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النظم الديكتاتورية قراءة يف املضامني النظرية
م.د أسعد طارش عبد الرضا
كمية العموم السياسية  /جامعة بغداد
فرع النظم السياسية

المقدمة
السمطة في إحدى مفاىيميا تعني القدرة عمى التأثير واإلخضاع ،وىي تقوم عمى
مجموعة من األسس والمبادئ التي تسعى إلى وضع تنظيم لمعالقة ما بين طرف يتمثل

تتحول
بالفئة الحاكمة ،واآلخر وىو الفئة المحكومة .في األنظمة الشمولية أو الديكتاتورية ّ

العام
ىذه القدرة إلى ضرورة ّ
البد منيا ،وتتحول من أسس لتنظيم العالقة إلى غاية ىدفيا ّ
ىو ضمان السيطرة عمى الموارد الدولة ،واستم اررية الحكم ،وكل ما ينتج من طبيعة

اجتماعية بعد ذلك افراز لطبيعة ىذه السمطة.

تختمف األنظمة الديكتاتورية بالدرجة فيما بينيا لكن ال تختمف بالنوع ،كما ّأنيا

تختمف بالوسيمة والغاية ،لكن جميعيا يمارس التسمّط والطغيان بصوره المتعددة ،من

التعسف باستخدام السمطة إلى قمع الحريات أو التضييق عمييا أو الجمع ما بين الثروة
ّ
والسمطة أو مصادرتيا لحقوق الشعب المكتسبة وصوالً إلى التح ّكم بمصير الشعب ورسم
مستقبمو دون إ اردة منو .وتتفاوت األنظمة الديكتاتورية في التوفيق ما بين ىذه األشياء
صور من ىذا التسمط ،وأخرى تطبقيا كميا عمى أرض الواقع.
ًا
كميا ،فبعضيا يمارس
لذلك سوف نتطرق في ىذا البحث لدراسة نظرية لمفيوم الديكتاتورية ونظام الحكم
الديكتاتوري ،لذلك قمنا بتقسيم ىذا البحث الى ثالثة مطالب وىي:

المطمب االول :االطار المفاىيمي ( مفيوم الديكتاتورية والمفاىيم المقاربة).

المطمب الثاني :خصائص و سمات الديكتاتورية.

المطمب الثالث :اليات الحكم في النظام الديكتاتوري.
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المطمب االول

االطار المفاهيمي (مفهوم الدكتاتورية)
ىي شكل من أشكال الحكم تكون فيو السمطة مطمقة في يد فرد واحد دكتاتور

وكممة دكتاتورية من الفعل ) (dictateأي يممي والمصدر( )dictationاي إمالء(.)1

والديكتاتورية ىي أحد أشكال أنظمة الحكم الشمولي ،التي شغمت حي اًز ىاماً من

نشاط السمطة السياسية الحاكمة في العصر الحديث شممت بمداناً مختمفة ،وال زالت أحد
الخيارات المفروضة في بعض الدول النامية ،بوجو خاص ،مستمدة شرعيتيا الواقعية من
معاناتيا وأزماتيا االجتماعية والسياسية ،فيي مصطمح سياسي ،يوصف بو نظام الحكم،

الذي تتركز فيو السمطة بيد حاكم فرد ،يتولى السمطة عن غير طريق الوراثة ،وبطريق

القوة ،أو يتوالىا بطريق ديمقراطي يفضي فيما بعد إلى تركيز السمطة بيده .يمارسيا
ويممي إرادتو عمى
بحسب مشيئتو ،ويييمن بسطوتو عمى السمطتين التشريعية والتنفيذيةُ ،
الق اررات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،من دون أن يكون ىناك مراقبة حقيقية عمى

أداء نظامو أو معارضة سياسية في المجتمع(.)2

والدكتاتورية لفظ تعود جذوره إلى الالتينية ،يقصد بو النظام السياسي ،الذي بمقتضاه

يستولي فرد أو جماعة عمى السمطة المطمقة دون اشتراط موافقة الشعب .ويرجع تاريخ

تعين (دكتاتو اًر) إبان األزمات
استعمال ىذا المفظ إلى اإلمبراطورية الرومانية التي كانت ّ

()1

لممزيد منن المعمومنات عنن مفينوم الدكتاتورينة ارجنع :عصنام الندبس ،الننظم السياسنية ،الكتناب االول:
اسس التنظيم السياسي (الدول -الحكومات -الحقوق والحرينات العامنة) ،دار الثقافنة لمنشنر والتوزينع،
عم ن ننان ،ط،1،2010ص ص  .157-155وكن ن ننذلك انظ ن ننر :جن ن ننين ش ن ننارب ،من ن ننن الدكتاتورينن ننة الن ن ننى
الديمقراطية ،اطار تصوري لمتحرر ،ترجمة خالد دار

()2

عمر ،مؤسسة البنرت اينشنتاين ،الوالينات المتحندة االمريكينة ،ط،2،2003ص ص  .13-10وكنذلك

انظن ننر :من ننوريس دوفرجين ننو ،فن نني الدكتاتورين ننة ،ترجمن ننة الن نندكتور ىشن ننام متن ننولي ،منشن ننورات عوين نندات،
بيروت،ط ،1965 ،1ص  34ومابعدىا.

