكافقة عمى المشركع رغما عف معارضة 1المطمقة فقط 
 الرئيس .

و اعتراضات الرئيس إلى المجمس كبعد مكافقة المجمس األكؿ يرسؿ مشركع القانكف مرفقا ب
الثاني ، فيقـك ىذا بإعادة دراسة المشركع كيعد مكافقا عميو إذا ما كافؽ عمى ذلؾ ثمثا 
أعضائو الحاضريف .فإذا ما تـ ذلؾ فإف ىذا المشركع يصبح قانكنا عمى الرغـ مف عدـ 

 . 2مكافقة الرئيس كعدـ تكقيعو عميو 
ء في أمريكا ، قد استعممكا حؽ االعتراض الصريح عمى ىذا كنشير إلى أف الكثير مف الرؤسا

مشركعات القكانيف ، فمثبل الرئيس فرانكميف ركزفمث قد اعترض اعتراضا صريحا عمى 
كل عمى تسعة كلـ يتمكف الككنغرس مف التغمب س ،مشركعات القكانيف  مرة عمى731

 ة عمىمر  414ا عمى كأف الرئيس كميفبلند قد اعترض اعتراضا صريحاعتراضات منيا فقط .
 . 3فقط  سبع مشركعاتككنغرس في أف يصدر منيا سكل فمـ ينجح الالقكانيف  مشركعات

نما ىك عمؿ تنفيذم ، ال يعد عمبل تشريعيا  -حسب بعض الفقو  –كاالعتراض الصريح  ، كا 
نما يعد ممارسة السمطة التي  إذ ال يسيـ ىذا االعتراض في كضع القانكف أك تقريره . كا 

ىا مكنتسكيك سمطة المنع ال سمطة التقرير ، كالتي تممكيا السمطات في مكاجية بعضيا اسما
 . 4البعض . كالتي تمارسيا في ىذه الحالة السمطة التنفيذية في مكاجية السمطة التشريعية 
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  Pocket vetoاالعتراض المستتر أو اعتراض الجيب -
قبؿ فض دكرة انعقاد الككنغرس بأقؿ مف  األمريكيعند تقديـ مشركعات القكانيف إلى الرئيس 

. فإف 1كىي الفترة التي سمح بيا الدستكر لمرئيس لكي يبدم اعتراضو الصريح ،عشر أياـ
الرئيس إذا لـ يرفض مشركع القانكف صراحة ، خبلؿ تمؾ الفترة السابقة عمى فض دكرة 

تعدت فض تاريخ دكرة االنعقاد ، ككذا لـ يكافؽ عميو أيضا خبلؿ مدة األياـ العشر ، كلك 
االنعقاد . فإف مشركع القانكف ال يتحكؿ إلى قانكف بالرغـ مف عدـ اعتراض الرئيس عميو 

 . 2صراحة كىذا ىك ما يطمؽ عميو االعتراض المستتر
 كىكذا يشترط لتكافر ما يعرؼ باالعتراض المستتر مف جانب الرئيس تكافر الشركط التالية :

نغرس قبؿ انقضاء عشرة أياـ مف تاريخ تقديـ مشركع القانكف أف تفض دكرة انعقاد الكك  -1
 إلى الرئيس .

 كيعيده إلى الككنغرس قبؿ فض دكرتو .، أف ال يرفض الرئيس مشركع القانكف صراحة  -2
أف ال يكافؽ الرئيس عمى مشركع القانكف خبلؿ عشرة أياـ مف تقديـ المشركع إليو ، كلك  -3

 لمجمس .تـ ذلؾ بعد فض دكرة انعقاد ا
كيرتب الدستكر عمى ىذا النكع مف االعتراض ، أثرا يختمؼ عف األثر المترتب عمى 

كجكب إعادة  -الصريح  –االعتراض الصريح . بحيث أنو يرتب عمى االعتراض األخير
مكانية إقرار الككنغرس لو بحث الككنغرس لمشركع القا فإنو قد رتب عمى االعتراض  ،نكف كا 

 ائي عمى مشركع القانكف .المستتر القضاء الني
تمكيف الككنغرس مف ترتيب الدستكر ليذا األثر عمى االعتراض المستتر ، ىك عدـ  حكمةكال

، خبلؿ فترة األياـ عمى القكانيف مف استخداـ حقو في االعتراض الصريح  مف حرماف الرئيس
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إلى الرئيس قبؿ  عف طريؽ تقديـ ىذه المشركعات، العشر التالية لتقديـ المشركع إليو كاممة 
 فض الدكرة بأقؿ مف عشرة أياـ  . 

فبل يتمكف مف ممارسة حقو كامبل في االعتراض . ذلؾ أف ىذا االعتراض يتعيف أف يتـ عف 
طريؽ إعادة المشركع مرفقا بو اعتراضات الرئيس إلى المجمس الذم اقترحو أكال  كىذا 

 يتطمب أف تككف دكرة الككنغرس ما زالت منعقدة .
ما فضت قبؿ مركر عشرة أياـ مف تقديـ المشركع إلى الرئيس . فإف ىذا األخير لف  فإذا 

 يتمكف مف ممارسة حقو في االعتراض بكامؿ مدتو . 
   ةالخارجي المتعمقة بالشؤون تصاصات الرئيس األمريكي : اخ نيالمطمب الثا

بيعة النظاـ يختمؼ دكر رئيس الدكلة في مجاؿ رسـ السياسة الخارجية كتنفيذىا حسب ط
السياسي . ففي النظاـ البرلماني نجد أف رئيس الدكلة يسكد كال يحكـ . لذلؾ نجد أف 
الحككمة ىي التي تباشر صنع ىذه السياسة كتتحمؿ مسؤكلياتيا أماـ البرلماف . أما في 

 النظاـ الرئاسي فإف رئيس الدكلة ىك الذم يتكلى رسـ ىذه السياسة كتنفيذىا . 
 ر في مجاؿ السياسة الخارجية مف خبلؿ :كيبرز ىذا الدك 

 دكره في عقد المعاىدات كاالتفاقيات التنفيذية .  -
 بالدكؿ كالحككمات األجنبية . ككذلؾ سمطتو في االعتراؼ -
 اعتماده لممبعكثيف الدبمكماسييف . -

 1االتفاقيات التنفيذية عقد المعاىدات و  الفرع األول : سمطة الرئيس األمريكي في مجال
المعاىدة ىي اتفاؽ بيف دكلتيف أك أكثر . كيتـ كتابة سكاء في كثيقة كاحدة أك أكثر كتخضع 

 . كتمر المعاىدات بمرحمتيف ىما :  2لمقانكف الدكلي 
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بتفكيض غيره لمقياـ بيذه أك  بيا عادة الرئيس األمريكي بنفسو المفاكضات التي يقـك
  1عد ذلؾ قانكنا داخميا يطبؽ كقكانيف الدكلة ثـ مرحمة إبراـ المعاىدات ، حتى تصبح ب.الميمة

"  لمرئيس بناء : كقد نصت الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف الدستكر األمريكي عمى أنو 
عمى مشكرة كمكافقة مجمس الشيكخ عقد معاىدات ، شريطة أف يكافؽ عمييا ثمثي عدد 

ـ المعاىدات ، فميس ىناؾ أعضاء مجمس الشيكخ " .ففي مرحمة المفاكضات مف أجؿ إبرا
التزاـ عمى الرئيس األمريكي بإشراؾ مجمس الشيكخ في ىذه المرحمة . كلكف نبلحظ  أف 

قد أباح لمجمس الشيكخ إبداء النصح كالمشكرة لمرئيس في عقد ، الدستكر األمريكي 
.إال أف الرئيس جكرج كاشنطف قد تجاىؿ دكر المجمس فأرسؿ ليـ المعاىدات 2المعاىدات 

 . 3عد انتياء المفاكضات بشأنيا دكف أف يشركيـ في تمؾ المرحمة ب
 - 1809كلقد استمر الرؤساء األمريكيكف عمى ذات النيج حتى فترة الرئيس ماديسكف 

 Jamesحيث أشرؾ بعض أعضاء الككنغرس في مرحمة المفاكضات . فعيف  1817
Abayard  عضك مجمس الشيكخ كرئيس مجمس النكابHenry Clay  الكفد األمريكي مع، 

 .18144الذم تفاكض لعقد معاىدة سبلـ مع بريطانيا في 
خاصة أف ،  إال أف التطكرات التي عرفتيا السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية 

فأصبح مف المعتاد بعد ذلؾ إشراكو في مرحمة  ،ر المعاىدة كاف بيد مجمس الشيكخ إقرا
األمة أنو : " منذ إنشاء منظمة األمـ المتحدة الككنغرس ك  ت . فقد كرد في تقريرالمفاكضا

عضكيف مف أعضاء مجمس اؾ عضكيف مف أعضاء مجمس الشيكخ ك أصبح مستقرا إشر 
 .  5النكاب بالتناكب في لجنة مفاكضات الكاليات األمريكية " 
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يمانا بضركرة أىمية إشراؾ مجمس الشيكخ في مرحمة المفاكضات تار . اخ 1كنتيجة ليذا ، كا 
 CobatLodge  Sen، عضك مجمس الشيكخ ىنرم  1909 -1901الرئيس تيكدكر ركزفمث

Henry في مفاكضات  لبلشتراؾAlaska. اختار الرئيس ىاردنج السيناتكر  1921ي سنة كف
كذلؾ لمتفاكض إلبراـ ،  ىنرم ككبات لكج رئيس لجنة العبلقات الخارجية بمجمس الشيكخ

أشرؾ الرئيس  1930ثـ في سنة   .conference on the limitotion of armamentاتفاؽ
ريكا في المؤتمر البحرم عدة أعضاء مف المجمسيف في مفاكضات أم 1929-1945ىكفر  

، أمر التفاكض في  1933-1945عيد الرئيس ركزفمت   1933ثـ في سنة  .في لندف 
 . 2ء مف كزرائو المؤتمر االقتصادم بمندف ، إلى لجنة مشتركة بيف مجمس الشيكخ كأعضا

اختار ركزفمت ثمانية أعضاء مف مجمس الشيكخ ، منيـ أربعة مف لجنة  1945كفي عاـ 
 لبلشتراؾ في مفاكضات معاىدة ساف فرانسيسكك إلنشاء األمـ المتحدة . ، العبلقات الخارجية 

 في كر رئيسا لكفد الكاليات المتحدة كما عيف الرئيس كارتر عضك مجمس الشيكخ ارزكرتبان
ناة بنما إلى حككمة مفاكضات إبراـ معاىدة مع بنما كالمناطؽ المحيطة بيا ، بشأف تسميـ ق

 Tapley حتى عاـ ألفيف . كما عيف الرئيس كارتر السيناتكر تابمي بينيت بنما تدريجيا

Benneteigr ممثبل لمكاليات المتحدة في المفاكضات تنظيـ  1977ف كالية جكرجيا سنة م
 . 3حمؼ األطمسي

كقد انتقد جانب مف الفقياء ىذا االتجاه لمرؤساء األمريكييف ، مف إشراؾ بعض أعضاء 
مجمس الشيكخ في مرحمة المفاكضات ، بحجة الخشية مف فقداف المجمس لحياده كاستقبللو 
عند التصكيت عمى المعاىدة . إضافة إلى مخالفة ذلؾ لركح الدستكر األمريكي الذم يحظر 

 الشيكخ ، كممارسة الكظائؼ الخاضعة لسمطة رئيس الجميكرية . الجمع بيف عضكية مجمس
 إبراـ المعاىدات ثـ االتفاقيات التنفيذية .سمطة أكال كعميو سنتناكؿ في ىذا الفرع 
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براميا أوال :    التوقيع عمى المعاىدة وا 
يتـ التكقيع عمى المعاىدات مف جانب رئيس الدكلة أك مف ، بعد نياية مرحمة التفاكض 

فبعد أف تكصؿ المفاكضكف عمى معاىدة قناة بنما ، قاـ الرئيس كارتر كرئيس بنما . يعكضو
 .  1977سبتمبر  7بالتكقيع عمى مشركع المعاىدة في 

غير أف ىذا التكقيع ال يعني إضفاء صفة اإللزاـ عمييا . إذ أف ما يكسب المعاىدة القكة 
قكؽ كااللتزامات عمى األطراؼ المكقعة التنفيذية ىك التصديؽ، الذم يتحقؽ بو ترتيب الح

 . 1كيكصؼ بأنو اإلعبلف الحقيقي عف إرادة تمؾ الدكلة ، عمى المعاىدة 
براـ كتتبايف الدساتير في تحديد ال لمعاىدات، تبعا لشكؿ اسمطة التي تتكلى ميمة التصديؽ كا 

ىذه الميمة تككف  في الدكؿ التي تعتنؽ النظاـ البرلماني أك الرئاسي فإففييا .فنظاـ الحكـ 
 .  2مشتركة بيف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية 

ذا كاف لمجمس الشيكخ دكر ىاـ في إبراـ المعاىدات ، بما يجعؿ تجاىمو مف جانب  كا 
الرؤساء مبرر لتعطيؿ المعاىدة مف جانبو . فإف المجمس حيف عرض المعاىدة عميو يككف 

رفضيا . فإذا أقرىا بأغمبية ثمثي أعضاءه  بصدد االختيار بيف أمريف ، إما إقرارىا أك
ذا رفضيا فإنيا تقبر كأف لـ تكف   . 3الحاضريف ، أصبحت قانكف مف قكانيف الدكلة . كا 

كقد جرل العمؿ بإقداـ رؤساء الكاليات المتحدة بإجراء اتصاالت بأعضاء لجنة الشؤكف 
 . 4لمعاىدة الخارجية بالمجمس ،  قبؿ الشركع في المفاكضات ، الخاصة بتمؾ ا

كيبلحظ أف مجمس الشيكخ يعد أكثر البرلمانات امتناعا عف التصديؽ عمى المعاىدات . فمف 
، لـ يصادؽ المجمس  1935إلى  1824معاىدة تـ تكقيعيا ، خبلؿ الفترة مف  9000بيف 

معاىدة فقط  . كما أف معاىدات ىامة لمكاليات المتحدة ، لـ تحصؿ  162منيـ إال عمى 
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كمعاىدة ضـ كالية  ،1920ة ثمثي األعضاء المجمس ، كمعاىدة فرسام سنة عمى أغمبي
كبركتكككؿ انضماـ  ،1898كمعاىدة التحكيـ اإلجبارم مع إنجمترا سنة  ،1844تكساس سنة 

 . 1 1925الكاليات المتحدة إلى محكمة العدؿ الدكلية الدائمة 
المعاىدات عمى مجمس عرض  كيبلحظ أف الرئيس األمريكي يتمتع بقدر مف الحرية في

فقد يعقد الرئيس المعاىدة ثـ يعدؿ عمى عرضيا عمى المجمس. كقد يعرضيا ثـ  ،الشيكخ 
يسحبيا قبؿ تصكيت مجمس عمييا . كىك في كؿ األحكاؿ غير ممـز بإتباع مشكرة كرأم 

 المجمس بشأف المفاكضات التي تسبؽ المعاىدات .
 ،اتجاه معيف في خصكص أم معاىدة  ىكما أف المجمس ال يستطيع إجبار الرئيس عم

 . 2كليس لو مناقشة أم معاىدة لـ يعرضيا عميو الرئيس األمريكي 
  األمريكي لالتفاقيات التنفيذية  سمطة إبرام الرئيسثانيا : 

يتكلى الرئيس األمريكي أك مف يفكضو تحت إشرافو إبراـ االتفاؽ التنفيذم ليككف ممزما 
 . 3االتفاؽ التنفيذم كؿ معاىدة أبرمت بكاسطة تبادؿ المذكرات لمكاليات المتحدة . كيقصد ب

كينفذ االتفاؽ التنفيذم بمجرد التكقيع عميو مف جانب الرئيس ، أم أنو ال يخضع لتصديؽ 
 . 4الككنغرس 

كسمطة الرئيس في إبراـ ىذه االتفاقيات قد استمدت مف العديد مف السكابؽ التاريخية قبؿ 
عقد ىذه االتفاقيات ترجع إلى ككنو الممثؿ األكحد لؤلمة في  . فصفة الرئيس في 1790

 . 5مجاؿ الشؤكف الخارجية ، كقيادة القكات المسمحة 
 كتنقسـ ىذه االتفاقيات التنفيذية إلى نكعيف :

                                                           
 . 112عادؿ محمد إبراىيـ أبك النجا : المرجع السابؽ ، ص / د. 1
2
 . 350د . أحمد شكقي محمكد : المرجع السابؽ  ، ص /  
 . 352، ص  1971كف الدكلي العاـ ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية  ،  د . شافعي بشير : القان/  3
 1972/ د . محمد سامي عبد الحميد : أصكؿ القانكف الدكلي العاـ ، المجمد األكؿ ، الطبعة األكلى ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،  4

 . 299.ص 
 . 300محمد عبد الصادؽ المميجي يكنس : المرجع السابؽ ، ص  /  5



188 
 

: الذم يعقده الرئيس بناء عمى تفكيض سابؽ مف جانب الككنغرس ، أك إجازة  النوع األول
كقانكف األمف  1934التجارم المخكؿ بمكجب قانكف التعريفة الحقة ، مثؿ اتفاؽ التبادؿ 

 . 1 1951المشترؾ 
: مف ىذه االتفاقات ىي التي تعقد مف جانب الرئيس كحده دكف تفكيض سابؽ  النوع الثاني

أك إجازة الحقة مف الككنغرس . كيدخؿ فيو االتفاقيات التي رفضت  مف جانب مجمس 
" في سنة  سانت ديمونجو" اتفاؽ مع  "  يودور روزفمتتالشيكخ ، كما حدث حينما أبـر " 

، تعيدت فيو الكاليات المتحدة بضماف استقبلليا ، مقابؿ تكلي الكاليات المتحدة إدارة  1905
" في ذلؾ : " لـ يعط الدستكر  تيودورروزفمتمما قالو الرئيس " جمارؾ تمؾ الدكلة . ك 

 . 2جك " ، لكف الدستكر لـ يمنع ما فعمتو " السمطة إلبراـ اتفاقية ىامة مع " سانت ديمكن
بعد رفضو مف مجمس  نيكاراجوا "اتفاقا تنفيذيا مع " تافات " عقد الرئيس "  1911كفي عاـ 

. كفيو تعيدت  1916الشيكخ . كظؿ العمؿ بو إلى أف صادؽ عميو مجمس الشيكخ في سنة 
 لكاليات المتحدة لجماركيا .الكاليات المتحدة بتأميف استقبلؿ تمؾ الدكلة مقابؿ تكلي ا

بؿ ، ىذا كال تقتصر األمكر التي تحكميا تمؾ االتفاقات التنفيذية عمى أمكر تنفيذية فقط
" عمى ىدنة مع ويمسون فقد اتفؽ الرئيس " .أمكر عمى درجة أكبر مف األىمية  تتعداىا إلى
مع بريطانيا  1940في سبتمبر  فرانكمين روزفمت " كاتفؽ الرئيس " ، 1918ألمانيا سنة 

مقابؿ مكافقة األخيرة عمى إنشاء  ،متحدة لبريطانيا عف خمسيف مدمرة عمى تنازؿ الكاليات ال
التي ، في بعض المناطؽ اإلستراتيجية ريكية قكاعد عسكرية بحرية كجكيةالكاليات األم

، في  الكسط   برمودافي الشماؿ ، إلى  نيو فوندالندتخضع لممممكة المتحدة . كتمتد مف 
اتفاؽ الرئيس فرانكميف ركزفمت  ) اتفاؽ األمـ  تـ 1943في عاـ ك  .3في الجنكب  ترينداداك

 .4المتحدة الخاص بالمساعدة كالتعمير ( 
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  1الفرع الثاني : سمطة الرئيس في االعتراف بالحكومات األجنبية 
تص باالعتراؼ إذا كاف الدستكر األمريكي قد خبل مف النص عمى السمطة التي تخ

عتراؼ لمرئيس بيذه العرؼ الدستكرم قد استقر عمى اال إال أف ،الحككمات الجديدة ب
تمكنو مف التأثير عمى كضع الحككمات غير ، مكانة كبيرة  بيذا استمد. ك 2سمطاتال

 المعترؼ بيا .
حيث كانت  ، 1979بالحككمة الصينية سنة  كارتر "كىك ما حدث حينما اعترؼ الرئيس " 

قبؿ ىذا التاريخ ، تستخدـ حؽ الفيتك في المجمس األمف ، إليقاؼ أم  قرار  الكاليات المتحدة
 . 3يقتضي باالعتراؼ بالصيف الشعبية 

التمثيل الدبموماسي المتبادل مع لمدول  -الفرع الثالث : اعتماده لممبعوثين الدبموماسيين 
 –األجنبية 

 . 4في مختمؼ أنكاع الحككمات رؤساء الدكؿ  ؿكاعتماد الممثميف الدبمكماسييف ميمة ب قـكي
 .عينيـ بعد مكافقة مجمس الشيكختك ، ترشيح السفراء كالقناصؿ الرئيس األمريكي  كعميو يتكلى

كما يقكـ أيضا باستقباؿ السفراء كسائر كزراء  الدكؿ األجنبية .كىك يستمد ىذا االختصاص 
 مف ككنو ممثبل لؤلمة . 

 كي في ظل الظروف االستثنائية :اختصاصات الرئيس األمري لثالمطمب الثا
بجكار االختصاصات الكثيرة التي تثبت لمرئيس في ظؿ الظركؼ العادية . فإف ثمة 

.فإذا كاف الرئيس عميو التقيد 5اختصاصات أخرل أكثر اتساعا في ظؿ الظركؼ االستثنائية 

                                                           
 كما بعدىا .                                                        270المقاؿ  السابؽ ، المرجع السابؽ ، ص رئيس الكاليات المتحدة األمريكية ، د .سعد عصفكر : /  1

 ك ما بعدىا . 337د . أحمد شكقي محمكد : المرجع السابؽ ، ص  –    
 . 277/ حميد الساعدم : المرجع السابؽ ، ص  2
3
 . 691/ حمٌد الساعدي : المرجع السابق ، ص  
 . 361عادل محمد إبراهٌم أبو النجا : المرجع السابق ، ص / د.4
5
 من هذه الرسالة .   390 – 362/ لقد سبق أن أشرنا إلى مفهوم الظروف االستثنائٌة ، ارجع للصفحة رقم  
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ارجية قد بمبدأ المشركعية . فإف تعرض الدكلة أك النظاـ العاـ فييا لمخاطر داخمية أك خ
 . 1يبرر الخركج عمى مبدأ المشركعية 

 -كلقد أقر القضاء في أمريكا لئلدارة ، سمطة اتخاذ إجراءات معينة لمكاجية بعض األزمات 
ف اتسمت ىذه اإلجراءات بمخالفة القكانيف السارية ،  -في ظؿ الظركؼ االستثنائية  حتى كا 

 نظاـ العاـ .إذا كاف لذلؾ ما يبرره ، أم بغرض المحافظة عمى ال
 ،بيد أف الفقو قد اختمؼ حكؿ أساس تبرير ىذه الظركؼ فيناؾ مف قاؿ بنظرية الضركرة 

كىناؾ مف بررىا بأف القكاعد القانكنية قد كضعت أساسا في مكاجية جميع الظركؼ العادية 
كاالستثنائية . بينما ذىب فريؽ ثالث إلى أف كاجب اإلدارة األساسي يتمثؿ في الحفاظ عمى 

 .  2فيك الذم يبرر نظرية الظركؼ االستثنائية ، لنظاـ العاـ كحماية سير المرافؽ العامة ا
ففي الكاليات المتحدة األمريكية تعرضت الدكلة في بداية نشأتيا الضطرابات داخمية 

كتعدد القكميات ، بسبب تبايف الكاليات مف حيث اإلمكانات االقتصادية ، كلمخاطر خارجية 
 . 3ير بيف البيض كالسكد في التمتع بالحريات كالحقكؽ العامة كالتمييز الكب

قد ترد في بعض النصكص ، كسمطة الرئيس األمريكي في ظؿ الظركؼ االستثنائية 
كما قد ترد في بعض القكانيف تسمى بقكانيف الطكارئ . كما قد يمارسيا استنادا  ة ،الدستكري

أف المحكمة العميا األمريكية قد  كهىذا كننإلى تفكيض تشريعي مف جانب الككنغرس . 
 . 4اعترفت لمرئيس بيذه السمطة 

                                                           
                           .                                                                                                                             07، ص  1987سالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة القاىرة ، سنة / د . أحمد مدحت عمي : نظرية الظركؼ االستثنائية ، ر  1
 .  128، ص  1976لمقرارات اإلدارية ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، د . سميماف محمد الطماكم : النظرية العامة  –
 / د. محمد شريؼ إسماعيؿ عبد المجيد : سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية ، رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة عيف شمس ،2

 . 275، ص  1989سنة 
ك نتيجة لذلؾ تعرضت إلى ىجـك  1776/ يكليك /4عشر في أمريكا الشمالية استقبلليا عف التاج البريطاني في  / أعمنت المستعمرات الثبلث  3

خارجي مف قبؿ المحتميف كما أنيا تعرضت إلى اضطرابات ك فتف داخمية لؤلسباب المشار إلييا ك نتيجة لذلؾ كقعت حرب أىمية في الكاليات 
 ( . 1865 – 1861الجنكبية  لمفترة بيف )

   154 – 153د. يحي الجمؿ  : األنظمة السياسية المعاصرة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، ص  -
  125 عادؿ محمد إبراىيـ أبك النجا : المرجع السابؽ ، ص / د.  4
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إف الدستكر األمريكي لـ يفرد لكؿ حاالت الظركؼ االستثنائية ) األحكاـ العرفية كحالة 
بؿ ترؾ ذلؾ الختصاص  ،الطكارئ  كالحالة االستثنائية ( أحكاما خاصة لكؿ منيا عمى حده 

 ية لمكاليات . السمطة االتحادية كالسمطة المحم
كلقد كضع المؤسس الدستكرم في أمريكا نصكصا خاصة تحسبا لمكاجية الظركؼ 

، التي بينت أف الظركؼ  1منيا ما كرد في القسـ الثامف مف المادة  األكلى  ،االستثنائية 
لكف الرئيس األمريكي كىك رئيس السمطة ، االستثنائية مف ضمف صبلحيات الككنجرس 

دخؿ الكاليات المتحدة في حركب مف دكف أف يعمف عف ىذه الحركب قد أ، التنفيذية 
، بالرغـ مف أتو ىك المختص بذلؾ .إضافة إلى المادة الرابعة في القسـ الرابع  2الككنغرس 

 . 3منيا 
كيتبيف مف تحميؿ ىذيف النصيف أف اختصاص السمطة التنفيذية االتحادية  كالسمطة التنفيذية  

ؼ االستثنائية اختصاص استثنائي ، ألف القسـ الثامف  مف المادة في الكاليات في الظرك 
األكلى قد منح الككنجرس كقاعدة عامة صبلحية اتخاذ اإلجراءات لمعالجة الظركؼ 

 االستثنائية . 
أما ما جاء في القسـ الرابع مف المادة الرابعة  فقد خكؿ السمطة التشريعية المحمية طمب 

لية لمكاجية الظركؼ االستثنائية ، كفي حالة استحالة اجتماعيا ، المساعدة مف السمطة الفدرا
فممسمطة التنفيذية المحمية طمب ىذه المساعدة ، كذلؾ لرد مخاطر الحرب كاالضطرابات 

 الداخمية . 

                                                           
رس عمى : ) ....كضع أحكاـ في بياف سمطة الككنغ 1787/ نصت فقرات القسـ الرابع مف المادة األكلى مف الدستكر األمريكي الصادر سنة  1

مى السفف ك دعكة الميميشيا إلى تنفيذ فكانيف اإلتحاد ك قمع التمرد ك صد الغزك (. كذلؾ )....إعبلف الحرب ك التفكيض برد االعتداء ك االستيبلء ع
إعبلف الحرب . ك لكف الرئيس بصفتو البضائع ك كضع قكاعد تتعمؽ باإلسنبلء عمى الغنائـ في البر ك البحر ( . إذ أف الككنغرس كحده يستطيع 

 – 1957( ك حرب الفيتناـ )  1953 – 1950القائد العاـ أدخؿ الكاليات المتحدة في حركب دكف أف يعمنيا الككنغرس ك تشمؿ الحرب الككرية  ) 
 .    1958( ك التدخؿ في لبناف عاـ  1917 – 1914( ك حرب المكسيؾ )  1975

 .   276، ص  جع السابؽالمر / د  حميد الساعدم :  2
عمى : " تضمف الكاليات المتحدة لكؿ كالية مف  1787/ تنص المادة الرابعة كتحديدا في القصـ الرابع منيا مف الدستكر األمريكي الصادر سنة 3

لمحمية أك السمطة التنفيذية ) ىذا اإلتحاد حككمة ذات نظاـ جميكرم ، كتحمي كبل منيا مف الغزك . كما تحمييا بناء عمى طمب الييئة التشريعية ا
 في حالة تعذر انعقاد الييئة التشريعية ( مف أعماؿ العنؼ الداخمية " .  
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إال أنو مف الناحية العممية فإف رئيس الجميكرية يتمتع بصبلحيات كاسعة في ظؿ الظركؼ 
ركؼ يتكجب اتخاذ إجراءات سريعة كعاجمة ال تحتمؿ التأخير االستثنائية . ففي ىذه الظ

كالحقيقة أف ىذا االعتبار كاف دائما . المترتب في حالة اتخاذىا مف طرؼ السمطة التشريعية 
كراء تفكيض رئيس الجميكرية بعض الصبلحيات التشريعية كاتخاذ بعض اإلجراءات لمكاجية 

عض الفقياء األمريكاف الذيف أعمنكا أف رئيس الدكلة الظركؼ االستثنائية .كىك ما أشار إليو ب
 . 1ىك المصدر األساسي لمتشريع في الظركؼ االستثنائية 

ىذا كلقد أصدرت السمطة التشريعية )الككنجرس ( كثيرا مف التشريعات إباف الحرب العالمية 
مف ىذه استثنائية في الظركؼ الطارئة . ك  سمطاتتخكؿ رئيس الدكلة ، األكلى كالثانية 

 1941،  1940كذلؾ في سنة ك  1917 مايك سنة 18في التشريعات قانكف التعبئة الصادر 
صدرت عدة قكانيف تخكؿ لمرئيس السمطة بأف يعطي أكلكية الحتياجات أسمحة البحرية 

 . 2كالجيش عمى أم صادرات أك احتياجات ألم جية أك مؤسسة أخرل 
برزت الرغبة في تركيز كثير مف السمطات في يد كعند ظيكر بكادر الحرب العالمية الثانية 

قاـ لمكاجية خطر الحرب . كعميو  ،مف أجؿ تحقيؽ كحدة العمؿ كسرعتو ،رئيس الدكلة 
بدعكة الككنغرس إلى االنعقاد ، ثـ طالبو بتفكيضو سمطات كاسعة لمدفاع  ويمسونالرئيس 

بمكجب قانكف  الككنغرسكضو عف أمف الكاليات المتحدة ضد اعتداءات ألمانيا المتكررة ، فف
كىي صبلحية  استثنائية ، بسمطات 3 1917سنة  Select service and actالتجنيد 

الذم خكؿ رئيس Land las actفرض التجنيد اإلجبارم في كقت السمـ كالحرب . كقانكف  
الدكلة  صبلحية بيع كشراء السفف كالطائرات كالمستمزمات العسكرية  كالحربية . كفي عاـ 

صدر قانكف يخكؿ الرئيس حؽ استخداـ القكة العسكرية لقمع حركات العصياف  1952

                                                           
 . 167، ص  2009/ د . عمي يكسؼ الشكرم : رئيس الدكلة في اإلتحاد الفيدرالي ، ايترؾ لمطباعة كالنشر ، القاىرة ،  1
2
 . 462 – 461/ د حازم صادق : المرجع السابق ، ص  
3
 . 410/ د حازم صادق : نفس المرجع ، ص  
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قانكنا   1961كالمؤامرات كالتجمير كالتمرد عمى السمطة كما أصدر الككنجرس في عاـ 
 . 1خميج الخنازيرصبلحية رد العدكاف عف الكاليات المتحدة في أزمة  كندييفكض الرئيس 

ي ال يحبذ ظاىرة تفكيض السمطة التشريعية لتعارضو مع عمى أف غالبية الفقو األمريك
النصكص الدستكرية التي تقصر سمطة التشريع عمى البرلماف ، كما أنو يتعارض أيضا مع 

 مبدأ الفصؿ بيف السمطات . 
 -النظام شبو رئاسي  - في فرنسااختصاصات رئيس الدولة  سمطات و المبحث الثالث : 

 .تكتدخؿ في كثير مف المجاال، ة كلة الفرنسي متعدداختصاصات رئيس الدإف سمطات ك 
قد ساعدت عمى تقكية مركزه عمى حساب  ديد مف السمطات اليامة كالفعالة .فيك يتمتع بالع

أف يبذؿ الفرنسي أف عمى الرئيس الفرنسي  1958الكزارة . كتقرر المادة الخامسة مف دستكر 
السير المنتظـ لمسمطات  –اعتباره حكما جيده لتحقيؽ احتراـ الدستكر ، كىك الذم يضمف ب

العامة كاستمرار بقاء الدكلة كاحتراـ مجمكعة الدكؿ الفرنسية كالمعاىدات ، كما أنو يباشر 
سمطات أخرل باالشتراؾ مع الحككمة كيمارس اختصاصات أخرل بمفرده ، كما يتمتع 

ؿ المجاؿ التنفيذم بسمطات كاسعة في ظؿ الظركؼ االستثنائية . كتمتد تمؾ السمطات لتشم
اختصاصات رئيس الدكلة في سمطات ك كسكؼ نتكلى بالبحث في . 2كالتشريعي كالقضائي 

 عمى النحك التالي : الدستكر الفرنسي
 .في فرنسا االختصاصات السياسية لرئيس الدكلة  -
 .في فرنسا  االختصاصات التنفيذية لرئيس الدكلة -
 .في فرنسا  االختصاصات التشريعية لرئيس الدكلة -
 .لرئيس الدكلة في فرنسا  االختصاصات القضائية -
 اختصاصات رئيس الدكلة الفرنسية في الظركؼ االستثنائية .  -
 

                                                           
 .                                                                                                    313د حميد  الساعدم : المرجع السابؽ ، ص  /1
 .  168 – 167د . عمي يكسؼ الشكرم : نفس المرجع ، ص   – 
2
 . 396م أبو النجا : لمرجع السابق ، ص / عادل محمد إبراهٌ 
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 لسياسية  لرئيس الدولة في فرنسا المطمب األول :  االختصاصات ا
كالتي سكؼ نتناكؿ بالدراسة االختصاصات السياسية لرئيس الدكلة في الظركؼ العادية 

دعكة البرلماف لبلنعقاد ك ؿ في كضع السياسة العامة ، كحؽ المجكء إلى استفتاء الشعب تتمث
 سنتناكليا عمى النحك التالي :كابـر المعاىدات كعميو كفض دكراتو كحمو كتكجيو رسائؿ إليو .

 :  وضع السياسية العامة  الفرع األول
) السياسة ة العامة الدكل بكضع السياسة األكؿيقـك رئيس الدكلة باالشتراؾ مع الكزير 

إلى أف الكزير األكؿ لو الحؽ في تقديـ  كيجب أف نشير ىنا  السياسة الخارجية (.الداخمية ك 
عداد البرامج  إضافة إلى أنو ىك الذم  ،التي ليا عبلقة بالسياسة العامة االقتراحات ، كا 
 .1يتكلى تنفيذ برامج الحككمة 

: "  تكمؼ الحككمة بكضع  1958الصادر سنة  مف الدستكر الفرنسي 20كطبقا لممادة 
السياسة العامة " . كتخكؿ المادة التاسعة مف نفس الدستكر لرئيس الجميكرية الحؽ في 

 رئاسة جمسات مجمس الكزراء . كيتـ كضع السياسة العامة في ىذه الجمسات . 
مة في المسائؿ اليا يتخذكف  القرارات -لرئيس ديغكؿ مثبل ا -كلقد كاف بعض رؤساء فرنسا 

 . 2السياسية بأنفسيـ 
 : حق المجوء إلى االستفتاء الفرع الثاني 

االستفتاء ىك المجكء إلى الشعب ألخذ رأيو في أمر مف األمكر العامة. كقد يككف االستفتاء 
سياسيا إذا قصد بو  معرفة رأم الشعب في قضية سياسية معينة . كقد يككف االستفتاء 

معرفة رأم الشعب حكؿ دستكر معيف . أك مادة مف مكاده . كقد يككف  دستكريا إذا كاف ىدفو
 . 3االستفتاء تشريعيا إذا انصب عمى تشريع عادم

                                                           
1
 / Jean Massot : La présidence de la république en France ,Paris , 1986 , p124 . 

2
 / Georges  Burdeau ,Francis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel , 26

eme 
édition  , L G D J ,  

1999,  p  521 , 522 . 
 – 89، ص  1987غني بسيكني عبد اهلل : القانكف الدستكرم ، المبادئ العامة ، الدستكر المبناني ، المكتبة القانكنية ، الدار الجامعية ، / عبد ال 3

91  . 
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لرئيس الجميكرية سمطة المجكء إلى  1958الصادر سنة كلقد خكؿ الدستكر الفرنسي  
حؽ  منو .فقد نصت المادة الحادية عشر عمى : " 89ك  11االستفتاء طبقا لنص المادتيف 

كذلؾ بناء عمى اقتراح الحككمة ، أثناء  ،ية في إجراء استفتاء تشريعي عاـ رئيس الجميكر 
 أدكار انعقاد البرلماف أك بناء عمى اقتراح مشترؾ مف المجمسيف بذلؾ... ".

 ؿ الدستكر تككف لرئيس الجميكرية مف الدستكر عمى أف : " مبادرة تعدي 89نصت المادة ك 
ير األكؿ أك أعضاء البرلماف . كيجب أف يتـ التصكيت عمى مشركع بناء عمى اقتراح الكز 

التعديؿ مف قبؿ المجمسيف في نفس الكقت . كيصبح التعديؿ نيائيا بعد إقراره مف الشعب في 
 استفتاء عاـ..." .

أف رئيس الجميكرية ال يستطيع استفتاء الشعب دكف اقتراح العامة كعمى ذلؾ ، فالقاعدة 
.كلقد باشر رؤساء فرنسا حؽ االستفتاء في عدة حاالت 1أك المجمسيف صادر مف الحككمة 

 : 2منيا 
 المتعمؽ بمشركع قانكف خاص بتقرير مصير شعب الجزائر .  80/01/1961استفتاء  -
  .  Maas trick الخاص بالتصديؽ عمى معاىدة   20/09/1992استفتاء  -
جعميا  ةدة الرئاسية لرئيس الجميكريالمتعمؽ بالمدة الزمنية لمعي 24/09/2000استفتاء  -

 .خمس سنكات 
 المتعمؽ بالدستكر األكركبي. 29/05/2005استفتاء  -
كالمبلحظ أف معظـ المشركعات التي عرضت عمى الشعب في استفتاء، كانت مقدمة مف  

الحككمة بناء عمى تكجيو مف رئيس الجميكرية. كلـ يتقدـ البرلماف باقتراح أم مشركع مف 
 .3القكانيف التي تـ االستفتاء عمييا  مشركعات

 

                                                           
1
/  Georges Burdeau , Francis Hamon , Michel Troper : droit constitutionnel  :op.cit , p , 546 

2
 / Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  

Droit Constitutionnel , 3
ème

 édition , Dalloz , 2000 ,  p 640. 
3
/ André Hauriou , Jean Gicquel , Gélard P   : Droit Constitutionnel et Institutions politiques , 7

ème
 

édition , 1980 , p466. 
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 توجيو رسائل إليو البرلمان لالنعقاد وفض دوراتو وحمو و  : دعوة الفرع الثالث
  دورات البرلمان: أكال 

 .  1958مف دستكر   28الدكرات العادية لمبرلماف الفرنسي تنعقد بقكة القانكف طبقا لممادة 
عمى طمب الكزير األكؿ أك أغمبية األعضاء الذيف أما الدكرات غير العادية ، تنعقد بناء 

 29تتككف منيـ الجمعية الكطنية . كذلؾ لمنظر في جدكؿ أعماؿ  محدد طبقا لنص المادة 
 .1مف ذات الدستكر

مف ذات الدستكر عمى أنو : " في عدا الحاالت التي يجتمع فييا  30كلقد نصت المادة 
لماف كفض دكراتو بمكجب مرسـك صادر مف رئيس البرلماف بقكة القانكف يككف انعقاد البر 

الجميكرية ". كعمى ذلؾ فإف اختصاص رئيس الجميكرية في ىذا الشأف يخضع لقاعدة 
التكقيع المجاكر مف قبؿ رئيس مجمس الكزراء ، فيما عدا الحاالت التي ينعقد فييا البرلماف 

 .2بقكة القانكف " 
يتعمؽ بطمبات دعكة البرلماف لبلنعقاد في دكرات كلقد تمتع رؤساء فرنسا بحرية كبيرة فيما 

الطمب الذم تقدمت بو األغمبية 1960سنة  De Gaulleغير عادية .فرفض الجنراؿ 
كافؽ الرئيس  المنتخبة بشأف إصدار مرسـك الجتماع الجمعية الكطنية لدكرة استثنائية . بينما

Valery Giscard d’Estaing   3ع عمى طمب مف ىذا النك  1979سنة . 
 : 4كيككف انعقاد البرلماف بناء عمى دعكة مف رئيس الجميكرية في حاالت محددة ىي 

طمب الرئيس مف البرلماف االستماع إلى رسالة  يكجييا لو كىذه الحالة ىي ال تتطمب  -1
 تكقيعا مجاكرا .

