
   

 

 

 2021التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في الكويت لعام 

 

 الملخص التنفيذي

 

ينص الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة، ولكنه ينص أيضاً أن حرية العقيدة هي حرية "مطلقة".   

تتعارض تلك الممارسة مع وينص على أن تقوم الدولة بحماية حرية الفرد في ممارسة دينه، بشرط أال 

األعراف السائدة أو السياسة العامة أو المبادئ األخالقية.  ينص الدستور على أن الشريعة هي مصدر رئيسي  

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

ية، والمسيحية(، أو نشر أو بث أية مواد تعتبرها الحكومة مسيئة  اإلبراهيمية الثالثة )اإلسالم، واليهود 

للجماعات الدينية، كما يحظر الممارسات التي تجدها الحكومة غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.  حاكمت 

الحكومة العديد من األفراد بسبب تصريحات اعتُبَِرت مسيئة دينياً، وكان معظمها تعليقات على اإلنترنت، 

كمت على البعض بالسجن.  في يناير/كانون الثاني، ووفقاً للصحافة ونشطاء حقوق اإلنسان، اعتقلت وح

والتي أدانته بالتحريض على الفتنة   2014السلطات مبارك البذالي كجزٍء من حكم محكمة الجنايات لعام 

كاته على موقع تويتر.   الطائفية وإهانة مجموعة من المجتمع )الشيعة(، وتعطيل الوحدة الوطنية عبر مشار

وفقاً لنشطاء حقوقيين وحساباٍت على مواقع التواصل االجتماعي فقد اعتقلت السلطات واستجوبت الناشط في  

مجال الحريات الدينية ناصر دشتي في يوليو/تموز بتهمة التجديف بسبب تصريحاته العلنية التي انتقد فيها  

يين ودفع رواتب األئمة السنة وتوفير النص األساسي الكامل الدين وأشاد بالعلمانية.  واصلت الحكومة تع

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

دفعت الحكومة رواتب بعض األئمة الشيعة.  فتحت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تحقيقاٍت مع ثالثة  

لقائهم ُخطباً يُنظر إليها على أنها ذات دوافع سياسية، أو تُهين مجموعاٍت دينية أخرى، أو تنتهك أئمة ُسنة إل

قانون الوحدة الوطنية.  قالت جماعات األقليات الدينية بأنها كانت قادرة على إقامة شعائر العبادة في أماكن  

نين المتعلقة بالتجمع والقيود خاصة دون تدخل الحكومة بشرط عدم مضايقة جيرانها أو انتهاك القوا

المفروضة على التبشير.  أفاد قادة الكنائس المسجلة أن السلطات الحكومية سمحت للمواطنين فقط بالتوقيع 

على الوثائق الرسمية، حتى لو لم يكن المواطنون من رجال الدين الُمعيّنين في الكنائس.  إذا لم يكن هناك  

على سلطٍة في تلك الكنيسة كموقّعٍ رسميٍ للكنيسة.  ذكرت معظم أعضاء مواطنون فتعترف السلطات بأ

األقليات الدينية استمرار النقص في مرافق العبادة وصعوبة الحصول على إذن لبناء مرافق جديدة.  لم تعتمد 

 الحكومة أي مدارس دينية أو تسمح بالتدريب الديني الشيعي داخل البالد.  وواصل القادة الشيعة اإلبالغ عن

التمييز في الوظائف الدينية والقطاع العام.  واستمرت وزارة التربية في حظر أو مراقبة المواد التعليمية التي 

 تشير إلى المحرقة اليهودية أو إسرائيل. 

 

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

ئالتهم قامت بمضايقتهم بسبب تحولهم.  في يناير/كانون الثاني نشر صحفي ومذيع  خارج البالد إن عا 

تشات يُعلن فيه تحوله من اإلسالم إلى المسيحية.  تباينت ردود الفعل على  -تلفزيوني مقطع فيديو على سناب 

قال آخرون   وسائل التواصل االجتماعي، حيث قال بعض المتابعين إن للصحفي الحق في اختيار عقيدته، بينما

إنه مرتد ويخاطر باللعنة.  في يناير/كانون الثاني أصدر رجل دين بارز بياناً يُدين بناء مركز للحوار بين  

