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العام والحدث

سن الدستور الثالث للكويت وعمل به سنة واحدة فقطم1961وثيقة الماجنا كارتا لحقوق االنسانم1215

سن الدستور الرابع والدائم الحالي لدولة الكويتم1962اول وثيقة للحريات االنسانيةم1689

لياول انتخابات نيابية في الكويت وفق الدستور الحام1963اختيار الشيخ صباح األول حاكم للكويتم1752

افتتاح اول مجلس لالمة في الكويتم1963سن اول دستور مكتوب في الكويتم1921

انضمام دولة الكويت لهيئة األمم المتحدةم1963اول مجلس للشورى في الكويتم1921

صدور قانون االحكام العرفية في الكويتم1967لدياول انتخابات في تاريخ الكويت انتخابات المجلس البم1932

ويتاعالن الحكم باألحكام العرفية ألول مرة في تاريخ الكم1967انشاء المجلس التشريعي عن طريق االنتخابم1938

انشاء المحكمة الدستوريةم1973سن الدستور الثاني للكويتم1938

كويتاعالن الحكم باألحكام العرفية لثاني مرة في تاريخ الم1991متولي المغفور له الشيخ عبداهلل  السالم الصباح الحكم1950

إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لخمس دوائرم2006استقالل دولة الكويتم1961

بدأ العمل بنظام الدوائر االنتخابية الخمسم2008تشكيل المجلس التأسيسي م1961

اول انتخابات برلمانية وفق نظام الصوت الواحدم2012انضمام الكويت لجامعة الدول العربيةم1961
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المواد الدستورية ونصوصها

ية الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة وشعب الكويت جزء من االمة العرب1

ولغتها الرسمية هي اللغة العربية

لكل عضو من أعضاء مجلس االمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء100

والى الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في اختصاصاتهم 

الدين الرسمي للدولة هو اإلسالم وان الشريعة اإلسالمية مصدر أساسي2

للتشريع

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام 112

مشاركةللمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وعلى الجميع ال

ه المادة الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح وهذ4

ال يجوز تغييرها باي حال من االحوال

و او يحق لمجلس االمة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عض114

اصهماكثر من أعضائه للتحقيق في أي امر من األمور الداخلة في اختص

يشكل المجلس ضمن لجانه لجنة خاصة للعرائض والشكاوي115جميعانظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه لالمة مصدر السلطات6

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة 123لدستوريقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا ألحكام ا50

للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل

لية على جميع الوزراء االلتزام بما يقرره مجلس الوزراء والتزام األق128السلطة التشريعية يتوالها األمير ومجلس االمة وفقا للدستور51

برأي األغلبية ما لم تستقيل

السالم هدف الدولة وسالمة الوطن امانة في عنق كل مواطن وهي جزء 157دستورالسلطة التنفيذية يتوالها األمير ومجلس الوزراء والوزراء كما في ال52

من سالمة الوطن العربي الكبير

شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق 162األمير رئيس الدولة وذاته مصونه ال تمس54

والحريات

سير ال سلطان ألي جهة على القاضي في قضائه وال يجوز التدخل في163يعلن األمير الحرب الدفاعية بمرسوم ام الحرب الهجومية محرمةذ68

العدالة ويكفل القانون استقالله وعدم قابلية عزلهم

جلسات المحاكم علنية اال في األحوال االستثنائية165ال يصدر قانون اال اذا اقره مجلس االمة وصدق عليه االمير79

لكل عضو من أعضاء مجلس االمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة الستيضاح األمور الداخلة في اختصاصاتهم 99
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الدستور