                                                           
1
 /Jean Massot : op.cit , p133 et s. 

2
 / Louis Favoreu Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G    :  op. 

cit, p 642 et s . 
3
 / Louis Favoreu Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni 

G    :op.cit p 646 et s. 
4
/ Jean Massot :op.cit , p133-134                                                                                                     

- Louis favoreu Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G     : op.cit 

, p 646 et s . 
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 طمب  الكزير األكؿ دعكة البرلماف فيما بيف ادكار االنعقاد لدراسة جدكؿ محدد . -2
 طمب األغمبية مف أعضاء الجمعية الكطنية دعكة البرلماف لدكرات غير عادية. -3
حالة تعديؿ الدستكر، إذا قرر رئيس الجميكرية عرض مشركعو عمى البرلماف مجتمع  -4

 بشكؿ مؤتمر.
مف دستكر  16حالة استعماؿ رئيس الجميكرية صبلحياتو المنصكص عمييا في المادة  -5

 . 1958سنة 
 متع رئيس الجميكرية بسمطة فض ك إنياء دكرات اجتماع البرلماف .كذلؾ يت 

 حل البرلمان : : ثانيا
 -غرفتي البرلماف  -يجكز لرئيس الجميكرية بعد استشارة الكزير األكؿ كرئيسي المجمسيف 

 . 1أف يقـك باإلعبلف عف حؿ الجمعية الكطنية 
في مدة ال تقؿ عف   - مرسكـ رئاسي -كتجرم االنتخابات عقب صدكر مرسكـ الحؿ 

 عشريف يكما ، كال تزيد عمى أربعيف يكما عمى األكثر ، مف التاريخ اتخاذ قرار الحؿ .
كتجتمع الجمعية الكطنية بحكـ القانكف مف يـك الخميس التالي النتخابيا . فإذا ما كقع ىذا 

لمدة خمسة  االجتماع في غير المكعد المحدد لمدكرات العادية ، تفتح دكرة بحكـ القانكف
 عشرة يكما.

، ال يجكز حؿ الجمعية الكطنية مرة أخرل خبلؿ  1958مف دستكر  12كطبقا لنص المادة 
 .2السنة التي تمي انتخابيا 

كنبلحظ مف النصكص السابقة أف رئيس الجميكرية لو سمطات كاسعة في حؿ الجمعية 
 كقيع مجاكر .الكطنية . كىي مف السمطات الخاصة التي يمارسيا بمفرده بدكف ت

 لـ تحدد أسباب الحؿ إال أف ىناؾ عدة ضمانات نذكر منيا :  ك 
                                                           

1
 . ٌنصب الحل على مجلس الشٌوخ مجلس الجمعٌة الوطنٌة وال أي األولىسلطة الحل تقتصر فقط على الغرفة /  

2
  / Jean Massot : op . cit ,  p133.       

 -  André Hauriou Jean Gicquel , Gélard  P  : op cit ,  p470. 

-  Georges  Burdeau ,Francis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel,  op . cit, p 545. 

- Georges Berlia : Le président de la République dans la constitution du 1958 , Revue du Droit public , 

n 1 , janvier , février , 1959 , p76 et s. 
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ضركرة قياـ رئيس الجميكرية باستشارة الكزير األكؿ كرئيسي المجمسيف . فبالرغـ مف أف  -
 . 1االستشارة كجكبية إال أف األخذ بيا غير ممـز

رة ثانية قبؿ مضي سنة عدـ جكاز استعماؿ رئيس الجميكرية لحؽ حؿ الجمعية الكطنية م -
 . 2عمى المجمس الجديد 

عدـ جكاز المجكء إلى حؿ الجمعية الكطنية أثناء استخداـ السمطات الممنكحة لمرئيس  -
السمطات التي يتمتع بيا الرئيس أثناء الظركؼ  - 1958مف الدستكر  16بمقتضى المادة 

 . 3االستثنائية 
عيف يكما عمى األكثر مف تاريخ اتخاذ قرار ضركرة كجكد جمعية كطنية في خبلؿ مدة أرب -

 حؿ . كتنعقد بقكة القانكف في يـك الخميس التالي النتخابيا .
فترة ما بيف ادكار االنعقاد ، يتـ فتح دكرة بحكـ القانكف لمدة ال تتعدل فإذا تزامف ذلؾ ك 
 خمسة عشرة يكما .

 ضركرة اجتماع مجمس الشيكخ عندما تحؿ الجمعية الكطنية .  -
 :  4كلقد استعمؿ حؽ الحؿ في عدة مكاضع منيا 

عمى اثر سحب الثقة مف الحككمة التي كاف يرأسيا  الكزير األكؿ  09/10/1962بتاريخ  -
Pompidou . ك كاف النكاب تتجو نيتيـ إلى تأنيب رئيس الجميكرية ، 

بناء عمى رغبة رئيس الحككمة مف أجؿ الخركج مف المأزؽ الذم  20/05/1968في  -
. كالذم  1968التي تعرضت لو فرنسا في مايك  كر عمى إثر االضطرابات الطبلبية تط

                                                           
1
 /  Georges Berlia : op . cit ,  p 77. 

- Philippe Ardant  :  Institutions Politiques et Droit constitutionnel , Paris , édition 1989 ,  p 505-.506. 
2
 / Georges Berlia : op . cit ,  p 77.                                                                                                                                      

- Philippe Ardant  :  Institutions Politiques et Droit constitutionnel , op . cit ,  p 505. 
3
/  Philippe Ardant ; Institutions Politiques et Droit constitutionnel ,op . cit , p506. 

4
  / Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  

Droit Constitutionnel ,op . cit , p 640 – 641 . 
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ترتب عميو شؿ حركة المرافؽ، ماعدا الكيرباء كالغاز كالصحؼ. ككاف المقصكد منو ىك 
 . 1دعـ النظاـ الحككمي عف طريؽ الشعب . كأخذ رأيو في النظاـ الحاكـ 

ميتراف   Mitterrandستعممو رئيس ، قد ا 14/05/1988كفي  1981/ 22/05في  -
 إليجاد تكافؽ بيف التكجيات السياسية لرئيس الجميكرية ك األغمبية البرلمانية .

لتأييد سياستو   Jacques Chiracاستعممو الرئيس جاؾ شيراؾ  21/04/1997في  -
 بشأف أكربا .

 حق توجيو رسائل  : ثالثا
طبة البرلماف لرئيس الجميكرية حؽ مخامنو  18طبؽ لممادة  1958لقد أعطى دستكر سنة 

كال تككف  ،يكمؼ أحد الكزراء بذلؾ نيابة عنوكيقـك بإلقائيا بنفسو ، أك  ،برسائؿ يكجييا إليو
محبل لممناقشة. كيمكف أف تكجو إلى البرلماف في غير أكقات انعقاده ، كبالتالي ينعقد 

 . 2المجمس مف أجؿ سماعيا 
التي ال يشترط فيو التكقيع شخصية الخاصة بالرئيس ، ك حقكؽ العمى أف ىذا الحؽ مف ال

المجاكر. فيك يستعممو بحرية مطمقة . كما أنو ال يشترط فيو أف تسبؽ باستشارة مف جية 
إال  ،ئؿ لمبرلماف في الدساتير السابقة.كلقد تقرر حؽ رئيس الجميكرية في تكجيو رسا 3معينة 

 . 4يمقي خطابا بيف جدرانو أنو كاف يمنع عنو الدخكؿ إلى البرلماف ، ك 
 : إبرام المعاىدات  الرابعالفرع 

لجميكرية سمطة إبراـ المعاىدات لرئيس ا 1958خكؿ الدستكر الفرنسي الصادر سنة 
 . 55-54-53-52التصديؽ عمييا ، كفقا لنصكص المكاد ك 

                                                           
1
 /. Philippe Ardant : Institutions Politiques et Droit constitutionnel ,op . cit , p506. 

2
/ GergesBerlia : op. cit ,  p76 .                                                                                                                                    

- Georges Burdeau ,Francis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel ,  op . cit , p 545 . 
3
/ GergesBerlia : op. cit ,  p76 .                                                                                                                                 

-  Georges  Burdeau ,Francis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel , op . cit , p 545  
4
 / André Hauriou Jean Gicquel , Gélard P  ; op cit , p 473 – 474. 
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كيستخمص مف ىذه النصكص أف المعاىدات تنقسـ إلى عدة أقساـ ، كذلؾ مف حيث 
 : 1دخكليا حيز التنفيذ كىي  إجراءات

معاىدات يختص رئيس الجميكرية بالتصديؽ عمييا ، كذلؾ بعد المفاكضات التي يمكف أف -
 يقـك بيا بنفسو أك يفكض غيره فييا .

معاىدات يكتفي فييا بإقرار الكزير األكؿ أك كزير الداخمية أك أم مفاكض مخكؿ لو ىده  -
رئيس الدكلة كيكتفي بإطبلعو عمى ىذه  السمطة كىي ال تطمب تصديؽ عمييا مف

 المفاكضات .
  ،لصمح كالتجارة كالتنظيـ الدكليكىي المتعمقة  با ،ات تتطمب مكافقة البرلماف عمييا معاىد -
تمؾ التي تحمؿ الدكلة شيئا مف النفقات أك التي تتضمف تعديؿ النصكص ذات الطبيعة ك 

تتطمب النزكؿ عف أراضي أك بداؿ أخرل  الدستكرية ، أك الخاصة بحالة األشخاص أك التي
 بيا أك ضميا . كبالتالي ال يجكز التصديؽ أك المكفقة عمييا إال بقانكف .

كىي التي ، معاىدات تتطمب مكافقة السكاف ذك الشأف عمييا بجكار المكافقة البرلمانية  -
 تتضمف تنازؿ أك ضـ لؤلراضي .

ماميا بقرار مف كيككف إت ،مكافقة عمييا عديؿ دستكرم قبؿ المعاىدات تتطمب إجراء ت -
عمى إببلغ رئيس الجميكرية أك الكزير األكؿ أك أم مف  ءكذلؾ بنا ،المجمس الدستكرم 

رؤساء مجمسي البرلماف . كبالتالي البد مف إجراء التعديؿ الدستكرم ، ثـ إجراء التصديؽ 
 عمييا .

 فرنسي لا ي النظام شبو الرئاسيالمطمب الثاني: االختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة ف
ف أا لمسمطة التنفيذية . فيجب عميو سييستمد رئيس الدكلة ىذه االختصاصات باعتباره رئ 

نشاء كتنظيـ يتخذ كؿ ما مف شأنو تنفيذ القانكف عف طريؽ كضع القكاعد ال بلزمة لتفسيره . كا 
دارة مؤسسات الدكلة حتى تؤدم خدماتيا لمك  حيث تشمؿ ح العاـ . مكاطنيف تحقيقا لمصالا 

عفاؤه مف منصبو  اختصاصات الرئيس في ىذا الصدد عدة أمكر منيا تعييف الكزير األكؿ كا 
                                                           

1
/  Jean Massot; op . cit ,  p 145 
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عفاؤىـ مف مناصبيـ ح اتر بناء عمى اق بناء عمى تقديـ استقالة الحككمة ، تعييف الكزراء كا 
تخاذ كيككف لو صكت معدكد حيف ابترأس مجمس الكزراء كذلؾ الكزير األكؿ . يقـك الرئيس 

القرارات . لمرئيس تعييف طائفة مف كبار المكظفيف . يقكـ الرئيس بالتكقيع عمى األكامر 
كيقكـ كذلؾ بإبراـ المعاىدات المداكلة فييا في مجمس الكزراء ، كالقرارات كالمراسيـ التي تتـ 

 التي نص عمييا الدستكر الفرنسي إلى غير ذلؾ مف االختصاصات   1كالتصديؽ عمييا 
 ر إلييا عمى النحك التالي :كسنشي

 والعزل ن يتعيالالفرع األول : سمطة رئيس الدولة في 
عفائيم ي: تعي أوال  من مناصبيم ورئاسة مجمس الوزراء ن رئيس الوزراء والوزراء وا 

فإف لرئيس  1958ة مف الدستكر الفرنسي لسنة طبقا لنص المادتيف الثامنة كالتاسع
عفائيـ مف كظائفيـ كرئاسة مجمس الكزراء كؿ كالكزراء ير األالجميكرية سمطة تعيف الكز   .كا 

عمى أف نصكص الدستكر قد فرقت بيف تعيف رئيس الكزراء ، كباقي أعضاء الحككمة . 
فتعييف الكزير األكؿ يككف مف قبؿ رئيس الجميكرية .إال أف رئيس الجميكرية مقيد بأف يختار 

عمى أغمبية أصكات الناخبيف في المجمس الكزير األكؿ مف بيف أعضاء الحزب الذم تحصؿ 
 . 2النيابي ، حتى كلك كاف ينتمي إلى حزب معارض لسياسة الرئيس

يككف اإلعفاء مف منصب  مؾ سمطة التعيف يممؾ سمطة العزؿ كبالنظر لقاعدة أف مف يم
 لكف بشرط أف يقدـ الكزير األكؿ استقالتو لمرئيس .ك الكزير األكؿ في يد رئيس الجميكرية 

 Georges Pompidou قد قدـ عديد مف الكزراء األكائؿ استقاالتيـ مف تمقاء أنفسيـ مثؿكل
مية نجد أف رئيس الجميكرية ىك الذم دفع م.إال أنو مف الناحية  الع 3 1968 – 1962سنة 

كزراءه إلى تقديـ استقالتيـ ، كذلؾ عف طريؽ رفضو التكقيع عمى القرارات المتداكلة  في 
 . 4أك حتى مف الجمعية الكطنية عمى سحب الثقة مف الكزراء مجمس الكزراء ،

                                                           
1
 . 399/ عادل محمد إبراهٌم أبو النجا : المرجع السابق ، ص  

2
 / Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  

Droit Constitutionnel ,op.cit  ,  p 638 . 
3
/Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  Droit 

Constitutionnel ,  op . cit,, p 638 
4
/ André Hauriou , Jean Gicquel , Gélard P  : op.cit, p395 . 
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إقالة رئيس الكزراء  1976سنة   Valery Giscard d’Estaing كلقد استطاع الرئيس
Jacques Chirac ككذلؾ ،  عندما أراد أف يمارس سمطاتو الفعمية كرئيس لمحككمة
 .  19841سنة Pierre Mauroy  أقاؿ رئيس الكزراء Mitterrand الرئيس 

كلكف بناء عمى اقتراح مف الكزير ، مرسـك مف رئيس الجميكرية بتعييف الكزراء فيككف  أما
  .كيككف لرئيس الجميكرية باإلضافة إلى ىذه السمطات ، رئاسة مجمس الكزراء. األكؿ 

. كيككف لو أيضا  2كيتكلى إدارة المناقشات كيككف لو صكت معدكد عند اتخاذ القرارات 
 في مجمس الكزراء.  خذةالتكقيع أك الرفض عمى المراسيـ المت الحرية في

في العديد مف األعماؿ المتخذة في الفترات  ىذه السمطة Mitterrandكلقد استعمؿ الرئيس 
عمى أنو يجب أف  . التي  كانت األغمبية البرلمانية فييا مختمفة سياسيا عف تكجيات الرئيس 

في حالة رفضو التكقيع عمى بعض  -مس الكزراء يبيف الرئيس شفاىة تحفظاتو أماـ مج
 . 3 -األعماؿ

 أعضاء المجمس الدستوري  تعيين : ثانيا
المجمس الدستكرم في فرنسا ىك ىيئة ذك طبيعة سياسية كقضائية ، يقـك رئيس الجميكرية 
بتعيف ثبلثة مف أعضائو ،  كما يحيؿ إليو بعض المعاىدات التي تتطمب تعديبل دستكريا 

 . 4القكانيف قبؿ إصدار األمر بتنفيذىا لفحص مدل دستكريتيا ككذلؾ 
عفائيم من مناصبيم واعتماد ممثمي الدول األجنبية  لثاثا  : تعيين الممثمين الدبموماسيين وا 

ككذلؾ المندكبيف فكؽ العادة . . يقـك رئيس الجميكرية بتعيف السفراء لدل الدكؿ األجنبية 
مف الدستكر الصادر    14كذلؾ طبقا لنص المادة  ،الدكؿ  كبتسمـ أكراؽ اعتماد سفراء تمؾ

                                                           
1

 / Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  

Droit Constitutionnel ,  op . cit,, p 638 . 
2
 / JuleinLaferriere : manuel.de droit .constitutionnel. 2 

eme
èdition.1947 , p1039. 

3
 / Philippe Ardaut : Institutions Politiques et Droit constitutinnel,op.cit , p 501 – 502. 

4
/ Georges  Burdeau ,Francis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel ,  op cit, p 546. 

- Georges Berlia : op cit , p 76.       

- Jean Massot : op cit , p129-130      

-  Philippe ardant : Institutions Politiques et Droit constitutinnel , op cit , p511                                                                                                                                               

- André Hauriou  Jean Gicquel , Gélard P  : op cit , p 473    
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 ،2. كأف اختصاصو في ذلؾ مف االختصاصات التي تخضع لمتكقيع المجاكر 1 1958سنة 
 إعفاءىـ مف مناصبيـ. لو يمكف ماك

 : التعيين في الوظائف األخرى  رابعا
يف كعزؿ سمطة رئيس الجميكرية في تع 1958نظـ الدستكرم الفرنسي الصادر سنة 

القرارات س الدكلة يقكـ بتكقيع المراسيـ ك ف رئيأمنو ، عمى  13فنصت المادة المكظفيف . 
 .3العسكرييف في الدكلة كيعيف المكظفيف المدنييف ك  .راء المتداكلة في المجمس الكز 

كالمندكبيف فكؽ ، كالسفراء ، ككبير المستشاريف كالمندكبيف ، كيككف تعييف مستشارم الدكلة 
 حككمة في أقاليـ ما كراء البحار المديريف كممثمي الك ، كمستشارم ديكاف المحاسبة ، 4ادة الع

ككبار الضباط كمديرم األكاديميات العممية ، كمديرم اإلدارات المركزية ، بكاسطة مجمس 
 الكزراء.

كيحدد القانكف األساسي لمكظائؼ األخرل ، التي يستطيع رئيس مجمس الكزراء التعييف فييا 
 . 5بناء عمى تفكيض مف رئيس الجميكرية 

ف الدستكر الفرنسي قد حدد ثبلث فئات مف الكظائؼ ، يقكـ أكيستخمص مف النص السابؽ 
رئيس الجميكرية بتعييف مف يشغميا ، سكاء بمفرده أك بمشاركة رئيس الكزراء ، أك يفكض 

 : 6غيره لممارسة حؽ التعييف فييا باسمو كىي عمى النحك التالي 
: الكظائؼ العميا القيادية . يقـك رئيس الجميكرية بالتعييف فييا ، بعد المداكلة فئة األولىال

مف الدستكر   13بمجمس الكزراء .كىي الكاردة عمى سبيؿ الحصر في الفقرة الثالثة مف المادة 

                                                           
1
 / Jean massot:op .cit p144 

2
/  Georges Burdeau  Francis Hamon ,.MichelTroper    :op.cit , p 546.                                                                        

- Henry Leyret: Le président de la république ,.son rôles , ses droit ,  ses  devoirs  , édition 1913 , p 34 

. 
3
 . 399مرجع السابق ، ص / عادل محمد إبراهٌم أبو النجا : ال 
4
 . 310/ عادل محمد إبراهٌم أبو النجا : نفس المرجع ، ص  
 . 56، ص  المرجع السابؽد.عزة مصطفى بف عبد المجيد : 5

6
 / Jean Mossot : op cit , p149 - 150 

.                                                                                                                              - André Hauriou , Jean 

Gicquel , Gélard P  : op cit, p 476 . 
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كيستطيع رفض التكقيع عمييا لما لو مف سمطت فعمية ، إذ أنيا مف االختصاصات المشتركة 
 كبيف رئيس الكزراء . بينو

: مجمكعة مف الكظائؼ اليامة . مثؿ كبار ضباط القكات المسمحة. كيقـك  الفئة الثانية
 . 1أم بدكف مشاركة مف مجمس الكزراء  رئيس الجميكرية بالتعييف فييا بمفرده

الترقيات ، يقكـ رئيس كظائؼ ، أقؿ أىمية مثؿ التجنيد ك : مجمكعة مف ال الفئة الثالثة
 28مف أمر  02كرية بتفكيض غيره في التعييف فييا باسمو . كذلؾ طبقا لنص المادة الجمي

 . 19582نكفمبر 
كالشؾ آف التفرقة بيف فئات المكظفيف ليا أىميتيا ، حتى ال ينشغؿ رئيس الجميكرية بتعييف 
و المكظفيف ، إال إذا كانت الكظيفة  عمى درجة مف األىمية . أما فيما عدا ذلؾ فقد أجيز ل

 امة ، كعمى األخص القيادية منيا تفكيض غيره  .باإلضافة إلى أف التعييف في الكظائؼ الع
 لو تأثير عمى تنفيذ سياسة الدكلة كبرنامج الحككمة.

  -التنظيمات –الفرع الثاني : سمطة رئيس الجميورية في إصدار الموائح 
سمطة التنفيذية تيدؼ إلى المكائح ىي قرارات تتضمف قكاعد عامة كمجردة ، صادرة عف الك 

تنفيذ القانكف كتنظيـ المصالح العامة . فيي بحسب طبيعتيا تشريعات، كلكنيا بحسب جية 
.فالمكائح كما عرفيا ىكريك ىي إظيار إرادة اإلدارة في صكرة  3صدكرىا تعتبر قرارات إدارية

 . 4قكاعد عامة مكتكبة ، تضعيا السمطة التنفيذية 
كتككف 5شريعية ىي المختصة أصبل بإصدار قكاعد عامة كمجردة كلما كانت السمطة الت
صكرة لكائح ، كبالتالي تككف األخيرة تي تصدرىا السمطة التنفيذية في مرتبتيا أعمى مف تمؾ ال

 .6دائما تابعة لؤلكلى كال يجكز ليا مخالفتيا 
                                                           

 .58عزة مصطفى عبد المجيد : المرجع السابؽ ، ص /  1
2

 .22ص، عبد المجٌد : المرجع السابق   مصطفى .عزة/ 
3
 . 414، ص  6001نشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ، لبنان ، سنة / محمد رفعت عبد الوهاب : مبادئ وأحكام القانون اإلداري ، م 

سنة سلٌمان محمد الطماوي : مبادئ القانون اإلداري المصري و العربً ، دراسة مقارنة ،  الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربً ، القاهرة ،    -  

 . 921، ص  3263
4

 .332ص ،  عبد المجٌد : المرجع السابق مصطفى .عزة/ 

 . 421والقانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص   سلٌمان محمد الطماوي : النظم السٌاسٌة  -  
6
 . 429وي : النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري ، نفس المرجع ، ص / سلٌمان محمد الطما 
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لماف فيستطيع تناكؿ كعمى ذلؾ فالبلئحة يتحدد مجاليا فيما ال يقكـ القانكف بتناكلو . أما البر 
 .1كافة المكضكعات بالتنظيـ ، شريطة أال يخالؼ القكاعد األعمى منو 

منو المسائؿ التي  34، قد حدد في المادة  1958الفرنسي الصادر سنة إال أف دستكر 
ينظميا المشرع بقكانيف عمى سبيؿ الحصر ، كليس لو تجاكزىا . أما ما عدا ذلؾ مف 

التالي أصبحت .كب 2التنفيذية تنظيميا عف طريؽ إصدار المكائح  المسائؿ فقد ترؾ لمسمطة
.كلكف ما مدل سمطة رئيس الدكلة  في فرنسا  3التشريع ىك االستثناء البلئحة ىي األصؿ ك 
 في إصدار المكائح ؟

لما منو . ك   21المكائح طبقا لممادة لمكزير األكؿ الحؽ في إصدار  1958خكؿ دستكر 
ألكامر س الدستكر تتضمف النص عمى أف رئيس الجميكرية يكقع امف نف 13كانت المادة 

المراسيـ التي يتـ تداكليا في المجمس الكزراء . كبالتالي تككف قد اعترفت لو بطريقة غير ك 
 .4مباشرة بالحؽ في إصدار المكائح 

ىذه التفرقة مبنية عمى أساس ك ، بقيف أف ىناؾ نكعيف مف المكائح يتبيف مف النصيف الساك 
 . 5ية صدكرىا ج

: لكائح ال تتخذ في مجمس الكزراء . يصدرىا الكزير األكؿ كحده كال يتـ تداكليا  النوع األول
 في المجمس الكزراء .

يجب أف تكقع مف رئيس  ،جمس الكزراء ، كيتـ تداكليا بو : لكائح تتخذ في م النوع الثاني
كيمكنو أف يعترض عمييا كيعرقؿ  باعتبار أف لو الحؽ في رئاسة مجمس الكزراء  الجميكرية 

 بيا الكزير األكؿ  صبلحيات التي كاف يختصالكبالتالي نجد أف الكثير مف  عمؿ الحككمة .
 . 6أصبحت مف صبلحيات رئيس الجميكريةقد نزعت منو ك 

                                                           
1
 . 100،  422والقانون الدستوري ، نفس المرجع ، ص  / سلٌمان محمد الطماوي : النظم السٌاسٌة 

2
 / André Hauriou et Jean Gicquel , Gélard  P  : op cit, p476. 

3
 .22ص: المرجع السابق ،  عبد المجٌد  مصطفى عزة/  
4

 .22ص :  نفس المرجع  ، عبد المجٌدمصطفى  عزة/  
5
 / Jean Massot : op cit , p 147.148. 

6
/ Philippe Ardant ; Institutions Politiques et Droit constitutionnel ,  op cit , p 502.503. 
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 ،فض التكقيع عمى المراسيـ العامةلـ ير   Mitterandميتراف   الرئيس الفرنسي في ظؿ حكـك 
كألـز الكزير األكؿ  بتغيير بعض القرارات ، بعض قرارات مجمس الكزراء  كلكنو اعترض عمى

 . 1لتبلفي رفضو 
باالشتراؾ بيف  -سكاء عف طريؽ مجمس الكزراء  كالمكائح التي تصدرىا السمطة التنفيذية 

ىي لكائح ، أك تمؾ الصادرة مف الكزير األكؿ بمفرده  -رئيس الجميكرية كالكزير األكؿ 
ئح الضبط . أما المكائح التنظيمية فيي تنظـ المجاالت غير المحجكزة لمقانكف تنفيذية كلكا

 مف الدستكر. 34حسب نص المادة 
 في النظام شبو الرئاسي الفرنسي  المطمب الثالث : االختصاصات التشريعية لرئيس الدولة

ح اقترا يكرية في الظركؼ العادية ، في حؽتتمثؿ االختصاصات التشريعية لرئيس الجم
 .2كذلؾ الحؽ في إصدارىانيف كالحؽ في االعتراض عمييا ، ك القكا

  : الحق في اقتراح القوانين  الفرع األول
مف  89،  39، 13يمارس رئيس الجميكرية حؽ اقتراح القكانيف بمكجب نصكص المكاد 

 اقتراح تعديؿ الدستكر:لبلقتراح ىما اقتراح القكانيف  ك كىناؾ حالتاف  . 1958دستكر 
  اقتراح القوانين  -1

ف ، حسب المادة أعضاء البرلماانيف مقرر لكؿ مف الكزير األكؿ ك إف الحؽ في اقتراح القك 
إذ نصت ىذه المادة عمى أف : " مبادرة اقتراح القكانيف يختص بيا  ، 1958مف دستكر  39

 كف يتـ مداكلتو في مجمسعمى أف مشركع القان ،ف الكزير األكؿ كأعضاء البرلماف كؿ م
 كيؤخذ رأم مجمس الدكلة قبؿ تقديمو لمبرلماف ". ،الكزراء 

كعمى ذلؾ فإف رئيس الدكلة يككف لو بطريقة غير مباشرة التأثير عمى عممية اقتراح القكانيف ، 
 . 3 1958مف دستكر  09باعتبار أف لو الحؽ في رئاسة مجمس الكزراء حسب المادة 

                                                           
1
/Philippe Ardant : Institutions Politiques et Droit constitutionnel ,  op. cit, p 503 

 . 178/ عادؿ محمد إبراىيـ أبك النجا : المرجع السابؽ ، ص  2
 . 73د.عزة مصطفى عبد المجيد : المرجع السابؽ ، ص /  3
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 .1كزراء كال يمكف أف تفمت مف كالية الرئيس فمشركعات القكانيف يمـز عرضيا عمى مجمس ال
في حالة كجكد تكافؽ بيف  ى مكافقتومعكيككف الحصكؿ  ، ب مكافقتو عميياكبالتالي يج

االتجاه سياسي لؤلغمبية في البرلماف مع االتجاه السياسي لرئيس الجميكرية أسيؿ مف حالة 
 . 2االختبلؼ

 اقتراح تعديل الدستور -2
يككف مراجعة نصكص الدستكر لكؿ مف رئيس  1958مف دستكر  89 بمكجب نص المادة

 . 3الجميكرية بناء عمى اقتراح الكزير األكؿ أك عدد مف أعضاء البرلماف
عمى أنو بعد مكافقة المجمس البرلماني عمى مشركع التعديؿ ، يككف رئيس الجميكرية مخيرا 

ؿ مسي البرلماف في شكبيف أف يقـك بعرضو عمى الشعب في استفتاء . أك عرضو عمى مج
أخماس األصكات الصحيحة يتـ المكافقة عميو بأغمبية ثبلث مؤتمر في جمسة غير عادية . ك 

. كفي الكاقع العممي يككف رئيس  4كأف ىذه الطريقة تتبع في حالة االستعجاؿ ،المقترحة 
دراية  الجميكرية ىك المصدر لمعظـ االقتراحات المتعمقة بتعديؿ الدستكر ألنو يككف أكثر

 . 5بالمكاد التي تحتاج لمتعديؿ
 الحق في االعتراض عمى القوانين  : ثانيالفرع ال

سمطة رئيس الدكلة في إيقاؼ القانكف الذم كافؽ عميو البرلماف .كيمكف  االعتراض ىك
ثـ إقرار مرة ثانية كلكف ، معالجتو بإعادة عرضو مرة ثانية عمى غرفتي البرلماف لممداكلة فيو 

 . 6تختمؼ مف دستكر إلى أخر، معينة بأغمبية 

                                                           
1
/ Charles Debbasch , Jean -  marrie – Pontier , Jacques Bourdon , Jean Claude Ricci : Droit 

Constitutionnel et Institutions Politiques , op . cit , p1181 . 
2

 /  Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  

Droit Constitutionnel , op.Cit, p 645. 
3
 /Jean Paul Payée : Pouvoirs discrétionnaires et compétences liées du président de la République , 

Revue de Droit Public , septembre , octobre , 1981 , p 1619. 
 .74المرجع ،  ص نفس د.عزة مصطفى عبد المجيد :/  4

5
 / Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  

Droit Constitutionnel , op.cit, p.  746 . 
 2003د.أحمد سبلمة  : االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ، رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة عيف شمس ، سنة /  6

 . 148، ص 
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قراره  في البرلماف ك  لرئيس الجميكرية الحؽ في االعتراض عمى القانكف الذم تمت مداكلتو كا 
 سكاء عمى كؿ أك بعض نصكصو.
أف رئيس الجميكرية يحؽ لو االعتراض عمى كؿ  1958كلقد كاف الكضع السائد قبؿ دستكر 

أصبح يحؽ لو  1958كف بعد صدكر دستكر نصكص القانكف كليس عمى جزء منو . كل
 .1مف الدستكر  10االعتراض عمى كؿ أك بعض مف مكاده حسب  المادة 

، أف حؽ رئيس الجميكرية في طمب مداكلة  1958مف الدستكر  10كلقد ذكرت المادة 
قرار مف جديدة ، تككف في خبلؿ خمسة عشر يكما تالية إلببلغو بالقانكف ،  بعد مداكلتو كا 

كأف األغمبية البلزمة إلقرار مرة أخرل ىي األغمبية العادية ، حيث لـ يتطمب  ، مافالبرل
ت المشتركة بيف رئيس النص أغمبية خاصة . في األخير نشير إلى أف ىذا الحؽ مف السمطا

 . 2الكزير األكؿ أم لمبدأ التكقيع المجاكرالجميكرية ك 
 : حق اإلصدار  ثالثالفرع ال

اإلصدار ىك العمؿ الذم بكاسطتو يدخؿ القانكف حيز التنفيذ . فيك عبارة عف تكميؼ مف 
تناط عممية اإلصدار برئيس التنفيذية ، بتنفيذ القانكف . ك  رئيس الجميكرية ألعضاء السمطة

عمى أف تتـ في خبلؿ مدة خمسة عشر  1958مف دستكر 10الجميكرية طبقا لنص المادة 
 . 3بعد إقراره نيائيا مف البرلماف القانكف إلى الحككمة يكما التالية إلرساؿ

 كيككف لرئيس الجميكرية في خبلؿ خمسة عشرة يكما الخيار بيف :
 أف يطمب مف البرلماف إجراء مداكلة ثانية لكؿ نصكص القانكف أك بعضيا . -1
كاف  كذلؾ إذا ،ستكرم ليقرر مدل مطابقتو لمدستكرأف يحيؿ القانكف إلى المجمس الد -2

أك متعمقا بالنظاـ الداخمي لمبرلماف .كىذه اإلحالة كجكبية طبقا  -أساسيا  –قانكنا عضكيا 
 . 1958مف الدستكر  61لنص المادة 

                                                           
1
/Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  Droit 

Constitutionnel , op cit , p 644.                                                                                                                          

- André Hauriou Jean Gicquel , Gélard P  : op cit p 474 . 
2
/ Philippe Ardant : Institutions Politiques et Droit constitutionnel , op , cit , p 507. 

 . 77/ د.عزة مصطفى عبد المجيد :  المرجع السابؽ ، ص 3
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عمى أف يبدم المجمس رأيو خبلؿ شير مف تاريخ ،  أما القكانيف العادية فبل إلزاـ عميو بشأنيا
 . 1ا قرر المجمس مطابقتو لمدستكرإببلغو . كيقـك رئيس الجميكرية بإصدار القانكف إذ

كبعد عممية اإلصدار ، تأتي عممية النشر في الجريدة الرسمية بحيث تصبح ممزمة 
 .2لممخاطبيف بيا

المطمب الرابع : االختصاصات القضائية لرئيس الجميورية في النظام شبو الرئاسي 
                                                                                                                              الفرنسي 

تتمثؿ ، االختصاصات القضائية لرئيس الدكلة ضئيمة بالنظر لباقي اختصاصاتو السابقة 
 اختصاصاتو القضائية في رئاستو المجمس األعمى لمقضاء كاستعمالو حؽ العفك .

 لمقضاء : رئاسة المجمس األعمى  ولالفرع األ 
يقـك بتعييف كأف  ،س مداكالت المجمس األعمى لمقضاء يحؽ لرئيس الجميكرية أف يرأ

كيعتبر كزير  ،دىا القانكف . كيعيف كزير العدؿ بالشركط التي يحد أعضائو كعددىـ تسعة
ؿ محؿ رئيس الجميكرية في كيجكز أف يح، العدؿ نائب رئيس المجمس األعمى لمقضاء 

 . 3الجميكرية في الكاقع ال يحضر كؿ اجتماعاتو  حيث أف رئيس رئاستو 
 : حق العفو    ثانيالفرع ال

يككف ك ، يرل مكنتسكيك أف حؽ العفك مف االختصاصات الطبيعية لرئيس الجميكرية 
.كلقد تناكؿ   4ككظيفتو تظؿ ضركرية في كؿ الدكؿ الحديثة  ،استعمالو في بعض المناسبات 

 ي المكاد اآلتية :الفرنسي ىذا الحؽ ف 1958دستكر 
 19مف الدستكر تنص عمى أف :" رئيس الجميكرية يختص بحؽ العفك" فالمادة  17فالمادة 

كزير العدؿ ال بد أف يكقع مف الكزير األكؿ ك مف الدستكر تنص عمى : " إف مرسـك العفك 
 بجكار تكقيع رئيس الجميكرية " .

                                                           
1
/Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  Droit 

Constitutionnel ,  op. cit , p 64.- Philippe Ardamt : Institutions Politiques et Droit constitutionnel ,  op 

cit, p 505. 
2
/JuleinLaferriere  : op cit , p 1037. 

3
 / Philippe Ardant : Institutions Politiques et Droit constitutionnel , op .cit ,p 510-511. 

4
 /JuleinLaferriere  : op . cit , p 1042 . 
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ى لمقضاء يدلي برأيو في حؽ : " المجمس األعمأف مف الدستكر تنص عمى  65المادة ك 
 العفك " .

رئيس الجميكرية ممارسة حؽ كيتضح مف النصكص السابقة أف الدستكر الفرنسي يخكؿ ل
كذلؾ بعد استشارة المجمس األعمى لمقضاء . كيصدر مرسـك يخضع لمبدأ التكقيع  ،العفك 
مس األعمى إال أف استشارة المج، 1كزير العدؿاكر مف قبؿ كؿ مف الكزير األكؿ ك المج

 . 2لمقضاء تككف ممزمة في حالة ممارسة حؽ العفك بالنسبة لعقكبة اإلعداـ
، كبمقتضاه تـ إلغاء عقكبة اإلعداـ بمكجب  2007كلقد تـ تعديؿ الدستكر في فبراير سنة 

 مكرر كالتي تنص عمى أنو : " ال يجكز مطمقا الحكـ بعقكبة إلعداـ ". 66المادة 
المجمس األعمى لمقضاء ممزمة فيما يتعمؽ بممارسة رئيس الجميكرية  كبالتالي لـ تعد استشارة

 . لحؽ العفك

 الفرنسية في الظروف االستثنائية : اختصاصات رئيس الدولة  المطمب الخامس
الظركؼ االستثنائية عادة ما تؤدم إلى اختبلؿ التكازف بيف السمطات العامة  لصالح السمطة 

عد الدستكرية المحددة الختصاصات السمطات العامة في . إف احتراـ القكا 3التنفيذية 
الظركؼ االستثنائية صعب تحقيقو ، كذلؾ العتبارات السرعة كالفاعمية التي تتكقؼ عمييا 

 .4سبلمة الدكلة كأمنيا ، كتدفع بالسمطات العامة إلى التضحية بالمبادئ الدستكرية كالقانكنية 
 :  المجاالت التالية ركؼ االستثنائية فيفي الظ رئيس الدكلة اختصاصات  سنتناكؿك 
 –الحالة االستثنائية  -تشريعات األزمات الخاصة  -
 التفكيض التشريعي . -
 . إعبلف الحرب كقيادة القكات المسمحة -
 

                                                           
1
 / Georges  Burdeau ,Francis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel ,  op . cit ,p  548.                                                                                    

    – Jean Massot : op. cit , p 142 . 
2
 / Jean Paul Payée : op. cit, p 1632 . 

