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للمناهج الدراسية في كل مرحلة من املراحل أهداف وغايات يحرص املربون على حتقيقها في ظل 
احملتوى العلمي املختار واملتناسب واملرحلة العمرية للمتعلمني، ونحن إذ نقدم كتاب الدستور وحقوق 
األهداف  هذه  حققنا  نكون  أن  لنأمل  عشر،  الثاني  الصف  وطالبات  وبناتنا طالب  ألبنائنا  اإلنسان 

والغايات التي ينشدها املنهج الدراسي في هذه املرحلة.

أبناءنا الطاب... بناتنا الطالبات...
إنكم اآلن قد قطعتم الشوط األعظم من املرحلة الثانوية، وقد أخذت شخصية كل منكم  طريقها 
نحو النضج والتشكل والتكوين فكراً و عقاًل، روحاً وجسماً، قيماً وسلوكاً، ونحن - التربويني -  تّواقون 
إلى تغذيتها مبا يحقق لها اإلشباع النفسي والروحي والفكري، فنرتقي مبساهمتنا في إعدادكم إعداداً 
يحقق لكٍل منكم  هذه الشخصية املتوازنة النافعة التي متلك عقلها ووجدانها، فتفّرق بني ما ينبغي أن 
يوزن بالعقل، وما ينبغي أن يوزن بالعاطفة، ومتتلك املهارات والقدرات الالزمة ملواجهة أعباء احلياة 
ومسؤولياتها، وتنفتح على ثقافات العالم متسامحًة متقبلًة اآلخرين متفاعلًة معهم، إذ ال يوجد في عالم 
اليوم  مكان ملن ال يقبل اآلخرين ويتعامل معهم بإيجابية مع االحتفاظ بالهوية الثقافية الوطنية والعربية 

واإلسالمية دون تعصب يرفض تطور الفكر العاملي.

 أبناءنا النجباء... بناتنا النجيبات...
إنَّ املأمول منكم أن تتزودوا مبا يتيحه لكم هذا الكتاب من معارف وحقائق ومفاهيم يرجى لها أن 
تتحول إلى قيم وميول واجتاهات إيجابية تظهر واضحة في سلوككم، ومهارات وقدرات متكنكم من 

ممارسة حقوقكم وأداء واجباتكم نافعني أنفسكم ووطنكم وأمتكم.

وقد روعي في هذا الكتاب وتأليفه جملة من األمور اآلتية :
-   أن يقدم لكم محتواه العلمي املفاهيم واحلقائق املتعلقة بالدستور وحقوق اإلنسان وكل ما يتعلق 

بهما.
-  أن ميدك ابننا املتعلم بخبرات متكنك من التعامل مع واقعك ومطالب عصرك. 

-  أال يفرض الكتاب مبحتواه العلمي اجتاهاً معيناً عليك، بل يقدم لك هذا احملتوى موثقاً ومجرداً.
- أن يقدم هذا احملتوى لك في منهجه ومادته بطريقة تربوية ميسرة.

-  أن يرتبط احملتوى العلمي بالواقع ويعايشه من خالل املواثيق والقوانني والنظم املطبقة، وحتقيقاً 
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لكل ما تقدم فقد جاء الكتاب في بابني :
الباب األول وتناول الدستور، وجاء في الفصل األول الشورى والدميقراطية، والدستور بشكل عام، 
والدستور الكويتي، وتناول الفصل الثاني التطور التاريخي للنظام الدميوقراطي في الكويت، والسلطات 
العامة في النظام الدستوري في الكويت، وتناول الفصل الثالث السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، 
األول  تناول  ثالثة  فصول  في  اإلنسان  حقوق  وتناول  الثاني   والباب  العامة  السلطات  بني  والعالقة 
التطور التاريخي حلقوق اإلنسان، ومفاهيم حقوق اإلنسان وأهميتها، والتنظيم الدولي حلقوق اإلنسان، 

والفصل الثاني والثالث وتناوال مناذج من حقوق اإلنسان.

وقد نهجنا في عرض كل حق مبدخل مناسب، و مفهوم له، وبيان طبيعة كل حق واحلق في اإلسالم، 
وفي املواثيق واالتفاقيات الدولية، وفي الدستور الكويتي.

ونسأل  ا& أن يكون فيما قدمناه ما ينفع أبناءنا وبناتنا ويعدهم للمستقبل املأمول.

                                                                
 املؤلفون 

12



13





15

 الشورى والدميوقراطية - نظرة تاريخية
مدخل:

خلق ا& - عزَّ وجلَّ - اإلنسان فأحسن صورته، وكرمه بالعقل واللسان، وسهل له طرق الوصول 
للعلم والتمييز بني اخلير والشر، وأرسل له األنبياء برساالته التي حتث على اخلير والسالم وحتارب 

الشر وكل ما يلحق الضرر باإلنسان.

وعندما أحس اإلنسان بحاجته للتجمع البشري لعدم قدرته على تلبية متطلباته احليوية مبفرده، بدأ 
بتكوين التجمعات الصغيرة التي حتولت إلى مجتمع أكبر، مما زاد من عدد األفراد ونشاطاتهم، وبالطبع 
األف��راد، وحتل مشكالتهم،  للمجتمع حتى حتقق مطالب  وقائدة  بد من وجود سلطة منظمة  كان ال 
م أعمالهم، وهذه السلطة لها حقوق وعليها واجبات شأنها شأن  وتفصل بينهم في منازعاتهم، وتُنظِّ

أفراد املجتمع اآلخرين، وليس لها ما مُييِّزها عنهم.

الشورى  بالطبع  منها  املجتمع  ش��ؤون  إلدارة  أساليب  السلطات  استخدمت  املهمة  ه��ذه  وأم���ام 
والدميقراطية، وهذا ما سوف نوضحه باآلتي:

أواًل - الشورى:
الشورى تعني »التشاور« و »االستماع إلى الرأي اآلخر«، وتتم عادة بني احلاكم واحملكومني، واستماعه 
لرأيهم في أمورهم العامة، فاحلاكم الذي تواجهه مشكلة عامة يشرك الشعب معه في حلّها، وعادة 
يختار مجموعة من أهل احلّل والَعَقَد الذين تتوافر فيهم رجاحة العقل واإلملام بأمور الدين والدنيا 
ليشيروا عليه مبا يرون من حل ملشكالتهم، ولذلك يكون أمامه أكثر من رأي ليختار ما يعتقد أّنه يحقق 

مصلحة الشعب.

الشورى في املجتمع العربي قبل اإلسام:
كان العرب - قبل اإلسالم - يجتمعون في مجالس وأماكن للتشاور والتباحث في األمور التي تخص 
حياتهم، وال سيما األمور املهمة والعاجلة منها، كاتخاذ قرار احلرب، والتفاوض مع القبائل والشعوب 
ك��ان ه��ذا ال ينفي وج��ود من كانوا يتخذون  األخ��رى، وال يختلفون في ذل��ك عن األمم األخ��رى، وإن 

القرارات بشكل فردي.

وقد كانت »دار الندوة« أول دار أُنشئت من أجل هذه الغاية، حيث أنشأها قصي بن كالب في مكة، 

الفصل األول
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وقيل أنها سميت ندوة إشارة إلى املشاورة واجلماعة، وفيها كانت تتم املشاورات اخلاصة باحلروب وعقد 
التحالفات والنشاطات التجارية، بل تعدى ذلك إلى بعض اجلوانب االجتماعية ومظاهر االحتفاالت 
اخلاصة، كمناسبات ال��زواج، وهذا يدل - بال شك - على أن التشاور واألخذ بالرأي اآلخر لم يكن 
جديداً على املجتمعات العربية، ولوال أهميته ملا وجد واستمر طوال التاريخ العربي واإلسالمي فيما 

بعد.

الشورى في اإلسام:
أصبحت الشورى بعد ظهور اإلسالم سبياًل مهماً من سبل اتخاذ القرار بشكل جماعي في املجتمع 

اإلسالمي، ملا لهذا املبدأ من أثر إيجابي في حياة الفرد واجلماعة.

الشورى في القرآن الكرمي:
حث ا& - عزَّ وجلَّ - على الشورى ملا لها من أثر في حياة املسلمني، ولتأكيد أهميتها نزلت سورة 

قرآنية تسمى سورة )الشورى(، كما قال تعالى في سورة أخرى:

 } پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  {

وبذلك نزلت الشورى بشكل صريح، فيما أُكِّدت في مواضع أخرى مبا يدل على معناها.

الشورى في سيرة النبي - ] - وصحابته:
استجاب الّنبي -]- ملا أمره ا& به من مشاورة أصحابه، وكان ذلك في األمور التي لم ينزل بها 
وحي أو أمر من ا&، ففي غزوة بدر أخذ برأي بعض الصحابة الذين أشاروا عليه بأن ينزل قريباً من 

آبار بدر في املدينة ملنع املشركني من الوصول إليها.

ال��ذي ارت��أى حفر خندق حول  وكذلك في غ��زوة األح��زاب أخذ مبشورة سلمان الفارسي -[- 
املدينة حلمايتها وصد األعداء عنها، وحتقق النصر- بفضل من ا& - للنبي -]- وللمسلمني في 
الغزوتني، كما استشار -]- زوجه أم سلمة في صلح احلديبية وكان رأيها الذي أشارت به للرسول 

سديداً وصائباً.

وقد سار اخللفاء الراشدون والصحابة - رضوان ا& عليهم - على هديه - ]- والتمسك بالشورى 
بوصفها أسلوب حياة وطريقة حكم توصل إلى اتخاذ القرار السليم، فقد كان أبو بكر الصديق -[- 

سورة آل عمران - اآلية )159(
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عندما ينظر في مسألة ليس فيها نص في الكتاب أو السنة يستشير أصحابه، وكذلك فعل عمر بن 
اخلطاب -[- عندما استشار الصحابة في خروجه للشام، بل بلغ اهتمامه بالشورى حّداً جعله ال 
يسمح للصحابة باخلروج من املدينة في األوقات التي كان يحتاج فيها إلى مشورتهم، واستمر على هذا 

النهج عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب - رضي ا& عنهما -.

ثانيًا - الدميوقراطية:
الدميوقراطية - في حقيقتها - منهج في احلكم وأسلوب في التعامل والسلوك، وهي وسيلة إلى 

حتقيق العدالة واملساواة بني أفراد املجتمع الواحد، وفي تعامل هذا املجتمع مع املجتمعات األخرى.

والدميوقراطية ال تظهر إال في التجمعات البشرية، وال تتطور إال عن طريق املشاركة الفّعالة، ولذلك 
فهي حتتاج إلى تعليم واكتساب وتدريب، حتى تصبح جزءاً من النظام السياسي واالجتماعي.

معنى الدميوقراطية:
كلمة دميوقراطية كلمة يونانية في أصلها ونشأتها، وهي مؤلفة من لفظني )دميوس( وتعني الشعب 
و)كراتوس( وتعني السيادة، وتلفظ باليونانية )دميوكراتيا( وهي شكل من أشكال السلطة يكون احلكم 

مبقتضاه بيد الشعب.

1 - )املعنى القانوني(:
ويقصد به أن السيادة تكون ملجموع أفراد الشعب، والسيادة تعني وضع القواعد العامة )القوانني(، 
وتنفيذ تلك القواعد واإلشراف على حسن سيرها وتعديل مسارها، وبذلك يكون للدميوقراطية ثالثة 

أشكال متصورة هي:

يرونها  التي  القرارات  واتخذوا  أمورهم  وتداولوا  الشعب  أفراد  كل  اجتمع  إذا  وذلك  أ -  مباشرة: 
مناسبة، كما كان سائداً في بعض املدن اليونانية القدمية، ولكن هذا الشكل صعب التطبيق في 

الوقت احلاضر )ملاذا ؟(.
ون في الدستور أن إمضاء  ب -  غير مباشرة: وفيها ينتخب أفراد الشعب من ينوب عنهم، ولكنهم يُقرُّ
بعض األمور املهمة ال يتم إال بعد استفتاء الشعب، مثال على ذلك: تعديل بعض أحكام الدستور 

أو االنضمام إلى بعض املنظمات أو االتفاقيات الدولية.
ج� -  نيابية: وذلك عندما ينتخب الشعب عدداً من أفراده لينوبوا عنه وميارسوا السيادة باسمه ومن 

أجله.
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2 -  )املعنى السياسي االجتماعي(:
مبادرته  خ��الل  من  الدولة  في  العامة  الشؤون  تسيير  في  املواطن  مشاركة  تكون  املعنى  ه��ذا  في 
باالنضمام جلمعيات النفع العام، وهي جمعيات تتكون من أفراد يسعون لتحقيق فائدة للمجتمع في 
مجال يختارونه، وإلى جانب االنضمام اإلرادي لهذه اجلمعيات فهي متتاز بطبيعتها التطوعية، مثال: 

جمعيات املعلمني - احملامني - الصحفيني - الهالل األحمر.
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األنشطة  والتقومي

1 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:
أ -   إذا انتخب الشعب عدداً من أفراده لينوبوا عنه وميارسوا السيادة باسمه ومن أجله فإن ذلك 
يسمى الدميوقراطية:............................................................................

ب -  اجلمعيات التي تتكون من أفراد يسعون لتحقيق فائدة املجتمع في مجال يختارونه وبصورة 
تطوعية تسمى جمعيات:........................................................................

ج� -   الدميوقراطية كلمة يونانية مكونة من لفظني )دميوس( وتعني........ و)كراتوس( وتعني 

د -   الدار التي أنشأها قصي بن كالب في مكة من أجل التشاور والتباحث تسمى 

ه� -   استشار الرسول -]- َزْوجَه أم سلمة في واقعة تاريخية تسمى ............................

و -   التشاور واالستماع إلى الرأي اآلخر يسمى ....................................................

ز -   يستشير احلاكم مجموعة من األفراد تتوافر فيهم رجاحة العقل بأمور الدين يسمون 

2 - اكتب املفهوم الصحيح للعبارات اآلتية:
أ - منهج في احلكم وأسلوب في التعامل والسلوك ووسيلة لتحقيق العدالة.  )....................( 

ب - وضع القواعد العامة وتنفيذها واإلشراف على سيرها وتعديل مسارها. )....................( 

3 - فرق بن أشكال الدميوقراطية في اجلدول اآلتي:

نيابيةغير مباشرةمباشرة
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 4 - ضع عامة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعامة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:
أ -   كلمة دميوقراطية كلمة عربية في أصلها ونشأتها.

ب -   توجد صعوبة في تطبيق الدميوقراطية املباشرة في املجتمع الكويتي في الوقت احلاضر.
ج� -  اتخذت املجتمع�ات العربي�ة قبل اإلسالم أس�اليب دميوقراطية خ�اص�ة لتنظي�م حي�اتها

       وشؤون أفرادها.
د - الشورى نظام وطريقة من نظم املشاركة في الرأي واتخاذ القرار.

ه� - كان العرب قبل اإلسالم يتشاورون في أوقات احلروب فقط.
و - اخلطاب اإلسالمي في مجال الشورى خطاب خاص لفترة زمنية محددة.

5 - ما الفرق بن املعنى القانوني واملعنى السياسي واالجتماعي للدميوقراطية؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - ميكن تطبيق الدميوقراطية في سلوكنا اليومي من خال ما يأتي:
أ- .....................................................................................................
ب - ...................................................................................................
ج� - ...................................................................................................
د - ....................................................................................................

7 - دلل على صحة العبارة اآلتية:
إن الصحابة - رضي ا& عنهم - ساروا على نهج الرسول -]- فتمسكوا بالشورى.

8 - اقرأ اآلية الكرمية ثم أجب عما بعدها من أسئلة:

قال تعالى في سورة آل عمران اآلية )159(: }   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ{
أ - عّرف الشورى.

........................................................................................................

........................................................................................................

)  (
)  (

)  (
)  (
)  (
)  (
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ب - استجاب النبي -]- ملا أمره ا& به من مشاورة أصحابه. وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................

9 - اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عما يليها:
»وكانت أم سلمة ذات رأي صائب، أشارت على النبي -] - يوم احلديبية، وذلك أن النبي - ] - ملّا 
صالح أهل مكة وكتب الصلح معهم، وفرغ من الكتابة قال ألصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلم يقم 
منهم رجل بعد أن قال ذلك ثالث مرات، فقام النبي - ] - فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من 
الناس، فقالت له أم سلمة: يا نبي ا& أحتب ذلك؟ اخرج ثم ال تكلم أحداً منهم كلمة، وتنحر بدنك وتدعو 
حالقك فيحلقك، فقام - ] - فخرج فلم يكلم أحداً منهم كلمة فنحر بدنته ودعا حالقه فحلقه، فلما 

رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً غّم�اً «)1(.

أ - ضع عنواناً مناسباً للقطعة.
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - عالم يدل موقف كل من النبي -]- وأم سلمة -رضي ا& عنها؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

1 - عمر رضا كحالة )د.ت( أعام النساء في عاملي العرب واإلسام، جزء 5، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص223 - 224.
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الدستور
مدخل:

لكل جماعة قواعد حتكم العالقات بني أفرادها وأسلوب التفاعل والتواصل فيما بينهم، يستوي في 
ذلك أن تكون هذه اجلماعة منظمة أو غير منظمة، صغيرة كانت أم كبيرة، فاألسرة - على سبيل املثال - 
لها منط من التواصل والتفاعل يحدد املسؤوليات والواجبات واحلقوق، ومن بيده أمر هذه األسرة الذي 
وفق  وتُقوِّم سلوكهم  أفرادها  ترشد  واألسرة  استمراريتها.  أهدافها، ويضمن  ويحقق  يرعى مصاحلها، 

أعراف وتقاليد ليست مكتوبة، بل متعارفاً عليها.

ولو نظرنا أيضاً إلى املدرسة جند أن لها أنظمة حتدد عملها وفق اللوائح التي تبني دور كل فرد يعمل 
فيها، وأيضاً حتدد ما يربطها باجلهات املعنية كوزارة التربية مثاًل أو املنطقة التعليمية من خالل لوائح 
مدونة، أو أعراف تربوية متفق عليها، فاإلدارة املدرسية بوصفها جهة قيادة تتعامل مع جميع منتسبيها، 

وتتفاعل معهم من خالل عمل منظم ومحدد.

وال يختلف الوضع في الشركات العامة واخلاصة أو جمعيات النفع العام التي لها أهداف ولوائح معينة 
خاصة بها حتكمها، وحتدد نشاطاتها ونظم التفاعل بني أفرادها، ودورها في املجتمع احمليط بها.

ولو انتقلنا للدولة وهي صورة أكبر وأعم، فإنها تعد أكبر اجلماعات، بل إنََََّها تضم كل اجلماعات على 
اختالف تنوعها وانتشارها بشكل أوسع، من هنا كانت احلاجة إلى وجود قواعد تنظم كل أمور الدولة، 
وحُتّدد املسؤوليات والصالحيات اخلاّصة بكل جهة ونوعية السلطات والعالقات بينها. وإذا كان النظام في 
اجلماعات الصغيرة كاألسرة - مثاًل - يقوم على األعراف والتقاليد أو بعض اجلوانب التربوية املتعارف 
عليها، فإن هذا الوضع يختلف بالنسبة للدولة وال يصلح لها، فإدارة الدولة وتصريف أمورها الداخلية 

واخلارجية وحقوق أفرادها وواجباتهم، حتتاج إلى قوانني وتشريعات تنظم العمل وحتدد املسؤوليات.

وهذا ما دفع الدول إلى وضع القواعد األساسية املتفق عليها بني أفراد شعوبها بشكل عام، إقراراً 
لها والتزاماً بها لتسيير شؤون الدولة. هذه القواعد والنظم يطلق عليها )الدستور(.

ستور: تعريف الدُّ
بة، وتعني - كما جاء في معجم الوسيط - القاعدة يعمل  ستور( كلمة ليست عربية بل ُمَعرَّ كلمة )الدُّ
مبقتضاها، واجلمع )َدساتير(، وفي االصطالح املعاصر: مجموعة القواعد األساسية التي تبني شكل 

الدولة ونظام احلكم فيها وحقوق وحريات األفراد ومدى سلطتها إزائهم.
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 واملعنى القانوني للدستور هو: القواعد اخلاصة بتعيني وتنظيم وظيفة السلطات العامة السياسية 
والتي تكوِّن قانون الدولة األعلى الذي تستمد منه بقية القواعد القانونية وجودها وشرعيتها.

ستور: وظيفة الدُّ
يَُعدُّ الدستور القانون األعلى للدولة، وقد كان موضوع الدساتير في بداية األمر تنظيم شكل الدولة 

وظاهرة السلطة فيها، ولكن بعد تطور النظم السياسية تعددت وظائف الدستور ومنها:

1 - حتديد كيان الدولة ووجودها القانوني املعترف به.
2 - حتديد نوع احلكم وتكوين السلطات.
3 - بيان اختصاصات السلطات العامة.

4 - حتديد منهج الدولة وسياساتها في التعامل مع املسائل االقتصادية.
5 - تنظيم احلقوق واحلريات العامة املقررة ألفراد الشعب.

ستور؟ من يضع الدُّ
الدستور - بطبيعته - عقد بني أفراد اجلماعة يُبنّي حقوقهم وواجباتهم، ومن يقوم بوضع الدستور 
ع الدستوري ويسمى السلطة التأسيسية األصلية، وسميت أصلية، ألنها تضع الدستور  يطلق عليه املُشرِّ

ألول مرة.

وملا كان الدستور هو األساس الذي تعمل مبوجبه السلطات العامة في الدولة، ويحدد اختصاصاتها 
التشريعات  مواجهة  في  وه  ُسمُّ الدستور  أهمية  يؤّكد  ومما  بأحكامه،  كل سلطة  تلتزم  أن  وجب  فقد 

والقوانني، ألنه يأتي في أعلى الهرم التشريعي. )كما هو موضح في الشكل املرفق(.

أما القانون فهو عبارة عن قواعد عامة لتنظيم موضوع معني يصدر عن السلطة التشريعية، مثال 
على ذلك: قانون االنتخابات.

ثم تأتي الالئحة والتي هي عبارة عن قرارات ذات قواعد عامة تصدر عن السلطة التنفيذية، مثال 
على ذلك: صيد األسماك وأنواع األدوية املستخدمة.

الدستور

القانون

الائحة
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ستور: تعديل الدُّ
على الرغم من أهمية التمسك مبواد الدستور وصيانتها، بل وجوب ذلك إال أن ذلك ال مينع من 
د حاجاتهم، فما  تعديله إذا دعت احلاجة، وهذا يرجع لتغيُّر منط حياة الناس من فترة ألخرى وتَعدُّ
كان معموالً به قبل خمسني سنة قد ال ميكن العمل به وال يصلح للوقت احلاضر، ومع ذلك يجب تأكيد 

صيانة الدستور وأال يكون عرضة للتعديل املتسرع أو االنفعالي.

أنواع الدساتير:
تختلف الدول وأنظمتها والقوانني السائدة في كل منها عن األخرى، وهذا يرجع لطبيعة كل دولة 
ونظام احلكم ونوع السلطات فيها، باإلضافة للمتغيرات التي تطرأ من حني آلخر في الدولة نفسها 
أو فيما بينها وبني الدول األخرى، وهذا االختالف أدى إلى تعدد الدساتير، وكل دولة تختار الدستور 

املالئم لها.

وبذلك ميكن القول بأن الدساتير ُتْقَسْم إلى عدة أنواع منها:
أواًل - من حيث وجود وثيقة مكتوبة:

1 -  دساتير مكتوبة: وهي التي يتم فيها تدوين القواعد القانونية األساسية، وتوضع من قبل السلطة 
التأسيسية األصلية، وتكون مدونة في وثيقة واحدة أو أكثر من وثيقة، ومعظم الدول تتبنى هذا 

النوع من الدساتير مثل دستور دولة الكويت.
2 -  دساتير عرفية: وهي التي تضم مجموعة العادات والتقاليد التي درجت السلطة العامة على 
عليها، وهي بذلك ملزمة جلميع  وتقاليَد متفقاً  ممارستها مدة من الزمن، وأصبحت أعرافاً 

األطراف، وال توجد وثيقة مكتوبة لها، ومن أمثلة ذلك الدستور البريطاني.
ثانيًا - من حيث إجراءات التعديل:

ل بإجراءات بسيطة وسهلة، ومن أمثلة ذلك الدستور  تَُعدَّ 1 -  دساتير مرنة: وهي الدساتير التي 
القطري السابق لعام 1972م.

2 -  دساتير جامدة: وهي الدساتير التي حتتاج إلى إجراءات شديدة ومعّقدة، والهدف من ذلك احلد 
من التعديالت االنفعالية غير املدروسة، ومن أمثلة ذلك دساتير كل من: الكويت - وجمهورية 

مصر العربية - والواليات املتحدة األمريكية.
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ثالثًا - من حيث محتواها:
لة: وهي الدساتير التي تناقش وتنظم مسائل كثيرة ومتعددة وتفصيلية، ومن أمثلة  1 -  دساتير ُمطوَّ

ذلك الدستور الهندي 1950م، ودستور االحتاد السوفييتي )سابقاً( 1977م.
2 -  دساتير مختصرة: وهي الدساتير التي تقتصر على املوضوعات املهمة دون التطرق للتفاصيل، 

ومثال ذلك دستور الكويت لعام 1961م.
رابعًا - من حيث مدة العمل بها:

دة،  1 -  دساتير مؤقتة: وتوضع هذه الدساتير لفترة زمنية معيَّنة، وذلك ملواجهة ظروف طارئة ومحدَّ
كأن تكون الدولة حصلت على استقاللها حديثاً، مثلما قامت به الكويت عندما وضعت عام 

1961م عند استقاللها دستوراً ملدة عام واحد فقط، حتى يتم االنتهاء من الدستور الدائم.
التي توضع ليعمل بها دون حتديد مدة زمنية لها حتى تظهر  2 -  دساتير دائمة: وهي الدساتير 

احلاجة لتعديلها أو إلغائها.
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األنشطة والتقومي

أجب عن األنشطة اآلتية:

1 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء ما درست:
أ -  يتكون الهرم التشريعي من الدستور والقانون و .................................................
ب -  يطلق على من يقوم بوضع الدستور اسم املشرع ...............................................
ج� -  الدساتير التي ميكن تعديلها بإجراءات بسيطة وسهلة تسمى الدساتير .......................

2 - اختر التكملة الصحيحة من بن القوسن لكل عبارة مما يأتي:
ستور معربة تعني: أ - كلمة الدُّ

     )القيادة - القاعدة - الريادة - السيادة(
ب - يطلق على مجموعة القواعد األساسية التي تبن شكل الدولة ونظام احلكم:

       )الشورى - السلطة - الدستور - السيادة(

3 - علل ما يأتي:
ستور. أ - متنع بعض الدول تعديل بعض أحكام الدُّ

ب - اختالف الدساتير بني الدول.
ج� - تسمية السلطة التأسيسية األصلية بهذا االسم.

4 - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها من أسئلة:
»يعد الدستور قانون الدولة األعلى فهو ينظم شكل الدولة والسلطات واحلريات فيها«

أ - عرف الدستور باملعنى القانوني.
ب - عدد وظائف الدستور.
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5 - قارن بن أنواع الدساتير اآلتية حسب اجلدول:

جامدةمرنةعرفيةمكتوبةمختصرة أنواعها

 املقارنة

التعريف

أمثلة

6 - عرف ما يأتي:
أ - الدستور باالصطالح املعاصر.

........................................................................................................
ب - السلطة التأسيسية األصلية.

........................................................................................................
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الدستور الكويتي
مدخل: 

تبنت الكويت النظام الدميوقراطي نهجاً سياسياً لها، وسنت لذلك دستور عام 1962م الذي يحكم 
العالقة بني احلاكم واحملكوم، ويبنّي العالقة بني السلطات الثالث )التنفيذية - التشريعية - القضائية(، 

وينّظم حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

والدستور الكويتي يأخذ بالنظام الدميوقراطي، ويقّرر ذلك في مادته السادسة وهو دستور يأخذ 
النيابية من الدميوقراطية، حيث يقرر وجود مجلس منتخب )مجلس األمة( مليقات معلوم،  بالصورة 

ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ليصبحوا بعد انتخابهم ممثلني لألّمة بأسرها.

مراحل تطور الدستور الكويتي:
دستور الكويت احلالي يعد نتاجاً لتجارب دستورية سابقة مّرت بها الكويت عبر تاريخها السياسي، 
فالكويت منذ تأسيسها اتخذت الشورى والدميوقراطية نهجاً لها إذ اختارت أول حاكم لها وهو الشيخ 
صباح األول - رحمه ا& - عن طريق مبايعة أهالي الكويت، واحلاكم في ذاك الوقت لم يكن ينفرد 
التعاون  أن  إلى  يشير  وهذا  معهم،  النظر  وجهات  ويتبادل  البلد،  وجهاء  يستشير  كان  ولكنه  بالرأي، 

والشورى بني احلاكم واحملكوم في إدارة شؤون البالد في الكويت قائم منذ زمن قدمي.

والكويت عرفت الدستور منذ فترة طويلة نسبياً مقارنة بالوضع القائم باملنطقة آنذاك، والدساتير 
التي مت وضعها في الكويت حتى اليوم هي:

الدستور األول: )1921م( واجتمع له ما يأتي:
1 - أنَّ هذا الدستور يَُعدُّ أول دستور مكتوب.

2 - أنَّه احتوى على خمس مواد فقط.
3 - أنَّه يَُعدُّ نقلة نوعية في تاريخ الكويت على الرغم من قصوره.

اختيار  وج��رى  الدستور،  لهذا  تطبيقاً  نفسها  السنة  في  استشاري  مجلس  إنشاء  مت  قد  4 -  أنَّ��ه 
أعضائه عن طريق التعيني ال االنتخاب، وكان عددهم اثني عشر عضواً.
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الدستور الثاني: )1938م( واجتمع له ما يأتي:
1 - أنَّ صياغة هذا الدستور قد متَّت من قبل املجلس التشريعي الذي أنشئ في العام نفسه.

2 -  أنَّ أعضاء املجلس التشريعي الذي صاغ هذا الدستور كانوا منتخبني، وكان عددهم أربعة عشر 
عضواً.

3 -  أّن املصادقة عليه قد متت من قبل أمير الكويت الراحل الشيخ أحمد اجلابر الصباح، رحمه ا&.
4 - أنَّ هذا الدستور أكثر تطوراً من سابقه على الرغم من اإليجاز الذي اتصف به.

الدستور الثالث: )1961م( واجتمع له ما يأتي:
1 -  أنَّ الذي أصدر هذا الدستور األمير الراحل الشيخ عبد ا& السالم - رحمه ا& - لينظم عمل 

السلطات العامة حتى يتم االنتهاء من الدستور الدائم.
2 - مت العمل بهذا الدستور ملدة عام واحد فقط.

الدستور الرابع )احلالي(: )1962م( واجتمع له ما يأتي:
منهم  املنتخبون  وثالثني عضواً،  واحد  من  املكون  التأسيسي  املجلس  أعده  الدستور  هذا  1 -  أنَّ 

عشرون عضواً والباقي هم الوزراء املعينون.
2 -  بعد مناقشة هذا الدستور وإقراره من قبل املجلس التأسيسي مت رفعه للشيخ عبد ا& السالم 

ق عليه من دون أي تعديل. - رحمه ا& - الذي صدَّ
تسود  التي  واحملكوم  احلاكم  بني  املتبادلة  الثقة  وعكس  التعاون  روح  الدستور  هذا  3 -  أظهر 

املجتمع الكويتي.
4 - يّتصف دستور سنة 1962م - وهو الدستور القائم حالياً في الكويت - بأنه:

- دستور مكتوب، إذ دونت أحكامه في وثيقة مكتوبة.
-  يَُعدُّ من الدساتير اجلامدة، ألن إجراءات تعديله تتطلب موافقة األمير وثلثي أعضاء مجلس 

األمة، وإذا رفض أي طرف من الطرفني يَُعدُّ رفضاً القتراح التعديل.
التفصيالت  -  يعد من الدساتير املختصرة، إذ تقتصر مواده على ذكر املبادئ األساسية تاركاً 

ع العادي )مجلس األمة(، وهذه ثقة كبيرة باملجلس. للمشرِّ
-  مت إحلاق مذكرة تفسيرية شارحة لنصوصه، إلزالة أي لبس أو غموض في مواده، واملذكرة 

التفسيرية ُملزمة في تفسيرها.
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-  يَُعدُّ هذا الدستور من الدساتير الدائمة، فلم يذكر به أية مدة محددة للعمل بأحكامه، وبذلك 
فهو نافذ حتى يتم إلغاؤه.

نبذة عن مؤسس الدستور احلالي الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح:
ولد - رحمه ا& - في الكويت عام 1895م، وتوفى عام 1965م، وتولى احلكم عام 1950م، ليكون 
التشريعي  املجلس  ترأس  والبساطة،  والتواضع  باحلكمة  اشتهر  وقد  للكويت،  احل��ادي عشر  احلاكم 
عام 1938م، وفي فترة حكمه خطت الكويت خطوات واسعة في جميع املجاالت التنموية، ومتيز عهده 

بالتطور السياسي والتشريعي امللحوظ على املستويني الداخلي واخلارجي، من خالل:

1- إلغاء اتفاقية 1899م مع بريطانيا لتحصل دولة الكويت على استقاللها عام 1961م.
2- افتتاح أول مجلس لألمة عام 1963م.

3- انضمام دولة الكويت للجامعة العربية عام 1961م.
4- انضمام دولة الكويت لهيئة األمم املتحدة عام 1963م.
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األنشطة والتقومي

1 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:
أ - حاكم دولة الكويت الذي صّدق على الدستور الرابع هو الشيخ .................................
ب - تبنت دولة الكويت نهجاً سياسياً يعتمد على النظام ...........................................
ج� - املجلس البرملاني املنتخب في دولة الكويت يسمى .............................................
د - صدر الدستور األول لدولة الكويت عام .........................................................
ه� - املجلس الذي أعد الدستور الكويتي الرابع يسمى املجلس .....................................

2- اختر التكملة الصحيحة من بن القوسن لكل عبارة مما يأتي:
أ - عدد السلطات في دولة الكويت حسب الدستور:

     )ثالث - أربع - خمس - ست(.
ب - تكون املجلس التأسيسي عام 1962م من مجموعة أعضاء عددهم:

.)33 - 32 - 31 - 30(       
ج� - مادة الدستور التي تنص على أن الكويت تأخذ بالصورة النيابية الدميوقراطية هي املادة:

        )الرابعة - اخلامسة - السادسة - السابعة(.
د - يتميز الدستور احلالي لدولة الكويت بأنه دستور:

      )مختصر - مكتوب - دائم - كل ما سبق(.
ه� - أمير الكويت الذي صدر في عهده الدستور الرابع هو الشيخ:

      )عبدا& السالم - سالم بن مبارك - أحمد اجلابر - صباح السالم(.
3  - عّدد أهم املامح التي اتصف بها الدستور األول لدولة الكويت.

......................................................................................................................
4 - اكتب نبذة مختصرة عن الدستور الثالث لدولة الكويت.

......................................................................................................................
5 - عّدد سمات الدستور الثاني لدولة الكويت.

......................................................................................................................
6 - اتصف الدستور الرابع لدولة الكويت بعدة صفات. اذكرها.