األديان في اإلمارات العربية المتحدة والذي سيضم كنيساً يهودياً وكنيسةً ومسجداً.  كما قام بتحميل بياٍن على 

الخنازير، ألنهم في األساس مثلهم".  واستمرت الفنادق موقع يوتيوب يصف اليهود بـ "إخوة القردة و

والمتاجر وغيرها من المحال التجارية بعرض رموز احتفالية تشير إلى األعياد غير اإلسالمية مثل عيد  

الميالد، وعيد الفصح، ومهرجان ديوالي.  واصلت وسائل اإلعالم نشر المعلومات حول االحتفاالت باألعياد 

الميالد.  واستمر بعض رجال الدين المسلمين في التعبير على وسائل التواصل االجتماعي   الدينية، مثل عيد 
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عن معارضتهم لالحتفال بالمناسبات غير اإلسالمية وطالبوا باتخاذ المزيد من التدابير الحكومية للحد من  

 التعبير العلني عن تلك األعياد. 

 

مثلي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لفهم جهود في نوفمبر/تشرين الثاني التقى مسؤولو السفارة بم

الوزارة لتعزيز التسامح الديني، وعالقتها باألقليات الدينية، وأنشطة مركز تعزيز االعتدال التابع لها.  كما 

التقى مسؤولو السفارة خالل العام بزعماء دينيين وأعضاء من الطوائف الُسنية والشيعة والبهرة والهندوس  

والمسيحية لمناقشة احتياجات الجماعات.  في مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون    والبهائية

األول استضاف السفير موائد مستديرة مع ممثلين من األقليات الدينية، بما في ذلك مجتمعات البهرة  

وناقشت المجموعة   والهندوسية والبهائية والمسيحية، لمناقشة مجموعة واسعة من قضايا الحرية الدينية.  

على مجتمعاتهم، والعوائق التي تحول دون    19-وضع الحرية الدينية في البالد، وتأثير اإلغالق بسبب كوفيد 

الممارسة الدينية الناجمة عن اإلجراءات اإلدارية الحكومية لمجموعات األقليات الدينية، وكيفية تعزيز الحوار  

 الكويتيين. المواطنين. بين مجتمعات األقليات الدينية المغتربة و

 

 القسم األول: التوزيع السكاني حسب االنتماء الديني 

 

(.  تستشهد 2021مليون نسمة )تقديرات منتصف عام   3.0تُقدر الحكومة األمريكية عدد سكان البالد بنحو  

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

.  وأفادت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنه بحلول  2021مليون لعام  4.6إجمالي عدد سكان البالد كان 

مليون من غير المواطنين.  تُقدر الهيئة العامة للمعلومات   3.2مليون مواطن و 1.5يونيو حزيران كان هناك  

نين هم مسلمون.  ال يميز اإلحصاء الوطني للسكان بين  في المائة من المواطنين وغير المواط 75المدنية أن 

في المائة من المواطنين هم من  70السنة والشيعة.  تُقدر المنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم أن حوالي 

في المائة الباقية هم من المسلمين الشيعة )بما في ذلك المسلمين األحمديين   30المسلمين الُسنة، في حين أن  

في المائة من   18ماعيليين الذين تعتبرهم الحكومة شيعة(.  تقدر الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن واإلس

في المائة من المواطنين وغير المواطنين ينتمون إلى دياناٍت غير   7المواطنين وغير المواطنين مسيحيون و 

وبضعة مواطنين بهائيين.  وال يوجد    من المواطنين المسيحيين 288إبراهيمية.  أشار قادة المجتمع أن هناك 

 مواطنون يهود معروفون وفقاً للهيئة العامة للمعلومات المدنية. 

 

في المائة   63ووفقاً للمعلومات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في يونيو حزيران فإن  

المائة من دياناٍت غير إبراهيمية.  تشير في  11في المائة مسيحيون، و 26من السكان المغتربين مسلمون، و 

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

من الشيعة، في حين يمثل البوذيون والهندوس غالبية السكان من األديان غير اإلبراهيمية.  تشير التقديرات  

ألف  25ألف بوذي و 100ألف من الهندوس و  250نات المختلفة إلى وجود حوالي غير الرسمية ألعضاء الديا

 من البهائيين.  400آالف من الدروز و 7ألفاً من السيخ و  12إلى  10من مسلمي البهرة و 

 

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

بالمائة    60منتظم في معظم أنحاء البالد.  ذكرت مصادر في المجتمع الشيعي أن حوالي  موزعتان على نحو 

 من البدون )مقيمين عرب عديمي الجنسية لفترة طويلة( هم من الشيعة. 