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2077لسنة 2015

مجلة تكريت للعلوم السياسية
مجلة علمية دورية محكمة
المجلد 3/السنة 3/العدد6/
حزيران  – 2016رمضان 1437
ISSN: 2073 _ 1140

37

التي تمر بيا لمنح سمطات مطمقة لو لمدة سبع سنوات ،ويترك بعدىا منصبو لتعود الحياة

السياسية إلى سيرتيا األولى(.)1

ومن جانب اخر تعرف الديكتاتورية بأنيا نيج سياسي يقوم عمى حكم الفرد أو القمة
لمشعب وسياستِو في كل صغيرة وكبيرة ،قي ار دون إرادة  ،وال تخضع الحكومة فيو لنظام
شرعي وال لقانون وضعي معين ،وال توجد فيو قيود عمى سمطات الحاكم وتصرفاتو ،فيو

الذي يصدر القوانين واألوامر والموائح ،ويغيِّرىا ِّ
ويبدليا ،وفق ما يرى وييوى بل ويغير

الدستور ِّ
ويبدلو؛ سواء كان الحكم عسكرياً أو مدنيا .ويعرفيا اخرون بأنيا نظام سياسي
ّ
مغمق يتولى فيو السيادة الفعمية شخص واحد دون مشاركة من أحد يصل إلى الحكم
بكفايتو الشخصية وقوتو أو قوة أنصاره .يستمد الديكتاتور سمطتو من قوتو وشخصيتو

ال قناع المحكومين بقبول حكمو ،وقد يكون الديكتاتور عادة فردا ،كما قد يكون جماعة أو
أحيانا رئيس وزراء كما
ىيئة ،وذلك الفرد قد يكون رئيس دولة ( ممك ،رئيس جميورية) و ً
ىو شأن ىتمر و موسولوني(.)2

فالدكتاتورية صورة من صور الحكم الفردي مثميا مثل الممكية المطمقة فكالىما يقوم

عمى اساس انفراد شخص بالسمطة ولكنيما يفترقان في ان الدكتاتور اليتولى الحكم
بالوراثة كالممك بل ينتزعو عنوة بفضل قوتو وجيوده وبذلك فان الوراثة ىي اساس السمطة

ومصدرىا في الممكية وان القوة والعنف ىي اساس السمطة في الدكتاتورية ،والسمطة تتركز

في يد فرد واحد ىو الدكتاتور إذ يحصر جميع وظائف الدولة في شخصو ويكون صاحب

األمر دون مراجعة أو مسائمة فيو األمر الناىي والسيد المطاع الذي المخالف لمشيئتو

وال خروج عن إرادتو وال مناقشة ألرائو وال معارضة التجاىاتو(.)3

وعرفت البشرية قديما وحديثا أنظمة دكتاتورية ففي العصور القديمة وقبل الميالد

بأكثر من أربعة قرون عرفت المدن اليونانية القديمة وعمى األخص جزيرة صقمية بعض
()1

عبد الحميد متولي ،القنانون الدسنتوري واالنظمنة السياسنية ،ج  ،1ط ،3،1963ص  .522وكنذلك،
محمد كامل ليمو ،النظم السياسية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط ،1971 ،2ص .328

Nelson, Political Science – Glossary. (dictator), htm, P.5 of 18.

()3

حسين عثمان محمد عثمان  ،النظم السياسية ،متشورات الحمبي ،بيروت،2006 ،
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الدكتاتوريات وكان يطمق عمى أصحاب الدكتاتوريات في ذلك الوقت تسمية الطغاة كما

عرفت روما الدكتاتورية في القرنين الرابع والخامس قبل الميالد ،إما في عصر النيضة
ظيرت الدكتاتوريات أيضا ال سيما في الدويالت االيطالية في القرنين الرابع عشر
والخامس عشر ،وعادت الدكتاتورية إلى الظيور في العصور الحديثة اشد وطأة وأكثر

تنظيما واشمل نطاقا وىذا ىو حال النظام النازي في ألمانيا والفاشي في ايطاليا(.)1

ان الدولة بالنسبة لالنظمة الدكتاتورية فأن الدولة تكون القيمة المطمقة الوحيدة في الحياة
االنسانية ،والقانون ليس اال التعبير الموضوعي عن روح الدولة ،والدولة بيذا المفيوم

المطمق تتعارض مع فكرة الدولة الحارسة ،التي ىي اساس الديمق ارطيات الميبرالية ،ولذلك

فأن الدولة يجب ان تتدخل في جميع جوانب الحياة ،وىذه الفكرة عبر عنيا (موسوليني)

بقولو "ان الدولة ىي المطمق في مواجية االفراد والجماعات الذين يبقون دائماً بمثابة
امور نسبية في مواجية الدولة ،والدولة ليست مجرد حارس ينشغل بواجب تحقيق السالمة

لممواطنين ...والدولة التمغي الفرد ولكن تجعمو جندياً ،وىي تبقي لمفرد نطاقاً من الحرية

بعد ان تحول بينو وبين الحريات غير المفيدة ،والدولة ىي وحدىا التي تقرر مدى ذلك

النطاق(.)2

وتتعدد أنواع الدكتاتوريات فيناك الدكتاتوريات ذات الصبغة الماركسية وأخرى ذات

الصبغة المذىبية ،وأخرى واقعية أي مجردة عن االنتساب ألي مذىب ومنيا العسكرية

وغير العسكرية ،ومنيا ما تعتمد عمى حزب واحد وأخرى تسمح بتعدد األحزاب ،ومنيا

ذات الطابع العنيف وأخرى تستخدم العنف بقدر ضروري فقط ،اال ان اغمب الباحثين

يقسمون الدكتاتورية الحديثة الى نوعين ىما(:)3
()1

نعم ننان احم نند الخطي ننب ،ال ننوجيز ف نني ال نننظم السياس ننية ،دار الثقاف ننة لمنش ننر والتوزي ننع ،عم ننان ،ط،2
.2011،219

( )2موريس دوفرجيو ،في الدكتاتورية ،مصدر سبق ذكره ،ص ص .45 -31
()3

سننام سننميمان دلننو ،القننانون الدسننتوري والنننظم السياسننية ،منشننورات جامعننة حمننب ،حمننب ،سننوريا ،ط،1

 ،2002ص .246
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 -1الدكتاتوريةةةة الميهبيةةةة  -وى نني دكتاتوري ننات تس ننتند إل ننى أيديولوجي ننة ش ننمولية تم ننف
المجتمننع ف نني جمي ننع نن نواحي حيات ننو وتت نندخل ف نني تفكي ننر األفننراد والجماع ننات ونش نناطيم
واتجاىاتيم وميوليم الفكرية لتجعميم خاضعين لحياة عنصنرية عقائدينة كمنا ىنو الحنال

لمعقيدة النازية والفاشية .

