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Abstract  

The phenomenon of democracy is one of the most important issues that have raised and still raise 

a wide controversy between the systems and governments of countries in the world, especially the 

Islamic countries, where Islamic thought differs from Western thought regarding the purposes and 

objectives that achieve human freedom, equality and justice among individuals in the state , And 

this is what was done by the State of Kuwait, which is one of the most successful Islamic countries 

that have taken the democratic experience. 
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 البحث ملخص 

أكثر املسائل اليت أاثرت وال تزال تثري جدال واختالفا واسعا بني أنظمة وحكومات الدول   تعد ظاهرة الدميقراطية من 
يف العامل، وخصوصا الدول اإلسالمية، حيث أن الفكر اإلسالمي خيتلف عن الفكر الغريب فيما يتعلق ابملقاصد 

لة، وهذا ما قامت به دولة الكويت، اليت تعد والغاايت اليت حتقق احلرية االنسانية واملساواة والعدالة بني االفراد يف الدو 
 .من أجنح الدول اإلسالمية اليت أخذت ابلتجربة الدميقراطية

  .الكويت _الدول اإلسالمية   _الدميقراطية _ظاهرة   :الكلمات املفتاحية
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  التمهيد

 وجيب اجملتمعات، كل هتم عاملية وقضية العصر هذا موضوع هو لنفسه اإلنسان  وحكم الدميقراطية موضوع إن         
 اإلنسان، كرامة على احلفاظ من أدىن حد  هناك يكون  أن تتطلبان  زمنية وحقبة وضعية يف نعيش بتنا أبننا االعرتاف

 عقيدة ضمن يؤمن، مباذا أو يقول ماذا وال يفكر، كيف وال يكتب، ما على يعاقبه ال جمتمع  يف ودميقراطية حبرية ليحيا
 .اإلسالمي اجملتمع  وتراث وتقاليد  ونظم
 انتهجت حيث اخلليج، منطقة يف الدميقراطية التجارب وأرسخ أقدم من إذا   الكويت يف الربملانية الدميقراطية التجربة وتعد 

 ما، نوعا   الدميقراطية مرتكزات على واحملكوم احلاكم بني للعالقة يؤسس شوراي ، هنجا   األوىل نشأهتا منذ  الكويتية الدولة
 جتسد  وقد  البالد،  وإدارة  احلكم بشؤون  يتعلق ما كل يف ومساءلته ومبايعته   احلاكم اختيار حق للمواطنني يضمن حبيث
 بناء حنو حقيقة انطالق نقطة شكل الذي ، م1938  سنة البالد يف تشريعي جملس أول خالل من مؤسسيا   ذلك

 والرقابة السياسية املشاركة آليات توفري وضمان  احلكم يف واملشاركة السلطات تقسيم على يقوم دميقراطي جمتمع 
 الدميقراطي النهج هذا ترسيخ لتزيد  البالد  دستور وإقرار م،1961 سنة الكويت دولة استقالل مرحلة التشريعية،لتأيت

 .دستورية دميقراطية بناء على ابلعمل
 من به حيفل وما الدويل للواقع  مستوعبة رؤية خالل من الدراسة، هذه يف الدميقراطية مسألة إىل نظرت الزاوية هذه من

ات،  ابعتبار للموضوع املختلفة اجلوانب فبحثت حتدرايت، من به يعج   وما العصر لطبيعة الواضح الفهم منطلق ومن متغرير
 اجلوهر حيث من يتعارض ال اإلسالمي، العامل بلدان  يف الواقع  مع  للتكيرف قابل إجرائير  سياسير  نظام الدميقراطية أن 

 .الكويتية التجربة يف تتحقق ما وهو  اإلنسانية، والكرامة  واملساواة والعدل الشورى مبادئ مع  النبيل، والقصد 
 
 .الدراسة إشكالية 

 الدول يف جناحها ومدى اإلسالمية، اجملتمعات يف الدميقراطية بفكرة األخذ  آاثر بيان  يف الدراسة اشكالية تتمثل
 . كنموذج الكويتية التجربة حالة دراسة خالل من اإلسالمية،