 
 79/ د.عزة مصطفى عبد المجيد : المرجع السابؽ ، ص 3
4
 . 663/ د عمر حلمً فهمً : الوظٌفة التشرٌعٌة لرئٌس الدولة فً النظامٌن البرلمانً والرئاسً ، المرجع السابق ، ص  
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 : تشريعات الحالة االستثنائية  ولالفرع األ 
التي ال يمكف  -الحالة االستثنائية  –تكقع المؤسس الدستكرم بعض الظركؼ االستثنائية 

مكجيتيا بالتشريعات العادية .ككضع ليا نظاما محددا يتـ بمقتضاه منح الكثير مف السمطات 
 جيتيا .الرئيس الجميكرية لمك 

كنظميا بمقتضي المادة  ،لمحالة االستثنائية  1958كلقد أشار دستكر الفرنسي الصادر سنة 
 . 1كالتي تمنح لرئيس الجميكرية سمطات كاسعة  16
عمى أنو : "عندما تككف المؤسسات الجميكرية أك استقبلؿ الكطف أك  16نصت المادة  كلقد

كنشأ عف ذلؾ انقطاع  ،سبلمة أراضيو ، أك تنفيذ تعيداتو الدكلية ، ميددة بخطر حاؿ جسيـ 
فيككف لرئيس الجميكرية أف يتخذ اإلجراءات كالتدابير  ،السير المنتظـ لمسمطات العامة 

ضييا ىذه الظركؼ ، بعد استشارة كؿ مف الكزير األكؿ كرئيسي مجمسي السريعة التي تقت
 البرلماف كالمجمس الدستكرم . كيتـ إببلغ األمة برسالة .

تمكيف السمطات العامة الدستكرية في أقؿ كقت ممكف مف  ىكيجب أف تيدؼ اإلجراءات إل
 أداء مياميا عمى أكمؿ كجو .

كال يجكز حؿ الجمعية الكطنية أثناء ممارسة ىده  عمى أف يجتمع البرلماف بقكة القانكف .
 . 2السمطات " 

يتضح مف ىذا النص أنو في ىذه الحالة االستثنائية ، يحؽ لرئيس الجميكرية أف يحؿ محؿ 
كيصدر كؿ ما يراه ضركريا  ، البرلماف كسائر السمطات العامة ، كأف يتخذ كؿ التدابير 

، كلكنو  3أف يمارس اختصاصات السمطة التشريعية سكاء كانت قكانيف أك مراسيـ .فيستطيع 
ال يستطيع تعديؿ الدستكر. ألف مكضكع االستعجاؿ يككف حكؿ السير المنتظـ لمسمطات 

 .4كلكنو يكقؼ العمؿ بو فقط  ،العامة 

                                                           
1
/André Hauriou , Jean Gicquel , Gélard P : op cit , p 470 

2
/André Hauriou Jean Gicquel , Gélard P  : op cit , p 470 - 472 

3
 / André Hauriou  Jean Gicquel , Gélard P : op cit , p 471. 

4
 / Philippe Ardant : Institutions Politiques et Droit constitutionnel , op cit , p 498 

-  Georges  Burdeau ,Francis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel ,  op cit, p 550 . 
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ذكره الكثير مف   1958مف دستكر  16كنشير إلى أف ىناؾ تطبيؽ عممي لنص المادة 
فقد أعمف رئيس الجميكرية الفرنسية منح الجزائر االستقبلؿ  . 1سافقياء القانكف العاـ في فرن

كذلؾ بالتعيد مع رؤساء الحركة الكطنية . كترتب عف ذلؾ تمرد بعض القادة المرسميف إلى 
 الجزائر مف أعضاء الجيش السرم لمعارضة استقبلليا . 

حيمكلة دكف تنفيذ كفي ذلؾ الكقت قرر أربعة مف كبار الجيش تحدم سمطة الجنراؿ ديغكؿ لم
قراره . كفي خبلؿ تمؾ األحداث قاـ المتمردكف باحتجاز كزير األشغاؿ الفرنسي .مما أدل 

 23مف الدستكر في  16بالرئيس الفرنسي إلى استعماؿ سمطاتو الممنكحة لو بمقتضى المادة 
 .  1961سبتمبر 29أبريؿ كالتي تـ تطبيقيا حتى 

كزير كقياـ التمرد بأنو بمثابة انقطاع السير المنتظـ كلقد فسر الرئيس الفرنسي احتجاز ال
 . 2لمسمطات كأصدر مجمكعة مف التدابير كالقرارات 

كلقد ذىب بعض الفقياء إلى أف شركط تطبيؽ ىذه المادة لـ تكف متكافرة في ىذه الحالة . 
اع السير كأف التمرد لـ يؤد إلى انقط، كذلؾ ألف البرلماف كاف قائما كالحككمة تباشر عمميا 

 1961سبتمبر  29مف دستكر نافذة حتى  16كأف ترؾ المادة  ،المنتظـ لممؤسسات  العامة 
 . 3يعتبر عمؿ غير دستكرم 

 : التفويض التشريعي لرئيس الجميورية  ثانيالفرع ال
كلكف خبلؿ مدة ف بتفكيض رئيس الجميكرية أف يشرعالتفكيض التشريعي ىك قياـ البرلما

كؿ مكضكعات محددة كذلؾ ، بتشريعات ليا قكة القانكف . كبالتالي يمكف كح، زمنية محدكدة 
 .4أف تعدؿ أك تمغي قكانيف قائمة 

                                                           
1
 /Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  

Droit Constitutionnel , op cit, p 642.. 

- Georges  Burdeau ,Francis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel ,  op cit,, p 550 

-André Hauriou Jean Gicquel , Gélard P  : op cit , p 472 . 
2
 / Georges  Burdeau ,Francis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel ,  op cit,, p 553 . 

3
 /  Philippe Ardant : Institutions Politiques et Droit constitutionnel ,op . cit, p 550 .   

 - André Hauriou , Jean Gicquel , Gélard P  : op cit , p 472 
ص  ،  1990حبيب : االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في الظركؼ االستثنائية ، دار الثقافة الجامعية ، القاىرة  ،  / د.محمكد أبك سعكد 4

 كما بعدىا .                                                                          74
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مف الدستكر لمحككمة ، أف تطمب مف البرلماف أف يعطييا اإلذف  38ىذا كلقد أجازت المادة 
 محددة بإصدار أكامر ، بإجراءات تدخؿ عادة في نطاؽ القانكف . كذلؾ لتنفيذ برنامجيا لمدة

 . 1كبعد أخد رأم مجمس الدكلة
يجكز لمحككمة أف تطمب مف البرلماف أف أنو  1958مف دستكر  38كيتبيف مف المادة 

 يعطييا اإلذف بالتشريع في بعض المكضكعات المحددة .
كبالتالي فإف ىذا االختصاص ال ينفرد بممارستو رئيس الجميكرية لكحده ، باعتباره يرأس 

ككذلؾ ال ينفرد بو الكزير األكؿ   ،مف الدستكر  09اء طبقا لنص المادة اجتماع مجمس الكزر 
نما يمارس باشتراؾ االثنيف معا  إذ أف القكانيف التي تصدر مستندة إلى التفكيض  ،2كا 

مف دستكر  13تخضع لمبدأ التكقيع المجاكر لرئيس الجميكرية  طبقا لممادة ، التشريعي 
كر جمسات مجمس الكزراء كرئاستيا . كلو الحؽ أيضا ، باعتبار أف لو الحؽ في حض 1958

 . في التكقيع كاالعتراض عمى القرارات كالمراسيـ التي يتـ تداكليا فيو
 ن الحرب وقيادة القوات المسمحة : سمطة إعال  الفرع الثالث

.إذ أنو يمارس سمطة حقيقية في الدفاع عف األمة  3رئيس الدكلة ىك رئيس القكات المسمحة 
قد  1958.عمى أف دستكر  4يؽ رئاسة القكات المسمحة بمكجب النصكص الدستكرية عف طر 

كخكليما لرئيس الدكلة .  ،إعبلف الحرب كقيادة القكات المسمحة 35،  20نظـ في المادتيف 
باإلضافة إلى رئاسة المجمس األعمى لمدفاع. فالمجمس األعمى لمدفاع ، مكمؼ باتخاذ 

الدفاع العاـ .أما لجنة الدفاع تستمر في العمؿ الخاص بالتكجيو القرارات المتعمقة بمباشرة 
 18، كحدد دكرىا بمكجب مرسـك  1959يناير  7الحربي . كلقد أنشئت بمقتضى األمر رقـ 

 . 5 1912يكليك 
                                                                                                                                                                                     

                 .                                                                                192، ص   1995القانكف الدستكرم ، دار المطبكعات الجامعية ، اإلسكندرية ، د / ماجد الحمك :  –
 . 85د.عزة مصطفى عبد المجيد : المرجع السابؽ ، ص/  1
 كما بعدىا . 84المرجع ، ص نفس : حبيب د. محمكد أبك المسعكد /  2

3
/ Philippe Ardant : Institutions Politiques et Droit constitutionnel ,  op cit , p 508 

4
/ Charles Debbasch : Président de la république et  premier ministre dans le système politique de la 5 

ème
  République duel ou duo , R.D.P , 1982., p 1180 . 

5
/  Georges  Burdeau ,Framcis Hamon ,Michel Troper : droit constitutionnel ,  op cit, p 520 – 521. 
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ف يحؿ أكفي حالة غياب رئيس الجميكرية كمجمسي البرلماف ، فإف الكزير األكؿ بإمكانو 
عبلف الحرب كاتخاذ  القرارات ، ده ممارسة السمطة الحربية محميما . كالذم يمكف بمفر  كا 

ف تتخذ بأقصى سرعة بعيدا عف التقييد بإجراءات الحصكؿ عمى إذف مف أيجب ك بشأنيا ، 
 . 1البرلماف 

أما عف اختصاصات الرئيس فيما يتعمؽ بالقكات المسمحة . فإنو يقـك بتنظيميا، كمف حقو 
اد ، كيعطي األكامر المباشرة لمجنراالت كذلؾ مف أجؿ كذلؾ كضع القكات في حالة استعد

 .2التحرؾ الفعمي لمجيكش 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

1
/  Louis favoreu , Gaia ) P  (, Ghevontian R , Mestre  J L , Fersmann O , Roux A et Scoffoni G   :  

Droit Constitutionnel ,  op cit p647 . 
2
/ JuleinLaferriere  : opcit, p 1040. 
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ابة عامة في أمكر الدنيا ىي ني، الخبلفة حسب الفكر السياسي اإلسبلمي 
في  ؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعيحمعمى أنيا  ليذا عرفيا ابف خمدكفك .الديفك 

شارع إلى إذ أحكاؿ الدنيا ترجع كميا عند ال . كالدنيكية الراجعة إلييا مصالحيـ األخركية
، في حراسة الديف فيي في الحقيقة خبلفة عف صاحب الشرع .  اعتبارىا بمصالح اآلخرة

 . 1سياسة الدنيا بو ك 
كف تقسيميا إلى صاصات رئيس الدكلة اإلسبلمية بحيث يمكما أف الماكردم تكمـ عف اخت

 .  2اختصاصات أخرل دنيكيةاختصاصات دينية ك 
لكف ك . 3أمكر الدنيا التمييز الحديث بيف شؤكف الديف ك ليذا فإف الدكلة اإلسبلمية ال تعرؼ ك 

بو بيف أكجو شقياـ ىف لذيجب أف نحدد المقصكد بالطابع الديني لمخميفة ، إذ قد يتبادر إلى ا
 .  4أعمى لمعقيدة الكاثكليكية كرئيس بيف البابا ميفة كرئيس لمدكلة اإلسبلمية ، ك الخ

كما ىك  -ال يممؾ فيك  ، لكنو ال يممؾ أم سمطات ركحيةك ، نية يفالخميفة لو اختصاصات د
 ىك الك . نبا ال أف يطرد مذأف يغفر الذنكب ك  -سة الكاثكليكية الحاؿ بالنسبة لمبابا رأس الكني

مكر يختص بيا اهلل كحده سبحانو ال يمنح البركات ، فكؿ تمؾ األيتمقى اعتراؼ مذنب ك 
 .  ياإلسبلمالنظاـ تعالى في ك 

يفة بأم صفة مف صفات فإف اإلسبلـ ال يعترؼ لمخم، كما أننا إذا استثنينا غبلة الشيعة 
مف ىنا : " ك  تكتلرأم يقكؿ األستاذ محمكد شمبيذا االقداسة ، كال بالعصمة مف الخطأ . ك 

ال أثرة لو بالنظر ك  ط الكحي ال ىك ميبأك اإلماـ ليس معصكما مف الخطأ ك نعرؼ أف الخميفة 
قامة الحدكد ك  كالفيـ كليس لو سكل النصح كاإلرشاد  ىك ك  األحكاـ في دائرة ما رسـ اهلل .كا 

                                                           
 .  338/ ابف خمدكف  : المقدمة ، المرجع السابؽ ، ص  1
 . 161/ أ د عبد الرزاؽ السنيكرم : المرجع السابؽ ، ص  2
 . 395المرجع السابؽ ، ص السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي ، ف محمدالطماكم : / سميما 3
 / لقد كاف البابا في الماضي يجمع بيف السمطتيف الزمنية ك الركحية . 4
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ئما عمى حدكد ميمتو كقاتطيعو ما داـ قائما بظيفتو عمى األمة تكليو  كتبقيو ، ك نائب في ك 
 . 1تعزلو إذا انحرؼ عف الحدكد ، كاقتحـ حدكد اهلل "اهلل ، ك 

قامة شعائر صر في السير عمى حماية الشريعة ك فكاجبات الخميفة الدينية ال تعدكا أف تنح ا 
نشاطو في ىذا المجاؿ ال إنما يفعؿ ذلؾ بكصفو مجتيدا ، ك  الديف . كىك إذ يفسر الشريعة ،

 . في االجتياد كما سنرل الحقاالمجتيديف  حؽ سائر -يمغي  –يجب 
لـ يفرؽ فييا بيف ، 2ؿ كلقد حصر الماكردم اختصاصات الخميفة في عشر مسائ -

تفرض  العممي االختصاصات غير الدينية . كلكف منيجية البحثك االختصاصات الدينية 
كتقصد  –الدينية غير –االختصاصات األخرل ميز بيف االختصاصات الدينية ك ف نأ عمينا

إضافة إلى ما تقدـ  .كالتشريعية كالقضائية كالمالية بيا االختصاصات السياسية كالتنفيذية 
الخبلفة ، كانت  بأف 3سنحاكؿ اإلجابة عف بعض التساؤالت التي طرحيا بعض المستشرقيف 

غير مقيدة ،  سمطات مطمقةب فييا -الخميفة –نكعا مف الحككمة المستبدة التي يتمتع الحاكـ 
ف كؿ السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية بيده ، كأنو ال مجاؿ لمحديث عف مبدأ كأ

 األنظمة السياسية المعاصرة . تتميز بوالذم الفصؿ بيف السمطات ، 
 كعميو سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مباحث عمى النحك التالي : 

 االختصاصات الدينية لمخميفة . - 
 ؤكف السياسية .اختصاصات الخميفة الخاصة بالش - 
 االختصاصات التنفيذية لمخميفة في النظاـ السياسي اإلسبلمي . -
 .اإلسبلمي النظاـ السياسيفي لمخميفة االختصاصات المالية  -
 نظاـ السياسي اإلسبلميفي ال لمخميفةالتشريعية  االختصاصات -
 االختصاص القضائي لرئيس الدكلة في النظاـ السياسي اإلسبلمي .-

                                                           
، ص  ـ 1959 –ق  1379قافة اإلسبلمية باألزىر ، سنة مطبكعات اإلدارة العامة لمث/ األستاذ محمكد شمتكت : اإلسبلـ عقيدة ك شريعة ،  1

476 . 
 . 18/ أبك الحسف الماكردم : المرجع السابؽ ، ص  2
3
لمطلق / بعض الكتاب المستشرقٌن أمثال األستاذ أرلوند واألستاذ موٌر واألستاذ ماكدونالد وصفوا النظام السٌاسً اإلسالمً بالنظام المستبد ا 

 . 112و قٌودا على سلطات الحاكم ، أنظر الدكتور منٌر حمٌد البٌاتً : المرجع السابق ، ص الذي ال ٌعرف حدودا أ



218 
 

 -الرئيس األعمى لمدولة اإلسالمية  –االختصاصات الدينية لمخميفة األول :  المبحث
لكف ليس لو ك  الدينية ) العقيدة كالعبادات (  اصة بالشؤكفخ يمارس الخميفة اختصاصات

ؾ كما سبؽ أف أشرنا فيك ال يمم. سمطة دينية تماثؿ السمطات التي يمارسيا البابا المسيحي 
ال يتمتع بصفة القداسة التي يتمتع بيا بابا . ك بعاد مف الديف ال سمطة اإلحؽ الغفراف ك 

ذلؾ مف اختصاص  ، بؿ إف 1الكنيسة . كما أنو ال حؽ لو في اإلفتاء في أمكر الديف 
ال يجكز أف يككف لو دكر ك  الذيف يدرسكف العقائد كيشرحكنيا .ألنيـ ىـ المجتيديف كحدىـ .

مى العمـك فميس لو سمطة ركحية تمكنو مف فرض عالمسائؿ إال إذا كاف مجتيدا .ك  في ىذه
 .  2آرائو عمى الناس 

 –كما ىك الحاؿ في مجاؿ االختصاصات السياسية  -كفي مجاؿ االختصاصات الدينية 
تنفيذية فقط .بمعنى أنو يسير عمى ما يمـز لكي يقـك المسممكف ببعض  يككف لمخميفة سمطات

التي الحج ، أما الكاجبات ع االجتماعي مثؿ الزكاة ك ا الطابالكاجبات الدينية التي يغمب عميي
. ذلؾ أف المسمـ ، فميس عمى الخميفة أف يتدخؿ  3الصبلة تتصؿ بالضمير مثؿ اإليماف ك 

 .  4فكرية مع اهلل دكف كسيط في صمة مباشرة ك 
دكف التمييز بيف الدينية منيا  يعدد الماكردم كغيره مف الفقياء اختصاصات الخميفةك 
، 6ىك نفس التعداد الذم اعتمده األستاذ الدكتكر عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم . ك  5ية السياسك 

اختصاصات خاصة بالشؤكف االختصاصات إلى اختصاصات دينية ك إال أنو قسـ تمؾ 
ر مف حقكؽ اهلل أساس التفرقة في تمييزه أف االختصاصات الدينية ىي ما يعتب. ك  7السياسية 

االختصاصات السياسية ما يعتبر مف حقكؽ العباد كالمحافظة ك  ،اهلل كحماية العقيدة كالجياد 
                                                           

 . 163/ أ د عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم : المرجع السابؽ ، ص  1
يكف الكاثكليؾ لمبابا ، / يمتاز اإلسبلـ بأف السمطة الركحية التي كاف يممكيا النبي عميو الصبلة ك السبلـ لـ تكف تصؿ إلى ما يعترؼ بو المسيح 2

 شيئا . فمـ يدع لنفسو الحؽ في منح الغفراف ، ك في الحديث الشريؼ فاؿ البنتو فاطمة أف عمييا أف تعتمد عمى عمميا ألنو ال يممؾ ليا مف اهلل 
3
 / للخلٌفة أن ٌتولى اإلمامة فً صالة الجماعة ، و سبب ذلك أن لها طابعا اجتماعٌا ٌبرر تدخل الخلٌفة . 
 . 164/ أ د عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم : المرجع السابؽ ، ص  4
5
 / ٌفرق ابن خلدون بٌن االختصاصات المتعلقة بالشؤون الدٌنٌة للخلٌفة و االختصاصات األخرى التً ٌطلق علٌها االختصاصات السلطانٌة .  
6
 . 366،  361/ أ د عبد الرزاق أحمد السنهوري : نفس المرجع ، ص  
7
ذا التقسٌم أخذ به األستاذ الدكتور سلٌمان الطماوى فً كتابه السلطات لثالث فً الدساتٌر العربٌة المعاصرة و فً الفكر السٌاسً / نفس ه 
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سكؼ نستعرضيا عمى النحك الشؤكف المالية . ك كاإلدارة ك  عمى األمف الداخمي كالخارجي
 التالي :    
 حفظ الدينحماية العقيدة و :  ولالمطمب األ 

كفي حرية سمميف في العبادة كبيف الحجر عمى حرية الم كيجب عدـ الخمط بيف حفظ الديف
كليذا فإف الماكردل حيف ذكر ىذا . فميس لمخميفة رقابة عمى ضمائر المسمميف ،الفكر

حفظ الديف عمى أصكلو المستقرة كما أجمع عميو " حدد بقكلو:  كأكؿ كاجبات الخميفة  الكاجب
ذه كبيف لو الصكاب، كأخ أكضح لو الحجة ف نجـ مبتدع أك زاغ ذك شبية عنو سمؼ األمة.فإ

 .1" ليككف الديف محركسا مف خمؿ،كاألمة ممنكعة مف زلؿ زمو مف الحقكؽ كالحدكدبما يم
حصر في نشر تعاليـ نت اإلسبلميةكرئيس لمدكلة  كمف ثـ فإف كاجبات الخميفة في ىذا المقاـ

قامة الحدكد عمى مف يخالفكف أحكاـ الشريعة، كفقا   أصكؿ الديف كما يحددىا المجتيدكف، كا 
 .سبلمية يعة اإللقكاعد الشر 

 غيرىـ كمحاكـك ، المسمميف مف الممحديف فبل يستطيع الخميفة أف يتخذ إجراءات ضد غير 
العقيدة الصحيحة التي ألف كؿ فرد حر في أف يعتنؽ  التفتيش التي كجدت في المسيحية .

 دكف اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ . فحسب الفقيو الماكردم ىناؾ حالتاف فقط لتدخؿ يقتنع بيا .
 . 2اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ ك  حماية المذنب ىما حالة الردةالخميفة لحماية العقيدة ك  حككمة

 : الجياد في سبيل اهلل ثانيالمطمب ال
يقصد بالجياد حسب الفقيو الماكردم  ىك " قتاؿ مف عاند اإلسبلـ بعد الدعكة حتى يسمـ أك 

كالجياد بيذا المعنى .  3و " يدخؿ في الذمة ليقاـ بحؽ اهلل تعالى في إظياره عمى الديف كم
 عف المسمميف إذا قاـ بو البعض .تكميفو ىك فرض كفاية، أم يسقط 

الذيف يرفضكف ، يجب التمييز بيف الحرب اليجكمية التي تعمف ضد غير المسمميف ك 
الحرب الدفاعية التي اإلسبلـ بعد دعكتيـ لذلؾ . ك  االعتراؼ لممسمميف بحرية الدعكة إلى

                                                           
1
 .. 126المرجع السابق ، ص  مي،السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبل/ د سلٌمان محمد الطماوي :  

 . 166/ أ د عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم : المرجع السابؽ ، ص  2
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ب األكلى كاجب عاـ أم لكف الحر ألعداء ، إف الحربيف شرعيتاف ، ك جـك اتيدؼ إلى صد ى
 . 1أما الثانية فيي فرض عيف  فرض كفاية 

بؿ يعتبرىا مف ، تعتبر الحرب الدفاعية مشركعة حسب القانكف الدكلي العاـ الحديث ك 
 ء . حقيا في البقامى أساس حقيا في الدفاع الشرعي ك الكاجبات األساسية لمدكلة يقـك ع

أما عف الحرب اليجكمية مف أجؿ حرية نشر الديف اإلسبلمي ، فقد يظف البعض أنيا 
 ىك مبدأ ثابت مف مبادئ اإلسبلـ كالمبادئ الدستكريةك ، عارض مع مبدأ الحرية الدينية تت

فإف الحرب اليجكمية جائزة فقط ، 2. فحسب بعض رجاؿ الفكر السياسي اإلسبلمي  ةالحديث
إذا كاف القصد منيا  ية حرية الدعكة لئلسبلـ أم في سبيؿ اهلل ، أماليدؼ كاحد ىك حما

الدعكة ليس كاجبا بؿ  التكسع فإنيا تككف غير مشركعة . كما أف الجياد لحريةاالستيبلء ك 
حتى في تحقيؽ النصر . ك  ال يككف جائزا إال إذا كاف المسممكف قادريف عمىك ، ىك جائزا 

مسؤكليتو تقع عمى  لجياد ىك فرض كفاية ، أم أفحالة تكفر ىذيف الشرطيف ، فإف ا
 لكف يكفي أف يقـك بو البعض .الجماعة كميا . ك 

أف مو أف ال يعمف الحرب ضد الكفار ك أما عف حدكد سمطات الخميفة إزاء الحرب اليجكمية ف 
 يكتفي بعقد معاىدات الصمح معيـ .   

أبى الحركب الدينية تلي الحديثالقانكف الدك ك  أكضاع الكاقع الدكلي المعاصر كلما كانت
 :3كاجب الخميفة في ىذا المقاـ ينحصر في أمريف  فبالمعنى اليجكمي، فإ

 .أك اعتداء  الدفاع عف كافة األقطار اإلسبلمية إذا تعرضت ليجكـ - 1
الدعكة إلى اإلسبلـ بطرؽ سممية، مع العمؿ عمى تطيير العقيدة مف البدع، كتكضيح  - 2

 طاء.ما يمصؽ بيا مف أخ
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  الزكاة:  ثالثالمطمب ال
ىي ضريبة مالية تكزيعيا . ك دينية في جمعيا ك نقصد بالزكاة ىنا تمؾ التي تعتبر فريضة  

تفرض عمى األغنياء لصالح الفقراء . إف الزكاة ضريبة سنكية عمى األمكاؿ تكزع عمى 
 مستحقييا الذيف حددتيـ الشريعة .

ف لمخميفة أف يحصؿ ىذه مسمـ ىذه الضريبة ، يمك ميمة الخميفة أف يسير عمى أف يدفع كؿ
يكزعيا بنفسو أك بكاسطة عمالو ، كما أف لو أف يترؾ لكؿ فرد أف يدفعيا مباشرة الضريبة ك 

أك لمف يستحقكف الزكاة . كيختمؼ نصاب الزكاة حسب نكع الماؿ ) قد يككف مف الزرع 
 ( . غيره مف عركض التجارة ...الماشية أك الذىب ، الفضة ، ك 

كىناؾ رأم بأف المسمميف يجب عمييـ تسميـ الزكاة لمخميفة الذم يقكـ ىك بتكزيعيا عمى 
يصاؿ الزكاة لمست. ك 1مستحقييا  بر أحد بؿ إنو يعت .حقييا ىك كاجب عيني عمى كؿ مسمـ ا 

يككف لمخميفة الحؽ في قتاليـ ، المسممكف الذيف ال يؤدكف الزكاة أركاف اإلسبلـ الخمسة ، ك 
 .  2مانعي الزكاة أيضا ر الصديؽ ، الذم حارب المرتديف ك ؿ الخميفة األكؿ أبك بككما فع

 القيام عمى شعائر الدين:  المطمب الرابع
 كأىـ تمؾ الشعائر: 

 إقامة الصالة  : الفرع األول
المسمميف في يـؤ النبي عميو الصبلة كالسبلـ  كلقد جرل التقميد في أكؿ األمر عمى أف

ككانت إمامة أبي بكر لممسمميف في الصبلة مف  .ي ذلؾ الخمفاء الراشدكف كتبعو ف  الصبلة
األسباب التي استند إلييا الصحابة في إيثاره بالخبلفة . كلكف لما كثر المسممكف كتفرقكا، 

 : 3ثبلثة أقساـإلى كليذا قسـ الماكردم إمامة الصبلة  ، تعدد األئمة في الصبلة
 ىا مف يعينو الخميفة لكؿ مسجد.الصمكات الخمس : كىذه يتكال -أ 

                                                           
هلل ، كابف ا / المستحقكف لمزكاة ىـ الفقراء كالمساكيف كالعاممكف عمييا كالمؤلفة قمكبيـ ، كتحرير األرقاء ، ك الغارمكف ) المدينكف ( ، كفي سبيؿ 1

 السبيؿ .
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 إمامة صبلة الجمعة: كفييا خبلؼ حكؿ ضركرة حضكر الخميفة أك نائبو. -ب 
مامة  -ج  إمامة الصبلة في غيرتمؾ الحاالت: كيجكز فييا ندب اإلماـ مف قبؿ الخميفة . كا 

ة في غير الصبل -الخميفة أك نائبو في الصبلة ليست شرطا لصحة الصبلة ، إذ لكؿ مسمـ
كما أف لممسمميف أف يختاركا بأنفسيـ إماميـ في  ،أف يؤدم الصبلة بمفرده  - الجامعة

 الصبلة الجامعة .
دكر الخميفة في ىذا المجاؿ فينحصر في السير عمى إقامة الصبلة ، كصيانة  عف أما

المساجد كرعايتيا ، كأف يـؤ المسمميف في الصبلة الجامعة إذا حضر ، كأف يعيف لممساجد 
 متيا الدائميف كمعاكنة عمى استمرار الشعائر.أئ

 الصيام : الفرع الثاني
 ىك مف حقكؽ اهلل .مسمـ كربو ك أما عف الصياـ فبل يتدخؿ فيو الخميفة ألنو مسألة بيف ال

المسمميف الذيف   –تكقيع العقاب  -لتعزير  ، لكف يمكف أف يتدخؿ الخميفة بكاسطة القضاة ك 
 .1دكف عذر مقبكؿ ضاف يعمنكف إفطارىـ جيرا في رم

كنيايتو  -رؤية اليبلؿ  - بدء شير الصياـ  ،يتمثؿ في إعبلففي اإلشراؼ  كما أف لو دكر
 طبقا لؤلحكاـ الشرعية .

 الحج  : الفرع الثالث
ككاجب الخميفة ينحصر في العمؿ عمى تيسير أداء المسمميف ليذه الفريضة التي كانت 

عمى قكافؿ كاصبلت ، كذلؾ عف طريؽ تعييف كالة عسيرة في أكؿ األمر نظرا لصعكبة الم
 .  2ليسيركا عمى أمنيـ خبلؿ سفرىـ إلى مكة 

كافة الصعكبات التي تصادؼ الحجيج ،  يتخذ كؿ التدابير التي مف شأنيا أف تذلؿ كذلؾك 
كما أف لمخميفة أف يعيف كاليا ليشرؼ عمى الحج طكاؿ األياـ المحددة لمقياـ بشعائر الحج 

كتككف كاليتو مقدرة بسبعة أياـ أكليا مف صبلة الظير مف اليـك السابع مف ذم  .الضركرية
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،  1كىك النفر الثاني مف اليكـ الثالث عشر مف ذم الحجة ، الحجة كآخرىا يـك الحبلؽ 
 . 2لكنيا ليست سمطة ركحية الي ىذه ليا طابع ديني ك ك كالية الك 

يفة ليس لو ما أشرنا لو في السابؽ أف الخمأف دراسة االختصاصات الدينية لمخميفة تؤكد لنا 
 . 3ليس لو أم نفكذ أك سمطة ركحية سكل سمطة تنفيذية ، ك 

 لخميفة الخاصة بالشؤون السياسية المبحث الثاني : اختصاصات ا
إذا  ، نشير إلى أنو قبؿ أف نعرض الختصاصات رئيس الدكلة السياسية في النظاـ اإلسبلمي

ألف الديف  .أك التغيير 4ىي غير قابمة لمتعديؿ الثبات ك ب نت سمطاتو الدينية تتسـكا
صاصات السبلـ . فإف االختائية بكفاة الرسكؿ عميو الصبلة ك اإلسبلمي اتخذ صكرتو الني
حاجات األمة تطكر ، فيي تختمؼ باختبلؼ العصكر ، ك الالسياسية تتمتع بالمركنة ك 

 . 5اإلسبلمية 
االختصاصات السياسية لمخميفة ال يفرقكف بيف  كما أف الفقياء المسمميف حيف يعددكف

تمؾ التي ليا صمة بالكظيفة القضائية كفقا التي تتعمؽ بالكظيفة التنفيذية ك  تاالختصاصا
 .6لبلصطبلحات المعاصرة 

يمكف أف نقسـ االختصاصات السياسية لرئيس الدكلة اإلسبلمية إلى قسميف ، اختصاصات ك 
 اختصاصات أخرل ليا صمة بالشؤكف الخارجية . . ك عمؽ بالشؤكف الداخمية لمدكلة تت

في سياسة العامة لمدكلة اإلسبلمية ك كتتمثؿ اختصاصاتو في المجاؿ الداخمي في رسـ ال
ريعة اإلسبلمية بمبدأ الشكرل ( أك ما يسمى في الشالشعب في الكسائؿ اليامة )  استفتاء

 .  كبار مكظفي الدكلةاختيار معاكني الرئيس مف كزراء ك في ك 
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تعييف الممثميف السياسييف لمدكلة ارجية فتتمثؿ في عقد المعاىدات ك أما اختصاصاتو الخ
 ية .اعتماد ممثمي الدكؿ األجنبك  اإلسبلمية

      المطمب األول : االختصاصات السياسية لرئيس الدولة اإلسالمية في المجال الداخمي
تفتاء الشعب في في اسامة ك تصاصاتو في رسـ السياسة العسنتناكؿ في ىذا المطمب اخ

 مكظفي المناصب اليامة في الدكلة .ك  ءفي تعييف الكزراالمسائؿ اليامة ك 
 تنفيذىا في رسم السياسة العامة و  - الخميفة–الدولة اختصاصات رئيس :  الفرع األول

ا ليذا تنفيذىا لملة برسـ السياسة العامة لمدكلة ك تقضي الدساتير عادة باختصاص رئيس الدك 
مف أىـ اختصاصات  يعتبر فيذا االختصاص. خطكرة بالغةختصاص مف أىمية قصكل ك اال

 .رئيس الدكلة 
لكف يكتفي ك ، فرئيس الدكلة ال يتدخؿ في تفاصيؿ األعماؿ التنفيذية كال يباشر التنفيذ بالفعؿ 

يختص باإلشراؼ عمى ، ك  بالمشاركة في رسـ السياسة العامة لمدكلة مع مجمس الكزراء
كؿ كزير يتكلى رسـ سياسة ك . 1ألف التنفيذ مف اختصاص الكزراء كميـ  ، فحسب تنفيذىا
 .لكف تشترط الدساتير أف يككف كضع سياسة الكزارة في حدكد السياسة العامة لمدكلة كزارتو ،

مع ذلؾ فإنيا ال تتعارض عمى ىذا االختصاص ك  نصكص تدؿ بعض الدساتير تتضمف قدك 
ة أك تنفيذىا األمكر يتضمف النص عمى رسـ السياسة العامك . 2معو أك تمغيو أك ال تأخذ بو

 اإلدارية  .السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ك 
إذ  ، السبلـمية ىك رسكؿ اهلل عميو الصبلة ك أكؿ مف رسـ السياسة العامة لمدكلة اإلسبلك 

 نفذىا طكاؿ حياتو . كضع األسس التي تقكـ عمييا ك 
لـ يمنع رؤساء الدكلة ، لسبلـ لمسياسة العامة لمدكلة اإلسبلمية ارسكؿ عميو الصبلة ك رسـ الك 

كانت ك .  اإلسبلمية الذيف أتكا بعده مف رسـ سياستيـ العامة التي سيسيركف عمييا في حياتيـ
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في بداية تكلييـ رئاسة ك 1عند أكؿ عيدىـ بالحكـ تتمثؿ في شكؿ خطبة يقكمكف بإلقائيا 
 الدكلة .

ف فييا سياستو خطب خطبة بي  في الناس عقب تكليو الخبلفة ك  يؽفقد قاـ أبك بكر الصد
ا أييا الناس إنما أنا ي) أثنى عميو : المسمميف فقاؿ بعد أف حمد اهلل ك العامة التي سيتبعيا مع 

ني ال أدرم لعمكـ ستكمفكنني ممثمكـ ، ك  إف ، السبلـ يطيؽا كاف رسكؿ اهلل عميو الصبلة ك ا 
نما أنا متبع ك ، عصمو مف اآلفات ك ، يف اهلل اصطفى محمدا عمى العالم ، لست بمبتدع ك ا 

ف  رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ قبض ك  ،فإف استقمت فتابعكني إف زغت فقكمكني  ليس كا 
 ضربة سكط فما دكنيا. يطمبو بمظممةأحد مف ىذه األمة 

عممو فإف ب عنكـ تركحكف في أجؿ قد غي  كأنتـ تغدكف ك ، أبشاركـ ...ال أؤثر في أشعاركـ ك 
لف تستطيعكا ذلؾ إال ستطعتـ أال يمضي ىذا األجؿ إال كأنتـ في عمؿ صالح فافعمكا ، ك ا

، فإف قكما باهلل فسابقكا في ميؿ آجالكـ مف قبؿ أف تسممكـ آجالكـ إلى انقطاع األعماؿ 
 جعمكا أعماليـ لغيرىـ ، فإياكـ أف تككنكا أمثاليـ .نسكا آجاليـ ، ك 

احذركا ، أجبل مر سريع  ، فإف كراءكـ طالبا حثيثا، النجاة النجاة حا ك الجد الجد كالكحا الك 
بو  فإال بما تغبطك ، ال تغبطكا األحياء ك ، اإلخكاف كاألبناء ك  باآلباءاعتبركا ك ، المكت 
 . 2(  األمكات

أييا الناس ما أنا  )ككذلؾ خطب عمر بف الخطاب عقب تكليو الخبلفة خطبة جاء فييا : 
ت أمركـ ( . ثـ نظر لكال أني كرىت أف أرد أمر خميفة رسكؿ اهلل ما تقمدك  ، إال رجؿ منكـ
قكني الميـ إني بخيؿ فاؿ : ) الميـ إني غميظ فميني ، الميـ إني ضعيؼ فإلى السماء ك 
اني فيكـ بعد ققاؿ : ) إف اهلل ابتبلكـ بي ، كابتبلني بكـ ، كأب سكت ىنيية ثـفسخني ( ، ك 
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ال يتغيب عني فآلكا فيو شيء مف أمركـ فيميو أحد دكني ، ك رني صاحبي ، فك اهلل ال يحض
 . 1لئف أساءكا ألنكمف بيـ (لئف أحسنكا ألحسنف  إلييـ ، ك ك  عف الجزاء كاألمانة ،

في اليـك الثالث مف استخبلؼ عمر  خرج إلى الناس بالمسجد ، فمما فرغكا مف بيعتو قاؿ : ك 
ه فمينظر قائده حيث يقكده ، أما أنا فكرب الكعبة ) إنما مثؿ العرب مثؿ جمؿ أنؼ اتبع قائد

ىابكا شدتي ، كخافكا  . ثـ صعد المنبر فقاؿ : ) بمغني أف الناس 2ألحممن يـ عمى الطريؽ ( 
أبك بكر ك  رسكؿ اهلل بيف أظيرنا ، ثـ اشتد عميناغمظتي ، كقالكا قد كاف عمر يشتد عمينا ك 

كنت مع إنني  ،؟ كمف قاؿ ذلؾ فقد صدؽ قد صارت األمكر إليو كالينا دكنو ، فكيؼ ك 
 –كاف مف ال يبمغ أحد صفتو مف الميف كالرحمة ك  كافرسكؿ اهلل ، فكنت عبده كخادمو . ك 

رؤكفا رحيما ، فكنت بيف يديو سيفا مسمكال حتى يغمدني أك يدعني فأمضي ،  –كما قاؿ اهلل 
أنا بو هلل عمى ذلؾ كثيرا ك كالحمد ، ؿ مع رسكؿ اهلل حتى تكفاه اهلل كىك عني راض فمـ أز 
 أسعد .