وظيفة الدستور تعاريف 

الدستور

هو المشرع الدستوري
لتغيير نمط حياة الناس-

تعدد حاجاتهم-

تسمى السلطة 

ية التأسيسية باألصل

ألنها تضع الدستور 

ألول مرة

من يضع 

الدستور؟

القانون

الالئحة

الدستور

القاعدة التي تعمل بمقتضاها : لغويا

والجمع الدساتير

مجموعة القواعد األساسية التي : اصطالحيا

تبين شكل الدولة ونظام الحكم والحقوق

تحديد كيان الدولة

تعديل 

الدستور

القواعد الخاصة بتعيين وتنظيم: قانونيا

وظيفة السلطات العامة وهي القانون األعلى 

الذي تستمد منه القواعد القانونية وجودها 

وشرعيتها

تحديد نوع الحكم

تحديد منهج الدولة

بيان اختصاصات السلطات العامة

تنظيم حقوق وحريات الشعب

الهرم التشريعي

علل

الالئحةالقانون

قواعد عامة تنظم قانون

معين صادر من السلطة

التشريعية
اتقانون االنتخاب: مثال 

قرارات ذات قواعد عامة 

تصدر عن السلطة 

التنفيذية
صيد االسماك: مثال 

رشا الحربي/ اعداد وتصميم المعلمة 
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م1962الدستور الرابع م1961الدستور الثالث م1938الدستور الثاني م1921الدستور األول 

اول دستور مكتوب-

مواد5يحتوي -

صاغه المجلس التشريعي-

صادق عليه المغفور له الشيخ -

احمد الجابر الصباح 

تم العمل به عام واحد فقط-

صادق عليه المغفور له الشيخ-

عبداهلل السالم

صاغه المجلس التأسيسي-

صادق عليه المغفور له الشيخ-

عبداهلل السالم

أظهر روح التعاون والثقة-

مراحل تطور الدستور الكويتي

م 1962يتصف دستور 

الحالي

مختصر

دائم

مذكرة
تفسيرية

جامد

مكتوب

التطور السياسي والتشريعي داخليا وخارجيا
:في عهد الشيخ عبداهلل السالم

م 1899الغاء اتفاقية 

ل الحماية البريطانية لتحص

م1961على استقاللها 

افتتاح اول مجلس لالمه 

م1963

انضمام الكويت للجامعة 

م1961العربية 

انضمام الكويت لهيئة 

م1963األمم المتحدة 

الدستور 

الكويتي 

ديمقراطي

الدستور 

يحكم العالقة 

بين الحاكم 

والمحكوم

أول حاكم 

للكويت عن 

طريق 

المبايعة

رشا الحربي/ اعداد وتصميم المعلمة 
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التطور التاريخي للنظام الديمقراطي في الكويت

دلل على انعكاس بساطة الحياة على طبيعة الحكم

اختيار الحاكم عن طريق الشورى

عالقة الحاكم بالمحكوم تشبه العقد الغير مكتوب

عمل الحاكم استقبال الوفود وفض الخالفات 

مرجعيات الحاكم الشريعة اإلسالمية واألعراف والتقاليد

رجاحة )تختار االسرة الحاكمة احد افرادها
(العلم–الحكمة -العقل

اكماتتم مبايعته من وجعاء البلد وبذلك يصبح ح

ظهور المؤسسات 

التشريعية

عهد الشيخ /م1921:مجلس الشورى

احمد الجابر الصباح

عهد الشيخ /م1932:المجلس البلدي

احمد الجابر الصباح

عهد الشيخ/م1938:المجلس التشريعي

احمد الجابر الصباح

عهد الشيخ /م1961:المجلس التأسيسي

عبداهلل السالم الصباح

اعضاءه 

مختارون

اول انتخابات في 

تاريخ الكويت

اعضاءه 

منتخبون

وضع الدستور 

الدائم للكويت

الخصائص 

والمباديء

العامة لدستور 

م1962

رشا الحربي/ اعداد وتصميم المعلمة 
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السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي

ةالسلطة التنفيذي: أوال 

هي الجهة التي: السلطة التنفيذية 

تقوم بتنفيذ ما يصدر عن السلطة 

التشريعية من قوانين

هو رئيس الدولة ورئيس : األمير

السلطة التنفيذية ولقبه حضرة 

صاحب السمو امير البالد وذاته 

مصونه ال تمس

اعمالها
عناصرها

تسيير -1

أمور الحياة 

وشؤون 

الدولة

دراسة -2

حاجات المجتمع 

المستقبلية

رسم -3

وتنفيذ 

السياسات 

العامة

تقديم مقترحات-4

على شكل قوانين 

للسلطة 

التشريعية 

تنفيذ القوانين -5

واالشراف على 

قطاعات الدولة

أمير 

البالد
الوزراء

(الحكومة)

إجراءات تولي مسند االمارة

األسلوب الغير عادياألسلوب العادي

الوفاة

التنحية

االستقالة

شروط ولي العهد

/ اإلسالم / الرشد والعقل / بلوغ الثالثين / الذكورة / النسب 

القدرة الصحية

خلو مسند االمارة قبل 

تعيين ولى العهد

إجراءات اختيار ولي العهد

يزكي األمير احد افراد االسرة الحاكمة وتعرض التزكية على مجلس االمة-1

اذا لم يحصل المرشح على اغلبية األصوات يرشح األمير ثالثة أسماء ثم يبايع -2

المجلس احداهم باألغلبية

رئيس الوزراء هم من يرأس الجهاز التنفيذي بعد االمير 

أهمية منصب / علل

رئيس الوزراء؟

بقاء الوزارة مرهون ببقائه-1

هومن يرشح الوزراء-2
يحقق االنسجام بين الوزارات-3

يرأس جلسات مجلس الوزراء-4

المتحدث باسم الحكومة-5

اختيار رئيس 

الوزراء حق 

منفرد لألمير

شروط الوزير

كويتي اصلية-1

فوق الثالثين-2

يجيد القراءة والكتابة-3

الضوابط الخاصة

ال يجمع بين الوزارة -

والوظيفة الحكومية

عدم برم العقود مع -

الجهات الحكومية

اختصاصاتها

الظروف 

العادية

الظروف 

الغير العادية

إدارية-1

سياسية-2

قضائية-3

مراسيم بقوانين-1

اعالن الحرب الدفاعية-2

اعالن االحكام العرفية-3
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السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي/ تابع 

يةاختصاصات السلطة التنفيذ
الظروف 

العادية
الظروف الغير 

عادية

اختصاصات ادارية

المراسيم بقوانيناختصاصات سياسية اختصاصات قضائية

اعالن الحرب الدفاعية

اعالن االحكام العرفية

اختصاصات الظروف العادية 

أي ان سير األمور في الدولة يتم بوجود مجلس االمة

اختصاصات الظروف الغير عادية

ها الوقت الذي تمر به الدولة وال تستطيع السلطة التنفيذية الوفاء بالتزامات

جعل قوانين موضع التنفيذ-1

انشاء القطاعات الحكومية-2

اصدار لوائح تختص بأمن -3

المواطن وصحته العامة

الجانب المحلي-1

القدرة على حل المجلس-

الجانب الخارجي-2

ابرام المعاهدات -

إقامة عالقات دولية-

اصدار العفو عن العقوبة-1

من صدر تخفيض العقوبة ع-2

في حقه حكم جزئي

حرم الدستور الحرب الهجومية-

اعالن الحرب الدفاعية دون -

الرجوع لمجلس االمة

تصدر في حالتين

غياب المجلس بسبب الحل -1

او العطلة

تفويض مجلس االمة -2

السلطة التنفيذية

عت من هي تلك النظم التي وض

اجل مواجهة خطر تتعرض له 

الدولة سواء كانت طبيعية 

كالزالزل او سياسية كالحرب 

او اجتماعية كاإلرهاب

تعرض االمن العام للخطر-

اوشك عدوان على الوقوع-

وقع عدوان مسلح-

حدوث اضطرابات داخلية-

احتياج الدولة لتأمين سالمتها -

حاالت اعالن 

االحكام 

العرفية

أعلنت الكويت االحكام العرفية مرتين في تاريخها
م1967

عندما اعتدت 

إسرائيل على 

بعض الدول 

العربية

م 1991
عقب تحرير 

الكويت 

3استمرت 

اشهر

طبيعة جلسات مجلس الوزراء
حضوراالغلبية-2جلسات سرية   -1

صدور القرارات بموافقة األغلبية -3

التزام كل الوزراء بالقرارات -4

الصادرة
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السلطة التشريعية عناصرها