......................................................................................................................
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7 - دلل على صحة كل عبارة مما يأتي:
أ - »اتخذت الكويت مبدأ الشورى والدميوقراطية نهجاً لها منذ نشأتها«.

........................................................................................................
ب - »يَُعدُّ الدستور احلالي لدولة الكويت من الدساتير اجلامدة«.

........................................................................................................
8  - اذكر عدد مواد الدستور الكويتي وفقًا للمخطط اآلتي:

الدستور الكويتي
)عدد املواد(

.........................................................................................

الباب اخلامسالباب الرابعالباب الثالثالباب الثانيالباب األول

الدولة ونظام احلكم
 )عدد املواد(

........ 6مواد.......

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................

الفصل اخلامسالفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األول

أحكام عامة
 )عدد املواد(

........ 4 مواد.......

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................

الفرع الثالثالفرع الثانيالفرع األول

الوزارة
 )عدد املواد(

........ 11 مادة .......

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................

........................
 ........................

)عدد املواد(
......................
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نص املادةرقم املادةاملضمون

دين الدولة

لغة الدولة

كفاية  الدولة للتعليم

الدفاع عن الوطن

شرف القضاء

تعديل الدستور

ذات األمير

إصدار امليزانية العامة

السام هدف الدولة

9 - من خال اجلدول اآلتي اذكر رقم املادة ونصها:
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التطور التاريخي للنظام الدميوقراطي في الكويت
مدخل:

كان اختيار الشيخ صباح األول حاكماً للكويت عام 1752م، النواة األولى لبداية النظام الدميقراطي 
التعقيد وقد فرضت احلاجة املاسة  في الكويت، حيث متت عملية املبايعة بأسلوب بسيط خال من 
وجود حاكم يقود مجموعة أفراد سكنوا هذه األرض حديثاً، حتى يساعدهم في تسيير أمور حياتهم 
البسيطة بطابعها، وقد انعكست بساطة هذه احلياة على طبيعة احلكم في تلك الفترة، فاجتمعت لها 

األمور اآلتية:

1 - كان اختيار احلاكم عن طريق املشاورة اجلماعية.
2 -  كانت عالقة احلاكم بالرعية قائمة على ما يشبه العقد غير املكتوب الذي يوضح ما على احلاكم 

من واجب احلفاظ على الرعية، وما على الرعية من واجب السمع والطاعة.
3 - كان عمل احلاكم في معظمه يقوم على استقبال الوفود وحل اخلالفات بني املتخاصمني.

بني  فيها  احلاكم  يفصل  التي  املرجعيات  هي  والتقاليد  واألع��راف  اإلسالمية  الشريعة  4 -  كانت 
املتنازعني.
اختيار احلاكم:

كانت الطريقة املتبعة في اختيار احلاكم تتم وفق خطوتني هما:
1 - تختار األسرة احلاكمة أحد أفرادها ممن يتصفون برجاحة العقل واحلكمة والعلم.

2 - يأتي وجهاء البلد وأفراد املجتمع للمبايعة، وبذلك يتم احلكم.
وقد تطورت هذه الطريقة في عملية اختيار احلاكم وإدارة البلد مبرور األيام لتصل الى ما هي عليه اآلن.

ظهور املؤسسات التشريعية:
الرابع )احلالي( عام 1962م، مؤسسات ذات طابع  الدستور  الكويت قبل صدور  ظهرت في دولة 
تشريعي تَُعدُّ األساس الذي انطلقت منه احلياة النيابية في شكلها احلالي، وسوف نتناول فيما يأتي 

هذه املؤسسات بإيجاز:

١ - إنشاء أول مجلس للشورى:
في بداية عهد الشيخ أحمد اجلابر الصباح - رحمه الله - وّجه مجموعة من وجهاء البلد رسالة 
يبدون فيها رغبتهم في املشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة عن طريق إنشاء مجلس للشورى، وقد 

الفصل الثاني



3535

ل  متت املوافقة على هذا الطلب، حيث ظهر أول مجلس للشورى في الكويت عام 1921م، وقد تََشكَّ
أعضاؤه عن طريق االختيار وجميعهم من أفراد الشعب، ونتيجة لبعض اخلالفات بني األعضاء مت حل 

هذا املجلس.

2 - إنشاء البلدية:
في عام 1932م صدر قانون إنشاء البلدية الذي يقضي بتشكيل مجلس للبلدية يتم اختيار أعضائه 

عن طريق االنتخاب، وبذلك تكون انتخابات البلدية أول انتخابات أجريت في تاريخ الكويت.

3 - إنشاء أول مجلس تشريعي:
والظروف  الكويت  في  الداخلية  للتطورات  نتيجة  الدولة  ش��ؤون  إدارة  في  باملشاركة  املطالبة  إنَّ 
تشريعي  اجت��اه إلنشاء مجلس  إلى ظهور  ذلك  ُك��لُّ  أدى   - العاملي  الصراع  نتيجة  اخلارجية احمليطة 
عن طريق االنتخاب، ومت ذلك عام 1938م بعد موافقة الشيخ أحمد اجلابر الصباح - رحمه الله - 
حيث شكلت جلنة قامت بوضع جداول الناخبني، ومت حتديد يوم االقتراع، وجنح 14 عضواً للمجلس 

التشريعي.

4 - املجلس التأسيسي:
لم تتوقف احلياة التشريعية في الكويت بعد حل املجلس التشريعي عام 1938م، بل كان هناك العديد 

من التغيرات والتطورات اإلدارية والتنظيمية والتشريعية منها:

أ -  صدور أمر أميري عام 1959م يبني التنظيم اإلداري للبالد وحتديد إدارات عامة منها: )الشرطة 
واألمن العام - الصحة - املالية - اجلمارك واملوانئ...وغيرها(.

ب -  صدور قانون القضاء عام 1959م.
ج� -  إنشاء مجموعة من املجالس عام 1960م مثل: مجلس اإلنشاء ويختص باملشاريع اإلنشائية في 

الدولة وديوان املوظفني الذي يختص بشؤون املوظفني.
وفي عام 1961م أصدر الشيخ عبد الله السالم أمراً أميرياً يتعلق بدعوة املواطنني إلى االنتخابات 
العامة لتشكيل مجلس تأسيسي يقوم بوضع الدستور الدائم للكويت، وقد جرت االنتخابات في ديسمبر 
عام 1961م، ليتشكل املجلس من عشرين عضواً، وقد قام املجلس بوضع الدستور احلالي لدولة الكويت 
ومت تقدميه للشيخ عبدا& السالم الصباح في عام 1962، لتنتهي مهمة املجلس التأسيسي، ليمهد 

الطريق إلجراء أول انتخابات نيابية وفق الدستور احلالي وكان ذلك عام 1963م.
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اخلصائص العامة للدستور الكويتي لعام 1962م
الدستور الكويتي دستور دائم ومكتوب وجامد ومختصر يأخذ بالصورة النيابية من الدميقراطية.

ونضيف هنا بعض املبادئ التي جاء بها الدستور الكويتي لعام 1962م:

١ - الكويت جزء من األمة العربية:
أكّد الدستور الكويتي في )مادته األولى( أن الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة وشعب الكويت جزء 

من األمة العربية ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

2 - الكويت دولة إسالمية:
أكّد الدستور الكويتي في )مادته الثانية( أن الدين الرسمي للدولة هو اإلسالم وأن الشريعة اإلسالمية 

مصدر رئيسي للتشريع.

3 - الكويت إمارة وراثية:
بأن  الرابعة(  الكويت عندما قرر في )مادته  الدستور قاعدة جوهرية من نظام احلكم في  أرسى 
الكويت إمارة وراثية في ذرية املغفور له الشيخ مبارك الصباح. وهذا النص ال يجوز تعديله بأي حال 

من األحوال. ومع ذلك يجوز تعديل لقب اإلمارة إلى دولة أو مملكة مثاًل.

4 - نظام احلكم دميقراطي يقوم على السلطات:
لألمة  فيه  السيادة  الكويت دميقراطي،  في  نظام احلكم  بأن  الدستور  من  السادسة(  )امل��ادة  قررت 
التشريعية -  )التنفيذية -  الثالثة  العالقة بني السلطات  مصدر السلطات جميعاً. وقد رسم الدستور 
القضائية( على أساس الفصل التام بينها مع تعاونها ملا فيه مصلحة الوطن، وبتبني الدستور ملبدأ الفصل 
بني السلطات يكون بذلك قد رسم طريقاً دميقراطياً واضحاً يهدف من خالله إلى منع التسلط الذي قد 

متارسه سلطة واحدة متى انفردت بالسلطة.
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األنشطة والتقومي
١ -  اتسمت طبيعة احلياة في بداية نشأة الكويت بالبساطة، وانعكس ذلك على العالقة بني 

احلاكم ورعيته. وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

طريقة  وف��ق  تتم   - بساطتها  على   - كانت  قدميًا  الكويت  في  احلاكم  اختيار  2 -  عملية 
منظمة. اذكرها.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
3  - صحح ما حتته خط في القوسني بعده:

والتقاليد  ال��ع��ادات  طريق  عن  املتنازعني  بني  يفصل  قدمياً  الكويت  في  احلاكم  أ -  ك��ان 
)...............( والدستور          
).................( ب -  أنشئ أول مجلس للشورى في الكويت في عهد الشيخ عبد الله السالم  
).................( ج� -  صدر قانون البلدية عام 1935م       
).................( د -  أول انتخابات متت في الكويت هي انتخابات املجلس التشريعي   

4 - اختر من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب( حسب اجلدول:

املجموعة )ب) اإلجابة املجموعة )أ)

إنشاء أول مجلس تشريعي 1932م

إنشاء البلدية 1961م

1938م صدور قانون القضاء

إنشاء املجلس التأسيسي 1963م

1959م
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السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي
مدخل:

متت اإلشارة فيما سبق إلى أن النظام الدستوري في دولة الكويت لم يكن نتاج عصره احلاضر فقط، 
ولكنه امتداد لعمل وتشريعات متواصلة، حيث كان احلاكم يتشاور ويستمع ألفراد املجتمع، وكان هذا 
األسلوب النواة األولى لتشكيل النظام الدستوري والتشريعي في الكويت، ألنه قام على أساس املشاركة 

في احلكم.

وعندما تطورت الدولة وزاد عدد سكانها وكثرت بذلك مسؤولياتها، أصبحت احلاجة ماسة لوجود 
سلطات عامة تتولى أمور الدولة ومصالح شعبها، وتعمل على تسيير شؤونها، ولذلك أنشأ الدستور 
الكويتي السلطات العامة الثالث )التنفيذية - التشريعية - القضائية( وحدد وظائفها وعالقة كل واحدة 

منها باألخرى.

وسوف نتناول عمل كل منها بشيء من التفصيل فيما يلي:
أواًل - السلطة التنفيذية:

كانت اخلدمات املقدمة ألفراد الشعب في مجاالت التعليم والصحة والعمل وغيرها تقوم - قدمياً - 
على جهود بعض األفراد كل حسب قدرته ومعرفته ودافعيته، ولم يكن للدولة دور في هذه اخلدمات ومع 
التطور السريع للدولة، لم تعد قدرات األفراد كافية لتقدمي هذه اخلدمات ورعاية مصالح أفراد املجتمع 
وحاجاتهم، مما أوجب وجود سلطة عامة تتولى هذه املسؤولية، وهذا هو الدور األساسي الذي تولته 

السلطة التنفيذية، حيث عهدت إليها القوانني بتقدمي اخلدمات التي يحتاج إليها املجتمع.

مفهوم السلطة التنفيذية:
السلطة التنفيذية هي اجلهة التي تقوم بتنفيذ ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانني.

أعمال السلطة التنفيذية:
»يهيمن مجلس  التنفيذية بنصها اآلتي  السلطة  الكويتي أعمال  الدستور  )امل��ادة 123( من  حددت 
الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل 

في اإلدارات احلكومية«.

من قراءة النص الدستوري السابق تتضح أهمية الصالحيات واالختصاصات واتساع األعمال املوكلة 
للسلطة التنفيذية والتي يجب عليها القيام بها، ومنها:
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1 - تسيير أمور احلياة وشؤون الدولة.
2 - دراسة حاجات املجتمع واخلطط املستقبلية.

3 - رسم السياسات العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
4 - تقدمي املقترحات التي تكون على شكل قوانني للسلطة التشريعية.

5 - تنفيذ القوانني واإلشراف على سير العمل في مختلف قطاعات الدولة.
عناصر تكوين السلطة التنفيذية:

تتكون السلطة التنفيذية من جهازين هما:
1 - األمير وهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

2 - الوزارة )احلكومة( وهي تتكون من رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء.
وقد بينت املادة )52( من الدستور في نصها أن: »السلطة التنفيذية يتوالها األمير ومجلس الوزراء 

والوزراء على النحو املبني بالدستور« وميكن حتديد اختصاصات كل جهاز كما يأتي:

أواًل - األمي��ر:
سار نظام احلكم في الكويت وراثياً في أفراد أسرة الصباح بشكل عرفي حتى قبل الدستور وحتّدد 
ذلك في ذرية الشيخ مبارك الصباح )مبارك الكبير( حاكم الكويت الثامن، وهذه القاعدة بقيت مستقرة 
املادة  الكويتي في  الدستور  تبناها  وقد  أحد،  ولم يخرج عنها  الكويت  نظام احلكم في  وراسخة في 

الرابعة منه التي تنص على أن »الكويت إمارة وراثية في ذرية املغفور له مبارك الصباح«.

واألمير هو رئيس الدولة، ولقبه الرسمي )حضرة صاحب السمو أمير الكويت(، وذات األمير مصونة 
ال متس، ويعني ذلك عدم جواز مساءلته عن أعماله، حيث نصت املادة )54( على أن »األمير رئيس 

الدولة، وذاته مصونة ال متس«.

إجراءات تولي مسند اإلمارة:
هناك أسلوبان الختيار األمير في النظام الدستوري الكويتي:

األسلوب األول )األسلوب العادي(:
يتم اختيار األمير وفق هذا األسلوب عند خلو منصب األمير ألحد األسباب اآلتية:

< الوف��اة.
< التنحية لعدم القدرة الصحية بسبب املرض أو الشيخوخة.

< االستقالة االختيارية.
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عند ذلك يُنادى بولي العهد أميراً للبالد وبشكل تلقائي دون احلاجة التخاذ أي إجراء آخر، وهذا 
يتطلب بداهة وجود ولي للعهد قبل خلو مسند اإلمارة.

شروط تولي والية العهد:
اقتضى نظام احلكم وجود بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لولي العهد، حيث أنه أمير 

املستقبل، وهذه الشروط هي:

أ - النسب:
يا من ذرية الشيخ مبارك الصباح، وهذا الشرط ال ميكن  يجب أن يكون املرشح للمنصب ابناً شرّعً

تعديله في أي حال من األحوال.

ب - الذكورة:
يشترط أن يكون ولي العهد ذكراً، وهذا الشرط نص عليه الدستور الكويتي عندما قرر أن األمير 
ابن شرعي، وكلمة ابن هنا حتدد أن األمير من الذكور، كما أن الُعْرف يؤكد هذا الشرط، حيث أن حكام 
الكويت منذ الشيخ صباح األول حتى األمير احلالي الشيخ صباح األحمد الصباح جميعهم من الذكور.

ج� - بلوغ سن الثالثني:
هذا الشرط يجب توافره يوم مبايعة ولي العهد من ِقبَِل مجلس األمة، وهذا يعني أنَّ من يُرّشح لوالية 
العهد البد أن يتم الثالثني عاماً عند مبايعة مجلس األمة له، فإذا كانت سنه أقل من ثالثني سنة فال 
بأس من ذلك مادام سيكملها عند إجراء املبايعة، ويَُعدُّ هذا الشرط أمراً محموداً، ألن الرجل في سن 

الثالثني يُصبح ناضجاً فكرياً، ويتصرف تصرفاً عقالنياً متوازناً بعيداً عن االنفعاالت واألهواء.

د - الرشد والعقل:
وه��ذا ش��رط مهم وض���روري ملثل ه��ذا األم��ر، ألنَّ منصب األمير هو املنصب األه��م واألع��ل��ى في 

الدولة.

ه� - اإلسالم:
يشترط الدستور الكويتي أن يكون ولي العهد مسلماً وابناً شرعياً ألبوين مسلمني.

و - القدرة الصحية:
تطلب قانون توارث اإلمارة أن يكون ولي العهد متمتعاً بصحة جيدة تؤهله للقيام باختصاصاته فيما لو 
تولى مسند اإلمارة، وهذا الشرط يجب توافره بولي العهد واألمير بصورة مستمرة ماداما في منصبيهما.
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إجراءات اختيار ولي العهد:
يستلزم الدستور أن يقوم األمير اجلديد بتعيني ولي العهد خالل سنة على األكثر من تاريخ توليه 

املنصب، وفق اإلجراءات اآلتية:

أ -  يزكي األمير أحد أفراد األسرة احلاكمة ممن تتوافر فيه الشروط السابقة، وتعرض هذه التزكية 
على مجلس األمة ملبايعته في جلسة خاصة، فإذا وافق أغلبية أعضاء مجلس األمة على املرشح 

لوالية العهد اعتبرت املبايعة قد متت، ويصدر األمير أمراً أميرياً بتعيينه ولياً  للعهد.
األسرة  من  ثالثة  ح  يُرشِّ األمير  فإن  املطلوبة،  األغلبية  على  املرشح  حصول  عدم  حالة  ب -  في 
احلاكمة ممن تتوافر فيهم الشروط، ثم يقوم مجلس األمة مببايعة أحدهم، ثم يصدر به أمراً 

أميرياً بتعيينه ولياً للعهد.
األسلوب الثاني )غير العادي(:

يتم اللجوء إلى هذا األسلوب في اختيار األمير في حالة خلو مسند اإلمارة قبل أن يتم تعيني ولي 
العهد، أو يكون ولي العهد نفسه غير قادر على تولي مهام منصبه، وفي هذه احلالة )أي خلو املنصبني 
األمير وولي العهد(، نصت  )املادة 4( من القانون رقم )4( لسنة 1964 في شأن أحكام توارث اإلمارة 
على أنه إذا خال منصب األمير قبل تعيني ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس 
الدولة حلني اختيار األمير بذات اإلجراءات التي يُبايَع بها ولي العهد في مجلس األمة ويجب أن يتم 

االختيار في هذه احلالة خالل ثمانية أيام من خلو منصب األمير.

ومن قراءة النص السابق يتضح ما يلي:
أ -  ميارس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة إلى حني اختيار األمير، حتى ال تعيش الدولة 

في فراغ دستوري.
الشروط  فيه  تتوافر  احلاكمة ممن  األس��رة  أف��راد  أح��د  بترشيح  ال���وزراء  مجلس  ب -  يقوم 

اخلاصة باألمير.
ج� -  يُعرض اسم املرشح على مجلس األمة، فإذا حصل على موافقة أغلبية األعضاء نودي باملزكى 

أميراً للبالد، وليس ولياً للعهد.
د -  إذا لم يحصل املرشح على أغلبية أعضاء مجلس األمة، رشح مجلس الوزراء ثالثة أسماء ممن 

تتوافر فيهم الشروط، وتعرض أسماؤهم على مجلس األمة الختيار أحدهم أميراً للبالد.
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ه� -  يجب أن يتم االختيار خالل ثمانية أيام من تاريخ خلو منصب األمير، حتى ال تطول فترة بقاء 
منصب مسند اإلمارة خالياً.

العهد، عن طريق  وولي  األمير  اختيار  في  الشعبية  املشاركة  أهمية  النص  و -  برزت من خالل 
وجوب حصول املرشح ملنصب األمير على أغلبية أعضاء مجلس األمة وهم - بطبيعة احلال- 

ممثلون للشعب.
ثانيًا: الوزارة:

ليس املقصود مبصطلح الوزارة أنها إحدى مؤسسات الدولة، وإمنا يقصد به املعنى الواسع الذي 
يشمل رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء.

رئيس الوزراء:
لرئيس الوزراء دور مهم في النظام الدستوري الكويتي، وهو دور مؤثر ألنه يرأس اجلهاز التنفيذي 

بعد األمير، وتكمن أهمية منصبه فيما يأتي:

أ - أن بقاء الوزراء مرهوٌن ببقائه، كما أن إعفاءه إعفاءٌ لهم جميعاً.
ب - أنه يقوم بترشيح الوزراء.

ج� - يقوم بتحقيق التنسيق واالنسجام بني الوزارات في عملها على مختلف األصعدة.
د - يرأس جلسات مجلس الوزراء ويدير املناقشات فيها.

ه� - هو املتحدث باسم احلكومة.

اختيار رئيس الوزراء:
اختيار رئيس الوزراء من اختصاصات األمير التي ميارسها منفرداً دون أي قيد سوى إجراء املشاورات 
التقليدية وفق ما نص عليه الدستور، وبذلك ميلك األمير تعيني أي شخص ممن تتوافر فيه شروط 

الوزير التي سيأتي بيانها الحقاً.

أما املشاورات التقليدية التي نص الدستور على وجوب إجرائها قبل تعيني الوزراء فيقصد بها أن 
يستطلع األمير وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في الدولة وهم:

1 - رئيس مجلس األمة.
2 - رؤساء اجلماعات السياسية.

3 - رؤساء الوزارة السابقني.
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وإذا كان إجراء مثل هذه املشاورات أمراً واجباً، إال أن نتائج هذه املشاورات غير ملزمة لألمير، فله 
أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً حتى لو لم يكن متطابقاً مع رأي من استطلع رأيهم.

ال���وزراء:
الوزراء هم العنصر الثاني من عناصر السلطة التنفيذية، ويترأسون وزارات الدولة املختلفة التي 
منها وزارة التربية ووزارة الصحة وغيرهما. ويدير الوزراء وزاراتهم عن طريق إصدار القرارات الالزمة 
لتنظيم العمل بها واإلشراف على ما ينجز فيها. والوزراء مسؤولون عن أعمال وزاراتهم أمام األمير 

ومجلس األمة. 
وباإلضافة إلى هؤالء الوزراء هناك وزراء بال وزارة كوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة 
ال��وزراء اآلخرين إال فيما يتعلق بعدم إدارتهم لوزارات  لشؤون مجلس األمة. وهؤالء ال يختلفون عن 
كاآلخرين، فلهم ما للوزراء من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات، وهم أعضاء في مجلس الوزراء 
يحضرون جلساته، ويشاركون في مناقشاته والتصويت على قراراته )الوزراء أعضاء في مجلس األمة(.
وقد حدد الدستور عدد الوزراء بان ال يتجاوز ثلث أعضاء مجلس األمة املنتخبني. فإذا عرفنا أن عدد 
أعضاء مجلس األمة املنتخبني 50 عضواً فإن عدد الوزراء يجب أال يتجاوز 16 وزيراً مبا فيهم رئيس 
مجلس الوزراء. و احلكمة املرجوة من وراء حتديد عدد الوزراء أن ال يغطى العنصر املعني على العنصر 
املنتخب ومن ثم تكون لهم األغلبية. وأوجب الدستور أن يتم اختيار الوزراء من بني أعضاء مجلس األمة 
املنتخبني ومن غيرهم. ومبا يعني أنه ال يجوز اختيار كل الوزراء من خارج املجلس أو اختيار كل الوزراء 
من األعضاء املنتخبني. واحلكمة في ذلك هو فتح املجال إلدخال عناصر متخصصة لالستفادة من 

علمهم وخبراتهم في املنصب الوزاري.
كما استلزم الدستور إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي ملجلس األمة، مبعنى أنه في كل 
مرة يتم فيها تنظيم انتخابات الختيار أعضاء مجلس األمة، فال بد من أن يواكب ذلك اختيار للوزراء 
مرة أخرى. ويهدف من وراء ذلك أن تكون تشكيلة احلكومة متوافقة مع تشكيلة أعضاء مجلس األمة 

الذين جنحوا في االنتخابات، وذلك ما يحقق االنسجام والتفاهم في عملهم حتت قبة املجلس. 

اختيار الوزراء:
ويتم اختيار الوزراء وفق اآلتي:

1 -  بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء ممن يرى فيهم الثقة والكفاءة على حتمل أعباء هذا 
املنصب. 

2 -  ترفع أسماؤهم ألمير البالد للموافقة عليهم كوزراء ويصدر بذلك مرسوم أميري.
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شروط اختيار الوزراء:
 ويشترط فيمن يتقلد املنصب الوزاري:

1 -  أن يكون كويتياً بصفة أصلية وفقاً لقانون اجلنسية وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون 
االنتخاب.

2 - ال يقل عمره يوم تعيينه عن ثالثني سنة ميالدية.
3 - أن يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية. 

ضوابط خاصة
وفي سبيل ضمان تفرغ الوزير ألداء مهام منصبه وعدم االنشغال بغيره ولضمان إبعاده عن موضوع 

الشبهات حرص الدستور على:

1 -  عدم جواز اجلمع بني املنصب الوزاري وأي وظيفة حكومية أخرى وعضوية مجالس الشركات 
أو ممارسة أي عمل حر آخر كالتجارة والطب واحملاماة وغيرها.

م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة كالبيع والشراء  ي��ب��رم ع��ق��داً  2 -  ح��ظ��ر ال��دس��ت��ور ع��ل��ى ال��وزي��ر م��ن أن 
واالستئجار.

ويشترط الدستور أن يؤدي الوزراء القسم قبل ممارسة اختصاصاتهم مرتني: األولى أمام األمير 
باعتبارهم وزراء، والثانية أمام مجلس األمة باعتبارهم أعضاء فيه.

مجلس الوزراء:
هو اجتماع رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء جميعاً، سواء ال��وزراء بوزارة أو ال��وزراء من دون وزارة، 
مشكلني مؤسسة تهيمن على مصالح الدولة والشعب وترسم السياسة العامة للحكومة وتتابع تنفيذها 
واإلش��راف على سير العمل في اإلدارات احلكومية، ويتولى رئيس مجلس ال��وزراء رئاسة اجتماعات 

املجلس، ولكن من املمكن أن يترأس األمير تلك االجتماعات متى ما ظهرت احلاجة لذلك.

طبيعة جلسات مجلس الوزراء:
ولضمان سير جلسات مجلس الوزراء على الوجه األكمل يشترط:

1 -  أن تكون جلسات مجلس الوزراء سرية ال يجوز االطالع عليها ونشرها في وسائل اإلعالم على 
خالف جلسات مجلس األمة.

2 - أن يشترط لصحة اجتماعه حضور أكثر من نصف الوزراء.
3 - أن تصدر قراراته بأغلبية أصوات احلاضرين
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4 -  عند اتخاذ قرار معني في مسألة من املسائل فعلى جميع الوزراء االلتزام به تطبيقاً ملبدأ التضامن 
ال��وزاري، وال يجوز له مخالفته أو حتى انتقاده خارج اجتماعات املجلس، ومن ال يتفق معه أو ال 
يريد تطبيقه فعليه االستقالة تطبيقاً لنص املادة 128 التي تقرر »وتلتزم األقلية برأي األغلبية ما 

لم تستقل«.
اختصاصات السلطة التنفيذية:

للسلطة التنفيذية مجموعة من االختصاصات حددها الدستور بشكل واضح وصريح حفاظاً على 
سير شؤون الدولة، وتأكيداً ملبدأ الفصل بني السلطات، وهذه االختصاصات منها ما يكون في الظروف 

العادية، ومنها ما يكون في الظروف غير العادية، ولكلِّ تفصيلها كما سيأتي:

١ - اختصاصات السلطة التنفيذية في الظروف العادية:
ويقصد بالظروف العادية أن سير األمور في الدولة يتم بوجود مجلس األمة وال توجد ظروف متنع 

عمل السلطة التنفيذية، وتنقسم هذه االختصاصات إلى:

أ - اختصاصات إدارية:
ويقصد بها قدرة الوزارة على إصدار قرارات تسمى )اللوائح(، ومن خالل هذه اللوائح يتم ما يلي:
1 - رسم التفصيالت الالزمة التي جتعل القوانني التي تصدرها السلطة التنفيذية موضع التنفيذ.

2 - إنشاء القطاعات احلكومية وتنظيمها.
3 - إصدار اللوائح الضرورية حلماية أمن املواطن وصحته العامة وبيئته احمليطة.

ويجب في جميع األحوال أال تخالف هذه اللوائح القوانني والدستور، حيث أن الدستور والقانون 
أعلى مرتبة من الالئحة، وفي حالة خروج الالئحة عن أحكامهما فإنها تلغى من قبل القضاء.

ب - اختصاصات سياسية:
وهي االختصاصات التي ترتبط باجلانب السياسي، ولها جانبان:

التنفيذية ممثلة باألمير على حل مجلس األمة وتأجيل  <  جانب محلي ويتمثل في قدرة السلطة 
جلساته.

< جانب دولي ويتعلق باجلوانب السياسية اخلارجية مثل:
أ -  إبرام املعاهدات واالتفاقيات الدولية مع الدول و املنظمات الدولية.

ب -  إقامة العالقات الدولية مع الدول األخرى مثل افتتاح سفارات الكويت في اخلارج، وقبول 
ممثلي الدول األخرى في الكويت.
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ج� - اختصاصات قضائية:
ويقصد بها االختصاصات التي تتعلق باجلانب القضائي مثل: إصدار العفو عن العقوبة أو تخفيضها 
عمن صدر ضدهم حكم جزائي، فاألمير يستطيع عبر إصدار مرسوم أميري أن يعفو عن عقوبة بحق 

شخص أو يخفضها ألي سبب يراه األمير.

2 - اختصاصات السلطة التنفيذية في الظروف غير العادية:
قد متر البالد بظروف استثنائية ال تستطيع السلطة التنفيذية خاللها الوفاء بااللتزامات امللقاة على 
عاتقها، وفقاً للصالحيات املمنوحة لها في الظروف العادية، لذلك أجاز الدستور للسلطة التنفيذية 
بصورة استثنائية ممارسة تلك االختصاصات من أجل إجناز أعمالها، وتتمثل هذه االختصاصات في 

ثالثة جوانب هي:

أ - اجلانب األول - املراسيم بقوانني:
أجاز  ومحددة  معينة  لظروف  ولكن  القوانني،  إص��دار  التشريعية  للسلطة  الكويتي  الدستور  عهد 
الدستور للسلطة التنفيذية القيام بهذه املهمة من خالل أدوات أطلق عليها الدستور املراسيم بقوانني.

وهذه املراسيم تستطيع السلطة التنفيذية مبوجبها تعديل قانون قائم أو سن قوانني جديدة بهدف 
مواجهة الظروف الطارئة، وذلك في احلالتني التاليتني:

احلالة األولى - غياب مجلس األمة:
ويكون الغياب هنا بسبب:

< حل مجلس األمة وقبل تنظيم انتخابات جديدة.
< إجازة املجلس )عطلة املجلس( وعدم عقد جلسات له.

ففي أثناء هذا الغياب قد يستجد أمر طارئ ال يحتمل التأخير ويحتاج - على وجه السرعة - إلى 
إصدار قانون ملواجهته، ففي هذه احلالة ال ميكن االنتظار حتى يجتمع مجلس األمة للنظر في املوضوع، 

وقد أكد الدستور على أال تتجاوز إصدار املراسيم التي لها قوة القانون هذه الظروف.

احلالة الثانية - تفويض مجلس األمة السلطة التنفيذية بهذا االختصاص:
فقط ممثلة  التشريعية  السلطة  اختصاصات  من  األص��ل  في  القوانني  إص��دار  الكويتي  الدستور  في 
مبجلس األمة، وال يجوز التنازل عن كل اختصاصاتها ألي سلطة أخرى، ولكن قد تظهر بعض الظروف 
التي تستدعي أن يُفّوض مجلس األمة السلطة التنفيذية بإصدار مراسيم لها قوة القانون، ويجب أن يكون 
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هذا التفويض مؤقتاً ومحدداً في موضوع معني، ألن الظروف حتمت سرعة إصدار املرسوم بقانون.

ونظراً ألهمية هذا االختصاص، ونعني به إصدار مراسيم لها قوة القانون، وضع الدستور الكويتي 
عدة ضوابط ملمارسة هذا االختصاص وتنظيمه، من هذه الضوابط:

<  أن يتم إصدار املراسيم التي لها قوة القانون بشكل استثنائي وبصورة مؤقتة.
وجه  على  املراسيم  السريع إلص��دار  التدخل  وتستدعي  التأخير  هناك حالة ض��رورة ال حتتمل  تكون  <   أن 

السرعة.
<  أن تعرض تلك املراسيم على مجلس األمة الحقاً، وبذلك فهي حتت رقابة مجلس األمة.

ب - اجلانب الثاني - إعالن احلرب الدفاعية:
الكويت دولة محبة للسالم، وداعمة له، وداعية إليه في كل احملافل الدولية، وتاريخها يؤكد أنها لم 
تكن دولة معتدية في يوم من األيام، بل جتعل السالم دائماً هدفاً تسعى لتحقيقه على املستوى احمللي 
والعربي واإلسالمي والعاملي، وهي بذلك تؤكد التزامها أحكام األمم املتحدة ومواثيقها. وهذا ما يؤكده 

دستورها بشكل صريح في )م��ادت�ه 157( التي تنص على أن )السالم هدف الدولة....(.
وقد حّرم الدستور الكويتي احلرب الهجومية التي ال تتناسب مع مبدأ السالم الذي تتبناه الكويت، 
فقد نصت )املادة 68( على أن »يعلن األمير احلرب الدفاعية مبرسوم، أما احلرب الهجومية فمحرمة« 

ويتضح من هذا النص رفض الكويت للحرب الهجومية.
أو  التهديد  لهذا  التصدي  يتوجب  الدولة،  على  متوقع  هجوم  أو  تهديد عسكري  هناك  كان  ف��إذا 
الهجوم، وفي هذه احلال ال ميكن الرجوع إلى مجلس األمة للتشاور في بحث ضرورة التصدي للعدوان، 
التنفيذيَة  السلطَة  الكويتي  الدستوُر  ولذلك خّول  مباغت،  اجتياح  أو  مفاجأة  من  هناك  يكون  قد  ملا 

بإعالن احلرب الدفاعية عن البالد كما نصت )املادة 68( من الدستور.
وقرار إعالن احلرب الدفاعية ال يتوقف على التصدي العتداء على الكويت والدفاع عنها فقط، بل 
يشمل أي اعتداء على الوطن العربي حيث نصت )املادة 157( »السالم هدف الدولة، وسالمة الوطن 

أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سالمة الوطن العربي الكبير«.
وموقف الكويت في وجوب الدفاع عن أقطار الوطن العربي إذا تعرض قطٌر منها العتداء - موقف 
ميليه ارتباطها مبعاهدات الدفاع العربي املشترك، وقد طبقت ذلك بصورة فعلية في حربي عام 1967م 
و عام 1973م، حيث أعلنت الكويت احلرب على إسرائيل تضامناً مع الدول العربية، وأرسلت بعضاً من 

قواتها العسكرية ملساندة الدول العربية على صد العدوان اإلسرائيلي عليها.
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ج� - اجلانب الثالث - إعالن األحكام العرفية:
قد متر الدولة بظروف استثنائية بسبب حاالت طارئة، حينها ال تستطيع السلطة التنفيذية أن تقوم 

بأعمالها املعتادة في الظروف العادية، لذلك أجاز لها الدستور إعالن األحكام العرفية.
ويُقصد باألحكام العرفية تلك النظم التي ُوضعت من أجل مواجهة خطر تتعرض له الدولة، وهذا 
اجتماعية  أو  سياسية  ألسباب  يكون  وق��د  واألعاصير،  ك��ال��زالزل  طبيعية  ألسباب  يكون  قد  اخلطر 

كاالضطرابات الداخلية أو هجمات إرهابية أو حاالت احلروب التي تتعرض لها الدولة.
معها  يحق  التي  احل��االت  وقد حدد  1967م،  عام  الكويت  في  العرفية  األحكام  قانون  وقد صدر 

للسلطة التنفيذية إعالن األحكام العرفية وهي احلاالت اآلتية:
1 - إذا تعرض األمن والنظام العام في الدولة أو أية جهة منها للخطر.

