
 
 

 2019التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في الكويت لعام 

 

 الملخص التنفيذي 

 

ينص الدستور صراحة على أن اإلسالم هو دين الدولة، ولكن حرية العقيدة هي حرية "مطلقة".  وينص 

راف  الدستور على قيام الدولة بحماية حرية الفرد في ممارسة دينه، بشرط أال تتعارض تلك الممارسة مع األع

السائدة، والسياسة العامة أو المبادئ األخالقية.  كما ينص الدستور صراحة على أن الشريعة اإلسالمية هي  

المصدر الرئيسي للتشريع وأنه يتعين أن يكون جميع األفراد متساوين أمام القانون بصرف النظر عن الديانة.   

سالم، واليهودية، والمسيحية(، أو نشر أو إذاعة أية  ويحظر القانون التشهير باألديان اإلبراهيمية الثالثة )اإل 

مواد تعتبرها الحكومة مسيئة للجماعات الدينية، كما يحظر الممارسات التي تجدها الحكومة غير متوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية.  في يوليو / تموز، أقر المجلس الوطني تشريعاً يسمح بإنشاء محاكم منفصلة للمسلمين  

ايا المتعلقة بالزواج، والطالق، والميراث، وحضانة األطفال.  في أبريل / نيسان قامت الحكومة  الشيعة للقض

بتسجيل كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة )كنيسة يسوع المسيح(.  قامت الحكومة بمحاكمة العديد 

التي تمت على اإلنترنت،  من األفراد بسبب تصريحات اعتُبَِرت مسيئة دينيًا، ومعظمها بسبب التعليقات 

وحكمت على البعض بالسجن.  واصلت الحكومة تعيين ودفع رواتب األئمة السنة وتوفير النص األساسي  

الكامل للخطب األسبوعية التي تلقى في المساجد السنية.  ولم تمارس نفس الرقابة على األئمة الشيعة.  قامت 

أنيب أو تعليق عمل العديد من األئمة السنّة بسبب إلقاء عظات  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  بتغريم أو ت

تعتبرها الوزارة ذات دوافع سياسية، أو تنطوي على إهانات لطوائف دينية أخرى، وتعد مخالفة لقانون الوحدة 

الوطنية.  نظمت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عدة دورات لألئمة السنة للترويج للتسامح والتصدي  

ف، وفي أكتوبر / تشرين األول أعلنت عن تشكيل لجنة لرصد دعوات التطرف على وسائل التواصل للتطر

بأنها تمكنت من إقامة شعائر العبادة دون تدخل من قِبل الحكومة   جماعات األقليات الدينيةاالجتماعي.  قالت 

ولم يتمكن أعضاء معظم األديان  بشرط عدم مضايقة جيرانها أو انتهاك القوانين المتعلقة بالتجمع والتبشير.  

غير اإلبراهيمية أو الكنائس غير المسجلة من الزواج داخل البالد.  واستمرت الحكومة في توفير المزيد من 

األمن للمواقع الدينية لجميع الجماعات الدينية غير السنية المعترف بها.  وطلبت من جميع الطوائف الدينية 

مباني.  ذكرت معظم األقليات الدينية استمرار النقص في مرافق العبادة عقد المناسبات الدينية داخل ال

وصعوبة الحصول على إذن لبناء مرافق جديدة.  لم تعتمد الحكومة أي مدارس دينية أو تسمح بالتدريب 

الديني الشيعي داخل البالد، على الرغم من الحاجة المتزايدة للقضاة المؤهلين للتوظيف في محاكم األحوال 

لشخصية الشيعية المعتمدة حديثًا.  واستمرت وزارة التربية في حظر أو مراقبة المواد التعليمية التي تشير ا

إلى المحرقة اليهودية أو إسرائيل.  وواصل بعض القادة الشيعة اإلبالغ عن التمييز في الوظائف الدينية  

 والقطاع العام. 

 

لتحول عن اإلسالم؛ وقال بعض المواطنين الذين تحولوا استمر األفراد في مواجهة الضغوط المجتمعية ضد ا

خارج البالد أن عائالتهم قامت بمضايقتهم بسبب تحولهم.  واستمرت الفنادق والمتاجر وغيرها من المحال 

التجارية في االحتفال باألعياد غير اإلسالمية مثل عيد الميالد، وعيد الفصح، ومهرجان ديوالي.  كما 

الم في نشر معلومات عن احتفاالت األعياد الدينية، بما في ذلك مواد عن األهمية الدينية استمرت وسائل اإلع

لعيد الميالد.  واستمر بعض رجال الدين المسلمين في التعبير على وسائل التواصل االجتماعي عن 

للحد من التعبير   معارضتهم لالحتفال بالمناسبات غير اإلسالمية وطالبوا باتخاذ المزيد من التدابير الحكومية

، وهو منظمة غير حكومية،  (MEMRIالعلني عن  تلك األعياد.  أفاد معهد الشرق األوسط لبحوث اإلعالم )

 عن حالتين خالل العام أدلى فيهما أفراد بتصريحات علنية تخلد الصور النمطية السلبية لليهود.
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سالمية، ناقش كبار مسؤولي السفارة  في اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة األوقاف والشؤون اإل

األمريكية أهمية تعزيز التسامح، بما في ذلك ألفراد األقليات الدينية.  وأشاروا بشكل إيجابي إلى تسجيل  

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لكنيسة يسوع المسيح وشجعوا الحكومة على اتخاذ نفس الخطوة مع  

ة.  وأكد مسؤولو السفارة أهمية أماكن العبادة لجميع األديان، بغض الجماعات الدينية األخرى غير المسجل

النظر عن حالة تسجيلهم، ونقلوا مخاوف المجتمع الهندوسي من عدم قدرتهم على حرق جثث موتاهم.  في 

ديسمبر/ كانون األول، استضاف القائم باألعمال ومسؤولون آخرون في السفارة حدثًا سنويًا لممثلي األديان  

المسلمة المعترف بها رسميًا لمناقشة كيفية تأثير سياسات الحكومة على مجموعاتهم.  وقد استضاف  غير 

كذلك مسؤول كبير بالسفارة إلى جانب موظفين آخرين من السفارة مائدة مستديرة في مايو/ أيار ناقش حولها  

لسفارة المناسبات الدينية على زعماء الديانات غير اإلبراهيمية احتياجات مجتمعاتهم.  وحضر كبار مسؤولي ا

 مدار السنة وناقشوا القضايا المتعلقة بالتسامح الديني وأكدوا التزام الحكومة األمريكية بالحرية الدينية. 