  الدراسة أسئلة 

 :التايل يف الدراسة أسئلة تتمثل

  أنواعها؟ وبيان الدميقراطية؟ ظاهرة ماهية •



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 283 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

  االنتخابية؟ لدميقراطية اإلسالمية الدول استخدام آاثر •

 االنتخابية؟  الدميقراطية تطبيق يف الكويت دولة جتربة هي ما •

  الدراسة أهداف

  :التايل يف الدراسة أهداف تتمثل

 .وأشكاهلا أنواعها وبيان  الدميقراطية بظاهرة التعريف •

 .االنتخابية للدميقراطية اإلسالمية الدول الستخدام والسلبية  اإلجيابية اآلاثر إبراز •

  .االنتخابية الدميقراطية تطبيق يف الكويت دولة جتربة بيان  •

 الدراسة أمهية

 :التايل يف الدراسة أمهية تتمثل

 .املختلفة أبنواعها االنتخابية الدميقراطية ظاهرة معرفة •

 .اإلسالمية الدول وحكومات أنظمة يف الدميقراطية ظاهرة أتثري •

    .االنتخابية الدميقراطية تطبيق يف الكويتية  التجربة جناح أسباب على الرتكيز •

  الدراسة ومفاهيم مصطلحات

  :التايل يف الدراسة ومفاهيم مصطلحات تتمثل

  HYPERLINKمراقبته ميكن حدث أي على يطلق لفظ هي :ظاهرة •

HYPERLINK  "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF"

"https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8

HYPERLINK  %A9"

"https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF"،  االستخدام يف و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
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 ميكن حدث أي هي الظاهرة العلمي، االستخدام يف .عادي غري حدث إىل تشري ما كثريا   الظاهرة العام،
  .رصده و قبته مرا و مالحظته

 األول لفظني من مكونة وهي القدمية اليواننية اللغة إىل يعود األساس يف الدميقراطية لفظ :الدميقراطية •
"Demos" كلمة و الشعب، وتعين "Krtos" كلمة تصبح وبذلك السلطة، أو احلكم  وتعين 

"Demoskratos" ملصطلح عليه متفق مانع  جامع  تعريف إجياد ويصعب .الشعب حكم مبعنلى 
 أو الشعب حكم :يف يتمثل هلا عام مفهوم الفقهاء أطلق ذلك ومع  السياسية، األنظمة مجيع  يف الدميقراطية

 ابسم أيضا وحتكم الشعب، من منبثقة والقضائية والتشريعية التنفيذية فالسلطة بنفسه، نفسه الشعب حكم
 .حكامه بتنصيب يقوم إبختياره والشعب الشعب،

 مصدرا اإلسالمية الشريعة تتخذ  اليت الدولة إىل مفهموها ويشري إسالمية، دولة مجع  وهي :اإلسالمية الدول •
 .اإلسالم هو الدولة هذه أفراد ودين معتقد  أن  عن فضال منها، والقوانني األحكام استنباط  يف رئيسيا ومرجعا

 

  السابقة الدراسات

  : يف السابقة الدراسات تتمثل

 للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات :الرابط إسالمي، منظور من الدميقراطية عثمان، بن العزيز عبد  التوجيري، •
 .م2015_ هــــ1436 ،2الثقافة،ط و العلوم و

 للبلدان  عام خمطط بعمل تتعلق دراسة العربية،  البالد يف الدميقراطية مستقبل خليفة، علي الكواري، •
 .م1996 مكان، بدون  اإلسالمية،

 الوحدة دراسات مركز :بريوت واملستقبل، الواقع  :الكويت دولة يف الربملاين النظام علي، حسني الصباغة، •
 .سنة بدون  العربية،
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  الدراسة منهج

 :التايل يف الدراسة مناهج تتمثل

 الدميقراطية، ظاهرة استخدام يف واألنظمة احلكومات بداية ملعرفة استخدامه يتم  سوف :التارخيي املنهج •
  .الكويت دولة يف وحتديدا