2 - إذا وقع عدوان مسلح على الدولة.
3 - إذا أوشك عدوان على الوقوع.
4 - إذا حدثت اضطرابات داخلية.

5 - إذا احتاجت القوات املسلحة الكويتية إلى تأمني سالمتها وحماية طرق مواصالتها.
وفي أية حال مما سبق تعلن السلطة التنفيذية األحكام العرفية منفردة، و هي عندئٍذ ال حتتاج إلى 

أخذ موافقة جهة أخرى، حيث ال تسمح احلال بأي تأخير، ويكون اإلعالن بإصدار مرسوم.

وقد أعلنت األحكام العرفية في تاريخ الكويت احلديث مرتني هما:
< املرة األولى: عام 1967م عندما قامت إسرائيل بعدوانها على بعض الدول العربية.

<  املرة الثانية: عام 1991م عقب حترير الكويت من الغزو العراقي، حيث أعلنت األحكام العرفية 
ملدة ثالثة أشهر.
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األنشطة والتقومي

١ - وضح مفهوم السلطة التنفيذية.
........................................................................................................
........................................................................................................

2 - عدد أهم اختصاصات السلطة التنفيذية كما بينها الدستور الكويتي.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

الواجب توافرها فيمن يرشح  الشروط  الكويت وجود بعض  3  -  اقتضى نظام احلكم في 
لوالية العهد، حيث أنه أمير املستقبل. اذكر هذه الشروط.

أ - ....................................................................................................
ب - ...................................................................................................
ج� - ..................................................................................................
د - ....................................................................................................
ه� - ...................................................................................................
و - ....................................................................................................

4 - علل بلوغ سن الثالثني شرط من شروط تولى والية العهد.
........................................................................................................
........................................................................................................

5 - ما املقصود باألسلوب العادي الختيار األمير في النظام الدستوري الكويتي ؟
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - ما اإلجراءات املتبعة عند اختيار ولي العهد في الدستور الكويتي؟
........................................................................................................
........................................................................................................
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7 - ما احلاالت التي تستدعي اللجوء لألسلوب غير العادي عند اختيار األمير ؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

8 -  نصت امل��ادة )4( من القانون رقم )4( لسنة 1964 بشأن أحكام ت��وارث اإلم��ارة على أنه 
»إذا خال منصب األمير قبل تعيني ولى العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات 
رئيس الدولة حلني اختيار األمير بذات اإلجراءات التي يبايع فيها ولي العهد في مجلس 

األمة... ويجب أن يتم االختيار في هذه احلالة خالل ثمانية أيام من خلو املنصب«.
في ضوء دراستك وفهمك للمادة السابقة وضح ما يأتي:
أ - ما أسلوب اختيار األمير الذي تشير إليه املادة السابقة؟

.....................................................................................................
ب - استخرج ثالث حقائق.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
ج� -  ما اإلجراءات املتبعة عند اختيار أمير البالد في حالة خلو منصب األمير قبل تعيني ولي 

العهد؟
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

9 - علل أهمية منصب رئيس الوزراء في الدستور الكويتي.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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10 - يتم اختيار رئيس الوزراء في الكويت وفق إجراءات محددة. وضح هذه اإلجراءات.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

١١ - اذكر أهم اختصاصات السلطة التنفيذية حسب اجلدول:

اختصاصات قضائيةاختصاصات سياسيةاختصاصات إدارية

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

12 -  ما املقصود بالظروف العادية والظروف غير العادية التي تؤثر في اختصاصات السلطة 
التنفيذية؟

........................................................................................................

........................................................................................................
13- علل يجب أال تخالف اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية القانون والدستور.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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١4 -  من اختصاصات السلطة التنفيذية إصدار مراسيم لها قوة القوانني تعرف باملراسيم 
بقوانني في ضوء ذلك وضح ما يأتي:

أ - املقصود باملراسيم بقوانني.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
ب - الهدف من إصدار تلك املراسيم.

........................................................................................................

........................................................................................................
15 - اذكر احلاالت التي يجوز للسلطة التنفيذية إصدار تلك القوانني فيها.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
16 - وضح الضوابط التي وضعها الدستور إلصدار املراسيم بقوانني.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
17 - ما الظروف التي جتيز إعالن حالة احلرب التي أشار إليها الدستور الكويتي؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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18 -  ما املقصود باألحكام العرفية ؟ وما احلاالت التي يحق للسلطة التنفيذية فيها إعالن 
األحكام العرفية ؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
19 - عّدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتقلد املنصب الوزاري.

........................................................................................................

........................................................................................................
20 - حظر الدستور على الوزير أمورًا تتنافى مع طبيعة منصبه ومهامه وضحها.

........................................................................................................

........................................................................................................
21 - الوزراء في احلكومة نوعان، اذكرهما.

أ - ....................................................................................................
ب - ...................................................................................................

22 - علل:
أ - حدد الدستور عدد الوزراء فجعله ثلث أعضاء املجلس بحيث ال يتجاوز 16 وزيراً.

........................................................................................................

........................................................................................................
ب - اختيار أعضاء احلكومة من أعضاء مجلس األمة ومن غيرهم.

........................................................................................................

........................................................................................................
ج� - إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي ملجلس األمة.

........................................................................................................

........................................................................................................
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23 - أجب عما يلي:
<  متى مت إعالن األحكام العرفية في تاريخ الكويت؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

24 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك:
أ - اجلهة التي تقوم بتنفيذ ما يصدر عن السلطة التشريعية تسمى السلطة........................
ب - اللوائح التي لها قوة القانون وتصدر في الظروف الطارئة تسمى املراسيم.....................
ج� - صدر قانون األحكام العرفية في دولة الكويت عام..............................................
د - مجلس الوزراء مؤسسة تهيمن على ..............................................................
ه� - يتولى رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء .........................................................

و -  تصدر قرارات مجلس الوزراء بأغلبية أصوات احلاضرين وعلى جميع الوزراء االلتزام به تطبيقاً 
ملبدأ ..............................................................................................
ز - الوزير الذي ال يتفق مع قرارات مجلس الوزراء أو ال يريد تطبيقها عليه .......................

25- اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:
أ - رقم املادة التي تؤكد أن ذات األمير مصونة وال متس:

)املاد ة 50( - )املاد ة 51( - )املاد ة 53( - )املاد ة 54(.

ب - من شروط تولي اإلمارة حسب الدستور:

)- النسب - الذكورة - الرشد والعقل - كل ما سبق(.

ج� - إذا خال منصب األمير قبل تعيني ولي العهد فإنَّ السلطة ميارسها:

)مجلس األمة  - مجلس الوزراء  - فرد من األسرة احلاكمة  - القضاء(.

د - اختيار رئيس الوزراء من اختصاصات:

)مجلس الوزراء - مجلس األمة - األمير- القضاء(.
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اجلدول  في  الرقم  بوضع  العادي  غير  األسلوب  وفق  األمير  اختيار  إج��راءات  ترتيب  26 -  أعد 
اآلتي:

الترتيباإلجراءات

يعرض املرشح على مجلس األمة في حالة  املوافقة

يجب أن يتم االختيار خالل ثمانية  أيام

يقوم مجلس الوزراء باختيار مرشح ملسند اإلمارة

ميارس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة

إذا لم يحصل املرشح على أغلبية مجلس األمة رشح مجلس الوزراء ثالثة أسماء

27 - وزع اختصاصات السلطة التنفيذية حسب اجلدول:
إبرام املعاهدات واالتفاقيات الدولية - إنشاء القطاعات احلكومية - إصدار العفو عن العقوبة - حل 

مجلس األمة - رسم التفصيالت التي جتعل القوانني التي تصدرها موضع التنفيذ.

اختصاصات قضائيةاختصاصات سياسيةاختصاصات إدارية

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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السلطة التشريعية
مدخل:

للسلطة التشريعية دور مهم وبارز في النظام السياسي، فهي التي تعبر عن املشاركة الشعبية في 
احلكم، وهي اجلهة التي تقوم بإصدار التشريعات التي تنظم احلياة العامة في الدولة، سواء في مجالها 

الداخلي أم اخلارجي.

عناصر السلطة التشريعية:
تتكون السلطة التشريعية من عنصرين اثنني هما األمير ومجلس األمة، حيث نصت )املادة 51( من 
الدستور بأن »السلطة التشريعية يتوالها األمير ومجلس األمة وفقاً للدستور« وبذلك يتضح أن منصب 

األمير عنصر مشترك بني السلطتني التنفيذية والتشريعية.

تكوين مجلس األمة:
يتكون مجلس األمة من مجموعتني من األعضاء:

1 - الوزراء.
2 - أعضاء مجلس األمة.

أواًل - الوزراء:
بحكم  ال��وزراء أعضاء  وكل  في احلكومة،  وزي��راً  تعيينه  منذ  األم��ة  في مجلس  الوزير عضواً  يَُع�دُّ 
يتجاوز  أال  ويجب  غيرهم،  من  أو  املنتخبني  األمة  أعضاء مجلس  من  اختيارهم  مناصبهم، سواء مت 
عدد الوزراء جميعاً ثلث أعضاء مجلس األمة املنتخبني )50 عضواً( أي ال يزيد عددهم عن 16 وزيراً، 
والوزير بهذه العضوية يتمتع بجميع احلقوق املمنوحة ألعضاء مجلس األمة، وعليه واجباتهم جميعها ، 

من ذلك على سبيل املثال:

أ - له حق حضور جلسات مجلس األمة واملشاركة في املناقشات.
ب -  له حق التصويت على كل ما يطرح على املجلس من مناقشات تتعلق مبشروعات القوانني أو أية 

مناقشات حول القضايا املطروحة، ومع ذلك فإنه ال يحق للوزير ما يلي:
1 - التصويت على طرح الثقة بأحد الوزراء.
2 - عضوية اللجان الداخلية ملجلس األمة.

الفصل الثالث
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ثانيًا - األعضاء املنتخبون:
وهم األعضاء الذين يتم اختيارهم من قبل الشعب مباشرة عن طريق االنتخابات احلرة املباشرة، 

وهم بذلك ممثلو الشعب، وبيان ذلك فيما يلي:

االنتخابات التشريعية:
إن االنتخابات التشريعية دليل مؤكد و برهان مهم على قيام أفراد الشعب باملشاركة في احلكم عن 
طريق اختيار أعضاء السلطة التشريعية، وقد أتاح الدستور الكويتي احلالي جلميع املواطنني الذين 
تنطبق عليهم شروط الناخب فرصة التصويت في االنتخابات التشريعية، الختيار ممثلي الشعب في 

مجلس األمة.

شروط الناخب:
حدد قانون االنتخاب شروطًا فيمن له حق التصويت في االنتخابات التشريعية، وهذه الشروط هي:

1 - اجلنسية: يجب أن يكون من ميارس حق االنتخاب كويتي اجلنسية.
2 - السن: يشترط أن يكون املواطن بالغاً سن 21 سنة ميالدية كاملة.

٣ -  القيد في اجلداول االنتخابية: فقد يكون الشخص كويتياً وبالغاً احلادية والعشرين من عمره، إال 
أنه ال يستطيع ممارسة حقه االنتخابي، ألنه لم يكن مقيداً في جدول الدوائر االنتخابية التابع 
لسكنه، وهذه اجلداول توضع بشكل مسبق على االنتخابات بهدف تسهيل العمل يوم االنتخاب، 

وقد حدد القانون شهر فبراير من كل عام موعداً للتسجيل في تلك اجلداول.
٤ -  أال يكون قد صدر عليه حكم باحلبس في جناية أو جرمية مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يرد 

له اعتباره قانوناً.
5 -  أال يكون عسكرياً في اجليش أو الشرطة، حيث إن حق االنتخاب لهاتني الفئتني موقوف مؤقتاً 

طاملا كانوا في اخلدمة العسكرية.
6 -  أال يكون تاجراً أعلن إفالسه ،وصدر عليه حكم باإلفالس.

شروط املرشح:
وهذه  األم��ة،  مجلس  لعضوية  يترشح  فيمن  توافرها  الواجب  الشروط  االنتخابات  قانون  حدد 

الشروط هي:
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1 -  يجب أن يكون املرشح كويتياً بصفة أصلية، ويعني ذلك أن من اكتسب اجلنسية الكويتية بالتجنُّس 
ح لعضوية مجلس األمة، ويبقى له حق التصويت واالنتخاب فقط. ليس له حق الترشُّ

2 - أن يكون املرشُح قد بلغ سن الثالثني سنة ميالدية يوم االنتخاب.
٣ - أن تتوافر في املرشح شروط الناخب التي سبق ذكرها.

٤ - أن يجيد املرشح القراءة والكتابة باللغة العربية.
الدوائر االنتخابية:

ح واالنتخاب، وأسند  مت تقسيم الكويت إلى مناطق تسمى دوائر انتخابية، تتم من خاللها عملية الترشُّ
الدستور مهمة حتديد الدوائر االنتخابية ملجلس األمة عن طريق إصدار قانون خاص بهذا التقسيم.

ويجب عند تقسيم الدوائر االنتخابية مراعاة التالي:
1 - العدالة واملساواة في توزيع عدد الناخبني على الدوائر.

2 - التقارب اجلغرافي للمناطق، فال يجوز ضم مناطق مشتتة ال رابط بينها في دائرة واحدة.
وجتدر اإلشارة إلى أن املرشح الذي ينجح في االنتخابات في إحدى الدوائر فإنه ال ميثل سكان 

دائرته فقط، إمنا ميثل الشعب الكويتي بأكمله وفقاً ألحكام الدستور.

وقد مرت عملية تقسيم الدوائر االنتخابية في الكويت مبراحل أربع هي:
املرحلة األولى:

بدأت هذه املرحلة منذ بداية االنتخابات التشريعية األولى عام 196٣م، حيث قسمت الكويت إلى 
عشر دوائر، ينُتخب في كل دائرة خمسة نواب.

املرحلة الثانية:
إلى خمس  الدوائر  تقسيم  أعيد  التشريعية عام 1981م حيث  االنتخابات  املرحلة في  بدأت هذه 

وعشرين دائرة بدالً من عشر، وميثل كل دائرة نائبان.

املرحلة الثالثة:
في عام 2006م أعيد تقسيم الدوائر االنتخابية بشكل آخر، حيث تقلص العدد إلى خمس دوائر، 
ميثل كل دائرة عشرة نواب، ويحق للناخب أربعة أصوات فقط، وقد بدأ العمل بنظام الدوائر اخلمس 

منذ انتخابات عام 2008 م.
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املرحلة الرابعة:
وفي عام 2012م أجريت في دولة الكويت أول انتخابات برملانية وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب 
بعد أن مت إصدار )مرسوم ضرورة( يقضي بتعديل قانون االنتخابات، وتقليص عدد األصوات من أربعة 

إلى صوت واحد فقط لكل ناخب.

اختصاصات السلطة التشريعية:
اختصاصات  ثالثة  تتركز في  كبرى،  أهمية  ذات  متعددة  اختصاصات  التشريعية  السلطة  متارس 

)التشريعي - السياسي - املالي( وميكن توضيحها فيما يأتي:

االختصاص التشريعي:
يقصد باالختص���اص التشريعي ق����درة السلطة التشريعية ع���لى س��ن القوانني )إصدارها(، ويشترك 
كل من األمير ومجلس األمة في ممارسة هذا االختصاص، وفقاً لإلجراءات التي رسمها الدستور، حيث 

ق عليه األمير «. نصت )املادة 79( منه على أن »ال يصدر قانون إال إذا أقره مجلس األمة وصدَّ

ومتر عملية إصدار القوانني مبراحل عدة هي:

١ - االقتراح:
يعد االقتراح اإلجراء األول إلصدار أي قانون، ويكون على شكلني:

مه احلكومة. - الشكل األول: ويسمى )مشروع قانون(، وهو الذي تقدِّ
مه أحد النواب. - الشكل الثاني: ويسمى )اقتراح بقانون( وهو الذي يقدِّ

وليس بني الشكلني السابقني أي فارق في املوضوعات، بل ينحصر الفرق بينهما في بعض اإلجراءات 
التي مير بها كل منهما.

2 - املناقشة والتصويت:
تعرض اقتراحات ومشروعات القوانني على أعضاء مجلس األمة ملناقشتها متهيداً للتصويت عليها، 

والتصويت هنا قد يكون باملوافقة، وقد يكون بالرفض، وتأتي أهمية املناقشة في أمرين:
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األول:  أنها تفتح املجال واسعاً ألعضاء مجلس األمة لالطالع واملعرفة، ومن ثم إبداء رأيهم حول 
املشروع املطروح عليهم.

ن األعضاء من اقتراح إضافة بعض النصوص للمشروع أو تعديل في بعضها اآلخر  الثاني:  إنها مُتكِّ
أو حذف جزء منها. وبعد االنتهاء من املناقشة يتم التصويت على املشروع، ولكي يحصل على 
املوافقة البد من تصويت أغلبية احلاضرين من األعضاء لصالح املشروع، وإال يَُعدُّ مرفوضاً، 

والوزراء يشاركون في التصويت بوصفهم أعضاء في مجلس األمة.

ويكون التصويت علنياً، وهذا هو األصل، إال أنه ميكن أن يكون سرياً بعد موافقة املجلس، وذلك في 
حال وجود بعض الظروف التي تتطلب السرية، حيث نصت )املادة 94( من الدستور على أن »جلسات 
مجلس األمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب احلكومة أو رئيس املجلس أو عشرة أعضاء...«.

3 - التصديق واالعتراض:
بعد موافقة مجلس األمة على االقتراح أو مشروع القانون، يرفع إلى األمير للتصديق عليه وإصداره، 
وميلك األمير في هذه احلالة حق االعتراض على املشروع إذا ما رأى سبباً لذلك وإعادته إلى مجلس 

األمة.

عندما يرى أعضاء مجلس األمة ضرورة إصدار القانون الذي رّده األمير، فعليهم أن يقروه بأغلبية 
ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم املجلس، فإذا حصل املشروع على تلك األغلبية رفع لألمير مرة ثانية 

للتصديق عليه وإصداره، وهنا ال يجوز إرجاع املشروع ملجلس األمة مرة أخرى.

4 - نشر القانون في اجلريدة الرسمية:
وفقاً  ثم ال ميكن محاسبتهم  ومن  القانون،  املجتمع بصدور  أف��راد  هذه اخلطوة ضرورية إلع��الم 
ألحكام هذا القانون قبل نشره، ويُْعَمل بهذا القانون بعد شهر من صدوره ما لم يحدد القانون مدة 

أخرى، ويتم النشر في اجلريدة الرس�مية للدولة والتي تس��مى )الكويت اليوم(.

االختصاص السياسي )الرقابي(:
النظام الدستوري الكويتي تبنى مبدأ الفصل املرن بني السلطات، وهذا ما يعني أن السلطات ال 
تعمل مبعزل إحداها عن األخرى، إمنا وجدت قنوات تعاون بينها، كما أن هناك قنوات رقابية ميكنها 
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محاسبة السلطة التي ال متارس اختصاصاتها بالشكل الذي تستوجبه الصالحيات املمنوحة لها مبوجب 
الدستور.

التنفيذية  السلطة  أع��ض��اء  أداء  مراقبة  م��ن  األم���ة  مجلس  ال��دس��ت��ور  ��ن  م��كَّ األس���اس  ه��ذا  وع��ل��ى 
الختصاصاتهم، وقد منح الدستور أعضاء مجلس األمة وسائل رقابية، وستتم مناقشة هذه الوسائل 

بإسهاب عند تناول العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.

االختصاص املالي:
اهتمت الدولة اهتماماً بالغاً مبوضوع الرقابة املالية حيث وضع الدستور الكثير من املواد واألحكام 
التي من شأنها حماية األموال العامة واحملافظة على الثروات الطبيعية للبالد ، كما منح مجلس األمة 

سلطات مؤثرة فيما يتعلق بالرقابة على الشؤون املالية للدولة.

امليزانية العامة واحلساب اخلتامي للدولة:
يقصد بامليزانية العامة تقدير احتمال إيرادات الدولة ومصروفاتها خالل فترة معينة مقبلة، وميزانية 
الدولة حتدد بسنة ميالدية، وتقوم احلكومة بإعداد مشروع امليزانية للسنة القادمة وتقدمه ملجلس األمة 

قبل انتهاء السنة املالية بشهرين على األقل.

أما احلساب اخلتامي للدولة فيقصد به اإلي��رادات والنفقات الفعلية خالل السنة احلالية وليس 
فقط االحتماالت.
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األنشطة والتقومي

١ - للسلطة التشريعية دور مهم في النظام السياسي، وقد بينت املادة )5١( من الدستور 
الكويتي عناصر السلطة التشريعية. في ضوء ما سبق وضح ما يأتي:

أ - مفهوم السلطة التشريعية.
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - عناصر السلطة التشريعية كما بينها الدستور الكويتي.
........................................................................................................
........................................................................................................

2 - مم يتكون مجلس األمة في الكويت ؟ وما عدد أعضائه ؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

3 - ما الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس األمة ؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

4 - اذكر شروط الناخب حسب ما نص عليه الدستور الكويتي.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................



6363

5 - اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عما يليها: 
إن تقسيم الدوائر االنتخابية أمر في غاية األهمية، ملا لذلك من أثر  في عملية الترشيح واالنتخابات، 

ومن هذا املنطلق حرص الدستور الكويتي على أن يكون التقسيم وفق قانون خاص بذلك.

أ - ما اجلوانب التي يجب مراعاتها عند تقسيم الدوائر؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - اذكر املراحل التي مر بها تقسيم الدوائر االنتخابية في الكويت.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - ما املقصود باالختصاص التشريعي ملجلس األمة ؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

7 - اشرح املراحل التي متر بها عملية إصدار القوانني في مجلس األمة.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
8 - ما الوسائل التي منحها الدستور ألعضاء مجلس األمة ملراقبة أعمال السلطة التنفيذية؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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9 - أكمل العبارات التالية مبا يناسبها في ضوء دراستك:
أ - تتكون السلطة التشريعية من عنصرين هما .......................... و .........................
ب - في الدستور الكويتي يجب أال يتجاوز عدد الوزراء.............................................
ج� - من شروط الناخب أن يكون سنه واحداً وعشرين عاماً وفق التقومي...........................
د - من شروط املرشح أن يكون كويتياً بصفة........................................................
ه� - بدأت أول مرحلة في تقسيم الدوائر االنتخابية عام............................................
و - اإلجراء األول إلصدار القوانني يسمى...........................................................
ز - اجلريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانني تسمى...............................................

10 - أعد ترتيب مراحل إصدار القوانني حسب اجلدول:

الترتيب املرحلة

التصديق واالعتراض

نشر القانون في اجلريدة الرسمية

االقتراح

املناقشة والتصويت

١١ - اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي :
أ - يجب أال يتجاوز عدد الوزراء بالنسبة ألعضاء مجلس األمة:

)الربع - الثلث - النصف - اخُلمس(.
ب - حدد الدستور شروط الناخب أن يكون قد بلغ سن:

)20سنة  - 21 سنة - 22سنة - 2٣ سنة(.
ج� - بدأت أول انتخابات وفقًا للدوائر اخلمس عام

 )2004 م - 2005 م  - 2006 م - 2008م(.
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د - االقتراح بقانون يقدمه:
)األمير - رئيس الوزراء - أحد الوزراء  - أحد أعضاء مجلس األمة(.

ه� - يقصد باإليرادات والنفقات الفعلية خالل السنة احلالية:
)امليزانية العامة - القروض - احلساب اخلتامي  - االلتزام(.

12 - ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة :
أ -نَْشُر القانون في اجلريدة الرسمية هو اإلجراء الثاني عندما يتم وضع القانون.

ب - تعقد جلسات مجلس األمة بصورة علنية في جميع األحوال.
ج� - ال يؤثر التقارب اجلغرافي عند تقسيم الدوائر االنتخابية.

د - حدد قانون االنتخابات شهر مارس من كل عام موعداً للتسجيل في جدول االنتخابات.
ه� - من شروط الترشح ملجلس األمة أن يجيد املترشح اللغة العربية قراءة وكتابة.

13 - فرق بني كل من:
- امليزانية واحلساب اخلتامي.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

)       (
)       (
)       (
)       (
)       (
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السلطة القضائية
مدخل:

العدل أساس امللك، والظلم فساد للحكم والرعية، لذلك حرصت الدول على تنظيم القضاء فيها 
تنظيماً يكفل حتقيق العدل وإزالة الظلم، وال يتأتى ذلك إال بوجود سلطة قضائية مستقلة قادرة على 
الفصل بني الناس بكل عدل ونزاهة. ومن هنا جاءت )املادة 162( من الدستور تنص على أن »شرف 

القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس امللك وضمان للحقوق واحلريات«.

واملشّرع الكويتي جعل السلطة القضائية السلطة الثالثة في الدولة، وأوكل لها مجلساً أعلى يسمى 
)املجلس األعلى للقضاء( وقد عهد للقانون بتنظيمه وبيان صالحياته، ومهمته متابعة شؤون القضاة 
وتعيينهم وحتديد درجاتهم وترقياتهم وكل ما يتصل بشؤونهم، وذلك بهدف ضمان استقاللهم وعدم 
اإلضرار مبصاحلهم، مما قد يشكل وسيلة للضغط عليهم والتأثير في أحكامهم، ويَُعدُّ استقالل القضاء 

املبدأ األعلى الذي يقوم عليه النظام القضائي الكويتي.

استقالل القضاء:
أية  عن  املستقل  فالقاضي  القضاء،  عمل  التي حتكم  املبادئ  أهم  من  القضاء  استقالل  مبدأ  إن 
تأثيرات يكون أقرب لتحقيق العدالة املنشودة دون ضغط أو خوف أو تهديد، لذلك حرص الدستور 
الكويتي على أن يؤكد هذا املب�دأ في )امل�ادة 16٣( لتقرر بأنه »ال سلطان ألي جهة على القاضي في 
ويبني ضمانات  القضاء  استقالل  القانون  ويكفل  العدالة،  في سير  التدخل  بحال  يجوز  وال  قضائه، 

القضاة واألحكام اخلاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل«.

ويشمل استقالل القضاء حماية القاضي من تدخل السلطة التنفيذية في تعيني القضاة وترقيتهم 
وتأديبهم، وإن هذه السلطات مكفولة فقط للمجلس األعلى للقضاء، وكذلك مبدأ عزل القضاة.

كما أن القانون منح القضاة حصانة من أي إجراءات للتحقيق أو القبض أو رفع الدعوى اجلزائية 
خاصة  بضمانات  القاضي  أحيط  احل��االت  هذه  في  وحتى  املشهودة،  اجلرمية  ح��االت  عدا  ضدهم 

احتراماً لشخصه ومركزه وحتى ال يتم التعدي عليه بأية حال من األحوال وحتت أية ذريعة.
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علنية جلسات احملاكم:
نصَّ الدستور الكويتي في )املادة 165( على أن »جلسات احملاكم علنية إال في األحوال االستثنائية 

التي يبينها القانون« وتأتي أهمية علنية اجللسات في احملاكم ألن ذلك يؤدي إلى:

1 - كفالة حتقيق العدالة على أكمل وجه.
2 -  إشاعة الطمأنينة في نفوس األفراد مما يجعلهم يلجؤون للقضاء بوصفه صمام األمان حلقوقهم 

وحرياتهم.
ولكن قد تكون هناك بعض احلاالت التي تستدعي أن تكون جلسات القضاء سرية منها األحوال اآلتية:

العام وضمير األفراد في املجتمع وسمعة أطراف  الرأي  التي قد تؤثر في  1 -  املوضوعات األخالقية 
الدعوى.

2 - القضايا التي تتعلق بأسرار الدولة ومصاحلها العليا.
أنواع احملاكم في الكويت:

تنقسم احملاكم في الكويت إلى مجموعتني: احملاكم العادية واحملاكم اخلاصة.

أواًل - احملاكم العادية:
يقصد بها احملاكم التي تنظر في قضايا احلياة اليومية لفض املنازعات في جوانب عدة منها:

1 - القضايا التجارية.
2 - القضايا املدنية.

٣ - القضايا اجلزائية.
٤ - مسائل األحوال الشخصية.

5 - القضايا اإلدارية.
درجات احملاكم العادية:

تنقسم احملاكم العادية في الكويت إلى ثالث درجات:

١ - محاكم الدرجة األولى وتنقسم إلى:
أ - احملاكم اجلزئية: وتختص بالقضايا البسيطة وتتكون من قاٍض واحد.

ب -  احملاكم الكلية: وتختص بباقي القضايا مبختلف أنواعها وتتكون عادة من ثالثة قضاة مع جواز 
أن تكون من قاٍض واحد.
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2 - محكمة االستئناف العليا:
وهي تتكون من عدة دوائر وكل دائرة من ثالثة قضاة )مستشارين( و هذه احملكمة تختص بالنظر 

في الطعون التي تقدم ضد األحكام الصادرة عن احملكمة الكلية بالدرجة األولى.

3 - محكمة التمييز:
أ - تتكون من عدة دوائر.

ب - وتضم كل دائرة خمسة قضاة )مستشارين(.
ج� -  تَُع�دُّ أعلى محكمة في القضاء العادي وتنظر في الطعون املقدمة ضد أحكام محكمة االستئناف 

للتأكد من مطابقتها للقانون.
د - ال تفصل في موضوع النزاعات، ولكنها تختص مبدى مالءمة األحكام للقانون.

وتَُعدُّ محكمة التمييز حارس القانون األول، وصمام األمان لتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، فإن تبني 
أن احلكم املطعون عليه أخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه نقضته، وفصلت فيه، أو أعادته حملكمة 

االستئناف أو محكمة الدرجة األولى بحسب األحوال لنظره مرًة أخرى.

ثانيًا - احملاكم اخلاصة:
إلى جانب  قوانني خاصة  بها  تقوم محاكم خاصة تصدر  أن  إمكانية  على  الكويتي  الدستور  نص 

احملاكم العادية، وهذا يرجع خلصوصية املوضوعات التي تعرض عليها، وهي احملاكم اآلتية:

١ - محكمة الوزراء:
أثناء  في  ال��وزراء  يرتكبها  التي  اجلرائم  نظر  سلطة  العادي  للقضاء  الدستوري  املشرع  يترك  لم 
قيامهم مبهامهم الوظيفية فقرر إنشاء محكمة خاصة لذلك نصت )املادة 1٣2( من الدستور على أن 
»يحدد قانون خاص اجلرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبني إجراءات اتهامهم 
ومحاكمتهم، واجلهة املختصة بهذه احملاكمة، وذلك دون إخالل بتطبيق القوانني األخرى في شأن ما 

يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية«.

2 - احملكمة الدستورية:
احملكمة املختصة مبراقبة دستورية القوانني، وهذه سوف نناقشها عند الكالم عن الرقابة القضائية.
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3 - احملاكم العسكرية:
إن الوظيفة العسكرية واألمنية ذات طبيعة خاصة يقوم عليها أمن واستقرار البالد، وهي وظيفة من 
أسمى الوظائف في الدولة، ولذلك فقد نص الدستور على أن تنشأ محاكم عسكرية خاصة مبحاكمة 
العسكريني وقوات األمن، حيث أنه لم يوضع قانون خاص باحملاكمات العسكرية إلى اآلن، فإن احملاكم 

العادية هي املختصة في الوقت احلالي بنظر اجلرائم التي يرتكبها العسكريون.

4 - احملاكم العرفية:
عند إعالن األحكام العرفية )سبق الكالم عنها( يجوز أن يتم إنشاء محاكم خاصة تسمى احملاكم 
من قضاة وضباط  وتؤلف  العرفية،  األحكام  قيام  استدعت  التي  اجلرائم  في  للنظر  وذلك  العرفية، 
نهائية وواجبة  للطعن، على أن هذه األحكام ال تصبح  عسكريني، وتصدر أحكامها بشكل غير قابل 
التنفيذ إال بعد اعتمادها من السلطة القائمة على أمر األحكام العرفية، وتنتهي هذه احملاكم بانتهاء 

األحكام العرفية.

النيابة العامة:
النيابة العامة هي التي تشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانني اجلزائية 
ومالحقة املتهمني وتنفيذ األحكام اجلزائية، ويضاف إلى دور النيابة العامة دور اإلدارة العامة للتحقيقات 
التي تقوم باسم املجتمع كذلك - على سبيل االستثناء - بتحريك الدعوى اجلزائية في قضايا اجلنح، 

وهي القضايا التي ال تزيد العقوبة فيها عن احلبس ملدة ثالث سنوات.

الفتوى والتشريع: 
للفتوى والتشريع وظيفة قضائية جاءت في باب السلطة القضائية بعد أن أسند لها املشرع الدستوري 
بنص املادة 170 من الدستور، اختصاصات هامة فهي التي تقوم بصياغة مشروعات القوانني ومشروعات 
املراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية ، وإبداء الرأي في املسائل التي يستفتيها فيها مجلس الوزراء 
والوزارات والدوائر واملصالح احلكومية والدفاع عن مصالح اخلزانة العامة كنائب قانوني في جميع 
القضايا التي ترفع بالداخل واخلارج أمام احملاكم على احلكومة أو منها، ومراجعة العقود اإلدارية التي 

تبرمها احلكومة مع الشركات واملقاولني، وذلك وفقا للمرسوم الصادر بإنشائها. 

وقد أجاز املشرع الدستوري في املادة )171 ( إنشاء مجلس دولة والذي يختص بوظيفة القضاء 
اإلداري واإلفتاء والصياغة التشريعية، وقد أعدت عدة مشروعات قوانني نصبو أن ترى النور قريباً.
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األنشطة والتقومي
١ - علل: أهمية استقالل القضاء.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
2 - ما أهمية علنية جلسات احملاكم؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
3 - ما احلاالت التي تستدعي سرية جلسات احملاكم؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
4 - ما الفرق بني احملاكم اجلزئية واحملاكم الكلية من حيث االختصاصات؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
5 - فرق بني احملاكم وفق اجلدول:

محكمة التمييز محكمة االستئناف العليا
.......................................................،،.................................................. .......................................................،،..................................................

.......................................................،،.................................................. .......................................................،،..................................................

.......................................................،،.................................................. .......................................................،،..................................................

.......................................................،،.................................................. .......................................................،،..................................................

.......................................................،،.................................................. .......................................................،،..................................................