 ،عكنوتو ككرمو كلينو ، فكنت خادمو ك ثـ كلى أمر المسمميف أبك بكر فكاف مف ال تنكركف دع
أزؿ معو كذلؾ أخمط شدتي بمينو ، فأككف سيفا مسمكال حتى يغمدني أك يدعني فأمضي ، فمـ 

 .أنا بو أسعدك  اض ، فالحمد هلل عمى ذلؾ كثيراىك عني ر حتى قبضو اهلل عز كجؿ ك 
لكنيا إنما تككف عممكا أف تمؾ الشدة قد أضعفت ، ك ثـ إني قد كليت أمكركـ أييا الناس ، فأ

فأنا أليف ليـ مف القصد يف ، فأما أىؿ السبلمة كالديف ك التعدم عمى المسممك  عمى أىؿ الظمـ
ض عميو حتى أضع خده عمى األر  لست أدع أحدا يظمـ أحد ، أك يتعدلبعضيـ لبعض ، ك 

ني بعد شدتك  ي تمؾ أضع خدم عمى أضع قدمي عمى الخد اآلخر حتى يذعف بالحؽ . كا 
 أىؿ الكفاؼ .ألىؿ العفاؼ ك 

 لكـ عمي أييا الناس خصاؿ أذكرىا لكـ فخذكني بيا : ك 
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لكـ عمي إذا كقع أفاء اهلل عميكـ إال مف كجيو ، ك ال ما عمي أال أجتبي شيئا مف خراجكـ ك  لكـ
ف شاء اهلل تعالى أرزاقكـ إو ، كلكـ عمي أف أزيد عطاياكـ ك إال في حق في يدم أال يخرج مني

ذا غبتـ في ك  .1ال أجمركـ في ثغكركـعمي أف ال ألقيكـ في الميالؾ ، ك لكـ كأسد ثغكركـ ك  ا 
 البعكث فأنا أبك العياؿ ....

   بية مف حكراف جاء فييا :بيف عمر سياسة الدكلة العامة كذلؾ في خطبة لو خطبيا بالجاك 
ني ما كجدت صبلح ما كالنيأال ك )  ة كالحكـ بما األخذ بالقك أداء األمانة ك ، اهلل إال  بثبلث  ا 

ني ما كجدت صبلح ىذا الماؿ إال بثبلث ،أنزؿ اهلل . أال ك  أف يؤخذ مف حؽ كيعطى في  ا 
 .( يمنع مف باطؿ حؽ ، ك 
 ية ماستفتاء الشعب في المسائل اليامة في الدولة اإلسال : ثانيال الفرع

أخذ رأيو تفتاء الشعب في المسائؿ اليامة ك شبو المباشرة مظاىر متعددة منيا اسلمديمقراطية 
في أمر مف األمكر ، بأف يعرض ىذا األمر عمى أفراد الشعب لتؤخذ أصكاتيـ بالمكافقة أك 

 . 2المعارضة أم القبكؿ أك الرفض 
ء استفتاى مشركع قانكف ك ء تشريعي يككف عماالستفتاء الشعبي لو ثبلث صكر استفتاك 

استفتاء سياسي يقصد بو إقرار خطة معينة أك إتباع دستكرم يككف عمى تعديؿ دستكر ك 
ص الدساتير التي تأخذ بيذه الصكرة عمى االلتزاـ بنتيجة تنكغالبا ما . 3سياسة جديدة 

يجتو مف تاالستفتاء السياسي ال تككف نأما . 4االستفتاء التشريعي إذ أنو يككف دائما ممزما 
ف كالناحية النظرية ممزمة ك  الكاقعية . ألنو ال يتصكر أف انت ممزمة مف الناحية السياسية ك ا 

 . 5يتجاىؿ رئيس الدكلة نتيجة االستفتاء الشعبي بعد إجرائو
                                                           

 . 96/ محمد حسيف ىيكؿ : الفاركؽ عمر ، المرجع السابؽ ، ص  1
 . 409، ص المرجع السابؽ / د طعيمو الجرؼ :  2
 . 203، ص  1968 سنةالقاىرة ، د فؤاد العطار : النظـ السياسية ، طبعة دار النيضة العربية ،  -  
 1996 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في  / لقد أخذت بعض الدساتير االستفتاء الدستكرم ، مف ىذه الدساتير : دستكر 3

تاء الدستكرم بأف االستف 208الذم قضى في المادة  المتضمف التعديؿ الدستكرم 2016مارس  06المؤرخ بتاريخ  01/  16بالقانكف رقـ المعدؿ 
 منو .   91إجبارم بالنسبة لمقكانيف الدستكرية ، كاعتبر االستفتاء الشعبي في كؿ قضية ذات أىمية كطنية اختيارم في المادة 

 . 246، ص السابؽ المرجع   نظاـ الحكـ اإلسبلمي مقارنا بالنظـ المعاصرة  ،/ د محمكد حممي :  4
 . 245المرجع  ، ص ي مقارنا بالنظـ المعاصرة ، نفس نظاـ الحكـ اإلسبلم/ د محمكد حممي :  5



228 
 

 .  كاف رئيس الدكلة اإلسبلمية يعرض أمكرا عمى طائفة مف الناس إلبداء الرأم فييا  لقد
نما عمى الشعب كمو ، ك  اليامة عرض المسائؿ يتـ بأنو لـ يمتاز ياإلسبلمالسياسي كالنظاـ  ا 

سعة األفؽ كتتنزه عف كاف رئيس الدكلة اإلسبلمية يستشير طائفة معينة تتسـ برجاحة العقؿ ك 
 . 1األىكاء ىـ أىؿ الشكرلاألغراض ك 

إلسبلـ المبادئ التي اىتـ بيا افالشكرل مف  . اإلسبلمي عمى الشكرل سياسينظاـ الاليقـك ك 
اهلل سبحانو رسكلو قد أمر أكدىا كحرص عمييا كدعا إلييا كألـز المسمميف العمؿ بيا . ك ك 

 يظَ مِ ا غَ ظ  فَ  تَ نْ كُ  وْ لَ وَ  مْ يُ لَ  تَ نْ لِ  وِ الم   نَ م   ةٍ مَ حْ ا رَ مَ بِ " فَ السبلـ بيا فقاؿ تعالى : عميو الصبلة ك 
 تَ مْ زَ ا عَ ذَ إِ فَ  رِ مْ ي األَ م فِ ىُ رْ اوِ شَ وَ  مْ يُ لَ  رْ فِ غْ تَ اسْ وَ  مْ يُ نْ عَ  فُ اعْ ، فَ  كَ لِ وْ حَ  نْ وا مِ ض  فَ نْ اَل  بِ مْ القَ 
 .2 " ينَ مِ ك  وَ تَ المُ  بُ حِ يُ  وَ الم   ن  ، إِ  وِ ى الم  مَ عَ  لْ ك  وَ تَ فَ 

 (عدـ تعنيفيـ)فعمو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بمف تكلى يـك أحد  امأف فاآلية تكضح 
أمره اهلل  كعمى ذلؾ فقد .كلو غمظة كشدة لتفرقكا مف حكلك أنو كاف فيو  ،كاف بتكفيؽ مف اهلل 
الذيف ا تـ ذلؾ أصبحكا مف أىؿ الشكرل فإذ ،كيستغفر ليـ عما فعمكه  تعالى أف يعفكا عنيـ

كلكف إذا ىداه اهلل إلى رأم معيف فيمضيو متككبلن عمى  في بعض األمكر استشارتيـيمكف 
مدح اهلل المشاكرة في  ، 4م "يُ نَ يْ ى بَ ورَ شُ  مْ ىُ رُ مْ أَ " وَ كصؼ اهلل المؤمنيف بقكلو : ك  . 3اهلل 

ليـ  مدح القـك الذيف كانكا يمتثمكف ذلؾ ، ألنيـ كانكا إذا أرادكا أمرا أك عرضتباألمكر 
ثـ يعممكف بالرأم الذم ، ال يستأثر بعضيـ بخبر دكف بعض ك  مسألة تشاكركا فيما بينيـ

 يركنو حسنا.
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بو مف رسكؿ اهلل صمى : " ما رأيت أحدا أكثر مشكرة ألصحاقد جاء عف أبي ىريرة أنو قاؿ ك 
ألمر يقتضي ا، ك  شؤكف الحياة كؿ .أمر اهلل رسكلو بأف يشاكر أصحابو في 1سمـ اهلل عميو ك 

ب . فالشكرل كاجبة عميو الصبلة كالسبلـ ، كلـ يكف لو أف يستقؿ بإمضاء أمر الكجك 
 يستأثر برأيو كحده .ك 
 .ترؾ الشكرل يقتضي الذـ كالعقاببيف أف ، ألف أمرىـ شكرل بينيـ  لما مدح اهلل المؤمنيفك 
: ) كاجب عمى الكالة  أحد مفسرم القرآف الكريـالذـ يككف عف فعؿ شيء غير مباح .يقكؿ ك 

كجكه الجيش فيما يتعمؽ ما أشكؿ عمييـ مف أمكر الديف ك فيمشاكرة العمماء فيما ال يعممكف ك 
عماؿ فيما يتعمؽ الكجكه الكتاب كالكزراء ك مصالح ك بالكجكه الناس فيما يتعمؽ بالحرب ك 

 .   2( عمارتيا بمصالح الببلد ك 
لمشاكرة لحاجة منو إلى رأييـ ، السبلـ باعالى لـ يأمر نبيو عميو الصبلة ك تاهلل سبحانو ك ك 
نما أراد أف يك   لتقتدم بو أمتو مف بعده .عمميـ ما في المشاكرة مف الفضؿ ك ا 
 اء الرأم حكلو إال إذا كاف مف المسائؿ اليامة التي فييا نظر كمسائؿال يعرض األمر إلبدك 

ييا نص بخصكصيا أك غير ذلؾ مف الحكادث التي لـ يأت فالعبلقات بيف الدكؿ ، ك الحرب ك 
غير ذلؾ مف المسائؿ التي ظني الداللة ، ك  -س بمحكـ لي -نص لكنو كاف فييا نص ك 

 يبحث فييا أىؿ االجتياد .
أك كانت مف المسائؿ الدينية في عيد الرسكؿ عميو ي المسألة أك الحادثة نص، ا كاف فأما إذ

 الشكرل ال يدلكف بآرائيـ ، أك يعرضكف كجية نظرىـ فيياأىؿ الرأم ك  فكاف، الصبلة كالسبلـ 
قد ركل أف الصحابة عمييـ الرضكاف كانكا يعرضكف : ) ك  األستاذ محمد رشيد رضايقكؿ 

عمـ بأنو قالو في رأم ال اهلل عميو كسمـ في مسائؿ الدنيا إال بعد الرأييـ مع قكؿ النبي صمى 
 .  3كما فعمكا يـك بدر (  عف كحي

                                                           
 . 242البدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كفي النظـ الدستكرية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص  إسماعيؿ/  1
 . 161ص  ،المرجع السابؽ القرطبي : أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم /  2
 . 164ص  ،  ،المرجع السابؽ الجزء الرابع/ محمد رشيد رضا : تفسير المنار ،  3



230 
 

فإف كجد فيو ما يقضي كاف أبك بكر الصديؽ إذا كرد عميو حكـ نظر في كتاب اهلل تعالى ، ك 
ف لـ يجد في كتاب اهلل نظربو قضى بو ك  فإف السبلـ ، في سنة رسكؿ اهلل عميو الصبلة ك  ا 

ىؿ عممتـ أف رسكؿ اهلل  ى بو . فإف أعياه ذلؾ سأؿ الناس :كجد فييا ما يقضي بو قض
كذا . بكذا ك السبلـ قضى فيو بقضاء ؟ فربما قاـ إليو القـك فيقكلكف قضى فيو ك  عميو الصبلة

فإذا اجتمع رأييـ عمى شيء  ، جمع رؤساء الناس فاستشارىـ ،فإف لـ يجد سنة سنيا النبي 
 قضى بو .

السنة سأؿ : ىؿ كاف أبك بكر ذا أعياه أف يجد ذلؾ في الكتاب ك كاف عمر يفعؿ ذلؾ فإك 
ال جمع عمماء الناس كاستشارىـ  إف كاف ألبي بكر قضاء قضى بو ،قضى فيو بقضاء ؟ ف كا 

 . 1فإذا اجتمع رأييـ عمى شيء قضى بو 
) أدعكا لي عميا،  حادثة قاؿ : يستشير الصحابة مع فقيو ، حتى إذا رفعت إليو  ككاف عمر

 . 2و ىكذا فكاف يستشيرىـ ثـ يفصؿ بما اتفقكا عمي، ك .. ( أدعكا لي زيدا ك 
 .3و ىك يستشير أصحابلى عمر فربما تأمؿ في ذلؾ شيرا ك كانت القضية ترفع إك 

ا ىي المكضكعات التي يمكف أف تككف كم ،الشكرل  مف ىـ أىؿفيما يمي كسكؼ نكضح  
 .السياسي اإلسبلمي  رالفكمحؿ استشارة المسمميف في 

 أىل الشورى  أوال :
كذلؾ حتى يستنبطكا  ،أىميا العمـ كاألمانة  ،تتكافر في أىؿ الشكرل عدة شركط  ال بد أف

 .4السنة ف األدلة الكمية كأىميا القرآف ك حكـ المسألة المعركضة م
رآف الكريـ بمعانيو لغة قكال ،ؿ ) العمـ التاـ بالمغة العربية كعمى ذلؾ فإف العمـ ال بد أف يشم

 كمقاصد األحكاـ  ،كمكاضع اإلجماع  ،كالسنة النبكية بمعانييا لغة كشريعة ،كشريعة 
 .( األحكاـ  استنباطكمكاضع الخبلؼ كطريقة 

                                                           
 . 239، ص  1965/ د أحمد أميف : فجر اإلسبلـ ، الطبعة العاشرة ، طبعة مكتبة النيضة المصرية ، سنة  1
 . 239/ د أحمد أميف : نفس المرجع ، ص  2
 . 251بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ك في النظـ السياسية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص  إسماعيؿ/  3
 . 161:المرجع السابؽ ، ص  محمد بف أحمد األنصارم القرطبيأبك عبد اهلل  /  4
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متى أتيحت لو  ،لشركط أال يتأخر في إبداء الرأم عمى أنو يجب عمى مف تتكافر فيو ا
 .لـز األمر ذلؾك الفرصة 
 ن ا المسمموعات التي يمكن أن يستشار فييموضو ال ثانيا :

 .كانية تطبيقيا في كؿ زماف كمكاف كذلؾ إلم ،ة اإلسبلمية بمبادئ كأحكاـ كمية أتت الشريع
فكاف البد مف إيجاد الحمكؿ لممسائؿ ، كلما كانت النصكص محدكدة كالحكادث غير محدكدة 

 .األكؿ قطعي كالثاني ظني قسمافحكاـ في الشريعة اإلسبلمية كعمى ذلؾ فاأل المعركضة.
 التأكيؿ.النظر ك اكلو الشكرل ألنو يتناكؿ أحكاـ تحتمؿ تتناألخير ىك الذم كىذا النكع 

ة بالمصالح العامة كلقد قاـ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ بمشاكرة أصحابو في األمكر المتعمق
بالنسبة عمر ك ر أبك بك استشاركذلؾ ك ( دكلة..الاألمة ، شؤكف كمصالح  ، ) أمكر الجيش

كلقد تبعو في ذلؾ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كأكؿ ما تشاكركا فيو . 1لؤلسرل في غزكة بدر 
 ىي الخبلفة.

     في المجال الخارجي المطمب الثاني: االختصاصات السياسية لرئيس الدولة اإلسالمية
ف الممثميف تعييمجاؿ الخارجي في عقد المعاىدات ك تتمثؿ اختصاصاتو السياسية في ال

 األجنبية .اعتماد ممثمي الدكؿ الدبمكماسييف لمدكلة اإلسبلمية ك 
 اإلسالمي السياسي اختصاص رئيس الدولة بعقد المعاىدات في النظام :  الفرع األول

: " اتفاؽ يعقد بيف  العاـفقياء قانكف الدكلي  فيي حسب قد سبؽ أف عرفنا المعاىدة سابقا ل
 . 2تحديد القكاعد التي تخضع ليا " بلقات قانكنية كدكلية ، ك أك أكثر لتنظيـ عدكلتيف 

ف التفاكض مف عممية التصديؽ ، في حيف أرؽ الدساتير بيف عممية التفاكض ك لـ تفك 
ذا كصمت عممية التفاكض إلى مرحمة المصادقة ، فيذه العممية اختصاص الحككمة ، ك  ا 

 . 1يختص بيا رئيس الدكلة كحده ألنو حؽ شخصي لو 
                                                           

 . 161: المرجع السابؽ ، ص محمد بف أحمد األنصارم القرطبي أبك عبد اهلل /  1
،  1971بع األىراـ ، القاىرة ،  سنة /  عمي عمي منصكر : الشريعة اإلسبلمية  كالقانكف الدكلي العاـ ، طبعة المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ، طبعة مطا 2

–             .                                                                                                                             370ص 
أف نقسميا إلى سياسية ك اجتماعية ، ك قد تككف معاىدات شارعة ك لممعاىدات الدكلية في العصر الحديث تقسيمات متعددة ال يمكف حصرىا ، ك لكف يمكف 

 معاىدات غير شارعة ، كما قد تككف معاىدات دائمة ك أخرل مؤقتة ، ك قد تككف مفتكحة أك مغمقة ، إلى غير ذلؾ .
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بمغ السمطة لكف يجب عميو أف يرئيس الدكلة حؽ عقد المعاىدات ك  نح جؿ الدساتيرتمك 
تنشر في الجريدة ؽ عمييا ك أف يعقد رئيس الدكلة المعاىدات كيصد  بعد التشريعية بعقدىا .ك 

 .2الرسمية تصبح ليا القكة القانكنية كفقا لؤلكضاع المقررة 
خطكرتيا مؽ األمر بمعاىدات ليا أىميتيا ك تعإذا  ، تكجب الدساتير عادة عمى رئيس الدكلةك 

 اىدات الصمح أك معاىدات التحالؼ كمع، أف يعرضيا أكال عمى الييئة النيابية ، عمى الدكلة 
 أك التي تتعمؽ بحقكؽ سيادتيا ،، أك المعاىدات التي يترتب عمييا تعديؿ في أراضي الدكلة 

خزانة العامة لمدكلة نفقات لـ ترد في تحمؿ الات التي ترىؽ ميزانية الدكلة ، ك المعاىدك 
 . 3الميزانية 

ا ، كاف لرئيس فإذا كافقت الييئة النيابية عمى كاحدة مف ىذه المعاىدات عند عرضيا عميي
عاىدات السمطة التنفيذية تشتركاف في عقد ىذه المفالييئة التشريعية ك  الدكلة أف يعقدىا .

يا تككف حسب األغمبية المحددة في نصكص مكافقت –اإلقرار األكلى منيما بالمكافقة ك 
 .  4الثانية باإلبراـ كالتنفيذ ك  –الدستكر 

نما ينفرد ف ينفرد بعقد جميع المعاىدات ، ك يتضح مف ىذا أف رئيس الدكلة ال يستطيع أك  ا 
 . 5، عمى أف يبمغ الييئة التشريعية بذلؾ بعقد المعاىدات البسيطة التي ليس ليا أىمية كبيرة 

التصديؽ عمييا بعد إبراميا ك  فرد رئيس الدكلة بعقدىا تككف نافذةات البسيطة التي ينالمعاىدك 
. فرئيس ال يتطمب األمر حينئذ مكافقة الييئة التشريعية. ك نشرىا كفقا لؤلكضاع المقررة ك 

ىذا ك  يقـك بإببلغيا إلى البرلماف ، عميو بعد ذلؾ أفالمعاىدات ك ىذه الدكلة ىك الذم يبـر 

                                                                                                                                                                                     
  . 559،  558، ص  1949سنة  ، القاىرة  طبعة المطبعة العالمية ،الطبعة الرابعة ، / د السيد صبرم : مبادئ القانكف الدستكرم ،  1
 . 160، ص المرجع السابؽ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ك النظـ الدستكرية المعاصرة ،  إسماعيؿ/ د  2
 06المؤرخ بتاريخ  01/  16بالقانكف رقـ المعدؿ  1996 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في  مف دستكر 149/ نصت المادة  3

يصادؽ رئيس الجميكرية عمى اتفاقيات اليدنة ك معاىدات السمـ ك التحالؼ ك االتحاد  "عمى :  المتضمف التعديؿ الدستكرم 2016مارس 
ا كؿ غرفة مف البرلماف عمييكالمعاىدات التي تترتب عمييا نفقات غير كاردة في ميزانية الدكلة ، بعد أف تكافؽ ... معاىدات المتعمقة بحدكد الدكلة كال

 .صراحة " 
 . 453، ص  المرجع السابؽ/ د مصطفى أبك زيد فيمي : النظاـ الدستكرم لمجميكرية المتحدة ،  4
                .                                                                                              559د السيد صبرم : نفس المرجع  ، ص /  5
 341، ص  نظاـ الحكـ اإلسبلمي مقارنا بالنظـ المعاصرة  ، المرجع السابؽد محمكد حممي :  - 



233 
 

فتصبح بالتالي جزءا مف القانكف الداخمي  كة القانكف بمجرد التصديؽ عمييا .اىدة قيجعؿ لممع
 .1، دكف حاجة إلى إجراء إضافي مف جانب الييئة النيابية الذم يطبؽ عمى األفراد

عمى مبدأ الكفاء تقكـ  المعاىدات في اإلسبلـ  أف، يرل جانب مف الفقياء المسمميف ك 
عمى بصيرة كىداية كتعاكف ، التبلقي بيف اآلحاد كالجماعات  كذلؾ ألنو " أساس  ،بالعيكد

 . 2... " كثقة متبادلة
 كانكا. ك  اليدنةبيف كممة العيد كالمعاىدة كعقد الذمة كالصمح ك  لـ يفرؽ الفقياء المسمميفك 

 لقد حاكؿ العمماء المسمميف تعريؼ المعاىدةك . 3يستعممكف ىذه الكممات كميا بمعنى كاحد 
 المكادعة .معاىدة الصمح ك معاىدة مثؿ  صكرىا ، اكليـ بعضخبلؿ تنمف 

ا كسميت مكادعة ألني .المسالمة كالمصالحة ك المكادعة  المعاىدة ىي فذىب الحنفية إلى أف
 . 4متاركة كىي مف الكدع أم الترؾ 

عمى ترؾ القتاؿ مدة بعكض كعرؼ الحنابمة اليدنة بأنيا عقد بيف أىؿ الحرب كبيف المسمميف 
 كتسمى ميادنة كمكادعة كمعاىدة.  ، ره كبغي

بيف  بأنيا عقد، كلقد عرفيا الفقو الحديث الذم تناكؿ بحث المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية 
 . 5كىي مكادعة المسمميف كالمشركيف سنيف معمكمة  ،فريقيف يمتزمكف فيما بينيـ 

عارؼ عميو اآلف في كذىب البعض اآلخر إلى أنيا ال تخرج في تعريفيا عف المعنى المت
 . 6القانكف الكضعي 

 متعددة تختمؼ مف معاىدة إلى أخرل ، فقد يككف الدافعدكافع إلى عقد المعاىدات كثيرة ك الك 
مف أمثمة ذلؾ حصار أىؿ أسبانيا لمدينة أشبيمية العربية حالة حصار البمد أك المدينة ، ك 

 األسباففرديناند الثالث قبمو مف أشد  كالدهكاف ممؾ تشتالة الفكنسك العاشر ك فقد . اإلسبلمية 
                                                           

 . 453المرجع ، ص  نفس/ مصطفى أبك زيد فيمي :  1
 . 207ص  ،  1976، القاىرة ، سنة ربية عأحكاـ القانكف الدكلي في الشريعة اإلسبلمية ، دار النيضة ال :دحامد سمطاف  / 2
 . 167بدكم : نفس المرجع ، ص  إسماعيؿ/ د  3
 .455ص الجزء الخامس ،  المرجع السابؽ ،  شرح اليداية عمى بداية المبتدئ ، /  برىاف الديف عمي بف أبي بكر المرغيناني : 4
 .100ص ،  1987، سنة البياف التجارية  بلمية كالقانكف الدكلي العاـ ، طبع بمطابعاإلسالمعاىدات في الشريعة / د محمكد إبراىيـ الديؾ :  5
 .370ص  مرجع السابؽ ،ال/ عمي عمي منصكر : 6
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قد أسقطكا  اكانك رغبا في إسقاط دكلتيـ باألندلس ، تأسيا بأسبلفيـ الذيف ك ، عداكة لممسمميف 
 عدة مدف إسبلمية ىناؾ .

حيث حشد فرديناند الثالث ، ىجرية  645محاصرتيـ لمدينة أشبيمية في سنة  األسبافبدأ ك 
القتاؿ كالدفاع عف  كاف المسممكف مصمميف عمىك . و يذا الغرض عددا كبيرا مف قكاتل

، فاضطركا إلى  ار طاؿ حتى بقي ما يقرب مف عاـ كنصؼ عاـ لكف الحصالمدينة ، ك 
 .  1بيف الفرنجة كتـ عقد معاىدة بينيـ ك  التسميـ 

اتقاء ضرر محتمؿ ، إذ يجب عمى عقد المعاىدة درء خطر متكقع ، ك  قد يككف الدافع إلىك 
لة أف يككف حذرا حكيما حتى ال تتعرض الدكلة ألخطار كاف مف الممكف أف رئيس الدك 

، فينبغي لو يستطيع أف يتقيو بعقد معاىدة ما تكقع خطرا سيمحؽ بالدكلة ، ك  يتبلفاىا . فإذا
الذم كاف  مف أمثمة ذلؾ ما حدث مف صاحب " أنطاكية " المسيحيأف يبادر بعقدىا . ك 

ممكا في عيد " صبلح الديف األيكبي " . إذ لما عـز صبلح أكثرىـ شأنا ، ك  أعظـ الفرنجة
يحاصرىا خاؼ ممؾ أنطاكية ة " ك الديف بعد فتح " بغراس " عمى أف يذىب إلى " أنطاكي

بعث إلى صبلح الديف يمتمس منو الميادنة ، أك يعده بإطبلؽ سراح خشي عمى إقميمو ، ك ك 
كا عميو إلى إجابتو صحابو ، فأشار كؿ أسير لديو مف المسمميف . فاستشار صبلح الديف أ

 .  2كاف الباعث إلى عقدىا ىك تفادم الخطر المتكقع إلى طمبو ، كتـ عقد الميادنة ، ك 
السبلـ لقد عقد النبي عميو الصبلة ك ح ك قد يككف الدافع إلى عقد المعاىدة المصالحة أك الصمك 

قكاعد ء فيو جميع ، الذم جا 3مف أمثمة ذلؾ صمح الحديبيةكع ك ىذا الن معاىدات مف
 المعاىدات المتعارؼ عمييا اآلف في القانكف الدكلي  .

                                                           
 .  168/ د إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ك النظـ الدستكرية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص  1
لعرب ، مف سمسمة " المكتبة الثقافية " ، دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ، سنة / محمد عبد الغني حسف : المعاىدات كالميادنات في تاريخ ا 2

 . 22 – 21، ص  1966
ـ ، طبع بدار  1991 –ق  1412/ د محمد سعيد رمضاف البكطي : فقو السيرة النبكية مع مكجز لتاريخ الخبلفة الراشدة ، الطبعة الحادية عشر  3

 .  233 - 230ر ، دمشؽ ، سكريا، ص الفكر  بالجزائر ، بإذف مف دار الفك
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، إذ قد بعث إلييـ بعد أف انتيت غزكة خيبر  خيبركذلؾ الصمح الذم عقده مع أىؿ ك 
طمبكا أف يعقدكا صمحا مع المسمميف عمى نصؼ أرضيـ ، يدعكىـ لئلسبلـ فرفضكا ك 
 .1فأجابيـ النبي إلى طمبيـ 

ارىا معاىدات بالمعنى اعتبلدكلي حكؿ طبيعة معاىدات الصمح ك ء القانكف اقد اختمؼ فقياك 
إذ أنيا تككف عادة عقب الحركب . ،ذلؾ ألف عنصر الرضا غير متكافر فييا الصحيح . ك 

حينئذ يممي الطرؼ ألقكل عيؼ بدال مف الدخكؿ في الحرب ، ك الضأك يسعى إلييا الطرؼ 
 . 2عميو شركطو 

ف كاف الطرؼ إلى أنيا معاىدات تامة األركاف ك القانكف العاـ  ذىب الكثير مف فقياءك  ا 
الضعيؼ يذعف فييا لرأم الطرؼ القكم ، إال أنو ال يمكف القكؿ بأنو يككف فاقدا لعنصر 

 .  3الرضا 
بيف شخص أك عقد بيف رئيس الدكلة اإلسبلمية ك ىك عقد يىناؾ عقكد أخرل كعقد الذمة ك ك 

سبلمية عمى أف يسمح ليـ باإلقامة الدائمة في الدكلة اإل،  أشخاص ال يدينكف بديف اإلسبلـ
ى مقابؿ ضريبة يدفعكنيا تسم، كاجبات عمييـ ما عمييـ مف حقكؽ ك يككف ليـ ما لممسمميف ك ك 

 .  4الدفاع عنيـ الجزية نظير حمايتيـ كأمنيـ ك 
بيف طائفة ك نو يعقد بيف الدكلة اإلسبلمية عقد الذمة ال يعتبر معاىدة بالمعنى الصحيح ألك 

ال يتساككف في القكة مع الدكلة يتمتعكف باالستقبلؿ السياسي ، ك  مف األفراد ، أك الجماعات ال
األماف نكعاف ، أماف عاـ كثائؽ األماف . ك ىناؾ مف المعاىدات ما يسمى بك .  5اإلسبلمية 

 . كأماف خاص

                                                           
1
 . 644 – 641/ د محمد سعٌد رمضان البوطً : المرجع السابق ، ص  
 . 173، ص  السابؽ المرجع،  بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ك النظـ الدستكرية المعاصرة  إسماعيؿ/ د  2
 –دبمـك السياسة الشرعية  –الدكلية في اإلسبلـ ، محاضرات ألقاىا عمى طمبة السنة األكلى بقسـ الدراسات العميا / د حسني محمد جابر : الدكلة ك العبلقات  3

 . 52،  51، ص  1968 – 1967بكمية الشريعة ك القانكف ، جامعة األزىر ، سنة 
 . 357/ أ عمي عمي منصكر : المرجع السابؽ ، ص  4
 . 45، ص / د حسني محمد جابر : نفس المرجع  5
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يختص بعقده رئيس ، ك ير مف األعداء مثؿ أىؿ قبيمة فاألماف العاـ ىك الذم يعقد لعدد كب 
.أما األماف الخاص فيك الذم يعقد لفرد كاحد  1مثؿ اليدنة  لدكلة أك نائبو أك كزير التفكيضا

 مسممة . يصح عقده مف كؿ مسمـ ك عداء . ك أك لعدد قميؿ مف األ
أمنيف أف يدخمكا دار اإلسبلـ ، كيقيمكا فترة فييا ىـ كأزكاجيـ يخكؿ عقد األماف لممستك 

 .  2رقيقيـ ما داـ أف المستأمف يعكليـ ذككر القصر كبناتيـ كأمياتيـ ، ك كأبناؤىـ ال
 ة أف يعمؿ عمى نصرة المستأمنيف كالذمييف كأف ينصفيـ ممف يظمميـ يجب عمى رئيس الدكلك 

 . 3مدة إقامتيـ في دار اإلسبلـ 
قات بيف المسمميف كغيرىـ مثؿ تنظـ العبل اإلسبلـ مف عقد معاىدات أخرل لـ يمنعك 

 الخالتبادؿ التجارم ... معاىدات الصداقة ك معاىدات 
رئيس الدكلة  –لمخميفة بؿ يجكز  الدكؿ األجنبية، ال تتكقؼ عمى طمب مف، كىذه المعاىدات 

  ،طالما أنيا تحقؽ الصالح العاـ لممسمميف ،المسمميف طمبيا مف الطرؼ اآلخر  الذم يمثؿ -
 بلمية .كلـ يكجد بيا ما يخالؼ أحكاـ الشريعة اإلس
إذ أنيا  ،ىك معمكؿ بو في القانكف الكضعي  كلـ تختمؼ المعاىدات في اإلسبلـ عف ما

  .كانت تسبقيا مفاكضات , كيتـ تدكينيا , كتبدأ باسـ اهلل , كيذكر فييا أطرافيا كشركطيـ
ف بعض الدكؿ لـ كذلؾ أل ،كيتـ ختميا  ،الشيكد ك تكقيع األطراؼ ؽ اإليماف ك كتنتيي بتكثي

 . 4بالمختكمة  اعتدادىاعتد بالكتب المكقعة بقدر تكف ت
 
 

                                                           
 . 181المرجع السابؽ ، ص ،  إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كالنظـ الدستكرية المعاصرة  د/  1
 . 182المرجع ، ص نفس / د إسماعيؿ بدكم :  2
 . 182د إسماعيؿ بدكم : نفس المرجع ، ص  3
                        .                                                              208، 207ص ، / د حامد سمطاف : المرجع السابؽ  4
 289ص  المرجع السابؽ،د/محمد بسيكني :   -
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اعتماد ممثمي الدول و في الدولة اإلسالمية : تعيين الممثمين السياسيين  الفرع الثاني
 األجنبية 

رساليـ، كاختيارىـ ، ك تخكؿ الدساتير رئيس الدكلة حؽ تعييف الممثميف السياسييف  إلى الدكؿ  ا 
السياسييف  كما تخكلو حؽ تمقي أكراؽ اعتماد الممثميف المنظمات الدكلية ،األجنبية ، ك 

ىذا الحؽ مقرر لو ألنو ىك الممثؿ األكؿ . ك  1مندكبيف فكؽ العادة األجانب ، مف سفراء ك 
 لمدكلة أماـ العالـ كمو .

إلى دكلة أخرل تتبادؿ معيا التمثيؿ كممة سفارة تدؿ عؿ البعثة التي ترسميا إحدل الدكؿ ك 
 حقيؽ غرض مف األغراض المشتركة بينيما .الدبمكماسي ، لت

السبلـ ، فقد أسس ية إلى عيد الرسكؿ عميو الصبلة ك تاريخ الدبمكماسية اإلسبلميرجع ك 
قاـ بعد ذلؾ بإرساؿ السفارات في ذم الحجة المدينة ، بعد أف ىاجر إلييا . ك الرسكؿ دكلة ب

 كَ ب  رَ  يلِ بِ ى سَ لَ إِ  عُ " أدْ ألمر اهلل  ممثبل 2رؤساء الدكؿ ة السادسة لميجرة إلى الممكؾ ك مف السن
 . 3" ةِ نَ سَ حَ الْ  ةِ ظَ وعِ مَ الْ ، وَ  ةِ مَ كْ حِ الْ بِ 

ى الحارث بف أبي شمر شجاع بف كىب إلطب بف أبي بمتعة إلى المقكقس ، ك فبعث حا
  بف حذافة السيمي إلى كسرل بعث عبد اهللية بف خميفة الكمبي إلى قيصر ، ك دحالغساني ، ك 

 . 4ة الغمرم إلى النجاشي عمرك بف أميك 
الدكؿ عمى أساس الحركب غيرىا مف الخارجية بيف الدكلة اإلسبلمية ك لـ تقـ العبلقة ك 
ألف اهلل سبحانو أمر رسكلو بأف  سممية بينيا .ما ، بؿ كانت تقـك عبلقات كدية ك العداكة دائك 

                                                           
رقـ بالقانكف المعدؿ  ،   1996 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في  دستكرمف   92ألخيرة مف المادة ما قبؿ ا/ تنص الفقرة  1

عمى : "....ك يعيف رئيس الجميكرية سفراء الجميكرية كالمبعكثيف فكؽ  المتضمف التعديؿ الدستكرم 2016مارس  06المؤرخ بتاريخ  01/  16
 العادة إلى الخارج ، كينيي مياميـ ، كيتسمـ أكراؽ اعتماد الممثميف الدبمكماسييف األجانب كأكراؽ إنياء مياميـ " .