 

 القسم الثاني:  وضع احترام الحكومة للحرية الدينية 
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 اإلطار القانوني 

 

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

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

 مع السياسة العامة أو المبادئ األخالقية". 

 

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

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

 وأنه يتعين على الدولة حماية التراث اإلسالمي.

 

- أو اليهودية  يحظر القانون التشهير باألديان اإلبراهيمية الثالثة، وتشويه سمعة الشخصيات الدينية اإلسالمية

المسيحية المعترف بها ضمن العقيدة اإلسالمية المقبولة )على سبيل المثال األنبياء المذكورين في القرآن، 

 سنوات سجن لكل مخالفة. 10وأزواج أو صحابة النبي محمد(، ويفرض عقوبةً تصل إلى 

 

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

أعمال العنف بناء على سيادة جماعة دينية معينة، أو الترويج لكراهية أو ازدراء أي جماعة.  ويُعاقب األفراد 

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

دوالر(، أو كليهما.  وتكون العقوبات مضاعفة للجرائم التي تتكرر.    331,000دوالر إلى  33,100كويتي ) 

إذا انتهكت مجموعة أو منظمة ما القانون فقد يتم سحب ترخيصها للعمل إما بشكٍل مؤقت أو دائم، ويمكن  

دوالر(.  ويجوز ترحيل غير المواطنين المدانين وفقاً   662,000دينار )  200,000تغريمها بمبلغ يصل إلى 

 للقانون. 

 

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

 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  662,000إلى  33,100كويتي ) 

 

وال توجد إجراءات منشورة رسمياً تحدد الخطوات التي ينبغي على الجماعات الدينية اتخاذها للتسجيل لدى  

كومة.  وال تُقدم المكاتب الحكومية اإلرشادات بشأن إجراءات التسجيل.  ال توجد معايير ثابتة لطلب الح

الموافقة.  للحصول على ترخيص إلنشاء مكان رسمي للعبادة والحصول على الخدمات من الحكومة  

دار العبادة.  ذكرت   المركزية ينبغي أن تحصل المجموعة الدينية أوالً على موافقة البلدية المحلية إلنشاء

الجماعات الدينية في السابق أن البلدية تُرسل األوراق إلى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للحصول على  

"رأي" حول طلب مكان للعبادة.  وتقوم الوزارة بعد ذلك بإصدار شهادةٍ تُعدد اسماء أعضاء مجلس إدارة 

انونياً، تليها المزيد من الموافقات من وزارة الشؤون االجتماعية  المنظمة، مما يجعل المجموعة الدينية كياناً ق

والعمل ووزارة الداخلية.  ومع ذلك، ذكر ممثلو وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية خالل العام أن الوزارة 

ليست مسؤولة عن عملية تسجيل الكنائس، ولم يقدموا إيضاحات بشأن الوكالة الحكومية المسؤولة عن عملية  

 سجيل أماكن العبادة غير اإلسالمية. ت
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الكنائس المسيحية المسجلة رسمياً والمرخصة في الدولة هي الكنيسة اإلنجيلية الوطنية في الكويت 

)البروتستانتية(، والروم الكاثوليك، والروم الكاثوليك )الملكيين(، واألقباط األرثوذكس، واألرمن األرثوذكس، 

.  ال توجد لقديسي األيام األخيرة يسوع المسيح ية، والكنيسة األنغليكانية، وكنيسةوالكنيسة األرثوذكسية اليونان 

معابد يهودية معترف بها رسمياً، ووفقاً لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، لم يتم تقديم أي طلب ألحدها  

ية غير المسجلة  على اإلطالق.  وال تعترف الحكومة بأي ديانات غير ابراهيمية.  وتشمل الجماعات الدين

 الهندوس والسيخ والدروز ومسلمي البهرة والبهائيين. 

