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معنی الديکتاتورية
.نفراد االسلةةاالسا  االعلى يقوم الفرديمن صور الحكم صورة -

مير دون ويكيون صياحب اأجميي  وظيا ا الدولية فيي   صي  حصير اكتاتور ياليدتتركز فيي ييد والسلةة -

.مسا لةمراجعة أو 

 يييالا لم يييي ت  وال يييروت عييين قرادتييي  والمنا  ييية أرا ييي  ماأمييير النييياسي والسييييد المةيييا  الييي ي الفهيييو -

.التجاسات والمعارضة 

ياايية وارلمانيات يلجا قلى ت كيل مجال  نفهو قلى قضفاء الةاا  ال عاي على تكوين  وعلى قعمال  ويميل -

 كلية

.ال عايقلى أسلوب االستفتاء يعمد مانظام انت ااات لألمور السةحية وكثيرا وتقرير -

كيون فيهيا الدكتاتور في اغليب اأحييان قليى توجيي   ةاايات قليى ال يعب تسيتترط سياعات ةويلية يويعمد -

.والمر دالناصح والواعظ 

متليوب والصيحيح قن سي ا ال يعبللتظياسر ايان اليدكتاتور يحكيم اي رادة ال يعب اأسياليب ليسيت اال وس ه -

. على أمره ومسير رغم انف



:وتقسم الدكتاتورية الحديثة قلى نوعين

الد جميي  مين  المجتميحيول ا تيتلقليى أيديولوجيية  يمولية تسيتند وسيي : الم ساييةكتاتورية ي-أ

،ريييةالفكفييي تفكييير اأفييراد والجماعييات ون يياةهم واتجاسيياتهم وميييولهم وتتييد ل نييواحيال

.ةوالفا يلتجعلهم  اضعين لحياة عنصرية عقا دية كما سو الحال للعقيدة النازية

الييد لجييا قلييى تسييتند قلييى ميينه  علمييي أو عقيييدة معينيية اييل تاليوسيي: التجريايييةكتاتوريات ي-ب

.اآلنيةوالممارسة التجراة وال ارة ال  صية 

.انقالااتهمالعسكريون اعد نجاح التي يقيمها كتاتوريات يالدسا ومن اارز-

.الدكتاتوروجود لحزب أال حزب ال  ناس ا المجال فوفي -

.والعيشاالنتماء له ا الحزب سو السايل الوحيد قلى الكسب وان -



 صا ص الدكتاتورية 
نظام فردي ترتاة في  السلةة ا  ص

الدكتاتور 

نظام مؤ ت يزول ازوال الحاكم

ي  أية عدم  ضو  تصرفات الحاكم الى أية ر ااة والتترتب عل

مسؤولية

في اتاا  سياسة القوة والعنا تجاه ال صوم

الدا ل



مصلحة الفرد تزول امام مصلحة الجماعة 
التي سي مصلحة الدكتاتور

حقوط االفراد وحرياتهم أمر غير وارد 
في النظام الدكتاتوري

زب التاء جمي  االحزاب القا مة وتأسي  نظام الح
الواحد



ة سييو تنظيييم ميين أجييل الوصييول قلييى السييلةة والمحافظييالسياسييي الحييزب -

.ارنامج والتأثير عليها اتية تنفي  

وجييودضيرورة سييو السياسييةالتييداول عليى السييلةة دا يل اأحييزاب مايدأ -

.الحزايةتنو  في الن ب 

تكيييون السيييلةة مقسيييمة ايييين عيييدد مييين القييييادات  وي االتجاسيييات احيييي  -

ت ااييات تتاييادل فيمييا اينهييا مراكييز السييلةة عيين ةرييي  انوالتييي الم تلفيية 

.رةمستمادال من احتكار فرد أو أ لية لممارسة السلةة اصفة دورية 

.ارالقريسمح االتتيير وصن  الديمقراةية دا ل اأحزاب أن وجوسر -



رتاة مييماييدا التييداول علييی السييلةة اييان ظهييور مييوري  دوفرجييي  ييير  -
.اظهور اأحزاب

، روايياأونظييم ديمقراةييية تمثلييية انت ااييية فييي فييي تأسييي  حييي  سيياسمت -
وتيداول اأنها تنافسيية تضيمن حي  التصيويت والم ياركة الواسيعةتوصا 