 الدول وأنظمة حكومات تطبيق  على املرتتبة اآلاثر لتحليل استخدامه يتم سوف :التحليلي الوصفي املنهج •
 .االنتاخبية الدميقراطية لظاهرة اإلسالمية

 .االنتخابية للدميقراطية الكويتية التجربة  الستقراء استخدامه يتم سوف :االستقرائي املنهج •

  الدراسة حدود

  :التايل يف الدراسة حدود تتمثل

 .الكويت دولة وأمهها الدميقراطية بظاهرة عملت اليت اإلسالمية الدول يف تتمثل :املكانية احلدود •

 اإلسالمية الدول وأنظمة حكومات استخدام منذ  املمتدة الزمنية الفرتة يف تتمثل :الزمانية احلدود •
 .املعاصر واقعنا إىل م1938 سنة منذ  أي حتديدا ، الكويت دولة ويف عامة بصفة الدميقراطية لظاهرة

  الدراسة حمتوى

 :التايل يف الدراسة حمتوى يتمثل

 .أنواعها وبيان  الدميقراطية بظاهرة التعريف :األول املطلب

 .اإلسالمية الدول وحكومات أنظمة على الدميقراطية ظاهرة أتثري :الثاين املطلب

 .الكويت دولة يف االنتخابية الدميقراطية تطبيق جتربة :الثالث املطلب

  اخلامتة

    .واملصادر املراجع قائمة
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 األول املطلب
 أنواعها  وبيان الدميقراطية بظاهرة التعريف 

 
 . الدميقراطية ماهية : أوال

 ابلدميقراطية ويُقصد  حكومة، مبعىن والثاين شعب، مبعىن األول مقطعني؛ من تتكون  األصل يواننية كلمة الدميقراطية

 فالدميقراطية مباشرة، شبه أو مباشرة بطريقة الدولة إقليم حكم يف نصيب   للشعب فيه يكون  الذي السياسي النظام

 اجملتمعات يف إالا  تطبيقه يستحيل نظام وهو بنفسه، نفسه الشعب حيكم مبقتضاه الذي النظام هي املباشرة

 فهي املباشرة، شبه الدميقراطية أما السكان، الكثيفة اإلقليم الفسيحة الدول يف له مكان ال هلذا  املقفلة، الصغرية

 .الشعيب االعرتاض أو االقرتاع أو االستفتاء طريق عن أو ممثلني طريق عن الشعب فيه  يشرتك  الذي احلكم نظام

  .النيابية الدميقراطية ابسم ويعرف

 ابلدميقراطية املعمق للتعريف  )اإلسالم يف الدميقراطية( كتابه من األول الفصل العقاد حممود عباس ويفرد 

 مركبة كلمة معلوم، هو كما إهنا" : يقول حيث الدميقراطية عن أسئلة بطرح فيبدأ ،)هي؟ ما الدميقراطية: ( عنوان  حتت

 هي هل ؟ الشعبية احلكومة من أو الشعب حكم من نفهم فماذا الشعب، حكم معنامها اليواننية ابللغة كلمتني من

 ." ؟ إليها ويطمئن الشعب يرتضيها اليت احلكومة هي هل ؟ بنفسه الشعب يتوالها اليت احلكومة

 اليوانن  بالد يف الدميقراطية احلكومات ابسم مسيت اليت احلكومات جتارب من " :القول إىل العقاد يذهب ث 

 الشعب كان  ولو ،توجد أن  ميكن  وال قط توجد مل بنفسه الشعب يتوالها الت  احلكومة أن  لنا يبدو والرومان،

 اليواننية  املدن يف كان  كما العدد قليل
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 حكم وغري املطلق، الفرد حكم غري الدميقراطي احلكم أن  هبا يُراد سلبية تسمية هنا التسمية أن  نعترب أن  لنا وجيوز

 فيها للشعب ليس اليت احلكم ضروب من ذلك عدا وما العسكريني، القادة حكم وغري الكهان، حكم وغري األشراف،

 ". نصيب

 ابلصحيح ليس " :قوله يف يلخصها واليت والتأمل التفكري إىل تدعوان اليت األمهية البالغة النتيجة هذه إىل العقاد خيلص ث 