.......................................................،،.................................................. .......................................................،،..................................................
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6 -  نص الدستور الكويتي على إمكانية وجود محاكم خاصة تصدر بها قوانني خاصة إلى 
جانب احملاكم العادية. في ضوء ما سبق أجب عما يأتي:

أ - ما أسباب وجود احملاكم اخلاصة؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - اذكر مثالني مع الشرح حملكمتني خاصتني.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

7 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك:
أ - املجلس املختص بشؤون القضاة يسمى املجلس األعلى..........................................
ب - احملاكم التي تنظر في القضايا البسيطة بني األفراد تسمى احملاكم...........................
ج� - احملكمة التي تختص مبراقبة دستورية القوانني تسمى احملكمة...............................
د - تضم محكمة التمييز مجموعة قضاة عددهم....................................................
ه� - احملا كم التي يتم تشكيلها في أثناء فرض األحكام العرفية في البالد تسمى...................
و - تقوم اإلدارة العامة للتحقيقات بتحريك الدعوى اجلزائية في قضايا اجلنح التي ال تزيد العقوبة 
فيها عن................................................................................................
ز - تنشأ محاكم عسكرية خاصة، وتختص مبحاكمة املتهمني من....................................
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8 - أكمل املخطط السهمي:

محكمة الوزراء              .......................                    ..........................              ..............

9 - اختر من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب(:
املجموعة )ب(اإلجابةاملجموعة )أ(م

احملاكم اجلزئيةتختص مبراقبة دستورية القوانني1

أو 2 العادية وتكون من ثالثة قضاة  القضايا  تختص مبختلف 
قاٍض واحد

محكمة التمييز

احملكمة الدستوريةتختص بالقضايا البسيطة وتكون من قاٍض واحد٣

احملاكم الكليةتعد أعلى محكمة في القضاء العادي٤

احملاكم العرفية

10 - صحح ما حتته خط في القوسني بعده:
أ - متابعة شؤون القضاة وتعيينهم وحتديد درجاتهم من اختصاص مجلس األمة.

ب -  احملكم��ة التي تنظ��ر في الطع��ون املقدم���ة ض���د أحك���ام مح�اكم الدرجة األولى
       هي محكمة التمييز.

ج� - احملكمة املختصة مبراقبة دستورية القوانني هي محكمة االستئناف العليا.
د - احملاكم العرفية تتكون من قضاة مدنيني.

)   (

)   (
)   (
)   (

احملاكم اخلاصة
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العالقة بني السلطات العامة -  الرقابة والتعاون
مدخل:

التشريع  يقوم على مهمتني أساسيتني هما  األمة بوصفه مؤسسة تشريعية  إن اختصاص مجلس 
والرقابة وفق ما ينص عليه الدستور الكويتي، وللتشريع والرقابة أدواتهما املتعددة، وتلك األدوات كما 
حددها الدستور تنطلق من العالقة بني السلطتني، وقد نظمها الدستور أيضاً مبوجب )املادة 50( من 
الدستور التي نصت على أن »يقوم نظام احلكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً ألحكام 
هذا  في  عليه  املنصوص  اختصاصها  بعض  أو  كل  عن  النزول  منها  سلطة  ألي  يجوز  وال  الدستور. 

الدستور«.

في ضوء املادة السابقة يّتضح أن أساس العالقة هو التعاون بني السلطات وأن التعاون يكون من 
التي حددها  األدوات  تلك  السلطات، ومن  لكل سلطة من هذه  الدستور  التي رسمها  األدوات  خالل 

الدستور الرقابة السياسية والرقابة القضائية، على التفصيل اآلتي:

الرقابة السياسية:
الرقابة السياسية هي الرقابة التي يقوم بها مجلس األمة على أداء السلطة التنفيذية ومتابعة أدائها 

وفق أحكام الدستور.

أدوات الرقابة السياسية:
١ - السؤال البرملاني:

نصت )املادة 99( من الدستور أن »لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن يوّجه إلى رئيس مجلس 
الوزراء وإلى الوزراء أسئلة الستيضاح األمور الداخلة في اختصاصهم....« وبذلك يبرز حق كل عضو 
بتوجيه السؤال البرملاني لرئيس الوزراء أو أحد الوزراء ويتعلق ذلك بطبيعة احلال بالسياسات العامة 

للحكومة.

شروط السؤال البرملاني:
للسؤال البرملاني شروط محددة منها:

أ - أن يكون موقعاً باسم َمْن قام بتوجيهه ِمن األعضاء.
ب - أن يكون مكتوباً بوضوح وإيجاز قدر املستطاع.

ج� - أن يوّجه إلى وزير واحد أو لرئيس الوزراء.
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د -  أال يتجاوز حدود االستفهام واالستيضاح، وأن يكون بعيداً عن التجريح، وأال يتضمن عبارات 
غير الئقة متس كرامة األشخاص أو الهيئات أو املصلحة العليا للبالد.

رئيس  األمة  رئيس مجلس  ويُبلّغ  زمنية محددة،  فترة  اإلجابة ضمن  العضو على  ه� -  أن يحصل 
الوزراء أو الوزير املوجه إليه السؤال فور تقدميه.

بعد ذلك يدرج في أعمال جلسة تالية لتقدمي السؤال، وللوزير املختص أن يطلب التأجيل إلى موعد 
ال يزيد عن أسبوعني شريطة موافقة املجلس، وبعد ورود اإلجابة ملجلس األمة يكون للعضو الذي قدم 

السؤال حق التعقيب على اجلواب مرة واحدة.

2 - طرح موضوع عام للمناقشة:
ميكن ملجلس األمة أن يطرح موضوعاً عاماً للمناقشة بهدف استيضاح موقف السلطة التنفيذية فيه 
وإبداء ما ميكن من ملحوظات عليه، حيث نصت )املادة 112( من الدستور على أنه »يجوز بناء على طلب 
موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس األمة للمناقشة الستيضاح سياسة احلكومة في 

شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر األعضاء حق االشتراك في املناقشة«.

وحق مناقشة موضوع عام يدخل ضمن األدوات السياسية الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية 
يتطلب  وه��ذا  اختصاصها،  في  تدخل  لقضية  التنبيه  أو  ما،  موضوع  في  موقفها  من سالمة  للتأكد 
إيجاد تشريعات تضمن مصلحة البالد وتكفل حتقيق أهداف الدولة، وقد تكون املوضوعات داخلية أو 
خارجية، وقد متت مناقشة العديد من املوضوعات والقضايا املهمة منها على سبيل املثال ال احلصر 

قضية التعليم.

3 - تشكيل جلان التحقيق وجلنة الشكاوى والعرائض:
أ - جلان التحقيق:

تنص )املادة 11٤( من الدستور على أنه »يحق ملجلس األمة في كل وقت أن يؤلف جلان حتقيق أو 
يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من األمور الداخلة في اختصاص املجلس....«.

دعت  معينة  حقائق  ملعرفة  وسيلًة  بوصفها  التحقيق  أهمية جلان  يتضح  السابقة  امل��ادة  في ضوء 
احلاجة والظروف لكشفها والوقوف على تفصيالتها ، وقد مت تشكيل العديد من جلان التحقيق في 

قضايا عامة مثل املال العام والتعليم وغيرها، ومن أهم النقاط املتعلقة بلجان التحقيق:
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< أن يتم تشكيلها من أعضاء املجلس املنتخبني دون الوزراء.
< يطلب تشكيلها خمسة من أعضاء مجلس األمة وأن يوافق املجلس على الطلب.

الشهود، وطلب  استدعاء  مثل  الداخلية  الالئحة  نظمتها  التحقيق صالحيات محددة  للجان  <  أن 
املستندات.

ب - جلنة الشكاوى والعرائض:
تشكل هذه اللجنة وفقاً )للمادة 115( من الدستور التي نصت على أن »يشكل املجلس ضمن جلانه 

السنوية جلنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها املواطنون إلى املجلس......«.

وهذه املادة تبني بشكل واضح حق كل مواطن في مخاطبة مجلس األمة في حال وقوع ضرر عليه 
بسبب أي إجراء تقوم به السلطة التنفيذية، مما يعكس حرص الدستور الكويتي على حتقيق العدالة 

واملساواة بني املواطنني.

باجلهة  ومواجهته  الشكوى  املواطن صاحب  باستدعاء  والشكاوى  العرائض  تقوم جلنة  ما  وع��ادة 
املتخاصم معها، ومن فوائد هذه اللجنة أنها أيضاً متثل قناة اتصال مباشر بالسلطة التشريعية، ومن 

خاللها أيضاً يتم االتصال باجلهات املعنية في السلطة التنفيذية.

4 - االستجوابات:
نصت )املادة 100( من الدستور على أن »لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن يوجه إلى رئيس 
مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في اختصاصهم«  وبشكل عام ميكن النظر 

إلى االستجواب على أنه:

أ - درجة أعلى من السؤال البرملاني الذي مت عرضه سابقاً.
ب -  م��واج��ه��ة أح��د ال����وزراء املعنيني ب��أوج��ه اخل��ل��ل وال��ق��ص��ور ف��ي وزارت����ه وق��د يصل للمحاسبة 

السياسية.
ج� - قد يتطلب جلسة مناقشة بني الوزير والعضو املستجوب )قد يكون أكثر من عضو(.

د - تتم مناقشته بعد )8 أيام( من تقدميه ويحق للوزير طلب تأجليه ملدة أسبوعني.
ه� - قد ينتهي االستجواب بتوصيات للقيام باإلصالحات املطلوبة أو بطلب طرح الثقة في الوزير.

و - ميكن أن يوجه االستجواب إلى رئيس الوزراء، ولكن ال يجوز طرح الثقة به.
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5 - طرح الثقة:
يَُع�دُّ موضوع طرح الثقة حقاً أصياًل ألعضاء مجلس األمة، ويشارك في التصويت على طرح الثقة 
أعضاء مجلس األمة فقط، أي أن الوزراء ال يحق لهم التصويت على طرح الثقة، ومير وفق اخلطوات 

التالية:

ٌع من عشرة أعضاء بعد االستماع جللسة االستجواب. أ - يقدم طلب ُمَوقَّ
ب - يقوم املجلس بالتصويت على طلب طرح الثقة بعد أسبوعني من جلسة االستجواب.

ج� -  إذا حصل طرح الثقة على األغلبية العادية يَُع�دُّ الوزير الذي طرحت فيه الثقة مستقياًل من 
منصبه، من تاريخ طرح الثقة به.

الرقابة القضائية
متارس السلطة القضائية رقابة على أعمال السلطتني التشريعية والتنفيذية، وذلك لضمان التزام 

ِكال السلطتني مببدأ املشروعية، وميكن توضيح هذه الرقابة بالتالي:

الرقابة على أعمال السلطة التشريعية:
يتم ذلك مبا يلي:

1 - يجب أال تتعارض القوانني التي تصدر من السلطة التشريعية مع نصوص الدستور.
ال��دس��ت��وري��ة بعدم  ل��م حتكم احملكمة  م��ا  ال��دس��ت��ور تبقى س��اري��ة  م��ع  ال��ت��ي تتعارض  2 -  ال��ق��وان��ني 

دستوريتها.
احملكمة الدستورية:

مت إنشاء احملكمة الدستورية عام 197٣م و تتكّون احملكمة الدستورية من خمسة مستشارين كويتيني 
يختارهم مجلس القضاء األعلى من محكمة التمييز أو محكمة االستئناف، وحكم احملكمة الدستورية 

ملزم لألطراف كافة ولسائر احملاكم.

ويتم رفع الدعوى أمام احملكمة الدستورية بطلب من مجلس األمة أو مجلس الوزراء، أما األفراد 
فليس لهم احلق في التقدم مباشرة إلى احملكمة الدستورية، وإمنا يكون ذلك عن طريق احملاكم العادية، 
والتي تقوم بدورها بإحالة الدعوى إلى احملكمة الدستورية للنظر في دستورية القانون محل الطعن 

أوعدم دستوريته واحلكم بإلغائه.
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ولهذه احملكمة االختصاصات التالية:
1 - تفسير النصوص الدستورية وينعقد لها وحدها هذا االختصاص دون احملاكم األخرى.

2 - الفصل في املنازعات املتعلقة بدستورية القوانني واملراسيم بقوانني واللوائح.
٣ - الطعون اخلاصة بانتخاب أعضاء مجلس األمة أو صحة عضويتهم.

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية:
أهم ما مييز عمل السلطة التنفيذية ضرورة احترامها للقانون واملساواة وعدم التمييز بني أفراد 
املجتمع في حال تطبيق القانون، وفي حال وصفت أعمالها بعدم املشروعية من جهة صدور قرارات 
إدارية ضمن وظائفها ال حتقق املصلحة العامة، أو تخالف التشريعات األعلى مرتبة )درجة( منها، هنا 

يحق للقضاء اإلداري إذا تبني له عدم املشروعية أن يحكم بإلغاء القرارات اإلدارية املخالفة للقانون.

حل مجلس األمة:
ن  قد تتأزم العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية فتتوقف عجلة احلياة السياسية وهنا مكَّ
لكافة  جماعية  إقالة  هو  املجلس  وحل  األم��ة.  مجلس  حل  من  البالد  أمير  السمو  الدستور صاحب 
أعضائه املنتخبني وذلك بهدف الرجوع إلى الشعب النتخاب مجلس جديد. وقد نظم الدستور هذه 
الوسيلة بشكل محكم، فأوجب أن يكون احلل مبرسوم مسبب حتى يتسنى للشعب االطالع على مبررات 
احلل، وأاّل يحل املجلس لذات األسباب مرتني، وأن جترى االنتخابات خالل الشهرين التاليني لصدور 
مرسوم احلل، وإال اعتبر احلل كأنه لم يكن، ويسترد املجلس املنحل كامل صالحياته، ويحق ألعضائه 

االجتماع، ويستمر احلال كذلك إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.
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األنشطة والتقومي
١ - ما املقصود بالرقابة السياسية ؟

........................................................................................................
........................................................................................................

2 -  نص الدستور الكويتي على حق عضو مجلس األمة في توجيه السؤال البرملاني إال أنه 
حدد بعض الشروط اخلاصة بالسؤال البرملاني. وضح هذه الشروط.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
3 - عّلل:

أ - تشكيل جلان التحقيق.
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - إلغاء القوانني املتعارضة مع الدستور.
........................................................................................................
........................................................................................................

4 - اكتب مذكرة مختصرة عن كل مما يأتي:
أ - طرح موضوع للمناقشة كأداة من أدوات الرقابة البرملانية.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
ب - االستجوابات التي تتم في مجلس األمة.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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5 - اذكر اخلطوات التي يتم من خاللها طرح الثقة في الوزير.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - اذكر احلاالت التي تتم من خاللها الرقابة القضائية على السلطة التشريعية.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

7 - ما أهم اختصاصات احملكمة الدستورية ؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

8 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء فهمك :
أ - السؤال الذي يوجه من قبل عضو مجلس األمة لرئيس الوزراء و للوزراء يسمى السؤال ........
ب - باإلمكان طرح موضوع عام للمناقشة إذا وقع من أعضاء مجلس األمة وعددهم ..............
ج� - تتم مناقشة االستجواب بعد ثمانية أيام ويجوز تأجيله ملدة ....................................
د - عند طرح الثقة في أي وزير يجب أن يوقع على ذلك أعضاء مجلس األمة ويكون عددهم .....
ه� - أُنِْشئت احملكمة الدستورية عام .................................................................
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9 - اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يلي:
أ - عند توجيه السؤال البرملاني ألحد الوزراء يحق للوزير طلب التأجيل ملدة:

)أسبوع - أسبوعني - ثالثة أسابيع  - أربعة أسابيع(.

ب - تتكون احملكمة الدستورية من مستشارين كويتيني عددهم:

)اثنان - ثالثة - أربعة - خمسة(.

10 - ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:
أ - الرقابة السياسية هي الرقابة التي يقوم بها مجلس األمة على السلطة القضائية.

ب - م��ن شروط السؤال البرملاني أن يوجه إلى وزير واحد أو لرئيس الوزراء.
ج� - يجوز طرح موضوع عام للمناقشة إذا وقع االقتراح من خمسة أعضاء.

د - االستجواب البرملاني يعد أعلى من السؤال البرملاني.
ه� - تختص احملكمة الدستورية في الفصل بني النزاعات املتعلقة بدستورية القوانني.

)   (
)   (
)   (
)   (
)   (
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التطور التاريخي حلقوق اإلنسان
مدخل:

ارتبطت حقوق اإلنسان بوجود اإلنسان ذاته، لذلك التصقت به منذ خلقه ا&، وهذه احلقوق ال ميكن 
املساس بها أو التعّدي عليها، ألن مصادرتها أو رفضها تعني تعدياً على اإلنسان وتقلياًل من شأنه، وقبل 
كل ذلك عدم احترامه وتقديره، وحقوق اإلنسان ُوِجدت بشكل طبيعي وأخذت تتطور بتطور اإلنسان 
الذي أخذ يبحث عن حقوقه، ويطالب بها نتيجة حرمانه منها، ومن ثمَّ ازداد وعيه وإدراكه وحاجته لها 

ومطالبته بها من دون تنازل عنها.

وقد كانت أولى احلقوق التي طالب بها اإلنسان احلق في احلياة، ألن هذا احلق يضمن عيشه ووجوده 
واستمرارية حياته، ثم توالت املطالبة بحقوقه األخرى نتيجة ملا عاناه من ظلم واضطهاد وإزهاق أرواح 
ففي  السياسية،  والثورات  في احلركات  ما جتسد  وهذا  عادلة،  أو محاكمة  دون قضاء  من  األبرياء 
مت وثيقة تعرف باملاجنا كارتا Magna Carta عام 1215م تتضمن بعض احلريات التي  إجنلترا ُقدِّ
منحها امللك، وفي عام 16٨9م قدمت وثيقة احلريات، وجاء في استقالل الواليات املتحدة عام 1776م 
ما تضمنته وثيقة احلقوق، وبعد الثورة في فرنسا أُصِدرت وثيقة اإلعالن عن حقوق اإلنسان واملواطن 

عام 17٨9م.

بعد ذلك ظهرت املطالبة باحلقوق األخرى لإلنسان )سيتم احلديث عنها الحقاً( إلى أن أقرتها الدول 
في دساتيرها لتلزم نفسها بها أمام شعبها واملجتمع الدولي.

أنواع حقوق اإلنسان:
إذا كان حق اإلنسان في احلياة والكرامة اإلنسانية أولى احلقوق التي نودي بها، فإنَّ هذه احلقوق 
تطورت وتشعبت بسبب تطور املجتمع والفهم الصحيح حلقوق اإلنسان واإلميان بها، إلى أن أصبحت 
تلك احلقوق متعلقة بذات الفرد وإنسانيته ووجوده ، وقد أطلق عليها احلقوق الفردية أو احلقوق املدنية 
والسياسية، وأطلق على احلقوق األخرى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ألن لها طابعاً 

اجتماعياً،  وميكن توضيحها مبا يأتي:

الفصل األول
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١ - احلقوق املدنية والسياسية:
ولهذه احلقوق السمات اآلتية:

أ - هذه احلقوق ذات طابع فردي وترتبط بوجود اإلنسان.
ب - يطلق على هذه احلقوق اسم احلقوق الطبيعية لإلنسان.

جـ - ليس للدولة أن تتدخل في هذه احلقوق أو تصادرها.
د -  من أمثلة هذه احلقوق احلق في )احلياة - الكرامة اإلنسانية - حرية االعتقاد - حرية الرأي 

والتعبير(.
٢ - احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

ولهذه احلقوق السمات اآلتية:
أ - هذه احلقوق ال ميكن أن تتحقق إال من خالل وجود الدولة ودعمها.

ب - تتميز بأنها ذات طابع اجتماعي.
جـ -  تختلف الدول في نظرتها لتلك احلقوق، وذلك حسب قدرتها املالية والفنية على حتقيقها، 
التعليم  من جعل  التي متكنها  والفنية  املالية  القدرة  لديها  الــدول  بعض  املثال:  فعلى سبيل 
مجانياً في كل املراحل، بينما هناك دول تكتفي بالتعليم املجاني في املراحل األولى بسبب 

ضعف إمكاناتها املالية.
د - من أمثلة هذه احلقوق احلق في )التعليم - الرعاية االجتماعية - العمل(.
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األنشطة والتقومي

١ - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:
أ - أولى احلقوق التي طالب بها اإلنسان احلق في .................................................
ب - أعلنت وثيقة حقوق اإلنسان واملواطن عام 17٨9م في دولة تسمى ............................
جـ - احلقوق املدنية والسياسية لإلنسان يطلق عليها اسم احلقوق .................................

٢ - اختر التكملة الصحيحة من بني القوسني لكل عبارة مما يأتي:
أ - صدر العهدان الدوليان حلقوق اإلنسان عام:

)1964م - 1965م - 1966م - 1967م(.
ب - ظهرت وثيقة املاجنا كارتا عام 1٢15م في:

)الواليات املتحدة األميركية - فرنسا - إيطاليا - إجنلترا(.
جـ - الوثيقة التي صدرت في إجنلترا عام 16٨9م تسمى وثيقة:

)املطالبات - احلريات - احلقوق - االلتزامات(.
د - تطورت حقوق اإلنسان وتشعبت عبر التاريخ بسبب:

)تطور املجتمع - الفهم الصحيح لها - اإلميان بها - كل ما سبق(.
هـ - أولى احلقوق التي طالب بها اإلنسان هو حقه في:

)احلرية - العدالة - التعليم - احلياة(.
: }  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ { ٣ - قال ا& عزَّ وجلَّ

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   }   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   وجل:  عز  ا&  وقال 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ { 

في اآليتني الكرميتني ما يشير إلى تكرمي ا& لإلنسان ورعاية حقه في احلياة. وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

(سورة التني - اآلية 4)

(سورة املائدة - اآلية ٣٢)
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4 - رّتب حقوق اإلنسان حسب اجلدول:
حماية احلرية الشخصية - التعليم - احلماية من العبودية - االعتقاد - التجمع - حترمي العمل 
القسري - احلماية القضائية - الضمان االجتماعي - السكن - التنقل والسفر - املشاركة في الشؤون 
حترمي   - االجتماعية  اخلدمات   - العامة  الوظائف  تولي   - املــســاواة   - الصحية  الرعاية   - العامة 

التعذيب.

احلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعيةاحلقوق املدنية والسياسية

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

5 - بوصفك متعلمًا... اذكر أهم حقوقك التربوية وأهم واجباتك التي تقابلها.
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - قال نبينا -]- في خطبة الوداع )حجة الوداع(:
»أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً، ولكم عليهن حق... فاتقوا ا& في النساء واستوصوا بهن خيراً«.

تضمنت هذه اخلطبة اجلامعة كثيراً من حقوق اإلنسان. استخلصها.

........................................................................................................

........................................................................................................
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مفاهيم حقوق اإلنسان وأهميتها
مدخل:

ملكانتها  وذلك  والــدول؛  األفــراد  اهتمام  على  استحوذت  التي  العاملية  القضايا  من  اإلنسان  حقوق 
في حياتنا املعاصرة، ولكن  تناولها أمراً جديداً  انتهاكها، ولم يكن  وأهميتها وخطورة ما يترتب على 
العديد من املستجدات جعلت هذه احلقوق تأخذ موقع الصدارة أكثر من أي وقت مضى، فقد تطور 
االهتمام بها مع تطور حياة اإلنسان واتساع نشاطاته وتنوعها، من هنا ازدادت احلاجة إلى القوانني 

والتشريعات املتعلقة بها، لتغطي حياة اإلنسان، وتضع الضوابط امُلَْكمة للمحافظة عليها.

مفهوم حقوق اإلنسان:
هي املتطلبات األساسية التي يحميها القانون وحتقق لإلنسان السعادة والعيش الكرمي، ويتمتع بها 

جميع األفراد من دون متييز أو فروق بينهم أو أية اعتبارات أخرى.

أهمية حقوق اإلنسان:
إن االهتمام بحقوق اإلنسان كان دائماً الشغل الشاغل لإلنسان نفسه؛ ألنها حقوق مرتبطة بحياته 
والزمة لنشاطاته، ولذلك ال عجب أن تتم املطالبة بها على املستوى الفردي حيناً واجلماعي أحياناً، 

والدولي في كثير من األحايني.

أن  إال  الوضعية،  والقوانني  السماوية  الديانات  في  اإلنسان  بحقوق  املناداة  ِقــَدم  من  الرغم  وعلى 
القرن العشرين يَُعدُّ أهم الفترات التي تسارعت فيها حركات املطالبة بحقوق اإلنسان فقد شهد حربني 
عامليتني، وكثرت فيه حركات التحرر واالستقالل، وبرزت اعتداءات وانتهاكات حلقوق اإلنسان في بعض 
الدول باإلضافة إلى تنوع حقوق اإلنسان وتطورها في هذا القرن، مما أعطاها أهمية واهتماماً كبيراً 

لدى الدول في وقتنا احلاضر، ويرجع هذا االهتمام لألسباب اآلتية:

١ - أّن حقوق اإلنسان أصبحت مطلباً عاملياً، ولم تعد املطالبة بها فردية أو إقليمية.
2 - أّن االهتمام بحقوق اإلنسان أصبح كاشفاً عن تطور الدول حضارياً ودميقراطياً.

ز مفاهيم السلم واألمن وقيمهما إقليمياً ودولياً. ٣ - أّن انتشار ثقافة حقوق اإلنسان عزَّ
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التي  انتهاكات حقوق اإلنسان  الكثير من  التقّدم في اإلعالم ووسائل االتصال كشف عن  4 -  أّن 
أثناء  في  االنتهاكات  هذه  من  يقع  ما  أو  منها،  الدكتاتورية  وبخاصة  األنظمة  بعض  ترتكبها 

النزاعات العسكرية.

السمات العامة حلقوق اإلنسان:
أصبحت حلقوق اإلنسان سماٌت عامٌة نتيجة للمطالبات العاملية املستمرة، وهو ما ساعد على وضوح 

هذه احلقوق وانتشارها، من هذه السمات:

١ - أنَّ أغلبها حقوق طبيعية ُوِجَدْت مع وجود اإلنسان.
2 - أنَّها حقوق عامة لكل الناس دون متييز ألسباب عرقية أو دينية أو طائفية أو غيرها.
٣ - أنَّها شاملة تغطي حياة اإلنسان كافة مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

4 - أنَّ التشريعات والقوانني امللية والعاملية حتمي هذه احلقوق وتزيد منها.
5 - أنَّ انتهاكها ومصادرتها أمٌر مرفوٌض إقليمياً ودولياً؛ ألنه انتهاك حلياة اإلنسان.

6 -  أنَّها متطورة بتطور حياة اإلنسان وتنُّوع متطلباته، فقد بدأت باحلقوق األساسية مثل احلق في 
احلياة واحلق في الكرامة، إلى أن وصلت إلى احلق في التسلية، واحلق في الترفيه.

مصادر حقوق اإلنسان:
إنَّ تطور حقوق اإلنسان ووضوح القوة القانونية والتشريعية التي تعمل على حماية هذه احلقوق - 

يرجع إلى قوة مصادر تلك احلقوق وتنُّوعها على مر العصور، وهذه املصادر هي:

- املصادر الدينية: أواًلً
شكلت الديانات السماوية مصدًرا ُمهماً من مصادر حقوق اإلنسان؛ ألنها املعنْيَّة برعاية اإلنسان 

وحماية حياته، وحتقيق سعادته واحلفاظ على كرامته مصداقاً لقوله تعالى:

}ک  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ{

ومن أمثلة ذلك:
١ - حمايتها حلياته بتحرمي القتل واالنتحار وكل ما يزهق روح اإلنسان.

(سورة اإلسراء - اآلية 70)
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2 - احترامها حريات اإلنسان العامة.
٣ - دعوتها لسالمة اإلنسان جسماً وعقاًل وروحاً.

4 - تشريعها للعقوبات واجلزاءات التي بينتها في حالة االعتداء على حقوق اآلخرين.
ثانيًاً - املصادر الفكرية والسياسية:

نتج عن تفاعل اإلنسان مع أفراد مجتمعه طرح أفكار ومطالبات تتعلق بحقوق اإلنسان منها:

١ - اجلوانب الفكرية:
ّذر من انتهاكها. وهي مجموعة األفكار العامة التي تنادي بحقوق اإلنسان وحرياته وتحُ

٢ - اجلوانب السياسية:
وهي اجلوانب التي طابعها سياسي مثل:

أ - النظريات السياسية: وهي التي تبني عالقة الفرد بالنظام السياسي وحقوقه وواجباته.
ب -  الثورات السياسية: وهي احلركات التي قامت ضد االستبداد والظلم والطغيان على مر العصور.

ثالثًاً - املعاهدات واالتفاقيات الدولية:
تشكل املواثيق الدولية مصدراً مهماً من مصادر حقوق اإلنسان، من خالل بنودها والتوقيع عليها، 

وإدراج بعض موادها في الدساتير واألنظمة الداخلية،من أهم تلك املعاهدات:

١ - اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 194٨م.
2 - العهدان الدوليان حلقوق اإلنسان عام 1966م.

٣ - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة عام 1979م.
4 - اتفاقية حقوق الطفل عام 19٨9م.

وسوف تتكرر اإلشارة إلى هذه املواثيق الدولية في الدروس الالحقة عند تناول كل حق من حقوق 
اإلنسان تفصياًل.

رابعًاً - الدساتير واألنظمة الداخلية:
يَُعدُّ الدستور القانون األعلى للدولة، وهو الذي ينظم السلطات العامة، ويحدد احلقوق واحلريات 

العامة لألفراد، فهو بذلك مصدر من مصادر حقوق اإلنسان من خالل تأكيده:
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١ - النص على حقوق اإلنسان في مواد الدستور.
2 - حتديد مسؤولية الدولة في مراعاة حقوق اإلنسان واملافظة عليها.

٣ - احلماية الدستورية والقانونية لتلك احلقوق.
نصوصاً  َن  تََضمَّ فقد  الكويتي،  الدستور  اإلنسان  بحقوق  كبير  بشكل  اهتمت  التي  الدساتير  ومن 

واضحة ومواداً صريحة شملت جميع حقوق اإلنسان، كما سنرى في الدروس القادمة.
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األنشطة والتقومي

١ -  جاء في مفهوم حقوق اإلنسان أنها )املتطلبات األساسية التي يحميها القانون، وتقق 
أو فروق  األفــراد من دون متييز  بها جميع  ويتمتع  الكرمي،  والعيش  السعادة  لإلنسان 

بينهم أو أية اعتبارات أخرى(.
في ضوء فهمك للتعريف السابق أجب عما يأتي :

أ - ما املقصود باملتطلبات األساسية التي يحميها القانون؟
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - وّضح ما تدل عليه كلمة )فروق( مع ضرب أمثلة عليها.
........................................................................................................
........................................................................................................

جـ - ما أثر حرمان الفرد من ممارسة حقوقه؟
........................................................................................................
........................................................................................................

٢ - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها :
كان القرن العشرون حافاًل بأحداث دامية عديدة اُنِتهَكت خاللها حقوق اإلنسان واُمِتهنَت كرامته، 
فقد وقعت حربان عامليتان خلّفتا دماراً كبيراً أصاب شعوباً كثيرة، َوُكثَر عدد القتلى واملعاقني، وزادت 
حاالت التشرد واحلرمان واالمتهان، وأعقب ذلك ظهور حركات حتّرر ومطالبات متواصلة حلق تقرير 
املنظمات  تشكيل  إلى  وسعت  الــدول  بعض  نشطت  لذا  الكرمي؛  والعيش  السلم  والبحث عن  املصير، 

العاملية التي حتمي حقوق اإلنسان، وتعمل على نشر ثقافة هذه احلقوق.

أ - ضع عنواناً مناسباً للفقرة.
........................................................................................................
........................................................................................................
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ب - علّل تسارع املطالبة بحقوق اإلنسان خالل القرن العشرين.
........................................................................................................
........................................................................................................

٣ - ما األسباب التي يرجع إليها اهتمام الدول بحقوق اإلنسان؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

4 - اذكر أربعًا من السمات العامة حلقوق اإلنسان.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

بها.        املتعلقة  واالتفاقيات  اإلنسان  التي صيغت منها تشريعات حقوق  املصادر  5 -  تعّددت 
بنّي أهمية دور كل نوع من املصادر اآلتية:

أ - املصادر الدينية:
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - املصادر الفكرية والسياسية:
........................................................................................................
........................................................................................................

جـ - الدساتير واألنظمة الداخلية:
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - اشرح ما يأتي:
أ - أصبحت حقوق اإلنسان عاملية:

........................................................................................................

........................................................................................................
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ب - العالقة التي تربط بني تطور الدول حضارياً ودميقراطياً واهتمامها بحقوق اإلنسان:
........................................................................................................
........................................................................................................

جـ - حقوق اإلنسان حقوق طبيعية وجدت مع وجوده:
........................................................................................................
........................................................................................................

د - حقوق اإلنسان حقوق تطورية:
........................................................................................................
........................................................................................................

7 - اكتب تقريرًا مختصرًا عن:
أ - اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

ب - العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان.
٨ - - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك:

أ - املتطلبات األساسية التي يحميها القانون وحتقق سعادة اإلنسان وهي عامة دون متييز تسمى........

ب - تسارعت حركات املطالبة بحقوق اإلنسان في القرن............................................
جـ - وجدت حقوق اإلنسان مع اإلنسان ذاته، لذلك فهي حقوق.....................................
د - صدرت اتفاقية حقوق الطفل عام................................................................

9 - اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي وضع عالمة حولها:
أ - صدر العهدان الدوليان حلقوق اإلنسان عام:

)196٣م  - 1964م - 1965م  - 1966م(.
ب - عندما تغطي حقوق اإلنسان حياة اإلنسان كافة فهذا يعني أنها:

)طبيعية - قانونية  - شاملة - استثنائية(.
جـ - أكدت الدساتير حقوق اإلنسان من خالل:

)النص عليها - حتديد مسؤولية الدولة  - احلماية الدستورية - كل ما سبق(.
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10 - أكمل املخطط السهمي اآلتي:

١١ - اكتب املفهوم املناسب أمام كل عبارة مما يأتي :
لإلنسان  يحقق  ووجودها  القانون،  يحميها  التي  األساسية  املتطلبات  هي  أ    - )                 (  

سعادته.
ب  - )                 (  هي النظريات التي تبني عالقة الفرد بالنظام السياسي وحقوقه وواجباته.

التي قامت ضد االستبداد والظلم والطغيان على  جـ - )                 (  هي احلركات السياسية 
مرالعصور.

واحلريات  احلقوق  ويحدد  العامة  السلطات  ينظم  للدولة،  األعلى  د  - )                 (   القانون 
العامة لألفراد.

1٢ - اقرأ كل عبارة مما يأتي بعناية ثم ضع عالمة )✓( أمام ما يناسبها في اجلدول اآلتي:

ال  أوافقأوافقالعبارةم

    إن وجود احلقوق املرتبطة باإلنسان حتقق له السعادة١
االهتمام بحقوق اإلنسان ال يعكس تطور الدول حضارياً ودميوقراطيا٢ً

اقتصرت املطالبة بحقوق اإلنسان على املستوى الفردي٣
من سمات حقوق اإلنسان أن أغلبها حقوق طبيعية.4
الدستور الكويتي من الدساتير التي اهتمت بشكل كبير بحقوق اإلنسان5

الفكرة السياسية .....................................................................................

..............................

.............................. النظريات

مصادرحقوق اإلنسان
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التنظيم الدولي حلقوق اإلنسان
مدخل:

شهد القرن العشرون حربني عامليتني أكلتا األخضر واليابس. ففي الفترة من سنة 1914م إلى سنة 
191٨م كانت احلرب العاملية األولى، وفي الفترة من سنة 19٣9م إلى سنة 1945م كانت احلرب العاملية 
الثانية، وفي كلتا احلربني تعرض العالم لدمار لم يُشهد له مثيٌل في التاريخ اإلنساني من حيث عدد 

الضحايا أو حجم اخلسائر املادية واالقتصادية والثقافية والنفسية.