 

 القسم األول: التوزيع السكاني حسب اإلنتماء الديني 

 

ديرات منتصف عام  مليون نسمة )تق 3.0تشير تقديرات الحكومة األمريكية بأن عدد سكان البالد يناهز  

  1,4(.  ووردت تقارير من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهي هيئة حكومية محلية، بأن هناك 2019

ماليين من غير المواطنين.  وال يميز اإلحصاء الوطني للسكان بين السنة والشيعة.   3.3مليون مواطن و  

لمائة من المواطنين هم مسلمون سنة، بينما يشكل  با  70أفادت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن حوالي  

بالمائة الباقية )بمن فيهم األحمديين واإلسماعيليين المسلمين، الذين تعتبرهم الحكومة من ضمن   30الشيعة الـ 

من المواطنين المسيحيين وبضعة مواطنين بهائيين.  وال يوجد  290الشيعة(.  أشار قادة المجتمع أن هناك  

 معروفون.  مواطنون يهود 

 

بالمائة من المغتربين هم من    64، فأن  2018طبقاً لمعلومات نشرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية عام  

بالمائة من أتباع ديانات غير إبراهيمية.  تشير مصادر في  10بالمائة من المسيحيين، و   26المسلمين، و  

لمائة من المسلمين المغتربين هم من الشيعة، في  في ا 5مجتمعات مختلفة من غير المواطنين إلى أن حوالي  

حين يمثل البوذيون والهندوس نصف السكان من األديان غير اإلبراهيمية.  تشير التقديرات غير الرسمية  

آالف   10الف من مسلمي البهرة و  25الف من الهندوس و  250ألعضاء الديانات المختلفة إلى وجود حوالي 

 من البهائيين. 400آالف من الدروز و   7الف من السيخ و   12إلى 

 

وبينما تحتوي بعض المناطق الجغرافية على تركيز أعلى إما من السنة أو الشيعة، إال أن الطائفتين موزعتان  

 على نحو منتظم في معظم أنحاء البالد.

 

 القسم الثاني.   وضع احترام الحكومة للحرية الدينية 

 

 إطار العمل القانوني 

 

تور على أن اإلسالم هو دين الدولة، وأن حرية العقيدة هي حرية "مطلقة".  وينص الدستور على  ينص الدس

حماية الدولة لحرية ممارسة جميع األديان، ما دامت تلك الممارسة "تتفق مع األعراف السائدة، وال تتعارض  

 مع السياسة العامة أو المبادئ األخالقية". 
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لشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنه يتعين أن يكون  كما ينص الدستور صراحة على أن ا

جميع األفراد متساوين أمام القانون بصرف النظر عن الديانة.  وينص على أن األمير يجب أن يكون مسلماً  

 )األمير واألسرة المالكة من أتباع المذهب السني( وأنه يتعين على الدولة حماية التراث اإلسالمي.  أعلنت 

اللجنة االستشارية العليا الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في الديوان األميري في نوفمبر/ تشرين  

 أنه قد تم حلها بعد تحقيق أهدافها.   2017الثاني  

 

وينص القانون على فقدان المرتدين لحقوق قانونية معينة، بما في ذلك ميراث الممتلكات العقارية من أقارب 

و من أحد الزوجين، ولكنه ال يحدد أية عقوبات جنائية معينة.  إذا تحول رجل مسلم متزوج من امرأة مسلمين أ

مسلمة عن اإلسالم، يلغى زواجه القائم.  وإذا كان متزوجا من امرأة غير مسلمة وتحول عن اإلسالم، يبقى  

اهيمية أخرى )المسيحية أو  الزواج صالحا.  إذا تحولت امرأة مسلمة متزوجة من رجل مسلم إلى ديانة إبر

اليهودية(، ال يتم فسخ الزواج  تلقائيًا، ولكن يحق للزوج المسلم طلب إبطال عقد الزواج.  إذا تحولت امرأة 

 مسلمة متزوجة من رجل مسلم إلى ديانة غير إبراهيمية، يتم إبطال عقد الزواج تلقائيًا. 

 

-ة، والحط من الرموز الدينية اإلسالمية أو اليهوديةيحظر القانون التشهير باألديان اإلبراهيمية الثالث

المسيحية، ضمن العقيدة اإلسالمية المقبولة )على سبيل المثال، األنبياء المذكورون في القرآن أو صحابة النبي  

 سنوات في السجن لكل جريمة.  10محمد( ويفرض عقوبة تصل إلى 

 

ة"، أو الترويج لتفوق طائفة دينية معينة، أو التحريض على ويحظر قانون الوحدة الوطنية "إثارة الفتنة الطائفي 

أعمال العنف بناء على تفوق جماعة دينية معينة، أو بث الكراهية أو اإلحتقار ألي جماعة.  األفراد الذين 

  100آالف و  10ينتهكون هذا القانون يعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات و / أو غرامة تتراوح بين 

الف دوالر(.  وتكون العقوبات مضاعفة للجرائم التي تتكرر.    330الف إلى  33) (KD)ار كويتي الف دين

إذا انتهكت مجموعة أو منظمة القانون، فقد يتم سحب ترخيصها للعمل بشكل مؤقت أو دائم، ويمكن تغريمها 

مواطنين المدانين الف دوالر(.  ويجوز ترحيل غير ال 660) (KD)الف دينار كويتي  200بمبلغ يصل إلى 

 وفقاً للقانون. 

 

ويجيز القانون للمواطنين رفع دعاوى جنائية ضد أي شخص يُعتقد أنه قام بالتشهير بأحد األديان اإلبراهيمية  

 الثالثة المعترف بها أو أضر باألخالق العامة. 

 

تبرها الحكومة مسيئة تع -بما في ذلك على مواقع التواصل االجتماعي  -يجّرم القانون نشر أو بّث محتويات 

الف دينار كويتي   200آالف إلى  10"للطوائف" أو الجماعات الدينية، ويفرض غرامات تتراوح ما بين  

(KD) (33   مع السجن لمدة تصل إلى   660الف إلى )سنوات.  7الف دوالر 

 

يل لدى الحكومة.   وال توجد إجراءات صادرة تحدد الخطوات التي ينبغي على الجماعات الدينية اتخاذها للتسج

يجب على المجموعات الخوض عبر هذه اإلجراءات بدون توجيه من المكاتب الحكومية.  على الرغم من أنه  

على جميع الجماعات الدينية أن تقدم طلبًا كتابيًا للحصول على ترخيص من بلدياتهم إلنشاء مكان رسمي  

ية، أال انه ال توجد معايير ثابتة تتم بموجبها  للعبادة والحصول على الفوائد الكاملة من الحكومة المركز

الموافقة على الطلب.  للحصول على ترخيص، يجب أن تحصل المجموعات أوالً على موافقة البلدية المحلية 

على مكان عبادتهم.  ومن ثم تلجأ البلدية إلى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للحصول على "رأيها" في 

لعبادة )تشير وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إلى أنها ال تملك سلطة منح التسجيل  الطلب المقدم لمكان ل

الرسمي للمبنى(.  ثم تصدر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية شهادة تُدِرج فيها أعضاء مجلس اإلدارة 
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ين الحصول على المزيد للمنظمة، مما يجعل المجموعة الدينية كيانًا قانونيًا.  ما أن يتم منح تلك الشهادة، يتع 

(.  بمجرد أن تقوم  MOI( ووزارة الداخلية )MOSAمن الموافقات من جانب وزارة الشؤون االجتماعية )