 -2الدكتاتوريات التجريبية  -وىي الدكتاتوريات التني السنتند إلنى مننيج عممني أو عقيندة
معينننة بننل تمجننا إلننى التجربننة والخب نرة الشخصننية والممارسننة اآلنيننة ومننن ابننرز أمثاليننا
ال ننديكتاتوريات الت نني يقيمي ننا العس ننكريون بع نند نج نناح انقالب نناتيم وف نني ى ننذا المج ننال فأن ننة
الوجننود لحننزب أال حننزب النندكتاتور وان االنتمنناء ليننذا الحننزب ىننو الس نبيل الوحينند إلننى

الكسب والعيش ويمكن إن يكون سبيال في التقرب إلنى السنمطة واإلثنراء غينر المشنروع
وىكذا تصادر الدكتاتورية الحقوق وتخنق الحريات ويعيش الشعب في ظالم حالك من

االستبداد والبطش والطغيان .

وفي ىذا المجال يصنف موريس دوفرجيو الديكتاتورية او نظام الحكم الدكتاتوري الى

نموذجين فيناك الديكتاتورية المتولدة عن عوامل اجتماعية ،وىناك النموذج الثاني أي
الدكتاتورية المتولدة عن عوامل تقنية ،وبتعبير آخر يمكن القول بان النموذج األول يتولد
عن أزمات يتعرض ليا البنيان االجتماعي العقائدي ،أي انو نموذج يعكس الوضع
االجتماعي ،ألن الجذور واألصول العميقة لمتركيب االجتماعي ىي التي انجبتو ،وبجممة
واحدة انو نموذج يتولد عن تفاعل قوى وطاقات داخمية وذاتية ،بينما يكون النموذج الثاني

دخيالً ،فيو نموذج متولد عن عوامل خارجية في المجتمع ،أو أنيا من داخل المجتمع،
ولكنيا معزولة عن تفاعمو ،حيث يأخذ نموىا وتطورىا صفات خاصة مستقمة وخارجية،

وىكذا فانو بدالً من أن يمبي ىذا النموذج الثاني حاجات المجتمع الذي سيخضع

ألحكامو ،وبدالً من أن يمبي حاجات وآمال مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع ،فانو يعبر
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عن أغراض معينة لمنظمات واجيزة خاصة ،وعن آمال ورغبات العناصر المؤلفة ليذه

المنظمات ،ىي عناصر قميمة العدد وال تتمتع أبدا بحق التمثيل الدستوري(.)1
عوامل نشأة الدكتاتورية

ثمة عوامل وأسباب متعددة ومتداخمة ،تختمف باختالف األحوال الموضوعية التي تحيط

بالبمدان التي عاشت في ظل نظام دكتاتوري ،وأغمبيا متداخل في الواقع ،غير أنو يمكن

تحديد عدة عوامل جوىرية مشتركة(:)2

أ -خيبة األمل الشعبية :وىذا ما حدث في بعض بمدان أوربا ،بعد الحرب العالمية

األولى ،إذ تركت الحرب آثا اًر مدمرة وخراباً اقتصادياً ،وعبثاً قومياً ،أدت جميعيا
إلى أزمات عجزت األنظمة الديمقراطية ،عن مواجيتيا بالسرعة المطموبة ،وتقديم

الحمول الناجعة ،فضالً عما كان يشوب ىذه األنظمة من منافسات سياسية
وخالفات جزئية ،انعكست في تفكك عرى الوحدة القومية ،وعدم استقرار

حكوماتيا ،وىذا ما جعل الشعب يقبل الدكتاتورية لما تمتاز بو من سرعة في

األداء في معالجة األزمات الخانقة ،وما تحققو من استقرار حكومي(.)3

ب -عدم مالءمة النظام الديمقراطي لمستوى التطور االجتماعي والسياسي :برز
ىذا العامل في بعض البمدان األوربية ،وأمريكا الالتينية ،التي اقتبست النظام

الديمقراطي من إنكمت ار وفرنسا والواليات المتحدة ،بعد الحرب العالمية األولى .وقد

فشمت تمك الدول في تطبيق ىذا النظام مما ميد الطريق لقيام دكتاتوريات فييا،
()1

حسين عثمان محمد عثمان  ،النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره ،ص  .220وكذلك انظر :نعمنان
احمد الخطيب ،الوجيز في النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره.219 ،

()2

موريس دوفرجيو ،في الدكتاتورية ،مصدر سبق ذكره ،ص ص .96 -82

()3

لممزيد من المعمومات عن عوامل نشأة الدكتاتورية راجع :موريس دوفرجيو ،فني الدكتاتورينة ،مصندر

سننبق ذك نره ،ص ص  .81-31وكننذلك انظننر :نعمننان احمنند الخطيننب ،الننوجيز فنني النننظم السياسننية،
مصدر سبق ذكره ،ص ص .220-219
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بذريعة إساءة استعمال الحرية التي يمنحيا النظام ،واساءة تطبيق الديمقراطيات،
بسبب عدم النضوج السياسي وتدني الوعي الشعبي .وىذا ما حدث في دول أوربا

الوسطى ،ودول البمطيق ودول أمريكا الالتينية في تمك الفترة التاريخية(.)1

ت -حالة الحرب واألزمات :تخمق الحرب حالة الضرورة ،التي تؤدي سياسياً إلى قيام
حكومة قوية ،تعمل عمى درء األخطار ،وتكتسب مثل ىذه الحكومة ،الصبغة
الدكتاتورية من الصالحيات االستثنائية والتفويضات التي تحصل عمييا نتيجة

األوضاع الطارئة وحالة الضرورة .ومن المفترض أن تزول ىذه الصالحيات
والتفويضات ،بزوال حالة الحرب حيث تعود األحوال العادية ،وتعود البالد إلى

وضعيا الدستوري من حيث صالحية السمطات والفصل بينيا .غير أن عدداً من
الحاالت ،أظيرت أن الحرب قد تخمف مشكالت ضخمة يعجز النظام الديمقراطي

بتقاليده واجراءاتو البطيئة ،عن حميا ،مما يؤدي إلى استمرار حالة الضرورة
واالحتفاظ بالوضع الدكتاتوري .وأشارت األحداث في عدة بمدان إلى أنو ليست
حالة الحرب وحدىا ىي التي تميد لقيام نظام ذي صبغة دكتاتورية ،بل كذلك

مجرد التمييد لمحرب(.)2

ث -الحركات الثورية أو االنقالبية :تمجأ الثورات الشعبية ،أو بعض االنقالبات
العسكرية ،إلى تعميل دوافعيا وتحديدىا في أسباب وطنية وقومية واجتماعية.

