
 

 

 2020التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في الكويت لعام 

 

 الملخص التنفيذي

 

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

الدولة بحماية حرية الفرد في ممارسة دينه، بشرط أال تتعارض تلك الممارسة مع األعراف السائدة أو  

اإلسالمية هي مصدر رئيسي  السياسة العامة أو المبادئ األخالقية.  كما ينص الدستور على أن الشريعة 

للتشريع، وأن جميع األفراد متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الدين.  ويحظر القانون التشهير باألديان 

اإلبراهيمية الثالثة )اإلسالم واليهودية والمسيحية(، أو نشر أو بث أية مواد تعتبرها الحكومة مسيئة للجماعات 

التي تجدها الحكومة غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.  أعلنت الحكومة في  الدينية، كما يحظر الممارسات 

  2016قضية بتهمة "إثارة الفتنة الطائفية" بين عامي  48شخصاً في  57يناير/كانون الثاني أنها حاكمت 

  سنوات  10.  وفي مارس/آذار أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البالد، عقوبة السجن لمدة 2019و

بحق ثالثة مواطنين، والحكم بالسجن لمدة عامين على مواطن سوري واحد النضمامه إلى تنظيم داعش  

والتخطيط لتفجير مساجد شيعية.  كما قامت الحكومة بمحاكمة العديد من األفراد بسبب تصريحات اعتُبَِرت  

في مارس/آذار اعتقلت   مسيئة دينياً، وكان معظمها تعليقات على اإلنترنت، وحكمت على البعض بالسجن.

السلطات ثالثة مواطنين هنود يعملون في شركة البترول الوطنية الكويتية بتهمة إهانة اإلسالم والمسلمين على  

تويتر.  واصلت الحكومة تعيين ودفع رواتب األئمة السنة وتوفير النص األساسي الكامل للخطب األسبوعية  

قامت وزارة األوقاف والشؤون  ولرقابة على األئمة الشيعة.  التي تلقى في المساجد.  ولم تمارس نفس ا

اإلسالمية بتغريم أو توبيخ أو تعليق عمل العديد من األئمة السنّة بسبب إلقاء عظات اعتبرت ذات دوافع  

سياسية أو انطوت على إهانات لطوائف دينية أخرى أو تُعد مخالفة لقانون الوحدة الوطنية.  قالت جماعات 

بأنها تمكنت من إقامة شعائر العبادة في أماكن خاصة دون تدخل الحكومة بشرط عدم مضايقة   الدينيةاألقليات 

جيرانها أو انتهاك القوانين المتعلقة بالتجمع والقيود المفروضة على التبشير.  أفاد أعضاء الكنائس المسجلة  

محاوالتهم لتجديد قوائم المفوضين  أنه اعتباراً من أكتوبر/تشرين األول، رفضت وزارة الشؤون االجتماعية

بالتوقيع، ُمشيرةً إلى أنه سيتم منح المواطنين فقط سلطة التوقيع على الوثائق الرسمية نيابة عن الكنائس، على 

الرغم من أن العديد من التجمعات تفتقر إلى المواطنين في ِعدادها.  كما أفاد ممثلو الكنائس المسجلة أن البنوك 

داع التبرعات نيابةً عن الكنائس ما لم تحصل على موافقة من وزارة الشؤون االجتماعية لجمع  لم تعد تقبل إي

التبرعات، وهي طلبات تقول الكنائس إن وزارة الشؤون االجتماعية رفضتها.  باإلضافة إلى ذلك، أفاد  

غير الموقعة من  أعضاء الكنائس بأن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية رفضت االعتراف بشهادات الزواج 

مواطنين كويتيين، على الرغم من أن الكويتيين ليسوا من بين رجال الدين المعينين لهم.  في نهاية العام أفاد 

.  2021ممثلو الكنيسة أنهم يأملون في التوصل إلى حل بشأن هذه المسألة مع السلطات الحكومية في عام  

رافق العبادة وصعوبة الحصول على إذن لبناء مرافق ذكرت معظم األقليات الدينية استمرار النقص في م

جديدة.  لم تعتمد الحكومة أي مدارس دينية أو تسمح بالتدريب الديني الشيعي داخل البالد، على الرغم من  

في محاكم األحوال الشخصية الشيعية المعتمدة حديثاً.  واستمرت   للعملالحاجة المتزايدة للقضاة المؤهلين 

في حظر أو مراقبة المواد التعليمية التي تشير إلى المحرقة اليهودية أو إسرائيل.  وواصل  وزارة التربية 

 بعض القادة الشيعة اإلبالغ عن التمييز في الوظائف الدينية والقطاع العام. 

 

استمر األفراد في مواجهة الضغوط المجتمعية ضد التحول عن اإلسالم، وقال بعض المواطنين الذين تحولوا 

ن عائالتهم قامت بمضايقتهم بسبب تحولهم.  قال قادة وأعضاء الجماعات الدينية إنهم لم يقوموا إالبالد خارج 

أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية أنه "على الرغم من أن الشيعة  وبتحويل المسلمين عن دينهم في البالد.  

ى التعليم والرعاية الصحية ومزايا الدولة  يتمتعون بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها السنة والحصول عل
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األخرى، إال أنه يُنظر إليهم غالباً على أنهم من درجة أدنى على السلم االجتماعي وأنهم مهمشون من الناحية 

الدينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية".  ولكن قال ممثلو الشيعة باستمرار إن التمييز ليس مشكلة  

بعرض رموز احتفالية تشير إلى  استمرت الفنادق والمتاجر وغيرها من المحال التجارية  بالنسبة لمجتمعهم. 

غير اإلسالمية مثل عيد الميالد، وعيد الفصح، ومهرجان ديوالي.  كما استمرت وسائل اإلعالم في   األعياد 

الميالد.  واستمر بعض نشر معلومات عن احتفاالت األعياد الدينية، بما في ذلك مواد عن األهمية الدينية لعيد 

رجال الدين المسلمين في التعبير على وسائل التواصل االجتماعي عن معارضتهم لالحتفال بالمناسبات غير  

 اإلسالمية وطالبوا باتخاذ المزيد من التدابير الحكومية للحد من التعبير العلني عن تلك األعياد. 