 

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

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

المسجلة بنفس الحقوق التي تتمتع بها المجموعات المرخصة، وال يجوز لها شراء ممتلكات أو رعاية العّمال، 

ويجب أن تعتمد على متطوعين من داخل مجتمعها للحصول على الموارد.  وافقت بعض الجماعات الدينية  

 األمور.  المسجلة على مساعدة الجماعات غير المسجلة في هذه

 

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

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

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

 

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

 بالتبشير بموجب قوانين تجرم ازدراء الدين.

 

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

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

 لشهر واحد، أو كليهما.

 

ومن غير المشروع حيازة الكحول أو استيراده أو االتجار به أو تصنيعه.  تصل عقوبة استيراد مواد كحولية  

  3,300دينار ) 1,000رها  سنوات، وقد تصل العقوبة على تعاطي الكحول إلى غرامة قد  10إلى السجن 

دوالر(.  من غير القانوني شرب الكحول في العلن، ويُعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر 

دوالراً(.  يُعتبر استيراد وبيع منتجات لحم الخنزير أمراً غير قانوني،   170ديناراً ) 50وغرامة تصل إلى 

 وثالث سنوات. أشهروتتراوح العقوبة بين السجن ثالثة 

 

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  

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

 ألتباع الديانات األخرى غير اإلسالم.  تستند جميع دورات التعليم اإلسالمي على اإلسالم السني. 

 

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

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

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

اليهودية(، ال يتم   إذا تحولت امرأة مسلمة متزوجة من رجل مسلم إلى ديانة إبراهيمية أخرى )المسيحية أو
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فسخ الزواج تلقائياً، ولكن يحق للزوج المسلم طلب إبطال عقد الزواج.  إذا تحولت امرأة مسلمة متزوجة من  

 رجل مسلم إلى ديانة غير إبراهيمية، يتم إبطال عقد الزواج تلقائياً. 

 

طالق والميراث وحضانة  وتطبق المحاكم الدينية قوانين األحوال الشخصية التي تتناول قضايا الزواج وال

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  

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

 رفع القضية إلى المحكمة. 

 

يجوز للمحاكم اتباع الفقه الشيعي في مسائل األحوال الشخصية وقانون األسرة للمسلمين الشيعة على جميع  

في القضايا المتعلقة بالزواج  مستويات القضاء.  يسمح القانون بإنشاء محاكم منفصلة للمسلمين الشيعة 

والطالق والميراث وحضانة األطفال.  تضم هذه المحاكم ستة قضاة، ليس ألي منهم خلفية رسمية في الفقه  

الدينية الشيعية.  تُحال القضايا إلى قضاة سنة أو شيعة  األوقافالشيعي.  ويتولى الوقف الشيعي المستقل إدارة 

.  فإن كان الرجل متزوجاً من امرأة غير مسلمة، يتم اتباع اإلجراءات وفقاً  على أساس االنتماء الديني للرجل

لديانة الزوج.  وإذا كان الزوجان من إحدى الكنائس المسجلة يجوز للمحكمة أن تنظر في التسوية التي تقدمها  

 الكنيسة، على الرغم من أنه في حالة عدم تسوية النزاع فيتم تطبيق الشريعة الُسنية. 

 

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

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

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

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

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

ر المسلمين في المحاكم الدينية الُسنية، ويمكن لألزواج المسيحيين  الطالق والميراث وحضانة األطفال لغي

الذين ينتمون إلى كنيسة مسجلة حل هذه القضايا وفقاً لعاداتهم الدينية.  تعترف السلطات المحلية والمحاكم  

ويتي بين  بالوثائق في هذه الحاالت، بشرط وجود موقِّع كويتي من أتباع الكنيسة.  إذا لم يكن للكنيسة مواطن ك 

أتباعها فستقبل السلطات توقيعاً من أعلى سلطة في الكنيسة.  فيما عدا الهندوس والسيخ من الجنسية الهندية، 

الذين يجوز لهم أن يتزوجوا في سفارة الهند، ال يجوز ألتباع الديانات غير اإلبراهيمية وأتباع الكنائس غير  

العتراف بشهادات زواجهم األجنبية.  يجوز للمواطنين من  المسجلة الزواج قانونياً في البالد، لكن يمكن ا

 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  

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

 يمكن للمواطنين، أو للحكومة في حاالٍت قليلة، تأجير األراضي لمجموعات دينية. 

 

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

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

 

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

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

 في مكان العقيدة. 