تقتضي تغيي اًر في النظام السياسي واالجتماعي ،وريثما تستقر ليا الحال ،فإنيا
تعمد إلى إقامة حكومة واقعية ،تتميز أنيا مؤقتة وحكومة تركيز لمسمطة ،تجمع

في قبضتيا السمطتين التشريعية والتنفيذية .ريثما تضع دستو اًر جديداً يمبي
مطامحيا ،ولذلك فيي دوماً حكومة ذات صبغة دكتاتورية .وىي إما أن تكون

)(1

- Friedrich Carl and Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, praeger press 2nd edition,USA,1985,p 143.
)(2
- Jonhson John, The Role of the Military in Underdeveloped Countries, ( N.
J : Princeton University Press, 1962 ) , p.p. 67 – 69.
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دكتاتورية فرد (دكتاتورية فرانكو) ،أو دكتاتورية ىيئة أو جماعة ،كما حدث في

فرنسة بعد ثورة  1848أو ثورة 1870م(.)1

ج -تحقيق االستقالل والتحرر السياسي واالجتماعي :أسيمت قضايا المحافظة عمى
استقالل الدولة ،والتحرر االجتماعي واالقتصادي من الييمنة االستعمارية
االمبريالية في تفجير أحداث أدت إلى متغيرات سياسية ،اتخذت شكل انقالبات
عسكرية ،أو ثورات شعبية ،والسيما في البمدان النامية حديثة االستقالل ،وقد

اء منيا
ترتب عمى ىذه المتغيرات نشوء حكومات وسمطات دكتاتورية ،سو ً
دكتاتورية فرد أو ىيئة أو حزب(.)2

ح -وفي سياق الصراع الدولي ،بعد الحرب العالمية الثانية ،قامت دكتاتوريات

وأنظمة عسكرية بذريعة محاربة الشيوعية ،أو مواجية أخطار النشاطات اليسارية
والتقدمية .وكثي اًر ما قبمت شعوب البمدان النامية في البداية ،النزول عن حقوقيا
وحرياتيا األساسية ،لقاء رىانيا عمى دكتاتورية الثورات من أجل إنجاز مشروعيا

السياسي واالجتماعي واالقتصادي.

- Ibid, p.p 52-57.

()1

()2

جم ننال حم نندان ،اس ننتراتيجية االس ننتعمار والتحري ننر ،دار الش ننروق ،الق نناىرة ،1986،ص ص -196
.203
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المطمب الثاني

خصائص وسمات االنظمة الدكتاتورية
في الحقيقة ان ثمة خصائص تكاد ان تكون مشتركة بين االنظمة الديكتاتورية ،وىذه

الخصائص ساىمت في ارسائيا العديد من المفكرين ،ويمكن اجمال ابرز ىذه الخصائص
باالتي:

 -1الحكومة الدكتاتورية ىي حكومة شخصية :تعتمد الحكومة الدكتاتورية بصفة اساسية
عمى شخصية الدكتاتور وما يتمتع بو من قوة وقدرة وكفاءة شخصية ،وىو المحرك

االول واالخير لكافة مفاصل الدولة ،وينصب نفسو حاكماً مدى الحياة ،ويعمل جاىداً
لتوريث الحكم الى ابنائو او زوجتو او اقربائو الن شأن الحكم يخصو وحده دون

الشعب( ،)1فالدكتاتور ىو السمطة والسمطة ىي الدكتاتور .وعمى الرغم من شخصية
السمطة في الحكم الدكتاتوري ،فأن الدكتاتور يسعى وبأستمرار الى اضفاء بعض

الصفات الديمقراطية عمى حكمو من خالل اجراء االستفتاء من حين الخر ،وكمنو
استفتاء عمى القوانين او التشريعات القائمة ،بل عمى شخصية الدكتاتور الضيار

التأييد الشعبي في داخل البالد وخارجيا(.)2

 -2الحكومة الدكتاتورية تعتمد القوة واالكراه :تقوم الحكومات الدكتاتورية عمى اساس القوة
والعنف والقمع واالرىاب (المادي والفكري) من اجل السيطرة عمى مقدرات الدولة

ومؤسساتيا ،وتوجيييا بالشكل الذي تحقق اىداف الدكتاتور( .)18وعمى الرغم من
محاولة الدكتاتور في اضفاء الطابع الشعبي عمى حكمو بين فترة واخرى ،اال ان
سياسة العنف والقوة ىي التي تكون سائدة ومعتمدة في ظل الحكم الدكتاتوري،

فالدكتاتور ان لم يأتي الى السمطة بأستعمال العنف والقوة احياناً مثمما تولى (ىتمر)
()1

عصام الدبس ،النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره ،ص .160

Baradat Leon, political ideologies: their origins and impact, prentice-hall,
inc. N.J, 1979, p.243.
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الحكم عام  ،1933فأن الحكم الدكتاتوري اليمكن ان يستمر اال بأستعمال القوة
والتيديد بالعنف وغيرىا من الوسائل التي تضمن سيطرة الدكتاتور عمى كافة مقاليد

السمطة(.)1

 -3الحكومة الدكتاتورية ىي حكومة شمولية :توصف الحكومة الدكتاتورية بأنيا حكومة

شمولية ،حيث يمتد سمطان الدولة الى كافة جوانب حياة الفرد ،فالفرد في ظل ىذا

النظام اليساوي شيئاً امام مصمحة المجتمع( ،)2فالحكومة الدكتاتورية تعنى بالنظام
الكمي لمدولة ،حيث تعمي مصمحة الدولة عمى مصمحة االفراد وحقوقيم ،وبذلك ليس
ىناك اي مراعاة لحقوق وحريات االفراد ،بل يتم اىدارىا واالعتداء عمييا في سبيل