 

مستديرة افتراضية مع ممثلين عن األقليات الدينية لمناقشة مجموعة  استضاف السفير في يونيو/حزيران مائدة 

واسعة من قضايا الحرية الدينية.  ناقشت المجموعة حالة الحرية الدينية في البالد، وتأثير اإلغالق بسبب 

على مجتمعاتهم، والتحديات التي شكلتها الجائحة للعبادة وجمع التبرعات.  خالل العام، واصل  19-كوفيد 

سؤولو السفارة والقادة الدينيون مناقشة احتياجات المجموعات الدينية المختلفة، والتي ظلت تتضمن مساحة  م

أكبر للعبادة، والمزيد من الشفافية في عملية تسجيل الكنائس الجديدة، واإلذن بالحصول على اعتماد المدارس  

 الدينية. 

 

 الديني  االنتماءالقسم األول: التوزيع السكاني حسب 

 

(.  تستشهد 2020نسمة )تقديرات منتصف عام   ماليين 3.0تقدر الحكومة األمريكية عدد سكان البالد بنحو  

أرقام الحكومة األمريكية أيضاً بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهي وكالة حكومية محلية، حيث أبلغت أن  

.  وأفادت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أيضاً أنه 2019مليون لعام  4.4إجمالي عدد سكان البالد كان 

مليون من غير المواطنين.  ال يميز  3.1مليون مواطن و  1.4ون الثاني كان هناك يناير/كان  1بحلول  

بالمائة من   70اإلحصاء الوطني للسكان بين السنة والشيعة.  أفادت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن حوالي 

حمديون واإلسماعيليون  بالمائة الباقية )بمن فيهم األ  30المواطنين هم مسلمون سنة، بينما يشكل الشيعة نسبة 

من المواطنين المسيحيين   290المسلمون، الذين تعتبرهم الحكومة شيعة(.  أشار قادة المجتمع أن هناك 

 وبضعة مواطنين بهائيين.  وال يوجد مواطنون يهود معروفون.

 

غتربين هم من  بالمائة من الم  64، فأن  2018طبقاً لمعلوماٍت نشرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية عام  

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

في المائة من المسلمين المغتربين هم من الشيعة، في   5مختلف المجتمعات من غير المواطنين إلى أن حوالي 

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

إلى   10وألف من مسلمي البهرة  25ألف من الهندوس و 250ألعضاء الديانات المختلفة إلى وجود حوالي 

 من البهائيين.  400آالف من الدروز و 7ألفاً من السيخ و  12

 

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

 موزعتان على نحو منتظم في معظم أنحاء البالد.

 

 القسم الثاني:  وضع احترام الحكومة للحرية الدينية 

 

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

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

 مع السياسة العامة أو المبادئ األخالقية". 

 

ينص الدستور على أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وأن جميع األفراد متساوون أمام القانون بغض النظر  

يكون مسلماً )األمير واألسرة الحاكمة من أتباع المذهب السني(  عن الدين.  وينص على أن األمير يجب أن 

 وأنه يتعين على الدولة حماية التراث اإلسالمي.

 

- يحظر القانون التشهير باألديان اإلبراهيمية الثالثة، والحط من الرموز الدينية اإلسالمية أو اليهودية

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

 سنوات سجن لكل جريمة.  10محمد( ويفرض عقوبة تصل إلى 

 

يحظر قانون الوحدة الوطنية "إثارة الفتنة الطائفية"، أو الترويج لسيادة طائفة دينية معينة، أو التحريض على 

رويج لكراهية أو ازدراء أي جماعة.   ويُعاقب أعمال العنف بناء على سيادة جماعة دينية معينة،  أو الت 

  100,000إلى   10,000األفراد على مخالفة هذا القانون بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة من  

دوالر(، أو كليهما.  وتكون العقوبات مضاعفة للجرائم التي تتكرر.  إذا  329,000 - 32,900دينار كويتي )

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

 دوالر(.  ويجوز ترحيل غير المواطنين المدانين وفقاً للقانون.  658,000دينار )  200,000بمبلغ يصل إلى 

 

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

 الثالثة المعترف بها أو أضر باألخالق العامة. 

 

يجّرم القانون نشر أو إذاعة أي محتويات، بما في ذلك على مواقع التواصل االجتماعي، تعتبرها الحكومة  

دينار   200,000إلى   10,000مسيئة لـ "الطوائف" أو الجماعات الدينية، ويفرض غرامات تتراوح ما بين  

 سنوات. 7دوالر( مع السجن لمدة تصل إلى  658,000إلى  32,900كويتي ) 

 

ال توجد إجراءات معلنة تحدد الخطوات التي ينبغي على الجماعات الدينية اتخاذها للتسجيل لدى الحكومة.   

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

عات الدينية أن تقدم طلباً كتابياً للحصول على ترخيص من بلدياتهم إلنشاء مكان رسمي  على جميع الجما

ال انه ال توجد معايير ثابتة تتم بموجبها  إللعبادة والحصول على الفوائد الكاملة من الحكومة المركزية، 

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

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

المقدم لمكان للعبادة )تشير وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إلى أنها ال تملك سلطة منح التسجيل الرسمي  

سالمية شهادة تُدِرج فيها أعضاء مجلس إدارة المنظمة، مما  للمبنى(.  ثم تصدر وزارة األوقاف والشؤون اإل

يجعل المجموعة الدينية كياناً قانونياً.  ما أن يتم منح تلك الشهادة، يتعين الحصول على المزيد من الموافقات 

من جانب وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية.  بمجرد أن تقوم تلك الوزارات بمنح تلك الموافقات، 

على البلدية أن تمنح الترخيص النهائي، والذي يتطلب من قادة المجتمع الحصول على إذن خطي من جميع  

الجيران المباشرين الذين يشغلون العقارات حول مكان العبادة المقترح.  غالباً ما ال تقدم الحكومة لمقدمي  