 . 438 – 436، المرجع السابؽ ، ص المجمد الثاني،  األمـ كالممكؾ تاريخ  تاريخ الطبرم ، الطبرم :ف جرير أبك جعفر محمد ب/  2
 . 125/ سكرة النحؿ : اآلية رقـ  3
 . 436نفس المرجع ،ص  تاريخ الطبرم ،  تاريخ األمـ كالممكؾ ، الطبرم :أبك جعفر محمد بف جرير  /  4
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 لْ ك  وَ تَ ا وَ يَ لَ  حْ نَ اجْ فَ  مِ مْ مس  لِ وا حُ نَ جَ  نْ ا ِ ) وَ ح األعداء ليا فقاؿ سبحانو : سمـ بمجرد جنك لم نحيج
 . 1( وِ ى الم  مَ عَ 
رساؿ الكتب ، ثات الشخصية ، ك قد اقتصرت ىذه العبلقات في بادئ األمر عمى المحادك  ا 
كانت أغراض البعثات الدبمكماسية ك  ؾ بغرض نشر الدعكة اإلسبلمية بعثات .كذليفاد الا  ك 

 تتسع ،بعد أف تضع الحرب أكزارىا .
فقد بعث  ،عف ذم قبؿ كثيرا في عيد الخمفاء الراشديف  ةر ىدؼ السفارات اإلسبلميلـ يتغيك 

 تتألؼ مف ثبلثة أشخاص . كفي ، دبمكماسية إلى قيصر الرـك  بعثة" "أبو بكر الصديق
اقتربت حدكدىا مف الدكلة اإلسبلمية  في الشاـ ، ك  اتسعت رقعةعمر بن الخطاب " " عيد

ـ ، كميد أباطرتيـ ، كلذلؾ نشطت العبلقات الدبمكماسية بيف آسيا الصغرل مكطف قكة الرك 
اضطرت الدكلة اإلسبلمية إلى خكض غمار  إذ،  2الدكلة البيزنطية لة اإلسبلمية ك الدك 

تحرز . ككانت تخرج مف فتح إلى فتح ك  حركب طاحنة ، مف أجؿ نشر الدعكة اإلسبلمية
بادؿ تعاىدات ، كدفع الجزية ، ك بعقد الم كتنيي ىذه الحركب عادة بو نصر ،نصرا يعق

 االتفاقات.األسرل عف طريؽ المفاكضات ك 
ؿ ىدؼ ظفة ، ك لمخبل -عاصمة  –الدكلة األمكية اتخذت دمشؽ حاضرة فمما جاءت 

كالتمكيف مقصكرا عمى تأييد الفتكحات اإلسبلمية في سبيؿ نشر الدعكة ، البعثات الدبمكماسية 
ف مع ىذا حدث تطكر في السفارات مت تحت لكائيا ، ك لـ تكف قد انضك  يا في الببلد التيل

كاف ذلؾ انعكاسا لقكة كتنظيميا ، كتشعب ميادينيا ، ك طابعيا ، الناحية الفنية ، كأسمكبيا ، ك 
عمى  تفاحناالاألخذ بأسباب الحضارة ، بعد مكية ، كبداية العصر العممي ، ك الدكلة األ

 . 3حضارات الببلد المفتكحة 

                                                           
 . 61/ سكرة األنفاؿ : اآلية رقـ  1
 القاىرة، طبعة دار المعارؼ بمصر، ،  179العدد / د إبراىيـ أحمد العدكل : السفارات اإلسبلمية إلى أكربا  في العصكر الكسطى ، سمسمة اقرأ ،  2

 . 08،ص  1957سنة 
، ص  ـ  1970 –ق  1390نة المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية س/ حسف فتح الباب : مقكمات السفراء في اإلسبلـ ، سمسمة كتب إسبلمية ،  3

26 . 
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قريبة مف القسطنطينية ، عاصمة اإلمبراطكرية الركمانية ، رة الخبلفة ككانت دمشؽ حاض
بيف اإلمبراطكرية السفارات بيف الدكلة اإلسبلمية ك تبادؿ عمى ىذا  ( ، فشجعالبيزنطية)

أصبح التمثيؿ السياسي بينيما ذا طابع عبلقات كدية بينيما ، ك  عمى قياـالركمانية ، ك 
 . 1منظـ

بلمية تيدؼ أكال إلى نشر العقيدة اإلسبلمية ، ألف رؤساء الدكلة ككانت الدبمكماسية اإلس
يدعكنيـ إلى اإلسبلـ، عددة إلى رؤساء الدكؿ األخرل ، ك اإلسبلمية كانكا يبعثكف سفارات مت

يرغبكف في تكطيد العبلقة رؤساء الدكؿ ، أك الحرب . فكاف بعض الممكؾ ك  أك دفع الجزية
يجيبكف داعي اهلل كيدخمكف في اإلسبلـ ، أك يردكف ردا حسنا بيف الدكلة اإلسبلمية . فبينيـ ك 

أ بينيـ عبلقات أساسيا الصداقة كالمكدة كالسبلـ  عمى السفارات اإلسبلمية ، فحينئذ تنش
يتبادؿ الطرفاف كتتكثؽ الركابط السياسية كالعممية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية ، ك 

 غراض .البعثات الدبمكماسية لتحقيؽ ىذه األ
 اإلسالمي السياسي المبحث الثالث : االختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة في النظام 

التي تدخؿ ضمف ما يعتبر مف السمطة  –رئيس الدكلة  –إف أغمب اختصاصات الخميفة 
ة عمى األمف الداخمي كالخارجي تتمثؿ في المحافظ، التنفيذية في القانكف الدستكرم الحديث 

الصبلحيات التي ليا صمة اصب العميا المدنية كالعسكرية ك مكظفي المنك اء تعييف الكزر ك 
ف كانت في الكاقع المالية . الشؤكفاإلدارية ك  بالشؤكف  سياسيةالختصاصات اال تدرج ضمف كا 

 . 2حسب جانب مف الفقو الحديث 
 الخارجياألمن الداخمي و و في الدولة النظام العام  المطمب األول : المحافظة عمى

يتكمـ الماكردم عف ىذا االختصاص ك  الجيش .يفة بيذه الميمة بكاسطة الشرطة ك الخمـك يق
ريـ ، ليتصرؼ الناس في المعايش الذب عف الح" بحماية البيضة ، ك فيقكؿ أف الخميفة يمتـز 

                                                           
 . 215بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ك النظـ الدستكرية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص  إسماعيؿ/ د  1
 . 172/ عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم : المرجع السابؽ ، ص  2
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ىذا ىك االختصاص الذم يطمؽ . ك 1"  ينتشركا في األسفار آمنيف عف تغرير بنفس أك بماؿك 
 .2في الكقت الحاضر اإلدارم أك البكليس اإلدارم بطالض بسمطات عميو

" تحصيف الثغكر بالعدة ذلؾ عف طريؽ في مكاجية األعداء الخارجييف ، ك الدفاع عف الدكلة ك 
القكة الدافعة ، حتى ال تظير األعداء بغرة ينتيككف فييا محرما أك يسفككف فييا المانعة ك 

يف القادريف عمى القتاؿ جندا في جيش لقد كاف كؿ المسممك . 3لمسمـ أك معاىد دما "
صيف كالخميفة ىك قائد بعد ذلؾ تككنت جيكش مف المتخص، ك  المسمميف في بداية اإلسبلـ

يد بقيادتو لقادة يختارىـ ىك . كالخميفة ىك يمكنو أف يقكد ىذا الجيش بنفسو أك يعالجيش ، ك 
يمكنو أف يفكض ىذا األمر ك يعقد معاىدة الصمح أك اليدنة . ك الذم ىالذم يعمف الحرب ، ك 

أسطكؿ اإلمبراطكرية . إف لمخميفة أيضا قيادة قادة الجيش ، ك  لغيره مف الكالة في األقاليـ أك
 . 4صد ىجمات العدكخدمة الخميفة لمدفاع عف الحدكد ك األسطكؿ ىما في الجيش ك 

 اصب العميا في الدولة اإلسالمية موظفي المنالمطمب الثاني : تعيين الوزراء و 
كذا المدنييف ، مف كزراء كغيرىـ ، ك عزؿ المكظفيف تير رئيس الدكلة حؽ تعييف ك تمنح الدسا
فراء كالمندكبيف عزؿ السالمكظفيف العسكرييف ، مف ضباط كغيرىـ ، كتعييف ك  عزؿتعييف ك 

 . 5عزليـ ار المكظفيف ككبار رجاؿ الديف ك تعييف كبفكؽ العادة . ك 
دكلة ؿ المكظفيف ، اختصاص منطقي ، ألف رئيس العز كاختصاص رئيس الدكلة بتعييف ك 

يككف لو الحؽ في اختيار رجالو  ىك الرئيس التنفيذم المكمؼ بتنفيذ القانكف ، يجب أفك 
ألجؿ الكصكؿ إلى ىذا الغرض ك  معاكنيو حتى يستطيع أف يقـك بكاجبو عمى أكمؿ كجو .ك 

                                                           
 . 18ص  / أبي الحسف عمي بف محمد الماكردم : المرجع السابؽ ، 1

 . 399/ سميماف محمد الطماكم : المرجع السابؽ ، ص  2
 . 18/ أبي الحسف عمي بف محمد الماكردم : المرجع السابؽ ، ص  3
 .ك ما بعدىا 44/ أبي الحسف عمي بف محمد الماكردم : نفس المرجع  ، ص  4
عمى  2016ك في سنة  2008، المعدؿ ك المتمـ في سنة  1996مف الدستكر الجزائرم الصادر سنة  77/ ينص البند الخامس مف المادة  5

عمى : " يعيف رئيس الجميكرية في  1996مف الدستكر الجزائرم الصادر سنة  78":...يعيف الكزير األكؿ ك ينيي ميامو ......" . ك تنص المادة 
ة ، التعيينات التي تتـ في مجمس الكزراء ، رئيس مجمس الكظائؼ ك المياـ المنصكص عمييا في الدستكر ، الكظائؼ المدنية ك العسكرية في الدكل

 الدكلة ، األميف العاـ لمحككمة ، محافظ بنؾ الجزائر ، القضاة ، مسؤكلك أجيزة األمف ، الكالة ....." .   
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ال يمكف ذلؾ إذا لـ يكف فيو ، ك ة بيف رئيس السمطة التنفيذية ، كبيف مكظيجب أف تتكفر الثق
 . 1الرئيس حرا في اختيار مساعديو

عزؿ المكظفيف ليس مطمقا ، فقد يسيء رئيس الدكلة يس الدكلة في تعييف ك إال أف حؽ رئ
لو ، مف غير نظر إلى استعماؿ ىذا الحؽ ، كيضر بالمصمحة العامة ، بأف يعيف المكاليف 

ـ مكا بو مف أعماؿ . فيؤدم ىذا إلى فساد نظامقدرتيـ عمى النيكض بما كفكفاءتيـ ، ك 
 .2قدراتيا الفنية  الدكلة ، كنقص كفاءتيا ، كتدىكر

 تقميد النصحاءأف لمخميفة " استكفاء األمناء ك  فيف ،كيقكؿ الماكردم فيما يخص تعييف المكظ
 يكمو إلييـ مف أمكاؿ ، لتككف األعماؿ باألكفاء مضبكطةفيما يفكضو إلييـ مف األعماؿ ك 

 .3األمكاؿ باألمناء محفكظة " ك 
س قكة  مف أكفأ النا كاف رؤساء الدكلة اإلسبلمية يختاركف العماؿ كالمكظفيفكعميو فقد 

 العمؿ الذم يتكاله كؿ كاحد منيـ ة تختمؼ تبعا لطبيعة ءالكفاك  .4أكثرىـ عمما كعمبل ك  كأمانة 
كقد  ،التقكل لعمـ ، كالصبلح ، ك الديف ، كافكاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يختارىـ مف أىؿ 

ما من عبد يسترعيو اهلل رعية يموت يوم يموت وىو غاش  "اؿ صمى اهلل عميو كسمـ : ق
 ."لرعيتو إال حرم اهلل عميو الجنة 

 .نظر مف يكلى عمييـ في نظر العرب أك  -المكظؼ  –كاف يراعى أحيانا مكانة العامؿك 
تككف ليـ ىيبة في لالكقت ، منظـ االجتماعية في ذلؾ مراعاة ل ئيس القبيمة عمييار فكاف يعيف 

بناء عمى ىذه األسس ، فمـ يقر  مكظفيفكاف ىك الذم يقكـ باختيار ال. ك  5نفكس الناس 
 طالب كالية عمى طمبو .

                                                           
 . 371مرجع السابؽ ، ص بدكم : اختصاصات رئيس السمطة التنفيذية ، في الدكلة اإلسبلمية كفي النظـ السياسية المعاصرة ، ال إسماعيؿ/  1
 . 401/ د السيد صبرم : مبادئ القانكف الدستكرم ، المرجع السابؽ ، ص  2
 . 18/ أبك الحسف عمي بف محمد الماكردم  : المرجع السابؽ ، ص  3
 . 399ع السابؽ ، ص المرجالسمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي ،د سميماف محمد الطماكم :  -  
 . 96، ص  1959الجزء الثاني ، طبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ، سنة الطبعة الثانية ، / محمد كرد عمي : اإلسبلـ كالحضارة العربية ،  4
 . 96/ محمد كرد عمي : نفس المرجع ، ص  5
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النبي صمى اهلل عميو كسمـ : عبد اهلل بف ركاحة ، كاف الرسكؿ  المكظفيف الذيف عينيـكمف 
تمرىـ ، ثـ يقكؿ : " إف و كؿ عاـ إلى ييكد خيبر يخرص عمييـ صمى اهلل عميو كسمـ يبعث

رصو ، خهلل عميو كسمـ شدة "، فكانكا يضمنكنو ، بيد أنيـ شككا إلى الرسكؿ صمى اشئتـ فمى
خفؼ مى نسائيـ ، فقالكا : ىذا لؾ ، ك أرادكا أف يرشكا " ابف ركاحة " ، فجممكا لو حميا مف حك 

اهلل " : يا معشر الييكد ، إنكـ مف أبغض خمؽ اهلل " عبد  عنا ، كتجاكز في القسـ ، فقاؿ 
ـ عمي مف الرشكة فإنيا أما ما عرضتـ ، ك كما ذاؾ بحاممي عمى أف أحيؼ عمي، ك  يتعالى إل

نا ال نأكميا ،السحت ، ك   .1" األرض فقالكا : " بيذا قامت السمكات ك  ا 
أمرتو ، ك كقد بعثت فبلنا ":  كتب عيده، ية إذا استعمؿ عامبل كاف رئيس الدكلة اإلسبلمك 

 " ئف.فقد كتب "عمر ابف الخطاب " في عيد " حذيفة بف اليماف" لما عينو عمى المدا" بكذا
، فمما قرأ 2. فمما قدـ المدائف استقبمو الدىاقيف "أطيعكا ، كأعطكه ما سألكـلو ك  أف اسمعكا

 "كعمؼ حمارم ، ما دمت فيكـعيده قالكا : " سمنا ما شئت " . قاؿ : " أسألكـ طعاما آكمو ، 
 . 3فأقاـ فييـ

ثـ  ،عيده بالخبلفة عمى بعض العماؿ كالكالة الذيف عينيـ "عمر "  أبقى "عثماف" في أكؿك 
" مركاف بف الحكـ" الذم كاف كاليا  ، كممف اعتمد عمييـ.عمى أفراد مف أىمو كعشيرتواعتمد 

 .4عمى المدينة
مف  أىؿ بيتو ، أك مف غيرىـ أكفأ لعماؿ كالكالة مفف " يتخير اكاف " معاكية بف أبي سفياك 

فكاف إذا أراد أف يكلى رجبل مف  .كاف يراقبيـ حتى يطمئف عمييـ ك .5هأنصار رجاؿ دكلتو ، ك 
ما يعجبو ، كاله مكة معيا . فإف أحسف الكالية ك  كاله الطائؼ ، فإف رأل منو خيرابني حرب 

 . 6مدينة حسنا ، جمع لو معيما الكقاـ بما كلى قياما 
                                                           

 . 382في النظـ السياسية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ك  إسماعيؿ/  1
 / الدىاقيف بمعنى رؤساء القرل . 2

 . 469ص ،  1972سنة  ،  كتب ، القاىرة لالجزرم : أسد الغابة في معرفة الصحابة ، المجمد األكؿ ، طبعة دار ا األثير/ ابف  33
 . 139، ص الجزء الثاني/ محمد كرد عمي : المرجع السابؽ ،  4
 . 149،  147، ص الجزء الثاني / محمد كرد عمي : نفس المرجع ،  5
 . 283المرجع ، ص نفس اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كفي النظـ السياسية المعاصرة ، بدكم :  إسماعيؿ/  6
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الكالة إال مف ثبتت ك  مكظفيفالسارت الدكلة األمكية عمى ىذا المنكاؿ ، فكانت ال تعيف مف ك 
عيد حاؿ الناس ، ال يغفمكف عف تال يألكنيا نصحا ، ك .في تأييد سمطانيا  نجدتوتو ك ءكفا
ذا أبدل الناسك  .كشؼ ظبلماتيـ ك   سمرا مف أحد العماؿ أك الكالة بادر رئيذما أك تبر ت ا 

 . 1يستبدؿ بو مف ىك أكفأ منو الدكلة بنقمو إلى مكاف آخر ، ك 
.  2العمؿ  إحسافتعميميـ تحرل كثيرا في اختيار العماؿ ، ك كاف "عمر بف عبد العزيز" يك 

 . 3مد في إسناد األعماؿ العظيمة عمى أناس مف أىؿ بيتوعتممؾ ، يككاف "ىشاـ بف عبد ال
التيا ، ككثيرا مف ك قميبل مف عماؿ الدكلة البائدة ك  وأعمالاستعمؿ "المنصكر " في كاليتو ك ك 

 .4كاف يختار العظماء مف ىؤالءأىؿ بيتو ، كرجاالت العرب ، كبعض الفرس ، ك 
 أنشأ طرقا جديدة في المجاؿ اإلدارم ، فقد كلى الرشيدالكالة مف أظير كفاءة نادرة ، ك  مف 

ال تقبؿ مف اليدايا إال ما يدخؿ في : فقاؿ الكالي لغبلمو أبى درة .عمى مصر عمر بف ميراف
فجعؿ يرد ما .فجعؿ الناس يبعثكف بيداياىـ .5" ال غبلماراب ، ال تقبؿ دابة كال جارية ك الج

اء مف بعث بيا ، يأتي بيا "عمر" فيكقع عمييا أسمكاف مف األلطاؼ ، كيقبؿ الماؿ كالثياب ك 
فبدأ برجؿ منيـ فمكاه .الخراج  ككسر  ككاف بمصر قكـ قد اعتادكا المطؿ .ثـ كضع الجباية 

، فقاؿ : كاهلل ال تؤدم ما عميؾ مف الخراج إال في بيت الماؿ بمدينة السبلـ إف أسممت ، 
: قد حمفت كال أحنث فأشخصو مع رجميف مف الجند ، فقاؿ : أنا أؤدم فتحمؿ عميو ، فقاؿ 

دعكت بفبلف بف فبلف  ككاف العماؿ إذ ذاؾ يكاتبكف الخميفة ، فكتب معيـ إلى الرشيد : إني
 دعكتو ، فدافع كماؿ إلى اإللطاط كطالبتو بما عميو مف الخراج فمكاني كاستنظرني كانظرتو ثـ 

فآليت أف ال يؤديو إال في بيت الماؿ بمدينة السبلـ كجممة ما عميو كذا ككذا ، كقد أنفدتو مع 
إف رأل أمير المؤمنيف فبلف بف فبلف مف جند أمير المؤمنيف ، مف قيادة فبلف بف فبلف ، ف

أف يكتب إلي بكصكلو فعؿ إف شاء اهلل تعالى .  قاؿ : فمـ يمكه أحد بشيء مف الخراج ، 
                                                           

 . 150/ محمد كرد عمي : المرجع السابؽ ، الجزء الثاني ، ص  1
 . 180، ص  نفس المرجع:  / محمد كرد عمي 2
 . 191المرجع ، ص  نفس / محمد كرد عمي : 3
 . 201 – 200المرجع ، ص نفس / محمد كرد عمي :  4
5
 . 3931/ أبو جعفر محمد بن جرٌر الطبري : تارٌخ األمم والملوك ، المجلد الخامس ، المرجع السابق ، ص  
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ـ الثالث كقعت فمما كاف في  النج .النجـ الثاني ج النجـ األكؿ ، ك فاستأدل مف الخرا
فأمر  .شككا الضيقة طالبيـ فدافعكه ، ك التجار ، ففأحضر أىؿ الخراج ك  .المطؿ المطالبة ك 
كأحضر الجيبد ) أم  ؾ اليدايا التي بعث بيا إليو ، كنظر في األكياس بإحضار تم

يا قكـ  ":جرل أثمانيا عف أىميا ثـ قاؿألقابض الماؿ( ، فكزف ما فييا ، ك الصراؼ، أك ا
حتى أغمؽ ماؿ ، فأدكا إليو" نا مالناحفظت عميكـ ىداياكـ إلى كقت حاجتكـ إلييا ، فأدكا إلي

 .                             1نصرؼ كال يعمـ أنو أغمؽ ماؿ مصر غيره فا .مصر 
المكظفيف الذيف يعينيـ رئيس الدكلة أف يككنكا أكفاء أمناء.فإف يشترط في العماؿ ك  كلقد كاف

تحتاج إلى اجتياد ، فيجب عمى رئيس الدكلة أف يراعى فيمف  2كانكا سيتكلكف عمالة تفكيض
المكظفكف سيتكلكف عمالة أما إذا كاف العماؿ ك لمسمميف ، األحرار .يعينيـ أف يككنكا مف ا

 .4ال اجتياد ليـ فييا ، فبل يشترط فييـ اإلسبلـ ، كال الحرية 3تنفيذ 
كف ؤ ال سيما في الشك ، في بعض أعماؿ الدكلة  غير المسمميف تعييفب" معاكية "  قاـكلذلؾ 
ابنو " منصكر ابف سرجكف " مف نصارل .فعيد إلى " سرجكف بف منصكر "، ثـ إلى 5المالية

 . 6الشاـ بإدارة أمكالو 
قد راعى رؤساء الدكلة اإلسبلمية ىذه الشركط ، فكانكا يختاركف أفضؿ الرجاؿ . " فعمر بف ك 

مع كجكد مف  -أناسا ككاف كثيرا ما يعيف . زىده اب " كاف يعيف مف كاف عمى سمتو ك طالخ

                                                           
                                                                                                                                         . 1714المرجع السابؽ ، ص المجلد الخامس ، األمـ كالممكؾ ،  تاريخ ، تاريخ الطبرم : أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم /  1
 . 384إلسبلمية ك في النظـ السياسية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإسماعيؿ بدكم :  –
/ عمالة تفكيض : يقصد بيا أف الخميفة يفكض المكظؼ المعيف تدبير األمكر برأيو ك إمضائيا عمى اجتياده . فالشخص المعيف في إحدل  2

 شترط في المعيف العمـ الذم يسمح باالجتياد .كظائؼ التفكيض يممؾ كقاعدة عامة ممارسة كافة اختصاصات الخميفة . ك لذلؾ ي
رؼ / أما عمالة التنفيذ فيي أقؿ مف عمالة التفكيض فدكر الشخص المعيف غي ىذه الكظيفة يقتصر عمى تنفيذ ما يأمر بو الخميفة . فيك ال يتص 3

 برأيو ك اجتياده .
 . 261/ أبك الحسف محمد بف عمي الماكردم : المرجع السابؽ ، ص  4
 .  32،  31: المرجع السابؽ ، ص  محمد بف الحسيف الفراء أبك يعمى -  
 . 22/  عمر الشريؼ : المرجع السابؽ ، القسـ الثاني ، ص  5
 . 258، ص  الجزء الثانيمحمد كرد عمي : المرجع السابؽ ، -
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. : " أكره أف أدنس ىؤالء بالعمؿ "يقكؿ العمؿ ك  عمى قدرتيـمعرفتيـ ك ل –أفضؿ منيـ ىك
 .1يطمب منيـ إبداء رأييـ فييـ كاف يشاكر أصحابو في العماؿ كالمكظفيف الذيف يعينيـ ، ك ك 

رافق العامة في النظام تنظيم المث : اختصاص رئيس الدولة بترتيب و الثالالمطمب 
 اإلسالمي 

في ترتيب كتنظيـ المرافؽ العامة حؽ رئيس الدكلة عمى  تنص بعض الدساتير صراحة
بينما ال تنص عمى ذلؾ دساتير بعض الدكؿ كمف بينيا الدستكر .2المصالح العامة ك 

 . 1996الجزائرم الصادر سنة 
كلقد عرفت الدكلة اإلسبلمية ما يسمى بنظاـ الدكاكيف ، كىذا النظاـ يقابؿ ما يسمى بالكزارات 

 .3دارم الحديث في القانكف اإلأك المرافؽ العامة أك المصالح العامة 
ككانت ىذه الدكاكيف تشرؼ عمى جميع المرافؽ العامة في الدكلة . فيذه الدكاكيف أنشئت في 

يا مف يقـك ب، ك األمكاؿ تعمؽ بحقكؽ الحككمة مف األعماؿ ك الدكلة اإلسبلمية لحفظ كؿ ما ي
 . 4عمر بف الخطاب " تـ كضعيا في الدكلة اإلسبلمية في عيد " . ك  ؿاالعممف المكظفيف ك 

. 
كلقد أخذ المسممكف نظاـ الدكاكيف عف الفرس ، إذ الفرس ىـ أكؿ مف أقاـ نظاـ الدكاكيف . 

جدكا في عمارة األرض ، الجنكد ، ك  الحسابات ، كاختاركااألعماؿ ك  حددكاك  فقد حصركا
كاف ديك ىما ديكاف الخراج ، جباية الخراج ألرزاؽ الجيش . ككاف لممكؾ فارس ديكاناف ك 

 . 5كؿ ما ينفؽ فمف ديكاف النفقات كؿ ما يرد فإلى ديكاف الخراج ، ك فكاف النفقات .
بف الخطاب أنشأ ديكاف الجند . ككاف ىذا الديكاف يعني بالنفقات  فمما تكلى الخبلفة عمر

 ىك ديكاففتكحة ديكانا كاف بيا إذ ذاؾ ، ك استبقى في الببلد الم، ك تكزيع األعطيات ك 
                                                           

 .  385ص / إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ، المرجع السابؽ ،  1
 . 1971ترتب عنيا إلغاء دستكر  2011. بعدما شيدت مصر أحداث كتغييرات سياسية سنة  1971/ كالدستكر المصرم الصادر سنة  2
 . 187، ص  1970/ د حسف إبراىيـ حسف ك د عمي إبراىيـ حسف : النظـ اإلسبلمية  ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النيضة المصرية ، سنة  3
 . 252 – 251 – 250 – 249ف الماكردم : المرجع السابؽ ، ص أبك الحس/  4
 . 122،  105،  ص  1973عباس محمكد العقاد : عبقرية عمر ، منشكرات المكتبة العصرية ، بيركت ، سنة  -  
 . 338السابؽ ، ص / إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ك في النظـ الدستكرية المعاصرة ، المرجع  5
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ظؿ العمؿ بيا بمغة الببلد األصمية إلى أف ك . -الخراج أم ديكاف –اية األمكاؿ االستيفاء كجب
ككانت الدكاكيف المركزية تكجد بحاضرة  . 1عبد الممك بن مروان نقمت إلى العربية في أياـ 

يحتفظ فييا بسجبلت . ككاف لكؿ كالية مف كاليات الدكلة اإلسبلمية الخبلفة ، ك  –عاصمة  –
كاف ينقسـ بصفة عامة ككاف كؿ دي . 2ع الدكاكيف المركزية بعاصمة الخبلفة دكاكيف فرعية تتب

ضبط فرعيا إلى قسميف ، قسـ لئلدارة كقسـ لممراجعة ك سكاء أكاف ديكانا مركزيا أـ ديكانا ، ك 
 .  3المصركفات 

مف أىـ الدكاكيف  أبرز الدكاكيف التي تـ إنشاؤىا في الدكلة اإلسبلمية ، ديكاف الجيش كىكك 
، ىذا الديكاف كاف يعني بالنفقات براللنفقات العامة ، ديكاف الصدقات ك لتي تعني باا

االجتماعية ، ديكاف النفقات ، فمقد كاف لكؿ كالية مف كاليات الدكلة ديكاف خاص لمنفقات 
ديكاف فكاف يعني بنفقات دار الخبلفة كحاجاتيا ، ك  التي تنفؽ فييا ، أما الديكاف المركزم

ىكالديكاف سرىا ، كديكاف البريد ، ك ف ىذا الديكاف يختص بإدارة مالية الدكلة بأالخراج ، كا
 .   4في عيد معاكية بف أبي سفياف  ئالذم أنش

 اإلسالمي النظام السياسيفي لمخميفة االختصاصات المالية بع : االمبحث الر 
...جباية  " بالنسبة لمشؤكف المالية  يقكؿ الماكردم فيما يخص اختصاص رئيس الدكلة 

ال عسؼ ...كتقدير الشرع نصا كاجتيادا مف غير خكؼ ك الصدقات عمى ما أكجبو الفيء ك 
دفعو في كقت ال تقديـ فيو كال ير ك ال تقتيستحؽ في بيت الماؿ مف غير سرؼ ك ما العطايا ك 

 . 5تأخير ..." 

                                                           
 . 253المرجع  ، ص نفس :  بف محمد الماكردم  / أبك الحسف عمي 1
2
لٌا ، ، /  عمر حافظ شرٌف : مبادئ القانون اإلداري و النظم اإلدارٌة اإلسالمٌة ، محاضرات ألقاها على طلبة السنة الثانٌة بقسم الدراسات الع 

 . 32م ، ص  3290ه ،  3120ن ، جامعة األزهر ، سنة دبلوم السٌاسة الشرعٌة ، بكلٌة الشرٌعة القانو
3
 . 690/ د حسن إبراهٌم حسن : تارٌخ اإلسالم السٌاسً والدٌنً والثقافً واالجتماعً ، المرجع السابق ، ص  
4
،  144 – 146بق ، ص / إسماعٌل بدوي : اختصاصات السلطة التنفٌذٌة فً الدولة اإلسالمٌة و فً النظم الدستورٌة المعاصرة ، المرجع السا 

146  ،141 . 
5
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ف كتتمثؿ االختصاصات المالية لرئيس الدكلة حسب الفكر السياسي اإلسبلمي في تحسي
ككذلؾ الحؽ بفرض ضرائب جديدة ،  –شعب الدكلة اإلسبلمية  –معاش كأرزاؽ المسمميف 

 كعميو ستبحث في ىذيف السمطتيف في مطمبيف مستقميف : 
 سين معاش المسممين وأرزاقيم تحااللتزام المطمب األول : 

الدكلة أف  عمى رئيسأرزاؽ أفرادىا كرعاياىا . فيجب بتحسيف معاش ك ـز الدكلة اإلسبلمية تتم
.      أف يكفر لو عمبل السؤاؿ ، بحياة تصكنو عف الحاجة ك فؿ لكؿ فرد في الدكلة يك
لو الذم ال إلو إال ىك ما أحد إال ك اهلل ك :"  عمر بف الخطاب الخميفةقكؿ  ، الدليؿ عمى ذلؾك 

 ما أنا فيو إالد أحؽ بو مف أحد إال عبد مممكؾ ك ما أحفي ىذا الماؿ حؽ أعطيو أك منعو ك 
 حؽ أم فرد في الدكلة . يتساكل معك  حؽ يماثؿ عمىفيك يقرر أنو يحصؿ .  1" كأحدكـ

يككف لرئيس الدكلة العادؿ ، كارث  ليس لوأحد ك  يممكوأف الماؿ الذم ال  ، يرل أبك يكسؼك 
 .2ال يحابي بوفي اإلسبلـ كيضع ذلؾ في مكضعو ك يعطي مف كاف لو غناء أف يجيز منو ك 

إال . العدؿ األمكاؿ العامة عمى مقتدل الحؽ ك اإلسبلمية يتصرفكف في كاف رؤساء الدكلة ك 
مكارده  ، نظاـ مالي  عميو الصبلة كالسبلـأف الدكلة اإلسبلمية لـ يكف ليا في عيد النبي 

نما كانت الدكلة تعتمد في ما تحتاج إليو عمى األمك . أبكاب مصركفاتو محددة ثابتة ك  كاؿ ا 
 .3كفالتي كاف يتبرع بيا المسمم

 تعددت مكارد الدكلة اإلسبلمية إلى المدينة تحددت ك  السبلـعميو الصبلة ك  ىاجر الرسكؿ مامف
ألف األمكاؿ . ء بيت ماؿ يحفظ فيو ماؿ المسمميفنشاإل كلـ تكف ىناؾ حاجة .مصارفياك 

ال بكر لـ تختمؼ المكارد المالية ك  في عيد أبكك كانت تكزع حيف كركدىا عمى رسكؿ اهلل .
كلكف أبا بكر انتيج سياسة  ، عميو الصبلة كالسبلـعما كانت عميو في عيد النبي  تالنفقا

 في العطاء مف الماؿ العاـ بيف أفراد الدكلة اإلسبلمية .  المساكاة 

                                                           
1
 . 11،  ص  3146/ أبو ٌوسف ٌعقوب بن إبراهٌم : كتاب الخراج ، طبعة المطبعة السلفٌة ، القاهرة ، سنة  
2
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قاؿ ال أجعؿ مف قاتؿ رسكؿ اهلل ك ، لكف عمر كاف يرل التفضيؿ في العطاء بيف الناس ك 
ما أحد أحؽ بيذا الماؿ  اهللف  ثبلث  فقاؿ : ك يكما عمى إيما حمؼ عمرك . كمف قاتؿ معو 

حد إال كلو في ىذا الماؿ نصيب كاهلل ما مف مسمميف مف أ، ما أنا أحؽ بو مف أحد مف أحد ك 
عميو كقسمنا مف رسكؿ اهلل ، لكف عمى منازلنا مف كتاب اهلل تعالى ك ، عبدا مممككا  إال

غناءه كالرجؿ ك ، قدمو في اإلسبلـ رجؿ ك كال ، فالرجؿ كببلؤه في اإلسبلـ اإلسبلـ ،الصبلة ك 
الراعي بجبؿ صنعاء حظو  مف  ف بقيت ليـ ليأتيفئكاهلل ل ، حاجتوكالرجؿ ك ، في اإلسبلـ 

 .  1ىك يرعى مكانو الماؿ ك ىذا 
نما ىي حقكؽ في األخماس ك ، كلـ تكف ىذه األرزاؽ أك المعاشات أجكرا  جعؿ تقديرىا إلى ، ا 

كيتسع لو الماؿ المكجكد ، تحقييا حسب ما تقضي بو المصمحة رئيس الدكلة يكزعيا بيف مس
المسمميف  مىلـ يقتصر تكزيع الماؿ عك النقص. لو فييا حؽ الزيادة ك ك الذم يراد تقسيمو 

ما داـ أنيـ يقيمكف في ، حؽ في األمكاؿ العامة  ىؿ الكتابأل جعؿبؿ كاف عمر ي ، كحدىـ
 .2الدكلة اإلسبلمية 

  ولة اإلسالمية بفرض ضرائب جديدة اص الخميفة كرئيس لمدالمطمب الثاني : اختص
أكجو احتاجت إلى اإلنفاؽ عمى كجو مف ، ك  بعض األزمات الماليةب كفي حالة إصابة الدكلة

كاف لرئيس الدكلة أف  ، لـ يكف في بيكت الماؿ شيء مف الماؿاإلنفاؽ العاـ المشركعة ، ك 
مف الخطأ أف ينتظر رئيس الدكلة مكردا فقد يككف  .ب جديدة عمى األغنياءيفرض ضرائ

لذلؾ أبيح لرئيس  بحيث ال يمكف أف يحيد عنو  .ميا ، أك مكردا حدد الشرع مصرفو مكس
أك  تقضي عمى األزماتك  لة الضرائب التي تحؿ المشاكؿ الدكلة أف يفرض عمى أفراد الدك 

 . 3يككف فييا نفع لممسمميف 

                                                           
1
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جية األحداث الطارئة عمى لمكا ب عمى المسمميف ف يفرض الضرائقد أبيح لرئيس الدكلة أك 
عداد الكتجييز جيكش لممسمميف ، ك  .الدكلة  فيجب عمى  .الذخائر شراء األسمحة ك عدة ، ك ا 
كأف يرد كيد  افظ عمى حرية الببلد كاستقبلليا  كأمنيا  كسبلمتيا دكلة أف يحرئيس ال
ما داـ أف الماؿ العاـ لـ يكفي ىذه  ألفراد الدكلة  ؿ ىذه النفقاتلو أف يحم  ك  ، الكائديف

رر الخاص لدفع الضرر الض ؿ  م  ح  ت  " ي   كاعد المقررة في الفقو اإلسبلمياالحتياجات. فمف الق
 . 1" يرتكب أخؼ الضرريف التقاء أشدىما "العاـ " ك

ذا كاف فر ك  يا سيمحؽ ضفإف عدـ فر  حؽ الضرر بيـ جديدة عمى األفراد سيم ضرائب ضا 
 الخاصة باألفراديضحي بالمصمحة يجب عمى رئيس الدكلة أف  .لذلؾكميا  الضرر بالدكلة

 في سبيؿ تحقيؽ المصمحة الجماعية . السيما كأف الضرائب تؤخذ مف األغنياء فحسب .
يف مف الككارث العامة كالزالزؿ أف يسعؼ المنككب يجب عمى رئيس الدكلة اإلسبلمية ك 

ذا عجز بيت الماؿ عمى مك ك  .حتاجكنو المجاعات بكؿ ما يكالحرائؽ ك  كالفيضانات اجية تمؾ ا 
 . دة عمى األغنياء ليذه النكباتفمو أف يفرض ضرائب جدي،االلتزامات االجتماعية

 فنفذكا ذلؾ في مصر  كالشاـ  كقد تعاكف المسممكف األكلكف عمى تحقيؽ ىذه األمكر 
بف الجراح" كاف يجاىد " أبك عبيدة عامر . فالصحابي سائر األقطار اإلسبلمية ك  دلس األنك 

 زادىـ  ىفنعندما ف مع ثبلث مائة مف الصحابة السبلـ عميو الصبلة ك في زمف الرسكؿ 
 .2جعؿ يقكتيـ إياىا عمى السكاءك   مرىـ أف يجمعكا أزكادىـأ
مدكه لما كاف عاـ الرمادة في زمف " عمر بف الخطاب " أرسؿ إلى كالة األمصار ، ليك 

يكزع الطعاـ عمى الناس  كاف. ك ما استطاع إرسالو  لو كؿ كالياألمكاؿ ، فأرسؿ بالطعاـ ك 
لكزعت كؿ جائع عمى بيت مف ، اعة جمال امتدت. كقاؿ رضي اهلل عنو : " لك تساكم بال

 .3بيكت المسمميف ، فإف الناس ال ييمككف عمى أنصاؼ بطكنيـ "
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 ،ة مدرسة أك مستشفىاطنيف ، كإقامكذلؾ إذا احتاجت الدكلة إلى إقامة مرفؽ عاـ ينفع المك ك 
أف يفرض ضرائب جديدة لمكاجية ىذه االحتياجات ، إذا لـ تؼ  الدكلة رئيس فإف عمى

 .األمكاؿ العامة بمكاجيتيا 
 

  
 اإلسالمي  سياسيالنظام في ال رئيس الدولةالتشريعية ل االختصاصاتالمبحث الخامس : 

مطمؽ الحرية في أف  -لجماعة ا –المسمـ بو دستكريا في الكقت الحاضر، أف لؤلمةمف      
عمى ما  كذلؾ تضع دستكرىا كقكانينيا العادية بمحض إرادتيا كاختيارىا . فيؿ ينطبؽ ذلؾ

 اإلسبلمي ؟ الدستكرمىك مقرر في الفكر كالنظاـ 
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ سنبحث أكال عف كضع السمطة التشريعية في النظاـ الدستكرم 

ؾ في نطاؽ كحدكد اختصاص رئيس الدكلة اإلسبلمية في مجاؿ اإلسبلمي ، ثـ نبحث بعد ذل
 التشريع . 

 ية في النظام الدستوري اإلسالمي المطمب األول : السمطة التشريع
تاريخ الدكلة اإلسبلمية التي تككنت تدريجيا مف حيث رقعتيا اإلقميمية ، كحتى مف حيث إف 

مف  أساساىي األخرل تدريجيا ، لدستكريةتككنت قكاعدىا اأنظمتيا كمبادئيا الدستكرية ، فقد 
أقرب إلى  ، عممية . فدستكر الدكلة اإلسبلمية األكلىالتطبيقات الدستكرية ، ك السكابؽ ال خبلؿ

 .1الفقو الدستكرم الحديث  الدساتير العرفية قياسا عمى تعريفات
 كاف المشرع فالرسكؿ  اة الرسكؿ لـ يكف ىناؾ سمطات ثبلث متميزة.كالمسمـ بو ، أنو في حي

ذا اعتبرنا أف التنفيذ كالقضاء عمبل شخصيا لمرسكؿ  ، فإف ذلؾ ليس 2كالمنفذ ، كالقاضي . كا 
إلى التشريع ، ألف المصدر الرئيسي لمتشريع ، ىك القرآف ، كالقرآف مف عند الشأف بالنسبة 

لى جانب القرآف ، ىناؾ السنة النبكية . فإذا كاف القرآف يتضمف القكاع العامة  داهلل .كا 

                                                           
1
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المبادئ . إضافة إلى ذلؾ ؿ كاف يتكلى تفصيؿ تمؾ القكاعد ك ف الرسك كالمبادئ اإلجمالية ، فإ
كانت السنة النبكية تتضمف تشريعات مبتدأة . كمف ثـ فإنو ال يمكف اعتبار منزلة السنة مف 

ؿ مفسر القرآف بمثابة المكائح التنفيذية مف التشريع العادم . كلكنيا في الحقيقة مصدر مستق
آف مف أحكاـ ، كمكمؿ لما يتكشؼ عنو التشريع مف نقص . كفي ذلؾ يقكؿ لما جاء بو القر 
. ككذلؾ قكلو 1م " يِ يْ لَ إِ  لَ ز  ا نُ مَ  اْس ن  مْ لِ  نَ يّْ بَ تُ ) أي القرآن ( لِ  رَ كْ الذ   كَ يْ لَ ا إِ نَ لْ زَ نْ أَ " وَ اهلل تعالى : 

بما فكاف الرسكؿ مشرعا  .2"  وايُ تَ انْ فَ  وُ نْ عَ  مْ اكُ يَ ا نَ مَ ، وَ  وهُ ذُ خُ فَ  ولُ سُ الر   مُ اكُ تَ ا آَ مَ " وَ تعالى : 
 .3يقكؿ كيفعؿ ، حتى لبعض ما لـ يرد في القرآف كزكاة الفطر 

كىكذا انحصر التشريع في الحقبة األكلى مف حياة الدكلة اإلسبلمية ، في الرسكؿ عميو 
. أما عف غير مباشر ) السنة ( السبلـ ، إما تبميغا مباشرا عف ربو ) القرآف ( ، أك بطريؽ 

صدارىا    حؽ رئيس الدكلة في النظاـ الدستكرم اإلسبلمي بأف يقكـ باقتراح القكانيف كسنيا كا 
 .ميس لو مثؿ ىذا االختصاص ، ألف التشريع اإلسبلمي ليس مف كضع البشر ف

في النظام الدستوري في مجال التشريع  دولةالمطمب الثاني : نطاق وحدود رئيس ال
 اإلسالمي 

في النظـ الدستكرية المعاصرة يتمتع بعدة اختصاصات تشريعية تنص  دكلةإذا كاف رئيس ال
 4رىا اصدبإ يختصك ،  قكانيفاليقترح لو الحؽ في أف  عمييا الدساتير المختمفة ، كتجعؿ

في الدكلة فإف رئيس  .5بإصدارىا أصبل التي يختص –التنظيمات  –فضبل عف المكائح 
ليس لو مثؿ ىذا االختصاص ، ألف التشريع اإلسبلمي ليس مف  اسي اإلسبلميالنظاـ السي

سمـ يعتبر كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو ك ك  .الحكيـ الخبير اهلل كضع البشر ، بؿ ىك مف عند 
                                                           

1
 . 44/ سورة النحل : اآلٌة رقم  
2
 . 09/ سورة الحشر : األٌة رقم  
3
، و عدد أبرٌل  3211انون واالقتصاد " ، عدد ٌونٌو سنة / الشٌخ عبد الوهاب خالف : السلطات الثالث فً اإلسالم ، بحث منشور بمجلة " الق 

 . 3219سنة 
 01/  16بالقانكف رقـ المعدؿ  1996 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في  دستكرف  م 142/ عمى سبيؿ المثاؿ ، تنص المادة  4

في حالة شغكر المجمس في مسائؿ عاجمة ئيس الجميكرية أف يشرع بأكامر عمى : " لر  المتضمف التعديؿ الدستكرم 2016مارس  06المؤرخ بتاريخ 
عمى : ' يمارس رئيس الجميكرية السمطة التنظيمية في المسائؿ غير المخصصة  نفس الدستكرمف  143الشعبي الكطني ..." ، ك تنص المادة 

 في أجؿ ثبلثيف يكما ...." . ،  يكرية القانكفعمى : " يصدر رئيس الجمنفس الدستكر مف  144لمقانكف ...." ، ك تنص المادة 
5
 . 113المرجع السابق ، ص  السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي ،/ سلٌمان محمد الطماوي :  
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 رَ كْ الذ   كَ يْ لَ ا إِ نَ لْ زَ نْ أَ " وَ عبله :  الكتاب ، قاؿ اهلل جؿ  مشرعا كذلؾ ، ألنو مفكض مف اهلل بتبييف 
 . 1"  ونَ رُ ك  فَ تَ يَ  مْ يُ م  عَ لَ وَ  مْ يِ يْ لَ إِ  لَ زِ ا نُ مَ  اسِ من  لِ  نَ ي  بَ تُ لِ 

،  كعمى السنة ، القرآف ـ كاف مقصكرا عمى سبلالك  الصبلة  عميو فالتشريع في عيد النبي
 .2فيما مصدر التشريع في ذلؾ العيد 

في ذلؾ العيد  مستجدةأحكاـ جميع المسائؿ ال كافية ببيافانت ىذه األمكر كافية لمتشريع، ك كك 
 السنةك  -القرآف  –النبكم .فمما أتى عيد الصحابة أصبحت مصادر التشريع ىي: الكتاب 

بعضيا مختمؼ ك ، بعضيا متفؽ عميو  ، صادر أخرلت مظير ثـ  . القياسكاإلجماع ، ك 
كع فقيية تسع جؿ األمكر التي استنبطكا أحكاما لفر ك  المجتيدكف فقياءثـ أتى ال .3فيو

 كانكا يعتمدكف في استنباط ىذه األحكاـ عمى مصادر االجتياد.ك  ، استجدت
الذم يبمغ درجة ، شرط العمـ  ، الخميفةمف بيف الشركط المطمكب تكفرىا في بما أف ك 

فرضتيا  عرفة أحكاـ المسائؿ التييصؿ إلى مفإنو بذلؾ يستطيع أف يجتيد ، ك .  4االجتياد 
ذا لـ يصؿ ك  .ركفة مف قبؿ ـ تكف أحكاميا معل، ك  الظركؼ المستجدة االجتياد الدرجة  إلىا 
تقكـ باستنباط األحكاـ الشرعية  ، المجتيديف العمماء أف يعتمد عمى طائفة مفبنفسو ، فيجب 

 .الطارئةك ة لجميع المسائؿ المستجد  
حؽ ثابت في اإلسبلـ لكؿ مف لو االجتياد إما يككف فرديا أك جماعيا ، فاالجتياد الفردم ك 

المرأة ، الحاكـ يستكم فيو الرجؿ ك  -أم تتكافر فيو شركط االجتياد  –بحث كالنظرأىمية ال
ىذا حكـ فإف  .5غيرىـ ممف ال يشغمكف كظيفة أرباب الكظائؼ الكبرل ك كالمحككـ ، ك 

ف يقمد غيره فيما ال يراه إال لصاحبو فبل يصح لو أ حجة ممزمة أنو ال يككفاالجتياد الفردم ،
                                                           

 . 44/ سكرة النحؿ : اآلية رقـ  1
 474سبلمية ك في النظـ الدستكرية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص / إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإل 2
3
ا و / ٌعدد األستاذ سلٌمان محمد الطماوي  المصادر المجمع علٌها و هً ، القرآن ، والسنة ، واإلجماع ، والقٌاس . و المصادر المختلف حوله 

السمطات الثبلث في الدساتير العربية الصحابً ، واالستصحاب ، هً االستحسان ، و المصالح المرسلة ، والعرف وشرع من قبلنا ، وقول 
 .  111 – 114المرجع السابق ، ص  المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي ،

 . 06الماكردم : المرجع السابؽ ، ص بف محمد / أبك الحسف عمي  4
5
 . 476،  475م ، ص  3212 -ه  3192فة اإلسالمٌة باألزهر ، سنة / محمود شلتوت : اإلسالم عقٌدة وشرٌعة ، مطبوعات اإلدارة العامة للثقا 
. 
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كىذه القاعدة ال تطبؽ إال عمى المجتيديف الذيف ال .1د أف يقمده ال يجب عمى أحىك ، ك 
 يشغمكف كظائؼ عامة . 