تحقيق اىدافيا ،وقمع اي معارضة او حتى اي انتقاد موضوعي يوجو الييا بالقوة(.)21

 -4الحكومات الدكتاتورية تكون عارضة ومؤقتة :تعرف الحكومات الدكتاتورية بأنيا
حكومات ازمات ،تدفع بيا حوادث وظروف ومصاعب مختمفة تواجييا الشعوب

فتظير في ظروف استثنائية لتنتيي بأنتيائيا( ،)22فالحكومات الدكتاتورية ىي
حكومات مؤقتة مصيرىا الزوال ،النيا تأتي في ظروف مؤاتية ومناسبة تساعد عمى

قياميا ،كاالزمات السياسية او الحزبية ،او ضد مساوئ حكم قائم ،وذلك بيدف

المحافظة عمى استقالل الدولة ،ثم تنتيي كما بدأت بعد سنوات من الحكم الفردي

المستبد القائم عمى العنف والقوة(.)3

 -5الحكومات الدكتاتورية تؤدي الى اىدار الحقوق والحريات :ان الحاكم الدكتاتوري

يتذرع دائماً بسعيو الى تحقيق الصالح العام بشتى الطرق والوسائل ولو ادى ذلك الى

()1

عص ننام ال نندبس ،ال نننظم السياس ننية ،مص نندر س ننبق ذكن نره ،ص  .160وك ننذلك انظ ننر :يحي ننى الجم ننل،
االنظمة السياسية المعاصرة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،بال سنة ،ص ص  .203-202وكنذلك:
حسننين عمنوان ،اشننكالية بننناء ثقافننة المشنناركة فنني الننوطن العربنني ،مجنند المؤسسننة الجامعيننة لمد ارسننات
والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط  ،2009 ،1ص.145

()2

نعمان احمد الخطيب ،الوجيز في النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره ،ص .222

( - )3عبنند الحمينند متننولي ،نظ نرات فنني انظمننة الحكننم فنني النندول الناميننة ،منشننأة المعننارف ،االسننكندرية،
 ،1985ص .442
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اىدار الحقوق والحريات الفردية ،بحجة تقديم الصالح العام عن الصالح الخاص.

وىذا الوضع يرتب الغاء حرية الرأي واالجتماع والصحافة والتعميم وانشاء االحزاب

السياسية او السماح بوجود اي نوع من المعارضة(.)1

 -6الحكومات الدكتاتورية تركز بيدىا كافة سمطات الدولة :تقوم الحكومة الدكتاتورية عمى
تركيز السمطة بكافة مظاىرىا في يد الدكتاتور ،واالبتعاد عن توزيع السمطة بوجييا

السياسي واالداري ،فيجمع الحاكم بيده السمطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ،حتى

النشاط االداري فأنو يضعو تحت امرتو وسيطرتو التامة،ولذلك فال مجال لمحديث عن

الالمركزية في ظل الحكومة الدكتاتورية( ،)2ان تركيز السمطة في يد الدكتاتور يعني
انفراده بأتخاذ الق اررات التي تناسبو دون اي مسؤولية طالما التوجد سمطة تقابمو قوة

وصالحية ،وليذا فأن الحكومات الدكتاتورية تتميز بأن الدكتاتور فييا اليسأل عن

تصرفاتو امام اي جية فتنعدم مظاىر الرقابة المعروفة في انظمة الحكم االخرى(.)26
اما اىم السمات التي تمتاز بيا االنظمة الدكتاتورية فيي-:

أ -تحكم المظاىر التقميدية (العصبوية والفئوية الطائفية والقبمية) الذي ال يولد سوى
نظام سياسي فئوي متسمط تكون السمطة فيو موضع احتكار من قبل شخص او

فئة اجتماعية ونخبة سياسية ضيقة.

ب -ان شرعية نظام الحكم فييا ،تقوم عمى اساس استعمال العنف والقوة واالرىاب
اكثر من اعتمادىا عمى الشرعية التقميدية(.)3

ت -القضاء عمى كل أشكال المعارضة السياسية داخل البالد وخارجيا أو أضعافيا
وتيميشيا ،واالعتماد عمى الجيوش بشكل مستمر لمواجية الحركات الشعبية

المعارضة لنظم الحكم وتوجياتيا وأزدياد نسبة األنفاق عمى تمك الجيوش(.)1

()1

عصام الدبس ،النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره ،ص .160

()2

نعمننان احمنند الخطيننب ،الننوجيز فنني النننظم السياسننية ،مصنندر سننبق ذك نره ،ص  .220وكننذلك  :عبنند

()3

عصام الدبس ،النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره ،ص .161

الحميد متولي ،نظرات في انظمة الحكم في الدول النامية ،مصدر سبق ذكره ،ص .395
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ث -عدم وجود تنظيمات ومؤسسات مجتمعية مستقمة عن الدولة كاألحزاب والنقابات

والتنظيمات المينية ووسائل األعالم ،وغالباً ما يتم إخضاع تمك المؤسسات
الموجودة داخل الدولة لخدمة أىداف ومصالح الدولة والنظام السياسي ،كما ان

الحقوق المدنية ممغاة او مجمدة(.)2

ج -اختراق النظام االقتصادي والحاقو بالدولة عن طريق التأميم واالستيالء أو
الييمنة البيروقراطية لتأمين تحويل نسبة عالية من الدخل القومي عمى األنفاق

الدائم لألجيزة القمعية وأجيزة الدعاية واألعالم الموجية لخدمة أىداف النخب

الحاكمة(.)3

ح -الوصول إلى الحكم يتم غالباً بطرق غير انتخابية (توريث ،انقالب عسكري أو
سياسي ،وفي بعض االحيان االنتخابات) أضافة إلى استمرار الحاكم في تمديد

حكمو عبر تعديل الدساتير كما حصل في (مصر عام  ،1980تونس عام

 ،2002الجزائر  )2008لتأمين نفسو في سدة الحكم ومن ثم الحفاظ عمى البنية

المسيرة والمتحكمة بالبالد ،فضالً عن ان الدساتير في ظل الحكومات الدكتاتورية
تكون ممغاة او معمقة او مؤقتة او غير معمول بيا(.)4

خ -فقدانيا لمشرعية الديمقراطية والشعبية ولجوءىا إلى القوة والعنف واالستبداد لتثبيت
سمطانيا في المجتمع ،وىذا سبب نابع من ىشاشة كيان الدولة الناجم عند