ذا كان الطلب قد رفض في أي مرحلة.  الطلبات أي معلومات حول وضع تسجيلهم المعلّق قيد البت فيه، أو ما إ

 وال يوجد سبيل الستئناف القرار، إذ يُعتبر "إجراًء سيادياً" وال يمكن الطعن فيه أمام المحكمة.
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لكنائس المسيحية المسجلة والمرخصة رسمياً في البالد هي:  الكنيسة اإلنجيلية الوطنية في الكويت ا

الكاثوليك؛ كنيسة الروم الكاثوليك )الملكيين(؛ كنيسة األقباط األرثوذكس؛ كنيسة  )بروتستانتية(؛ كنيسة الروم  

لقديسي األيام   الكنيسة األرثوذكسية اليونانية؛ الكنيسة األنغليكانية؛ وكنيسة يسوع المسيح األرمن األرثوذكس؛

ون اإلسالمية، لم يتم تقديم  األخيرة.  ال توجد معابد يهودية معترف بها رسمياً، ووفقاً لوزارة األوقاف والشؤ

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

 غير المعترف بها الهندوس والسيخ والدروز ومسلمي البهرة والبهائيين. 

 

يين موظفيها، وكفالة زوارها القادمين  ويحق للجماعة الدينية التي لديها ترخيص إقامة مكان للعبادة ويمكنها تع

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

المسجلة بتلك الحقوق، وال يجوز لها شراء ممتلكات أو أن تكفل العمال، ويجب أن تعتمد على متطوعين من  

موارد )على الرغم من أن بعض الجماعات الدينية المسجلة قد وافقت على داخل مجتمعها للحصول على ال

 مساعدة الجماعات غير المسجلة في تلك األمور(. 

 

يحظر القانون الممارسات التي تعتبرها الحكومة متعارضة مع الشريعة اإلسالمية، بما في ذلك أي شيء  

قانون العقوبات نوعاً من "االحتيال والخداع"  تعتبره الحكومة شعوذة أو سحراً أسود، والذي يشكل وفقاً ل

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

 

ال يحظر القانون التبشير على وجه التحديد من قِبل غير المسلمين، لكن قد يحاكم األفراد الذين يقومون  

 بالتبشير بموجب قوانين تجرم ازدراء الدين.

 

ر القانون األكل والشرب والتدخين في األماكن العامة خالل شهر رمضان بين شروق الشمس وغروبها،  يحظ

دوالر( و/أو السجن لشهر واحد،  330دينار ) 100حتى لغير المسلمين، مع عقوبة قصوى محددة تصل إلى 

 أو كليهما. 

 

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

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

 دوالر(.  3,300)

 

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

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

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

 سالم السني. تستند جميع دورات التعليم اإلسالمي على اإل وألتباع الديانات األخرى غير اإلسالم.  

 

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

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

ج من غير مسلمة واعتنق اإلسالم، يبقى الزواج صحيحاً.  مسلمة عن اإلسالم، يلغى زواجه القائم.  وإذا تزو 

إذا تحولت امرأة مسلمة متزوجة من رجل مسلم إلى ديانة إبراهيمية أخرى )المسيحية أو اليهودية(، ال يتم  

فسخ الزواج تلقائياً، ولكن يحق للزوج المسلم طلب إبطال عقد الزواج.  إذا تحولت امرأة مسلمة متزوجة من  

 إلى ديانة غير إبراهيمية، يتم إبطال عقد الزواج تلقائياً. رجل مسلم 
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تطبق المحاكم الدينية قانون األحوال الشخصية الذي يتناول قضايا الزواج والطالق والميراث وحضانة  

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

كما يخضع أيضا غير المواطنين من الديانات غير اإلبراهيمية المعترف بها للشريعة إذا تم رفع قضايا األسرة  

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

 رفع القضية إلى المحكمة. 

 

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

المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف.  إذا انتقلت القضية إلى ما بعد مستوى االستئناف، أي إلى محكمة 

النقض، وهي أعلى محكمة في البالد، يمكن الفصل في القضية من خالل قانون األحوال الشخصية السني.   

القانون بإنشاء محاكم منفصلة للمسلمين الشيعة في القضايا المتعلقة بالزواج والطالق والميراث  يسمح

وحضانة األطفال.  وبحسب مصادر محلية، فإن هذه المحاكم ليس لديها سوى ثالثة قضاة، ليس ألي منهم 

اسطة محكمة النقض  خلفية في الفقه الشيعي.  كما يسمح القانون بالفصل في قضايا األحوال الشخصية بو

بموجب المذهب الشيعي.  ويتولى "الوقف" الشيعي المستقل إدارة األوقاف الدينية الشيعية.  تُحال القضايا إلى 

قضاة سنة أو شيعة على أساس االنتماء الديني للرجل.  فإن كان الرجل متزوجاً من امرأة غير مسلمة، يتم  

كان الزوجان من إحدى الكنائس المسجلة، يمكن أخذ التسوية  اتباع اإلجراءات وفقاً لديانة الزوج.  وإذا

 المقدمة من الكنيسة في االعتبار، وإذا لم يتم التوصل إلى توصية فيتم تطبيق الشريعة السنية. 

 

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

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

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

هادة الزواج سنية أو  وطالق المسلمين في المحاكم الدينية السنية أو الشيعية، وهذا يتوقف على ما إذا كانت ش

شيعية.  يجب تصديق شهادات الزواج السنية والشيعة من قبل الموثقين المناسبين.  يتم النظر في قضايا  

يجوز لألزواج المسيحيين الذين هم  والطالق وحضانة األطفال من غير المسلمين في المحاكم الدينية السنية.  

اليدهم الدينية، مع اعتراف السلطات المحلية والمحاكم  جزء من كنيسة مسجلة الزواج والطالق وفقاً لتق

بوثائقهم.  فيما عدا الهندوس والسيخ من الجنسية الهندية، الذين يجوز لهم أن يتزوجوا في سفارة الهند، ال 

يجوز ألتباع الديانات غير اإلبراهيمية وأتباع الكنائس غير المسجلة الزواج قانونياً في البالد، لكن يمكن  

يجوز للمواطنين من أتباع العقيدة البهائية الزواج في الخارج والطلب  و راف بشهادات زواجهم األجنبية.  االعت

 من المحكمة االعتراف بزواجهم. 