أما إذا كاف المجتيد يشغؿ كظيفة عامة ،  كالخبلفة ، أك الكزارة ، أك الكالية ، أك القضاء ، 
يصير جميع المسائؿ التي تعرض عميو . ك ما يتكصؿ إليو اجتياده في ميو أف يتبع فيجب ع
بيذه الطريقة صدرت كثير مف التشريعات عف طريؽ ك  .كاليتو مف تشمميـ لممزما  اجتياده

 .  2عمى رأسيـ عمر بف الخطاب ، ك اجتياد الخمفاء الراشديف 
ككصكؿ المجتيد إلى رأم معيف في مكضكع بعينو ، ال يمنعو مف الرجكع عف ىذا الرأم إذا 

جتياده األكؿ مجتيد حاكما ، كقضى باأدل اجتياده البلحؽ إلى رأم آخر . كلكف إذا كاف ال
باجتياده إلى ظير لو أف يعدؿ عف اجتياده السابؽ ، فميس لو أف يرجع في مسألة معينة ، ك 

" تمؾ . كىذا ما أخذ بو الخميفة عمر في المسألة الحجرية المشيكرة حيف قاؿ :  3الماضي
 . 4ىذه عمى ما نقضي "عمى ما قضينا ، ك 

مكضكعا مف  -رئيس الدكلة  –األمر فيك أف يعرض كلىجتياد الجماعي: أما اال
ىذا ، ك  حثكه ثـ يجمعكا فيو عمى رأل معيفالمكضكعات عمى المجتيديف في عصره ، فيب

الذم  -إجماع مجتيدم األمة  -اإلجماع لؤلحكاـ الشرعية ، ألنو ىك  االجتياد مصدر ممـز
 . 5السنةالثالث لبلجتياد ، بعد القرآف ك  يعتبر المصدر

فترة مف عيد " عثماف " . أما بعد ف ميسكرا زمف "أبي بكر"،" عمر" ك االجتياد الجماعي كاك 
 بتفرؽ المسمميف في قياـ الفتنة الكبرل في نياية عيده فأصبح شاقا كعسيرا ، انتيى فعبل

 انقساميـ شيعا كأحزابا.األمصار ، ك 

                                                           
1
 . 143/ سلٌمان محمد الطماوي : نفس المرجع  ، ص  
2
 :  -تشرٌع عمر  –/ من أمثلة عن اجتهاد عمر  

، على خالف ما قام به أنه جعل غنائم األرض وقفا على مصالح المسلمٌن ٌنتفع بثمراتها أولهم و ال ٌحرم من ثمراتها من ٌجًء بعدهم  -   
 الرسول .

فً  أنه مٌز بٌن المسلمٌن فً العطاء وفقا الختالف كفاءاتهم الذاتٌة ، على عكس ما جرى علٌه الخلٌفة أبو بكر ، إذ كان ٌسوي بٌن المسلمٌن -   
 العطاء .

 اعتبر طالق الثالث دفعة واحدة بمثابة ثالث طلقات ، ال طلقة واحدة .  -   
3
 عدة المعروفة فً القانون الحدٌث بقاعدة " عدم رجعٌة التشرٌع " / وهً القا 
4
 . 496/ إسماعٌل بدوي : اختصاصات السلطة التنفٌذٌة فً الدولة اإلسالمٌة و فً النظم الدستورٌة المعاصرة ، المرجع السابق ،  ص  
5
 . 114المرجع السابق ، ص ي الفكر السياسي اإلسبلمي  ، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كف/ سلٌمان محمد الطماوي :   
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نو ال يمكف تجاىؿ ما الزمف ، أليرل بعض العمماء أف اإلجماع يمكف أف يجدد في ىذا ك 
نمك المعارؼ ر الحياة البشرية ، ك مف نشاط االجتياد في العصر الحديث، نتيجة لتطك  استجد

ظيكر كثير مف المصمحيف ، ك  كالشعكب تيسر سبؿ االتصاؿ بيف األمـاإلنسانية ، ك 
 المفكريف الذيف كافحكا في سبيؿ تقدـ أمتيـ كرقييا .ك 

االجتياد الجماعي الذم يعتبر  إحياء إمكانية شمتكت في ستاذ محمكدكمف أجؿ ذلؾ بحث األ
صكرة عصرية تتفؽ مع  محاكلة إخراجو فيمف مصادر التشريع اإلسبلمي ، ك مصدرا الزما 
ككضع لذلؾ شركطا أشار إلييا في مؤلفو ، كلكنو عقب في دراستو عمى  ائدة الظركؼ الس

رأم اؽ مجتيدم األمة عمى صعكبة تحقؽ كؿ الشركط التي كضعيا خاصة منيا شرط اتف
النظر ، ألف اتفاقيـ جميعا عمى رأم كاحد يتعارض مع السنة لة محؿ البحث ك كاحد في المسأ
ف في قكل اإلدراؾ ككسائؿ تقضي باالختبلؼ في الرأم ، لمتفاكت بيف المجتيديالبشرية التي 

 .  1الظركؼ التي تحيط بكؿ باحث البحث ك 
،  -رئيس الدكلة  –" إلى أنو يتعيف تدخؿ كلي األمر ذىب " الدكتكر سميماف الطماكمك 

كانت مصمحة إذا اقتضى الصالح العاـ ذلؾ ، ك  إلضفاء صفة اإللزاـ عمى رأم بعينو
تياد الفردم غير ممـز بطبيعتو، ذلؾ ألف االجلمسمميف في الخضكع لرأم مكحد ، ك ا
 . 2االجتياد الجماعي متعذر مف الناحية العممية ك 

في حاجة إلى بياف االجتياد في الفقو  إسماعيؿ بدكم ، فيرل أف المسمميف ذأما األستا
الجتياد مف اإلسبلمي، ألف معرفة أحكاـ جميع المسائؿ المستجدة تتكقؼ عميو ، سكاء كاف ا

 .3مجتيدم األمة، أـ مف  لدكلةرئيس ا
  اإلسالميالسياسي رئيس الدولة في النظام القضائي لختصاص االس : سادالمبحث ال

قد عرفت  أف الدكلة اإلسبلمية األكلى التي كانت قائمة في حياة الرسكؿ ، الحقيقة المسمـ بيا
الرسكؿ عميو الصبلة  ككافالقضاء . كالتنفيذ ، ك  ، ىي التشريع ،ثبلث كظائؼ متميزة 

                                                           
1
  494/  محمود شلتوت : المرجع السابق ، ص  
2
 . 141المرجع السابق ، ص  السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي ،/  سلٌمان محمد الطماوي :  
3
 . 491نفٌذٌة فً الدولة اإلسالمٌة و فً النظم الدستورٌة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص / إسماعٌل بدوي : اختصاصات السلطة الت 
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. كلقد أفصح عف ذلؾ صراحة في الحمؼ  يمارس ىذه الكظائؼ الثبلث كميا بنفسوكالسبلـ 
يف المياجريف كأىؿ المدينة مف المسمميف كالييكد كغيرىـ مف المشركيف حيث الذم عقده ب

كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة مف حدث أك اشتجار يخاؼ فساده ، فإف مرده  يقكؿ : " كأنو ما
لى رسكؿ اهلل "   .1إلى اهلل عز كجؿ ، كا 

اختصما إليو  كلقد كاف قضاء الرسكؿ اجتيادا كليس كحيا ، فقد ركل أف الرسكؿ قاؿ لرجميف
نكـ تختصمكف إلي ، كلعؿ بعضكـ ألحف   2في مكاريث بينيما : " إنما أنا بشر مثمكـ ، كا 

 .3بحجتو مف بعض " 
كاختصاص رئيس الدكلة في مجاؿ القضاء في النظاـ اإلسبلمي ، تمثؿ أساسا في تعييف 

كفي حؽ ية ، بيف السمطة التنفيذية كالسمطة القضائ -عضكيا  -، كبذلؾ تـ الفصؿ  القضاة
 ميو سنعرض ليذيف السمطتيف تباعا في مطمبيف مستقميف. كالتخفيؼ مف العقكبة . كع العفك

  -سمطة تعيين القضاة  –والسمطة القضائية الفصل بين السمطة التنفيذية :  المطمب األول
، شريعية كاف يجمع الكظائؼ الثبلث التعميو الصبلة كالسبلـ أشرنا سابقا ، أف رسكؿ اهلل 

، استعاف ببعض أصحابو ة الدكلة اإلسبلميةلما اتسعت رقعكلكف  كالتنفيذية ، كالقضائية .
في القضاء . كمنيـ اإلماـ عمي الذم بعثو الرسكؿ كىك شاب إلى اليمف يقضي بينيـ . 

قضاءىا بعد الفتح ، ك  كمنيـ أيضا معاد بف جبؿ ، ككذلؾ عتاب بف أسيد الذم كاله أمر مكة
 . كقد أفرد لو الرسكؿ مرتبا يعينو لمتفرغ لكظيفتو .و حتى تكفي عممكظؿ يمارس 
مر بف القضاء في المدينة إلى عدكره عيد بالذم كلى الخبلفة أبك بكر ، ت ثـ بعد ذلؾ
 الخطاب .

كزاد إلسبلمية ، كاتسعت رقعة الدكلة ،فمما جاء عيد" عمر ابف الخطاب" ككثرت الفتكحات ا
أف يجمع أم كاحد منيما بيف النظر في  الخميفة كعمى الكالي أصبح متعسرا عمى . العمراف 

القضاء  مف الكالية ، بف الخطاب عمر  القضاء بينيـ ، فمذلؾ فصؿكبيف ، مصالح الناس 
                                                           

 . 151، ص المرجع السابؽ  / محمد سعيد رمضاف البكطي : 1
 / ألحف : بمعنى أنو بالفصاحة ك البياف يستطيع أف يغير كجو الحؽ . 2
 . 422المرجع السابؽ ، ص عربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي ، السمطات الثبلث في الدساتير ال/ سميماف محمد الطماكم :  3
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فكضيـ في القضاء بيف الناس ، كسمكا باسـ ك  ،1كعيف قضاة خصكا بالفصؿ في المنازعات 
 . 2القضاة 

شريحا بف الحارث ، ككلى قضاء المدينة ا الدرداء أف عمر كلى أب يفيقكؿ بعض المؤرخك 
عثماف بف قيس بف  قضاء البصرة ، ككلى ى األشعرم قضاء الككفة ، ككلى أبا مكس مالكند

 . 3كجعؿ قضاء الشاـ مستقبل ،قضاء مصر  أبي العاص
 كىكذا كاف عمر أكؿ مف كضع أساس السمطة القضائية المستقمة عف السمطة التنفيذية .   

بيف أف الخميفة ىك الذم كاف يختص بتعييف القاضي ، ألف القضاء كاف مف حؽ تذا يمف ى
رئيس الدكلة اإلسبلمية كحده ، إذ ىك جزء مف الكالية العامة ، فمو أف يباشره بنفسو ، أك أف 

 " ة العامة إنسانا يختص بو ، يقكؿ محمد الخضرم: ينيب عنو إذا كثرت أعمالو فيكلي الكالي
المنازعات عمى حسب ألف معناه فصؿ الخصكمات ك  ،معتبرا مف عمؿ الخميفة ف القضاء كا
ء يباشركف ىذا العمؿ بأنفسيـ ، السنة ، فكاف الخمفاانكف الشرعي المأخكذ مف الكتاب ك الق
 .4"ا كانت ىناؾ حاجة إلى االستفتاء يستفتكف في الحكـ إذك 

نماك :" كيقكؿ ابف خمدكف ف كافيقمدكف ا -أم الخمفاء  –كانكا ا  مما يتعمؽ  لقضاء لغيرىـ ، كا 
 كالفتكحات ، كسد الثغكر ـ ، لقياميـ بالسياسة العامة ، ككثرة أشغاليا ، مف الجياد بي

القضاء في  لـ يكف ذلؾ مما يقـك بو غيرىـ لعظـ العناية ، فاستخفكاكحماية البيضة ، ك 
 . 5" استخمفكا فيو مف يقـك بو تخفيفا عمى أنفسيـالكاقعات بيف الناس ك 

يكتب لؤلمير في األقاليـ أف يكليو قضاء البمد الذم خميفة أحيانا يقمد شخصا لمقضاء ك كاف الك 
 .6ىك فيو

                                                           
 1934 –ق  1352/ محمكد بف محمد بف عرنكس : كتاب تاريخ القضاء في اإلسبلـ ، طبعة المطبعة المصرية األىمية الحديثة ، القاىرة ، سنة  1

 . 12ـ   ، ص 
 . 455ص ، ـ  1921ق  1339سنة مصر ،  المعارؼ ، مطبعة طبعة  األكؿ ،الجزء  / محمد الخضرم : تاريخ األمـ اإلسبلمية ، 2
 . 293/ د حسف إبراىيـ حسف ، كعمي إبراىيـ حسف : النظـ اإلسبلمية ، المرجع السابؽ ، ص  3
 . 455ص نفس المرجع ،الجزء األكؿ ، / محمد الخضرم :  4
 . 391/ ابف خمدكف : المرجع السابؽ ، ص  5
 . 456، ص  الجزء األكؿ: نفس المرجع ،  / محمد الخضرم 6
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فقد كتب عمر بف الخطاب إلى عمرك بف العاص بمصر أف يجعؿ كعب بف ضنة عمى 
 . 1القضاء 

 ،قضاياعندما يتشكؿ عمييـ األمر في بعض ال، كثيرا ما كاف القضاة يرجعكف إلى الخميفة ك 
قاضي مصر مف قبؿ ، فقد كتب عياض بف عبيد اهلل األزدم  . فيكتبكف إليو يطمبكف رأيو

فاألكؿ ، أف سمفو كانكا يقضكف فييا لؤلكؿ ك ، الشفعة يسألو في أمر ، عمر بف عبد العزيز 
 . 2فكتب لو أف يجعميا لمشريؾ كحده . مف الجيراف 

لفصؿ بيف السمطات ، أصبح رئيس الجياز كعمى ىذا األساس نقكؿ ، أنو تطبيقا لمبدأ ا
نما تقتصر العبلقة  ءقضابكظيفة الفي النظـ الدستكرية المعاصرة غير مختص  التنفيذم ، كا 

عمى تعييف القضاة ،  - المعاصرة بعض النظـ الدستكرية -بينو كبيف السمطة القضائية في 
ذلؾ كفؽ القكانيف التي تسنيا نقميـ كترقيتيـ كتأديبيـ ، ك عبلكة عمى حؽ كأعضاء النيابة ، 
 السمطة التشريعية . 

قة كطيدة بيف ثمة عبلف -كما أشرنا  –اإلسبلميالسياسي إال أف األمر يختمؼ في النظاـ 
السمطة التنفيذية في اإلسبلـ ، فالقضاة في الدكلة اإلسبلمية كانكا تابعيف السمطة القضائية ك 

ة . بؿ إف الخميفة نفسو كاف يتكلى القضاء في مف الناحية العضكية لرئيس السمطة التنفيذي
ف كاف ىذا لـ يمس استقبلؿ القضاء في كظيفتوالظركؼ ، ك بعض  قبلؿ القضاء كاف است .ا 

 محمد سميمان ، كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكرلدرجة كبيرة  حققا كظاىرافي ممارسة اختصاصو م
ف ميزكا بيف ك الطماوي ظيفة التنفيذ كاإلدارة كبيف :  "...إف فقياء الشريعة اإلسبلمية ، كا 

الكظيفة القضائية بمختمؼ صكرىا ، فإنيـ لـ يعتبركا الكظيفة القضائية كظيفة مستقمة عف 
الكظيفة التنفيذية ....كما أف أصحاب الكالية العامة مف الكزراء كحكاـ األقاليـ كاف ليـ حؽ 

 كمكضكع النزاع .،  فتعييف القضاة كعزليـ ، كتحديد اختصاصاتيـ مف حيث الزماف كالمكا

                                                           
 . 514/ إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كفي النظـ الدستكرية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص  1
 . 20/ محمكد بف محمد بف عرنكس : المرجع السابؽ ، ص  2
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في السمطة التنفيذية ، لـ يكف لو  –مف الناحية العضكية  –كلكف إدماج السمطة القضائية 
أم مساس باستقبلؿ القضاة في مباشرة كظائفيـ . بؿ إنو يتبيف عند التدقيؽ ، أف استقبلؿ 
ة القاضي اإلسبلمي ، في ممارسة اختصاصاتو ، مكفكر بدرجة ال نظير ليا في الدكل

 . 1الحديثة ..." 
أو  بالعفو عن العقوبة أو تخفيفيا -رئيس الدولة  –: اختصاص الخميفة  المطمب الثاني

 استبداليا
عف الحقكؽ المترتبة عمى  اعتباره ممثبل لؤلمة جمعاءأف يتنازؿ رئيس الدكلة ب  2يقصد بالعفك

محكـك عميو رفعا كميا العفك ىك عمؿ يصدر برفع العقكبة عف الف .3الجريمة كميا أك بعضيا 
 .  4أك جزئيا أك تكقيع عقكبة أخؼ عف العقكبة المحكـك بيا 

فالعفك البسيط ، ىك . أك الشامؿ العاـ ىناؾ فرؽ بيف العفك البسيط كالعفك الخاص كالعفكك 
لغاؤىك  االمحككـ بي رفع العقكبة قانكنا  ةمقرر ا أخؼ مني ةبا بعقك أك إبداليا، أك بعضي اكمي اا 
مف غير أف يمحك الجريمة نفسيا ، أك يؤثر في العقكبات ، أك أفراد معينيف  عيفعف فرد م

 . 5فإنيا تظؿ نافذة  ، التبعية
نما يشمؿ كؿ مف ارتكب الفعؿ مف األفراد الخاص فيك ال يخص شخصا معينا ، ك أما العفك  ا 

 فيك يشمؿ نكعا معينا مف الجرائـ كقعت في ظركؼ خاصة . . خبلؿ فترة معينة 
فة التجريـ عف يرفع ص، ك ي العقكبة األصمية المحكـك بيايمغ - الشامؿ –العاـ  عفكالك 

يمحك حكـ ، كالعقكبات التبعية ك لعفك إلى إسقاط الجريمة نفسياايمتد أثر ىذا . ك الجريمة ذاتيا
. فمك 6التي يرتبيا القانكف الجنائيثار . كما يمحك جميع اآلإلدانة المترتب عمييا محكا كمياا

، فإنيا تقؼ كتنقضي كيتعذر إتماميا، كيتعيف عمى النيابة حفظيا   المحاكمة لـ تكتمؿ كانت

                                                           
 . 588المرجع السابؽ ، ص  لدساتير العربية المعاصرة كفي الفكر السياسي اإلسبلمي ، السمطات الثبلث في ا /  سميماف محمد الطماكم : 1
2
 الرسالة . هذه من   362 – 361/ نشٌر إلى أننا سبق وأن عرفنا العفو ، أنظر إلى الصفحة رقم  
 . 272عاصرة ،المرجع السابؽ ، ص / إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كفي النظـ الدستكرية الم 3
 . 546 /  السيد صبرم : مبادئ القانكف الدستكرم ، المرجع السابؽ ، ص  4
 . 265المرجع ، ص نفس / إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كفي النظـ السياسية المعاصرة ،  5
 . 266/ إسماعيؿ بدكم : نفس المرجع ، ص  6
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ذا    ،1القضاء بالبراءة لسقكط الدعكل  كجب عمى المحكمة كانت الدعكل قد أقيمت كا 
 يرفع الصفة الجنائية عف الفعؿ .ستحيؿ اتخاذ الكسائؿ لتنفيذه . ك يك 
يمكف صدكر العفك الشامؿ . ك 2 يككف إال بقانكف تقضي جؿ الدساتير بأف العفك الشامؿ الك 

في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل ، فيمنع السير فييا أك تنفيذ ما يمكف أف يككف قد صدر 
 . 3فييا مف أحكاـ 

أف في العفك الشامؿ اعتداء عمى  ىيالحكمة مف جعؿ العفك الشامؿ ال يتـ إال بقانكف ك 
السمطة ينطبؽ عمى حكادث معينة ، لذلؾ كجب أف تككف  القانكف نفسو ، إذ يجعؿ القانكف ال

غالبا ما يستعمؿ العفك ك . 4أف تككف ىي صاحبة الكممة النافذة ك  التشريعية ىي المختصة 
 الشامؿ في األحكاؿ السياسية .

، ألنو مف الحقكؽ التي  5أما العفك الخاص ، أك البسيط فمف حؽ رئيس الدكلة أف يستعممو 
 نذ أمد بعيد . كانت مقررة لو م

 ،لو مف الفائدة التي ال تنكر مال يس الدكلة في الدساتير المعاصرة قد ثبت ىذا الحؽ لرئك 
مف استدراؾ بعض األخطاء القضائية التي قد تقع فييا  فيك يمكف رئيس السمطة التنفيذية 

 ، كما أنو قد يخفؼ مف عدـ 6استدراكيا بأم طريقة أخرلالمحاكـ ، كيتعذر إصبلحيا ك 

                                                           
 . 247/ الدكتكر محمكد حممي : نظاـ الحكـ اإلسبلمي ، المرجع السابؽ ، ص  1
 . 546الدكتكر السيد صبرم : مبادئ القانكف الدستكرم ، المرجع السابؽ ، ص  -  
 . 454مصطفى أبك زيد فيمي : النظاـ الدستكرم لمجميكرية العربية المتحدة ، المرجع السابؽ ، ص  -  
 06المؤرخ بتاريخ  01/  16بالقانكف رقـ المعدؿ  1996 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في  دستكرمف   140 / تنص المادة  2

يشرع البرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستكر .......قكاعد قانكف العقكبات ، "  عمى : المتضمف التعديؿ الدستكرم  2016مارس 
 السيما تحديد الجنايات ك الجنح كالعقكبات المختمفة المطابقة ليا ، كالعفك الشامؿ ، كتسميـ المجرميف ..." . كاإلجراءات الجزائية ،

 . 248المرجع ، ص  نفس/ محمكد حممي :  3
 . 547،  546المرجع ، ص  نفس/ السيد صبرم :  4
 06المؤرخ بتاريخ  01/  16بالقانكف رقـ المعدؿ  1996 لصادر في الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ا دستكرمف   91 / تنص المادة  5

حؽ إصدار العفك ، كحؽ تخفيض العقكبات  ، أك  -أم رئيس الجميكرية  -عمى أف : " ...لو   المتضمف التعديؿ الدستكرم 2016مارس 
 استبداليا .." .

 / عمى سبيؿ المثاؿ طرؽ الطعف العادية ك غير العادية . 6
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ف كانت سميمة مف الناحية احية السياسية أك االجتماعية ، ك مبلءمة بعض األحكاـ مف الن ا 
 . 1القانكنية 

رع المش الرأفة كال بكقؼ التنفيذ ، ألف ال تسمح نصكصو باستعماؿ، قد يككف القانكف شديدا ك 
. رات مثؿ قانكف المخد، لتككف العقكبة رادعة ، صد مف كراء ذلؾ أف يككف الحكـ صارما ق

فيؼ العقكبة ، أك كقؼ تنفيذىا ، إال أف ذلؾ ال يمنع مف كجكد بعض حاالت تستدعى تخ
 يجعؿ القاضي مضطرا أف يحكـ بالعقكبة الصارمة .، لكف القانكف ك 

السيما عندما يشمؿ المحككـ عمييـ الذيف قضكا ك  كما أف العفك كسيمة إنسانية لياما يبررىا ،
مميف مطيعيف آمميف أف يشمميـ العفك ، فينقص مف فترة عا، أغمب المدة المحككـ بيا 

 . 2عقكبتيـ 
عدة أنكاع مف العقكبات . فيناؾ عقكبات الحدكد كعقكبة يفرؽ النظاـ اإلسبلمي بيف ك 

 .القصاص ،كعقكبة التعزير
.  -أم عقكبة  –حددت الشريعة اإلسبلمية لبعض الجرائـ عقكبات معينة ذات حد كاحدفمقد 

، فيجب عميو أف يقضي بالعقكبة القاضي ارتكاب جريمة مف ىذه الجرائـ فمتى ثبت لدل 
إذ ال يستطيع ىك أف يخفض مف ىذه العقكبة أك  ليذه الجريمة دكف زيادة أك نقص . رةالمقر 

   يشددىا ألم ظرؼ مف الظركؼ ، سكاء منيا ما تعمؽ بالجريمة ، أك ما تعمؽ بالمجـر ، 
، فإف فيو قكليف ، قكؿ يجيز الصمح .إال القذؼ  3الحدكد ال اإلبراء في كال يجكز الصمح ك 

 .4عدـ الصمح كال اإلبراء فيو أيضا، يرل الراجح كاإلبراء ، كقكؿ آخر كىك 
أك مف ، عميو الكاقعالشخص عنو مف كيختمؼ القصاص عف الحد في ككنو يسقط بالعفك 

 كد حؽ هلل تعالى. الحدأخرل ، ألف القصاص حؽ لؤلفراد ك  كلى الدـ ، كيقضى بعقكبات

                                                           
 . 247،  246حممي : نظاـ الحكـ اإلسبلمي ، المرجع السابؽ ، ص  / محمكد 1
 . 547/  السيد صبرم : مبادئ القانكف الدستكرم ، المرجع السابؽ ، ص  2
 1327ة / عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الجزء السابع ،  الطبعة األكلى ، مطبعة الجمالية ، سن 3

 .  55ـ ، ص  1910 –ق 
 . 273/ إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كفي النظـ الدستكرية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص  4
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تطبيقيا .  مف جرائـ الحدكد شركطا تضيؽ مجاؿ اشترطت الشريعة اإلسبلمية لكؿ جريمةك 
" . فكؿ شبية درء الحدود بالشبيات "قررت مبدأ ئؿ معينة لئلثبات ، ك كما كضعت كسا

 كما بينت حكـ الضركرة . تفسر لصالح المتيـ ،
 .شروط التطبيق  أكال :

، شرط النصاب ، الشريعة لمحكـ بالعقكبة في جريمة السرقة  تياكضعفمف الشركط التي 
ريمة شرب . كفي جشرط الحرز. كفي جريمة القذؼ، شرط اإلحصاف كىك العفة عف الزنىك 

شرط السكر عند بعض الفقياء . فإذا تكافرت ىذه الشركط المسكرات مف غير الخمر ، 
ىذه الشركط فبل تنفذ العقكبة ذا لـ تتكفر لكف إك .ة المقررة لكؿ جريمة كأقيـ الحدنفذت العقكب

 .1ال يقاـ الحدك 
 ثانيا : اإلثبات .

، فجعؿ اإلثبات بأحد طريقيف ،البينة كىي أربعة شيكد الزناشدد الشارع في إثبات جريمة 
كقيؿ يجب أف يقر الجاني أربع  قرار ،اإل. ك صح الشيادة السماعية عند الجميكرفبل ت ذككر.

 .2ينة كالشيادةمرات في مجالس متبا
 ثالثا : الشبيات .

فالعقكبة المقررة في  القصاص مقاـ الحقيقة .عة اإلسبلمية الشبية في الحدكد ك أقامت الشري
 " درء الحدود بالشبيات "عف المتيـ بالشبية . كقد أخذ جميكر الفقياء بقاعدة  الحدكد تدفع

كد عف المسمميف ما استطعتـ ، فإف " أدرءكا الحداستنادا إلى قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
خير مف أف يخطئ ، كجدتـ لممسمـ مخرجا فخمكا سبيمو ، فإف اإلماـ ألف يخطئ في العفك 

 . 3في العقكبة "

                                                           
 . 50، ص  1957 –ق  1377/ عبد العزيز عامر : التعزير في الشريعة اإلسبلمية ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي ، الطبعة الثالثة ، سنة  1
 . 30/ الدكتكر عبد العزيز عامر : المرجع السابؽ ، ص  2
 . 275/ إسماعيؿ بدكم : السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية ك في النظـ الدستكرية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص  3

المستدرؾ ، ك البييقي في السنف ، ك السيكطي في        كىك حديث صحيح ركاه عف عائشة كؿ مف أبف أبي شيبة ، كالترمذم ، كالحاكـ في  -   
 .  43،  42، الجزء األكؿ ، ص  313) الجامع الصغير مف حديث البشير النذير ( الحديث رقـ 
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 رابعا : الضرورات 
خاصة لسد الرمؽ كحفظ الحياة ، األمكر المحرمة عند االضطرار، ك  أباحت الشريعة بعض

 مَ ثْ  إِ اَل د فَ اٍ  عَ اَل وَ  اغٍ بَ  رَ يْ غَ  ر   طُ اضْ  نِ مَ " فَ  -الطعاـمف بعد أف ذكر المحرمات  -قاؿ تعالى
 .1"وِ يْ مَ عَ 

. المحظكرات(  تبيح)الضركرات كلذلؾ قرر العمماء قاعدة  . فعند الضركرة يباح األمر المحـر
حد تكقع عميو عقكبة الال ، فمثبل إذا سرؽ إنساف ماال ليقتات منو ، أك سرؽ طعاما ليأكمو 

 ه القاعدة .بناء عمى ىذ
قد ثبت ارتكابو ليا . ك يمة ك متى تكفرت أركاف الجر ، لكف إذا سرؽ بعد ذلؾ قطعت يده ك 

يقـ حد السرقة في عاـ  طبؽ رؤساء الدكلة اإلسبلمية ىذه القكاعد ، فعمر بف الخطاب لـ
 .2قاؿ : ) ال أقطع في عاـ سنة ( المجاعة ك 

اؽ إلى أف الضركرة التي دعت ىؤالء السر   ما تطبيؽ ىذه األحكاـ مف عمر إال إعماؿ لحالةك 
 يرتكبكا ىذه الجريمة .يخالفكا الشريعة ، ك 
 أو تخفيضيا أو استبداليا المية عن العقوبةمجال عفو رئيس الدولة اإلسالمطمب الثالث : 

 . 3يعرؼ الفقياء المسمميف الجريمة بأنيا " محظكر بالشرع زجر اهلل عنيا بحد أك تعزير "
 كال كفارة . ير يككف في كؿ معصية ال حد فيياالتعز  الفقياء إلى أفكذىب حميكر 

 . 4كالمعصية التي فييا التعزير ىي ترؾ الكاجب كفعؿ المحـر 
كيجكز لرئيس الدكلة أف يعزر في غير معصية ، إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ ، 

بالميك المباح ،  كتعزير غير المكمؼ عمى فعؿ ما يعزر عميو المكمؼ ، كتعزير مف يكتسب

                                                           
 . 173/ سكرة البقرة : اآلية رقـ  1
 . 559، ص  ق 1353/ أبك عبيد القاسـ بف سبلـ : كتاب األمكاؿ ، طبعة المكتبة التجارية الكبرل ، سنة  2
 . 278إسماعيؿ بدكم : اختصاصات السمطة التنفيذية في الدكلة اإلسبلمية كفي النظـ الدستكرية المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص   3
 .  62،  61، ص  المرجع السابؽ/ ابف تيمية : السياسة الشرعية في إصبلح الراعي ك الرعية ،   4
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. كثمة أحكاؿ ليس فييا تعزير 1كمف يدفع لو ، كنفي المخنث ، إذا اقتضت المصمحة ذلؾ 
 مع كجكد المعصية ، كأف يقطع الشخص أطراؼ نفسو .