 ابلصحيح، وليس حكومته، شؤون  بنفسه يتوىل الشعب أن  مبعىن الشعَب، الشعب   حكمُ  هي الدميقراطية إن  يقال أن  إذن 

 هاتني غري أخرى صفة من فالبد  إليها، ويطمئن الشعب يرتضيها  اليت احلكومة هي الدميقراطية احلكومة أن  كذلك

 على تصدق اليت الصفة هذه لبيان  الواقع  إىل الرجوع من والبد  هلا، املخالفة األنظمة من الدميقراطية لتمييز الصفتني

 ."األقدمني عرف يف الدميقراطية

 عليهم يُفرض وأالا  أمرهم، ويسوس حيكمهم من الناس خيتار  أن  يف يتمثل الدميقراطية جوهر إن  ذلك من نلخص

 ال و  احنرف، إذا وتغيريه عزله وحقر  أخطأ، إذا احلاكم حماسبة حق هلم يكون  وأن  يكرهونه، نظام أو يكرهونه، حاكم

 يرضون  وال يعرفوهنا ال سياسية أو ثقافية أو اجتماعية اختيارات أو اقتصادية مناهج أو اجتاهات إىل األفراد يرغم

  عنها،

 واالستفتاء االنتخاابت مثل عملية، وأساليب صيغا   هلا  البشرية وجدت اليت احلقيقية الدميقراطية جوهر هو وهذا 

 .املعارضة يف األقلية وحقر  السياسية، األحزاب وتعدرد األكثرية، حكم وترجيح العام،

 وميزة اإلسالم، صميم من أنه جيد  الدميقراطية جوهر يتأمل الذي إن  القرضاوي يوسف الدكتور ذلك يف يقول و

 مل وإن  املتجربين،  تسلط من الشعوب حلماية الضماانت أمثل  اليوم إىل  تعدر  ووسائل صيغ إىل أهنااهتدت الدميقراطية

 .بشري عمل منها خيلو ال اليت والنواقص املآخذ  بعض من ختلُ 
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 .أنواعها :اثنيا

 هذه وتنقسم التطبيقي، والعملي الفكري، النظري املستويني حيث من تتباين اليت األمناط حيث من الدميقراطية تنقسم

  :التالية األقسام إىل األمناط

 التنفيذية، السلطة مبهام والقيام التشريعات سنر  مهام بنفسه فيها الشعب ميارس حيث  :املباشرة الدميقراطية •

 .لألحكام إصدار ومن التشريعية، القرارات بتطبيق املكلفني للموظفني تعيني من

 التشريعات وليست العامة، والقوانني القضااي ملناقشة نوااب   الشعب ينتخب حيث :املباشرة شبه الدميقراطية  •

 الرئيَسة املسائل تقرير حبق املواطنني جسم احتفاظ بشرط ولكن أعماهلا، على وحياسبها التنفيذية السلطة وليعني شأهنا،

 .االستفتاء طريق عن بنفسه الشعب فيقر ها

 الدستور احرتام عدا حتفظ بدون  ابمسه السلطة  ملمارسة النوابَ  الشعبُ  ينتدب حيث :التمثيلية الدميقراطية  •

 .االنتخاابت ودورية

 أنظمتها وتعدرد أنواعها متيرز على عالوة بشأهنا، النظرايت وتعدرد للدميقراطية العام املعىن مقورمات تشعرب فإن  وابلتايل

 مسألة جيعل خمتلفة، واترخيية اجتماعية وتكوينات قيم ذات جمتمعات يف تطبيقها وحماولة غاايهتا حول واالختالف

 .عمليا   واردة غري مسألة واثبت دقيق  دميقراطي منط   حتديد 

 الثاين املطلب
 اإلسالمية الدول وحكومات أنظمة على الدميقراطية ظاهرة  أتثري

 

 األغلبية خضوع هو الدميقراطية، األنظمة على احملسوبة  احلديثة للمجتمعات السياسي  التنظيم  إليه وصل ما أقصى إن 