التداخل التكويني بينيا وبين المجتمع العصبوي وانعدام استقالل البنية السياسية

عن االجتماعية ،فالدولة تختزل في كيان عام يمثل عموم الشعب ،وتحوليا إلى
مجرد أداة في يد فريق اجتماعي محدود ونخبة سياسية ضيقة تعبر عن ِ
ىذه
()1

محمود عاطف البنا ،النظم السياسية :اسس التنظنيم السياسني وصنوره الرئيسنية ،دار الفكنر العربني،
القاىرة ،1985 ،ص .188

()2

نعمان احمد الخطيب ،الوجيز في النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره ،ص .221

()3

المصدر نفسو ،ص .222

()4

عمر جمعة عمران ،إشكالية البنية السياسية لمنظم الجميورية في المنطقة العربينة ،اطروحنة دكتنوراه،

كمية العموم السياسية ،جامعة بغداد ،2011،ص  .69مصدر سبق ذكره ،ص.66
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الفئة ،والشك أن ضيق نطاق تمثيميا االجتماعي والسياسي وىيمنة قسم من

المجتمع والنخب عمييا ،يضعيا أمام حالة من االعتراض االجتماعي والسياسي

ويتحول إلى سبب دائم الزمة الحكم فييا(.)1

المطمب الثالث

اليات الحكم في النظام الدكتاتوري
ترتكز االنظمة الدكتاتورية في حكميا عمى اليات عدة ،لعل اىميا ىي -:

 -1عصمة الزعيم واتحاد شخصيتو بشخصية الدولة :ان السمطة في االنظمة الدكتاتورية

كميا مركزة بيد الحاكم والزعيم المميم  ،يمارسيا بشكل مطمق ،وىو معصوم من
الخطأ ،فال يمكن محاسبتو وال مناقشتو وال حتى معارضتو ،وىو يمثل ارادة االمة في

ماضييا وحاضرىا ومستقبميا ،والسمطات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشخص الزعيم ،وبذلك
تتحدد شخصيتو بشخصية الدولة ،ولذلك في حال سقوط الحاكم فأن الدولة تسقط

وتنيار تماماً(.)2

 -2وجود برلمان مسموب االرادة :عمى الرغم من ان الحكومات الدكتاتورية ىي ضد فكرة
وجود البرلمان (النظام البرلماني) ،اال ان غالبية ىذه الحكومات اقامت برلمانات ،اال

ان ىذه البرلمانات صورية ودورىا يقتصر فقط عمى اضفاء الغطاء الشرعي لمحاكم
الدكتاتوري وتنفيذ رغباتو باصدار القوانين التي يريدىا بيدف تعزيز قبضتو عمى

الحكم ،واعضاؤىا تشغميم المصالح الذاتية والفئوية ،اي ان ىذه البرلمانات مجرد

واجية صورية تجميمية التمت الى المبدأ الديمقراطي بأي صمة( .)3فضالً عن ذلك
فأن الحكومات الدكتاتورية تعمل عند وصوليا الي السمطة في البدء الى تعطيل

()1
()2

حسين عموان ،اشكالية بناء ثقافة المشاركة في الوطن العربي،ص .66
ثننناء فنؤاد عبنند اا ،آليننات التغييننر الننديمقراطي فنني الننوطن العربنني ،مركننز د ارسننات الوحنندة العربيننة ،
بيروت  ،ط ، 1997، 1ص.285

()3

خمنندون النقيننب ،المجتمننع والدولننة فنني الخمننيج العربنني والجزي نرة العربيننة مننن منظننور مختمننف ،مركننز

دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ،ط ،1987 ،1ص.145
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الحياة النيابية وحل االحزاب واعالن العرفية .كما تتميز االنظمة الدكتاتورية بغياب او

ضعف مؤسسات المشاركة كالمجالس النيابية واالحزاب والمنظمات الجماىيرية(.)1

 -3استخدام القوة العسكرية واالمنية :تعمد االنظمة الدكتاتورية الى السيطرة عمى الدولة
والمجتمع عن طريق القوة ،من خالل استخدام قوة العسكر واالجيزة االمنية ،فيتم

االستيالء عمى مصادر القوة والسمطة في المجتمع او االحتكار الفعال ليا ،واثر
ت ولييم الحكم يستيدفون االستيالء الكامل عمى كافة اجيزة الدولة ،حيث يمجئون الى
حل البرلمان والمجالس المنتخبة ،ويقومون بتعيين الضباط في الو ازرات والمراكز

القيادية واجيزة الحكم المحمي وفي بيروقراطية الدولة عمى اختالف مستوياتيا ،ومن

اجل تعزيز سيطرتيم المؤسسية ،يعمدون الى تعميق الدساتير والغاء الضمانات
الدستورية ويفرضون قانون الطوارئ واالحكام العرفية ،وتتولى اجيزة الحكم العسكري

وظائف التشريع والتنفيذ وحتى االشراف عمى القضاء ( .) 2كما ظل االعتماد بشكل
رئيسي في ضمان األمن واستقرار النظام السياسي عمى سيطرة أجيزة األمن السياسية
والعسكرية ،فأغمب النظم الدكتاتورية ىي أنظمة أمنية مع واجية سياسية ،كما عممت

ايضاً عمى تكوين المميشيات الخاصة لتمك النظم تحت مسميات مختمفة وربطيا
بشبكة العالقات العائمية أو العصبوية والفئوية ومنحيا صالحيات موازية لمجيش

الرسمي .وتعتمد الحكومات الدكتاتورية عمى اساليب متعددة لضمان استمرار حكميا
ففي سوريا ومصر والسودان مثال يستند استقرار النظام عمى االستخدام الموسع

والدائم لقانون الطوارئ وسيطرة القضاء االستثنائي والتحكم بالسمطة التشريعية
وانتخاباتيا ،أو حتى غياب القانون كما في ليبيا ،مع ىيمنة غالبة لرئيس الجميورية

()1

عمننر جمعننة عم نران ،إشننكالية البنيننة السياسننية لمنننظم الجميوريننة فنني المنطقننة العربيننة ،مصنندر سننبق