آلدمي في كؿ معصية ليس تجب حقا هلل أك  –محددة غير –التعزير ىك عقكبة غير مقدرة 
صبلح ك و تأديب ك ىك كالحدكد في أنفييا حد كال كفارة ، ك   . 2زجرا 

الضرب كالجرح  –يرل المالكية أف الجارح عمدا فالقصاص  أك قد يجتمع التعزير مع الحدك 
في ، أم أنيـ يركف جكاز اجتماع التعزير مع القصاص  . يؤدبك  يقتص منو -المتعمد 

 . 3جرائـ االعتداء عمى ما دكف النفس عمدا 
في حمؼ اليميف الغمكس ، يجتمع التعزير مع الكفارة كيجكز أف يجتمع التعزير مع الكفارة ، ف

نما فييا التعزير  عند الشافعي ، خبلفا ألبي حنيفة ، فإنو ال كفارة عنده في يميف الغمكس ، كا 
 . 4فحسب 

 كالمفطر في رمضاف متعمدا ، مثؿ تعزير تارؾ الصبلةقد يككف التعزير حقا خالصا هلل ك 
،     كالتعزير في تقبيؿ امرأة أجنبية ، إلنساف دمي الآلدكف عذر. كقد يككف مشتركا هلل ك 

 الشتـ .التعزير في السب ك ك عناقيا .كالخمكة بيا ك 
تبدك أىمية التفرقة بيف ، كتعزير الصبي الذم يشتـ رجبل . ك كما يككف التعزير خالصا لمعبد 
 ىذيف النكعيف مف عدة نكاحي :

، مثؿ الشتـ أك يغمب فيو حؽ العبد –ساف اإلن –أكال : إذا كاف التعزير حقا خالصا لمعبد
فيمـز ، . فإذا طمبو يتكقؼ عمى طمب المجني عميو كصاحب الحؽ فيو  فإنو، الضربك 
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ال الشفاعة مف ، كال يجكز العفك ك ال يجكز لو أف يسقط حقو فيو . ك القاضي أف يجيبو إليو 
 . 1رئيس الدكلة اإلسبلمية مف ىذا النكع مف التعزير 

فيجكز لرئيس الدكلة اإلسبلمية أف يعفكا عنو ، أك ، الذم يجب حقا هلل تعالى  أما التعزير
 . رتدع بدكف التعزير، أك رأل أف الجاني يإف رأل في ذلؾ مصمحة ، يشفع فيو 

فيرل أبك حنيفة  مف عدـ كجكبو ،اختمؼ الفقياء في كجكب ىذا التعزير عمى رئيس الدكلة ك 
 .  2عي عدـ كجكبو يرل الشافمالؾ كجكب التعزير . ك ك 
كلمف كاف مف أىؿ  -المعصية  –يرل بعض الفقياء أف العفك جائز لمف كانت منو الزلةك 

ني معركفا بالفساد ، أك كاف ممف ترجى تكبتو بالعفك عنو . أما إذا كاف الجاالعفاؼ كالستر
تزجر بيا ليبؿ يجب أخذه  ، أف يترؾ عقكبتو فبل يصح العفك عنو ، كال يجكز لرئيس الدكلة

 يرتدع غيره بما يفعؿ بو .عف ارتكاب الجريمة ك 
فإف  . يتقيد بيا أينما كجدىاة يجب أف ينظر في العفك إلى المصمحة العامة ، ك رئيس الدكلك 

ف رأل أف المصمحة . ك عفا عنو ، رأل أف المصمحة تقتضي العفك عف تعزير المجـر  ، ا 
 .3لو ذلؾ، فإف  تككف في عدـ العفك عف التعزير

ل بعض الحنابمة ، أف ما نص عميو مف التعزير ككطء جارية مشتركة ، كجارية امرأتو، ير ك 
فيجب عمى رئيس الدكلة أف يقؼ عنده ، كيمتثؿ األمر فيو . أما إذا لـ ينص عمى التعزير 
فيو ، فإف التعزير يجب عمى رئيس الدكلة إذا رأل فيو مصمحة ، أك إذا رأل أف الجاني ال 

ف التعزير زاجر مشركع لحؽ اهلل تعالى فيجب كالحد . أما إذا عمـ أف يتزجر إال بو ، أل
لعفك فيو إذا كاف فيو كلة اكيجكز لرئيس الد يجبالجاني يتزجر بدكف تعزير ، فإنو ال

 .  4مصمحة
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يجب عمى رئيس الدكلة أف يقيمو كال يجكز فيو العفك كال  أما التعزبر الذم ىك مف حقكؽ اهلل
أف في العفك مصمحة ، أك أف الجاني اتزجر ، رئيس الدكلة  أما إذا رأل.  ال الصمحاإلبراء ك 

فيجكز لو أف يترؾ التعزير ، ألف الرسكؿ عفا عف تعزير الرجؿ الذم جاء  ، بدكف التعزير
 .1تائبا نادما مقرا بأنو أصاب امرأة دكف أف يطأىا بعد أف رآه متزجرا بدكف التعزير

لكف إذا عفا صاحب يجكز لصاحبو أف يتركو بالعفك . ك ف أما التعزير الذم ىك حؽ لمعبد
فراد المجتمع أف يعزره لمتقكيـ الحؽ عف تعزير الجاني فيجكز لرئيس الدكلة باعتباره ممثبل أل

عف الجاني إذا رأل في  يعفكيجكز لو كذلؾ أف يترؾ التعزير ك  اإلصبلح . كماكالتيذيب ك 
 . 2أك أف الجاني اتزجر بدكنو ، ذلؾ مصمحة 

كبعد أف عرضنا الختصاصات كسمطات رئيس الدكلة في النظاـ كالفكر اإلسبلمي ، نحاكؿ 
أف نجيب عف بعض التساؤالت التي طرحت عمى مستكل فقو القانكف الحديث ، كالتي تتعمؽ 

بيا الممكؾ كالتي كاف يتمتع مستبدة ، ك بنكع ىذه السمطات ، فيؿ ىي سمطات مطمقة 
يمة ؟ أـ أنيا سمطات مقيدة ، كالتي يتمتع بيا اليـك رؤساء الدكؿ األباطرة في العصكر القدك 

 ؟كمبدأ الفصؿ بيف السمطات التي تقكـ عمى أسس ديمقراطية 
لقد اعتبر بعض المستشرقيف الذيف تصدكا لدراسة المكضكع ، كمنيـ المستشرؽ أرلكند في 

بيا ، كانت نكعا مف  مؤلفو المشيكر عف الخبلفة ، فيك يقكؿ : " إف الخبلفة التي اعترؼ
الحككمة المستبدة الجائرة ، التي يتمتع الحاكـ فييا بسمطة مطمقة غير مقيدة بقيكد ، كيطمب 

 .3مف الرعايا أف تطيعو بدكف تردد " 
كالكاقع أف ىذا الرأم يخمط بيف النظاـ كما يقره الفقياء المسمميف ، كبيف بعض اإلساءات 

أنو ما مف نظاـ دستكرم في الماضي أك الحاضر يطبؽ التي كقعت في العمؿ . كالمسمـ بو 
كما أراد لو كاضعكه ،  بؿ كثيرا ما تنحرؼ النظـ في التطبيؽ في المدل الزمني القصير . 
فما بالؾ بنظاـ عاش العديد مف القركف . إف العبرة في الدراسات النظرية إنما تككف باألسس 
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تي قد يتعرض ليا لسبب أك آلخر . فيؿ السمطات الالتي يقكـ عمييا النظاـ ، ال باالنحرافات 
 التي يتمتع بيا الخميفة سمطات مطمقة ، كالخميفة حاكـ مستبد قياسا بمفيـك العصر ؟  

لـ يقؿ بيذا الرأم فقيو كاحد مف الفقياء المسمميف الذيف تصدكا الستخبلص أسس النظاـ 
 . كىـ مجمعكف عمى األسس التالية : اإلسبلمي في الحكـ

ال : أف الخميفة يخضع لمقانكف ، كال يتمتع بأية حصانة خاصة مف دكف المسمميف . أك 
فكضعو مف ىذه الناحية ال يكاد يدانيو كضع رئيس الدكلة حتى في الدكؿ الديمقراطية ، كىذا 

 .1كاضح مف خطاب أكؿ خميفة في اإلسبلـ 
في اإلسبلـ ، إنما ىك هلل ثانيا : أنو ال اختصاص لمخميفة في مجاؿ التشريع ، ألف التشريع 

محدكد . كمف ثـ فإف دكر الخميفة كرئيس لمدكلة ال يمكف أف يفيـ  االجتيادكرسكلو ، كدكر 
إال في ضكء ىذه الحقيقة اليامة . كلقد أشرنا أف عممية التشريع إنما ىي مف اختصاص 

. كفي ىذا أكبر المجتيديف ، الذيف ال يستمدكف مركزىـ مف الخميفة بؿ مف استعدادىـ الذاتي 
ضماف لشرعية الدكلة ، إذ المسمـ بو أف النظـ االستبدادية تقـك عمى أساس أف إرادة رئيس 
الدكلة ىي القانكف . كىذا ما لـ يقؿ بو أحد مف رؤساء الدكلة اإلسبلمية حتى في أشد 

 صكرىا انحرافا .
ي القميؿ النادر ، فإنيما قد الحديث لـ يتعرضا لنظاـ الحكـ إال فثالثا : بالرغـ مف أف القرآف ك 

 1تضمنا بعض األسس الممزمة لمخميفة ، كلمف يفكض إليو بعض اختصاصاتو ، كمف ذلؾ:
 مبدأ الشكرل .–
 قد كرد النص عميو في القرآف الكريـ في آيات كثيرة منياىك غاية الحكـ ، ك : ك العدؿ  – 2
 . 2"  لِ دْ عَ الْ وا بِ مُ كُ حْ تَ  نْ أَ  اسِ الن   نَ يْ بَ  مْ تُ مْ كَ ا حَ ذَ ا ِ " ...وَ قكلو تعالى :  

                                                           
ف صدفت / فاؿ أبك بكر كىك يمقي أك  1 ؿ خطبة بعد تكليو الخبلفة : " أييا الناس قد كليت عميكـ كلست بخيركـ ، فإف أحسنت فأعينكني ، كا 

فقكمكني . الصدؽ أمانة ، كالكذب خيانة ، الضعيؼ فيكـ قكم عندم حتى آخذ الحؽ لو ، كالقكم فيكـ ضعيؼ عندم ، حتى آخذ الحؽ منو ، إف 
 كرسكلو ، فإذا عصيت اهلل فبل طاعة لي عميكـ " .شاء اهلل . أطيعكني ما أطعت اهلل ، 
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السبلـ في حديثو ، حيث المساكاة أماـ القانكف : كلقد جسدىا الرسكؿ عميو الصبلة ك  – 3
ذا سرؽ فييـ ا إذا سرؽ فييـ الشريؼ ترككه ، ك يقكؿ : " إنما أىمؾ الذيف مف قبمكـ أنيـ كانك  ا 

اطمة بنت محمد سرقت ، لك أف ف ، الذم نفس محمد بيدهك  الضعيؼ أقامكا عميو الحد .
 .1لقطعت يدىا " 

السبلـ  يقكؿ عميو الصبلة ك ، في ىذا المعنى السياسية : ك األقميات الدينية ك حسف معاممة  -4
مف ظمـ معاىدا أك كمفو فكؽ طاقتو ، أك انتقص أك أخذ منو شيئا ، بغير طيب نفس ، فأنا " 

 .2حجيجو يـك القيامة " 
يف ، عمى أف عدـ قياـ الخميفة بالتزاماتو اتجاه األمة ، مف عدؿ رابعا : يجمع الفقياء المسمم

، كيحؿ المسمميف مف  عزلو ، فإنو يجكز نحكىا وكاجباتكمساكاة ، كشكرل ، كغيرىا مف 
" فيك اإلماـ قبمو . كفي ذلؾ يقكؿ ابف حـز ، بعد أف عدد كاجبات الخميفة كاجب الطاعة 
سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، فإف زاغ تعالى ك ة ، ما قادنا بكتاب اهلل الكاجب الطاع

عف شيء منيما ، منع مف ذلؾ ، كأقيـ عميو الحد كالحؽ ، فإف لـ يؤمف أذاه إال بخمعو ، 
 .  3خمع ككلى غيره " 

ذا كاف المسممكف قد عجزكا عف خمع بعض الخمفاء الطغاة ، فإف ذلؾ يجب أف ال يؤكؿ  كا 
 حكـ أكلئؾ الخارجيف عف أصكؿ الحكـ .عمى أنو تسميـ منيـ بشرعية 
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 الخاتمة
دكلة مف مقكمات تقـك عمييا ىي أساس في كجكدىا مف كجكد دستكر لمدكلة  مالبد أل

كاالعتراؼ بالحقكؽ كالحريات الفردية كخضكع السمطة التنفيذية كاإلدارية كعمى رأسيا رئيس 
يؽ كؿ ذلؾ مف فصؿ بيف السمطات الدكلة لمقانكف . كما البد ليا أيضا مف ضمانات لتحق

 كتطبيؽ النظاـ الديمقراطي في اختيار رئيس الدكلة كمراقبتو كعزلو .
منذ ىجرة الرسكؿ صمى اهلل عميو لقد عرؼ اإلسبلـ نظاـ الدكلة بمفيكميا المعاصر ىذا ك 

حاكـ شعب ك مقكمات الدكلة الحديثة مف كطف ك  سمـ إلى المدينة المنكرة حيث اجتمعت كؿك 
سمـ ىك أكؿ رئيس اجتمعت في الرسكؿ صمى اهلل عميو ك  كافكىدؼ مشترؾ ك كر دستك 

د الجيش ك فيك مف ناحية يتمقى الكحي كيبمغو كمف ناحية ثانية يقشخصو جميع السمطات 
جؿ كيكزع األمكاؿ كيرعى ما دؽ ك مف ناحية ثالثة يفصؿ في الخصكمات  كيعقد المعاىدات 

مدة سمـ لمدكلة اإلسبلمية لرسكؿ صمى اهلل عميو ك رت رئاسة المف أمكر الجماعة ، استم
الدعائـ لمدكلة اإلسبلمية الكبرل كأكجد الركح التي سنكات كضع خبلليا األسس ك  عشر

القياس فكانت مرحمة النبكة مرحمة تأسيس لمدكلة الحياة كأقاـ النمكذج لمقدكة ك  تسيطر عمى
 اإلسبلمية التي اتسعت فيما بعد .

الرسكؿ  نمكذجا كاحدا يككف عميو نظاـ الحكـ حيث لـ يبيفشكبل ك  إف اإلسبلـ لـ يضع
سمـ لممسمميف قبؿ كفاتو شكبل معينا لمحكـ بؿ ترؾ لممسمميف الحرية في صمى اهلل عميو ك 

لكف مع ظركفيـ كأحكاليـ في كؿ عصر ك اختيار شكؿ نمكذج الحكـ اإلسبلمي الذم يتفؽ 
الطاعة إلسبلـ العامة كىي الشكرل كالعدالة ك في إطار مبادئ ا بشرط أف يتحدد ىذا الشكؿ

 إلى آخر تمؾ المبادئ .
كقد دلنا البحث في السكابؽ التاريخية عمى أف النظاـ اإلسبلمي ىك أكؿ نظاـ سياسي أسس 
مبدأ خضكع الحاكـ لمقانكف كحؽ األمة كالشعب في اختيار الرئيس األعمى كحقيا في 

ككفر ضمانات لتحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ إقراره  المشاركة في شؤكف الحكـ ، كأرسى نظاما
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لمبادئ العدالة كالشكرل كالمساكاة . كبيذا يككف اإلسبلـ قد جاء بنظاـ دكلة كبنظاـ سياسي 
 فريد في التاريخ غير معركؼ كال مألكؼ قبمو .

في األنظمة ك كبعد أف انتيينا مف ىذه الدراسة المقارنة عف رئيس الدكلة في النظاـ اإلسبلمي 
كاألمريكي النظاـ البريطاني كأخذت كأمثمة لؤلنظمة الديمقراطية ،  يمقراطية المختمفة ،الد

تكصمت إلى كالفرنسي باعتبارىا تمثؿ صكر مختمفة ألنظمة الحكـ الديمقراطية الحديثة 
 النتائج اآلتية :

ىب فعند البحث في التكييؼ القانكني لمركز رئيس الدكلة في الفكر اإلسبلمي كاستعراض مذا
القائميف بنيابتو عف اهلل تعالى ، كنيابتو عف الرسكؿ ، كنيابتو عف األمة ، انتيينا إلى التكفيؽ 
بيف المذاىب الثبلثة في النتيجة ، إذ ال خبلؼ بينيا إال في التسمية ، فيك اختبلؼ ال يترتب 

في تنفيذ  عميو أم أثر في مركز رئيس الدكلة ، فمركزه كاحد في اآلراء الثبلثة ، فيك ككيؿ
شرع اهلل أم نائب فيو ، كىي نيابة تنفيذ فقط ، كمع ذلؾ فقد رجحنا المذىب الثالث في 
تكييؼ المركز القانكني لمخميفة كىك أنو نائب عف األمة ، ألنو أبعد عف االلتباس بنظرية 
التفكيض اإلليي ، التي ال صمة ليا بو عمى اإلطبلؽ ، كألنو يعطي تفسيرا كاضحا لعممية 

ناد السمطة مف قبؿ األمة إلى الحاكـ . كألنو يتفؽ مع ما كصؿ إليو الفقو الدستكرم إس
 الحديث .

كعند البحث في الشركط المطمكب تكافرىا في رئيس الدكلة في الفكر السياسي اإلسبلمي 
كمقارنتيا بما عميو في األنظمة الدستكرية الحديثة تكصمت إلى نتائج ىامة أذكر منيا ما 

 يأتي : 
ىذه  ختمؼ الشركط المطمكبة في المرشح لرئاسة الدكلة حسب اختبلؼ الدساتير ، فمفت

. كما أنيا تختمؼ حسب النظاـ القائـ في الدكلة مف حيث ككنو الشركط ما يتعمؽ بكفاءة 
 نظاما ممكيا أك جميكريا . 
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نتيجة  كبصفة عامة فإف النظـ الممكية ال تعطي اىتماما لمشركط المطمكبة في رئيس الدكلة
لككف الممؾ يتعاقب في أسرة معينة حسب نظاـ تكارث العرش . فالشرط الكحيد الذم تحرص 

 عميو ىذه النظـ ىك انتماء المرشح لتكلي المنصب إلى األسرة المالكة .
أما النظـ الجميكرية الديمقراطية فالشركط عديدة كمتنكعة ، كتختمؼ مف دكلة إلى أخرل ، 

كة تشترطيا معظـ الدساتير الحديثة مثؿ شرط الجنسية ، كبمكغ إال أف ىناؾ شركطا مشتر 
سف معينة ، كاألىمية . أما غيرىا مف الشركط فبل تتفؽ النظـ الدستكرية المعاصرة عمى 

 قاعدة محددة بصددىا .
إف منصب الخبلفة ىك أعمى كأجؿ منصب في الدكلة اإلسبلمية ، كما أف المسمميف  - 1

مف أجؿ كحدتيـ في دينيـ كدنياىـ ، لذا كاف عمى المسمميف أف  في حاجة إلى ىذا المنصب
يدققكا كيمعنكا فيمف يتكلى ىذا المنصب الخطير فيختاركا أصمح الناس لتكلي ىذا المنصب 
فمف كلى رجبل كىك يجد مف ىك أصمح لممسمميف منو فقد خاف اهلل كرسكلو كالمؤمنيف . كمف 

ي بحث الشركط الكاجب تكافرىا فيمف يمي أمرا مف أجؿ ىذا تكسع عمماء المسمميف كشددكا ف
أمكر المسمميف بصفة عامة كفيمف يمي منصب الخبلفة بصفة خاصة حتى ال يتسمؽ إلى 

 ىذه الذركة كال يعتمييا مف ليس ليا بأىؿ فيككف ضرره عمى المسمميف عاما .
بطة كغير جميع الشركط المطمكبة في المرشح لمخبلفة اجتيادية بمعنى أنيا مستن - 2

منصكص عمييا ، باستثناء شرط كاحد منصكص عميو صراحة كىك أف يككف الخميفة مف 
قريش . كالغريب أف ىذا الشرط قد أثار جدال كخبلفا بيف الباحثيف قديما كحديثا كىك ما لـ 

 يحدث بصدد باقي الشركط األخرل . 
ال في الحاؿ التي تككف جدير بالذكر أف ىذه الشركط في معظميا ال ينبغي مراعاتيا إ - 3

صفة االختيار متكافرة فييا لؤلمة أم عندما تككف األمة حرة في االختيار . أما إذا انتفت 
حرية االختيار كألجئت األمة إلى حاؿ ال اختيار ليا فيو كتغمب كقير مف ال يصمح أك مف 

يجكز لؤلمة في لـ يستكمؿ الشركط ككاف تغييره كالخركج عميو مؤديا إلى فتنة كشر عظيـ ، ف
ىذه الحالة أف تتغاضى عف بعض ىذه الشركط الكاجبة ، كذلؾ درءا لمفتنة التي تنجـ عف 



271 
 

عدـ طاعة ىذا المتغمب . كلكف إقرار المتغمب فاقد الشركط ليس إال حالة مف حاالت 
 يس أصبل ثابتا في إسناد السمطة .االضطرار كل

خص كاحد فينبغي مراعاة األمثؿ فاألمثؿ إذا لـ تتكافر جميع الشركط المطمكبة في ش - 4 
 بحسب حاجة المسمميف كمصمحتيـ .

إذا تكافأت ىذه الشركط كتكازنت في أكثر مف شخص كجب تقديـ األصمح كاألنسب  - 5
لظركؼ المسمميف كأحكاليـ ، فإف كاف أحدىما أعمـ كاآلخر أشجع ركعي في االختيار ما 

فضؿ الشجاعة أدعى النتشار الثغكر كظيكر  يكجبو حكـ الكقت . فإف كانت الحاجة إلى
ف كانت الحاجة إلى فضؿ العمـ أدعى لسككف الدىماء  البغاة ، كاف األشجع أحؽ . كا 
كظيكر أىؿ البدع ، كاف األعمـ أحؽ . كىذه الشركط منيا ما ىك شرط في كؿ كالية 

 إسبلمية كبيرة كانت أك صغيرة كمنيا ما ىك خاص بالخبلفة كحسب.  
الشركط التي أكردىا عمماء اإلسبلـ أكثر دقة كأشمؿ كأكسع نطاقا مف نظائرىا في إف  - 6

النظـ الدستكرية الحديثة ، فيي تكرس بقكة ضركرة أف يككف الخميفة مرصكدا لخدمة  
الشريعة اإلسبلمية ، كنممس األمر نفسو بشكؿ أخؼ عمى صعيد بعض النظـ الدستكرية 

يفسح المجاؿ ألشخاص تتعارض أفكارىـ كقناعاتيـ مع األخرل ، بؿ إف مف ىذه النظـ ما 
يطاليا  األيديكلكجية السائدة ، فمف الممكف مثبل أف يصؿ قادة األحزاب الشيكعية في فرنسا كا 
إلى مركز رياسة الدكلة في البمديف ، إذا تكافرت الظركؼ االجتماعية التي تقؼ حتى اآلف 

 ركز السمطة في ىذه البمداف .عقبة كؤكدا في طريؽ كصكؿ ىذه األحزاب إلى م
لـ يشترط عمماء اإلسبلـ شرط الجنسية ، فيذا الشرط يتفؽ مع النزعة القكمية كاإلقميمية.  -7

" وما أرسمناك إال رحمة أما رسالة اإلسبلـ فيي رسالة عالمية لكؿ البشر لقكلو تعالى : 
 فيي تأبى التقكقع داخؿ حدكد إقميمية ضيقة .لمعالمين " . 

شترط عمماء اإلسبلـ الذككرة باإلجماع ، كلكف ىذا الشرط يعتبر محؿ خبلؼ بالنسبة ا-  8
لمنظـ الدستكرية الحديثة ، فمف ىذه الدساتير ما لـ تنص عميو صراحة كضمنا ، اقتناعا منيا 
بأىمية المرأة لتكلي رئاسة الدكلة كما في كثير مف الدساتير الغربية ، كمنيا ما أشارت إليو 
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قررتو دساتيرىا مف اعتبار اإلسبلـ ديف الدكلة كالشريعة اإلسبلمية مصدرا أساسيا  ضمنا بما
 لمتشريع ، كما في بعض الدساتير العربية .

كعند بحثنا في شرطي اإلسبلـ كالذككرة الكاجب تكافرىما في المرشح لرئاسة الدكلة في  - 9
ع مبدأ المساكاة بيف الفكر السياسي اإلسبلمي ، كىؿ كضع مثؿ ىذه الشركط يتعارض م

المكاطنيف أماـ الكظائؼ العامة في الدكلة ، كجدنا أف األمر يختمؼ في تكييفو في الفقو 
الدستكرم الحديث عنو في الفقو الدستكرم اإلسبلمي ، إذ الكظيفة في النظاـ اإلسبلمي 
نما ىي تكميؼ ، تكمؼ بو الدكلة األفراد عمى أساس شرط الق كة ليست حقا لؤلفراد ، كا 

كاألمانة لتقميد الكظائؼ ، كعميو يتـ حجب بعض الكظائؼ اليامة كرئاسة الدكلة كقيادة 
 الجيكش مثبل عف غير المسمميف مف المكاطنيف ) أىؿ الذمة ( كعف النساء .

كتتحرز دساتير بعض الدكؿ العربية مف النص عمى الشرط أف يككف رئيس الدكلة مسمما ، 
يا أقميات مسيحية ، تأثرا بالنظـ األجنبية الغربية . فيجب أال خاصة في الببلد التي تكجد في

يثير ذلؾ أم مخاكؼ في الببلد التي بيا أقميات غير إسبلمية ، ألف الدكلة اإلسبلمية تكفؿ 
 ليـ الحرية التامة كتكفر ليـ الحماية الكاممة لممارسة حقكقيـ كحرياتيـ .

، فيرل عمماء اإلسبلـ أف الحكمة مف  أما عف شرط الذككرة في المرشح لرئاسة الدكلة
كذلؾ بالنظر إلى طبيعتيا الجسمية كالنفسية ، كلككف ىذه استبعاد النساء عف الحكـ كالسمطة 

تقتضي المتاعب كالعمؿ المستمر مف تدبير األمكر كقيادة الجيكش في الحركب كىك  الكظيفة
 ما ال تستطيع المرأة أف تتحممو .

كط في األنظمة الدستكرية الحديثة انتيينا إلى أنيا لـ تيتـ بشيء بعد دراسة ىذه الشر  – 10
مف الشركط غير شرط السف ، الجنسية ، التمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسية ، كأىممت الكثير 
مف الشركط اليامة التي يترتب عمى عدـ تكافرىا عدـ كجكد األىمية كالكفاية الكاممة التي 

ة كالحرية كخدمة شؤكف الديف كالدنيا التي تبتغى مف الرئيس . تتحقؽ معيا العدالة كالمساكا
أما عف عمماء اإلسبلـ فقد درسكا ىذه الشركط دراسة دقيقة كمفصمة كأف كاف ىناؾ اختبلؼ 
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بيف فقياء اإلسبلـ في بعض الشركط إال أنيـ اتفقكا عمى الشركط اليامة كاألساسية لمنصب 
 رئاسة الدكلة في اإلسبلـ .

نجد أف عمماء اإلسبلـ يشترطكف ىذا الشرط في المرشح لتكلي  مؽ بشرط العمـففيما يتع
منصب رئاسة الدكلة كالكثير منيـ ال يكتفي بالعمـ كحده بؿ يشترط أف يصؿ الرئيس إلى 
درجة االجتياد . بينما نجد أف األنظمة الدستكرية الحديثة األمريكية كاإلنجميزية كالفرنسية قد 

ـ تنص عميو . حيث لـ تشترط عمى أف يبمغ الرئيس درجة معينة مف أىممت ىذا الشرط كل
العمـ كالثقافة ، أك حاصبل عمى شيادة مف المراحؿ الجامعية أك المدرسية . كمعنى ذلؾ أنو 
بمقتضى إىماؿ ىذا الشرط في نصكص ىذه الدساتير فإنو يسمح بأف يتكلى رئاسة الدكلة 

ىذا الشرط معركؼ بالضركرة أك البداىة فنقكؿ أف ربما يقكؿ قائؿ إف  فاقد ليذا الشرط .
كبيف أف يعرؼ الشيء بالضركرة أك البداىة ، ألنو إذا  ىناؾ فرؽ كبير بيف نص الدستكر

كصؿ إلى المنصب فاقد الشركط المنصكص عمييا في الدستكر فيناؾ أساس دستكرم 
فمو الحؽ أف يحتج  إلقصائو مف المنصب أك منعو مف الترشيح لو . أما مف فقد ىذا الشرط

ربما يقكؿ قائؿ إف ىذا الشرط معركؼ بالضركرة أك بعدـ نص الدستكر عمى ما طكلب بو . ك 
كبيف أف يعرؼ الشيء بالضركرة أك  البداىة فنقكؿ أف ىناؾ فرؽ كبير بيف نص الدستكر

البداىة ، ألنو إذا كصؿ إلى المنصب فاقد الشركط المنصكص عمييا في الدستكر فيناؾ 
دستكرم إلقصائو مف المنصب أك منعو مف الترشيح لو . أما مف فقد شرط الضركرة  أساس

 أكالبداىة فمو الحؽ أف يحتج بعدـ نص الدستكر عمى ما طكلب بو .
كيتراءل لنا أف ىنالؾ شرطا ميما أغفمو الفقو الدستكرم الحديث ، كىك شرط العدالة  - 11

السياسي اإلسبلمي .كلعؿ عدـ إيراد الفقو بينما كجدنا إجماعا كتأكيدا عميو في الفقو 
 لعدالة الظاىرية شرط آخر يتحقؽ بو قسط مف ا يعكد الشتراطوالدستكرم الحديث ليذا الشرط 

 كىك التمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسية الذم يزكيو بالتالي لتكلي رئاسة الدكلة .
شرط الثقافة السياسية كما أف عمماء اإلسبلـ اشترطكا في المرشح لرئاسة الدكلة  -12

كالحربية كاإلدارية كال شؾ في أىمية ىذا الشرط لرئيس الدكلة الذم يككف مسئكال عف إدارة 
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دارية كاف لو أف يستعيف بالخبراء في كؿ ية ك شؤكف الدكلة مف كؿ الجكانب سياسية كحرب ا 
يختار الشؤكف كلكف البد أف يككف الرئيس لو إلماـ بكؿ ىذه الجكانب حتى يستطيع أف 

األكفاء كيراقبيـ كيعرؼ تقصيرىـ أك تفكقيـ فيما اختيركا لو . ففقياء اإلسبلـ اىتمكا بيذا 
الشرط ككضعكه مف الشركط األساسية في رئيس الدكلة . أما الدساتير المعاصرة األمريكي 

 كاإلنجميزم كالفرنسي فمـ تنص صراحة عمى مثؿ ىذا الشرط .
ـ قد اشترطكا في المرشح لرئاسة الدكلة شرط السبلمة أم كذلؾ كجدنا أف عمماء اإلسبل -13

سبلمة األعضاء كسبلمة الحكاس ، حتى يككف قادرا عمى الحركة كالنيكض كالقياـ بكاجباتو 
كاممة ، دكف نقص أك تقصير في أعضاءه أك حكاسو . كذا صفات تساعده عمى أف يكسب 

الشرط كما أشار فقياء اإلسبلـ ال  تقدير األمة كاحتراميا ، حتى تسيؿ طاعتيـ لو . كىذا
يمكف لمرئيس أف يؤدم كاجبو عمى الكجو األكمؿ ما لـ يتكفر بكؿ تفصيبلتو التي ذكرىا 
الفقياء . كمع أىمية ىذا الشرط لـ تتعرض لو األنظمة الدستكرية الحديثة ، كعميو يمكف أف 

ف كلييا سالما كأصابو  يمي رئاسة الدكلة األعمى كاألصـ كالمقعد كفاقد اليديف كالرجميف ، كا 
شيء مف ىذه العاىات فبل يكجد نص في الدستكر يخرجو منيا كعندئذ ال يستطيع أحد أف 
يحتج عميو بضركرة ىذا الشرط كبداىتو ، كتككف حجة ىذا الرئيس الناقص قكية في التمسؾ 

 بالرئاسة مع نقصو ألف الدستكر لـ ينص عمى خركجو منيا .
مماء اإلسبلـ اشترطكا البمكغ في المرشح لتكلي رئاسة الدكلة ، إال نبلحظ كذلؾ أف ع – 14

كما فعمت الدساتير الحديثة ، إال أف ذلؾ ال يمنع مف اشتراط سف  أنيـ لـ يقترحكا سنا معينة
 محددة فكؽ البمكغ ، العتبارات تتعمؽ بالمصمحة العامة .

ى دساتير الدكؿ الديمقراطية إلى آخر الشركط حيث يظير تفكؽ الفقو السياسي اإلسبلمي عم
مف حيث التدقيؽ في الشركط التي يجب  -الفرنسي ك  االنجميزم كاألمريكي -محؿ الدراسة 

 تكافرىا في رئيس الدكلة .
كعند البحث في مسألة تحديد مدة رئاسة الدكلة في األنظمة الدستكرية الحديثة كمقارنتيا بما 

 ج التالية :ائي تكصمت إؿ النتىك عميو األمر في النظاـ السياسي اإلسبلم
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بالنسبة لمنظاـ البرلماني االنجميزم فيك نظاـ ممكي كبالتالي فإف الممؾ يظؿ يمارس  – 1
السمطة كيعتمي العرش طكاؿ مدة حياتو ، فبل يكجد في األنظمة الممكية مبدأ تحديد مدة 

ألمريكي مدة الرئاسة أما في النظاـ الرئاسي األمريكي ، فقد حدد الدستكر ا. رئاسة الدكلة 
 بأربع سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة .أما النظاـ شبو الرئاسي الفرنسي 

أما بخصكص مسألة تحديد مدة لرئاسة الدكلة اإلسبلمية ، كىؿ ىك جائز شرعا أـ ال ؟  – 2
سببو مكت الخميفة أك عزؿ األمة لو أك خمعو فإف عمماء اإلسبلـ قديما جعمكا انتياء الرئاسة 

لنفسو بأف يستقيؿ . إال أف بعض الفقياء المسمميف في العصر الحديث يركف أف رئيس 
الدكلة في النظاـ اإلسبلمي ما داـ يحكـ كفقا لمكتاب كالسنة منفذا لشرع اهلل فبل سبيؿ إلى 

ال كاف خمع األمة لو تعسفا في استعماؿ حقيا في الخمع ، ذلؾ الحؽ المشركط بأف خمعو ،  كا 
تحديد مدة  –استثناء مف ذلؾ األصؿ  –ميفة ما يكجب خمعو . كلكف يباح يكجد مف الخ

لمرئاسة يتفؽ عمييا بيف األمة كرئيس الدكلة أثناء بيعتو ، فتككف شرطا مقترنا بعقد البيعة . 
، ثـ كيبدك أف البيعة كىي عقد ال تتنافى مع ىذا الشرط ، إذ البيعة يمكف أف تمحقيا الشركط 

بأنو ككيؿ عف األمة ، كمف حؽ األصيؿ االتفاؽ مع الككيؿ مركز الخميفة كيفكا إف الفقياء 
نيـ أيضا أجازكا أف يخمع الخميفة نفسو في أم كقت .عمى تحديد مدة الككالة . لو أف  كعميوكا 

ذ تككف قد تحددت مدة لمرئاسة.  ئعندك  يتفؽ عمى خمع نفسو ابتداء معمقا ذلؾ عمى أجؿ
الدستكر في النظاـ اإلسبلمي عمى نص يثبت مدة الرئاسة  كعمى ذلؾ فإنو يجكز أف يتضمف

إذا رأت األمة مصمحة في ذلؾ ، كيككف شرطا في البيعة يجب الكفاء بو ، فبل يكجد نص 
 في القرآف أك السنة يمنع ذلؾ فيصار إلى األصؿ الذم ىك اإلباحة . 

سي اإلسبلمي النظاـ السيا كعند البحث في طرائؽ أك كسائؿ اختيار رئيس الدكلة في
 اآلتية : ظيرت لي النتائج األنظمة الدستكرية المعاصرة ك 
لقد ظؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ يحكـ الدكلة اإلسبلمية كينظـ شؤكنيا حتى انتقؿ  - 1

بيف شركطو ، إلى الرفيؽ األعمى دكف أف يختار أك ينص عمى الخميفة مف بعده ، كلـ ي
تدعك إلى الدىشة حكاميـ فاىتدكا إلى قكاعد دستكرية  كلذلؾ اجتيد المسممكف في اختيار
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. فقد شيدت فترة الخبلفة الراشدة طريقتيف شرعيتيف سميمتيف الختيار الرئيس األعمى  كالعجب
 . لمدكلة اإلسبلمية

مف أىؿ الحؿ كالعقد كبيعتيـ لو البيعة  –الخميفة  –الطريقة األكلى : ترشيح رئيس الدكلة  -
لو مبايعة عامة ، حتى تصح كاليتو كتنعقد  –أفراد الشعب  –عة األمة الخاصة ، ثـ مباي

 خبلفتو .
بأف يعيد الخميفة القائـ الطريقة الثانية : استخبلؼ الخميفة لمف يتكلى المنصب بعده  -

إلنساف مستجمع لشركط الخبلفة ، لكي يصبح خميفة بعد خمك المنصب ، كمبايعة األمة لو 
 المبايعة العامة .

لقد اعتبر عمماء اإلسبلـ أف ىذيف الطريقتيف شرعيتيف ألف رئيس الدكلة تكلى منصب  - 2
 بعضرضا كاختيار حر مف أفراد شعب الدكلة اإلسبلمية . كىك ما دفع مشكرة ك الخبلفة عف 

ؽ إلى ركح كجكىر الديمقراطية ائإلى اعتبار ىذيف الطريقتيف أقرب الطر  فقياء القانكف العاـ
 انكف الدستكرم الحديث .الق يا فيبمفيكم

عندما يجتمعكف باختيار الخميفة الذم تتكفر  –أىؿ االختيار  –يقكـ أىؿ الحؿ كالعقد  - 3
فيو شركطيا ، فإف رضي بأف يتكلى ىذا المنصب بايعكه ىـ أكال ، كيسمي بعض الباحثيف 

 ىذه المرحمة باسـ البيعة الخاصة . 
ا مف المرشحيف لرئاسة الدكلة اإلسبلمية أك بعد كاحدكبعد أف يختار أىؿ الحؿ كالعقد  - 4

أف يستخمؼ رئيس الدكلة القائـ شخصا ، ال يتقمد منصب الرئاسة كال يعتبر خميفة إال إذا 
بايعتو األمة ككافقت عمى رأم أىؿ الحؿ كالعقد أك الشخص المستخمؼ ، ألف رأم ىؤالء إف 

إلى مبايعة عامة كمكافقة شاممة مف ج ىك إال ترشيح لمف يستحؽ الخبلفة كىذا الترشيح يحتا
 جانب األمة .

أما األحقاب التي تمت عصر الخبلفة الراشدة ، فقد شيدت طرائؽ أخرل لتكلية رئيس  - 5
الدكلة اإلسبلمية ، كلكنيا تبعد عف الطرائؽ السميمة ، كاألساليب المثمى الختيار الخميفة ، 

 ألنيا ال تستند إلى رضا كاختيار األمة .
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لطريقة األكلى : تكلية إنساف الخبلفة معتمدا عمى قكتو كغمبتو ، كتسمى خبلفة أك إمامة ا -
 القكة كالغمبة .

 الطريقة الثانية : تكريث الخبلفة مف اآلباء إلى األبناء كاألحفاد . -
بالرغـ مف أف ىذيف الطريقتيف ال أثر فييما لرضا كاختيار كمشاكرة ألفراد األمة ، إال  - 6

خص الذم يتكلى منصب رئاسة الدكلة يظؿ رئيس لمدكلة اإلسبلمية ، لمضركرة كخكفا أف الش
بقاء عمى كحدة األمة ، كتعتبر الخبلفة في ىذه الحالة غير شرعية ، كىي  مف الفتنة ، كا 

 تماثؿ ما يصطمح عميو بالحككمة الفعمية أك الكاقعية حسب فقو القانكف الدستكرم الحديث .
يفة أف يمارس اختصاصاتو كسمطاتو التي قررىا لو الشرع اإلسبلمي إال ال يستطيع الخم - 7

 بعد البيعة العامة .
ينكب عنيا نتيجة سبلمية يستمد سمطانو مف األمة ك عمماء اإلسبلـ أف رئيس الدكلة اإلكيرل 

تعاقد حر بينيما . كلما كاف عمماء اإلسبلـ يكيفكف بيعة الخمفاء عمى أساس فكرة التعاقد ، 
 عمى ىذا التكييؼ .ترتب لقد سجمنا النتائج التي تك  يعتبركنيا مف قبيؿ عقد الككالة  ـفإني
مكضكع الدراسة فقد أما عف طرائؽ اختيار رئيس الدكلة في األنظمة الدستكرية الحديثة  - 8

 ظيرت لي النتائج التالية :
العرش أم في انجمترا يتكلى منصبو عف طريؽ تكارث  –الممؾ  –أف رئيس الدكلة  -أ 

كبالرغـ مف اعتراض بعض الفقياء  بالكراثة ، كبالتالي فميس ىناؾ مف يقـك بتكليتو كاختياره .
عمى طريقة تكريث العرش كأسمكب لتكلي الحكـ ، إال أف ىناؾ مف رأل عكس ذلؾ ، فيذه 
الطريقة جعمت لمممؾ في انجمترا مكانة متميزة كمستقمة عف جميع الييئات كاألحزاب . كىذا 
قد يساعده في أف يقـك بدكره كحكـ بيف الييئات كيحقؽ التكازف بيف مختمؼ السمطات في 

 الدكلة عمى الكجو األكمؿ .  
غير المباشر . فإف  لدكلة في أمريكا فيي انتخاب العاـأما عف طريقة اختيار رئيس ا -ب 

شعب انتخاب المرحمة و كلكف عمى درجتيف أك مرحمتيف الشعب ىك الذم يختار رئيس
كىي المرحمة التي يقكـ فييا الشعب باختيار -باالقتراع العاـ  –الناخبيف الرئاسييف لممندكبيف
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ؽ ملييـ فيما بعد بعممية اختيار رئيس الجميكرية كمف ىذا المنطإأشخاص معينيف لكي يعيد 
راره طبقا لمتعديؿ الدستكرم الثاني عشر ، كالذم تـ إق، فجاء تسميتيـ " بالناخبيف الرئاسييف

كؿ في كاليتو ، كيقترعكف بنظاـ االقتراع السرم النتخاب ، يجتمع الناخبكف  1804في عاـ 
المطمقة  عمى األغمبية الرئيس كنائب الرئيس .فينتخب رئيسا لمجميكرية المرشح الحاصؿ

 . لعدد أصكات المندكبيف
ذا لـ يحصؿ أحد مف المرشحيف لمنصب الرئيس عمى األغمبية المطمقة لممنك  دكبيف انتقؿ ا 

ىذا اتخاذ قد عاب البعض عمى االختصاص في االختيار إلى مجمس النكاب . كل
تي كاعتبركه مخبل بمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم يعتبر مف الضمانات الجكىرية ال،المسمؾ

 .يقـك عمييا النظاـ الديمقراطي
ء البرلماف باعتبار إف طريقة انتخاب الرئيس تعزز مركزه كتجعمو أكسع نفكذا مف نفكذ أعضا

أنو منتخب بكاسطة مبلييف مف الشعب في حيف أف كؿ عضك مف أعضاء البرلماف منتخب 
ف ذلؾ يجعؿ  بكاسطة أغمبية محدكدة العدد محصكرة كاقعيا في دائرة انتخابية كاحدة . كا 
 لرئيس الدكلة ركيزة قكية يستمدىا مف الشعب كالرأم العاـ ، مما يمكنو بالتالي مف الحصكؿ
عمى مكافقتو عمى كافة مشركعات الرئيس كاتجاىاتو ، السيما إذا كاف ىذا األخير يتمتع 

 بشخصية قكية .
كضع قاعدة انتخاب الرئيس عمى درجتيف  األمريكي عمى الرغـ مف أف الدستكر االتحادم -

إال أف ظيكر األحزاب السياسية جعؿ مسألة انتخاب الرئيس عمى درجتيف مسألة شكمية ، 
لك كاف انتخابا مباشرا عمى درجة كاحدة ، كذلؾ بسبب أف الدعايات الكاسعة التي تقـك كما 

بيا األحزاب تمكف مف معرفة اتجاىات الناخبيف الرئاسييف الذيف ينتمكف إلى حزب مف 
األحزاب، كبالتالي سكؼ ينفذكف تعميمات كأكامر حزبيـ ، كينتخبكف المرشح مف قبؿ حزبيـ 

 يمكف معرفة شخص الرئيس بمجرد اختيار المندكبيف .لمنصب الرئاسة بحيث 
 :  أما عف طريقة اختيار الرئيس في فرنسا -ج 
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فيذه الدكلة عرفت في تاريخيا الحديث دساتير مختمفة ، نشأ عف كؿ منيا نظاـ دستكرم 
 يختمؼ عف األخر .