 اليت الكالسيكية للصيغة متاما   خمالفة صيغة أتخذ  الدميقراطية أصبحت هنا ومن األغلبية، برضى  ولكن األقلية، حلكم



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 289 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 صيغة أيخذ  ذلك عوض أضحى إذ الشعب، لصاحل ابلشعب الشعب حكم عنها، للبحث الدميقراطي الفكر انطلق

 ".الشعب لصاحل الشعب من  بنخبة الشعب حكم"

 ففي متعدردة، وأمناطا   صيغا   اليوم، عامل يف للدميقراطية العملية التطبيقات اختذت فقد  الدميقراطية، نظام طبيعة وحبكم

 الدميقراطية تطبيقات ختتلف األورويب، االحتاد يف وحىت دميقراطيا ، منطا   عشر مخسة  عن يزيد  ما املعاصرة احلديثة اجملتمعات

 الدميقراطي النظام فإن  كذلك أملانيا، يف غريها املثال، سبيل على إجنلرتا، يف اطيةفالدميقر  أخرى، إىل دولة من

 مزعومة   دميقراطية   إسرائيل ويف سويسرا، يف به املعمول الدميقراطي النظام غري هو األمريكية املتحدة الوالايت يف القائم

 .الدويل القانون  ينتهك عدواين عنصري استعماري نظام ظلر  يف

 واحد  دميقراطي نظام فرض حماولة فهو اخلصائص، هذه مع يـََتعاَرضُ  ما وأما الدميقراطية، خصائص من الفروق وتلك

 .اإلسالمي العريب العامل على أوابألحرى العامل، على

 العادلة، السمحة اإلسالم مبادئ يطبق الذي اإلسالمي اجملتمع  يف هلا وجود ال اإلشكالية هذه أن  من وللعلم

 و العملية الدميقراطية بني خاصة دميقراطية اإلسالم يف فالدميقراطية

 دميقراطية نسميها وال احلديثة، حضارتنا يف هذه أايمنا إىل البداوة أايم من التاريخ، حوادث هبا تطورت اليت النظرية

 الدميقراطيات ختالف  ألهنا خاصة ولكنها تعميم، بعد  ختصيص كل يضيق كما غريها عن تضيق ألهنا خاصة،

 الكونية،  بل اإلنسانية الصبغة إىل احمللية الصبغة من هبا خترج حىت احلكم أبصول وتتسع  وغايتها، نشأهتا يف األخرى

 ضمريه، وأمام ربره أمام وتبعته اإلنسان  حقر  على قامت عداها، دميقراطية كل من أعمر  ألهنا خاصة، دميقراطية وهي

 .الدميقراطية هذه يف احلق صاحب فهو إنسان  وجد  فحيثما

 )وافد ( هو ما كل ضدر  مغلقا   ليس  وفلسفاته مقاصده حتقرق اليت واآلليات والنظم احلياتية األمور يف  اإلسالم إن 

 الفكر يف دينية  فريضة االجتهاد كان  وإذا واجتهاد، نظر دومنا )وافد ( أي يقبل ابلذي ليس أنه كما ،)أجنيب(و

 .أيضا الدميقراطي الفكر يف واردا   االجتهاد هذا يكون  أن  أوىل ابب فمن اإلسالمي،
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 بني للعالقة والفاحصة املوضوعية اإلسالمية النظرة فإن  للدميقراطية، بديال   اإلسالمية الشورى يضع  البعض أن  وحيث

 الذي النحو على بينهما، التمييز وتزكي إبطالق، تطابقهما أو إبطالق، تناقضهما تنفي الدميقراطية، وبني الشورى

 .بينهما االختالف ومساحة االتفاق مساحة يكتشف

 الضوابط له ويضع  اإلسالم، يقرره وسياسي اجتماعي مطلب هو  عادلة، إجراءات خالل من للحكام احلرر  فاالنتخاب

 السياسي النظام شأن  يف  التفاصيل عن النصوص سكوت مؤداى أن  مبقتضى وذلك العامة، واملبادئ واألخالقية الدينية

 السياسية جوانبها يف حياهتا حلكم  املالئمة التفصيلية  النظم وضع  يف  لالجتهاد، فيها املؤهلون  أو األمة جتتهد  أن 