تلك الوزارات بمنح تلك الموافقات، على البلدية أن تمنح الترخيص النهائي، والذي يتطلب من قادة المجتمع 

ذين يشغلون العقارات حول مكان العبادة المقترح.  الحصول على إذن خطي من جميع الجيران المباشرين ال 

غالباً ما ال تقدم الحكومة لمقدمي الطلبات أي معلومات حول وضع تسجيلهم المعلّق قيد البت فيه، أو ما إذا  

كان الطلب قد رفض في أي مرحلة.  وال يوجد سبيل الستئناف القرار؛ إذ يعتبر "إجراًء سيادياً" وال يمكن  

 ام المحكمة. الطعن فيه أم

 

لكنائس المسيحية المسجلة والمرخصة رسميًا في البالد هي:  الكنيسة اإلنجيلية الوطنية في الكويت ا

)بروتستانتية(؛ الكاثوليكية؛ الروم الكاثوليكية )الملكيين(؛ القبطية األرثوذكسية؛ األرمنية األرثوذكسية؛ الروم  

ح.  في أبريل / نيسان، اعترفت الحكومة رسمياً بكنيسة يسوع  األرثوذكسية؛ األنغليكانية؛ وكنيسة يسوع المسي 

المسيح.  ال توجد معابد يهودية معترف بها رسميًا، ووفقًا لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، لم يتم تقديم  

أي طلب ألحدها على اإلطالق.  وال تعترف الحكومة بأي ديانات غير ابراهيمية.  وتشمل الجماعات الدينية  

 ر المعترف بها الهندوس والسيخ والدروز ومسلمي البهرة والبهائيين. غي

 

ويحق للجماعة الدينية التي لديها ترخيص إقامة مكان للعبادة ويمكنها تعيين موظفيها، ورعاية زوارها  

القادمين إلى البلد، وفتح حسابات مصرفية، واستيراد المطبوعات الالزمة ألتباعها.  ال تتمتع الجماعات  

دينية غير المسجلة بتلك الحقوق، وال يجوز لها شراء ممتلكات أو أن تكفل العمال، ويجب أن تعتمد على  ال

متطوعين من داخل مجتمعها للحصول على الموارد )على الرغم من أن بعض الجماعات الدينية المسجلة قد 

 وافقت على مساعدة الجماعات غير المسجلة في تلك األمور(. 

 

ممارسات التي تعتبرها الحكومة متعارضة مع الشريعة اإلسالمية، بما في ذلك أي أمر تعتبره يحظر القانون ال

الحكومة شعوذة أو سحراً أسود، والذي يشكل وفقاً لقانون العقوبات نوعاً من "اإلحتيال والخداع" وعقوبة ذلك 

 السجن لمدة ثالث سنوات كحد أقصى أو دفع غرامة أو كالهما معاً. 

 

قانون التبشير على وجه التحديد، لكن قد يحاكم األفراد الذين يقومون بالتبشير بموجب قوانين تجرم  ال يحظر ال

 ازدراء الدين.

 

ويحظر القانون األكل، والشرب، والتدخين في األماكن العامة خالل شهر رمضان بين شروق الشمس  

دوالر( و/أو   330ار كويتي )دين 100وغروبها، حتى لغير المسلمين، مع عقوبة قصوى محددة تصل إلى 

  السجن لشهر واحد.

 

ومن األمور غير القانونية حيازة أو استيراد منتجات لحم الخنزير أو المواد الكحولية.  تصل عقوبة استيراد  

  1,000سنوات؛ وقد تصل العقوبة على تعاطي الكحول إلى غرامة تصل الى  10مواد كحولية إلى السجن 

 ر(.دوال 3,300دينار كويتي )

 

تعليم الدين اإلسالمي إلزامي في جميع المراحل لجميع الطالب المسلمين في كل من المدارس العامة  

والخاصة التي يدرس فيها طالب مسلم واحد أو أكثر بغض النظر عما إذا كان الطالب مواطناً.  وال يُطلب من  

ديني المنظم في المدارس الثانوية العامة  الطلبة غير المسلمين حضور هذه الفصول.  ويحظر القانون التعليم ال

 ألتباع الديانات األخرى غير اإلسالم.  تستند جميع دورات التعليم اإلسالمي على اإلسالم السني. 
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وتطبق المحاكم الدينية قانون األحوال الشخصية الذي يتناول قضايا الزواج والطالق والميراث وحضانة  

تطبق المحاكم الشريعة السنية في مسائل األحوال الشخصية وقانون األسرة.  األطفال.  بالنسبة لغير المسلمين، 

كما يخضع غير المواطنون من الديانات غير اإلبراهيمية أيضا للشريعة إذا تم رفع قضايا األسرة إلى 

تم رفع  المحكمة.  ووفقًا للقانون، تحكم الشريعة الميراث لجميع المقيمين بغض النظر عن انتمائهم الديني إذا 

 القضية إلى المحكمة. 

 

وقد تتبع المحاكم فقه الشيعة في مسائل األحوال الشخصية وقانون األسرة للمسلمين الشيعة على مستوى  

المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف.  وإذا تم نقل القضية إلى مستويات أعلى من االستئناف إلى محكمة  

تموز، أقر \ية عبر قانون األحوال الشخصية السني.  في يوليو النقض )التمييز(، فقد يتم الفصل في القض

المجلس الوطني قانون األحوال الشخصية الشيعي، والذي يسمح بإنشاء محاكم منفصلة للمسلمين الشيعة في  

القضايا المتعلقة بالزواج والطالق والميراث وحضانة األطفال.  وبحسب مصادر محلية، فإن هذه المحاكم 

ى ثالثة قضاة، ليس ألي منهم خلفية في الفقه الشيعي.  كما يسمح القانون بالفصل في قضايا  ليس لديها سو 

األحوال الشخصية بواسطة محكمة النقض بموجب المذهب الشيعي.  ويتولى "الوقف" الشيعي المستقل إدارة 

الديني للرجل.  فإن كان  األوقاف الدينية الشيعية.  تُحال القضايا إلى قضاة سنة أو شيعة على أساس االنتماء 

الرجل متزوجاً من امرأة غير مسلمة، يتم اتباع اإلجراءات وفقاً لديانة الرجل.  وإذا كان الزوجان من إحدى 

الكنائس المسجلة، يمكن أخذ التسوية المقدمة من الكنيسة في االعتبار؛ ومع ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى  

ير المصادر المحلية إلى أن إقرار قانون األحوال الشخصية الشيعي قد تسوية، يتم تطبيق الشريعة السنية.  تش 

  زاد من الحاجة إلى مرافق تدريب ديني شيعية للمساعدة في تعيين قضاة مؤهلين في المحاكم.