 

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

لس البلدية المحلي الذي يخصص قطعة األرض وفقاً لتقدير المجلس.   يقدم طلباً للحصول على الموافقة إلى مج

 ويحق للمواطنين أيضاً تأجير أو التبرع بقطعة أرض لجماعات دينية. 

 

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

 دين، نقل الجنسية إلى أطفالهن. ال تستطيع المواطنات، بغض النظر عن ال

 

ال يتم تضمين ديانة الفرد في جوازات السفر أو وثائق الهوية الوطنية، باستثناء شهادات الميالد والزواج، 

أما بشأن شهادات الميالد الصادرة للمسلمين، فال يوجد تمييز بين السنّة والشيعة.  وال   حيث يعتبر ذلك الزامياً.
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( في  -غير اإلبراهيمية إدراج ديانتهم في شهادات ميالدهم ويتم وضع عالمة شرطة ) يمكن ألعضاء الديانات 

 مكان العقيدة. 

 

 الدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 

 ممارسات الحكومة 

 

أعلنت  والطائفية.  الفتنة تابعت الحكومة عدة قضايا ضد أفراد النتهاكهم قانون الوحدة الوطنية وإثارة 

قضية بتهمة "إثارة الفتنة الطائفية" بين عامي   48شخصاً في  57الحكومة في يناير/كانون الثاني أنها حاكمت 

 . 2019و  2016

 

سنوات بحق ثالثة مواطنين، والحكم بالسجن   10ة وفي مارس/آذار أيدت محكمة النقض، عقوبة السجن لمد 

 لمدة عامين على مواطن سوري واحد النضمامه إلى تنظيم داعش والتخطيط لتفجير مساجد شيعية. 

 

في مارس/آذار اعتقلت السلطات ثالثة مواطنين هنود يعملون في شركة البترول الوطنية الكويتية بتهمة إهانة  

.  تمت إحالة األفراد الثالثة إلى السلطات التخاذ إجراءات قانونية، لكن لم يكن  اإلسالم والمسلمين على تويتر

 هناك تحديث للمحاكمة بحلول نهاية العام.

 

وفي سبتمبر/أيلول أصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه إنها ألقت القبض على أجنبي نشر مقطع فيديو على  

دى ُمتعّمداً على حرمة القرآن الكريم".  وأضافت الوزارة أنه  وسائل التواصل االجتماعي يظهر فيه وهو "يتع

 تم القبض على الرجل وإحالته إلى "الجهات المختصة". 

 

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

ى اإلسالم.  وفقاً لتقارير صحفية وردت في لتسجيل أي تغيير في الدين ما لم يكن التحول من دين آخر إل

يناير/كانون الثاني، فقد صرح يوسف مهنا أن وزارة الداخلية قد سحبت جنسيته بعد أن أجرى مقابلة عامة  

أشار فيها إلى نيته التحول إلى اليهودية.  نفت الحكومة صراحةً أنها سحبت أي جنسية كويتية خالل العام.   

 مهنا يعيش في المملكة المتحدة تحت اسم نفتالي بن يهودا. وبحلول نهاية العام كان

 

تماشياً مع سياسة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، واصلت الحكومة فحص وتعيين جميع األئمة السنة  

الجدد لضمان االمتثال لتوجيهات الحكومة بشأن الوعظ الديني المعتدل والمتسامح.  واصل المجتمع الشيعي  

الدين ]الشيعة[ من دون رقابة حكومية.  قامت الحكومة بتمويل المؤسسات الدينية السنية، بما   اختيار رجال

لم تحصل الطائفة الشيعية عموماً على تمويل من الدولة وفي ذلك المساجد، ودفع رواتب جميع األئمة السنة.  

بت بعض المساجد الشيعية طل وللمؤسسات الدينية والمساجد.  دفعت الحكومة رواتب بعض األئمة الشيعة.  

 المساعدة الحكومية وتلقت أمواالً لدفع الرواتب وصيانة مرافقها.

 

وفقاً للحكومة، لم تقم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية خالل العام بتعليق أو إنهاء أو تأديب أي أئمة بسبب 

حمد المطيري،  وكيل وزارة  انتهاك القوانين أو إهانة الجماعات الدينية األخرى.  في أغسطس/آب قال م

إن الوزارة تلقت شكاوى من عدٍد من  الرأي االوقاف والشؤون االسالمية المساعد لقطاع المساجد، لصحيفة 

.  وقال  2024المصلين في مسجٍد بمدينة الكويت بشأن إمام المسجد، الذي تنبأ بوقوع يوم القيامة في عام  

 سلطات.المطيري إن الحادث قيد المراجعة من قبل ال
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تمكن األئمة من إضافة محتوى إلى الخطب، ولكن توجب عليهم التأكد من أن النص يلتزم بالقوانين الخاصة  

بالخطاب السياسي وتحاشي أي تحريض على الفتنة الطائفية.  أفادت مصادر إعالمية بأن وزارة األوقاف 

مع   تكون متسقة يجب أن وعظاتهم الدينيةوالشؤون اإلسالمية واصلت تحذير األئمة للتأكد من أن خطبهم  

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

عظاتهم أو في أي وقت آخر أثناء خضوعهم لسلطة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.  ألزمت وزارة 

رسال تسجيل صوتي لخطبهم إلى الوزارة للمراجعة بعد إلقائها.  األوقاف والشؤون اإلسالمية األئمة السنة بإ

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

 إهانته لألديان األخرى. 