  .إليها وما واالجتماعية

 رسله أرسل اّللا  إن  ": اجلوزية قيم  ابن قول مع  هذا ويـََتطاَبقُ  قول يف جليا ذلك ويظهر

 هللا شرع  فـََثما  كان، طريق أبي وجهه أسفر أو العدل أمارات ظهرت فإذا العدل، وهو ابلقسط الناس ليقوم كتبه وأنزل

 ." ودينه

 أن  جند  العصور، كل ويف هذا، عصران يف الدميقراطية تطبيقات مدلول فهم يف التعمرق عند  إن  ابلقول نلخص إذا

 وتنظيم  السلطات، وفصل كاالنتخاابت، وتعديلها، العملية اآلليات اقتباس على يقتصر ال الدميقراطية مع  التعامل

 العصر يف األصلي الدميقراطي النمط أساسها على قام اليت لإليديولوجيا ونقدا   خالقا   تفهما   يتطلب بل األحزاب،

 .عشر الثامن ابلقرن  مطلعه أتريخ ميكن والذي احلديث،

 الشعيب، والتمثيل  األكثرية، حكم مبوجب القرار أخذ  مثل سياسية،  إجراءات تشمل الدميقراطية أن  حني ففي 

 الطابع  ومعنوية أخالقية مببادئ التزامات عن عبارة أيضا   فهي القانون، وحكم السياسات على املواطنني وموافقة

 اإلسالم هبا جاء اليت املبادئ صميم من هي األخالقية املبادئ هذه أبن  القول  وميكن واملساواة، واحلرية كالعدالة

 .اإلنسان  كرامة واحرتام واإلنصاف العدل أنوار إىل والقهر، واجلور الظرلم ظلمات من العباد ليخرج
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 الثالث  املطلب
 الكويت دولة يف االنتخابية الدميقراطية تطبيق  جتربة

 
 الدولة انتهجت حيث اخلليج، منطقة يف الدميقراطية التجارب وأرسخ أقدم من  إذا   الكويت يف الدميقراطية التجربة  تعترب

 حبيث ما، نوعا   الدميقراطية مرتكزات على واحملكوم احلاكم بني للعالقة يؤسس شوراي ، هنجا   األوىل نشأهتا منذ  الكويتية

 .البالد وإدارة احلكم بشؤون  يتعلق ما كل يف ومساءلته ومبايعته احلاكم اختيار حق للمواطنني يضمن

 حقيقة انطالق نقطة شكل الذي م1938 عام البالد يف تشريعي جملس أول خالل من مؤسسيا   ذلك جتسد  وقد  

 السياسية  املشاركة آليات توفري وضمان  احلكم يف املشاركة و السلطات تقسيم على يقوم دميقراطي، جمتمع  بناء حنو

 النهج هذا ترسيخ لتزيد  البالد  دستور وإقرار م1961 عام الكويت دولة استقالل مرحلة لتأيت التشريعية، والرقابة

 .دستورية دميقراطية بناء على ابلعمل الدميقراطي

 يف أتسيسه ت  الذي الدستور على أتسيسا منتخب نيايب جملس أول تشكيل ت  م1963/يناير/29 يف 

   .م1961/يونيو/19 يف استقالهلا على البالد حصول من سنة بعد  أي م،1962/نوفمرب/11

 دستور قررها اليت الدميقراطية، والقيم  املبادئ من ملحوظ أدىن حد  هنالك الكوييت اجملتمع   أن  إىل اإلشارة وجتدر

 . الشعبية املشاركة من درجة حتقق ومؤسسات آليات من نظمه وما حرايت من كفله ما جانب إىل م،1962

 القانون، وسيادة األمة سيادة مبدأي تكفل أهنا عن فضال دميقراطي، احلكم نظام أنر  الدستورية النصوص تؤكد  حيث

 على التنفيذية السلطة لسيطرة  الفرصة تتيح ذاته الوقت يف ولكنها السلطات، بني الفصل ملبدأ واضحة قواعد  وتقرر