 

لم تعترف الحكومة باألحزاب سياسية، بما في ذلك األحزاب الدينية، ولم تسمح بتشكيلها، رغم عدم وجود  

مجلس األمة ترشيح أنفسهم كأفراد، ومع ذلك قانون رسمي يحظر األحزاب السياسية.  يتعين على مرشحي 

تعمل الكتل غير الرسمية جيدة التنظيم كتجّمعات سياسية داخل مجلس األمة.  ويُحظر على الًمدانين بإهانة  

 األمير واإلسالم الترشح ألي منصٍب ُمنتخب. 

 

 والبلد طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 

 الحكومة ممارسات 

 

في يناير/كانون الثاني أفادت الصحافة ونشطاء حقوق اإلنسان أن السلطات اعتقلت مبارك البذالي كجزٍء من 

والتي أدانته بالتحريض على الفتنة الطائفية وإهانة مجموعة من المجتمع  2014قرار محكمة الجنايات لعام  

ويتر.  وكانت الحكومة قد حكمت على البذالي في )الشيعة( وتعطيل الوحدة الوطنية من خالل تغريداته على ت

.  ومع  2012بالسجن ثالث سنوات، وهو أول قرار من نوعه منذ إقرار قانون الوحدة الوطنية لعام 2014

ذلك، وفقاً لمراقبين محليين، لم يتضح ما إذا كان البذالي قد أمضى أي فترة سجن أو أنهى هذه العقوبة.  وفقاً  

، 2014على خلفية قضية العام    2021ق اإلنسان فقد اعتقلت السلطات البذالي في عام للصحافة ونشطاء حقو

لكن الصحافة والنشطاء لم يتطرقوا إلى سبب انتظار السلطات سبع سنوات العتقاله أو ما إذا كان قد أعيد 

 اعتقاله بتهم ذات صلة.  ولم تُصدر السلطات أي بياٍن بشأن اعتقال البذالي. 

 

حقوقيين وحساباٍت على مواقع التواصل االجتماعي فقد اعتقلت السلطات واستجوبت الناشط في   وفقاً لنشطاء

مجال الحريات الدينية ناصر دشتي في يوليو/تموز بتهمة التجديف بسبب تصريحاته العلنية التي انتقد فيها  

رأته من جميع التهم في  الدين وأشاد بالعلمانية.  أفرجت السلطات عن دشتي بعد يوٍم واحد من اعتقاله، وب

ديسمبر/كانون األول، رغم أن الُحكم كان قابالً للطعن في محكمة االستئناف.  وشكر بعض  27جلسة 

 مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وزارة الداخلية على اعتقال دشتي وقالوا إن إهانة الدين جريمة. 

 

بريطانية لقيامها بوضع وشم يظهر آية قرآنية  في نوفمبر تشرين الثاني ألقت السلطات القبض على امرأة 

وانتهاك حرمة الدين.  وذكرت وسائل إعالم محلية أن مواطناً أبلغ عنها للشرطة.  أفرجت عنها السلطات بعد  

 أن دفعت كفالة ووقعت على إقرار بأنها ستُزيل وشمها. 

 

توق، الذي كان يعيش في المنفى  ديسمبر/كانون األول استدعت السلطات رجل الدين الشيعي حسين المع 7في 

في إيران، الستجوابه كجزٍء من تحقيق مستمر في وقف مسجد شيعي متهم بغسل أموال لحزب هللا.  وبعد 

 االستجواب أطلقوا سراحه في نفس اليوم. 

 

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

 ل أي تغيير في الدين ما لم يكن التحول من دين آخر إلى اإلسالم.لتسجي

 

تماشياً مع سياسة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، واصلت الحكومة فحص وتعيين ودفع أجور جميع  

 األئمة الُسنة الجدد لضمان االمتثال لتوجيهات الحكومة بشأن الوعظ الديني المعتدل والمتسامح. 
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المجتمع الشيعي اختيار رجال الدين ]الشيعة[ من دون رقابة حكومية.  قامت الحكومة بتمويل واصل 

المؤسسات الدينية السنية، بما في ذلك المساجد، ودفع رواتب جميع األئمة السنة.  لم تحصل الطائفة الشيعية  

ب بعض األئمة الشيعة.   عموماً على تمويل من الدولة للمؤسسات الدينية والمساجد.  دفعت الحكومة روات

 طلبت بعض المساجد الشيعية المساعدة الحكومية وتلقت أمواالً لدفع الرواتب وصيانة مرافقها.