وكان من نتائج هاتني احلربني اختفاء دول وظهور دول أخرى مكانها، واندثار إمبراطوريات وظهور 
قوى عاملية جديدة على أنقاضها، مما وّلد لدى املجتمع اإلنساني حالة فظيعة من اخلوف على مصيره 
ومستقبله، خصوصاً بعد احلرب العاملية الثانية التي استُخدمت فيها أسلحٌة فتاكة فاقت في تدميرها 
كل تصور وهددت الوجود البشري على األرض، منها األسلحة النووية والكيماوية. فكان ال بد للمجتمع 
إلى  التكتل وتنسيق اجلهود ملنع تكرار ما حدث خالل السنوات السابقة. وهكذا ظهرت  الدولي من 
الوجود منظمة األمم املتحدة سنة 1945م والتي أخذت على عاتقها تنسيق اجلهود الدولية والعمل على 

جتنيب املجتمع الدولي حالة شبيهة بتلك التي حدثت خالل السنوات الست السابقة على نشوئها.

بداية االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان:
بدأ االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان بشكل واسع في أعقاب ظهور األمم املتحدة عام 1945م. فقد 
أدرك واضعو ميثاق األمم املتحدة آنذاك أن جتاهل حقوق اإلنسان خالل السنوات السابقة كان أحد 
أسباب احلروب التي جلبت لإلنسانية ذلك الدمار والهالك، وكانت سبباً في تبديد الثروات وتعطيل 
الكثير من مشروعات التنمية والنهضة في العديد من دول العالم. ولذلك عملت األمم املتحدة على 
تعزيز حقوق اإلنسان ودعمها على املستوى الدولي، من خالل ما تقوم به من دراسات، وما تقدمه من 

تقارير، وما تصدره من إعالنات، وما تعده من مشروعات اتفاقيات دولية والتي منها:

أواًل -  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 194٨م:
األمم  اإلنسان تصدر عن  بحقوق  وثيقة شاملة خاصة  أول  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعــالن  يَُعـدُّ 
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املذكور على شكل  العامة اإلعــالن  العاشر من ديسمبر سنة 194٨م أصــدرت اجلمعية  املتحدة ففي 
توصية غير ملزمة قبلت به أكثر دول العالم، لعلمها بأنه ال يضع عليها التزامات قانونية محّددة، فهو 
عبارة عن توجيهات تهتدي بها الدول حال تعاملها مع حقوق اإلنسان؛ ولذلك فلم يكن من املستغرب أن 

يتضمن اإلعالن الكثير من حقوق اإلنسان بغض النظر عن إجماع الدول عليها.

 وقد جاء اإلعالن في ثالثني مادة تضمنت العديد من حقوق اإلنسان األساسية منها:

١ - احلق في املساواة والكرامة اإلنسانية.
2 - احلق في امللكية.
٣ - احلق في التعليم.

4 - عدم جواز االعتقال أو االحتجاز التعسفي.

ثانيًا - العهدان الدوليان لعام 1966م:
بعد ُمضيِّ ما يقارب عقدين على صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، أصبح هناَك تقبُّل عاملي 
خاصتني  ملزمتني  دوليتني  اتفاقيتني  على صدور  هذا  ساعد  وقد  اإلنسان،  الدولي حلقوق  للتنظيم 
بحقوق اإلنسان عام 1966م ُسّميتا بالعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان: األول خاص باحلقوق املدنية 
والسياسية وتتضمن 5٣ مادة، والثاني خاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتتضمن ٣1 
مادة. وما مييز العهدين الدوليني أنهما يضعان التزامات قانونية محددة على الدول التي تنضم إليهما 

ال يجوز لها التهرب منها، وقد ورد فيهما الكثير من حقوق اإلنسان.

أ - العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:
ومن أهم احلقوق التي جاءت فيه:

١ - احلق في تقرير املصير.
2 - احلق في احلياة.

٣ - حترمي الرق والعبودية.
4 - احلق في املساواة.
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ب - العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
ومن أهم احلقوق التي جاءت فيه:

١ - احلق في العمل.
2 - حماية األسرة ومساعدتها.

٣ - احلق في التعليم والتعلم.
4 - احلق في املشاركة في احلياة الثقافية والتقدم العلمي وتطبيقاته.

ثالثًا - اتفاقيات أخرى:
عامة،  احلقوق  فيها  جاءت  والتي  الدوليني،  والعهدين  اإلنسان  العاملي حلقوق  لإلعالن  باإلضافة 

صدر العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق محددة لإلنسان منها:

١ - االتفاقية اخلاصة مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها عام 194٨م.
2 - االتفاقية اخلاصة بحقوق املرأة السياسية عام 195٣م.

٣ - االتفاقية اخلاصة مبناهضة التعذيب عام 19٨4م.
4 - االتفاقية اخلاصة بحقوق الطفل عام 19٨9م.
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األنشطة والتقومي

١ - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:
أ - مت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام...........................................................
ب - أنشأت منظمة األمم املتحدة عام ..............................................................
جـ - صدر العهدان الدوليان حلقوق اإلنسان عام ...................................................

٢ - اختر التكملة الصحيحة مما بني القوسني لكل عبارة مما يأتي:
أ - أنشئت منظمة األمم املتحدة عام:

)1945م - 1946م - 1947م - 194٨م(.
ب -  يتضمن العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مواد عددها:

)ثالثون - إحدى وثالثون - اثنتان وثالثون - ثالث وثالثون(.
جـ - انتهت احلرب العاملية األولى عام:

)1915م - 1916م - 1917م - 191٨م(.

٣ - - علل ما يأتي:
أ - صعوبة وضع قانون عاملي حلقوق اإلنسان في بداية عهد األمم املتحدة.

........................................................................................................

ب - ظهور منظمة األمم املتحدة.

........................................................................................................

جـ - قبول كثير من دول العالم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 194٨م.

........................................................................................................

4 - اذكر أهم احلقوق األساسية التي تضمنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 194٨م.
........................................................................................................
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5 - اكتب أهم احلقوق التي وردت في العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان حسب اجلدول:

العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية

6 - ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة مما يأتي:
أ - صدقت دولة الكويت على العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.

ب - يعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وثيقة ملزمة للدول.
جـ - كفل الدستور الكويتي للمواطن حقوقاً متنوعة جاءت منسجمة مع االتفاقيات الدولية.

7 - اقرأ النص اآلتي ثم أجب عما بعده من أسئلة:
املتأصلة في جميع  بالكرامة  االعتراف  كان  »ملا  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعــالن  ديباجة  جاء في 

أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس احلرية والعدل والسالم في العالم.

وملا كان تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير اإلنساني.

وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من 
الفزع والفاقة.

وملا كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان لكي ال يضطر املرء آخر األمر إلى 
التمرد على االستبداد والظلم.

وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت في امليثاق من جديد إميانها بحقوق اإلنسان األساسية 
وبكرامة الفرد وَقْدره، ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي 

االجتماعي ُقدًما، وأن ترفع مستوى احلياة في جو من احلرية أفسح.

وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم املتحدة على ضمان اّطراد مراعاة حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية واحترامها.

)  (
)  (
)  (
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فإنَّ  التعهد-  بهذا  التام  للوفاء  الكبرى  األهمية  واحلريات  احلقوق  لهذه  العام  لــإلدراك  كان  وملا 
اجلمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه املستوى املشترك الذي ينبغي أن 
تستهدفه الشعوب واألمم كافًة؛ حتى يسعى كل فرد وهيئة في املجتمع واضعني هذا اإلعالن نصب 
إجراءات  واتخاذ  والتعليم،  التربية  واحلريات، عن طريق  احترام هذه احلقوق  لتوطيد  دائماً  أعينهم 
مطردة قومية وعاملية لضمان االعتراف بها ومراعاتها بصورة عاملية فّعالة بني الدول األعضاء ذاتها 

وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطانها«.

ن النص السابق مجموعة من حقوق اإلنسان. أ - تضمَّ
استخلصها في صياغة موجزة.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
ب - اشرح العبارة التي تتها خط في النص السابق.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
ح من خالل النص: جـ - وضِّ

١ - أهمية القانون الدولي في حماية حقوق اإلنسان.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

2 - اآلثار املترتبة على عدم احترام حقوق اإلنسان.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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د - ما دور التربية والتعليم في تعزيز حقوق اإلنسان في رأيك؟
)استعن مبا جاء في النص السابق(.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
٨ -  ابحث في مصادر املعلومات )مكتبة املدرسة ـ املكتبة العامة ـ اإلنترنت...( عن احلقوق 
املشار إليها أدناه في كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 194٨م، والعهد الدولي 
باحلقوق  اخلــاص  الدولي  والعهد  1966م،  لعام  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلــاص 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966م، مبينًا رقم املادة التي نصت على هذا 

احلق:
اإلعالن العاملي

 حلقوق 
اإلنسان

العهد الدولي 
اخلاص باحلقوق
 املدنية والسياسية

العهد الدولي اخلاص 
باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

حرية التنقل

حرية التعبير

احلق في املساواة

احلق في احلياة

النات
اإلع

احلق
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األمم املتحدة وحقوق اإلنسان
مدخل:

تضمن ميثاق األمم املتحدة - الذي يعد القانون املنظم لعملها - الكثير من النصوص القانونية التي 
تهدف إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان على املستوى الدولي، واحلفاظ على كرامته وإنسانيته، والدفع 
باجتاه تطوير العالقات الدولية وفق املصالح املشتركة التي تخدم اإلنسان في كل مكان في العالم، 
وتسعى إلى تشجيع الدول على احترام حقوق اإلنسان وحرياته بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو 

الدين، وإزالة ما يتعرض له من ظلم واضطهاد بعض الدول املتسلطة واملنتهكة حلقوقه وكرامته.

َد ألجهزتها الرئيسة بالعمل على حتقيق أهدافها،  إّن ميثاق األمم املتحدة الذي صدر عام 1945م َعِهِ
ومن أهم هذه األجهزة: اجلمعية العامة ومجلس األمن الدولي واملجلس االقتصادي واالجتماعي واألمانة 

العامة، ولكل جهاز من هذه األجهزة َدوٌر في مجال حقوق اإلنسان، وذلك على النحو اآلتي:

١ - اجلمعية العامة:
تتكون اجلمعية العامة من جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة، ومن بعض اختصاصاتها:

أ - مناقشة أية مسألة أو أمر يتعلق بحقوق اإلنسان.
ب - إصدار توصيات غير ملزمة فيما يتعلق بإشاعة احترام حقوق اإلنسان.

جـ - القيام بدراسات متعلقة بحقوق اإلنسان وتقدمي تقارير بذات اخلصوص.
د - إعداد مشروعات التفاقيات متعلقة بحقوق اإلنسان.

وقد قامت اجلمعية العامة ببعض األنشطة اخلاصة بحقوق اإلنسان مثل:
أ - إصدار العديد من اإلعالنات املتعلقة بحقوق اإلنسان.

ب -  الدعوة لعقد مؤمترات دولية ملناقشة اتفاقيات دولية خاصة بحقوق اإلنسان، ونتج عنها إقرار 
هذه االتفاقيات بالفعل.

جـ -  تشكيل العديد من جلان تقّصي احلقائق للكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان في بعض دول 
تسعينيات  في  وبوروندي،  وروانــدا،  والصومال،  والهرسك،  والبوسنة  فلسطني،  مثل:  العالم 

القرن املاضي.
د -  استحداث »مجلس حقوق اإلنسان عام 2006م«، ومقره مدينة »جنيف« بسويسرا ومن مسؤولياته 
حماية حقوق اإلنسان وحرياته بال متييز، والعمل على منع انتهاكها، وتطوير تعليم حقوق اإلنسان.
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٢ - مجلس األمن الدولي:
يتكون مجلس األمن الدولي من 15 دولة، منها 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض )الفيتو(، ويُعّد 
هذا املجلس اجلهاز الرئيس املختص بحفظ األمن والسلم الدوليني، لذلك ال ينعقد له االختصاص في 
مسائل حقوق اإلنسان إال إذا كانت هناك انتهاكات خطيرة لها تؤدي إلى تهديد األمن والسلم الدوليني، 

كما حدث في كل من البوسنة والهرسك، والصومال، ورواندا.

٣ - املجلس االقتصادي واالجتماعي:
يتكون هذا املجلس من 54 دولة، ومن عمله اخلاص بحقوق اإلنسان:

أ - تطوير حقوق اإلنسان وتشجيع املجتمع الدولي على احترامها.
ب - إعداد مشروعات اإلعالنات واالتفاقيات اخلاصة بحقوق اإلنسان.

جـ - تقدمي توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاتها.
وفي سبيل تطوير عمل املجلس في دعم حقوق اإلنسان وتعزيزها قام املجلس بتشكيل جلان فرعية 
متخصصة في مسائل حقوق اإلنسان، من أهمها جلنة حقوق اإلنسان )وقد ألغيت في عام 2006م بعد 
إنشاء مجلس حقوق اإلنسان(، وجلنة مركز املرأة، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

وجلنة العمل على منع اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية.

4 - األمانة العامة:
تَُعُدّ األمانة العامة اجلهاز الفني واإلداري لألمم املتحدة، ويرأسها املوظف األعلى في األمم املتحدة 

وهو األمني العام ومدة عضويته خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويهتم األمني العام مبسائل حقوق اإلنسان في العالم، وله العديد من االتصاالت مع الدول التي تشهد 
انتهاكات حلقوق اإلنسان، وقد تكون االتصاالت سرية أو علنية تبعاً للظروف وتبعاً ملصلحة العمل.

وفي عام 199٣م مَتّ استحداث منصب املفّوض السامي حلقوق اإلنسان، والذي ينصُبّ عمله على 
متابعة قضايا حقوق اإلنسان في العالم وكتابة التقارير اخلاصة بذلك لألمني العام.

النظام  بتبني  عام 199٨م  املتحدة  األمم  قامت  اإلنسان،  لدعم حقوق  الــدؤوب  إطــار سعيها  وفي 
الذين يرتكبون جرائم ضد  الدولية، والتي تختص مبحاكمة األشخاص  األساسي للمحكمة اجلنائية 

اإلنسانية مثل جرائم اإلبادة البشرية والتعذيب وغيرها من اجلرائم اخلطيرة ضد اإلنسان.
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األنشطة والتقومي
١ - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:

أ - تتمتع الدول دائمة العضوية مبجلس األمن بحق النقض ويسمى ................................

ب - اجلهاز الرئيس املختص بحفظ األمن والسلم الدوليني يسمى مجلس..........................
جـ - اجلهاز الفني واإلداري لألمم املتحدة يسمى....................................................

٢ - اختر التكملة الصحيحة مما بني القوسني لكل عبارة مما يأتي:
أ - تبلغ مدة عضوية األمني العام لألمم املتحدة:

)ثالث سنوات - أربع سنوات - خمس سنوات - ست سنوات(.
ب - اجلهاز الفني واإلداري لألمم املتحدة هو:

)اجلمعية العامة - مجلس األمن الدولي - املجلس االقتصادي واالجتماعي - األمانة العامة(.
جـ - يتكون مجلس األمن الدولي من:

)1٣ دولة - 14 دولة - 15 دولة - 16 دولة(.
٣ - علل استحداث مجلس حلقوق اإلنسان في اجلمعية العامة عام ٢006م.

........................................................................................................
4 - اذكر ما يأتي:

أ - أهم اختصاصات اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
........................................................................................................
ب - اختصاصات املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان.

........................................................................................................
5 - فرق بني مهام كل من:

العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدولي اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية
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6 -  اكتب فيما يأتي: األنشطة اخلاصة بحقوق اإلنسان والتي قامت بها اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة.

........................................................................................................

7 - ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة:
أ - يتكون مجلس األمن الدولي من جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة.
ب -  أنشأت اجلمعية العامة جلنة للعمل على منــع اجلرمية وحتقيق العدالة

       اجلنائية عام     2006م.
جـ - تعد األمانة العامة اجلهاز الفني واإلداري لألمم املتحدة.

٨ - أكمل اجلدول اآلتي مبينًاَ دور أجهزة األمم املتحدة في مسائل حقوق اإلنسان:

دوره في حقوق اإلنساناجلهاز

اجلمعية العامة
......................................................................
......................................................................

مجلس األمن الدولي
......................................................................
......................................................................

املجلس االقتصادي واالجتماعي
......................................................................
......................................................................

األمانة العامة لألمم املتحدة
......................................................................
......................................................................

9 - اكتب أهم إجنازات جلنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

)  (

)  (
)  (
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الوكاالت التابعة لألمم املتحدة )املنظمات املتخصصة(
مدخل:

باإلضافة إلى األجهزة الرئيسة لألمم املتحدة التي مت ذكرها سابًقا، توجد أيضا ًوكاالت ومنظمات 
متخصصة تتبعها، تقوم بأنشطة ذات  أهمية قصوى في مسائل حقوق اإلنسان في إطار االختصاصات 
املقررة لها مبوجب امليثاق املنشئ لها، ومن أهم تلك املنظمات: منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة 
العاملية ومنظمة اليونسكو ومنظمة األغذية والزراعة. وقد حققت هذه الوكاالت واملنظمات إجنازات 

مشهودة في مجال حقوق اإلنسان وضمانها واملافظة عليها، وسوف يتم توضيحها فيما يأتي:

أواًل - منظمة العمل الدولية:
عانت الطبقات العمالية عبر تاريخها اإلنساني الطويل من مشكالت خاصة بالعمل، وعاشت في 
املطالبات  بعدها  لتبدأ  ومصادرتها؛  وامتهانها  اإلنسان  حقوق  انتهاك  عنها  نتج  للغاية  سيئة  ظروف 
العمالية بضرورة حفظ حقوقها وكرامتها، حتى كان عام 1919م حيث أُنشئت منظمة العمل الدولية 
في مدينة جنيف بسويسرا بعد احلرب العاملية األولى. وبعد ظهور األمم املتحدة سنة 1945م أصبحت 

منظمة العمل الدولية إحدى املنظمات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة عام 1946م.

وتهدف هذه املنظمة إلى إيجاد قانون عاملي موحد للعمل من خالل االتفاقيات واإلعالنات الدولية 
العامة  القانونية  القواعد  وضع  وحتاول  العمال  حقوق  تراعي  حيث  املنظمة،  تضعها  التي  )املواثيق( 
الطبقات  مشكالت  وحل  العمل  ظــروف  بتحسني  الدولية  العمل  منظمة  طالبت  وقد  العمل.  لتنظيم 

العمالية من خالل ما يأتي:

١ - حتديد ساعات العمل.
2 - حتديد احلد األدنى لألجور.

٣ - احلق في اإلضراب وتكوين النقابات.
4 - الضمان الصحي والعالج الطبي.

5 - الضمان التقاعدي.
6 - احلق في اإلجازات وأوقات الراحة.

ثانيًا - منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(:
والثقافة،  والتعليم  التربية  على  احلصول  في  اإلنسان  حق  تكريس  إلى  اليونسكو  منظمة  تهدف 
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وقد أُنشئت عام 1946م ومقرها مدينة باريس بفرنسا. ولقد أصبح لدولة الكويت مقعداً في املجلس 
التنفيذي عام 2007م، ومن اختصاصات هذه املنظمة كما جاء في ميثاقها:

١ - املساهمة في صيانة األمن والسالم العاملي عن طريق التربية والتعليم والثقافة.
2 -  حتقيق التعاون بني األمم والشعوب لضمان احترام القانون والعدالة وحقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية دون متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين.

ثالثًا - منظمة األغذية والزراعة )الفاو(:
أُنشئت منظمة األغذية والزراعة عام 1945م ومقرها روما بإيطاليا، وتهدف إلى حترير اإلنسان من 

اجلوع عن طريق ضمان حقه في الغذاء عن طريق ما يأتي:

والكوارث  األزمـــات  أو  احلــروب  مثل  السياسية  األزمـــات  حالة  في  والبلدان  الشعوب  ١ -  جنــدة 
الطبيعية.

2 - تقدمي الغذاء للمحتاجني الذين يتهددهم شبح اجلوع.
٣ -  تقدمي املساعدات للدول التي تعاني من األخطار التي تهدد الغذاء كاآلفات الزراعية واألوبئة 

التي تلحق باملواشي والدواجن واألسماك.
وقد كان لهذه املنظمة أنشطة كبيرة خالل السنوات املاضية في كثير من الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا 

وأمريكا اجلنوبية، للقضاء على املجاعة ونقص الغذاء وانتشار األمراض التي تهدد الغذاء واإلنسان.

رابعًا - منظمة الصحة العاملية:
أُنشئت منظمة الصحة العاملية عام 194٨م ومقرها مدينة جنيف بسويسرا، وتسعى لتوفير العالج 

الطبي والدواء لكل إنسان على األرض، والقضاء على جميع األمراض واألوبئة عن طريق ما يأتي:

١ -  تقدمي املساعدة والعون للدول التي جتتاحها األمراض واألوبئة وال تستطيع مواجهة أضرارها.
العالم مثل اإليدز  2 -  حشد جهودها وقواها في حالة ظهور أمراض جديدة في مختلف مناطق 

وإنفلونزا الطيور وانفلونزا اخلنازير.
وقد كان للمنظمة جهود كبيرة في مكافحة العديد من األمراض في مختلف بقاع العالم، والتي أودت 
بحياة الكثيرين من البشر في سنوات ماضية مثل: أمراض السل والطاعون واجلدري وشلل األطفال، 

وفي نشر الوعي ببعض األمراض مثل القلب والسكر وأمراض السرطان ومعاجلتها.
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املنظمات غير احلكومية وحقوق اإلنسان:
يقصد باملنظمات غير احلكومية، تلك املؤسسات اخلاصة التي تنشأ بجهود األفراد خارج اإلطار 
الرسمي والهيكلي للحكومات، أي أنها ال متثل أجهزة احلكومات وطبيعة عملها تعتمد في معظمها على 

اجلهود التطوعية لألفراد.

في مجال حقوق اإلنسان يرتكز عمل تلك املنظمات على تطبيق حقوق اإلنسان وتعزيزها وحمايتها 
من خالل اآلتي:

١ - نشر الوعي في مجال حقوق اإلنسان.
2 - صيانة الكرامة اإلنسانية واحلريات األساسية والدفاع عنها عبر الوسائل املشروعة.

والدعم  االســتــشــارات  طريق  عن  احلياتية  مشكالتهم  جتــاوز  على  واألفـــراد  الشعوب  ٣ -  مساعدة 
املعنوي.

4 -  تطوير مجاالت حقوق اإلنسان عبر اقتراح القوانني امللية والدولية وعقد املؤمترات العاملية 
ذوات الصلة في حقوق اإلنسان.

تتعدد املنظمات غير احلكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان ومنها:
١ - منظمة مراقبة حقوق اإلنسان:

ومقرها  197٨م  عام   )HUMAN RIGHTS WATCH( اإلنسان  حقوق  مراقبة  منظمة  أنشئت 
مدينة نيويورك في الواليات املتحدة األمريكية، وتختص مبا يأتي:

أ - التحقيق في االنتهاكات والتعديات على حقوق اإلنسان في العالم.
ب - إعداد التقارير الدورية حول انتهاكات حقوق اإلنسان.

جـ - الدعوة ملنع املساعدات العاملية للدول التي تنتهك حقوق اإلنسان.
٢ - منظمة العفو الدولية:

أنشئت منظمة العفو الدولية عام 1961م ومقرها مدينة لندن، حيث تسعى إلى تعزيز احترام حقوق 
اإلنسان التي نصت عليها اإلعالنات واملواثيق الدولية، عن طريق متابعة قضايا حقوق اإلنسان في 

العالم، ومن أهم أهدافها:

أ - ضمان املاكمات العادلة جلميع السجناء السياسيني )سجناء الرأي(.
ب - منع محاوالت التعذيب التي يتعرض لها السجناء.

جـ - مساعدة طالبي اللجوء السياسي عبر توطينهم في دول حتفظ كرامتهم.
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األنشطة والتقومي
١ - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:

أ - يقع مقر منظمة الصحة العاملية في مدينة ......................................................
ب - تسمى منظمة األغذية والزراعة بـ ..............................................................
جـ - يطلق على منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة ......................................

٢ - اختر التكملة الصحيحة مما بني القوسني لكل عبارة مما يأتي:
أ - أنشئت منظمة اليونسكو عام 1945م ومقرها مدينة:

)جنيف - روما - باريس - برلني(.
ب - أنشئت منظمة الصحة العاملية في مدينة جنيف عام:

)1946م - 1947م - 194٨م - 1949م(.
٣ - علل ما يأتي: إنشاء منظمة العمل الدولية بعد انتهاء احلرب العاملية األولى.

........................................................................................................
4 - وضح ما يأتي:

أ - طالبت منظمة العمل الدولية بتحسني ظروف العمل وحل مشكالت الطبقات العمالية.
........................................................................................................

ب - أهداف منظمة العمل الدولية.
........................................................................................................

5 - صحح ما تته خط في القوسني أمامه:
أ - أنشئت منظمة اليونسكو عام 1954م.

ب -  املنظمة التي تهدف إلى تكريس حق اإلنسان في احلصول على التربية والتعليم
      والثقافة هي منظمة الفاو.

جـ - املقر الدائم ملنظمة الصحة العاملية مدينة روما.
د - تعمل منظمة الصحة العالمية جاهدة للقضاء على املجاعة ونقص الغذاء.

)       (

)       (
)       (
)       (
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في  احلــرف  بوضع  العالقة  ذات  املنظمة  اختصاص  وفق  يأتي  كل موضوع مما  6 -  صنف 
اجلدول اآلتي:

أ - تقدمي الغذاء للمحتاجني.
ب - جندة الشعوب في األزمات السياسية والكوارث الطبيعية.

جـ - حشد اجلهود في حالة ظهور أمراض جديدة.
د - التعاون بني األمم والشعوب لضمان احترام القانون والعدالة دون متييز.

هـ - مساعدة الدول التي جتتاحها األوبئة.
و - صيانة األمن والسالمة عن طريق التربية.

ز - مكافحة اآلفات التي تهدد النبات واحليوان.
ح - تقدمي املساعدات للدول التي تعاني من األخطار التي تهدد الغذاء.

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافةمنـظمة الصحة العامليةمنظمة األغذية والزراعة

7 - أكمل اجلدول اآلتي:
األهدافاملقرسنة التأسيساملنظمة

منظمة العمل الدولية

منظمة اليونسكو

منظمة األغذية والزراعة

منظمة الصحة العاملية
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٨ -  عن عبدا& بن عمر - رضي ا& عنهما - قال: قال رسول ا& -]-: »أعطوا األجير أجره 
قبل أن يجف عرقه« )سنن ابن ماجة(.
أ - عالم يدل حديث النبي -]- السابق؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
ب - ما املشكالت التي يتعرض لها اخلدم في املنازل في الوقت احلاضر؟

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
9 - صّنف كل موضوع مما يأتي وفق اختصاص منظمته في اجلدول اآلتي:

احلماية من األعمال اخلطرة - مكافحة األمراض املعدية - محو األمّية - األمن الغذائي - البطالة 
- قضايا ثقافية وفكرية - األمراض واألوبئة - أوقات العمل والعطل - سالمة املصوالت الزراعية 

- البحوث والدراسات والتدريب - التوعية الصحية - مشكالت األجور - عمالة األطفال.

منظمة الصحة العامليةمنظمة األغذية والزراعةمنظمة اليونسكومنظمة العمل الدولية
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القانون الدولي واإلنسان
مدخل:

إن احلروب والصراعات ال يخلو منها عصٌر من العصور اإلنسانية املتعاقبة، واحلروب متى وقعت 
حتمل معها الدمار واخلراب والقتل؛ و إذا كان نشوب احلرب واقعاً ال محالة، فإنَّه من الضروري أال 
يكون هناك جتاوز أو إسراف في القتل وإيذاء اإلنسان وتدمير الطبيعة، وهو ما يشكل محور القانون 

الدولي اإلنساني احلديث.

ومما هو جدير بالذكر أن اإلسالم قد سبق القوانني الوضعية في وضع القواعد اإلنسانية موضع 
التنفيذ، فحث على اّتباع القيم واملبادئ اإلنسانية السامية التي حتكم احلروب والنزاعات املسلحة في 
أكثر من موضع، وتعّد نصيحة اخلليفة األول أبي بكر الصديق - رضوان ا& عليه - جليش أسامة بن 
زيد تلخيصاً ألهم القيم اإلنسانية املتعلقة باحلروب والنزاعات املسلحة عندما قال: »يا أيها الناس، 
قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عِنّي: ال تخونوا وال تغلوا، وال تغدروا وال مُتّثلوا، وال تقتلوا طفاًل 
صغيراً، وال شيخاً كبيراً وال امرأة، وال تعِقروا نخاًل وال حترقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذبحوا 
شاة وال بقرة وال بعيراً إال ملأكـله، وسـوف مترون بأقــوام فّرغــوا أنفسهم في الصوامع فـــدعوهم وما 

فّرغوا أنفسهم له...«)١(.

هذه املبادئ اإلنسانية السامية جاء القانون الدولي اإلنساني ابتداء من القرن الثامن عشر امليالدي 
الذي  القانون  الدولي اإلنساني ذلك  بالقانون  الــدول، ويقصد  بها  تلتزم  اتفاقيات دولية  ليضعها في 

يهدف إلى احلد من آثار احلروب والنزاعات املسلحة.

أهداف القانون الدولي اإلنساني:
يسعى القانون الدولي اإلنساني إلى تقيق األهداف اآلتية:

١ - حماية اإلنسان من آثار النزاعات املسلحة واحلروب.
2 - التخفيف من اآلالم الناجتة عن الهجمات العسكرية.

٣ - تقدمي املساعدة والعون للعسكري العاجز واألسير باإلضافة للمدنيني.
١ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )د. ت( تاريخ الطبري - اجلزء الثالث، ص٢٢6 - ٢٢7.
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4 - حماية املمتلكات املدنية والثقافية والتاريخية واإلنسانية.
5 - حماية البيئة الطبيعية امليطة باإلنسان.

6 -  حماية األفراد غير املقاتلني مثل: النساء والشيوخ واألطفال ورجال الدين واملرضى واإلعالميني 
وأفراد الفرق الطبية واإلنسانية.

مبادئ القانون الدولي اإلنساني:
يقوم القانون الدولي اإلنساني على مجموعة من املبادئ منها:

١ -  التمييز بني األفراد املقاتلني واألفراد غير املقاتلني، لذلك يحرم االعتداء على املدنيني، ألنهم 
ليسوا طرفاً في احلرب.

2 -  التمييز بني األهداف العسكرية واألهداف غير العسكرية، فال يجوز االعتداء على اخلدمات 
واملمتلكات اخلاصة بالسكان كاملساكن واملدارس واملستشفيات ودور العبادة.

٣ -  تقييد حرية املتقاتلني في استخدام األسلحة، فال يجوز استخدام األسلحة املرمة وأسلحة 
الدمار الشامل.

االتفاقيات الدولية اخلاصة بالقانون الدولي اإلنساني:
مت تبّني العديد من االتفاقيات اخلاصة مببادئ القانون الدولي اإلنساني وأفكاره، ومن أهمها اتفاقيات 

جنيف األربع حلماية ضحايا النزاعات املسلحة عام 1949م والبروتوكوالن امللحقان بها عام 1977م.

دور املنظمات اإلنسانية في مراقبة تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني:
في عام 1٨62م مت إنشاء منظمة دولية إنسانية في سويسرا على أيدي بعض املواطنني السويسريني 
أُْطِلَق عليها اللجنة الدولية للصليب األحمر )أو منظمة الصليب األحمر الدولي(، تهدف إلى تقدمي العون 
لضحايا احلروب والنزاعات املسلحة مثل اجلرحى واألسرى. وقد حذا الكثير من شعوب دول العالم 
حذو مؤسسي اللجنة الدولية للصليب األحمر فأنشأوا في دولهم منظمات إنسانية على غرار منظمة 
الصليب األحمر حيث قامت العديد من الدول العربية واإلسالمية بإنشاء منظمات مماثلة أطلقت عليها 
)الهالل األحمر(. وقد تقاربت هذه املنظمات مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمات الصليب 

األحمر في الدول األخرى ليتم إنشاء احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.
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غير  دولية  منظمات  هي  اإلسالمية  األحمر  الهالل  ومنظمات  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة 
في  ناشطون  هم  وإمنا  معينة،  لدولة  تابعة  مناصب حكومية  أو  بسلطات  أفرادها  يتمتع  ال  حكومية 
العمل اإلنساني من أجل تطوير حقوق اإلنسان خالل احلروب والنزاعات املسلحة والكوارث اإلنسانية 

وتعزيزها واحترامها.

ونتيجة جلهودها املستمرة حازت احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر على االحترام والتقدير 
العاملي؛ لتاريخها وعملها الدائم في خدمة اإلنسان عند حدوث احلروب والنزاعات العسكرية واملشكالت 

اإلنسانية، مبا فيها األزمات الناجتة عن الكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكني والفيضانات.

وقد انضمت الكويت إلى هذه املنظمة عن طريق جمعية الهالل األحمر الكويتي التي أُنشئت عام 
1966م لتلتزم مببادئ املنظمة وأهدافها في الوقت الذي تخضع فيه للقانون الكويتي، والتي منها:

١ - حتقيق الرعاية االجتماعية والصحية للفئات املتاجة.
2 - املساهمة في عمليات الكوارث واإلسعافات األولية واإلنقاذ.

٣ - تقدمي املساعدة واحلماية للجرحى واألسرى واملنكوبني في زمن احلرب.
وبني  احلــرب  أســرى  وكذلك  املتلة  املناطق  في  القاطنني  بني  املعلومات  تبادل  في  4 -  التوسط 

ذويهم.
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  الدولي جلمعيات  االحتاد  مع  واالتصاالت  املعلومات  5 -  تعزيز 

واجلمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب األحمر.
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األنشطة والتقومي

١ - اختر التكملة الصحيحة مما بني القوسني لكل عبارة مما يأتي:
أ - أنشئت جمعية الهالل األحمر الكويتية عام:

)1961م - 196٣م - 1966م - 1969م(.
ب - صدرت اتفاقيات جنيف األربع حلماية ضحايا النزاعات املسلحة عام:

)1946م - 1947م - 194٨م - 1949م(.

٢ - عرف القانون الدولي اإلنساني.
........................................................................................................

٣ - اذكر ما يأتي:
أ - أهداف القانون الدولي اإلنساني.

ب - أهم املبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني.

4 - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها من أسئلة:
»يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: ال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا، وال 
تقتلوا طفاًل صغيراً، وال شيخاً كبيراً وال امرأة، وال تعقروا نخاًل وال حترقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة 
وال تذبحوا شاًة وال بقرًة وال بعيراً إال ملأكله، وسوف مترون بأقوام فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم 

وما فرغوا أنفسهم له...«

أ - من قائل هذه الوصية؟
........................................................................................................

ب - تضمنت الوصية العديد من القيم واملبادئ اإلنسانية السامية. استخرجها.
........................................................................................................