 

 ً ، والذين كانوا أحراراً أفادت مصادر شيعية وهيئات حكومية بأن الحكومة لم تراقب رجال الدين الشيعة رسميا

الطائفية.  إذا ظهر شريط الفتنة في كتابة خطبهم الخاصة إذا لم ينتهكوا القوانين القائمة أو يحرضوا على 

على وسائل التواصل االجتماعي أو أبلغ أحد المصلين عن رجل دين، قامت الحكومة  مثير للريبةفيديو 

ان هناك عدد أقل من التجمعات الدينية خالل العام، وعلى فقد ك 19-بالتحقيق في ذلك.  بسبب جائحة كوفيد 

عكس السنوات السابقة، لم يبلغ ممثلو الشيعة والمسؤولون الحكوميون عن أي حوادث.  ووفقاً لمسؤولين في  

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وأفراد من المجتمع الشيعي، لم تقم الوزارة بمراقبة الخطب أو غيرها من  

ولكن بعض  الحسينيات )قاعات الشيعة إلحياء المناسبات الدينية( أو في التجمعات الخاصة.  في األنشطة 

 المصادر أفادت بأنها اعتقدت أن الحكومة تراقب رجال الدين الشيعة بشكل غير رسمي.

 

مة نّظمت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية خالل العام، وبسبب الجائحة، عدة دورات عبر اإلنترنت لألئ

السنة لجعل رسائلهم أكثر فاعلية في تعزيز التسامح ومكافحة التطرف.  وقال مدير مركز تعزيز الوسطية  

الشريكة في ديسمبر/كانون األول إن المركز لم يتلق أي بالغات عن حاالت تطرف خالل العام،  عبد هللا

كز جهوده لتعزيز التسامح واالعتدال  وذكر أن المركز أطلق خطاً ساخناً لتلقي هذه التقارير.  كما واصل المر

عبر التلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى إعادة تأهيل نزالء السجون الذين أدينوا 

 في قضايا اإلرهاب والتطرف.

 

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

معتقداتهم الدينية.  واستمر أعضاء الديانات غير اإلبراهيمية والكنائس غير المسجلة في التصريح بأنهم ظلوا 

أحراراً في ممارسة دينهم بصورة غير علنية، لكنهم واجهوا مضايقات مع احتمال المقاضاة فيما إذا أزعجوا 

والتبشير.  كما واصلوا القول بأنهم تحاشوا الصدام مع السلطات   جيرانهم أو انتهكوا القوانين المتعلقة بالتجمع

من خالل عدم التبشير أو اإلساءة للحكومة أو للديانات األخرى.  واستمرت الحكومة في السماح لتلك 

الجماعات بممارسة نشاطها في فيالت تستأجرها وفي منازل خاصة أو في مرافق تابعة لكنائس مسجلة.  

تلك المجموعات بأنها لم تقم باإلعالن عن المناسبات الدينية أو عقد تجمعات لتفادي جذب  وأفاد العديد من

 االنتباه لمنظماتهم بطريقة غير مرغوب بها، سواء من الجمهور أو من السلطات الحكومية. 

 

  أفاد أعضاء الكنائس المسجلة أنه اعتباراً من أكتوبر/تشرين األول، رفضت وزارة الشؤون االجتماعية

محاوالتهم لتجديد قوائم المفوضين بالتوقيع، ُمشيرةً إلى أنه سيتم منح المواطنين فقط سلطة التوقيع على  

الوثائق الرسمية نيابة عن الكنائس.  كما أفاد ممثلو الكنائس المسجلة أن البنوك لم تعد تقبل إيداع التبرعات 

ن االجتماعية لجمع التبرعات، وهي طلبات تقول  نيابةً عن الكنائس ما لم تحصل على موافقة من وزارة الشؤو 

الكنائس إن وزارة الشؤون االجتماعية رفضتها.  باإلضافة إلى ذلك، أفاد أعضاء الكنائس بأن وزارة األوقاف  
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والشؤون اإلسالمية رفضت االعتراف بشهادات الزواج لبعض الكنائس التي لم يوقعها مواطنون كويتيون، 

.  في نهاية العام أفاد ممثلو الكنائس أنهم  لهميين ليسوا من بين رجال الدين المعينين على الرغم من أن الكويت

 . 2021يأملون في التوصل إلى حل مع السلطات الحكومية في عام 

 

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

أو أحداث حياتية هامة.  وعلى نحو متسق تقريباً في كل هذه المجتمعات، أفاد األعضاء   ذكرى مناسبات دينية

بأنهم افتقروا إلى مرافق دينية وإلى قادة دينيين أو رجال دين لكي يقودوا الصلوات، ولمباركة المواليد 

ذه الجماعات الدينية  والزيجات، والقيام بالطقوس الجنائزية المناسبة.  في العديد من الحاالت ذكر أعضاء ه

أنهم حلوا النزاعات، مثل قضايا انفصال األطفال في الطالق أو الحالة االجتماعية أو الميراث، داخلياً ضمن  

 مجتمعاتهم بدالً من اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم حيث سيخضعون للشريعة. 

 

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

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

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

 ـرفض إذا ما تقدمت بطلب للحصول على تلك التراخيص.السلطات، إذ افترضت أنها ستـُ 

 

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

استمر القادة الدينيون المسلمون والمسيحيون في اإلبالغ بأن الحكومة، متذرعة  والسنية المعترف بها.  

منية، أبقت الحظر المفروض على االحتفاالت الدينية في األماكن المفتوحة، والذي قررت بالمخاوف األ

 شخصاً.  27تسبب بمقتل   2015فرضه عقب تفجير تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( لمسجد شيعي في عام 

 

ي الهواء استمرت الحكومة في مطالبة المجتمع الشيعي بالقيام بأنشطة عاشوراء داخل مباٍن مغلقة وليس ف

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

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

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

 استمرت الحكومة في توفير الحماية األمنية لألحياء الشيعية خالل محرم وعاشوراء. 

 

واصلت السلطات اتباع الممارسة الحكومية القديمة المتمثلة في منع الكنائس من عرض الرموز الخارجية، 

 مثل الصليب أو جرس الكنيسة.