 ،(80)م ) "وظائفهم حبكم اجمللس هذا يف أعضاء األمة مبجلس املنتخبني غري الوزراء يعترب" حيث التشريعية،  السلطة

 وإعالن  الوزراء أحد  يف الثقة طرح حاليت عدا فيما اجمللس عن الصادرة والقوانني  القرارات على التصويت يف احلق هلم 

 !الوزراء جملس رئيس مع  التعاون  عدم
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 الدستور أبن  علما الكويت، يف الدميقراطية التجربة يف واضحا غيااب تسجل السياسية األحزاب أن  املالحظ ومن

 شديدة سياسية  قوى أتثري حتت جتري الكويت يف السياسية احلياة ولكم أتسيسها، من مينع  ما يتضمن ال الكوييت

 .القانون  مبوجب رمسيا معلنة تكن مل وإن  املمارسة دائرة يف واقعيا موجودة السياسية فاألحزاب الفاعلية، و التنظيم 

 سياسية تيارات ثالثة توجهها الكويت يف السياسية احلياة أن  االجتماعية واألحباث الدراسات أغلب تبني حيث

 وتفرض السياسية احلياة على هتيمن القوى وهذه ،"القبلي والتيار الليربايل، التيار اإلسالمي، التيار" يف تتمثل كربى

  .سياسية وتوجهات وفعاليات برامج طريق عن ومؤيدينها أنصارها وتستقطب الناخبني، على وجودها

 هو الفرنسي النظام أنا  العامل يف املعروف ومن الرائسي، والنظام الربملاين النظام بني الكويت يف السياسي النظام وخيلط

 تغريت  اجلمود من قرن  نصف بعد  أن  حيث بينهما، تشابه وجه هناك يوجد  ال ولكن املختلط، النظام هذا ميثل ما خري

 عليها، االنقالب وليس  وتطويرها التجربة يف التغيري وقت حان  وابلتايل ككل، العامل وتغري اإلقليمية،   واملنطقة الكويت

 .إليه يرنون  الكويتيني أن  يبدو ما وهذا

 فال الكوييت األمري أما الشعب من مباشرة ينتخب الفرنسي فالرئيس الكوييت، والنظام الفرنسي النظام بني َشَبه وقد 

 الذي الكوييت النظام عكس على مباشرة، الشعب من ينتخب الفرنسي النواب جملس وكذلك الشعب، من ينتخب

 ."الوزراء" خالل من معينني أعضائه من جزء يكون 

 .اخلامتة

 إىل ننظر وحتدايت متغريات من به حيفل وما الدويل للواقع  حيدث ما أن  نتيجة إىل نصل الدراسة يف استعراضه ت  مما

 حيث من تتعارض مبا اإلسالمي العامل بلدان  يف الواقع  مع  للتكيف قابال  إجرائيا سياسيا نظاما ابعتبارها الدميقراطية

 .اإلنسانية والكرامة واملساواة الشورى مبادئ مع  النبيل  والقصد  اجلوهر

 ومقاصد  اإلسالمية احلضارية مرجعيتنا مع  يتناسب ما منه أنخذ  أن  البد  اختيار الدميقراطية فإن  ذلك على وأتسيسا

 ويؤخذ  اإلسالمية، العربية الدول من بغريها مقارنة ذلك يف جناحها أثبتت الكويتية الدميقراطية والتجربة احلنيف، ديننا
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 العوامل أتثري يقل حيث السياسية العملية يف احليوي دورها متارس زالت ما الكوييت اجملتمع  يف التقليدية البنية أن  عليها

 بشكل الكويتية الدميقراطية التجربة جناح لضمان  لذا للمرشحني، السياسية واملشاريع  ابلربامج تتصل اليت الدميقراطية

 عندها و تساندها، اليت االجتماعية والبىن التقليدية العقلية األمناط وتفكيك الذهنيات حتديث من البد  وهنائي كامل

 الدين هدف وهو اإلنسانية  واحلرية  واملساواة العدالة مبدأ لتحقيق اإلسالمية الدول يف الدميقراطية التجربة تصل

 .اإلسالمي
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