 

فتحت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تحقيقات مع ثالثة أئمة ُسنة إللقائهم ُخطباً يُنظر إليها على أنها ذات  

 أو انتهاك قانون الوحدة الوطنية.  دوافع سياسية، أو إهانة مجموعات دينية أخرى،

 

واستمرت الحكومة في تقديم النص األساسي الكامل للخطب األسبوعية التي تلقى في المساجد الُسنية.  تمكن 

األئمة من إضافة محتوى إلى الخطب، ولكن توجب عليهم التأكد من أن النص يلتزم بالقوانين الخاصة  

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

والشؤون اإلسالمية واصلت تحذير األئمة للتأكد من أن خطبهم وعظاتهم الدينية تتسق مع توجيهات الوزارة  

بما في ذلك االمتناع عن مناقشة الموضوعات السياسية أو إهانة األديان األخرى في عظاتهم أو في أي وقٍت 

ألزمت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية األئمة السنة بإرسال تسجيل صوتي لخطبهم إلى الوزارة  آخر.  

للمراجعة بعد إلقائها.  كما اعتمدت الوزارة على تقارير المصلين وغيرهم ممن قد يكونوا غير راضين عن  

 مناقشة اإلمام للسياسة أو إهانته لألديان األخرى. 

 

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

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

ت الحكومة فيديو مثير للريبة على وسائل التواصل االجتماعي أو أبلغ أحد المصلين عن رجل دين، قام

فقد كان هناك عدد أقل من التجمعات الدينية خالل العام.  وكما هو   19-بالتحقيق في ذلك.  بسبب جائحة كوفيد 

، ولكن على عكس السنوات السابقة، لم يبلغ ممثلو الشيعة والمسؤولون الحكوميون عن  2020الحال في عام  

رة األوقاف والشؤون اإلسالمية وأفراد من المجتمع أي حوادث انتهاكات مشتبه بها.  ووفقاً لمسؤولين في وزا

في الُحسينيات )قاعات الصالة الشيعية إلحياء الشيعي، لم تقم الوزارة بمراقبة الخطب أو غيرها من األنشطة 

ولكن بعض المصادر أفادت بأنها اعتقدت أن الحكومة تراقب المناسبات الدينية( أو في التجمعات الخاصة.  

 شيعة بشكل غير رسمي.رجال الدين ال

 

نّظمت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بسبب الجائحة ُمجدداً عدة دورات عبر اإلنترنت لألئمة الُسنة  

خالل العام لجعل رسائلهم أكثر فاعلية في تعزيز التسامح ومكافحة التطرف.  وقال مدير مركز تعزيز  

إن المركز تلقى بالغات قليلة عن حاالت تطرف خالل الوسطية عبد هللا الشريكة في نوفمبر/تشرين الثاني 

لتلقي مثل هذه التقارير.  كما واصل المركز جهوده  2020العام عبر الخط الساخن الذي أطلقه المركز عام 

لتعزيز التسامح واالعتدال عبر التلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى إعادة تأهيل 

ن الذين أدينوا في قضايا اإلرهاب والتطرف.  نظم المركز دورات لجميع موظفي وزارة  نزالء السجو 

األوقاف والشؤون اإلسالمية لتعزيز قدرة الوزارة على تعزيز االعتدال والتسامح والتصدي للرسائل  

الراديكالية وخطاب التطرف العنيف.  في نوفمبر/تشرين الثاني أصدر وكيل وزارة األوقاف والشؤون  

اإلسالمية قراراً بتشكيل فريق استشاري برئاسة مدير مركز تعزيز الوسطية إلجراء حوار مع المتضررين  

 من الفكر المتطرف.  وقال إن الفريق سيستمر لمدة ثالثة أشهر ابتداًء من األول من نوفمبر/تشرين الثاني. 
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أن إدارة  الرايأبريل/نيسان نقل موقع ميدل إيست مونيتور اإلخباري عن تقريٍر نشرته صحيفة  12في 

شؤون الجنائز في بلدية الكويت رفضت طلبات المجتمعات الهندوسية والبوذية بحرق جثث الموتى في  