جـ - عالم تدل هذه الوصية؟
........................................................................................................
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5 - علل ما يأتي:
أ - قيام منظمة الصليب األحمر الدولي.

........................................................................................................
ب - االحترام والتقدير العاملي للحركة الدولية للصليب األحمر.

........................................................................................................
6 -  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحية مما يأتي:

أ - سبق اإلسالم القوانني الوضعية في وضع القواعد اإلنسانية موضع التنفيذ.
ب - يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى احلد من انتشار األمراض واألوبئة.

جـ -  منظمات الهالل األحمر اإلسالمية منظمات دولية حكومية يتمتع أفرادها بسلطات
      ومناصب حكومية تابعة للدولة.

د -  محور القانون الدولي اإلنساني أال يكون هناك جتاوز في القتل وإيذاء اإلنسان وتدمير
     للطبيعة أثناء احلروب.

7 - اقرأ النص اآلتي ثم أجب عما بعده من أسئلة:
وقعت حرب طاحنة بني دولتني، استُخدمت فيها أسلحة فتاكة ، وترتب على ذلك وضع إنساني مؤلم، 
حيث أخذت كل دولة تقصف الدولة األخرى بصورة عشوائية، لينشأ عن ذلك تدمير هائل طال املدارس 

واملستشفيات واملجمعات السكنية و يزداد عدد القتلى من الشيوخ والنساء واألطفال.

وعندما اجتاحت جيوش إحدى الدولتني أراضي الدولة األخرى وقع عدد من األسرى في قبضة 
جيش الدولة املعتدية، فقام جنودها بضرب هؤالء األسرى وتعذيبهم والتنكيل بهم و َقتْل بعضهم، 
ثم أخذ هذا اجليش املعتدي يلوث األنهار ويتلف املزروعات ويدمر ما متتلكه هذه الدولة من ثروات 
الدولة  أراضــي  من  مكان  كل  في  املدمرة  العسكرية  قطعها  املعتدية  الدولة  نشرت  وقد  طبيعية، 

املعتدى عليها.

أ - ضع عنواناً مناسباً للنص السابق.
........................................................................................................

)  (
)  (

)  (

)  (
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ب - استنتج من النص السابق ما يأتي:
< مفهوم القانون الدولي اإلنساني.

.....................................................................................................

.....................................................................................................
< أهم مبادئ القانون الدولي اإلنساني.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
< أهم االنتهاكات التي تعرضت لها حقوق اإلنسان في الدولة املعتدى عليها.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
٨ - اكتب موضوعًا مختصرًا عن قضية أسرى الكويت لدى العراق.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
9 -  اضرب أمثلة عن أنشطة منظمة الهالل األحمر الكويتي في مساعدة ضحايا الكوارث 

اإلنسانية واحلروب.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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مناذج من حقوق اإلنسان
احلق في احلياة

مدخل:
احلق في احلياة احتل صدارة احلقوق التي طالب بها اإلنسان؛ ألنه حق مرتبط بوجوده وقيمته، بل 
إنه احلق الطبيعي الذي يكفل بقاءه، وال ميكن حرمانه منه ألي سبب كان إال وفق ما تنص عليه الشرائع 
السماوية والقوانني الوضعية، ومن ذلك ما كفله القانون من حماية للجنني في بطن أمه، إذ اعتبر أن 
اإلجهاض اعتداء على حقه في احلياة، مع حماية حياته وليداً وفي مراحل عمره كافة، وزاد اهتمام 

القانون بهذا احلق فجّرم الشروع في االنتحار تكرمياً لإلنسان وحقه في احلياة.

إن احلق في احلياة على الرغم من أنه حق بديهي إال أن املطالبة به ازدادت بسبب كثرة االعتداءات 
التي تعرض لها اإلنسان في أوقات السلم مثل القتل واإلعدام دون محاكمة، وفي أثناء احلروب، كقتل 

ل من السالح. األسرى، واألطفال، والنساء، والشيوخ، والُعزَّ

مفهوم احلق في احلياة:
هو ذلك احلق الذي يستوجب توفير كل أسباب احلفظ واحلماية واألمن والرعاية لكل نفس إنسانية 

وحترمي االعتداء عليها بقصد إنهاء حياتها من قبل أفراد أو سلطات بغير حق أو جرم مرتكب.

أهمية احلق في احلياة:
تأتي أهمية احلق في احلياة من منطلق االعتبارات اآلتية:

1 - أنه حق فطري يَثبُت لإلنسان بوصفه إنساناً.
2 - أنه أقدس حقوق اإلنسان وأسماها على اإلطالق.

3 - أنه اعتراف صريح بإنسانية اإلنسان وحقه في العيش الكرمي.
4 -  أنه األساس الذي تقوم عليه احلقوق األخرى، إذ ال ميكن أن يكون هناك حرية تعبير أو رأي أو 

اعتقاد دون احلق في احلياة.
5 -  أنه يعكس التطور القانوني والسياسي في الدولة؛ ألن صيانة هذا احلق يدل على تطور الدولة 

وقوتها واهتمامها باإلنسان.

الفصل الثاني
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مسؤولية احملافظة على حق احلياة:
احملافظة على حق احلياة ال تقتصر فقط على السلطات الرسمية، بل يشمل ذلك األفراد واجلماعات 

على حد سواء من خالل املسؤوليات اآلتية:

1 - مسؤولية الفرد:
تقع على اإلنسان مسؤولية احملافظة على حياته وحياة اآلخرين فال يُقدم على قتل نفسه وال قتل 
غيره، وعليه توفير أسباب الرعاية واحلماية لنفسه ولآلخرين، لذلك حترم الديانات السماوية قتل 

النفس املعروف باالنتحار، قال تعالى: } ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ{ 

 وحترم قتل الغير قال تعالى: }گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ{ 

النفس  إليها  تدفع  الشيطان محرمة  نزغات  ونزغة من  نزعة مستهجنة  والقتل  االنتحار  فكل من 
الشريرة التي البد أن تنال العقاب العادل في الدنيا واآلخرة.

إنَّ حياة اإلنسان ملك خلالقها - سبحانه وتعالى- وفي إزهاق روح بريئة وإنهاء حياة إنسان اجتراء 
على ا& - تعالى - مالك هذه الروح وواهبها، وفي ذلك خسارة للمجتمع الذي فقد إنساناً كان من 

املأمول أن يكون عنصراً صاحلاً منتجاً مساهماً في عمارة األرض.

2 - مسؤولية املجتمع:
فاألسرة،  احلياة،  في  اإلنسان  حق  حماية  في  كبرى  مسؤولية  تقع  كافة  املجتمع مبؤسساته  على 
واملدرسة، ودور العبادة، ووسائل اإلعالم، وجمعيات النفع العام يتعاظم دورها من خالل ما يقوم به كل 
منها من إعالم وتوجيه إلكساب كل قيمة أخالقية وكل سلوك واقعي يرعى اإلنسان ويحل مشكالته 

ويحمي حياته.

3 - مسؤولية الدولة:
تتمثل مسؤولية الدولة فيما يأتي :

أ - حتقيق العيش الكرمي من خالل توفير الرعاية الصحية ومتطلباتها وكل ما يلزمها.
ب - حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية التي ينتج عنها إحلاق الضرر بحياة اإلنسان.

سورة النساء - اآلية )29(

سورة اإلسراء - اآلية )33(
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جـ -  العمل على صيانة احلق في احلياة بسّن القوانني التي تكفل احترام هذا احلق وتغليظ العقوبة 
على كل من ينتهك هذه القوانني.

4 - املسؤولية الدولية:
إن منظمة األمم املتحدة تضطلع باملسؤولية الدولية في حماية حقوق اإلنسان، وفي صدارتها احلق 
في احلياة، وذلك بقيام أجهزتها املختلفة بأعمال كثيرة مكنتها من القيام بها سلطات الرقابة واملتابعة 

واملعاقبة أحياناً، من أجل توفير احلماية الكافية حلياة اإلنسان. ومن هذه األعمال:

ينتج عنها إهدار حق  التي قد  أ -  السعي واملساهمة في حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية 
اإلنسان في احلياة كما يحدث في حاالت الفقر واملجاعات والكوارث واحلروب.

ب -  العمل على منع قيام احلروب والتخفيف من آثارها السيئة إن وقعت في أي دولة.
جـ -  التصدي لالنتهاكات اجلسيمة التي ترتكبها بعض األنظمة في حق اإلنسان في احلياة.

ضد  جرائم  ويرتكبون  الناس  حياة  على  يعتدون  الذين  أولئك  حملاكمة  جنائية  محاكم  د -  إنشاء 
اإلنسانية.

اإلسالم واحلق في احلياة:
اإلسالم دين احلياة، جعل للنفس اإلنسانية تكرمياً وحرمة، وحلياتها تأميناً وحماية، فالله فضل اإلنسان 

على سائر املخلوقات وشرع القوانني الالزمة حلماية حياته، وهذه احلماية تأخذ صوًرا متعددة منها :

1 -  حترمي الدين اإلسالمي قتل اإلنسان لنفسه، ويَُعدُّ هذا تأكيداً على حق اإلنسان في احلياة، 
وعدم جواز إزهاقها من قبل نفسه مهما كانت األسباب حيث قال تعالى:

 

كما وردت أحاديث نبوية شريفة تؤكد حترمي االنتحــار حيث قــال -]-:»من ترّدى من جبل فقتل 
ه في يده  نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً أبدا،ً ومن حتّسى سماً فقتل نفسه فسمُّ
اه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه  يتحسَّ

في نار جهنم خالداً مخلداً أبداً « ) رواه البخاري(. )1(

سورة البقرة - اآلية )195(

)1( احلافظ ابن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح البخاري، ج10، كتاب الطب، دار إحياء التراث 1988 ص258.



121121

2 - حترمي اإلسالم االعتداء على حياة اآلخرين دون وجه حق، حيث قال تعالى:
}   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ{   

3 -  َسنُّ اإلســــالم لتشريعـــات تتضمـن عقوباٍت مغلظــًة على من يعتــدي على حيـــاة اآلخرين، وعـــدم اكتِفائه 
بالنهـــي عن االعتداء على حــــق احليـــاة، }ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ {

     كل هذا صيانة وحماية للنفس البشرية.

احلق في احلياة في املواثيق الدولية:
اهتمت املواثيق الدولية باحلق في احلياة اهتماماً كبيراً، وكان من أهم غاياتها احملافظة على حياة 
اإلنسان وصيانتها من االمتهان، وقد استشعرت املنظمات الدولية اخلطر الذي قد يهدد حياة اإلنسان 
في احلروب العاملية أو الصراعات الداخلية لذلك نّصت تلك املواثيق في بنودها بشكل صريح على هذا 
احلق، كما جاء في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948م و العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية عام 1966م واتفاقية حقوق الطفل عام 1989م، واتفاقيات جنيف حلماية ضحايا النزاعات 
املسلحة لعام 1949م، والبروتوكوالن امللحقان بها عام 1977م، وكل هذه املواثيق جتمع على أن لكل فرد 

احلق في احلياة واحلرية وفي األمان على شخصه، وعلى القانون أن يحمي هذا احلق.

الدستور الكويتي واحلق في احلياة:
أشار الدستور الكويتي بصورة غير مباشرة إلى احلق في احلياة، وذلك من خالل ما يأتي :

1 -  توفير كل ما يلزم من رعاية صحية وتعليمية وخصوصية، وهذا يَُعدُّ حفظاً واضحاً واهتماماً 
كبيراً بحق اإلنسان في احلياة.

2 -  أن ما تضمنه قانون اجلزاء الكويتي من نصوص عديدة قد َضِمَن حق اإلنسان في احلياة وكفله 
وألزم باحترامه وغلّظ له العقوبة التي تصل إلى عقوبة اإلعدام، ملن يعتدي على هذا احلق.

سورة املائدة - اآلية )32(

سورة البقرة - اآلية )179(
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األنشطة والتقومي
1 - وضح مفهوم احلق في احلياة.

........................................................................................................

........................................................................................................
2 - علل ما يأتي:

أ - حترمي اإلسالم القتل.
........................................................................................................

ب - أهمية احلق في احلياة.
........................................................................................................

جـ - اهتمام املواثيق الدولية بحق اإلنسان في احلياة.
........................................................................................................

د - يعد احلق في احلياة األساس األول الذي تقوم عليه احلقوق األخرى.
........................................................................................................

3 -  كرم الدين اإلسالمي النفس اإلنسانية، فجعل لها حرمة، وكفل لها الصيانة من كل ما 
يتسبب في إزهاقها أو إحلاق الضرر بها. وضح ذلك.

........................................................................................................

........................................................................................................
4 -  تقع على الفرد مسؤولية كبرى ودور عظيم في احملافظة على حياته وحياة اآلخرين. 

وضح هذا الدور.
........................................................................................................
........................................................................................................

5 - ما مسؤولية الدولة في احملافظة على حق اإلنسان في احلياة؟
........................................................................................................
........................................................................................................
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6 - اعتنى الدستور الكويتي باحلق في احلياة. ما األدلة على ذلك؟
........................................................................................................
........................................................................................................

7 - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها:
إن ضمان حق اإلنسان في احلياة مسؤولية كبرى، تبدأ من الفرد والدولة ثم مؤسسات املجتمع كافة، 
ومنها األسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم إلى أن تصل إلى املجتمع الدولي، مما يتطلب جهوداً كبيرة منها 

جميعاً من أجل تأكيد هذا احلق واحملافظة عليه.

أ - ضع عنواناً مناسباً للفقرة.
........................................................................................................

ب - اشرح دور مؤسسات املجتمع التي ورد ذكرها في الفقرة.
........................................................................................................
........................................................................................................

جـ - ما دور املجتمع الدولي في احملافظة على احلق في احلياة؟
........................................................................................................
........................................................................................................

فهم  ميكن  ولكن  احلياة،  في  احلق  على  مباشرة  بصورة  الكويتي  الدستور  ينص  8  -  لم 
اهتمامه بهذا احلق من واقع طبيعته وغاياته ونصوص أخرى وردت فيه. وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................

9 - علل: ازدياد املطالبة بحق اإلنسان في احلياة على الرغم من كونه حقًا بديهيًا.
........................................................................................................
........................................................................................................

10- أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك:
أ - أول احلقوق التي طالب بها اإلنسان هو احلق في................................................
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الدولي  املستوى  على  احلياة  في  احلــق  وتعزيز  دعــم  ًفــي  أساسيا  دوراً  تــؤدي  التي  ب -  املنظمة 
تسمى........................

جـ - األنظمة التي تستهني بحق اإلنسان في احلياة تسمى أنظمة ..................................
11- اختر التكملة املناسبة لكل عبارة مما يأتي:

أ - عندما يشار إلى احلق في احلياة بأنه أسمى حقوق اإلنسان فهذا يعني أنه حق:
)فطري - قانوني - مقدس - تطوري(.

ب - العنصر املخالف من بني العناصر اآلتية هو:
)توفير الرعاية الصحية  - حل املشكالت االقتصادية - احملافظة على الذات - سّن القوانني 

احلامية(.
جـ - إزالة أسباب احلروب والتخفيف من آثارها مسؤولية:

)الفرد - املجتمع - الدولة  - املنظمات الدولية(.
12 -  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة 

فيما يأتي:

العالمةالعبارةم

ُيَعدُّ اإلجهاض اعتداًء علىحق اإلنسان في احلياة.1

ال ُيَعدُّ احلق في احلياة بديهيًا بالنسبة لإلنسان.2

االعتراف بحق اإلنسان في احلياة ُيَعدُّ اعترافاَ صريحًا بإنسانيته وأهميته.3

احملافظة على الذات من مسؤوليات الفرد4

توجيه سلوك األفراد وإكسابهم القيم واألخالق من املسؤوليات الدولية.5

محاربة األنظمة الدكتاتورية من مسؤوليات املجتمع6

أقصى العقوبات التي قررها قانون اجلزاء الكويتي حفاظًا على احلق في7
  احلياة هي عقوبة اإلعدام.
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احلق في املساواة وعدم التمييز
مدخل:

املساواة بني البشر أساس متني من أسس احلياة اإلنسانية الكرمية؛ ألن ذلك هو األصل الذي قامت 
عليه، والتمييز بني البشر يعدُّ انتهاكاً لطبيعة املساواة وإهداراً لقيمة اإلنسان، سواء أكان هذا التمييز 
أية فــوارق مصطنعة قد حتركها  أو  الدين، أو الطائفة، أو اجلنس،  أو  اللون، أو األصــل،  على  قائماً 

مصالح ومطامع شخصية أو جماعية.

مفهوم احلق في املساواة وعدم التمييز:
املساواة تعني أن الناس متكافئون في احلقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون، فهو ينطبق عليهم 

جميعاً دون تفريق أو متييز بينهم ألي سبب من األسباب.

طبيعة احلق في املساواة وعدم التمييز:
تأتي أهمية املساواة وعدم التمييز من ِعَظِم دورها في حتقيق األمن واالستقرار في املجتمعات، 
ومبا حتققه من مكاسب على مستوى الفرد واجلماعة في املجتمع الواحد. وتتضح طبيعة املساواة 

باألمور اآلتية:

1 - أن املساواة هي األساس في خلق البشر.
2 - أن املساواة تؤدي إلى حتقيق مبادئ أخرى كالعدالة وتكافؤ الفرص واحلرية.

3 - أن املساواة تشعر اإلنسان باألمن واالطمئنان مما يدفعه للعمل بفاعلية في مجتمعه.
4 - أن املساواة بني أبناء الوطن من أهم متطلبات الوطنية.

صور املساواة وعدم التمييز:
تدخل املساواة وعدم التمييز في جميع نشاطات احلياة، بل إن حياة اإلنسان ال تستقيم إال بوجود 

هذا احلق، لذلك جند أن صور املساواة تتعدد في املجتمع، ومن هذه الصور:

1 -  املساواة أمام القانون في احلقوق والواجبات، فال يتميز أفراد طبقة عن أخرى في احلقوق، وال 
يختلف أفراد طبقة عن أخرى في الواجبات.
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2 -  املساواة أمام القضاء، ويقصد بذلك أن اللجوء إلى القضاء متاح جلميع األفراد وأن األحكام ال 
تتأثر مبكانة األفراد االجتماعية أو مناصبهم الوظيفية.

شروطها  حسب  الوظيفة  في  احلــق  فــرد  لكل  فيكون  الوظيفية،  الفرص  تكافؤ  في  3 -  املــســاواة 
ومتطلباتها دون أي متييز.

4 -  املساواة في االنتفاع باملرافق العامة، فيكون لكل فرد حق التمتع باملرافق العامة في حدود ما 
يسمح به القانون.

باخلدمة  االلتحاق  في   - مثاًل   - متساوون  فاألفراد  العامة،  واألعباء  الواجبات  في  5 -  املساواة 
العسكرية، وفيما يُسنُّ من ضرائب.

املساواة في اإلسالم:
املساواة مبدأ إسالمي أصيل، وقد جاء اإلسالم ليحقق ذلك في رسالته السامية، بعد أن عانت 
البشرية من التمييز واالضطهاد وضياع احلقوق بني الناس لغياب املساواة والعدالة حيث جاءت نصوص 

الشريعة صريحة في فرض املساواة على الناس جميعاً، قال تعالى:

}ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ{

كذلك فرضت املساواة بصورة مطلقة ال حتديد فيها، فال قيود وال استثناءات وال متييز ألحد على 
أحد، وال فضل لفرد على فرد أو جماعة على جماعة، وال جلنس على جنس، فاملرأة تساوي الرجل في 
احلقوق والواجبات، لها مثل ما له، وعليها مثل ما عليه، فيما عدا ما قررته الشريعة من متييز بسبب 

االختالف اجلسماني والواجبات عماًل بقوله تعالى:

}  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ{

وفي امليراث عماًل بقوله تعالى: }گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ{ 

فالناس جميعاً ُخلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى، فإذا استوت األصول فال تفاضل بني الناس، وقد 
قال -]-: »أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند ا& 

أتقاكم«)1(، فمعيار التفاضل في اإلسالم هو التقوى والعمل الصالح، وهذا أمر مرجعه إلى ا& تعالى.

)1( محمد عمارة، اإلسالم وحقوق اإلنسان - ضرورات ال حقوق، عالم املعرفة، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - الكويت، )1985( ، ص164.

سورة احلجرات - اآلية )13(

سورة النساء - اآلية )34(

سورة النساء - اآلية )11(
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املواثيق الدولية واملساواة:
املساواة وعدم التمييز وجهان لعملة واحدة، فمتى كان هناك متييز كان هناك انتهاك ملبدأ املساواة، 
لذلك كله أبرزت املواثيق الدولية أهمية هذا احلق وعدته حقاً يولد مع اإلنسان يرافق حقه في احلياة، 
وتتفرع منه حقوق وحريات أخرى لإلنسان، إن التمييز بني األفراد في أي مجتمع بسبب اللون، أو الدين، 

أو العرق أو غيره وانعدام املساواة فيه من شأنه خلق الصراعات واالنقسامات في هذا املجتمع.

وفي ضوء االعتبارات السابقة جاءت املواثيق الدولية مؤكدة أهمية املساواة وعدم التمييز ومتفقة 
جميعها على رعاية هذا احلق وحمايته، فقد وردت نصوص في ميثاق األمم املتحدة )1945م(، واإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان )1948م(، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966م(، واتفاقية 
حقوق الطفل )1989م(، وكل هذه النصوص أجمعت على تأكيد املساواة دون النظر للجنس أو اللغة أو 

الدين، حيث قررت تلك املواثيق:

1 - حق املساواة بني األفراد واألمم والشعوب على حد سواء.
2 - احترام احلريات األساسية للناس جميعاً بال متييز.

3 - الناس متساوون في الكرامة، ويتمتعون - بال متييز- بحق متساٍو في حماية القانون.
4 - املساواة بني األطفال وعدم التمييز بينهم.

الدستور الكويتي واملساواة:
بنّي الدستور الكويتي أن احلق في املساواة من الدعامات األساسية التي قام عليها املجتمع الكويتي، 
والدولة مسؤولة عن صون تلك الدعامات، لذلك تضمن عدداً من املواد تشير بشكل صريح لهذا احلق، 

ويتضح ذلك فيما يأتي:

1 - نصَّ في مادته السابعة على أن »العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع...«.
2 -  نصَّ في مادته التاسعة والعشرين على أن »الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون 
لدى القانون في احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم في ذلك بسبب اجلنس، أو األصل، 

أو اللغة، أو الدين«.
3 -  استناداً إلى أحكام الدستور فإن أي قانون يصدر بشكل يخالف احلق في املساواة يَُعدُّ قانوناً 

غير دستوري ويكون للمحكمة الدستورية احلق في إلغائه.
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األنشطة والتقومي

1 - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها:
»إنَّ التمييز بني البشر يَُعدُّ انتهاكاً حلقوق اإلنسان؛ ألنهم في األصل متساوون، وهذا يعني أنهم 
فإن حتقيق  كذلك  كــان،  بينهم ألي سبب  فرق  ال  القانون  أمــام  والواجبات  احلقوق  في  متكافئون 
املساواة بينهم يؤدي إلى استقرار املجتمع ويساهم في تطوره، ويؤكد مبدأ الدميقراطية التي هي 

مطلب حضاري«.

أ - استخرج من الفقرة مفهوم املساواة وعدم التمييز.
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - اذكر أمثلة ألنواع من التمييز والفروق التي تقع بني البشر.
........................................................................................................
........................................................................................................

جـ - النعدام حق املساواة وانتهاكه أثٌر خطير في حياة الفرد واملجتمع.وضحه.
........................................................................................................

د - ما العالقة التي تربط بني املساواة والدميقراطية؟
........................................................................................................

ذلــك مبينًا طبيعة  الكرمية وضــح  أســس احلياة  أســاس متني من  البشر  2 -  املــســاواة بني 
املساواة.

........................................................................................................

........................................................................................................
3 - اذكر أربعًا من صور املساواة وعدم التمييز في بعض املجتمعات.

........................................................................................................

........................................................................................................
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4 - عّدد بعض صور التمييز وعدم املساواة قبل اإلسالم.
........................................................................................................
........................................................................................................

5 - أشارت املواثيق الدولية من خالل نصوصها وموادها إلى أهمية املساواة. دلل على ذلك.

........................................................................................................

........................................................................................................

عليها  قام  التي  األساسية  الدعامات  من  املساواة  في  احلق  أن  الكويتي  الدستور  6 -  بني 
املجتمع الكويتي.

اذكر مادتني تؤكدان هذا املعنى.

........................................................................................................

........................................................................................................

7 - قال تعالى: }ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ{

استخرج ثالث حقائق من اآلية الكرمية تدلل على املساواة وعدم التمييز.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

8 - »املساواة وعدم التمييز وجهان لعملة واحدة«. 
اشرح هذه العبارة.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

سورة احلجرات - اآلية )13(
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واملواثيق  اإلعالنات  صــدور  قبل  التمييز  وعــدم  املساواة  أهمية  اإلسالمي  الدين  9 -  »أكــد 
الدولية وجتلى ذلك من خالل اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة«.

اكتب مقااًل عن حق املساواة في اإلسالم.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

10 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك:
أ - تكافؤ الناس في احلقوق والواجبات أمام القانون يسمى ........................................
ب - األساس في خلق البشر قائم على املساواة و ...................................................
جـ - تعد املساواة أساساً مهماً من أسس ............................................................

11 - اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:
أ - التحاق األفراد باخلدمة العسكرية ُيشير إلى املساواة في:

)احلقوق - القضاء - الواجبات - تكافؤ الفرص الوظيفية(.

ب - »العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع « نص من نصوص:

)اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - الدستور الكويتي - العهدين الدوليني - حقوق الطفل(.

جـ - أشار الدستور الكويتي إلى أن الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية في مادته:

)السادسة والعشرين - الثامنة والعشرين - السابعة والعشرين - التاسعة والعشرين(.
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12- اختر العبارة املناسبة من املجموعة )أ( بوضع الرقم أمام ما يناسبها من املجموعة )ب(:

املجموعة )ب(اإلجابةاملجموعة )أ(م
اللجوء إلى القضاء مكفول جلميع األفراد.أمام القانون في احلقوق والواجبات1
االلتحاق باخلدمة العسكرية وسن الضرائبتكافؤ الفرص2
عدم التمييز بني أفراد طبقة وأخرىأمام القضاء3
حق كل فرد في التمتع باملرافق العامة فيالواجبات واألعباء العامة4

حدود القانون
حق كل فرد في التعبير عن رأيهاالنتفاع باملرافق العامة5

حق كل فرد في الوظيفة حسب شروطها

ب ما حتته خط في العبارات اآلتية بكتابة الصواب أمامه في القوسني: 13- صوِّ
أ - التمييز بني البشر يعد انتهاكاً لطبيعة احلرية.

ب - إن حتقيق املساواة يؤدي إلى العدالة وتكافؤ احلياة.
جـ - اللجوء إلى القضاء يعبر عن املساواة في الواجبات العامة.

د - في عام 1989 م صدر العهدان الدوليان.
هـ - »العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع« نص من اإلعالن العاملي.

الصحيحة  العبارة غير  أمام   )✗( الصحيحة وعالمة  العبارة  أمام   )✓( 14-  ضع عالمة 
فيما يأتي:

أ -  القانون الذي يصدر مخالفاً احلق في املساواة يَُعدُّ قانوناً غير دستوري ويكون للمحكمة الدستورية 
احلق في إلغائه استناداً إلى أحكام الدستور الكويتي.

ب - املساواة وعدم التمييز وجهان لعملة واحدة.
جـ - املساواة في تكافؤ الفرص الوظيفية يشير إلى احلق في الواجبات العامة.

د - املساواة بني أبناء الوطن من أهم متطلبات الوطنية.
هـ - املساواة أساس مهم من أسس الدميقراطية.

)            (
)            (
)            (
)            (
)            (

)      (
)      (
)      (
)      (
)      (
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احلق في الكرامة اإلنسانية وحترمي التعذيب
مدخل:

شهد التاريخ اإلنساني الكثير من التجارب القاسية التي مرت بها البشرية وذلك من خالل ممارسة 
أصناف التعذيب والتنكيل من قبل األنظمة الدكتاتورية واملتسلّطة، التي لم تراعي األعراف واملبادئ 

اإلنسانية التي حتفظ حياة اإلنسان وكرامته.

وتَُعدُّ الكرامة اإلنسانية ركيزة أساسية من ركائز حقوق اإلنسان؛ وذلك ألنها ترتبط بحياة اإلنسان 
في جميع جوانبها.

مفهوم احلق في الكرامة اإلنسانية:
اإلنسان  به احلق في صون حياة  ويُعنى  الواسعة،  الشاملة  املفاهيم  اإلنسانية من  الكرامة  مفهوم 
واحملافظة عليها جسماً وعقاًل وروحاً وعدم إحلاق أي ضرر به سواء بالتعذيب أو اخلطف أو أي شكل 

من أشكال اإليذاء.

أهمية احلق في الكرامة اإلنسانية:
تزداد أهمية هذا احلق لألسباب اآلتية:

1 - إن احترام الكرامة اإلنسانية فيه احترام لإلرادة اإللهية بتكرمي اإلنسان.
2 - إن احترام كرامة اإلنسان يعد احتراًما لشخص اإلنسان ذاته وخصوصيته.

3 - إن الكرامة اإلنسانية ترتبط بحقوق أخرى كاحلق في احلياة واخلصوصية والسرية.
4 -  إن الكرامة اإلنسانية ترتبط بجوانب اجتماعية أخرى مثل حتقيق الرعاية الصحية والضمانات 

االجتماعية والتعليم، وكل ما من شأنه أن يرفع قدر اإلنسان.
احملافظة على كرامة اإلنسان:

لقد أصبح احلفاظ على هذه الكرامة مطلبًا أساسيًا ومهمًا ال يتحقق إال باألمور اآلتية:
1 - توفير كل سبل العيش الكرمي لإلنسان من صحة ومسكن وتعليم ورعاية شاملة.
2 - َسّن التشريعات والقوانني التي متنع إحلاق أي ضرر أو تعذيب أو قهر لإلنسان.

3 - َمنْع إيذاء اإلنسان أو تعذيبه حياً، أو التمثيل بجثته ميتاً.
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4 - أن يحافظ اإلنسان ذاته على نفسه وكرامته ويصونهما.
اإلسالم واحلق في الكرامة اإلنسانية وحترمي التعذيب:

لإلنسان حرمته وكرامته في الدين اإلسالمي املستمد من تكرمي الله له، حيث إن الشريعة اإلسالمية 
حترم االعتداء على النفس اإلنسانية بأي نوع من العدوان على حياتها أو مالها أو عرضها أو عقيدتها 
أو أمنها، يستوي في ذلك كل من يعيش في الوطن اإلسالمي مسلمني وغير مسلمني، وقد قال تعالى:

}گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ{ 

 كما قال نبينا -]-: »إن ا& يعــذب الذين يعـذبون النـاس في الــدنيا« )صحيح مسلم( وفي مقام 
آخر وقف أمام الكعبة يقول -]-: »ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي 

نفس محمد بيده حلرمة املؤمن عند ا& أعظم من حرمتك: ماله ودمه« )سنن ابن ماجه(.

كبيًرا، مثال على ذلك ما جاء في   ً وقد اهتمت املؤمترات اإلسالمية بالكرامة اإلنسانية اهتماما 
إعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان في اإلسالم عام 1990م، حيث نصت بعض مواده على اآلتي:

1 - سالمة اجلسد مصونة. وال يجوز االعتداء عليها إال وفق القوانني.
2 -  في حالة استخدام القوة أو املنازعات املسلحة ال يجوز قتل من ال مشاركة لهم في القتال كالشيخ 

واملرأة والطفل.
3 - احملافظة على حياة األسرى ومعاجلة اجلرحى.

4 -  لكل إنسان حرمته واحلفاظ على سمعته في حياتــه وبعد موته وعلى الــــدولة واملجتمع حماية 
جثمانه ومدفنه.

5 - املرأة مساوية للرجل في الكرامة اإلنسانية.
الكرامة اإلنسانية في املواثيق الدولية:

العالم، بسبب األنظمة  التي تعرض لها اإلنسان في أكثر من مكان في  أمام االنتهاكات اخلطيرة 
الديكتاتورية أو الصراعات احمللية أو احلروب بني الدول - كان ال بد من الوقوف أمام تلك التجاوزات، 
من أجل احلفاظ على حياة اإلنسان وكرامته وضمان حقوقه، ومن هذا املنطلق اهتمت املنظمات العاملية 

بعقد املؤمترات وإعداد املواثيق الدولية من أجل حماية اإلنسان.

سورة اإلسراء - اآلية )33(
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فقد جاءت املواثيق الدولية ذات العالقة ومن أهمها اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984م، لتؤكد 
ما يأتي :

1 -  ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال العقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو املعاملة احلاطة 
من الكرامة.

2 - اليجوز إخضاع أي فرد دون رضاه التام للتجارب الطبية أو العلمية.
3 -  يعامل جميع األشخاص احملرومني من حرياتهم أمثال املتهمني والسجناء معاملة إنسانية مع 

احترام الكرامة املتأصلة في اإلنسان.
الدستور الكويتي والكرامة اإلنسانية:

حرص الدستور الكويتي على حفظ كرامة اإلنسان ورفعته وجعله في املكانة التي تليق به، ومن حقه 
أن يعيش حياة هانئة بعيداً عما يهدد سالمته أو يجرح كرامته، وقد أكد الدستور على أهمية الكرامة 
اإلنسانية لكل إنسان ولم يفرق بني شخص وآخر بسبب اجلنس، أو األصل، أو اللغة، أو الدين، ويتضح 

ذلك من خالل املواد اآلتية:

1 - نصت )املادة 29( على أن »الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية...«.
2 -  نصت )املادة 31( على أنه »ال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد إقامته 
أو تقييــد حريتـه في اإلقامة أو التنقــل إال وفق أحكام القانون، وال يعرض أي إنسان للتعذيب 

أو للمعاملة احلاطة بالكرامة«.
وتأكيداً لهذه النصوص الدستورية فقد تضمن قانون اجلزاء الكويتي العديد من املبادئ القانونية 

التي حتمي الكرامة اإلنسانية ومنها:

1 - إنه ال يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حبسه إال بإذن من جهات التحقيق.
2 - إنه ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجز حريته دون وجه حق.

3 - إنه ال يجوز تعذيب أي إنسان حتت أي ذريعة.
النتزاع  األشخاص  تعذيب  إلــى  يلجؤون  الذين  العموميني  املوظفني  على  العقوبة  4 -  تغليظ 

املعلومات منهم.
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األنشطة والتقومي

1 - وضح مفهوم احلق في الكرامة اإلنسانية.
........................................................................................................
........................................................................................................

2 - علل: أهمية احلق في الكرامة اإلنسانية.
........................................................................................................
........................................................................................................

3 - ما السبل الكفيلة باحملافظة على الكرامة اإلنسانية؟
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
4 - »لإلنسان حرمته وكرامته في الدين اإلسالمي املستمدة من تكرمي الله له« وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................

عام  الــذي عقد  اإلســالم  في  اإلنسان  القاهرة عن حقوق  إعــالن  بنود من  5 -  اذكــر ثالثة 
1990م.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
6 - اهتمت املواثيق الدولية بالكرامة اإلنسانية اهتمامًا كبيرًا.