 

يحظر القانون، وال تعترف الدولة، بالزواج بين المسلمات والرجال غير المسلمين، لكن يجوز للرجال 

من نساء من ديانات إبراهيمية أخرى معترف بها.  ويتطلب القانون تربية األطفال من مثل  المسلمين الزواج 

هذه الزيجات وفقاً لديانة األب، وتحكم ديانة األب تسوية جميع نزاعات الزواج.  يتم النظر في قضايا زواج  

ادة الزواج سنية أو شيعية.   المسلمين في المحاكم الدينية السنية أو الشيعية، وهذا يتوقف على ما إذا كانت شه

يتعين على كاتب العدل الشيعي المصادقة على عقد الزواج الشيعي.  يتم النظر في قضايا الطالق وحضانة  

األطفال من غير المسلمين في المحاكم الدينية السنية.  يجوز لألزواج المسيحيين الذين هم جزء من كنيسة 

لدينية، مع اعتراف السلطات المحلية والمحاكم بوثائقهم.  فيما عدا  مسجلة الزواج والطالق وفقًا لتقاليدهم ا

الهندوس والسيخ من الجنسية الهندية، الذين يجوز لهم أن يتزوجوا في سفارة الهند، ال يجوز ألتباع الديانات  

دات غير اإلبراهيمية وأتباع الكنائس غير المسجلة الزواج قانونياً في البالد، لكن يمكن االعتراف بشها

زواجهم األجنبية.  يجوز للمواطنين من أتباع العقيدة البهائية الزواج في الخارج والطلب من المحكمة 

 االعتراف بزواجهم. 

 

إذا أرادت جماعة دينية شراء قطعة من األرض، فيجب أن يكون المشتري الرئيسي من المواطنين، ويجب أن  

ة المحلي، الذي يخصص قطعة األرض وفقاً لتقدير  يقدم طلباً للحصول على الموافقة إلى مجلس البلدي

 المجلس.  ويحق للمواطنين أيضا تأجير أو التبرع بقطعة أرض لجماعات دينية. 

 

يحظر القانون تجنيس غير المسلمين ولكن يسمح للمواطنين الذكور من أي دين بنقل جنسيتهم إلى ذريتهم.  ال  

 لجنسية إلى أطفالهن. تستطيع المواطنات، بغض النظر عن الدين، نقل ا
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ال يتم تضمين ديانة الفرد في جوازات السفر أو وثائق الهوية الوطنية، باستثناء شهادات الميالد والزواج، 

والذي يعد الزاميا فيها.  أما بشأن شهادات الميالد الصادرة للمسلمين، فال يوجد تمييز بين السنّة والشيعة.  وال 

( في  -راهيمية إدراج الديانة في شهادات ميالدهم ويتم وضع عالمة شرطة )يمكن ألعضاء الديانات غير اإلب

 مكان العقيدة. 

 

 والدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 

 ممارسات الحكومة 

 

ر، ُحكم تابعت الحكومة عدة قضايا ضد أفراد النتهاكهم قانون الوحدة الوطنية وإثارة الطائفية.  في مارس / آذا

خلصت المحكمة إلى   2018على الصحفي عبد هللا الهدلق بالسجن لمدة ثالث سنوات بسبب تغريدتين من عام 

انهما قد أهانتا المسلمين الشيعة.  في سبتمبر / أيلول، وجهت الحكومة اتهامات بالتشهير ضد عضوة في 

 .األسرة الحاكمة الكويتية بتهمة إهانة المسلمين الشيعة في البالد 

 

في مايو / أيار، حكمت محكمة جنائية على مذيعة تلفزيون لبنانية بالسجن لمدة عام مع األشغال وتم تغريمها 

دوالر( إلهانتها الذات اإللهية في برنامج تم بثه على قناة فضائية   16,500دينار كويتي )  5,000مبلغ قدره 

تموز، تم إلقاء القبض على العديد من \في يوليو محلية.  وأسقطت محكمة االستئناف الحكم في يوليو / تموز.  

األشخاص إلدالئهم بتعليقات مسيئة للذات اإللهية والنبي محمد في مقطع فيديو على اإلنترنت.  في الشهر 

أيام في دار رعاية اجتماعية بسبب   10ذاته، أعلن مدير نيابة األحداث أنه سيتم حبس قاصر غير مواطن لمدة 

في أغسطس / آب، أيـّدت محكمة االستئناف إدانة مدّون متهم بازدراء اإلسالم وتغريمه  مزاعم بالتجديف.  و

 دوالر( بسبب تغريدة وجدت المحكمة أنها مهينة ومسيئة.  16,500دينار كويتي )  5,000مبلغ 

 

لمطر في يناير / كانون الثاني، هربت أستاذة القانون في جامعة الكويت والناشطة المناهضة للرقابة فاطمة ا

إلى الواليات المتحدة مع ابنتها بعد إحالتها إلى المدعي العام لتغريدة نشرتها في أكتوبر / تشرين األول لعام  

اعتبرت تجديفية، ومزدرية، ومهينة للدين.  في مارس / آذار، أيـّدت محكمة النقض )التمييز( األحكام   2018

ل الدين السلفي عثمان الخميس ورجل الدين  الصادرة عن محكمة االستئناف التي فرضت غرامة على رج

الف دوالر( لكل منهما "لترويج الفتنة الطائفية" من   66الف دينار كويتي )  20الشيعي حسين المعتوق بمبلغ 

 خالل مقاطع فيديو على يوتيوب.

 

يدة ورغم أن القانون ال يحظر الردة، إال أن الحكومة استمرت في سياستها بعدم إصدار وثائق رسمية جد 

لتسجيل أي تغيير في الدين ما لم يكن التحول من دين آخر إلى اإلسالم.  وكما في السنوات السابقة، قال بعض 

قادة جماعات دينية غير إسالمية أنهم لم يسمعوا عن حالة أي شخص مسلم يريد تغيير عقيدته، بينما قال  

واصل جميع القادة الدينيين، بغض النظر عن  آخرون بأنهم لن يقوموا بتحويل أي مسلم عن دينه في البالد.  و

العقيدة، القول بأن مهمتهم الوحيدة هي رعاية جماعتهم الحالية.  رفض اغلب الزعماء الدينيين الحديث عن  

 التحول الديني. 

 

في ديسمبر / كانون األول، رفضت المحكمة الدستورية استئنافاً على حظر تناول الطعام في العلن خالل شهر 

 رمضان. 
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الصليبية  كشفت تقارير صحفية في أغسطس / آب عن وجود معبد سيخي غير مسجل )يعرف باسم "

في مستودع بمدينة الكويت قامت السلطات بإغالقه في نفس الشهر.  وبحسب ما ورد، كان  جوردوارا"(

 المعبد يعمل لتسع سنوات خلت وخدم آالف الهنود من طائفة السيخ. 

 

اف والشؤون اإلسالمية، استمرت الحكومة في اختبار جميع األئمة السنة الجدد وفقًا لسياسة وزارة األوق

وتعيينهم.  ونقلت مصادر إعالمية عن كبار المسؤولين في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قولهم أن  

تدال الحكومة دأبت على التحقق من خلفيات كل إمام سنّي للتأكد من االمتثال لمنظور الحكومة الخاص باالع 

والتسامح الديني فيما يتعلق بالعظات.  واصل المجتمع الشيعي اختيار رجال الدين ]الشيعة[ من دون رقابة  

 حكومية.