رئيس  دستكر الجميكرية الثالثة طريقة اختيار 1875لقد اتبعت فرنسا في ظؿ دستكر  -
الجميكرية بكاسطة البرلماف . فكاف اختيار الرئيس يتـ مف المجمس الكطني كمجمس النكاب 
المجتمعيف معا في ىيئة مؤتمر كطني .كبذلؾ تككف األمة الفرنسية قد تمسكت في ظؿ ىذا 
الدستكر بأف ينتخب رئيس الجميكرية باألغمبية المطمقة ألعضاء مجمسي الشيكخ كالنكاب في 

مر يطمؽ عميو جمعية كطنية . كترتب عمى ىذا األمر ضعؼ مركز رئيس ىيئة مؤت
 الجميكرية أماـ السمطة التشريعية .

دستكر الجميكرية الفرنسي الرابعة ، فقد اتبعت فرنسا ذات   1946أما في ظؿ دستكر  -
. بحيث كاف يتـ انتخابو بكاسطة مجمسي  1875تتبعيا في ظؿ دستكر  الطريقة التي كانت

ماف أيضا في ىيئة مؤتمر . كحصكؿ المرشح ليذا المنصب عمى األغمبية المطمقة البرل
ألعضاء المؤتمر كبذات االقتراع السرم بطريقة النداء باالسـ عمى كؿ عضك لئلدالء 
بصكتو في كرقة سرية مطبقة غير مكتكب عمييا اسمو ، كلكف فقط اسـ المرشح الذم 

 يختاره.
اختيار رئيس الجميكرية يتـ باالنتخاب كباألغمبية  فأصبح 1958عندما صدر دستكر  -

المطمقة لعدد الناخبيف ، فقد اتجيت إرادة المؤسس الدستكرم إلى تكسيع دائرة الناخبيف 
 بإضافة أعضاء ينكبكف عف المجالس المحمية كالعمد كغيرىـ إلى أعضاء البرلماف . 

  1962/  10/ 28رم في بمقتضى االستفتاء الذم أج1962بعد تعديؿ الدستكر عاـ  -
تغيرت طريقة اختيار رئيس الجميكرية في فرنسا ، حيث أصبح اختيار رئيس الجميكرية يتـ 

 .أم عف طريؽ الشعب مباشرة  باالنتخاب عف طريؽ االقتراع العاـ
كبعد أف سجمت كسائؿ كطرائؽ اختيار رئيس الدكلة في النظاـ السياسي اإلسبلمي كاألنظمة 

 الدراسة ، قمت بالمقارنة فيما بينيا فانتييت إلى النتائج اآلتية :  الدستكرية مكضكع
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مف التجارب الدستكرية التي تمت في عيد الخمفاء الراشديف فإننا نجد الخميفة يتـ  - 1
اختياره باالنتخاب عمى درجتيف ، األكلى مبايعة أىؿ الحؿ كالعقد كىـ صفكة األمة في 

لـ تمزمنا اسية كاالقتصادية كحكماء الناس كقادتيـ . ك الدينية كالسي مختمؼ شؤكف الحياة
الكسائؿ المعاصرة في اختيارىـ .  ال مانع مف تطبيؽريعة بطريقة معينة في اختيارىـ ك الش

الثانية فبعد  أما الدرجةة ، الخميف مبايعة أىؿ الحؿ كالعقد ىي الدرجة األكلى في اختياركتعد 
قة الشعب بعد ذلؾ في لمخبلفة ، فإنو يمـز أخذ مكافالعقد لمرشح معيف اختيار أىؿ الحؿ ك 

 عثماف كعمي .جميا في اختيار أبي بكر كعمر ك  نجد ذلؾ ظاىرابيعة عامة ك 
أف اختيار الخميفة عف طريؽ أىؿ الحؿ إذا كاف بعض فقياء القانكف الدستكرم يركف  –2

عف طريؽ المندكبيف تقترب مف طريقة اختيار الرئيس األمريكي  -البيعة الخاصة  –كالعقد 
 الرئاسييف الذيف انتخبيـ الشعب األمريكي الختيار الرئيس ، إال أنيما يختمفاف مف حيث : 

الخميفة مف طرؼ األمة أك الشعب يأتي في المرحمة الثانية أم  –بيعة  –أف انتخاب  -
 مرحمة البيعة العامة .

ؽ بكثير مف الشركط الكاجب أف الشركط المطمكب تكافرىا في أىؿ الحؿ كالعقد أشد كأد -
 تكافرىا في الناخبيف الرئاسييف لمرئيس األمريكي .

انطبلقا أف اختيار أىؿ الحؿ كالعقد لممرشح لمخبلفة يككف خاليا مف االلتزامات الحزبية ،  -
االنتخاب أمانة كشيادة حسب المفيكـ اإلسبلمي ، لذلؾ يتـ اختيار  –مف ككف االختيار 

في النظاـ  الحاؿفيو الشركط البلزمة دكف قيكد حزبية عمى عكس األصمح الذم تتكفر 
 األمريكي حيث الناخب األمريكي مقيد انتخاب المرشح الذم يناصره الحزب الذم ينتمي إليو

ف كاف أقؿ كفاءة كثقة مف منافسيو .    حتى كا 
اـ حقيؽ نظأف طريقة اختيار الخميفة بكاسطة أىؿ الحؿ كالعقد ىي أفضؿ الطرؽ لت – 3

 سياسي اإلسبلمي كاألنظمة التي تحقؽ التقارب بيف النظاـ ال الشكرل ، كىذه الطريقة
الحديثة. إال أف النظاـ اإلسبلمي قد يسمك كيتفكؽ عمى األنظمة الديمقراطية مف  الديمقراطية

زاكية ، أف األنظمة الديمقراطية نظاـ مصمحي بحث ، يسعى لتحقيؽ مصالح أغمبية الناخبيف 
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كعمى ىذا يككف االنتخاب كسيمة لتحقيؽ الصالح ، فيككف لكؿ طائفة أك طبقة  – الشعب –
 أك في الرئاسة أك الحككمة أك حزب الحؽ في اختيار مف يمثؿ مصالحيا سكاء في البرلماف 

، فبل يكجد مصالح لؤلفراد أك الطكائؼ  أما النظاـ السياسي اإلسبلمي فيك نظاـ شرعي
إلسبلمية ، كمف ثـ يككف جكىر االختيار في اإلسبلـ ، ىك تتعارض مع أحكاـ الشريعة ا

 البحث عف أفضؿ العناصر التي تنفذ شرع اهلل كتحقؽ مصالح العباد .
إف تطبيؽ النظاـ الديمقراطي أك تنظيـ الحكـ بطريقة ديمقراطية في الدكلة الحديثة  - 4

ر الحاكـ اختيارا حرا مف يشكؿ ضمانة مف ضمانات الدكلة القانكنية بما يؤدم إليو مف اختيا
شراؼ دائميف مف قبؿ األمة ك قبؿ الشعب كبما يتضمف مف رقابة ك  ممثمييا عمى الحكاـ تمؾ ا 

سيادتو عمييـ إضافة إلى حؽ الشعب في تؤدم إلى خضكع الحكاـ لمقانكف ك  الرقابة التي
 . عزؿ الحاكـ

ىي صاحبة السمطة انتيينا إلى أف األمة في النظاـ اإلسبلمي بعد ىذه الدراسة  - 5
فيي القكامة عمى تنفيذ  . األصمية في الدكلة ، جعؿ ليا الشرع أف تختار حكاميا كأف تراقبيـ

القانكف اإلسبلمي ، كتشاركيـ في ممارسة السمطة مباشرة أحيانا ، كأف تعزليـ كتستبدؿ بيـ 
يا الديمقراطية كىذه المبادئ ىي التي انتيت إلي غيرىـ إف ىـ خرجكا عمى القانكف اإلسبلمي.

 حديثا .
انتيى بنا البحث إلى  كفيما يتعمؽ بالكسائؿ الديمقراطية التي أقرىا النظاـ اإلسبلمي - 6

 :  تسجيؿ النتائج اآلتية 
، انتيينا إلى أف كسيمتيا االختيار مف األمة  رئيس الدكلةتعمؽ بإسناد السمطة إلى يفيما  -

كسيمة إلسناد السمطة إليو  ، ك ألمة كالحاكـ عقد بيف ا كىي، حيث قرر اإلسبلـ البيعة 
  الراشديفالخمفاء كىذا ما حصؿ في عيد . نيابة عف األمة تحت إشرافيا المستمر  يمارسيا

اليكـ في الفقو الدستكرم االنتخاب ،  كيقابؿ ىذه الكسيمة كأحد الكسائؿ إلسناد السمطة لمحاكـ
ف كاف في عممية البيعة اإلسبلمية معنى زائد  عف مجرد االنتخاب كاالختيار إذ ىي عقد كا 

 ألمة مف جانب آخر.ـ لمجانبيف ، الخميفة مف جانب كاممز 
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إف النيابة في عقد البيعة جائزة شرعا ، كعمى ذلؾ تككف بيعة ممثمي األمة أىؿ الحؿ   -
يعة كالعقد لئلماـ أك أىؿ االختيار ، بمثابة بيعة األمة لو ، مع أف اإلسبلـ قد اتسع لصكرة الب

كالتي يقابميا اليـك في الفقو الدستكرم  -البيعة العامة  –المباشرة مف جميكر المسمميف لئلماـ 
 الحديث االنتخاب المباشر أك االستفتاء الشعبي .

مصادرة لحؽ األمة  تبدكا في ظاىرىااالستخبلؼ أك كالية العيد قد  أما بخصكص طريقة -
لكالية العيد أنيا ال تزيد فقياء أف التكييؼ الشرعي أقكاؿ ال ، إال أنو يتضح مفرفي االختيا

عمى ترشيح مف يصمح لمخبلفة لتبايعو األمة بعد ذلؾ ، أم بعد مكت الخميفة السابؽ ، فإف 
ف رفضت بيعتو أك بايعت غيره سقط  .بايعتو انعقدت لو الخبلفة كأسندت لو السمطة  كا 

ة صاحبة القكؿ الفصؿ في اختيار رئيس الترشيح السابؽ ، ككأنو لـ يكف ، كبذلؾ تبقى األم
 اإلسبلمية . مدكلةلاألعمى 

كجدنا أف اختيارىـ مف قبؿ األمة  –أىؿ الحؿ كالعقد  –كفيما يتعمؽ باختيار ممثمي األمة  -
 عف طريؽ االنتخاب مشركع ، عمبل بنظاـ الشكرل مف جية ، كأخذا بنظرية النيابة عف األمة. 

، بمعنى ىؿ لمف يرغب في أف يصبح خميفة لممسمميف أف يرشح كفيما يتعمؽ بحؽ الترشيح  -
 –نفسو كيدعكا إلى انتخابو ، مع ما ىك مكركه في الشريعة اإلسبلمية مف كراىية طمب الكالية 

 انتيى بي البحث إلى جكاز الترشيح   –السمطة 
كاز اختياره كج -االنتخاب المباشر -مف قبؿ أفراد األمة جميعا  رئيس الدكلةجكاز اختيار  -

 .-االنتخاب غير المباشر -مف قبؿ أىؿ الحؿ كالعقد 
كفيما يتعمؽ بالبحث في سمطات كاختصاصات رئيس الدكلة في األنظمة الدستكرية الحديثة 

 كمقارنتيا بما عميو األمر في النظاـ اإلسبلمي سجمت النتائج اآلتية :   مكضكع الدراسة
تختمؼ باختبلؼ الشكؿ الذم يتخذه نظاـ الحكـ ، كاختصاصاتو رئيس الدكلة  إف سمطات -1

في حيف ال يتمتع ، فعاؿ في األنظمة الرئاسية بسمطات كاسعة كيقـك بدكر بارز ك  تمتعفقد ي
ة القياـ بسمطات تتكلى الكزار ات اسمية فيك يسكد ك ال يحكـ ، ك في األنظمة البرلمانية إال سمط

 لمدكلة . تستقؿ برسـ السياسة العامة الحكـ الفعمية ك 
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قد كشفت الدراسة أف النظاـ البرلماني يقكـ عمى أساس عدـ مسؤكلية رئيس الدكلة ، إذ ل -2
 السمطتيف التشريعية كالتنفيذية.  . كأف ىناؾ تعاكنا كتكازنا بيفتقع المسؤكلية عمى عاتؽ الكزارة 

بيف لتكازف تككف الميمة األساسية لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ىي الحفاظ عمى اك 
 بشكؿ صحيح .السمطات 

أما باقي السمطات كاالختصاصات األخرل الكاردة في الدساتير البرلمانية باسـ رئيس  -3
، العفك عف المجرميف ، ك التكقيع عمى المعاىدات كلة كحؽ تعييف المكظفيف كعزليـ ، ك الد
يع الكزراء المختصيف فبل بد مف تكق، قيادة الجيش فيك ال يمارسيا بمفرده عمى االستقبلؿ ك 

ألف الكزارة ىي  نافذا قانكنا ،حتى يككف صحيحا ك ، عمى أم عمؿ يقـك بو رئيس الدكلة 
 كحدىا التي تتحمؿ المسؤكلية عف تمؾ األعماؿ في النياية .

ال يعني كضع قيكد ، ف عدـ قياـ رئيس الدكلة بدكر فعمي حقيقي في النظاـ البرلماني إ-4
تكجييات كف لو أف يتدخؿ في أحياف كثيرة ، كيسدم نصائح ك يمإذ ، تمنعو مف التصرؼ 

يككف ليا أثر كبير في تدارؾ ، ك تؤخذ في االعتبار عند تنفيذ السياسة العامة لمدكلة ، لمكزراء 
 كثير مف المكاقؼ الصعبة .

لبرلماني بممارستو بعض السمطات كمنيا تعييف الكزراء االنظاـ يقكـ رئيس الدكلة في  -5
يستطيع أف الطكيمة  ، كحؽ حؿ البرلماف حبل رئاسيا،كبمقتضى خبرتو مناصبيـمف  كعزليـ
 التكجييات إلى كزرائو أثناء قيامو باألعماؿ المختمفة.العديد مف النصائح ك  يسدم

قدـ إليو مف كزرائو أف يناقشيا كيبدم رأيو يستطيع أثناء تكقيعو عف بعض القرارات التي ت -6
،  المكائح المعمكؿ بيا في الدكلة لمقكانيف ك ر بعضيا إذا كانت مخالفة يعمؿ عمى تغييبشأنيا ك 

 أك تتعارض مع المصمحة العامة .
ع يحدث بيف بحيث يقكـ بالفصؿ في أم نزا نو يقؼ بمنصبو كحكـ بيف السمطاتأ كما -7

ي ائو ألم حزب مف األحزاب ف. كما يساعده عمى ذلؾ عدـ انتمالتنفيذية السمطتيف التشريعية ك 
 الدكلة ألنو يعتبر فكقيا جميعا  .
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ىذا النظاـ يتمتع رئيس  أما عف سمطات رئيس الدكلة في النظاـ الرئاسي األمريكي ، ففي -8
، فيك يجمع بيف رئاسة رسـ سياسة الدكلة ، كلو دكر فعاؿ في إدارة ك سمطات كاسعة الدكلة ب
 . رئاسة الحككمةالدكلة ك 

ع الفعمي قد أدل إلى رجحاف كفة الرئيس تماشيا مع الكاقتطبيؽ العممي ك الأف  كما -9
أصبح الرئيس في الكاليات المتحدة . ك اتجاىات معاصرة نحك تقكية دكر السمطة التنفيذية 

بالنظر أيضا إلى ك األمريكية ىك السمطة الراجحة كالمتفكقة عمى باقي السمطات في الدكلة .
يزاف التكازف ىك ما جعؿ مريؽ االنتخاب ك الشعب مباشرة عف طمركزه الفريد الذم استمده مف 

 يميؿ لصالح رئيس الدكلة .بيف السمطات يختؿ ك 
كما أف تفكؽ الرؤساء في النظاـ الرئاسي األمريكي يرجع أيضا إلى ضعؼ السمطة  -10

اقع لحزب األغمبية في بسبب حيازة الرئيس في الك ، التشريعية أماـ سمطات رئيس الدكلة 
ىك ما يجعمو يسيطر كاقعيا عمى سير . ك منتميا إليو في أغمب األحياف  الذم يككفالككنغرس ك 

 فاعمية كبيرة داخؿ الككنغرس . لكافة أعمالو التشريعية نفاذا ك  يجعؿ، ك األمكر بداخمو 
كرغـ تمتع الرئيس بسمطات كبيرة ككاسعة عمى النحك الذم جعمو السمطة الراجحة بيف  -11

سبب   استبداده أك دكتاتكريتو ، كيرجع الأف ذلؾ لـ يؤد إلى السمطات األخرل في الدكلة إال 
ال يحظى بتأييد الشعب كيظفر بتقديره ، إال إذا حرص دائما في أمريكا أف الرئيس في ذلؾ 

 ؼ لمصالح العاـ في كؿ تصرفاتو .عمى احتراـ الحريات كالحقكؽ ككاف دائما يستيد
ية إلى عديد مف السكرتيرات ، ىي بمثابة كفي النظاـ الرئاسي تقسـ اإلدارة الحككم - 12

أما في النظاـ البرلماني فرئيس الدكلة ىك الذم يختار رئيس ك الكزارات في النظاـ البرلماني .
 مجمس الكزراء مف بيف زعماء األغمبية البرلمانية ، ثـ يشتركاف في تأليؼ الكزارة .

نسي ، فإف الرئيس ىك الذم رئيس الدكلة في النظاـ شبو الرئاسي الفر أما عف سمطات  -
مف باعتباره حكما السير المنتظـ لمسمطات العامة ، كلقد ضيسير عمى احتراـ الدستكر ، كي

منح الدستكر لرئيس الجميكرية الفرنسي سمطات كاسعة في كافة المياديف في الظركؼ العادية  
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ي سمطات حقيقية إف فالسمطات الممنكحة لو ى تزداد اتساعا أثناء الظركؼ االستثنائية .
 كليست سمطات شرفية أك اسمية كما ىك الحاؿ في النظاـ البرلماني االنجميزم ،

يمارس الرئيس الفرنسي جانبا ىاما مف ىذه السمطات بنفسو ، في حيف يشترؾ مع الحككمة  -
 في مباشرة السمطات األخرل .

في ممارستيا تسمى بنفسو التي ال يشترؾ مع الحككمة السمطات التي يمارسيا الرئيس  -
عفائو بناء عمى تقديمو استقالة  بالسمطات الخاصة أك الشخصية ، كتعييف الكزير األكؿ ، كا 
حككمتو . ككذلؾ مخاطبة البرلماف عف طريؽ الرسائؿ ، كحؿ الجمعية الكطنية ، كسمطتو 
بتعييف ثبلثة مف أعضاء المجمس الدستكرم كرئيس المجمس ، كسمطتو في إجراء استفثاء 

 شريعي .ت
باالشتراؾ مع الحككمة ، أم التي أما السمطات التي يمارسيا رئيس الجميكرية في فرنسا  -

يكقع عمييا الرئيس بجكار تكقيع الكزير األكؿ كالكزراء المختصكف ، كتعييف أعضاء الحككمة 
كعزليـ ، دعكة البرلماف لمدكرات غير العادية كفضيا ، تعييف كبار مكظفي الدكلة كأعضاء 
السمؾ السياسي ، كاعتماد سفراء الدكؿ األجنبية ، ككذلؾ إصدار القكانيف كحؽ طمب إجراء 

حؽ االعتراض ألحد القكانيف في البرلماف ، إضافة إلى التكقيع عمى األكامر  –مداكلة ثانية 
براـ المعاىدات كالتصديؽ عمييا .  كالمراسيـ التي يتـ مداكلتيا في مجمس الكزراء .، كا 

 اآلتية : ة ظيرت لي النتائجاختصاصات الخميفة في الدكلة اإلسبلميحث في كعند الب
قسميا العمماء ، فقد كاسعة كمتعددة  ي النظاـ اإلسبلمياختصاصات رئيس الدكلة فإف  -

داريةل اصات دينية كاختصاصات أخر المسمميف إلى اختص كمالية  سياسية كتنفيذية كا 
 . كقضائية

أنو ال يممؾ أم سمطات فات دينية حسب النظاـ اإلسبلمي إذا كانت لمخميفة اختصاص -
ركحية فيك ال يممؾ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمبابا رأس الكنيسة الكاثكليكية أف يغفر الذنكب ، 

كؿ تمؾ األمكر يختص بيا تراؼ المذنب كال يمنح البركات ، فكال أف يطرد مذنبا كال يتمقى اع
 اهلل كحده في اإلسبلـ .  
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فظ الديف ، الجياد في سبيؿ حماية العقيدة كحاختصاصاتو الدينية فإنيا تتمثؿ في  أما عف -
 القياـ عمى شعائر الديف مف صبلة كصياـ كحج . اهلل  جمع الزكاة كتكزيعيا 

نقصد بيا االختصاصات السياسية كالتنفيذية كالقضائية أما عف اختصاصاتو األخرل كالتي  -
ذلؾ مسمكح بو في صبلحيات ذات الطابع التشريعي كلكف كالمالية باإلضافة إلى بعض ال

 .نطاؽ ضيؽ كمحدكد 
تتميز اختصاصاتو الدينية بالثبات فيي غير قابمة لمتعديؿ كالتغيير ، ألف الديف اإلسبلمي  –

بينما االختصاصات السياسية ، اتخذ صكرتو النيائية بكفاة الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ 
 ر فيي تختمؼ باختبلؼ العصكر كحاجات األمة اإلسبلمية . فتتمتع بالمركنة كالتطك 

ات سياسية تتعمؽ بالشؤكف إلى اختصاص تنقسـ،  الختصاصات السياسية لرئيس الدكلةا -
 . أخرل ليا عبلقة بالشؤكف الخارجية لمدكلة ، كاختصاصات الداخمية

ـ السياسة العامة في رس ة في المجاؿ الداخمياالختصاصات السياسية لرئيس الدكل تتمثؿ -
أك ما يسمى في الشريعة  –لمدكلة اإلسبلمية كفي استفتاء الشعب في المسائؿ اليامة 

 كفي اختيار معاكني الرئيس مف كزراء ككبار مكظفي الدكلة . –اإلسبلمية بمبدأ الشكرل 
 أكؿ مف رسـ السياسة العامة لمدكلة اإلسبلمية ىك الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ، ثـ مفك  -

فكاف كؿ كعمر كعثماف كعمر بف عبد العزيز  أبي بكررؤساء الدكلة اإلسبلمية ، مثؿ  بعده
 رئيس يحرص عمى تكضيح سياستو التي سيتبعيا ، كيرسـ الخطة التي سيسير عمييا. 

استشارة أك استفتاء الشعب في الشؤكف  -الخميفة ممـز باألخذ بمبدأ الشكرل في الحكـ  -
 أف اإلسبلـ يأخذ ببعض مظاىر الديمقراطية شبو المباشرة . كىك ما يعني –اليامة 

أف أف يستشير كؿ أفراد األمة ، كما يمكف لو يمكف لرئيس الدكلة في النظاـ اإلسبلمي  -
ألىكاء كاألغراض ىـ يكتفي باستشارة فئة معينة تتسـ برجاحة العقؿ كسعة األفؽ كتتنزه عف ا

أ الشكرل كيترؾ التفاصيؿ كفؽ المصمحة كالظركؼ ، أىؿ الشكرل . كما أف اإلسبلـ يقرر مبد
لتتخذ كؿ أمة الشكؿ الذم يتبلءـ مع ظركفيا ، كيتكاءـ مع أحكاليا . كلقد اتضح لنا مف أقكاؿ 

 العمماء المسمميف أف مجاؿ الشكرل يككف في المسائؿ االجتيادية .  



287 
 

المعاىدات كتعييف فتتمثؿ في عقد  السياسية في المجاؿ الخارجي اختصاصاتوعف أما  -
الممثميف السياسييف لمدكلة اإلسبلمية كاعتماد الدكؿ األجنبية ، كىك نفس االختصاص الذم 
يمارسو رئيس الدكلة في األنظمة الدستكرية المعاصرة مكضكع الدراسة كالمقارنة خاصة الرئيس 

 في أمريكا كفرنسا .
د المعاىدات بيف الدكلة اإلسبلمية براـ المعاىدات ، فمـ يمنع اإلسبلـ مف عقإل فبالنسبة -

كغيرىا مف الدكؿ األجنبية كمعاىدات الصداقة كالصمح كالتبادؿ التجارم ، بحيث يجكز 
لمخميفة الذم يمثؿ المسمميف طمبيا مف الطرؼ اآلخر طالما أنيا تحقؽ الصالح العاـ لممسمميف 

ىدات في اإلسبلـ ال يختمؼ كلـ يكجد بيا ما يخالؼ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية . كنظاـ المعا
، إذ تسبقيا كالمقارنة الحديثة مكضكع الدراسة  ةعف ما ىك معمكؿ بو األنظمة الدستكري

مفاكضات كيتـ تدكينيا كيذكر أطرافيا كشركطيـ ، كتكقيع األطراؼ كالشيكد ، إال أنو في ظؿ 
لمعاىدات ، فإنيا األنظمة الدستكرية المعاصرة بالرغـ مف أنيا تمنح رئيس الدكلة حؽ عقد ا

 تشترط في بعض المعاىدات الميمة مكافقة السمطة التشريعية بعقدىا .
رساليـ إلى الدكؿ األجنبية لسياسييف كاختيارىـ ك بتعييف الممثميف ا رئيس الدكلة كيختص - ا 

أكضحنا الممثميف السياسييف األجانب . ك  اختصاصيا بتمقي أكراؽ اعتمادكالمنظمات الدكلية ، ك 
العزؿ عمى فيذية في ذلؾ بأف يككف التعييف ك الدساتير تقيد حؽ رئيس السمطة التن أف بعض

كعند بحث ىذه المسألة في النظاـ اإلسبلمي تكصمنا إلى أف  الكجو المبيف في القانكف .
رؤساء الدكلة اإلسبلمية كانكا يختاركف السفراء كفؽ أدؽ القكاعد المعركفة لدل الدكؿ الحديثة 

انكا يختاركف مف لمسكا فيو الكفاءة ، أك يعقدكف مسابقة عممية المبرزيف المتقدمة ، فك
 الممتازيف .

تكثيؽ الركابط بيدؼ د يككف أنو ق راض الدبمكماسية اإلسبلمية، فتبيف لناأغ كبحثنا في -
أف اليدؼ السياسية كالعممية كاالجتماعية ، كقد يككف إنياء حالة الحرب كالتكتر بيف الدكؿ . ك 

 لمدبمكماسية اإلسبلمية ىك نشر لمعقيدة .األكؿ 
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ففيما يخص ، اإلسبلمية  اإلدارية لرئيس الدكلةاالختصاصات التنفيذية ك  كعند البحث في -
كىك اختصاص يضطمع بو رؤساء الدكؿ في العاـ  فحماية األمالمحافظة عمى النظاـ العاـ ك 

 سبلمية كانكا يحرصكف دائما عمىأف رؤساء الدكلة اإل األنظمة الدستكرية الحديثة ، تبيف لنا
أثبتنا أف أكؿ رطة فكانكا يعينكف رجاال لمعسس ك لذلؾ أنشأكا الشحماية األمف كالنظاـ العاـ ، ك 

 مف فعؿ ىذا ىك عمر بف الخطاب . 
أنو كجدت في  أم تنظيـ المرافؽ العامة . ظير لنا ترتيب المصالح العامة فيما يخصك  -

القانكف اإلدارم الحديث . اصطبلح ابؿ الكزارات أك المصالح في تق الدكلة اإلسبلمية دكاكيف
كاف الجيش ، يتيا . كتكممنا عف داقتضى األمر أف نتكمـ عف نشأة الدكاكيف ، كسبب نشألقد ك 
أنو  اتضح لناتحدثنا كذلؾ عف ديكاف النفقات كالبر، ك ، ك  عمر بف الخطابأنو أسس في عيد ك 

أنو كاف ينقسـ  تبيف لنا، كتحدثنا عف ديكاف النفقات ، ك اعي كاف يعني بنفقات التكافؿ االجتم
بإدارة مالية الدكلة بأسرىا ،  ديكاف الخراج الذم كاف يختص إضافة إلى مجالسإلى عدة 

معاكية  دثنا عف ديكاف البريد الذم أنشأهتحك يدير مباشرة شؤكف الدخؿ الخاصة بإقميـ السكاد .ك 
أف يككف عالـ في صاحب البريد أف يككف ثقة ، ك شترط  يكاف أنو  سجمنا، ك  بف أبي سفياف

 بمسالكيا. خبيرا  بالطرؽ ،
إلسبلمية كانكا أف رؤساء الدكلة ا كعزؿ المكظفيف ، اتضح لناتعييف سمطة  فيما يخصك  -

يختاركف يتمتعكف بيذه السمطة عمى غرار الرؤساء في األنظمة الدستكرية الحديثة ، فقد كانكا 
كأبرزىـ صبلحا ، ف مف أكفأ الناس قكة كأمانة ، كأكثرىـ عمما كعمبل كتدينا ك المكظفيالعماؿ ك 

فيما كالحرية اإلسبلـ كانكا يراعكف شرطي مكانة في قكميـ ، كأشدىـ ىيبة في النفكس ، ك 
 يتكلى عمالة التفكيض دكف عمالة التنفيذ .

اقتراح القكانيف  كحؽ، لصبغة التشريعية ذات ارئيس الدكلة عف اختصاصات  البحث لدلك  -
 ، انتيى بي البحث إلى :أك حؽ االعتراض عمييا كحؽ إصدارىا 
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التي يمارسيا  –الكظيفة التشريعية  –تضمف فصؿ السمطة التشريعية أف النظاـ اإلسبلمي  -
العمماء المجتيدكف بما ليـ مف تفسير النصكص كاالجتياد فيما ال نص فيو الستنباط األحكاـ 

 . د القانكنية فصبل مرنا عف السمطتيف األخرييفالشرعية أك القكاع
تتمثؿ السمطة التشريعية في النظاـ السياسي اإلسبلمي في مجمس الشكرل مقيدا بالكتاب  -

كالسنة كاإلجماع كاالجتياد كفؽ أصكلو كقكاعده بما ينأل بو عف الخطأ كيبتعد بو عف شرع ما 
 لـ يأذف بو اهلل . 

رئيس  –ليس مف كضع اإلنساف  -ي القانكف اإلسبلم -ية ف أحكاـ الشريعة اإلسبلمإ -
نما ىك منزؿ    -الدكلة أك الحككمة   فالسمطة التشريعية مف عند اهلل  كبينو الرسكؿ بسنة ،كا 

كلكف  النيابية كال في يد رئيس الدكلة ،في يد الييئة ليست  في النظاـ السياسي اإلسبلمي 
ي لـ يرد بشأنيا نص سكاء في القرآف الكريـ أك السنة يمكف لمخميفة أف يشرع في المسائؿ الت

ى أك يعتمد عم إذا أراد أف يتكصؿ إلى حكـ جديد يجب عمى رئيس الدكلة أف يجتيد النبكية . ف
فمذلؾ اقتضانا البحث أف نتكمـ عف االجتياد عند  طائفة مف المجتيديف مف عمماء األمة ،

أىميا العمـ ، كأف ؿ مف تكفرت فيو شركطو أنو فرض كفاية عمى ك كتبيف لنااألصكلييف .
 األحكاـ الظنية التي لـ تثبت بالدليؿ المتكاتر . محؿ االجتياد ىك

أنو عند نشأة ظير لنا  رئيس الدكلة في المجاؿ القضائي  عف اختصاص كعند البحث -
، فكاف الدكلة اإلسبلمية في عيد رسكؿ اهلل تميز بتركيز السمطتيف ) التنفيذية كالقضائية ( 

 كظيفة القضاء إضافة إلى اختصاصاتو األخرل . مارسرسكؿ اهلل ي
أف الخميفة عمر بف الخطاب ىك رئيس الدكلة اإلسبلمية األكؿ الذم قاـ بفصؿ السمطة  -

 فمـ يعد القضاء مف اختصاص رئيس الدكلة .القضائية عف السمطة التنفيذية . 
ؿ ليس ىك إساءة استعماليا كما ىك الحاإف الذم دعا إلى فصؿ السمطتيف في عيد عمر  -

نما كاف تخفيفا عف رئيس الدكلة لكي يتفرغ لشؤكف السياسة  في األنظمة الدستكرية الحديثة  كا 
 كاإلدارة .  

 العفك عف العقكبة كميا أك بعضيا  سبة الختصاصفبالنأما  -
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أف ىذا  ظير لنا  عقكبة في النظاـ اإلسبلميالخميفة في العفك عف ال أما بالنسبة لسمطة -
 كأف لقصاص كبيف عقكبة التعزيز كىي عقكبة الحدكد كا لنظاـ يفرؽ بيف العقكبة المقدرة ا

مجاؿ عفك رئيس الدكلة اإلسبلمية عف العقكبة كميا أك بعضيا كىك عقكبة التعزيز ، أما 
 عقكبات الحدكد كالقصاص فبل يجكز العفك عنيا كميا أك بعضيا .

اتضح لنا أنو  رئيس الدكلة في النظاـ اإلسبلمي ختصاصات المالية لكلدل البحث في اال -
أف ال ك  ز منو بشرط أف يضعو في مكضعو فمو أف يجي تكزيع األمكاؿ العامة ب كاف يقكـ

أف ك  لعطاء بيف الناس مف الماؿ العاـ ،نتيج سياسة التسكية في اي بكر فكاف أبك يحابي بو .
 .أقر الناس عمى أعطياتيـ أياـ عمر  افكأف عثم عمر رأل التفضيؿ بينيـ ،

فرض ضرائب جديدة ، عندما تطرأ عمى الدكؿ بعض ب كما يختص رئيس الدكلة اإلسبلمية -
عمماء تبيف لنا أف كجكه االتفاؽ المشركعة . ك تحتاج إلى االتفاؽ عمى أحد ك  األزمات المالية ،

الزكاة فيجب عمى رئيس الدكلة  داءأاتفقكا عمى أنو إذا نزلت بالمسمميف حاجة ، بعد اإلسبلـ 
 أف يأخذ مف األغنياء ماال  يسد بو ىذه الحاجة . 

في الدكلة اإلسبلمية كاف ينيض بجميع  -رئيس الدكلة  -تبيف لنا أف الخميفة مف ىذا ي
 كانت لو فقد في النظـ الدستكرية الكضعية كزيادة . االختصاصات التي يقكـ بيا رئيس الدكلة

دارية ، تنفيذية كاختصاصات سياسية ك  ةديني اختصاصات ذات صبغة تشريعية ، كأخرل كا 
 ـ الدستكرية الكضعية ، كىيفي النظ قمة تنفرد بيا كحدىا عف السمطات مستاختصاصات ك 

 مالية .قضائية ك 
ة مف اختصاص السمطة القضائية ، أما القضائية فقد صارت في النظـ الدستكرية المعاصر 

 ت مف اختصاص السمطة التشريعية . أما المالية فقد أصبحك 
كىكذا أمكننا أف نقرر أف عالـ القانكف كالسياسة لـ يعرؼ نظاما سياسيا نظـ العبلقة بيف 

كاألمة ، بداية بكضع شركط لمترشح ليذا المنصب ، كبإقرار كسائؿ  –رئيس الدكلة  –الحاكـ 
تقييد سمطات الحاكـ كطرائؽ الختياره تستند إلى رضا الشعب كاختياره ىك األصؿ ، كب
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كبعرضو لممسؤكلية ، ككضعو أماـ المناقشة كالحساب كبحرمانو مف أم امتياز بسبب المنصب 
 كالنظاـ السياسي اإلسبلمي .

أمثاؿ كعمى ضكء ما تقدـ ظير لنا مقدار جسامة الخطأ الذم كقع فيو الكثير مف الكتاب 
ذيف كصفكا النظاـ السياسي اإلسبلمي الاألستاذ أرلكند كاألستاذ ماكدكنالد كاألستاذ مكير 

الذم ال يعرؼ حدكدا أك قيكدا عمى سمطات رئيس كغير الديمقراطي بالنظاـ المستبد كالمطمؽ 
في إسناد السمطة لمحكاـ ،  -الكسائؿ الديمقراطية  -الدكلة ، كال يستند إلى اإلرادة الشعبية 

أثبتت التطبيقات كالسكابؽ الدستكرية عف المكضكعية كمجردة مف األدلة ، فبدت أقكاليـ بعيدة 
 التي أشرنا إلييا في ىذه الدراسة خاصة في  عيد الخمفاء الراشديف .
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 :ممخص
نظم العالقة بين ، أن عالم القانون والسياسة لم يعرف نظاما سياسيا  من خالل ىذا البحث أمكننا أن نقرر لقد

واألمة ، بداية بوضع شروط لمترشح ليذا المنصب ، وبإقرار وسائل وطرائق الختياره  –رئيس الدولة  –الحاكم 
تستند إلى رضا الشعب واختياره ىو األصل ، وبتقييد سمطات الحاكم وبعرضو لممسؤولية ، ووضعو أمام 

لنا مقدار  ظيري وعميو المناقشة والحساب وبحرمانو من أي امتياز بسبب المنصب كالنظام السياسي اإلسالمي .
جسامة الخطأ الذي وقع فيو الكثير من الكتاب الذين وصفوا النظام السياسي اإلسالمي بالنظام المستبد والمطمق 

 -وغير الديمقراطي الذي ال يعرف حدودا أو قيودا عمى سمطات رئيس الدولة ، وال يستند إلى اإلرادة الشعبية 
 م .في إسناد السمطة لمحكا -اطية الوسائل الديمقر 

طرائق اختيار رئيس الدولة تستند إلى رضا  –األنظمة السياسية المعاصرة  –رئيس الدولة  الكممات المفتاحية:
 النظام السياسي اإلسالمي . – سمطات رئيس الدولة –الشعب واختياره 

Résumé 

Nous nous décidons de cette recherche que le monde du droit et de la politique ne connaissait pas le 

système politique, la relation entre les systèmes dirigeantes - le chef de l'Etat - et la nation, le début 

des conditions fixées pour la candidature pour le poste, et l'adoption de moyens et méthodes de 

choix en fonction de la satisfaction du peuple et le choix est à l'origine, et de limiter les pouvoirs du 

gouverneur et de son offre la responsabilité et le mettre en face de la discussion et le compte et le 

priver de tout privilège à cause du bureau politique des principes islamiques tels que. Et il nous 

montre à quel point l'ampleur de l'erreur qui a eu lieu alors que de nombreux écrivains qui ont décrit 

la tyrannie politique islamique et le système absolu et non démocratique, qui ne connaît pas de 

limites ou des restrictions à la tête des autorités de l'Etat, ni à la volonté du peuple - sur la base des 

moyens démocratiques - dans la dévolution du pouvoir aux gouvernants. 

Les Mots clé :  le chef de l'Etat - les systèmes politiques  - moyens et méthodes de choix de chef de 

l’Etat  en fonction de la satisfaction du peuple et le choix - les pouvoirs du gouverneur – système  

politique islamique .   

Abstract 

We have determined through this research that the world of law and politics did not define a 

political system that regulated the relationship between the ruler - the head of state - and the nation, 

first by setting conditions for candidacy for this position and by adopting means and methods for 

choosing it based on the consent of the people and their choice. Of responsibility, and placed before 

the discussion and account and deprive him of any privilege because of the position, such as the 

Islamic political system. This is how we find the magnitude of the error in which many writers who 

described the Islamic political system as autocratic, absolute and undemocratic, which knows no 

boundaries or restrictions on the powers of the head of state, and is not based on the popular will. 

Key Words : The head of state - political systems - means and methods of choosing head of state 

according to the people's satisfaction and choice - the powers of the governor - Islamic political 

system. 
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