ها هناك".  وقال التقرير  المدينة.  وقال مدير المكتب: "من أراد حرق الجثث فعليه أن يأخذها إلى بلده ويحرق

 إن الحكومة حظرت حرق الجثث في أوائل الثمانينيات تماشياً مع تعاليم الشريعة اإلسالمية. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

أفاد قادة الكنائس المسجلة بأن السلطات الحكومية استمرت بالسماح للمواطنين فقط بالتوقيع على الوثائق  

الُمعيّنين في الكنائس.  ومع ذلك إذا لم يكن هناك أعضاء  الرسمية، حتى لو لم يكن المواطنون من رجال الدين 

 مواطنون فقد استمرت السلطات في االعتراف بأعلى سلطة للكنيسة بصفتها الموقّع الرسمي للكنيسة. 

 

واصلت الهيئة العامة للقوى العاملة بفرض غرامات على الكنائس التي لم توظف النسبة المطلوبة من  

النسبة الدُنيا التي ظلت غير واضحة لكثير من الكنائس.  ذكرت بعض الكنائس أنها   المواطنين كعاملين، وهي

 دوالر( كغرامات لعدم امتثالها لهذه السياسة. 23,200دينار ) 7,000دفعت أكثر من 

 

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

المناسبات الدينية أو األحداث الحياتية الهامة.  وعلى نحو متسق تقريباً في كل هذه المجتمعات، أفاد  ذكرى 

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

من الحاالت ذكر أعضاء هذه الجماعات  المواليد والزيجات، والقيام بالطقوس الجنائزية المناسبة.  في العديد 

الدينية 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. 

 

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

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  

 فترضت أنها ستـُـرفض إذا ما تقدمت بطلب للحصول على تلك التراخيص.السلطات، إذ ا 

 

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

ة  استمر القادة الدينيون المسلمون والمسيحيون في اإلبالغ بأن الحكومة، متذرع السنية المعترف بها.  

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

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

شيعية واألماكن الدينية  واستمرت الحكومة في نشر قوات أمن خارج بعض المساجد السنية وجميع المساجد ال
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المسيحية خالل أوقات العبادة على مدار العام لردع الهجمات.  كما استمرت الحكومة في توفير الحماية  

 األمنية لألحياء الشيعية خالل محرم وعاشوراء. 

 

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

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

على    19- عامة في ذكرى عاشوراء.  في أغسطس/آب فرضت الحكومة قيوداً صحية إضافية متعلقة بكوفيد 

وراء.  طلبت الحكومة من  الحجاج الشيعة العائدين من العراق بعد مشاركتهم في احتفال ديني بعد عاش 

المسافرين الحجر الصحي في المنشآت على نفقتهم الخاصة لمدة سبعة أيام والخضوع للحجر المنزلي لمدة 

 سبعة أيام إضافية.

 

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

 مثل الصليب أو جرس الكنيسة.

 

سمحت الحكومة فقط للمتاجر المملوكة لمنظمات دينية مسجلة باستيراد أو عرض أو بيع المؤلفات الدينية غير 

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

كنائس القول بأن الحكومة سمحت مواد دينية الستخدامها بشكل حصري من قبل أتباعها.  واصل قادة ال

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  

عالم فقد استعرضت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكتب ذات الدينية بأي لغة.  وبحسب وزارة اإل

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

اجر  مواد دينية لرعيتهم إذا قاموا بجلب المواد كمواد شخصية عند دخولهم البالد ولم يحاولوا بيعها في المت 

العامة.  في حين قالت جماعات األقليات الدينية إنها استمرت في انتقاء المواد الدينية التي استوردتها، وإنها  

كانت أكثر انتقائية في إتاحة الوصول إلى تلك المواد، فقد أشار كثيرون إلى أن هذه كانت مشكلة أقل أثناء 

.   19- بالكامل تقريباً عبر اإلنترنت بسبب كوفيد  العام، بالنظر إلى أن أنشطتهم قد انتقلت وأصبحت تتم

 وأعلنت أنها لم تسمح بتوزيع تلك المواد خارج إطار طوائفها. 