االنتخابات

التشريعية

الدوائر 

االنتخابية

اختصاصاتها
االمير

مجلس االمة

الوزراء

أعضاء مجلس االمة

المنتخبون من الشعب 

عضو50وعددهم 

ال يتجاوزون-

ثلث أعضاء مجلس االمة

عضو16يبلغ عددهم -

يرشحون من قبل -

رئيس مجلس الوزراء

يحق 

له

ال يحق 

له

حضور -

جلسات 

مجلس االمة

التصويت -

ومناقشة كل 

القضايا 

المطروحة

طرح الثقة -

بأحد الوزراء

عضوية -

اللجان 

الداخلية

المرشحالناخب

كويتي الجنسية-1

سنه21بلوغ -2

مقيد في الجداول -3

االنتخابية

اليكون صادر -4

بحقه حكم بالحبس 

مالم يرد له اعتباره

اال يكون تاجر -5

اعلن افالسه

اال يكون -6

عسكري في الجيش 

او الشرطة

ة كويتي بصفة اصلي-1

سنة30بلغ -2

القراءة يجيد -3

والكتابة

مقيد في الجداول -3

االنتخابية

اليكون صادر بحقه -4

حكم بالحبس مالم يرد 

له اعتباره

اال يكون تاجر اعلن -5

افالسه

اال يكون عسكري -6

في الجيش او الشرطة

اسم 

المرحلة

المرحلة 

االولى

المرحلة 

الثانية

المرحلة 

الثالثة

المرحلة 

الرابعة

20082012م1981م1963السنة

102555الدوائر

521010النواب

عدد 

االصوات

اربع 

أصوات 

للناخب

اربع 

أصوات 

للناخب

اربع 

أصوات 

للناخب

صوت 

واحد 

للناخب

ةتقسيم الدوائر االنتخابييجب مراعاة التالي 

العدالة والمساواة في توزيع عدد الناخبين -1

في الدوائر

التقارب الجغرافي للمناطق-2

المرشح الناجح 

يمثل كل افراد 

الشعب وليس 

افراد دائرته فقط

يالتشريع

السياسي

المالي

له شكالن حسب الجهة المقدمة االقتراح االقتراح

تمكن األعضاء من إضافة تعديالت/ تمنح مجاال للطالع المناقشة

يرفع لألمير للمصادقة عليهقالتصدي

د شهرويعمل به بع( الكويت اليوم)ينشر بالجريدة الرسميةالنشر

يةمراقبة أداء السلطة التنفيذ

دراسة الميزانية العامة 

والحساب الختامي
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السلطة القضائية
استقاللية 