وضح ذلك من خالل ذكر بعض النصوص أو املواد التي أشارت إليها تلك املواثيق.
........................................................................................................
........................................................................................................
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7 - دلل على اهتمام الدستور الكويتي باحلق في الكرامة اإلنسانية.
........................................................................................................
........................................................................................................

8 - عّلل: ُتَعدُّ الكرامة اإلنسانية ركيزة من ركائز حقوق اإلنسان.
........................................................................................................
........................................................................................................

9 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء فهمك:
أ - احلق في صون حياة اإلنسان واحملافظة عليها جسماً وعقالً وروحاً يسمى احلق في ..........

ب -  جاء في إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان أّن: سالمة اجلسد مصونة وال يجوز االعتداء عليها إال 
وفق ..............................................................................................
جـ - صدرت اتفاقية مناهضة التعذيب عام .........................................................

10 - اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:
أ - مفهوم الكرامة اإلنسانية من املفاهيم:

)املكررة - احملدودة - الشاملة - غير الواضحة(.
ب - نصَّ الدستور الكويتي على الكرامة اإلنسانية في املادة:

)السادسة والعشرين - السابعة والعشرين - الثامنة والعشرين - التاسعة والعشرين(.
جـ - الكلمة التي متثل عنصرًا مخالفًا للكلمات اآلتية هي:

)األسرى - اجلرحى - املقاتلني - األطفال(.
11 -  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة 

فيما يأتي:
أ - مفهوم الكرامة اإلنسانية من املفاهيم احملدودة.

ب - احتراُم الكرامة اإلنسانية احتراٌم لإلرادة اإللهية بتكرمي اإلنسان.
جـ - لكل إنسان سمعته في حياته فقط.

د - ال يجوز إخضاع أي فرد دون رضاه التام للتجارب الطبية أو العلمية.
هـ - حرص الدستور الكويتي على كرامة اإلنسان ورفعته.

)        (
)        (
)        (
)        (
)        (
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12- اقرأ القائمة اآلتية ثم اكتبها مصّنفة حسب اجلدول:
ال يجوز إخضاع فرد للتجارب - سالمة اجلسد مصونة - معاملة السجناء معاملة إنسانية - الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية - ال يجوز قتل من لم يشارك في املعركة - ال يعرض إنسان للتعذيب 
- ال يجوز القبض على إنسان إال وفق القانون - احملافظة على سمعة اإلنسان في حياته وبعد مماته 

- احملافظة على حياة األسرى واجلرحى.

الدستور الكويتياملواثيق الدوليةإعالن القاهرة

......................................

......................................

 ......................................

 ......................................

 ......................................

......................................

......................................

......................................

 ......................................

 ......................................

 ......................................

......................................

......................................

......................................

 ......................................

 ......................................

 ......................................

......................................
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حرية االعتقاد
مدخل:

يختــلف البشر في أفكـارهم ومعتقداتهم وآرائهم، وهذه من سنن الله في خلقه، فلكل فرد أو شعب 
خصوصية دينية متيزه عن غيره من األفراد والشعوب، وقد تتشابه املعتقدات الدينية عند عدد من 

الشعوب وتختلف عند بعضها اآلخر.

لذلك كله يجب أال يكون هناك حائل دون ممارسة حق االعتقاد، ألنه من احلقوق املرتبطة بوجود 
اإلنسان وكيانه، وهذا ما جعلها من احلقوق املبكرة التي طالب بها اإلنسان.

مفهوم حرية االعتقاد:
يقصد بحرية االعتقاد أن يكون الفرد حراً في اعتناق دين أو فكر أو مبدأ أو رأي، وله مطلق احلرية 
في عدم اعتناق أي منها، مع حقه في ممارسة الشعائر املرتبطة بهذا املعتقد أو عدم ممارسته لها دون 

تدخل من أحد ما دام ذلك يتم وفق النظام العام واآلداب العامة.

حرية االعتقاد وحرية العبادة:
يتداخل مفهوم حرية االعتقاد مع مفهوم حرية العبادة مع أن هناك فرقاًً بينهما، فحرية االعتقاد 
ترتبط بحرية اعتنـاق عقيدة معينة، أمـا حرية العبادة فيقصد بها ممارسة اإلنسـان لطقوس أو شعائر 

دينية بصورة علنية أو سرية.

إنَّ حرية االعتقاد قد ال تثير مشكالٍت، ألنها تخص الفرد مبا يعتقد في قلبه وسريرته، أما حرية 
العبادة فتحتاج إلى ممارسة عملية، وهذه املمارسة العملية ال تخلو من مشكالت، فقد حتتاج إلى تنظيم 
خاص بها، وقد تكون مرفوضة في بعض املجتمعات إن متت بصورة علنية، بل إن بعضها يتعارض مع 

القوانني الداخلية في الكويت، ولذلك فال يجوز ممارستها بصورة علنية.

اإلسالم وحرية االعتقاد:
اهتماماً  يهتم بحرية االعتقاد  اإلنسان جعله  احترام حقوق  إلى  الدين اإلسالمي وسبقه  إن سمو 

كبيراً، ومن أدلة ذلك:

1- قوله تعالى في القرآن الكرمي :   }ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب {
وفي هذا تأكيد وبيان أنه ال إكراه وال إجبار ألحد للدخول في الدين.

2 -  ما جاء في سيرة النبي -]- من مواقف كثيرة تدل على احترامه لهذا احلق وفق ضوابط 

سورة البقرة - اآلية )256(
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الشريعة اإلسالمية، وقد جاء في عهده ألهل جنران في اليمن )بأنها وحاشيتها في جوار ا& 
وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم، ال يُّغير أسقف من أسقفيته وال راهب من 

رهبانيته وال كاهن من كهانته ومن سأل حقاً بينهم النصف غير ظاملني()1(.)رواه البخاري(.
3 -  ما جاء في سيرة الصحابة - رضوان الله عليهم - ومنه ما روي في الوثيقة العمرية من أن 
اخلليفة عمر بن اخلطاب -[- عندما فتح املسلمون بيت املقدس قال: »هذا ما أعطى عبد 
الله بن عمر أهل إيليا من األمان: أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، 
سقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه ال تُسكن كنائسهم وال تَهدم وال يُنتقص منها وال من حيزها 

وال يكرهون على دينهم وال يُضار أحد منهم«)2(.
املواثيق الدولية وحرية االعتقاد:

اهتمت املواثيق الدولية بحرية الفرد في االعتقاد اهتماماً كبيراً، وأقرت حقه في ممارسة الشعائر 
العهد  وفي  )1948م(،  عام  اإلنسان  العاملي حلقوق  كاإلعالن  منها،  العديد  في  ذلك  وبينت  الدينية، 
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عام )1966م( وقد أجمعت املواد اخلاصة بهذا احلق على 

تأكيد ما يأتي:

1- أن لكل إنسان احلق في حرية الفكر والضمير والوجدان والدين.
2 - أن يشمل هذا احلق حرية اإلنسان في أن يدين بدين ما، ويظهر هذا الدين بالتعبد.

3 - أن يشمل هذا احلق إقامة الشعائر واملمارسة والتعليم مع جماعة أو على املأل أو على حدة.
الدستور الكويتي وحرية االعتقاد:

املبادئ اإلنسانية السامية للشريعة اإلسالمية التي جتلت في كفالة  جاء الدستور الكويتي مؤكداً 
حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، ولم يخرج عن املواثيق الدولية ذوات العالقة، حيث بنَّي في 
نص )املادة 35( منه أن »حرية االعتقاد مطلقة وحتمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان طبقاً للعادات 

املرعية، على أال يخل بالنظام أو ينافي اآلداب« وفي نص هذه املادة ما يؤكد اآلتي:

1 - إن حرية االعتقاد مطلقة وحتميها الدولة.
2 - إن حرية القيام بشعائر األديان مكفولة طبقاً للعادات املرعية.

3 - أال تخل ممارسة شعائر األديان بالنظام العام، أو تنافي اآلداب العامة.

)1( ابن حجر العسقالني - فتح الباري »مرجع سابق« ج8 ص94.
)2( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - تاريخ الطبري، ج2، دار سويدان، بيروت )د.ت(، ص609 
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األنشطة والتقومي

1 - وضح املقصود بحرية االعتقاد.
........................................................................................................
........................................................................................................

ق بني حرية االعتقاد وحرية العبادة وفق بنود اجلدول اآلتي: 2 - فرِّ

حرية العبادةحرية االعتقادأوجه املقارنة

املفهوم

املمارسة

3  - علل: حرية العبادة قد تكون مرفوضة أحيانًا إذا متت بصورة علنية.
......................................................................................................................

4 - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها:
عندما فتح املسلمون بيت املقدس قال عمر بن اخلطاب: »هذا ما أعطى عبدا& بن عمر أهل إيليا من 
األمان: أعطاهم أماًنا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، سقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه ال 

تسكن كنائسهم وال تهدم وال ينتقص منها وال من حيزها وال يكرهون على دينهم وال يضار أحد منهم«.

أ - عالم يدل موقف اخلليفة عمر بن اخلطاب -[-؟
........................................................................................................

ب - دلل على أن اإلسالم احترم حرية االعتقاد.
........................................................................................................

جـ - كيف تطبق هذه احلرية في حياتك اليومية من خالل عالقتك باآلخرين؟
........................................................................................................
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5 - اذكر مادتني من املواد التي نصت عليها املواثيق الدولية بخصوص حرية االعتقاد.
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - اقرأ نص املادة اآلتية ثم أجب عما بعدها:
جاء في )املــادة 35( من الدستور الكويتي أن »حرية االعتقاد مطلقة وحتمي الدولة حرية القيام 

بشعائر األديان طبقاً للعادات املرعية، على أال يخل بالنظام أو ينافي اآلداب«.

أ - استخرج ثالث حقائق من نص املادة السابقة.
.................................................................................................- 1
.................................................................................................- 2
.................................................................................................- 3

ب - عالم يدل نص املادة السابق؟
........................................................................................................
........................................................................................................

جـ - دولة الكويت في صدارة الدول التي حتترم حرية االعتقاد. اضرب أمثلة على ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................

7 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء فهمك:
أ - يُطلق على اختيار الفرد ديناً أو فكراً أو مبدأً معيناً حرية.......................................
ب - املمارسة العلنية للطقوس الدينية تسمى........................................................
جـ - ترتبط حرية االعتقاد مبا يعتقده الفرد في قلبه و.............................................

8 - اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:
أ - الكلمة التي متثل عنصرًا مخالفًا من بني الكلمات اآلتية هي:

 )دين - مساواة - مبدأ - رأي(.
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ب - قال تعالى:   }ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب {

تشير اآلية السابقة إلى احلق في:

)احلياة - التعليم - االعتقاد - املساواة(.
جـ - أكدت )املادة 35( من الدستور الكويتي على أن حرية االعتقاد:

)مطلقة - مكفولة  - متارس وفق النظام - كل ما سبق(.

9 -  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة 
فيما يأتي:

أ - حرية االعتقاد من احلقوق التي طالب بها اإلنسان حديثاً.
ب - ال تداخل بني مفهوم حرية االعتقاد وحرية العبادة.

جـ - حرية العبادة متارس على شكل طقوس بصورة علنية أو سرية.
د - لكل فرد أو شعب خصوصية دينية وآراء خاصة.

هـ - إشارة الدستور الكويتي إلى حرية االعتقاد غير صريحة.
و - يجب أن متارس الشعائر الدينية وفق النظام واآلداب العامة.

)        (

)        (

)        (

)        (

)        (

)        (

سورة البقرة - اآلية )256(
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تابع مناذج من حقوق اإلنسان
حرية الرأي والتعبير

مدخل:
اإلنسان كائن مفكر بطبعه، لذلك يتعامل مع واقعه احمليط به وما يجول في خاطره بعقله ثم يفكر 
فيه، مما يثير في نفسه األفكار واآلراء واملشاعر، وفي نهاية األمر يحتاج إلى أن يعّبر عنها بكل حرية 

وصراحة ووضوح.

وعملية تعبير اإلنسان عن رأيه بكل حرية يَُعدُّ ممارسة حلق مهم من حقوقه، وفي ذلك ما يدفعه 
ملراجعة أفكاره والتثبُّت من صحتها ومعرفة آراء اآلخرين فيها، أما في حالة منعه من التعبير عنها 
دون مبرر، فإن ذلك يَُعدُّ مصادرة حلق من حقوقه، وحرماناً له من املشاركة برأيه في قضايا مجتمعه، 

وانتقاصاً من قدره بوصفه عضواً فاعاًل في املجتمع.

مفهوم حرية الرأي والتعبير:
يقصد بحرية الرأي والتعبير: حق الفرد في التعبير عن أفكاره وآرائه قوالً وكتابة أو بأي وسيلة 

أخرى، من خالل وسائل اإلعالم كافة.

أهمية حرية الرأي والتعبير:
حلرية الرأي والتعبير أهمية كبرى في حياة الفرد واملجتمع على حد سواء، وذلك ألسباب كثيرة منها:

1 - إنها متيز اإلنسان بذاته، فهو كائن مفكر وله عقل ووجدان.
2 - إنها األساس الذي تستند إليه احلقوق الفكرية األخرى.

3 - إنها تساهم في تنمية وعي اإلنسان وشخصيته اجتماعياً وسياسياً.
4 - إنها وسيلة من وسائل نقل اخلبرات واملعلومات واملعارف واآلراء.

اإلسالم وحرية الرأي والتعبير:
أباحت الشريعة اإلسالمية حرية الرأي والتعبير والقول وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل إنَّ القول باحلق 
واجٌب على اإلنسان في كل ما ميس األخالق واملصالح العامة، ولكل فرد أن يفكر ويعتقد ويعبر عن 

فكره ومعتقده دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم باحلدود العامة التي أقرتها الشريعة.

الفصل الثالث
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وقد بينت العديد من اآليات واألحاديث هذا املعنى، حيث قال تعالى:

    }ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  {
وعلى هذا النهج ســار صحــابته - رضوان ا& عليهم جميعــاً -، حيث قال عمر بن اخلطاب -[- 
في خطبة له: »... فاتقوا ا& وأعيونني على نفسي باملعروف والنهي عن املنكر وإحضاري النصيحة 

فيما والني ا& في أمركم...«)1(

املواثيق الدولية وحرية الرأي والتعبير:
كافحت شعوب كثيرة في العالم، من أجل متكينها من حرية الرأي والتعبير خالل مسيرة حياتها 
وتاريخها، لذلك جاءت املواثيق الدولية لتُْكِمل ما وضعته الدول من قوانني وتشريعات داخلية، وتسد 

النقص الذي يعتري بعض هذه القوانني والتشريعات.

فقد جاءت املواثيق الدولية بنصوص صريحة وواضحة تكفل حق حرية الرأي والتعبير، من هذه 
املواثيق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948م( والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

)1966م(، وكلها جتمع على ما يأتي:

1 -  إن لكل شخص احلق في حرية الرأي والتعبير واستقاء األنباء واألفكار وإذاعتها بأي وسيلة 
من دون قيود.

2 -  إن لكل شخص احلق في اعتناق آراء من دون مضايقة والتماس ضروب املعلومات وتلقيها ونقلها 
إلى آخرين دون اعتبار للحدود.

الدستور الكويتي وحرية الرأي والتعبير:
الرأي  أن »حرية  )املــادة 36( منه  قــرر في  الكويتي هذا احلق بشكل واضــح، حيث  الدستور  أكد 
والبـحث العلــمي مكـفولة، ولكـل إنسان حـق التعبيـر عن رأيه ونشــره بالقــول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك 

وفقاً للشروط واألوضاع التي بينها القانون«.

)1( سيد اجلميلي، العشرة املبشرون باجلنة، دار الريان للتراث، بيروت )1988(، ص58

سورة آل عمران - اآلية )104(
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التوازن  الكويتي وشمل مبــواده ما يحقق  األمــة  أقــره مجلس  الــذي  املطبوعات  قانون  لذلك صدر 
واألمن  العامة  واآلداب  وسمعتهم  اآلخرين  حرية  وحماية  والتعبير  الــرأي  حرية  حماية  بني  املطلوب 
الوطني للبالد. ويتضح من املادة السابقة أن الدستور أجاز لألفراد أن يُعبِّروا عن آرائهم في املنشورات 

واملطبوعات كالصحف اليومية واملجالت وغيرها وفق الضوابط املوضوعة التي تنظم ذلك.

ضوابط حرية الرأي والتعبير:
من ضوابط حرية الرأي والتعبير ما يأتي:

1 - أن متارس وفق الضوابط القانونية.
2 - أن يكون في ممارسة هذا احلق احتراٌم للنظام العام واآلداب العامة.

3 - أال تُلِْحق هذه املمارسة ضرراً باآلخرين أو تتعّدى على حقوقهم أو حرياتهم.
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األنشطة والقومي

1 - وضح مفهوم حرية الرأي والتعبير.
........................................................................................................
........................................................................................................

2 - حلرية الرأي والتعبير أهمية قصوى في حياة الفرد واملجتمع. وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................

3 - حرية الرأي والتعبير ال ُبدَّ أن يكون لها ضوابط. فّسر هذه العبارة.
........................................................................................................
........................................................................................................

4 - أباحت الشريعة اإلسالمية حرية الرأي والتعبير والقول وجعلتها حقًا لكل إنسان.
         دلل على ذلك.

........................................................................................................

........................................................................................................
5 - وّضح ما تضمنته املواثيق الدولية من نصوص تكفل حرية الرأي والتعبير.

........................................................................................................

........................................................................................................
6 - اقرأ نص املادة اآلتية من الدستور الكويتي ثم أجب عما بعدها:

»حرية الرأي والبحث العلــمي مكــفولة، ولكــل إنسان حق التعبير عـن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة 
أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط واألوضاع التي بينها الدستور«.

أ - اذكر رقم املادة التي نصت على ما سبق..........................................................
ب - ما املقصود بحرية الرأي والبحث العلمي؟......................................................
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جـ - اشرح ما حتته خط في املادة السابقة.
........................................................................................................
........................................................................................................

د - وضح ما تشير إليه املادة السابقة من عناية بحرية الرأي والتعبير.
........................................................................................................
........................................................................................................

7 - ترتبط حرية الرأي بضوابط تنظمها. وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................

8 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك:
أ - حق الفرد في التعبير عن أفكاره قوالً وكتابًة أو بأية وسيلة إعالمية يسمى ....................
ب - القانون الذي صدر وأقره مجلس األمة ليكون ضابطاً حلرية الرأي هو قانون ................
جـ - حرية الرأي والتعبير حق من حقوق اإلنسان املهمة إال أنها يجب أن ترتبط ...................

العبارة غيرالصحيحة  أمام   )✗( الصحيحة وعالمة  العبارة  أمام   )✓( 9 -  ضع عالمة 
فيما يأتي:

أ - عملية تعبير اإلنسان عن رأيه بكل حرية تَُعدُّ ممارسة حلّق مهم من حقوقه.
ب - حرية الرأي والتعبير حق ال تستند إليه احلقوق الفكرية األخرى.

جـ - القول باحلق واجب من واجبات اإلنسان يقوله بال خوف.
د - جاءت املواثيق الدولية بنصوص صريحة تكفل حرية الرأي والتعبير. 

هـ - يجب أن متارس حرية الرأي والتعبير وفق الضوابط القانونية.
و - ال يعتمد الرأي على ثقافة واسعة ومعرفة تامة موثقة.

)  (
)  (
)  (
)  (
)  (
)  (
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احلق في التعليم والتعلم
مدخل:

ال يختلف اثنان على أهمية التعليم والتعلُّم ودور كل منهما في حياة الفرد واملجتمع، وذلك ملا يترتب 
عليهما من أثر في حياة اإلنسان، وال يخفى أن تطور املجتمع مرهون بتطورهما، ألن املسؤولية الكبرى 

في توافرهما تقع على عاتق الدول، وذلك للمتطلبات املادية والبشرية والتقنية املرتبطة بهما.

م: مفهوم احلق في التعليم والتعلُّ
يقصد باحلق في التعليم والتعلُّم حق الفرد في احلصول على التعليم مبستوياته كافة واختيار التعليم 
املناسب له، دون متييز بني أفراد املجتمع ألي سبب ديني، أو اجتماعي، أو عرقي، أو اقتصادي، أو 

غيرها من الفوارق.

م: بني التعليم والتعلُّ
إذا كان احلق في التعليم مطلباً من متطلبات احلياة اإلنسانية الكرمية وهو ما تقوم به الدولة، فإن 
حق التعلُّم ال ينفصل عن التعليم، وهو حق يتعلق بحرية اإلنسان في تعلُّم ما يشاء واختيار نوع التعليم 

ومستواه، كاختياره بني املجاالت العلمية أو النظرية أو املهنية حسب إمكاناته وقدراته وميوله.

م: أهمية احلق في التعليم والتعلُّ
للتعليم أهمية كبرى في تنمية الفرد وتطور حياته ورقي مجتمعه، وهو السبيل األوحد لتقدم البشرية، 

لذا فقد اهتمت الدول بحق التعليم والتعلُّم لألسباب اآلتية:

1 - إنه أسلوب من أساليب تنمية الشخصية اإلنسانية.
2 - إنه مفتاح للوعي اإلنساني في اجلوانب الفكرية واالنفعالية والروحية.

3 - إنه األساس الذي تبني عليه الدولة خطط تنميتها ونهضتها وحضارتها.
4 - إنه وسيلة من وسائل اكتساب اإلنسان للمعارف والقيم واملهارات.

5 - إنه يساهم في تشكيل الوعي السياسي واالجتماعي للفرد واملجتمع.
6 - إنه يشير إلى تقدم الدول وتطورها مبا تتيحه من تكافؤ الفرص ورعاية حقوق اإلنسان.
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م: اإلسالم واحلق في التعليم والتعلُّ
اهتم اإلسالم بالعلم والعلماء وأعطى لهما مكانة كبيرة، وهذا دليل قاطع على أهمية العلم في حياة 
رت  اإلنسان ومما يؤكد هذه األهمية أنَّ أول سورة نزلت على النبي -]- سورة )العلق( التى ُصدَّ
العلماء مبكانة  الله سبحانه وتعالى  { والقراءة هي مفتاح كل علم، كذلك خّص  بقوله تعالى: }چ 

مميزة لقوله تعالى: } ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ{

 وقوله تعالى : }   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې {

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة ومواقف صدرت عن النبي -]- تبني أهمية العلم، حيث قال: »من 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى اجلنة«)1(. )رواه البخاري(

ومما يؤكد أيضاً أهمية العلم في اإلسالم أنه جعله فريضة على املرأة والرجل على حد سواء 
دون متييز إال مبا يالئم كل منهما من النواحي اجلسمية والنفسية، حيث قال -]- في احلديث 
الصحيح »طلب العلم فريضة على كل مسلم« )رواه مسلم(. ولفظ كل مسلم هنا يشمل الرجل واملرأة 

على حد سواء.

م: املواثيق الدولية وحق التعليم والتعلُّ
شغل احلق في التعليم والتعلُّم مساحة كبيرة من املواثيق الدولية كافة، وتناولت هذا احلق بشيء من 
التفصيل والتأكيد، ففي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948م(، والعهد الدولي للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية )1966م( واالتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز في مجال التعليم عام )1960م(، 
وكل هذه املواثيق أجمعت على تأكيد عدة مبادئ كلها تتعلق باحلق في التعليم والتعلُّم، من هذه املبادئ 

ما يأتي :

1 - أن لكل شخص احلق في التعليم والتعلُّم.
ر التعليم مجاناً على األقل في املرحلة االبتدائية واألساسية. 2 - أن يُوفَّ

3 - أن يكون التعليم االبتدائي إلزامياً.
4 - أن يكون التعليم الثانوي والتقني واملهني متاحاً للعموم.

سورة الزمر - اآلية )9(

سورة فاطر - اآلية )28(

ابن حجر العسقالني - فتح الباري » مرجع سابق « ج1ص213
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5 - أن يكون التعليم العالي متاحاً جلميع األفراد تبعاً لكفايتهم.
6 - حق اآلباء في اختيار نوع التعليم ألبنائهم.

7 - العمل على حتسني األوضاع املادية للعاملني في التدريس.

م: الدستور الكويتي وحق التعليم والتعلُّ
اهتمت دولة الكويت بالتعليم والتعلُّم وعّدتهما حًقا من حقوق اإلنسان وغاية كبرى من غايات الدولة، 
حيث بينت ذلك في نظمها وقوانينها اخلاصة بالتعليم، وبعد االستقالل وصدور دستور الكويت عام 
1962م، أُعطي التعليم أهمية كبرى بنص هذا الدستور في )املادة 13( على أن »التعليم ركن أساسي 
تكفله الدولة وترعاه« وفي )املادة 40( التي أكدت أن »التعليم حق للكويتيني، تكفله الدولة وفقاً للقانون، 
وفي حدود النظام العام واآلداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله األولى وفقاً للقانون« واملقصود 

باملراحل األولى - كما بينت ذلك املذكرة التفسيرية - ما يبلغ نهاية املرحلة املتوسطة.

وفي عــام 1965م صدر أول قــانون ينص على إلزامية التعليم حيث جاء في )املادة 1(: »يكون التعليم 
إلزامياً مجانياً جلميع األطفال الكويتيني من ذكور وإناث من بداية املرحلة االبتدائية حتى نهاية املرحلة 

املتوسطة...«.

هذا وقد خطت الكويت - بعد استقاللها وصدور دستورها سنة 1962م - خطوات واسعة في إنشاء 
املدارس وافتتاح جامعة الكويت، وإرسال البعوث الطالبية إلى العديد من دول العالم لنيل املؤهالت 
إليها  التي حتتاج  واإلنسانية  واألدبية  العلمية  التخصصات  العليا في مختلف  والدراسات  اجلامعية، 

الدولة.

وملا أيقنت الدولة أهمية التعليم الفني والتقني واملهني فقد أنشأت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وحديثاً أصدرت قانون اجلامعات اخلاصة الذي سمح بافتتاح عدد منها، وأنشأت معهد 
الكويت لألبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ليمثل االهتمام بالتعليم الركيزة األساسية 

للتنمية الطموحة في البالد.
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األنشطة والتقومي

م. 1 - بنّي الفرق بني التعليم والتعلُّ
........................................................................................................
........................................................................................................

م. 2 - وّضح دور كل من الفرد والدولة في التعليم والتعلُّ

دور املجتمعدور الفرد

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

م أهمية كبرى في تطور الدول ورقيها. اشرح ذلك. 3 - للتعليم والتعلُّ
........................................................................................................
........................................................................................................

م. 4 - اذكر أهم املبادئ التي أشارت إليها املواثيق الدولية في شأن التعليم والتعلُّ
........................................................................................................
........................................................................................................

5 - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها:
اهتمت دولة الكويت بالتعليم والتعلُّم اهتماماً كبيراً منذ فترات بعيدة، وبعد االستقالل استمرت في 
رعاية التعليم، حيث صدر أول قانون للتعليم اإللزامي، ثم استمرت في دعم مسيرة التعليم والتعلُّم ليس 

بنشرها فقط ولكن في تنويعها ورفع مستواها األكادميي والفني واملهني.
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أ - متى صدر أول قانون للتعليم اإللزامي في الكويت بعد االستقالل؟
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - اذكر نص مادتني من الدستور الكويتي تتعلقان بحق التعليم والتعلُّم.
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب:
فـي عـام 1965 م صدر أول قانون للتعليم اإللزامي في الكــويت، وقد بينت املادة )األولى( منه )يكون 
التعليم إلزامياً مجانياً جلميع األطفال الكويتيني من ذكور وإناث من بداية املرحلة االبتدائية حتى نهاية 

املرحلة املتوسطة...(.

أ - استخرج ثالث حقائق من نص املادة.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - عالم يدل صدور هذا القانون في دولة الكويت؟.
........................................................................................................

جـ - تضمنت املادة حقني مهمني من حقوق اإلنسان. اذكرهما.
........................................................................................................

7 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك:
أ - صدرت االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز في مجال التعليم عام..............................
ب - تختصر املنظمة العاملية التي تهتم بدعم التعليم والثقافة حتت اسم...........................
جـ - صدر أول قانون للتعليم اإللزامي في دولة الكويت عام.........................................
د - حق الفرد في اختيار املستوى التعليمي واملجال الدراسي يسمي احلق في......................
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8 - اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:
أ - صدر أول قانون إلزامي للتعليم في دولة الكويت بعد االستقالل عام:

)1962م  -  1964م  -  1965م  -  1967م(.

ب - صدرت االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز في مجال التعليم عام:

)1960م  -  1961م  -  1962م  -  1963م(.

جـ - تسعى منظمة اليونسكو لصون السلم واألمن بالعمل عن طريق:

)التربية - العلوم - الثقافة - كل ما سبق(. 

العبارة غير الصحيحة  أمام  العبارة الصحيحة وعالمة )✗(  أمام  9 -  ضع عالمة )✓( 
فيما يأتي:

أ - يُقصد باحلق في التعلُّم اختيار املستوى التعليمي ونوع التعليم.
ب - التعليم أسلوب من أساليب تنمية الشخصية اإلنسانية.

جـ - ال عالقة للتعليم باجلوانب الفكرية واالنفعالية والروحية لدى اإلنسان.
د - يساهم التعليم في تشكيل الوعي السياسي واالجتماعي.

هـ - أكدت املواثيق الدولية على وجوب أن يكون التعليم االبتدائي مجانياًّ.
و - تهدف منظمة اليونسكو إلى صون السلم واألمن عن طريق العلوم فقط.

ز - صدر أول قانون للتعليم اإللزامي في الكويت بعد االستقالل عام 1965م.

)  (

)  (

)  (

)  (

)  (

)  (

)  (
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حقوق املرأة
مدخل:

مثله  إنساناً  لكونها  ما عليه،  له وعليها  ما  لها  والواجبات،  الرجل في احلقوق  املــرأة شأنها شأن 
وتساويه في املواطنة، ولكن طبيعة املرأة املختلفة ِخلْقًة ودوراً وظروفاً استدعت التركيز على حقوق 

خاصة بها.

ولم تكن املطالبة بحقوق املرأة وليدة هذا العصر، فالتاريخ يشهد أن هناك مطالبات قدمية ومتجددة، 
حيث عانت املرأة معاناة كثيرة ومتنوعة، بسبب االضطهاد الذي واجهته من جراء متييز الرجل عنها، 
أو مما تتعرض له من هوان أثناء وقوع احلروب واألزمات والكوارث الطبيعية، مما جعل السعي لتلك 
احلقوق عماًل متواصاًل ونشاطاً مستمراً ال يتوقف حتى أصبحت تلك احلقوق واقعاً ال جدال حوله، 

ويُداَفع عنه بالعهود واملواثيق الدولية.

صور من انتهاكات حقوق املرأة:
تعددت صور االضطهاد الذي عانت منه املرأة، حيث اختلفت باختالف أفكار املجتمعات وطقوسها 

ومن أمثلة ذلك:

دم فدية لألنهار ولسقوط املطر دون أي اعتبار إلنسانيتها. 1 - كانت املرأة في بعض الشعوب تُقَّ
2 - احتقار بعض املجتمعات للمرأة وجعلها في مرتبة أقل من الرجل.

3 - َحَرَمت بعُض التشريعاِت الوضعيِة املرأةَ من أهليتها، وجعلتها في مصاف الطفل واملجنون.
4 - كان ينظر للمرأة على أنها نوع من املمتلكات اخلاصة، تُنقل بالتوارث من فرد إلى آخر.

من  وخوفاً  لهن  كراهية  البنات،  بــوأد  اجلاهلية  في  ــِرَف  ُع ما  وهو  مولدها  األنثى عقب  5 -  قتل 
الفقر.

 مفهوم حقوق املرأة:
يقصد بها تلك احلقوق التي حتفظ للمرأة إنسانتيها وكرامتها، دون أدنى متييز ألي سبب، واملرأة 

مشمولة بحقوق اإلنسان كافة )احلرية - الكرامة - احلياة - التعليم...(.
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أهمية حقوق املرأة:
ال شك أن إعطاء املرأة حقوقها اخلاصة بها كاملة، وما أقرته الشرائع السماوية والقوانني الوضعية، 
باتت من القضايا املهمة، وزاد من هذه األهمية متتع املرأة بهذه احلقوق، مما ترك آثاراً طيبة في حياة 

الفرد واملجتمع على حد سواء.

 ويتضح ذلك من خالل اآلتي:

1 - إن إعطاء املرأة حقوقها كاملة يَُعدُّ تنفيذاً ملا نَصَّ عليه الدين والقانون.
2 - إن إقرار هذه احلقوق يَُعدُّ اعترافاً بإنسانيتها وتقديراً ملكانتها في املجتمع.

3 - إن متتعها بهذه احلقوق تفعيل لدورها املهم ومشاركتها في بناء املجتمع.
4 - إن أي انتهاك حلقوق املرأة يَُعدُّ انتهاكاً حلقوق اإلنسان.

حقوق املرأة في اإلسالم:
إال حني  بينهما  يفرق  ولم  الرجل،  كبيراً، ووضعها في مصاف  تكرمياً  املــرأة  ديننا اإلسالمي  كّرم 

تقتضي طبيعة املرأة ووظيفتها ذلك، ولقد عاشت املرأة أزماناً طويلة في رحاب اإلسالم راضية، قريرة 

العني، ونبغت في كثير من املجاالت، وأدَّت كثيراً من املنافع واخلدمات، وتبوأت العديد من املناصب 

واألعمال، وما شكت يوماً بأنها مظلومة، أو أن الدين جردها من حقوقها وإنسانيتها، وتتجلى صورة 

تكرمي املرأة في اإلسالم في كثير من األمثلة منها:

1  -  َعدَّ اإلسالم حق املرأة في احلياة أول احلقوق املهمة، حيث حرم إزهاق روحها كما كان سائداً 

في اجلاهلية، بقوله تعالى: }ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ      

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک{

       كما قــال تعالى: }  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  {

2 - ساوى بينها وبني الرجل في احلقوق والواجبات، لقوله تعالى: }  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ {
 

سورة التكوير - اآليتان )8 - 9(

سورة البقرة - اآلية )228(

سورة النحل - اآليتان )58 - 59(
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 وليس للرجل ميزة متيزه عن املرأة سوى القوامة على شؤونهما املشتركة، فهو املكلف باإلنفاق 
عليها وعلى األسرة، لقوله تعالى: }  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  

                                     ڀ  ڀ  ٺٺ { 
3 -  منح اإلسالم املرأة حقوقها كاملة غير منقوصة منها الرعاية والتعليم وامللكية والبيع والشراء... 

وغيرها من احلقوق.
الرسول بها حني قال -]-: »أال واستوصوا  باملرأة، فقد أوصــى  الرفق  4 - حثَّ اإلســالم على 

بالنساء خيراً...«)1( )رواه الترمذي(.

حقوق املرأة في املواثيق الدولية:
كفلت املواثيق الدولية حماية قانونية خاصة للمرأة، وذلك بسبب ما تعرضت له من سوء معاملة 
من قبل قوانني وأعراف العديد من الدول، وقد أخذت األمم املتحدة على عاتقها الدفاع عن املرأة في 

املنتديات الدولية ووضعت اإلعالنات واالتفاقيات اخلاصة بحقوق املرأة والدفاع عنها مثل:

1 - اتفاقية حقوق املرأة السياسية عام 1952م.
2 - إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة عام 1967 م.