 

واستمرت الحكومة في تقديم النص األساسي الكامل للخطب األسبوعية التي تلقى في المساجد السنية ومراقبة  

خطب ولكن توجب عليهم التأكد من أن النص يلتزم هذه الخطب.  وتمكن األئمة من إضافة المحتوى إلى ال

بالقوانين الخاصة بالخطاب السياسي وتحاشي أي تحريض على الفتنة الطائفية.  أفادت مصادر إعالمية بأن 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية واصلت تحذير األئمة للتأكد من أن خطبهم وعظاتهم الدينية تتسق مع  

المتناع عن مناقشة الموضوعات السياسية وعدم إهانة األديان األخرى في  توجيهات الوزارة بخصوص ا

عظاتهم أو في أي وقت آخر أثناء كونهم تحت سلطة وزارة األوقاف.  ألزمت وزارة األوقاف والشؤون  

اإلسالمية األئمة السنة بإرسال تسجيل صوتي لخطبهم إلى الوزارة للمراجعة بعد إلقائها.  كما اعتمدت  

على تقارير المصلين وغيرهم ممن قد يكونوا غير راضين عن مناقشة اإلمام للسياسة أو إهانته   الوزارة

لألديان األخرى.  أفادت مصادر شيعية وهيئات حكومية بأن الحكومة لم تراقب رجال الدين الشيعة رسمياً،  

أو يحرضوا على الطائفية.  إذا  والذين كانوا أحراراً في كتابة خطبهم الخاصة إذا لم ينتهكوا القوانين القائمة

ظهر شريط فيديو مشكوك فيه على وسائل التواصل االجتماعي أو أبلغ أحد المصلين عن رجل دين، قامت 

الحكومة بالتحقيق في ذلك.  ولكن أفادت بعض المصادر بأنها اعتقدت أن الحكومة تراقب رجال الدين الشيعة 

ة األوقاف والشؤون اإلسالمية وأفراد من المجتمع الشيعي، لم  ووفقًا لمسؤولين في وزاربشكل غير رسمي.  

)قاعات الشيعة إلحياء المناسبات الدينية( أو   الحسينيات تقم الوزارة بمراقبة الخطب أو غيرها من األنشطة في 

  في يونيو / حزيران أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أنها أحالت قضية إمام   في التجمعات الخاصة.

سني في مسجد منيرة الخالد إلى لجنة الوزارة المكلفة بالشؤون المهنية الدينية بعد الزعم بأنه قام بانتقاد مصر  

في احدى خطبه.  وفي أغسطس / آب، قامت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بفصل مؤذن وإمام سني  

 مغترب لتدخلهما في "القضايا السياسية والطائفية". 

 

ظمت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عدة دورات لألئمة السنة لجعل رسائلهم أكثر فاعلية  خالل العام، ن

في تعزيز التسامح ومكافحة التطرف.  في مارس / آذار، قال مدير مركز تعزيز الوسطية عبد هللا الشريكة،  

.  أعلن  2018عام   إن المركز لم يتلقى أي تقارير عن حاالت لتطرف الشباب عن طريق أولياء األمور منذ 

الشريكة في أكتوبر / تشرين األول عن إنشاء لجنة متخصصة في مراقبة الدعوات المتطرفة على وسائل  

التواصل االجتماعي والحسابات المزيفة، والتي قال الشريكة إنها تهدف إلى "تشجيع الفتنة وإثارة الطائفية".   

مواطنًا سبق لهم تبني    30الثقافية داود العسعوسي أن  في يوليو / تموز، قال وكيل وزارة األوقاف للشؤون 

أيديولوجية داعش قد "أعيد تأهيلهم" بعد برامج مكثفة لمساعدتهم على نبذ التطرف وتوجيههم إلى مسار  

الوسطية والتسامح.  أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في مارس / آذار أنها ستنظم خطب  

تدلة" معتمدة من الحكومة في مساجد الجاليات المسلمة غير الناطقة  ومحاضرات الجمعة برسائل "مع

 بالعربية. 
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قامت الحكومة بتمويل المؤسسات الدينية السنية، بما في ذلك المساجد، ودفع رواتب جميع األئمة السنة.  لم  

كومة رواتب تحصل الطائفة الشيعية عموماً على تمويل من الدولة للمؤسسات الدينية والمساجد.  دفعت الح

بعض األئمة الشيعة، وطلبت بعض الجوامع الشيعية المساعدة من الحكومة وتلقت أمواالً لدفع المرتبات 

 وصيانة المرافق الخاصة بها.

 

ووفقًا للحكومة، حققت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية خالل العام مع ثالثة أئمة اعتبرت أنهم أدلوا 

وانين التي تنص على عدم اإلضرار بالوحدة الوطنية أو إهانة الجماعات  بتصريحات استفزازية تنتهك الق

الدينية األخرى.  وتضمنت اإلجراءات التأديبية الفصل المؤقت، والفصل الدائم، واإلحاالت إلى اللجنة  

 االستشارية في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. 

 

ة كانت بصفة عامة متسامحة وأبدت احتراماً تجاه  استمر ممثلو الكنائس المسجلة في التصريح بأن الحكوم

معتقداتهم الدينية.  تم السماح للكنيسة األنغليكانية ببناء كنيسة جديدة بعد أن تضررت كنيستها السابقة بسبب 

.  تحتوي الكنيسة الجديدة على مساحة مخصصة للعبادة أوسع من المبنى السابق.   2018السيول في عام  

انات غير اإلبراهيمية والكنائس غير المسجلة في التصريح بأنهم ظلوا أحرارا في واستمر أعضاء الدي

ممارسة دينهم على انفراد لكنهم واجهوا مضايقات مع احتمال المقاضاة فيما إذا أزعجوا جيرانهم أو انتهكوا  

ت من خالل عدم  القوانين المتعلقة بالتجمع والتبشير.  كما واصلوا القول بأنهم تحاشوا الصدام مع السلطا

التبشير أو اإلساءة للحكومة أو الديانات األخرى.  واستمرت الحكومة في السماح لتلك الجماعات بممارسة  

نشاطها في فيالت تستأجرها و في منازل خاصة أو في مرافق تابعة لكنائس مسجلة.  وأفاد العديد من تلك 

أو عقد تجمعات لتفادي جذب االنتباه لمنظماتهم   المجموعات بأنها لم تقم باإلعالن عن المناسبات الدينية

في يونيو / حزيران ، فرضت   بطريقة غير مرغوب بها، سواء من الجمهور أو من السلطات الحكومية.