 

تي تمتلكها المنظمات الدينية وحدها استطاعت استيراد أو عرض أو بيع الكتب الدينية غير  المتاجر الخاصة ال

اإلسالمية.  لم تسمح الحكومة بإقامة دور نشر دينية غير إسالمية، وبالرغم من ذلك فقد نشرت عدة كنائس 

لحكومة سمحت مواد دينية الستخدامها بشكل حصري من قبل أتباعها.  واصل قادة الكنائس القول بأن ا

للكنائس المسيحية المسجلة باستيراد المطبوعات الدينية لالستخدام المحلي من جانب أعضائها بشرط عدم  

احتوائها على أية مواد تهين الدين اإلسالمي.  أفادت الكنائس المسجلة أنها كانت قادرة على استيراد المواد  

ارة الشؤون اإلسالمية بمراجعة الكتب ذات الطابع الدينية بأي لغة.  وبحسب وزارة اإلعالم فقد قامت وز

الديني.  وواصل أعضاء األديان غير اإلبراهيمية والكنائس غير المسجلة القول إنه بإمكانهم استيراد مواد 

دينية لرعيتهم إذا قاموا بجلب المواد كمواد شخصية عند دخولهم البالد ولم يحاولوا بيعها في المتاجر العامة.  

أكثر  إنها كانت الت جماعات األقليات الدينية إنها استمرت في انتقاء المواد الدينية التي استوردتها وفي حين ق

أشار كثيرون إلى أن هذه كانت مشكلة أقل في العام الماضي، و ،المواد  تلك انتقائية في إتاحة الوصول إلى



 KUWAIT 9 

 
 International Religious Freedom Report for 2020 

United States Department of State • Office of International Religious Freedom 

 

.  وأعلنت أنها  19-اإلنترنت بسبب كوفيد  عبربالكامل تقريباً  أصبحت تتمو انتقلت  بالنظر إلى أن أنشطتهم قد 

 لم تسمح بتوزيع تلك المواد خارج إطار طوائفها. 

 

.  19-آذار أعلنت الحكومة أنه سيتم إغالق جميع المساجد إلى أجل غير مسمى لمنع انتشار كوفيد /مارسفي 

مغلقة ألداء صالة الجمعة.  في يونيو/حزيران أعادت الحكومة فتح بعض المساجد للصالة اليومية مع إبقائها 

في هذا الوقت، كانت صالة الجمعة تقام فقط في المسجد الكبير وتُذاع مباشرة عبر التلفزيون.  بحلول منتصف  

يوليو/تموز أعيد فتح المزيد من المساجد وُسمح بصالة الجمعة.  في أغسطس/آب أعيد فتح جميع المساجد  

جلس الوزراء أنه سيتم حظر جميع تجمعات عيد الميالد، داخل  بالكامل.  في ديسمبر/كانون األول أعلن م

 . 19- يناير/كانون الثاني بسبب مخاوف من كوفيد  10الكنائس وخارجها، حتى  

 

قالت الحكومة إنها لم تتلق  .  وللجماعات الدينية مع تصاريح البناء وقضايا األراضيتعاملت بلديات الكويت 

عات دينية خالل العام.  وأشارت الكنيسة الكاثوليكية اليونانية إلى أنها  أية طلبات لبناء كنائس جديدة من جما

طلبت أراضَي إضافية بالقرب من موقعها في أبريل/نيسان الستيعاب المزيد من المصلين.  وقالت الحكومة 

 إنها لم تتلق خالل العام طلبات إضافية لتسجيل أي مجموعات جديدة.  

 

فادة أن السلطات الحكومية لم تستجب اللتماساتها لتوسيع أماكن العبادة القائمة.  باإل  استمرت الكنائس المسيحية

 نها توقفت عن تقديم مثل هذه الطلبات ألن الحكومة لم تستجب. إ وقالت بعض الكنائس 

 

االفتقار المتواصل إلى مرافق العبادة وصعوبات الحصول على إذن لبناء مرافق بأفاد أفراد المجتمع الشيعي 

أفادت وزارة  وبسبب تأخر الحكومة في الموافقة على إصالح المساجد القائمة أو بناء مساجد جديدة.  ة جديد 

مسجداً تم افتتاحها خالل   31مسجداً في البالد، بما في ذلك  1,686األوقاف والشؤون اإلسالمية عن وجود 

  1,550داً في ذلك العام، كان مسجداً موجو 1,601فمن بين  2018وفقاً إلحصاءات الحكومة لعام  والعام.  

قال مصدر  ومنها شيعياً.  تلقت خمسة مساجد شيعية جديدة اإلذن بالبناء في ذلك العام.   51منها مسجداً سنياً و 

حسينية   30إلى   20كانت هناك .  2019من الطائفة الشيعية إن الحكومة لم تفتح مساجد شيعية جديدة في عام 

 في منازل خاصة. أقيمت ف من التجمعات الشيعية الصغيرة التي مسجلة لدى وزارة الداخلية وآال

 

وفي إشارة منها مرة أخرى إلى مخاوف أمنية، ذكرت السلطات أنها واصلت اتخاذ اإلجراءات ضد المساجد  

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

يجاد حلول إلنهاء استخدام الجوامع غير القانونية.  خالل العام، استمرت الحكومة في  ووكاالٍت أخرى بإ

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

ساجد غير رسمي.  استمرت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالعمل بتفويض من مجلس الوزراء لهدم الم

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

المساجد خالل العام.  وقالت السلطات إن مساجداً جديدة غير مرخصة استمرت في فتح أبوابها.  وحاولت 

من خالل تعيين وفحص   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وضع بعض المساجد السرية تحت إشرافها

 األئمة ومراقبة الخطب وترخيصهم.

 

فقد وافق البرلمان والحكومة في أكتوبر/تشرين األول على مقترح لتعليم القرآن في   صحيفة الرأيوبحسب 

رياض األطفال.  وقال محمد هايف، عضو البرلمان الذي اقترح مشروع القانون، إن اإلجراء سيساعد في 

 بناء جيل "ملتزم بالقيم والتعاليم اإلسالمية الحقيقية". 
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وفقاً للمجموعة  وإلزامية للمسلمين، تستخدم التفسير السني لإلسالم.   جميع دورات التربية اإلسالمية، وهي

الدولية لحقوق األقليات غير الحكومية، ال يُسمح للمسلمين الشيعة بتنظيم دورات دينية في المدارس الثانوية  

 العامة أو إنشاء مراكز تدريب دينية. 