القضاء

علنية 

جلسات 

المحاكم
أنواع 

المحاكم 

ودرجاتها

مبدأ استقالل القضاء من اهم 
المبادئ في الدستور الكويتي

حماية القاضي من أي تدخل للسلطة التنفيذية

لضمان استقاللهم وعدم االضرار بمصالحهم 

وعدم تشكيل وسيلة ضغط عليهم

(المجلس األعلى للقضاء)المسؤول عن القضاة 

زلهمم بتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وعحيث يقو

منح القانون القاضي حصانة خاصة من أي 

اجراء قانوني اال في حالة الجرم المشهود

علنية جلسات المحاكم؟ علل

إشاعة الطمأنينة-2لتحقيق العدالة       -1

!!!حاالت تكون الجلسات بها سرية

قضايا الموضوعات األخالقية-1

قضايا اسرار الدولة ومصالحها العليا-2

المحاكم العادية
المحاكم الخاصة

درجات 

المحاكم 

العادية

أنواع قضايا 

المحاكم 

العادية

ةالقضايا التجاري

القضايا المدنية

ةالقضايا الجزائي

القضايا اإلدارية

ةاألحوال الشخصي

محاكم -1

الدرجة 

األولى

قضايا بسيطة قاضي واحد: الجزئية -1

من باقي القضايا المعقدة تتكون:الكلية-2

قضاة3قاضي واحد الى

محكمة -2

االستئناف

العليا

مستشارين3تتكون من عدة دوائر كل دائرة 

ة تنظر في الطعون ضد احكام محاكم الدرج

االولى

محكمة -3

التمييز

مستشارين5تتكون من عدة دوائر كل دائرة 

تعد اعلى محكمة في القضاء

ى ال تختص في النزاعات بل تختص بمد

مالئمة الحكم للقانون

واع أن

المحاكم 

الخاصة

محكمة الوزراء

ةالمحكمة الدستوري

ةالمحاكم العسكري

المحاكم العرفية

النيابة العامة
التي تشرف على قانون الضبط القضائي-
تطبيق القوانين الجزائية -

مالحقة المتهمين-
تحريك الدعاوي الجزائية-

تعريف قضايا الجنح

هي القضايا التي ال تزيد العقوبة فيها عن الحبس لمدة 

ثالث سنوات
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(نالرقابة والتعاو)العالقة بين السلطات العامة 

السؤال البرلماني

طرح موضوع عام للمناقشة

تشكيل لجان تحقيق وشكاوي

االستجوابات

طرح الثقة

الرقابة السياسية هي 

الرقابة التي يقوم بها 

المجلس على السلطة 

التنفيذية وادائها

هي درجة اعلى من 

السؤال البرلماني

مواجهة احد الوزراء 

هبأي خلل في وزارت

شة تتطلب جلسة مناق

وبين الوزير والعض

وممكن اكثر من 

عضو

أيام 8تتم المناقشة بعد

من تقديمه للوزير 

والوزير له حق 

التأجيل

اب قد ينتهى االستجو

بتوصيات او بطرح

الثقة بالوزير

يمكن توجيه 

االستجواب لرئيس

الوزراء ولكن ال 

هيجوز طرق الثقة ب

10يقدم طلب موقع من

أعضاء بعد االستجواب

المجلس يصوت بعد طلب

طرح الثقة بأسبوعين

اذا حصل طرق الثقة على

األغلبية يصبح الوزير

مستقيل من تاريخه

أدوات الرقابة السياسية 

السلطة القضائية تراقب 

اعمال السلطتين التنفيذية 

والتشريعية لتكون 

مشروعة

أنواع الرقابة القضائية

الرقابة على 

اعمال السلطة 

التشريعية

الرقابة على 

اعمال السلطة 

التنفيذية

تتم من خالل 

ال تعارض بين القوانين -1

الصادرة من السلطة التشريعية

مع الدستور

القوانين المتعارضة مع-2

الدستور تبقى سارية لحين حكم 

المحكمة الدستورية ببطالنها

اختصاصات 

المحكمة 

الدستورية

تفسير النصوص الدستورية-1

حالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم واللوائ-2

الطعون الخاصة بأعضاء مجلس االمة وصحة عضويتهم-3

مراقبة احترام السلطة تتم من خالل 

التنفيذية للقانون والمساواة ومشروعية 

اواذا تبين لها العكس تقوم بإلغائهقراراتها 
قد تتأزم العالقة بين السلطتين التشريعية