دوالًرا( على كل عامل في الكنيسة   330دينار كويتي ) 100الهيئة العامة للقوى العاملة غرامة قدرها 

ظيف النسبة المطلوبة من المواطنين كموظفين.  وأفادت كنيسة أخرى عن دفعها الكاثوليكية لعدم التزامها بتو 

 الف دوالر( كغرامات لعدم االلتزام بهذه السياسة. 20دينار كويتي )  6000ما مجموعه 

 

استمر أعضاء الديانات غير اإلبراهيمية والكنائس غير المسجلة في القول  بأنهم عانوا من صعوبات في 

سبات دينية أو أحداث حياتية هامة.  وعلى نحو متسق تقريباً عبر هذه المجتمعات، أفاد  إحياء ذكرى منا

أعضاء بأنهم افتقروا إلى مرافق وإلى قادة دينيين أو رجال دين لقيادة الصلوات، ولمباركة المواليد 

 والزيجات، والقيام بالطقوس الجنائزية المناسبة. 

 

الجماعات الدينية أنهم كانوا يلجؤون لتسوية النزاعات داخل طوائفهم  وفي الكثير من الحاالت، صرح قادة تلك 

 بدال من اللجوء إلى إجراءات التقاضي في المحاكم حيث يتم البت في القضايا وفقاً ألحكام الشريعة. 

 

استمرت الحكومة في مطالبة الجماعات الدينية بالحصول على تراخيص من بلديات مناطقهم من اجل  

ال تمتثل لقواعد البلدية.   حسينيةدينية.  واحتفظت السلطات بالحق في سحب ترخيص أي االحتفاالت ال

واصلت األقليات الدينية قولها بأنها حاولت البقاء متوارية عن األنظار ولم تطلب إذناً باالحتفاالت العامة من  

 ص.السلطات، إذ افترضت أنها ستـُـرفض إذا ما تقدمت بطلب للحصول على تلك التراخي

 

واستمرت وزارة الداخلية في توفير المزيد من األمن والحماية للمواقع الدينية لجميع الجماعات الدينية غير 

استمر القادة الدينيون لألديان اإلبراهيمية في اإلبالغ بأن الحكومة، متذرعة بالمخاوف  السنية المعترف بها.  

ة في األماكن المفتوحة، والذي قررت فرضه عقب األمنية، أبقت الحظر المفروض على االحتفاالت الديني
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شخًصا.  في شهر  27تسبب بمقتل  2015تفجير تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( لمسجد شيعي في عام  

نيسان رفضت وزارة الشؤون االجتماعية الطلبات التي قدمتها منظمتان خيريتان إسالميتان لتنظيم  \ أبريل

 عامة، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التسوق. حمالت توعية دينية في األماكن ال

 

واستمرت الحكومة في مطالبة المجتمع الشيعي بالقيام بأنشطة عاشوراء داخل مباٍن مغلقة وليس في الهواء  

الطلق.  لم تسمح الحكومة بإعادة تمثيل استشهاد الحسين في األماكن العامة كما لم تسمح بالقيام بمسيرات 

في ذكرى عاشوراء.  واستمرت الحكومة في نشر قوات أمن خارج بعض المساجد السنية وجميع عامة 

المساجد الشيعية واألماكن الدينية المسيحية خالل أوقات العبادة على مدار العام لردع الهجمات المحتملة.  كما 

 عاشوراء.استمرت الحكومة في توفير الحماية األمنية لألحياء الشيعية خالل شهري محرم و 

 

واصلت السلطات في اتباع الممارسات الحكومية القديمة المتمثلة في منع الكنائس من عرض العالمات 

 الخارجية، مثل الصليب أو جرس الكنيسة. 

 

كانت المحالت الخاصة التي تمتلكها المنظمات الدينية وحدها تستطيع استيراد، أو عرض، أو بيع الكتب  

اصل قادة الكنائس القول بأن الحكومة سمحت للكنائس المسيحية المسجلة باستيراد الدينية غير اإلسالمية.  و

المطبوعات الدينية لإلستخدام المحلي من جانب أعضائها بشرط عدم احتوائها على أية مواد تهين الدين 

صل أعضاء اإلسالمي.  أفادت الكنائس المسجلة أنها كانت قادرة على استيراد المواد الدينية بأي لغة.  ووا

األديان غير اإلبراهيمية والكنائس غير المسجلة القول أنه  بإمكانهم استيراد مواد دينية لرعيتهم إذا قاموا 

بجلب المواد كمواد شخصية عند دخولهم البالد ولم يحاولوا بيعها في المتاجر العامة.  وقالت جماعات  

ينية التي تستوردها وحتى أكثر انتقائية في إتاحة الوصول  األقليات الدينية أنها ال تزال انتقائية في المواد الد 

 إلى تلك المواد.  وأعلنت أنها لم تسمح بتوزيع تلك المواد خارج إطار رعيتها. 

 

كانت بلدية الكويت تتولى النظر في تصاريح البناء وقضايا األراضي لألديان غير اإلبراهيمية والكنائس غير 

لم تتلق أية طلبات لبناء كنائس جديدة من جماعات دينية خالل العام.  وأشارت قالت الحكومة إنها المسجلة.  و

كنيسة الروم الكاثوليك إلى أنها طلبت في أبريل / نيسان أرًضا إضافية بالقرب من موقعها الستيعاب المزيد 

 .من المصلين.  وقالت الحكومة إنها لم تتلق خالل العام طلبات إضافية لتسجيل مجموعات جديدة 

 

وأفاد أفراد الطائفة الشيعية بأنهم ال زالوا يفتقرون إلى مرافق العبادة ويواجهون صعوبة في الحصول على  

بسبب تأخر الحكومة في الموافقة على ترميم المساجد الحالية أو السماح  تصريحات لبناء مرافق جديدة، 

مسجداً في البالد، بما في  1,656وجود بإنشاء مساجد جديدة.  أفادت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عن  

مسجدًا  1,601، فمن بين  2018مسجدًا تم افتتاحها خالل العام.  وفقًا إلحصاءات الحكومة لعام  32ذلك 

منها شيعيًا.  تلقت خمسة مساجد شيعية جديدة   51منها مسجدًا سنيًا و   1,550موجودًا في ذلك العام، كان  

قال مصدر من الطائفة الشيعية إن الحكومة لم تفتح مساجد شيعية جديدة في  اإلذن بالبناء في ذلك العام.  

مسجلة لدى وزارة الداخلية وآالف من التجمعات الشيعية الصغيرة   حسينية 30إلى  20كانت هناك .  2019

 التي جرت في المنازل الخاصة.

