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والية الفقيه ودورها 
يف عودة الغزو الباطني



لالعقيدد الالطنيةيددثلا عةددةلتقدد  ثل قدد  ل ثلالعنمددثلال   ددتلدددألَّ  

المسدددددددلمي لمة يدددددددثلبأسددددددد ن لمعيةدددددددي لبأ دددددددمن   لتلددددددددأل

وتددددد قد التددددد لامادددددن د ليلءمدددددنلامادددددن لَّ طيدددددن  الوت دددددما  ل

.ءع مثل  لليالوفضل  لف قلفضللَّ طين لي



يلَّحدددد لمة ددددالاامدددن لال ن ددددال ددددل لددددةل مةددداللا عةددددنلتقدددد  ثلَّ ل

حددد تلددددأل–ال الفدددثلحادددأل  دددئهلمددد لم طاددد الوتددد لا دددا نت ال

مدد لال ن ددال سددمخللقددي م  لَّ   تيًعددنلَّ ل أمدداوال-زتم دد 

. ا ل البعضلال الحينتلال نصثلب ال لءل ن



ن للمنصدددثلبمسدددفق دددن   ا ددداقئلالدددئَّالتةددد لالقددديعثلَّ لو  دددثل

الاافادددن لوَّمهنل دددنالءمدددنل قدددمللا  دددايال لت ددد لممددد لم ن ددد

مللاأل طدددنعلمددداللالةددداو لواألوتدددنةالَّمدددنلال   دددثلالعنمدددثلالادددةل قددد

السين ددددثلوةتنمددددثلال ولددددثالف ددددةلمدددد لم ددددن  لال ن ددددالودددددةل

.م ت فثلحاأل ئجاللم لغيطا 



للبةقدلللمنل  نولتلالقئو لت  لغيطثلالم  ا؛لب َّتلف دئالالقد 

سدي م  الوظن فلالم  الللفقي ل حظألبنلقط للتة لءهيئلم 

ء  ل ف دددئاالم ن دددط نالوبددد َّلال ميةددةل ةدددنقالب دددا لالفددددةل سددائا

يعةالوبضئو الةتنمثلقولدثلبئ ن دثلاامدن للا طيدملالمدادالالقد

وتدددد لحقدددد لمطئ ا دددد لوق  لدددد للددددالنالوددددد لبددددالنلتدددد لمددددئهلتدددد ل

 ن دالا اظدن لالفددةلردئو المقئ اتلق ة  الومنلفلوصن نلَّ ما ل

.بنل ئوهوت  لالاعجيلل

 ثللدد لوبددالنلفددق لتقيدد التمدد  لو  ددثلالفقيدد لتةدد لا عةددةلتقدد ل

.  ج لتطللالقئ لالهنلثلتقئ



بنل   دددددددددددثالقددددددددددد لل: األول

.للفقي العنمثل

 ددثل  ن لدددةلَّ دد ل ل:الثاااي
.عةال ولثلة لالفقي لالقي

:ارتكزت نظرية الخميني عىل أصلني

.ن و ح  لب ج بلينتا  لال نتثلالم لقثلأل   ل  ابلاام



فسددنقلمددادط  التلدددألةذل دد للودددا لالمقنلددثلم مددثلوم يددئال

دألتلدددوُ قدددئلبدددأ لةجمدددنعليدددن فا  لءدددللالقدددئو لالمنرددديثلءدددن ل

الةمددن لمعددي لوالدداال ددنزت تلدددألردداللثالوَّ ل َّ  دد ل دديلالددة ل

ددئود لمدد لَّجلدد لَّدددللالسددةثل اتدداللَّعطددتلالاددنو للوال يدد  اًللوءفو

  لفسددددنق لب ردددد قل ددددن الفقدددد لاردددد ئواللل ددددئوهلتليدددد لبقدددد ل

.بعم  لو  ثلالفقي 



وقددقاقت ددواات  ددتةامددقبق ا دد اق دد 

ولتنهددددددتالدددددد انتدددددد ا  ت  دددددد ا دددددد اق دددددد ا

لدددعااادددقواا( نددد الاالوب ددد  )و( اآليدددتة)

ات  ددددد اال وقنددددد اسوماةولددددد ا  ددددد  ق ا

،،(.يبن امقبق )