ذكره ،ص .70
()2

المصدر نفسو ،ص .70
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الذي ىو رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم وقائد الجيش والرئيس األعمى لألجيزة

التنفيذية والتشريعية والقضائية جميعاً كما كان سائدا في العراق قبل عام .)1(2003

 -4وجود حزب يعمل لمدعاية والتيويل :تقوم الحكومات الدكتاتورية عمى فكرة الحزب
الواحد المرتبط بشخص الزعيم ويشكل ىذا الحزب بوق ودعاية لتسويق توجيات
الزعيم وتصويره بأنو منقذ الدولة ورجل المرحمة من خالل اطالق الشائعات وبث

مناقب وشيم وسمات الزعيم في كل وقت وفي كل مناسبة( ،)2وىذا الحزب لو الحق

قانوناً وفعالً بحرية العمل السياسي ويستخدم لحماية النظام القائم وأسسو وأىدافو ويعد
كذلك أداتو األساسية والمميزة لسيطرة الدولة بعد تمدد جيازىا البيروقراطي وأجيزة
األمن والجيش والتوسع في ممكية أراضي الدولة ومجالي الصناعة والزراعة ،حتى

امتدت إلى النظام التعميمي والمؤسسات الدينية وعمى وسائل األعالم والصحافة،
بيدف خمق تجانس أيديولوجي قائم عمى األفكار التي تتبناىا الدولة ،وبالتالي كانت
السيطرة عمى مثل ىذا الجياز في تمثيل ِ
ىذه االلتزامات اليائمة لمدولة سبباً في
إضفاء سمطة كبيرة لعدد محدود يتربع عمى قمة النظام الحاكم ،فيو نظام تتركز فيو

سمطة احتكارية عمى كافة أنشطة المجتمع ،إذ أنو في أطار ىذا النظام نممس تداخل

كبير بين أجيزة الحزب وأجيزة الدولة وفقاً لطبيعة ومركز السمطة الفعمي في كل

دولة .وكان من الطبيعي ان تفرز االنظمة الدكتاتورية طبقة من االازالم والمنافقين
والسماسرة من شاكمة اعضاء حزب الرئيس ،وينفرد الحزب الوحيد بالحكم والسمطة،

ويحتكر العمل السياسي ويييمن عمى الدولة والمجتمع ،فتضيق المشاركة السياسية
وتنحصر بالمشاركة من خالل الحزب الوحيد ،بل تنعدم ويجري استبداليا بالتعبئة.

كما تجدر االشارة الى ان بعض االنظمة الدكتاتورية تأخذ بنظام الحزب القائد حيث
تسمح الحزاب اخرى بالعمل الى جانب حزب السمطة وتوظيفيا لميمة تعبئة

()1

عبد اإللو بمقزيز ،الدولة والمجتمع جدليات التوحد واالنقسام فني االجتمناع العربني المعاصنر ،الشنبكة

العربية لألبحاث والنشر ،بيروت ،ط ،2008 ،1ص .51
()2

عصام الدبس ،النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره ،ص ص .159-158
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الجماىير ،فيي تنظيمات تنقصيا الدينامية السياسية والوظيفية في الربط الحقيقي بين

النخبة والجماىير ،وىناك حكومات دكتاتورية تأخذ بالتعددية الحزبية المقيدة او

المحددة ،عندما يصار الى محاصرتيا بقيود قانونية وعممية تجعميا اقرب نظام
الحزب الواحد ،حيث ينفرد بالسمطة حزب معين تواجيو احزاب معارضة صغيرة ،اال

ان جميع ىذه االنظمة الحزبية ليست اال اطر لتقييد المشاركة السياسية ،حيث تقدم

بديالً عن التعددية الحزبية كاطار لممشاركة السياسية الواسعة والحرة(.)1

 -5الييمنة السياسية والثقافية والفكرية :تعمل الحكومات الدكتاتورية عمى مصادرة الحياة

السياسية والفكرية والثقافية عممياً من قبل أنظمة الحكم والييمنة عمى الحركات

السياسية المعارضة وتحجيميا وجعميا غير فاعمة إال بما يضفي عمى الحكم طابعاً

ديمقراطياً شكمياً .وتعمل ايضاً عمى مد سيطرتيا عمى النقابات والتنظيمات المينية،
واحتكار وسائل االعالم وتوظيف المفكرين والمثقفين لصالحيا ،كما حرصت الدولة

عمى تقوية المؤسسات القيرية لضبط النشاط األىمي والمدني المعبر عنو بحرية

التنظيم لممواطنين في أنشاء المنظمات المدنية والنقابات والجمعيات واالتحادات
المينية ووسائل األعالم المستقمة عن الدولة واألحزاب السياسية ،وبما يمكنيا من
مراقبة حركة ِ
ىذه التنظيمات والحد من نشاطيا ودورىا المفضي إلى تبمور مجال
مجتمعي مستقل عن سمطة الدولة والسيما فيما لو عالقة بالحياة السياسية

ونشاطاتيا( .)2وكان لجوء الدولة إلى أليات الضبط الصارمة وممارستيا في وضع

القيود عمى عمل ونشاط تمك التنظيمات والمؤسسات المدنية ،غالباً ما يدرج تحت
مبررات الضرورة التاريخية النجاز وظيفة تنظيم المجال االجتماعي وحفظ األمن
االجتماعي وتجنب الصراعات االجتماعية واحتماالت المواجية بين المصالح

المتناقضة والمختمفة واأليديولوجيات المتباينة ،وبالتالي عزل الشعب وخمخمة قواه

()1
()2

المصدر نفسو.159 ،
يحيى الجمل ،انظمة الحكم في الوطن العربي ،مصدر سبق ذكره ،ص .360
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وتنظيماتو او القضاء عمى المشاركة الشعبية ( ،) 1وبالتالي اليعود لقوى الشعب
وتنظيماتيا السياسية المدنية اي دور يذكر وتتضاءل نشاطاتيا وتتحجم اثر استكمال