والتنفيذية فالبد من حله بمرسوم وان تجري 

االنتخابات بعد شهرين من صدور المرسوم 

واال يسترد المجلس المنحل كل صالحياته

حل المجلس لذات األسباب مرتينواليمكن

م1973تم انشاء المحكمة الدستورية عام -

تتكون من خمس مستشارين كويتيين-

حكم المحكمة الدستورية ملزم لكل األطراف-

الدعوى ترفع لها من مجلس االمة او مجلس -

الوزراء فقط 

لكل مواطن الحق في مخاطبة مجلس -

االمة اذا وقع عليه ضرر بسبب أي 

اجراء من السلطة التنفيذية
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التطور التاريخي لحقوق االنسان حقوق االنسان ال تمس وال يتعدى عليها؟
علل

عدم احترام وتقدير لإلنسان-1

مصادرتها تعدي على االنسان وتقليل من شأنه-2

مراحل

أولى الحقوق المطالب بها الحق في الحياة؟

علل

ألنه هذا الحق يضمن عيشه

ووجوده

واستمرارية حياته

تطور حقوق االنسان

م1215وثيقة الماجنا كارتا عام -

م1689وثيقة الحريات عام -

م1776وثيقة الحقوق عام -

وثيقة اإلعالن عن حقوق االنسان -

م1789عام 

أنواع حقوق االنسان

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالحقوق المدنية والسياسيةنوع الحق

تلك الحقوق التي لها طابع اجتماعيتلك الحقوق المتعلقة بذات الفرد وانسانيته ووجودهالتعريف

ذات طابع فردي ومرتبط بوجود االنسان-السمات

يطلق عليها الحقوق الطبيعية لإلنسان-

ليس للدولة الحق في التدخل او مصادرتها-

ذات طابع اجتماعي -

مرتبط بوجود الدولة-

يختلف تحقيقها حسب قدرة الدولة المالية والفنية-

الحق في الكرامة اإلنسانية–الحق في الحياة مثال

حرية الرأي والتعبير–الحق في حرية االعتقاد 

الحق في العمل–الحق في التعليم 

الحق في الرعاية االجتماعية
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مفاهيم حقوق االنسان واهميته حقوق االنسان من القضايا التي 

استحوذت على اهتمام االفراد والدول
عللعلل

عللعلل االهتمام بحقوق االنسان كان الشاغل 

لإلنسان نفسه؟

ازدياد الحاجة للقوانين المتعلقة بحقوق 

االنسان؟

تسارع حركات المطالبة بحقوق االنسان في 

القرن العشرين

لمكانتها واهميتها وخطورة ما يترتب 

على انتهاكها
لتطور حياة االنسان واتساع نشاطاته 

وتنوعها

ألنها حقوق مرتبطة بحياته ونشاطاته

شهد العالم حربين عالميتين-

كثرة حركات التحرر واالستقالل-

ازدياد االعتداء واالنتهاك لحقوق االنسان-

أسباب االهتمام بحقوق االنسان

ألنها أصبحت مطلب عالمي-

كاشف لتطور الدول حضاريا وديمقراطيا-

عزز مفاهيم السلم واالمن دوليا واقليميا-

تقدم وسائل االعالم كشف انتهاكات حقوق االنسان-

طبيعية
شاملة محمية متطورةعامة

ال تنتهك

تحريم القتل واالنتحار 

احترام حريات االنسان

سالمة االنسان عقال وروحا جسما

تشريع العقوبات على المعتدي عليها

الدساتير واألنظمة 

الداخلية

مجموعة األفكار العامة : الجوانب الفكرية

التي تنادي بحقوق االنسان وحرياته 

الجوانب السياسية وتنقسم للنظريات 

السياسية والثورات السياسية

التأكيد على حقوق االنسان في 

الدستور

تحديد مسئولية الدولة في مراعاة 

حقوق االنسان

الحماية الدستورية والقانونية 

لحقوق االنسان

مصادر حقوق 

االنسان

عرف النظريات 

: السياسية

هي التي تبين 

عالقة الفرد 

بالنظام السياسي

عرف الثورات 

: السياسية 

هي الحركات التي 

قامت ضد 

االستبداد والظلم

الدينية
الفكرية و

السياسية
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