 

ماساتها لتوسيع أماكن العبادة القائمة.   تستمر الكنائس المسيحية باإلفادة أن السلطات الحكومية لم ترد على الت

 قالت بعض الكنائس أنها توقفت عن تقديم مثل هذه الطلبات ألن الحكومة لم تستجب.
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وفي إشارة منها مرة أخرى إلى مخاوف أمنية، ذكرت السلطات أنها واصلت اتخاذ إجراءات ضد المساجد  

إلسالمية ووزارة الداخلية وبلدية الكويت غير المرخصة.  وكلفت الحكومة وزارة األوقاف والشؤون ا

ووكاالت أخرى بإيجاد حلول إلنهاء استخدام الجوامع غير القانونية.  خالل العام، استمرت الحكومة في  

مداهمة المساجد المؤقتة غير المرخصة في األماكن النائية وإغالقها حيث أنها كانت تعمل بدون تصريح  

لشؤون اإلسالمية بالعمل بتفويض من مجلس الوزراء لهدم المساجد غير رسمي.  استمرت وزارة األوقاف وا

المسجلة، مشيرة إلى أن بعض تلك المساجد كانت تعمل بمثابة منصات للتطرف.  وقد استمر هدم هذه 

المساجد خالل العام.  وقالت السلطات أن مساجدا جديدة غير مرخصة استمرت في فتح أبوابها.  حاولت 

والشؤون اإلسالمية إخضاع بعض المساجد غير الرسمية إلشرافها من خالل تعيين األئمة وزارة األوقاف  

 والتحقق عنهم، ومراقبة الخطب، ومنحها التراخيص عن طريق البلديات.

 

استمرت وزارة التربية والتعليم في حظر أو فرض الرقابة على المواد  التعليمية، بما في ذلك كتب الخيال 

، والكتب والمقررات الدراسية التي تشير إلى المحرقة اليهودية أو إسرائيل.  وسمحت  الروائي والواقعية

العامة بتدريس واالحتفال باألعياد اإلسالمية فقط.  قال أعضاء من معتقدات غير إسالمية  الوزارة للمدارس 

 كنائس. الديني داخل المنازل الخاصة وفي مجمعات الإن الحكومة بوجه عام لم تتدخل في التعليم 

 

ووفقًا لقادة الكنيسة، على الرغم من أن معظم الكنائس قدمت تعليماً دينياً لألطفال، لم يكن لدى أي منها  

مدارس كنسية معتمدة من قبل الحكومة.  ومن شأن اعتماد المدارس الكنسية تمكين الطالب من تلقي التعليم  

س باالنتقال إلى التعليم العالي.  على مدى سنين  الديني مع تلبية متطلبات الحكومة والسماح لخريجي المدار

عديدة طلبت الكنيسة االنجيلية الوطنية في الكويت مراراً الحصول على اعتماد لمدرستها الكنسية، وآخرها  

، لكن السلطات لم تستجب بحلول نهاية العام.  واصلت كل من الكنيسة األرمنية وجماعة 2017كان في عام  

رة مدارس معتمدة من قبل المجتمع المحلي بدالً من طلب اعتمادها كمدارس دينية.  البهرة المسلمة إدا

 استمرت مجموعات أخرى في اإلبالغ عن قيامها بإجراء دراسات دينية في أماكن العبادة الخاصة بها. 

 

كان  وواصلت الحكومة ممارستها المتمثلة في عدم االستجابة لطلبات إنشاء مؤسسات تدريب ديني شيعية.  و

على المسلمين الشيعة التماس التدريب الديني والتعليم في الخارج.  قدمت كلية الشريعة اإلسالمية في جامعة  

الكويت، وهي المؤسسة الوحيدة في البالد التي تقوم بتدريب األئمة، بعض دورات الفقه الشيعي لكنها لم تسمح  

 ألساتذة الشيعة بالعمل في منشأتها. 

 

يعة في اإلبالغ عن أن النقص في أعداد األئمة الشيعة يحد من القدرة على تعيين موظفين في  واستمر القادة الش

المحاكم الشيعية، مما أدى إلى تراكم األعمال غير المنجزة المتعلقة باألحوال الشخصية والقضايا العائلية.  

اث مجلس خاص يعمل تحت  ولمعالجة هذا التراكم وندرة العاملين، قامت الحكومة منذ سنين عديدة باستحد 

إشراف المحكمة المكلفة بالنظر في قضايا الزواج العادية لتطبيق الفقه الشيعي. وال يزال المجلس يمارس 

مهامه الوظيفية.  في يوليو / تموز، قال عضو البرلمان صالح عاشور أن هناك نقًصا في عدد القضاة الشيعة  

لشيعي الجديد، ودعا إلى  تدريب المزيد منهم.  وقال عاشور  الذين يمكنهم تطبيق قانون األحوال الشخصية ا

أنه كان يتم تطبيق القانون من خالل أربع محاكم للدائرة وعلى جميع مستويات التقاضي، بما في ذلك مستوى  

 محكمة النقض )التمييز(. 

 

ممثلين تمثيالً مناسباً  بالمائة من إجمالي السكان، إال أنهم ال يزالون غير   30ورغم أن الشيعة يشكلون حوالي 

عضوا، ووزيراً   50في كافة المستويات الحكومية:  فهناك ستة من أعضاء البرلمان المنتََخبين البالغ عددهم  

وزيراً في مجلس الوزراء، ومستشاراً واحداً من ضمن المستشارين الستة في الديوان    16واحداً من بين  
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ر الضباط في صفوف قوى الجيش والشرطة.  استمر قادة األميري، وعدداً قليالً وغير متناسب من كبا

المجتمع الشيعي في القول أن هناك "سقفًا زجاجيًا" للترقيات والصعوبات في الحصول على وظائف حكومية.  

وأفاد بعض القادة الشيعة عن استمرار التمييز لمنع الشيعة من الحصول على التدريب للوظائف المكتبية  

 في مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك قوات الشرطة والجهاز العسكري /جهاز األمن. والمناصب القيادية 

 

ر" غير الحكومية، التي تروج لتعاليم اإلسالم السني   سمحت الحكومة في فبراير / شباط لمنظمة "مركز وذَّكِ

صدر على صاحبها فؤاد   وتقدم فصوالً دينية لألطفال، بإعادة فتح أبوابها بعد إغالق إلزامي لمدة عام بعد حكمٍ 

.  ُحكم على الرفاعي بالسجن لثماني سنوات مع األشغال لقيامه بنشر مقطع فيديو يحرض 2018الرفاعي عام 

على العنف ضد المواطنين الشيعة والحتقاره اإلسالم الشيعي من خالل منشورات تويتر كانت تحتوي على  

ون األول، ُحكم على الرفاعي بالسجن ألربعة أشهر  عبارات مسيئة ضد اإلسالم الشيعي.  في ديسمبر / كان

  إضافية بسبب منشورات مماثلة على تويتر تهين اإلسالم الشيعي.

 

في يناير / كانون الثاني، اقترح أحد أعضاء البرلمان مشروعي قانون من شأنهما تعديل قانون الجنسية بإلغاء  

 الدين كشرط مطلوب لمنح الجنسية الكويتية. 

 

ارة الشؤون االجتماعية تأشيرات لرجال الدين وغيرهم من الموظفين للعمل في أماكن العبادة وأصدرت وز

المرخصة.  وواصلت الحكومة فرض حصص محددة على عدد رجال الدين والعاملين في المجال الديني  

  م المزيد.الذين يمكن للجماعات الدينية المرخصة استقدامهم إلى البالد، ولكن سمحت، عند الطلب، باستقدا

وظلت الحكومة تطلب من القادة الدينيين األجانب التابعين لجماعات دينية غير مسجلة دخول البالد بتأشيرات 

 كعاملين غير دينيين. 