النخبة الحاكمة سيطرنيا عمى مصادر القوة والسمطة في المجتمع بعد نجاحيا في

تولي الحكم(.)2

 -6ىيمنة السمطة التنفيذية عمى باقي السمطات :ان الية الحكم في االنظمة الدكتاتورية
تقوم عمى ىيمنة السمطة التنفيذية وجعميا متفوقة عمى السمطة التشريعية والقضائية،

كما ان استقالل القضاء في ىذه االنظمة يمغى في احيان كثيرة عن طريق تشكيل

القضاء السياسي او المحاكم السياسية ،وتحاصر او تصادر الحريات السياسية

بمقتضى القوانين االستثنائية .كما ان الوصول الى السمطة واالمساك بيا اليتم طبقاً

لالساليب الديمقراطية و بعيداً عن ارادة الشعب ،تنفتح فرص السمطوية في اتخاذ
الق اررات السياسية ،ففي قمة اليرم السياسي تصنع الق اررات و تفرض عمى القاعدة

دون مشاركة منيا ،فالييمنة عمى سمطة الحكم بعيداً ارادة الشعب تعود عمى النخبة
الحاكمة بالمزيد من السمطات وتتكرس الدكتاتورية في اطار انظمة الحكم(.)3

 -7السيطرة عمى المجتمع المدني :حيث تمجأ االنظمة الدكتاتورية الى اختراق المجتمع
المدني والدخول في بنيتو ،والسيطرة عمييا وعمى المجتمع ،مستخدمة مؤسسات ىذه

المجتمع الخاصة بالشباب والمرأة والتعميم وسواىا من مؤسسات ىذا المجتمع.

 -8اعتماد موجة من الشعارات الكبيرة :تقوم االنظمة الدكتاتورية برفع عدد كبير من
الشعارات البراقة في كل المجاالت السياسية واالجتماعية ،و ٍ
اعدة بالعدالة والتنمية
ورفع الظمم والجور وتحسين الواقع االجتماعي لممجتمع.

( )1حسين عموان ،اشكالية بناء ثقافة المشاركة في الوطن العربي ،ص .145
 2برى ننان غمي ننون ،العولم ننة وأثرى ننا عم ننى المجتمع ننات العربي ننة ،بح ننث مق نندم إل ننى اجتم نناع خبن نراء المجن ننة
االقتصادية واالجتماعية لدول غربي أسيا ،بيروت  21 -19كانون األول  ،2005ص.17

()3

عصام الدبس ،النظم السياسية ،مصدر سبق ذكره ،ص .159
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الخاتمة

الديكتاتورية كمصطمح سياسي ضد مصطمح الديمقراطية والدكتاتورية معروفنو تاريخينا مننذ
القن نندم ،بن ننل انن ننك لتجن نند ان معظن ننم المن ننؤرخين عمن ننى اخن ننتالف مشن نناربيم متفقن ننون عمن ننى ان

الدكتاتوري ننة اس ننبق ب ننالظيور ف نني المجتمع ننات الديمقراطي ننة عم ننى غيرى ننا م ننن المجتمع ننات
االخننرى ،والدكتاتوريننة بأبسننط تعريفاتيننا كمننا ذكنننا تعننني حكننم الفننرد ( او االقميننة ) لمكننل
ولذلك ترى ىذا النوع من الحكم منبوذ من قبل جميع النشطاء السياسيين في العالم ،وعمى

الننرغم مم ننا يمتصننق بي ننذا النظننام م ننن الحكننم م ننن السننمبيات اال انن ننا نجننده ال زال منتشن ن اًر
وبصورة كبية وخاصةً فبي دول العالم الثالث .

وان الن نننظم الدكتاتورين ننة تعتمن نند عمن ننى ان يقن ننوم شن ننخص رأس الدولن ننة عن ننادة او الحن ننزب

االوحنند االقننوى بالسننيطرة عمننى مقالينند الحكننم بحيننث يكننون كمننا يجننري تحننت تمننك المظم نة

عبننارة عننن تصننارع ضننمن بوتق نة سيفضنني فنني النيايننة التبنناع الجي نة السننمطوية القويننة ،

وبالتالي ال تجد في تمنك الننظم سنقوفاً لمحرينات بشنكل عنالي كمنا نالحنظ ذلنك فني الندول

الديمقراطية .

وفنني عص نرنا الحننديث ال نجنند دولننو ديمقراطي نة بنسننبة مطمقننة وال توجنند دولننو ديكتاتوريننة

بنسبة مطمقة ايضا وكممنا ابتعندت الدولنة عنن الدكتاتورينة اقتربنت منن الديمقراطينة والعكنس

ص ننحيح ل ننذلك نج نند المنظم ننات العالمي ننة تبح ننث دائمن ناً ف نني ذل ننك المض ننمار فتض ننع قائم ننة
بجميننع دول العننالم ،تكننون فنني اعمننى القائم نة اكثننر النندول ديمقراطيننة واقميننا دكتاتوريننة ،
ويكون في ادنى القائمة اكثر الدول دكتاتورية واقميا ديمقراطية.
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المصادر



برىنان غميننون ،العولمننة وأثرىننا عمننى المجتمعننات العربيننة ،بحننث مقنندم إلننى اجتمنناع خبنراء المجنننة
االقتصادية واالجتماعية لدول غربي أسيا ،بيروت  21 -19كانون األول 2005



ثناء فؤاد عبد اا ،آليات التغيير الديمقراطي فني النوطن العربني ،مركنز د ارسنات الوحندة العربينة



جمال حمدان ،استراتيجية االستعمار والتحرير ،دار الشنروق ،القناىرة ،1986،ص ص -196

 ،بيروت  ،ط1997، 1
.203


جنين شنارب ،منن الدكتاتورينة النى الديمقراطيننة ،اطنار تصنوري لمتحنرر ،ترجمنة خالند دار عمننر،



حسين عثمان محمد عثمان  ،النظم السياسية ،متشورات الحمبي ،بيروت2006 ،



حس ننين عمن نوان ،اش ننكالية بن نناء ثقاف ننة المش نناركة ف نني ال ننوطن العرب نني ،مج نند المؤسس ننة الجامعي ننة

مؤسسة البرت اينشتاين ،الواليات المتحدة االمريكية ،ط.2003،
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