 

وغير د التعليمية، بما في ذلك الكتب الخيالية استمرت وزارة التربية في حظر أو فرض الرقابة على الموا 

للمدارس  ، والكتب والمقررات الدراسية التي تشير إلى المحرقة اليهودية أو إسرائيل.  سمحت الوزارة الخيالية

قال أعضاء من معتقدات غير إسالمية إن الحكومة بوجه  والعامة بتدريس واالحتفال باألعياد اإلسالمية فقط.  

 التعليم الديني داخل المنازل الخاصة وفي مجمعات الكنائس. في  عام لم تتدخل

 

ووفقاً لقادة الكنائس، 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  

لديني مع تلبية متطلبات الحكومة والسماح لخريجي المدارس باالنتقال إلى التعليم العالي.  على مدى سنين  ا

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

لت كل من الكنيسة األرمنية وجماعة ، لكن السلطات لم تستجب بحلول نهاية العام.  واص2017كان في عام  

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

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

 

ألحوال الشخصية الشيعي قد زاد من الحاجة إلى مرافق تدريب أشارت مصادر محلية إلى أن إقرار قانون ا 

ديني شيعية للمساعدة في تعيين قضاة مؤهلين في المحاكم.  وواصلت الحكومة ممارستها المتمثلة في عدم  

االستجابة لطلبات إنشاء مؤسسات تدريب ديني شيعية.  وكان على المسلمين الشيعة التماس التدريب الديني  

الخارج.  ووفقاً ألفراٍد من المجتمع الشيعي، فإن كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة   والتعليم في

الكويت، وهي المؤسسة الوحيدة في الدولة التي تدرب األئمة، قدمت بعض الدورات في الفقه الشيعي لكنها لم 

 تسمح بوجود أساتذة شيعة في هيئة التدريس بها. 

 

شخص ألول مرة للعمل كأئمة في  1,000، تقدم أكثر من القبسلول في صحيفة وفقاً لتقرير في سبتمبر/أي

المساجد والمؤذنين وسط حملة نشطة الستبدال العاملين ]الدينيين[ المهاجرين بمواطنين.  وبحسب التقرير،  

خففت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من معايير االختبار لهذه الوظائف من أجل تشجيع المواطنين  

في المائة، أي بزيادة   20المؤهلين على تقديم طلبات بهدف رفع عدد المواطنين العاملين كأئمة ومؤذنين إلى  

في المائة حالياً.  رأى المراقبون أن هذا جزء من جهد مستمر وطويل من قبل الحكومة لتقليل االعتماد   6من 

و جهد تسارع خالل العام بسبب التباطؤ على العاملين األجانب وتوفير الفرص االقتصادية لمواطنيها، وه 

 . 19-االقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد 

 

استمر القادة الشيعة في اإلبالغ عن أن النقص في أعداد األئمة الشيعة يحد من القدرة على تعيين موظفين في  

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

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

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

 مهامه الوظيفية. 

 

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

عضواً، ووزير   50في كافة المستويات الحكومية:  فهناك ستة من أعضاء البرلمان المنتََخبين البالغ عددهم  
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من المستشارين الستة في الديوان  وزيراً في مجلس الوزراء، ومستشار واحد من ض  16واحد من بين  

األميري، وعدد قليل وغير متناسب من كبار الضباط في صفوف قوى الجيش والشرطة.  استمر قادة المجتمع 

الشيعي في القول إن هناك "سقفاً زجاجياً" للترقيات، وصعوباٍت في الحصول على وظائف حكومية.  نادراً ما 

من.  وأفاد بعض القادة الشيعة باستمرار التمييز لمنع الشيعة من  شغل الشيعة مناصب قيادية في قوات األ

الحصول على التدريب للوظائف المكتبية والمناصب القيادية في مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك قوات 

الشرطة والجهاز العسكري/جهاز األمن.  وفقاً للمجموعة الدولية لحقوق األقليات غير الحكومية، "رغم أن 

عة قادرون على العمل في القطاع العام دون قيود، فقد أشار بعض الشيعة إلى التمييز والعوائق التي الشي

 تمنعهم من الحصول على مناصب قيادية عليا". 

 

أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية تأشيرات لرجال الدين وغيرهم من الموظفين للعمل في أماكن العبادة 

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

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

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

 لين غير دينيين. كعام

 

لمراقبة  محركات البحث على اإلنترنت  استخدمت فبراير/شباط أفادت رابطة مكافحة التشهير أنها  25في 

معارض الكتب التي تديرها الدولة في مدينة الكويت ودول الخليج األخرى.  في كل في لمواد المعروضة ا

ادية للسامية من خالل منصاتها على اإلنترنت  معرض، وجدت رابطة مكافحة التشهير أمثلة عديدة للكتب المع

ذكر تقرير الرابطة أنه في معرض الكويت الدولي للكتاب في ووعلى ما يبدو في الموقع أيضاً.  

قد تم  كفاحي" و"اليهودي العالمي"كتاب " من ، "وجدت الرابطة أن بعض نسخ2019نوفمبر/تشرين الثاني 

 ضمن كتب األطفال". على اإلنترنت  إدراجها في كتالوج الحدث 

 

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

مثل القداسات المسيحية وذكرى افتتاح الكنيسة التي حضرها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.  في عيد 

ار وزير شؤون الديوان األميري، علي جراح الصباح، كنيسة  الميالد األرثوذكسي في يناير/كانون الثاني ز

 القديس مرقس القبطية األرثوذكسية. 

 

 القسم الثالث:  وضع احترام المجتمع للحرية الدينية 

 

قال قادة  وتواصلت الضغوط المجتمعية ضد التحول عن اإلسالم، وفقاً لقادة األقليات الدينية ومواطنين.  

