
 الدراست الصباحيت/كليت القانون/جامعت ميسان

 المرحلت الثانيت /االنظمت السياسيت

 شراف الدكتورة هند علي محمدا



 الفرع الثالث 

 خصائص النظام الدكتاتىري

 .استخدام اسلوب العنف والقوة لالستٌالء على السلطة. 1•

 .شخصنة السلطة وتركٌزها بٌد الدكتاتور. 2•

 .  نظام مؤقت. 3•

 .نظام شمولً. 4•

 .نظام الرأي الواحد والحزب الواحد. 5•

اما العوامل التً تؤدي الى ظهور النظام الدكتاتوري وجود •

اضطرابات داخلٌة فً الدولة او ازمات ٌمر بها البلد كذلك 

 .عدم النضج السٌاسً للمجتمع



 الفرع الرابغ 

 تقيين النظام الدكتاتىري

بحسب ما ٌراه انصار هذا النظام فهو ٌتمتع بعدة مزاٌا •

  -:وهً

 سرعة االصالح•

 العمل على تقدم الدولة ورفاهٌتها•

 توحٌد الشعب وبث االمل فٌه من جدٌد•

   -:اما مساوئ النظام•

بها انه ٌهدر حقوق وحرٌات االفراد نتٌجة االفكار التً ٌؤمن •

 .  قادته

 



 الوبحث الثاني 

 نظن الحكن الديوقراطية

 ما هو الفرق بٌن النظام الدٌمقراطً والنظام الدٌكتاتوري؟•

النظام الدٌكتاتوري ٌعتمد  -:من حٌث وسٌلة اسناد السلطة•

اما , على اسلوب القوه او الوراثة بغٌة الوصول الى الحكم

النظام الدٌمقراطً فهو ٌعتمد فً اسلوبه المشاركة الشعبٌة 

 .فً اختٌار الحكام

الحاكم فً النظام  -:من حٌث اساس شرعٌة السلطة•

اما , الدٌكتاتوري ٌستمد اساس شرعٌته من هللا بحسب اعتقاده

 .فً النظام الدٌمقراطً ترجع الشرعٌة الى الشعب



 الوطلب االول

 هفهىم الديوقراطية

الدٌمقراطٌة معناها حكم الشعب بواسطة الشعب ومن اجل • 
 .  الشعب

وظهرت لها عدة معانً منها ان الدٌمقراطٌة , اصلها ٌونانً•
أي اسلوب امثل الختٌار .عبارة عن شكل من اشكال الحكم 

 .من ٌتولى السلطة

او ان الدٌمقراطٌة عبارة اعتبارات اجتماعٌة واقتصادٌة او •
 .فلسفة دٌنٌة

االصح ان الدٌمقراطٌة هً حكم الشعب بواسطة الشعب او •
 .اغلبٌة الشعب



 صور الديمقراطية

 -:تقسم صور الدٌمقراطٌة الى ثالثة صور•

 .الدٌمقراطٌة المباشرة•

 .الدٌمقراطٌة النٌابٌة•

 .الدٌمقراطٌة شبة المباشرة•

هً تولً الشعب مظاهر  -:الدٌمقراطٌة المباشرة -:اوال•

السٌادة بمعنى قٌام الشعب بإدارة شؤون الدولة كافة وبذلك 

تعد افضل انواع الدٌمقراطٌات وذلك الن السٌادة صاحبها 

 .الشعب وهو الذي ٌتخذ قراراته فً كافة مجاالت السلطة



 الواجب البيتي

هل فً رأٌك ان جمٌع االفراد فً الدولة ٌشاركون فً / س•

 صنع القرار؟ 

 

 انت كشخص قانونً ما هو تقٌٌمك للنظام الدكتاتوري؟/ س•