 

شملت التغطية اإلعالمية أخباراً عن األحداث واالحتفاالت التي أقامتها مختلف الطوائف المسيحية في البالد، 

  رى افتتاح الكنيسة التي حضرها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.مثل قداس عيد الميالد وذك

 

 القسم الثالث.  وضع احترام المجتمع للحرية الدينية 

 

تواصلت الضغوط المجتمعية ضد التحول عن اإلسالم، وفقاً لتصريحات قادة األقليات الدينية والمواطنين.   

ا بتحويل المسلمين عن دينهم في البالد.  وقال بعض قال قادة وأعضاء الجماعات الدينية أنهم لم يقومو

 المواطنين الذين تحولوا خارج البالد أن عائالتهم ضايقتهم بسبب تحولهم عن اإلسالم. 

 

واستمرت الفنادق والمتاجر وغيرها من المحال التجارية االحتفال باألعياد غير اإلسالمية مثل عيد الميالد، 

.  خالل احتفاالت عيد الميالد، ظهرت أشجار وأضواء الميالد في المتاجر وعيد القيامة، ومهرجان ديوالي

واألسواق التجارية والمنازل، مع عزف الموسيقى الخاصة بعيد الميالد في األماكن العامة بما في ذلك ترانيم 

 مسيحية.

 

د عن األهمية  واستمرت وسائل اإلعالم في طبع معلومات عن احتفاالت األعياد الدينية، بما في ذلك موا

 الدينية لعيد الميالد.

 

واستمر بعض رجال الدين المسلمين في التعبير عبر وسائل التواصل اإلجتماعي عن معارضتهم لالحتفال 

بالمناسبات غير اإلسالمية وطالبوا باتخاذ المزيد من التدابير الحكومية للحد من التعبير العلني عن  تلك 
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ر تغريدة بشكل صورة تقول، "ال عيد ميالد، ال تحتفل األعياد.  في كانون األول / ديس مبر، نشر مركز وذَّكِ

 بالثالوث المقدس، ال تبشر في بالد المسلمين". 

 

( غير الحكومية عن حالتين خالل العام أدلى MEMRIوأفادت مؤسسة الشرق األوسط للبحوث اإلعالمية ) 

لنمطية السلبية لليهود.  قالت الفنانة مونيا الحب في فيهما أفراد بتصريحات في العلن من شأنها إدامة الصور ا

كانون الثاني / يناير، ان المسلمون سيقومون  في يوم القيامة بقتال اليهود وستكون هناك بوابة إلى الجحيم  

خاصة بهم.  في فبراير/ شباط، نشر الباحث مهنا حمد المهنا مقطع فيديو على قناته على موقع يوتيوب، يشير 

أن اليهود استخدموا دم اإلنسان، خاصة من األطفال المسيحيين، في صنع الطعام، وكرر الصور   فيه إلى

 النمطية األخرى المعادية للسامية. 

 

 القسم الرابع.   سياسة الحكومة األمريكية ودورها 

 

اقشة واصل كبار مسؤولي السفارة االجتماع بكبار المسؤولين في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لمن

أهمية تعزيز التسامح والحرية الدينية في البالد، بما في ذلك ألفراد األقليات الدينية المعترف بها وغير 

المعترف بها.  ذكر مسؤولو السفارة بشكل إيجابي قيام وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بتسجيل كنيسة  

اإلجراء من خالل تسجيل األديان الغير مسجلة   يسوع المسيح واقترحوا بأن تعمل الوزارة على البناء على هذا 

األخرى.  وأكد مسؤولو السفارة على أهمية أماكن العبادة لجميع األديان، بغض النظر عن حالة تسجيلهم،  

ونقلوا مخاوف المجتمع الهندوسي حولعدم قدرتهم على حرق جثث موتاهم.  أثار مسؤولو السفارة مسألة  

ين في كل من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزارة الخارجية، قائلين إن  إغالق معبد السيخ مع المسؤول

الحرمان من الحق في مكان للعبادة يتعارض مع الحق األساسي في الحرية الدينية والحقوق المنصوص عليها  

 في الدستور الكويتي. 

 

ات الدينية والمنظمات غير  استمر السفير ومسؤولون آخرون بالسفارة في االلتقاء بزعماء وممثلي األقلي

الحكومية المعنية بالقضايا الدينية لمناقشة التحديات التي تواجه األقليات الدينية في تفاعلها مع الحكومة، مثل  

الصعوبات في الحصول على أماكن العبادة، ودفع الغرامات لعدم توظيف العمال من المواطنين، وعدم وجود 

، وعدم القدرة على ممارسة بعض الطقوس الدينية، بما في ذلك الزواج عملية شفافة لتحقيق االعتراف بها

والدفن.  في كانون األول / ديسمبر، استضاف القائم باألعمال حدثًا سنويًا لممثلي األديان من غير اإلسالم  

ر على  المعترف بها رسميًا.  تحدث القائم باألعمال مع كل القادة لمعرفة كيف قامت سياسات الحكومة بالتأثي

مجموعاتهم وكيف كان الوضع مقارنة بالسنوات السابقة، بما في ذلك طلبات توسيع أماكن العبادة الحالية  

والغرامات الصارمة لعدم توظيف العدد المطلوب من الموظفين المواطنين في مرافقهم.  وأكد على التزام  

ل مسؤولو السفارة أيًضا مع أستاذ في كلية السفارة بمواصلة إثارة قضايا الحرية الدينية مع الحكومة.  وتواص

الشريعة، ومع أعضاء البرلمان من السنة والشيعة )بما في ذلك رئيس لجنة حقوق اإلنسان( من أجل مناقشة 

 حقوق األقليات الدينية ووضع الحرية الدينية في البالد.

 

تلف الجماعات الدينية، والتي  خالل العام، واصل مسؤولو السفارة والقادة الدينيون مناقشة احتياجات مخ

استمرت في كونها تتضمن توفير مساحة أكبر للعبادة، والمزيد من الشفافية في عملية التسجيل للكنائس  

الجديدة، والسماح بالحصول على اعتماد للمدارس الدينية.  في مايو / أيار، استضاف مسؤول رفيع المستوى  

اء الجماعات الدينية غير المعترف بها )الهندوس والسيخ  في السفارة وموظفين آخرين في السفارة أعض

والدروز والبهرة المسلمون والبهائيون( حول مائدة مستديرة لمناقشة احتياجات مجتمعاتهم.  كما واصل كبار  

المسؤولين في السفارة حضور المناسبات الدينية على مدار العام، بما في ذلك ذكرى عاشوراء وعيد الفصح  
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هللا وعيد الميالد وديوالي واالحتفال بيوم السيخ "فيساخي".  وناقشوا في هذه المناسبات القضايا   ووالدة بهاء

 المتعلقة بالتسامح الديني مع المشاركين وأكدوا التزام الحكومة األمريكية بالحرية الدينية. 


