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 السلطة على التناوب اهمٌةسابعا: 

 نظام ألي السٌاسً االستمرار لحالة الداللة جٌد مؤشر ٌعد السلطة انتمال ان -1

 .سٌاسً

 للعملٌة اساسٌا بعدا   ٌمثل فهو نضج السٌاسال لمدى دلٌك ممٌاس هً -2

 . الدٌممراطٌة

 التحدٌات مواجهة و الجٌد االداء على السٌاسً النظام لمدرة اختبار هً -3

فالناس سٌختارون الجٌد وٌمنحوه ثمتهم، بٌنما ٌتم  والبماء واالستمرارٌة

 . استبعاد الرديء والفاسد

 

 الدٌمقراطٌة الممارسة أداء لتقٌٌم المعاٌٌرثامنا: 

 اتخاذ عملٌة فً والحمٌمٌة الفعالة السٌاسٌة المشاركة تتحمك : الفعالة المشاركة -1

 وعندما ، المواطنٌن بٌن متساوٌة الفرص تكون عندما الجماعٌة المرارات

 ان ٌجب ما حول آرائهم عن بالتعبٌر للمواطنٌن تسمح كافٌة وسائل تتوفر

 الملزمة الجماعٌة المرارات علٌه تكون

 مواطن كل صوتو وزنو لٌمة تكون ان ٌعنًو : االلتراع فً المساواة  -2

 . المواطنٌن من غٌره صوت لوزن مساوٌا

ال سٌما  الهامة المرارات متخذي على ٌجب انه ذلن وٌعنً : المستنٌر الفهم -3

 السٌاسٌة بالمسائل وااللمام والوغً المعرفة امتالن اختٌار الرئٌس

 نطاق توسٌع بذلن ٌمصد : الدٌممراطٌة العملٌة فً المشاركة حك شمولٌة -4

 وان وتوسٌع، المواطنة نطاق باتساع وذلن الدٌممراطٌة، العملٌة فً المشاركة

 . واناثا ذكورا   الرشد لسن البالغٌن لكافة السٌاسٌة المشاركة حموق تمنح

 

 مالعال فً الحكم انظمة انواعتاسعا: 

 التً ، العالم فً الحكم انظمة الدم من الملكً النظام ٌعتبر :الملكً النظام  -1

 التً الرئاسٌة الفترات من بدال   باالستمرار الشعوب اغلب عند تتمٌز كانت

 حٌث ، وهكذا جدٌدة رئاسٌة انتخابات تموم ثم محددة زمنٌة فترة بعد تنتهً

 الحكم ٌورث ثم ) الملن ( الحاكم عمر بانتهاء الملكً الحكم رئاسة فترة تنتهً

 او ذكور ابناء وجود عدم حال فً االصغر اخٌه الى او) العهد ولً ( ابنه الى
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 الملكً الحكم ٌنمسمو .الحكم النتمال المتبع النظام حسب العم اوالد او العم الى

 -: نوعٌن الى

 على كاملة سٌادة ذات الملن فٌه ٌعتبر الذي ) المطلك الملكً النظام ( االول

 التنفٌذٌة السلطة من كل ٌتولى حٌث رلابة أي دون الدولة مؤسسات جمٌع

 .والمضائٌة والتشرٌعٌة

 ادارة مهام توزٌع فٌه ٌتم حٌث  )الدستوري الملكً النظام  (فهو الثانً اما 

 ومن ) الملن ( الدولة فً رأس اكبر من ا   ابتداء الكل بٌن مشاركة البالد شؤون

 ، له التشرٌعٌة السلطات لمرالبة الملن ٌخضع كما ، فما دون الوزراء رئاسة ثم

 ولً تولً رفض التشرٌعٌة للسلطات الدول بعض فً احٌانا ٌحك انه حتى

 . المنصب لهذا مؤهل غٌر وجدته اذا كملن منصبه العهد

 كثٌرة امور فً الملكً بالنظام شبٌه النظام هذا ٌعتبر : االمبراطوري النظام  -2

 متبع نظام وهو ، االمبراطور وفاة بعد العهد ولً الى الحكم انتمال اهمها ومن

 وطموحاته افكاره فً الملكً النظام عن ٌختلف وهو المدٌم، الزمن فً

 علٌه كان عما تماما ٌختلف هان إال الٌابان فً االن موجود النظام وهذا التوسعٌة

 . سابما

 دولة وهو واحد مكان فً اال االنظمة من النوع هذا ٌطبك ال: البابوي النظام  -3

 تتولى التً وهً الحكم ممر هً الكنٌسة وتعتبر اٌطالٌا فً تمع التً الفاتٌكان

 .للدولة الحاكم بمثابة ٌعتبر الذي البابا تعٌٌن

 عدا ، مواصفاته بجمٌع الملكً للنظام مشابها النظام هذا ٌعد :االمٌري النظام -4

 ) امٌر ( ٌسمى ملن من بدال   الحاكم اسم اختالف

 التً جمهورٌة كلمة الى النظام هذا اصل ٌرجع : الرئاسً الجمهوري النظام  -5

 تطبٌما االنظمة اكثر من النظام هذا وٌعتبر للشعب، السٌادة معناها فً تحمل

 ٌتم حٌث الدممراطٌة، مبادئ لتطبٌك االلرب لكونه نظرا   العالم دول وسط

 ، الجمهورٌة رئاسة لمنصب المرشحٌن بعض ضمن من البالد رئٌس انتخاب

 على ٌحصل ومن الشعب افراد لبل من التصوٌت خالل من النتٌجة تأتً ثم

 . شؤونها إلدارة االول والمسؤول الجمهورٌة رئٌس ٌصبح االصوات اغلبٌة
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 الجمهوري النظام سمات أو خصائصعاشرا: 

 وبالتالً الدستورٌة المواعد اساس على انتمال السلطة عملٌة تتم النظم هذه فً -1

 لالنتخابات مباشره كنتٌجة السلطة انتمال وٌتم ت،صعوبا ادنى دون العملٌة ٌتم

 .المختلفة السٌاسٌة الموى بٌن السلطة بتداول تسمح التً الدورٌة

 اطار فً ٌتم فهو كبٌر، حد الى مؤسسً السلطة على التنافس النظم هذه فً -2

 .الحزبٌة بصفته انما الشخصٌة بصفته ٌنافس ال فالفرد االحزاب

 سلمً تغٌٌر وسٌلة و امان صمام السٌاسٌة االحزاب تعتبر النظم هذه فً -3

 لذلن العلٌا، للسلطة الحكام خالفة تتم طرٌمها عن حٌث للحكومة، ومنظم

 ً.سلم بشكل الخالفة لضٌة حسم على لادر المستمر الحزبً فالتمدم
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