3 - اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة عام 1979 م.
وقد تضمنت تلك املواثيق وغيرها العديد من النصوص التي اهتمت باملرأة اهتماماً كبيراً، وطالبت 

صراحة باحترام حقوقها، ومن صور تلك املطالبات:

1 -  املساواة بني الرجل واملرأة في جميع احلقوق )احلياة، التعليم ، الضمان االجتماعي، املشاركة 
السياسية وغيرها ...(.

2 - فرض احلماية القانونية حلقوق املرأة.
3 - حماية املرأة في أوقات احلروب واألزمات والكوارث الطبيعية.

حقوق املرأة في الدستور الكويتي:
اهتم الدستور الكويتي باملرأة اهتماماً كبيراً، وذلك ضمن اهتمامه بحقوق الفرد بشكل عام، ومن 

خالل ضمان حقوق املرأة في القوانني املتبعة، مثال على ذلك:

سورة النساء - اآلية )34(

)1( أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - رياض الصاحلني - مؤسسة الرسالة، بيروت )د.ب( ص108.
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1 -  كل نص من نصوص الدستور يشير إلى حقوق الفرد يعد إشارة حلقوق املرأة ألنها فرد وما 
ينطبق على الرجل ينطبق على املرأة، ألن الدستور ال مييز بينهما في احلقوق والواجبات.

2 -  أشار الدستور في )املادة السابعة( صراحة إلى العدل واحلرية واملساواة بوصف كل منها دعامة 
أساسية من دعامات املجتمع.

3 - أكد في )مادته التاسعة( على أن األسرة أساس املجتمع.
4 - سنَّ القوانني اخلاصة بالوالدة والرضاعة واإلجازات، وكل ما يخص املرأة.

هذا ويعتز املجتمع الكويتي بكل العادات والتقاليد احملمودة املوروثة التي حتمي املرأة وتقدر دورها 
وتصون كرامتها وحتفظ حقها أماً وأختاً وبنتاً، ويأنف - بطبيعته - ويرفض كل العادات والتقاليد التي 
تهضم حقاً من حقوق املرأة التي فرضها اإلسالم، أو تلك التي كفلتها القوانني الداخلية في البالد، أو 

املواثيق واالتفاقيات الدولية.
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األنشطة والتقومي

1 -  عانت املرأة منذ القدم حرمانًا من حقوقها اإلنسانية، مما ترك آثارًا سيئة في حياتها 
وفي مجتمعها ومحيطها اإلنساني.

في ضوء فهمك ملا سبق وضح ما يأتي:
أ - مفهوم حقوق املرأة.

........................................................................................................
ب - اذكر صوراً من انتهاكات حقوق املرأة قدمياً وحديثاً.

........................................................................................................

........................................................................................................
جـ - كيف تؤثر هذه االنتهاكات في املجتمع ؟

........................................................................................................

........................................................................................................
2 - حلقوق املرأة أهمية كبرى في حياة الدول والشعوب. اشرح ذلك.

........................................................................................................

........................................................................................................
3 - اقرأ اآليتني الكرميتني اآلتيتني ثم أجب عما بعدهما من أسئلة:

قال تعالى: }  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  {
كما قال سبحانه: }  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ {

أ - استخرج أربع حقائق من اآليتني الكرميتني تتعلق بحقوق املرأة.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

سورة التكوير - اآليتان )8 - 9(

سورة البقرة - اآلية )228(
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ب - تناولت اآليتان بعضاً من حقوق املرأة. اذكر اثنني منها.
........................................................................................................
........................................................................................................

 4 -  جاء في توضيح مفهوم حقوق املرأة بأنها تلك احلقوق التي حتفظ للمرأة إنسانيتها 
وكرامتها، دون أدنى متييز بسبب اجلنس، أو املكانة االجتماعية - وهذا يشمل حقوق 

املرأة  كافة.
أ - كيف حتفظ تلك احلقوق إنسانية املرأة؟

........................................................................................................

........................................................................................................
ب - ما أثر احملافظة على حقوق املرأة في حياة املرأة نفسها وفي محيط مجتمعها؟

........................................................................................................

........................................................................................................

5 -  طالبت املواثيق الدولية بصيانة حقوق املرأة. اذكر ثالثًا من صور املطالبات التي تناولتها.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
6 - اهتم الدستور الكويتي بحقوق املرأة وصيانتها. دلل على ذلك.

........................................................................................................

........................................................................................................
7 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك :

أ - أشار مفهوم حقوق املرأة إلى عدم التمييز بسبب اجلنس أو املكانة أو...........................

ب - قتل األنثى وهي وليدة يسمى في اجلاهلية......................................................
جـ - صدر اإلعالن اخلاص بالقضاء على التمييز ضد املرأة في عام...............................
د - أكد الدستور الكويتي على أن األسرة أساس املجتمع في مادته.................................
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8 - اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:
أ - العنصر املخالف فيما يأتي هو:

)فدية لألنهار وسقوط املطر - نوع من املمتلكات - حق التعليم - وأد البنات(.
ب - كل األسباب اآلتية يرجع إليها إقرار حقوق املرأة ما عدا واحدًا هو :

)االعتراف بإنسانيتها - تفعيل دورها في املجتمع - تنفيذ أحكام الدين والقانون - نقلها بالتوارث(.
جـ - صدرت اتفاقية حقوق املرأة السياسية عام:
)1950م  - 1951م  -1952م  -  1953م(.

د - أشار الدستور الكويتي إلى العدل واحلرية واملساواة كدعامة من دعامات املجتمع في مادته:
)السادسة - السابعة - الثامنة - التاسعة(.

9 - بعد دراستك حلقوق املرأة عّلق بقولك: )أوافق( أو )ال أوافق( على كل عبارة مما يأتي:

ال أوافقأوافقالعبارة

إعطاء املرأة حقوقها كاملة يَُعدُّ تنفيذاَ ملا دعا إليه الدين ونص عليه القانون.

إعطاء املرأةحقوقها اإلنسانية يتعارض وكرامتها اإلنسانية.

في الدين اإلسالمي حث على الرفق باملرأة.

كفلت املواثيق الدولية حماية قانونية خاصة للمرأة.

اهتم الدستور الكويتي باملرأة اهتماماً كبيراًَ.

كان ينظر للمرأة قدمياً على أنها نوع من املمتلكات تنتقل بالتوارث.

لم تكن املطالبة بحقوق املرأة وليدة هذا العصر.
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حقوق الطفل
مدخل:

الطفولة مرحلة مهمة من مراحل عمر اإلنسان، لكونها مرحلة التنشئة والتكوين، لذلك بات من املهم 
جداً االهتمام بالطفل وحياته، ورعايته وسالمته واحملافظة عليه وتقدمي السبل الكفيلة بضمان منوه 
منواً سليماً متوازناً يضمن له الصحة النفسية واجلسدية السليمة بتوفير أجواء السعادة واملرح وجتّنب 
حاالت الشقاء واحلزن، عندئٍذ سيحظى املجتمع بطفولة آمنة وشخصيات متوازنة تنفع نفسها ووطنها 

وأمتها والبشرية.

تعريف الطفل:
تعريف الطفل وحتديد سن الطفولة يحدد اجلوانب القانونية ويؤكد حقوقه، وميكن تعريفه كما يأتي:-

1 - تعريف الطفل في الشريعة اإلسالمية:
حتدد الشريعة اإلسالمية نهاية الطفولة عندما يبلغ الطفل سن احللم، والذي يقدره الفقهاء عند 

سن اخلامسة عشرة.

2 - تعريف الطفل في القانون الدولي:
جاء في املادة األولى من اتفاقية الطفل تعريف الطفل بأنه »كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما 

لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، مبوجب القانون املنطبق عليه«.

ملاذا االهتمام بحق الطفل؟:
متثل مرحلة الطفولة بالنسبة لإلنسان مرحلة مهمة ألن مستقبله وحياته الالحقة تتوقف على هذه 
املرحلة وما يقدم له من خاللها؛ لذلك كان االهتمام بالطفل قدمياً ِقَدم اإلنسان ذاته، ومع تطور احلياة 

واملجتمعات ازدادت املشكالت التي تواجه الطفولة، من هذه املشكالت ما يأتي:

1 - تعرض بعض األطفال في كثير من بلدان العالم لظروف معيشية سيئة اقتصادياً واجتماعياً.
2 - تعرض كثير من األطفال للوفاة لسوء الرعاية الصحية وسوء التغذية.

3 - حرمان كثير من األطفال من احلق في التعليم لظروف تتعلق بأحوال أسرهم ودولهم.
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4 - تعرض بعض األطفال للتعذيب وسوء التربية وتردي الرعاية األسرية.
5 - إجبار بعض األطفال على األعمال القسرية واالستغالل اجلسدي.

6 - مشكلة أطفال الشوارع، وهم الذين ال مأوى لهم بسبب ظروفهم، أو هروبهم من املنازل.
7 - ما يتعرض له األطفال في النزاعات املسلحة من جتنيد قسري وقتل وتشريد.

طبيعة حقوق الطفل:
العامة والشاملة حلقوق اإلنسان، إال أن طبيعة حقوق الطفل لها خصوصية  بالرغم من الطبيعة 

تتمثل فيما يأتي:

1 - إنها حقوق ال يستطيع أن يطالب بها الطفل أو يحافظ عليها أو يدافع عنها لعجزه عن ذلك.
الرضاعة  األولــى سنوات  الطفل والسيما في سنواته  قبل  واجبات من  يقابلها  2 -  إنها حقوق ال 

واحلضانة والرعاية.
3 - إنها حقوق أساسية للطفل ال ميكن التنازل عنها مهما كانت األسباب.

احلقوق األساسية للطفل:
للطفل حقوق أساسية مهمة ال تتحقق معنى الطفولة وال تستقيم إال بوجودها، ومنها:

أواًل- حقوق ما قبل الوالدة:
وتتمثل هذه احلقوق في االهتمام باألم احلامل ورعايتها صحياً ونفسياً، وهو ما يعني احملافظة على 

حياة الطفل، ولذا فإن اإلجهاَض محرٌم حترمياً تاماً.

ثانيًا - حقوق ما بعد الوالدة:
متتد هذه احلقوق من بعد الوالدة حتى مرحلة البلوغ ومنها:

1 - احلق في احلياة: حيث ال يجوز التخلص من الوليد.
2 - احلق في الرعاية الصحية والبيئة )مسكن - صحة...(.

3 - احلق في التربية والتعليم.
4 - احلق في األمان.
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5 - احلق في املشاركة والتعبير.
6 - احلق في الرضاعة واحلضانة.

ثالثًا- حقوق الطفل في احلاالت اخلاصة:
تتعرض الطفولة لظروف خاصة تتطلب رعاية واهتماماً في احلاالت اآلتية:

1 -  حاالت فقدان األسرة أو املعيل واملأوى: حيث يتعرض بعض األطفال لالستغالل في أمور تتنافى 
وطفولتهم، وهذه مسؤولية الدولة واملجتمع.

2 - حاالت احلروب والنزاعات املسلحة: فقد يتعرض األطفال للقتل أو اإلبادة أو التشرد.
3 - حاالت األمراض اخلطيرة واإلعاقات.

حقوق الطفل في اإلسالم:
حظيت الطفولة باهتمام بالغ في الشريعة اإلسالمية، ملا لها من أهمية وخطورة في حياة املسلمني 

حاضراً ومستقباًل، ومن صور اهتمام اإلسالم بحقوق الطفل:

1 - االهتمام بالطفل وهو جنني في بطن أمه، حيث الرعاية وحترمي اإلجهاض إال لضرورة قصوى.
2 - احلق في الرضاعة لقولة تعالى: }ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ{ 

3 - احملافظة على حياة الطفل لقوله تعالى: }چ  چ   چ  چ  ڇڇ{ 
4 -  احلق في التربية والرعاية واختيار االسم املناسب، لقوله -]-: »من حق الولد على الوالد أن 

يحسن أدبه ويحسن اسمه«.)1()رواه البيهقي(
5 -  أوصى اإلسالم باألطفال األيتام ومن يقع في مثل حالهم، لقوله تعالى:} ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ{

     وكما قال -]-: »أنا وكافل اليتيم في اجلنة كهاتني، وأشار بالسبابة والوسطى«)2(. )رواه البخاري(

حقوق الطفل في املواثيق الدولية:
على الرغم من ِقَدم االهتمام بحقوق الطفل إال أن االهتمام العاملي الفعلي بدأ عام 1924م عندما 

)1( حسنني احملمودي - حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي - دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، ص57
)2( أبو زكريا النووي، رياض الصاحلني، »مرجع سابق« ص104.

سورة البقرة - اآلية )233(

سورة اإلسراء - اآلية )31(

سورة الضحى - اآلية )9(
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أقرت عصبة األمم إعالن جنيف حلقوق الطفل، ثم تال ذلك صدور املواثيق الدولية، اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان )1948م(، والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية )1966م(، والعهد الدولي اخلاص 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )1966م( واتفاقية حقوق الطفل )1989م (.

بشكل صريح على حقوق  تنص  دولية  وثيقة  أول  تعد  عام 1989م  الطفل  اتفاقية حقوق  أن  على 
الطفل، حيث أبرزت اهتماًما بالغاً بالطفل وحقوقه عامة دون متييز، مع مراعاة حق األطفال املعاقني 

الذين يعانون من ظروف خاصة.

الدستور الكويتي وحقوق الطفل:
اهتم الدستور الكويتي بحقوق الطفل اهتماماً كبيراً، من خالل اهتمامه باإلنسان بشكل عام، ومن 

خالل املواد التي تنص على حق الطفل صراحة على سبيل املثال:

1 -  )املادة 9(: »األسرة أساس املجتمع، قوامها الدين، واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، 
ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة«.

واجلسماني  األدبــي  اإلهمال  وتقيه  االستغالل  من  النشء وحتميه  الدولة  »ترعى  2 -  )املــادة 10(: 
والروحي«.

هذا وقد واصلت احلكومة رعاية حقوق الطفل وحمايتها فأصدرت قانوناً خاصاً باألحداث، كما أنها 
أنشأت هيئة عامة لشؤون القصر حتافظ على حقوق األيتام بعد وفاة معيلهم.
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األنشطة والتقومي

1 - فرقِّ بني تعريف الطفل في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي.
........................................................................................................
........................................................................................................

2 - علل اهتمام الدول بحقوق الطفل.
........................................................................................................
........................................................................................................

3 - للطفل طبيعة خاصة مميزة في حياته وحقوقه. وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................

4 - َبنيِّ حقوق الطفل األساسية من خالل اجلدول:

احلاالت اخلاصةما بعد الوالدةقبل الوالدة

5 - قال تعالى: }ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ{
 كما قال سبحانه في آية أخرى: }چ  چ   چ  چ  ڇڇ{                               

في ضوء فهمك لآليتني الكرميتني وضح ما يأتي:
أ - حقوق الطفل كما بينتها اآليات الكرمية.

........................................................................................................

........................................................................................................

سورة البقرة - اآلية )233(

سورة اإلسراء - اآلية )31(
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ب - اهتمام اإلسالم بحقوق الطفل.
........................................................................................................
........................................................................................................

جـ - حترمي اإلسالم لقتل األوالد ووأد البنات.
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - ُتَعدُّ اتفاقية حقوق الطفل أول وثيقة دولية صريحة تنص على حقوق الطفل.
أ - في أي عام صدرت هذه االتفاقية؟

........................................................................................................
ب - اذكر أقسام تلك االتفاقية.

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
7- اشرح أهم ما تضمنته اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 م وفق بيانات اجلدول اآلتي:

التوضيحالبند

املبادئ العامة

احلقوق املدنية

اجلوانب األسرية

اجلوانب االجتماعية

التعليم

احلاالت االستثنائية

8 - دلل على اهتمام الدستور الكويتي بحقوق الطفل.
........................................................................................................
........................................................................................................
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9 - علل ما يأتي :
أ - حقوق الطفل حقوق أساسية ال ميكن التنازل عنها مهما كانت األسباب.

........................................................................................................

........................................................................................................
ب - حترمي اإلسالم لإلجهاض.

........................................................................................................

........................................................................................................

10 - اذكر حقوق الطفل في احلاالت اخلاصة.
........................................................................................................
........................................................................................................

11 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك:
أ - يَُعدَّ سن بلوغ احللم تعريفاً للطفولة وفق.........................................................
ب - صدرت اتفاقية الطفل عام .....................................................................
جـ - حق الطفل في االسم واجلنسية من حقوقه.....................................................
د - مسؤوليات الوالدين والنفقة والتأهيل املهني من حقوق الطفل في اجلوانب.....................

12 - اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي:
أ - حدد القانون الدولي في تعريفه للطفل أنه ال يتجاوز سن:

)السادسة عشرة - السابعة عشرة - الثامنة عشرة - التاسعة عشرة(.

ب - أول حق من حقوق الطفل:

)األمن - احلياة - األمان - التعليم(.

جـ - »ترعى الدولة النشء وحتميه من االستغالل واإلهمال األدبي واجلسماني والروحي« نص من:

العهدين   - الطفل  حقوق  اتفاقية   - الكويتي  الدستور   - اإلنــســان  حلقوق  العاملي  )اإلعـــالن 
الدوليني(.
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13 - أكمل املخطط السهمي اآلتي:
بنود اتفاقية............1989

14 - صحح ما حتته خط واكتب صوابه في القوسني أمامه:
أ - حدد القانون الدولي تعريف الطفل حتى سن الخامسة عشرة.

ب - أول حق من حقوق الطفل بعد الوالدة الحق في التربية.
جـ - صدرت اتفاقية حقوق الطفل عام 1988م.

د - حق الطفل في احلياة والبقاء وعدم التمييز من حقوق الطفل المدنية.

15- اختر املناسب من املجموعة )أ( بوضع الرقم أمام ما يناسبه من عبارات املجموعة )ب(:

املجموعة )ب(اإلجابةاملجموعة )أ(م

حق االسم واجلنسية والهوية والتعبيراحلقوق واملبادئ العامة1

حق التعليم وأهدافه وقضاء أوقات الفراغاجلوانب األسرية2

حق البقاء وعدم التمييز ومصلحة الطفلاحلقوق املدنية3

حق الطفل في املنازعات والهجرة القسريةالرعاية االجتماعية4

اجلوانب الصحية والضمان االجتماعياحلاالت االستثنائية5

التعليم6

............................................................................................................................................ التعليماحلقوق املدنية

)           (
)           (
)           (
)           (
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احلقوق السياسية
مدخل:

تعد احلقوق السياسية لألفراد من احلقوق املهمة لكل إنسان، لذلك يرى الفيلسوف اليوناني أرسطو 
أن )اإلنسان سياسي بطبعه(، ومن خالل تلك احلقوق يستطيع اإلنسان أن ميارس حقه في املشاركة 

السياسية في إدارة الشؤون العامة في مجتمعه.

املجتمع  كــان  فكلما  فيها،  احلكم  ونظم  الــدول  باختالف  وعددها  مبداها  احلقوق  تلك  وتختلف 
دميقراطياً كلما اتسعت وتنوعت دائرة تلك احلقوق.

مفهوم احلقوق السياسية:
هي تلك احلقوق التي تتيح للفرد املشاركة في إدارة شؤون البالد وفي تقلد املناصب العامة في دولته.

أهم احلقوق السياسية:
تتعدد احلقوق السياسية لإلنسان، ومن أهمها:

1 - احلق في املشاركة السياسية، وينقسم هذا احلق إلى:

التوجهات  وإدارة  تقرير  أن يشارك في  بذلك  )التصويت(: ويستطيع  االنتخاب  الفرد في  أ -  حق 
السياسية للمجتمع الذي يعيش فيه، واختيار النظام السياسي أو احلــاكم أو املمثل البرملاني.

ب -  حق الفرد في الترشيح: وهو حق الفرد في الترشح لالنتخابات العامة في حال انطباق الشروط 
القانونية عليه.

2 - حق تقلد املناصب العامة:

ويقتضي هذا احلق بأن يكون لكل فرد احلق في أن يحصل على فرصته في الوظيفة العامة متى 
ما توفرت فيه شروطها، فال تكون املناصب مقصورة على فئة معينة، أو أن يتم توارث الوظائف العامة 

من األب إلى األبناء.

3 - حق مخاطبة السلطات العامة في الدولة:

تعد السلطات العامة في الدول احلديثة ملك للشعب، وذلك ألن األمة هي مصدر السلطات جميعها، 
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لذلك فمن حق املواطن مخاطبة السلطات ويجب أن ترد السلطات على أسئلته واستفساراته ومطالبه، 
وأن تكون املطالبة كتابية وحتمل بيانات املـُخاِطب، و هذا ما أكدته املواثيق الدولية وبخاصة اإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان 1948م، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية للعام 1966م.

احلقوق السياسية في الدستور الكويتي:
تبّنى الدستور الكويتي تلك احلقوق، وحرص على تأكيدها في الكثير من مواده، فحق االنتخاب وحق 
الترشيح - وهما األبرز في احلقوق السياسية - مكفوالن في الدستور للمواطن الكويتي، وقد جاءت 

مواد الدستور كما يأتي:

1 -  )املادة 80( نّصت على أن »يتألف مجلس األمة من خمسني عضواً ينتخبون بطريق االنتخاب 
العام السري املباشر...«.

2 -  )املادة 45( نصت على أن »لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه...«.

وهذه املواد توضح ما يأتي:
1 - حق املواطنني في اختيار ممثليهم في مجلس األمة بكل حرية وسرية.

2 -  املرأة والرجل يشملهما الترشح واالنتخاب بال فرق بينهما فكل منهما مواطن وال فرق بينهما 
وهذا ما مت تعديله في القانون اخلاص بحقوق املرأة السياسية في مجلس األمة عام 2005م. 

وفي انتخابات 2009م  وصل ملجلس األمة أربع سيدات.
3 -  إن كل إنسان له حق مخاطبة السلطات، وهذا يَُعدُّ احتراماً وتأكيداً حلقوق اإلنسان السياسية، 
هذا ويعتز الشعب الكويتي باملمارسة السياسية والدميقراطية بكامل حقوقه التي نص عليها 

الدستور، ويعتز بأن يُشار إلى الكويت على أنها في مصاف الدول الدميقراطية.
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األنشطة والتقومي

1 - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها من أسئلة :
يقول الفيلسوف اليوناني أرسطو »اإلنسان سياسي بطبعه« وهذا يؤكد أن املشــاركة السيــاسية من 
املسائل التي اهتم بها اإلنسان منذ القــدم، وقـــد أشــار تعريف احلقوق السيـاسية بأنهــا »تلك احلقوق 
التي تتيح للفرد املشاركة في إدارة شؤون البالد وفي تقليد املناصب العامة في دولته«. وكلما كانت 
املشاركة السياسية فاعلة ووفق األسلوب الدميقراطي كان ذلك داالً على تطور املجتمع وتقدمه، مع 

ضمان متتع اإلنسان بحقوقه كافة.
أ - وضح مقولة أرسطو: )اإلنسان سياسي بطبعه(.

........................................................................................................

........................................................................................................
ب - أشارت الفقرة إلى حق من احلقوق السياسية املهمة. اذكره.

........................................................................................................

........................................................................................................
2 - عرف مفهوم احلقوق السياسية.

........................................................................................................

........................................................................................................
3 - اذكر ثالثة من احلقوق السياسية التي درستها.

........................................................................................................

........................................................................................................
4 - وّضح كل حق ورد بيانه في اجلدول اآلتي:

توضيحهاحلق
االنتخابات

الترشيح
تقلد املناصب العامة

مخاطبة السلطات العامة
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5 -  نصت الفقرة الثانية من )املادة 21( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه »لكل 
شخص بالتساوي مع اآلخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده«.

اقرأ نص املادة السابقة ثم أجب:
أ - اشرح مضمون هذه املادة.

........................................................................................................

........................................................................................................
ب - تناولت املادة أكثر من حق لإلنسان. وضح ُكاّلً منها.

........................................................................................................

........................................................................................................
» يتألف مجلس األمة من خمسني عضوًا  الكويتي  )املــادة 80(  من الدستور  6 -  جاء في 

ُينتَخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر «.
اقرأ نص املادة السابقة ثم أجب:

أ - استخرج من املادة ثالث حقائق.
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - اشرح ما حتته خط.
........................................................................................................

جـ - اذكر احلق السياسي الذي أشارت إليه املادة السابقة.
........................................................................................................

7 - أكد الدستور الكويتي احلقوق السياسية لإلنسان. دّلل على ذلك
........................................................................................................

8 - أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها في ضوء دراستك:
أ -  احلقوق التي يتمتع بها الفرد، لكونه عضواً في جماعة سياسية ويحمل جنسيتها هي احلقوق...........
ب -  مشاركة الفرد في تقرير وإدارة التوجهات السياسية للمجتمع يسمى احلق....................
جـ -  حق الفرد في احلصول على فرصته في الوظيفة العامة إذا توافرت الشروط يسمى .........
د - في حالة مخاطبة الفرد للسلطات العامة يجب أن تكون املطالبة................................
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9 - اكتب املفهوم املناسب أمام كل عبارة مما يأتي:
أ - مشاركة الفرد في تقرير وإدارة التوجهات السياسية للمجتمع الذي يعيش فيه

    واختيار النظام السياسي أو احلاكم أو املمثل البرملاني.
ب - حق الفرد في احلصول على الوظيفة العامة إذا توافرت الشروط الالزمة لذلك.
جـ - تلك احلقوق التي تشمل املشاركة السياسية وتقلد املناصب ومخاطبة السلطات

      العامة في الدولة.
د - املطالبة الكتابية للسلطات مع ذكر اسم املخاطب وبياناته.

10 - صوب ما حتته خط في كل عبارة مما يأتي واكتب صوابه في القوسني أمامه:
أ - مشاركة الفرد في اختيار احلاكم أو املمثل البرملاني تسمى احلق في الترشيح.

ب - حصول الفرد على الوظيفة العامة حق سياسي يسمى المشاركة السياسية.
جـ - نص الدستور الكويتي »أن مجلس األمة يتألف من ستين عضواً منتخبني«.

11 -  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة 
فيما يأتي:

أ - تشير احلقوق السياسية إلى احلق في املشاركة السياسية دون غيرها.
ب - مشاركة الفرد في اختيار النظام السياسي أو احلاكم تسمى انتخاباً.

جـ -  يشير العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أن لكل إنسان احلق
      في املشاركة السياسية.

د - ينص الدستور الكويتي على حق الفرد في مخاطبة السلطات مشافهة.
هـ - تَُعدُّ السلطات العامة في الدول احلديثة ملك للشعب.

و -  احلقوق السياسية هي تلك احلقوق التي تتيح للفرد املشاركة في إدارة شؤون
     البالد وفي تقلد املناصب العامة في دولته.

)   (
)   (
)   (

)   (
)   (

)   (
)   (

)       (
)       (

)       (
)       (
)       (

)       (
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واجبات الفرد
مدخل:

تقع مسؤولية حماية حقوق اإلنسان على الدولة مبؤسساتها كافة؛ ألن ذلك من صميم عملها وواجباتها 
جتاه مواطنيها، وإذا كانت هذه املسؤولية تطورت بتطور البشرية ونظمها السياسية، باإلضافة لالجتاه 
نحو االهتمام باإلنسان وحقوقه ومتطلباته، جند أن هناك واجبات تقع على املواطن، من شأنها أن 

حتقق له وملجتمعه كل ما يُنشد من رقي وتقدم ورفاهية..

بني احلق والواجب:
بعد دراسة مجموعة حقوق اإلنسان في هذا املقرر )هناك حقوق أخرى( يتضح أن كل حق من تلك 
احلقوق يرتبط بواجب، وبذلك جند أن احلق والواجب متالزمان، ال ينفصالن عن بعضهما، مبا يحقق 
وما  احلقوق  اآلتي سيتم عرض مجموعة  اجلــدول  وفي  وتطوره،  استقراره  وللمجتمع  للفرد سعادته 

يقابلها من واجبات.

الواجب احلق

احملافظة على النفس وصيانتها. احلياة

معاملة اآلخرين بالعدل وعدم التمييز. املساواة وعدم التمييز
احترام آراء اآلخرين وأفكارهم والنظام العام. الرأي والتعبير

احترام عقائد اآلخرين. االعتقاد

اجلد واالجتهاد في العلم واختيار التعليم املناسب. التعليم والتعلم
احملافظة على كرامة الذات واحترام كرامة اآلخرين. الكرامة اإلنسانية

رعاية الطفل واحملافظة على حقوقه. حقوق الطفل
عدم التمييز بسبب اجلنس واحترام حقوق املرأة. حقوق املرأة

احترام النظام واآلداب العامة والقانون. العبادة
املمارسة السياسية الصحيحة بأسلوب دميقراطي دون املساس مبصالح الدولة. احلقوق السياسية
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الواجب من املنظور اإلسالمي:
عندما أقر الدين اإلسالمي احلنيف حقوق اإلنسان، ربط بينها وبني الواجبات جتاه الفرد واملجتمع 

على حد سواء، انطالقاً من العالقة الوطيدة بني احلق والواجب، ويتضح ذلك باألمثلة اآلتية:

1 -  أكد اإلسالم ضرورة احملافظة على النفس وصيانة كرامتها، وهذا يرتبط بحقه في احلياة، حيث 
قال تعالى:  

2 -  أكد اإلسالم أداء األمانة واحلكم بالعدل، فقد قال تعالى: 
}ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى{  

3 -  وقال نبينا -]-: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راٍع ومسؤول عن رعيته، والرجل 
راع في أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم 

راٍع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راٍع ومسؤول عن رعيته«)1( )متفق عليه(.

الواجب في املواثيق الدولية:
تناولت املواثيق الدولية مجموعة من الواجبات تقع على عاتق الفرد، وذلك في مقابل احلقوق التي 

يتمتع بها، ومن هذه النصوص:

1 - على كل فرد واجبات نحو املجتمع.
2 - متتع الفرد بحقوقه يرتبط باحترامه حلقوق اآلخرين.

3 - ربطت بني حقوق الفرد وواجباته جتاه الوطن والنظام العام.

الواجب في الدستور الكويتي:
ذكرها  واجبات  وهناك  ملــواده،  األساسية  الركيزة  وجعلها  اإلنسان،  حقوق  الكويتي  الدستور  أكد 

الدستور صراحة مثل:

1 - نص )املادة 41( على أن »... العمل واجب على كل مواطن...«.
العسكرية شرف  وأداء اخلدمة  واجب مقدس،  الوطن  »الدفاع عن  أن  )املــادة 47( على  2 -  نص 

للمواطنني...«.

)1( أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، رياض الصاحلني، »مرجع سابق« ص114.

سورة البقرة - اآلية )195(

سورة النساء - اآلية )58(
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3 - نص )املادة 48( على أن »أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون«.
4 -  نص )املادة 49( على أن »مراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة واجب على جميع سكان 

الكويت«.
مما سبق ذكره من نصوص وقوانني يتضح أنها في مجملها تشير إلى الواجبات اآلتية:

1 - الدفاع عن الوطن والتضحية من أجله.
2 - العمل واملشاركة في رفع شأن الوطن وتقدمه وتطوره.

3 - احترام النظام والقانون العام.
4 - مراعاة مصالح الوطن احمللية والدولية.

5 - التزام األخالق واآلداب العامة.
6 - احملافظة على املمتلكات واملرافق العامة.

7 - املشاركة السياسية الفعالة.
8 - احترام الرأي اآلخر.

هذا وال يخفى أن التوازن بني أداء الواجبات واملطالبة باحلقوق من شأنه أن يرقى بالفرد واألسرة 
واملجتمع، ويضع الوطن على طريق الرقي والتقدم والرخاء ليحتل املكانة املرموقة بني الدول.
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األنشطة والتقومي

1 - احلق والواجب ال ينفصالن عن بعضهما، فهما متالزمان. وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................

2 - اكتب الواجب الذي يستلزمه كل حق من احلقوق اآلتية:

الواجب احلق

احلياة

املساواة وعدم التمييز

الرأي والتعبير

االعتقاد

التعليم والتعلم

الكرامة اإلنسانية

حقوق الطفل

حقوق املرأة

العبادة

احلقوق السياسية

3 - ربط الدين اإلسالمي بني احلقوق والواجبات بشكل كبير. دلل على ذلك.
........................................................................................................

4 - نصت املواثيق الدولية على مجموعة من الواجبات. اذكرها.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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5 - أشار الدستور الكويتي إلى أن احلقوق ترتبط بواجبات. وضح ذلك.
........................................................................................................
........................................................................................................

6 - عدد أربعة من الواجبات التي يلزم بأن يؤديها الفرد في مجتمعه.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

7 -  على الرغم من أن حماية حقوق اإلنسان تقع على عاتق الدولة، إال أن ذلك يحتم على 
الفرد أداء بعض الواجبات.

أ - اشرح املعنى الذي ترمي إليه العبارة السابقة.
........................................................................................................
........................................................................................................

ب - اذكر بعض الواجبات التي يلتزمها الفرد جتاه وطنه.
........................................................................................................
........................................................................................................

جـ - ما أثر تخلي الفرد عن واجباته جتاه وطنه؟
........................................................................................................
........................................................................................................

8 - اقرأ احلديث النبوي الشريف اآلتي ثم أجب عما بعده من أسئلة:
قال نبينا -]-: »كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راٍع ومسؤول عن رعيته، والرجل راٍع 
في أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راٍع في مال 

سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راٍع ومسؤول عن رعيته«.

أ - إالم يشير احلديث النبوي الشريف السابق؟
........................................................................................................
........................................................................................................



179179

ب - اذكر أهم الواجبات التي تضمنها احلديث.
........................................................................................................
........................................................................................................

جـ - تضمن احلديث مجموعة من حقوق اإلنسان. اذكرها.
........................................................................................................
........................................................................................................

9 -  تقرر املواثيق الدولية أن )متتع الفرد بحقوقه يرتبط باحترامه حقوق اآلخرين( اشرح 
هذه العبارة مع ضرب أمثلة تتعلق باحلقوق والواجبات.

........................................................................................................

........................................................................................................

10 -  أكمل األجزاء الناقصة من اجلدول:

الواجب احلق
احلياة

املساواة وعدم التمييز

احترام آراء اآلخرين وأفكارهم والنظام العام. الرأي والتعبير

احترام عقائد اآلخرين

التعليم والتعلم

احملافظة على كرامة الذات واحترام كرامة اآلخرين. الكرامة اإلنسانية

حقوق الطفل

حقوق املرأة

احترام حقوق اآلخرين وأن التقاضي يكون وفقاً للقانون

املمارسة السياسية الصحيحة بأسلوب دميقراطي دون املساس 
مبصالح الدولة.



180 180

11 -  ضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة 
فيما يأتي:

أ - احلق والواجب منفصالن عند التطبيق العملي.
ب - من حقوق املرأة وجوب متييزها عن الرجل بسبب اجلنس.

جـ - من الواجب احملافظة على النفس وصيانتها.
د - أكد الدين اإلسالمي ضرورة احملافظة على النفس وكرامتها.

هـ - جاء في الدستور الكويتي أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس.
و - أداء الضرائب في الدستور الكويتي ليس من واجبات الفرد.

12- اذكر خمسة واجبات على الطالب جتاه مدرسته ومعلميه.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

)  (
)  (
)  (
)  (
)  (
)  (