وأعضاء الجماعات الدينية إنهم لم يقوموا بتحويل المسلمين عن دينهم في البالد.  قال بعض المواطنين الذين 

 تحولهم عن اإلسالم. تحولوا عن دينهم خارج البالد إن عائالتهم ضايقتهم بسبب 

 

ذكرت المجموعة الدولية لحقوق األقليات غير الحكومية أنه "على الرغم من أن الشيعة يتمتعون بنفس  

والحصول على التعليم والرعاية الصحية ومزايا الدولة األخرى، إال أنه   التي يتمتع بها السنةالحقوق القانونية 

على السلم االجتماعي وأنهم مهمشون من الناحية الدينية  يُنظر إليهم غالباً على أنهم من درجة أدنى 

واالقتصادية واالجتماعية والسياسية."  إال أن ممثلي الشيعة قالوا باستمرار إن التمييز ليس مشكلة بالنسبة  

 لمجتمعهم. 
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نسخة   وفقاً لتقارير صحفية، قال عدد من األئمة إن السلطات كان عليها أن تتحرك بسرعة إلنقاذ األطفال من

، وهي لعبة فيديو شهيرة  PlayersUnknown’s Battlegroundsأنّون باتلغراوندز لعبة باليرزمحدثة من 

يظهر فيها الالعبون وهم يعبدون األصنام.  وقال أستاذ بجامعة الكويت إن اللعبة انتهكت المعتقدات اإلسالمية 

 الفيديو هذه تشكل خطورة على المسلمين. فيما يتعلق بالسجود واالنحناء لألوثان.  وقال آخر إن ألعاب 

 

استمرت الفنادق والمتاجر وغيرها من المحال التجارية بعرض رموز احتفالية تشير إلى األعياد غير  

اإلسالمية مثل عيد الميالد وعيد القيامة ومهرجان ديوالي.  خالل احتفاالت عيد الميالد، ظهرت أشجار  

التجارية والمنازل، مع عزف الموسيقى الخاصة بعيد الميالد في  وأضواء الميالد في المتاجر واألسواق

 األماكن العامة بما في ذلك ترانيم مسيحية. 

 

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

 الدينية لعيد الميالد.

 

نشأ الخطاب المعادي للسامية عموماً من الذين يعتبرون أنفسهم   وفقاً للصحافة ووسائل التواصل االجتماعي،

تاب الرأي.  تم اإلبالغ عن حاالٍت لرجال دين وغيرهم ممن أدلوا ببيانات تُعزز الصور  إسالميين أو من ُك 

لك  غالباً ما يخلط الصحافيون بين أفعال الحكومة اإلسرائيلية أو وجهات نظرها مع تو النمطية السلبية لليهود.  

 الخاصة باليهود بشكل أوسع.

 

استمر بعض رجال الدين المسلمين في التعبير عبر وسائل التواصل االجتماعي عن معارضتهم لالحتفال 

بالمناسبات غير اإلسالمية وطالبوا باتخاذ المزيد من التدابير الحكومية للحد من التعبير العلني عن تلك 

، والذي صور الجاليات اليهودية في الخليج في  أم هاروني السعودي رداً على البرنامج التلفزيونواألعياد.  

األربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، دعا المذيع التلفزيوني السابق حسين العبد هللا إلى حظر البرامج  

طينية  سيكون "موقفاً مشرفاً تجاه القضية الفلس]الحظر[ التي "تمدح اليهود بشكل غير مباشر"، وقال إن ذلك 

." 

 

في استطالعٍ رأي حول الشباب العربي أجرته شركة أبحاث عامة في دبي لشباب عرب تتراوح أعمارهم بين  

بالمائة من شباب البالد أن الدين مهم لهوياتهم، وهو معدل من   23دولة إقليمية، ذكر  17عاماً من   24و  18

اير/كانون الثاني من قبل معهد أفاد استطالع منفصل نُشر في ين وبين أدنى المعدالت في الشرق األوسط.  

في المائة من الجمهور وافقوا على األقل إلى حٍد ما على االقتراح   39واشنطن لسياسة الشرق األدنى أن 

التالي: "يجب أن نستمع إلى أولئك الذين يحاولون بيننا تفسير اإلسالم في اتجاه أكثر اعتداالً وتسامحاً  

 ب في الدول العربية الست التي شملها االستطالع. وحداثة"، وهي نسبة من بين أعلى النس

 

فيما يتعلق بسؤال آخر، ما إذا كان "يجب علينا إظهار المزيد من االحترام ليهود العالم وتحسين عالقاتنا  

أظهر سؤال مماثل حول إظهار االحترام  و٪ فقط من الذين شملهم االستطالع بنعم.  2معهم"، أجاب 

ستطلعين وافقوا.  كانت المواقف تجاه كل من اليهود والمسيحيين مماثلة لنتائج  ٪ من الم49للمسيحيين أن  

 الدول الخمس األخرى التي شملها االستطالع.

 

 القسم الرابع:  سياسة الحكومية األمريكية ودورها 
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موعة  استضاف السفير في يونيو/حزيران مائدة مستديرة افتراضية مع ممثلين عن األقليات الدينية لمناقشة مج

واسعة من قضايا الحرية الدينية.  ناقشت المجموعة حالة الحرية الدينية في البالد، وتأثير اإلغالق بسبب 

 للعبادة وجمع التبرعات. بالنسبة على مجتمعاتهم، والتحديات التي شكلتها الجائحة 19-كوفيد 

 

حتياجات مختلف الجماعات الدينية،  خالل العام، واصل مسؤولو السفارة األمريكية والقادة الدينيون مناقشة ا

والتي ظلت تتضمن توفير مساحة أكبر للعبادة، والمزيد من الشفافية في عملية التسجيل للكنائس الجديدة،  

والسماح بالحصول على اعتماد للمدارس الدينية.  كما واصل كبار مسؤولي السفارة حضور التجمعات الدينية  

ذلك عاشوراء وعيد الفصح وعيد الميالد والمناسبات البهائية.  في هذه   افتراضياً على مدار العام، بما في

، 2020المناسبات، مثل اجتماع المائدة المستديرة االفتراضي للحرية الدينية الذي عقد في يونيو/حزيران  

ة ناقش السفير ومسؤولون آخرون القضايا المتعلقة بالتسامح الديني وشددوا على التزام الحكومة األمريكي 

 بالحرية الدينية. 