.محددةفترات السلةة  الل 

:مرت تلك التجارب الديمقراةية اثال  مراحلو د -

.انيامثل فرنسا وارية: التمثيلاالعتراا اح  مرحلة : اأولىالمرحلة 

كني  فيي ول:االنت ااياتاالعتيراا احي  اال تيرا  فيي مرحلية : الثانيةالمرحلة 
ة ا يروة لم يكن متاحا للجمي  أن الممارسة االنت ااية كانت م يروةالاداية 

.الضرا ب أو الجن مثل دف  

.الدوريةاالعتراا ااالنت ااات مرحلة : المرحلة الثالثة



التييي عييدد اأحييزاب تقييا  ديمقراةييية أي نظييام سياسييي ميين  ييالل قحصيياء وال -
عيددة الن يب المتدرجية التيداول الفعليي للسيلةة ايين مين  يالل ، وقنميا ير ص لهيا

.الم تلفةوعار الةاقات االجتماعية 

أن أي حيزب سياسييديمقراةيي، اليمكين، وفقيا لهيا، على السيلةة مايدأ والتداول -
.النهايةياقى في السلةة قلى ما 

. مالقااحترام النظام السياسي يضمن اتيار سياسي ا ر يجب أن يعوض و-

عين السيلةة ي ا كل و تفي اأدوار اين  وى سياسية ت لت والتداول يد ل تتييرا -
.تد ل المعارضةلكي 

راد، أو واأفيايين الحكيام وتيداول السيلةة انتقيال اهيا ويقصيد : وسي  الفة سياسيية-
ى، عليى مسيتوعليى أكثير مين ، أو السياسييةايين الن يب السياسية أو اين اأحزاب 

الحيييزب أو عليييى كافييية الحكيييومي الجهييياز ا داري، الجييييش، أو مسيييتوى الجهييياز 
.الدولةالمستويات في 



ب يمير حيز، وسي حركة متواصيلة لكيل التناوب أو التعا باأنها : ويعرفها موري  دوفرجي -
ليدان ، والتعا يب ايارز وموجيود فيي الامن المعارضة قلى الحكم، ثم من الحكم قلى المعارضة

. ات النظام الثنا ي

ا ميية علييى التييداول علييى السييلةة مرتاةيية اال الفيية السياسييية والديمقراةييية القممييا يتضييح أن -
دييد ميدة تيولي واالنت ااات الدورية وتولي السلةة وف  نظام اأغلاية مي  تحالتعددية الحزاية

.السلةة

:وتتمثل فيمتعلقة انظام اأحزاب  روة السلةة ومن  روة التداول على -

.، الثنا ية أو متعددة اأحزابالحزايةالتعددية -١

.انت ااات دورية حرة اانتظامتنظيم -٢

(.اأ لية)حكومة اأغلاية م  احترام المعارضة ت كيل -٣

لسياسيية اأنظمة االمسا  اها ووض  العقاات أمامها يؤثر وينعك  سلاا عليها وعلى أن كما -
.اأحزابوعلى 

المهيم سيو ل ايل الية التداووالقانونية والتنظيمية المهم أن تتضمن النصوص الدستورية ولي  -
اءات والن يب المتمثلية فيي تعا يب الكفيتحقي  أسيدافها تهي ة الظروا المناسياة لتةايقهيا حتيى 



لتعيدد السلةة من ةرا ف ة معينة على حساب ااحتكار ولکن -
د  ويحيالعيزوا عين الم ياركة المجتمي  يسياب الموجود في 

.التداولأزمة 
يعميييل عليييى تقويييية الحيييزبيسيييتنت  أن وجيييود التيييداول وميييا -

يعمييل علييى قضييعاا الحييزب غييياب التييداول ، أمييا واسييتمراره
.وزوال 

.قلى اأزماتسرعة التداول أو اة ها تؤدي وأن -
.الدکتاتورية الحزايةمما ي ل  -
  ميين حييياالتييداول المنييتظم اأزمييات يجييب االلتييزام ولتجيياوز -

اميييا ي يييدم اأحيييزاب والمجتمييي  الميييدة والت ييياور والم ييياركة 
.السياسيةواأنظمة 