 

الحكومة إنها لم تتلق أي  قالت و.  للجماعات الدينية  تعاملت البلديات مع تصاريح البناء وقضايا األراضي

طلبات لبناء كنائس جديدة من الجماعات الدينية خالل العام.  وقالت الحكومة إنها لم تتلق خالل العام طلبات 

 إضافية لتسجيل أي مجموعات جديدة. 

 

قائمة استمرت الكنائس المسيحية باإلفادة أن السلطات الحكومية لم تستجب اللتماساتها لتوسيع أماكن العبادة ال

أو زيادة عدد الموظفين الذين يمكن أن ترعاهم الكنائس.  وأشارت الكنيسة الكاثوليكية اليونانية إلى أنها طلبت 

الستيعاب المزيد من المصلين، لكنها لم تتلق رداً بحلول نهاية   2020أرضاً إضافية بالقرب من موقعها في 

 هذه الطلبات ألن الحكومة لم تستجب. العام.  وقالت بعض الكنائس إنها توقفت عن تقديم مثل

 

أفاد أفراد المجتمع الشيعي باستمرار االفتقار إلى مرافق العبادة وصعوبات الحصول على إذن لبناء مرافق 

أفادت وزارة   جديدة بسبب تأخر الحكومة في الموافقة على إصالح المساجد الموجودة أو بناء مساجد جديدة.

مسجداً تم افتتاحها خالل   46مسجداً في البالد، بما في ذلك  1735عن وجود األوقاف والشؤون اإلسالمية 

منها   1550مسجداً موجوداً في ذلك العام، كان  1601فمن بين  2018العام.  وفقاً إلحصاءات الحكومة لعام  

ببناء سبعة  منها شيعياً.  وفقاً لممثلي الشيعة، وخالل العامين الماضيين، سمحت الحكومة  51مسجداً ُسنياً و 
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قال مصدٌر من المجتمع الشيعي إنه بينما كانت هناك ثالثة مساجد شيعية قيد اإلنشاء، لم تُفتتح مساجد  مساجد.  

ُحسينية مسجلة لدى وزارة الداخلية وآالف من التجمعات   30إلى   20كانت هناك  شيعية جديدة خالل العام.  

 الشيعية الصغيرة التي أقيمت في منازل خاصة. 

 

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

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

لحكومة خالل العام إغالق  ووكاالٍت أخرى بإيجاد حلول إلنهاء استخدام المساجد غير المسجلة.  واصلت ا

المساجد المؤقتة بسبب عملها بدون تراخيص مناسبة.  استمرت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالعمل  

بتفويض من مجلس الوزراء لهدم المساجد غير المسجلة، مشيرة إلى أن بعض تلك المساجد كانت تعمل بمثابة 

ل العام.  وقالت السلطات إن مساجداً جديدة غير مرخصة  منصات للتطرف.  وقد استمر هدم هذه المساجد خال

استمرت في فتح أبوابها.  وذكرت مصادر في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن الوزارة حاولت وضع  

 بعض المساجد السرية تحت إشرافها من خالل تعيين وفحص األئمة ومراقبة خطبهم وترخيصهم.

 

األقليات الدولية غير الحكومية، ال يُسمح للمسلمين الشيعة تنظيم دورات دينية في المدارس وفقاً لمنظمة حقوق 

الثانوية العامة أو إنشاء مراكز تدريب دينية، بما يتماشى مع القانون الذي يُلزم جميع دورات التعليم اإلسالمي  

  باستخدام التفسير الُسني لإلسالم.

 

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

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

حكومة  للمدارس العامة بالتدريس واالحتفال باألعياد اإلسالمية فقط.  قال أتباع الديانات غير اإلسالمية إن ال

 التعليم الديني داخل المنازل الخاصة ومجمعات الكنائس.  لم تتدخل في

 

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

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

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

عديدة طلبت الكنيسة اإلنجيلية الوطنية في الكويت مراراً الحصول على اعتماد لمدرستها الكنسية، وكان  

ة العام.  وبعد سنواٍت من المحاوالت الفاشلة  ، لكن السلطات لم تستجب بحلول نهاي 2017آخرها في العام  

قررت الكنيسة اإلنجيلية الوطنية في الكويت عدم السعي للحصول على االعتماد لمدرستها من السلطات.  

واصلت كل من الكنيسة األرمنية وجماعة البهرة المسلمة إدارة مدارس معتمدة من قبل المجتمع المحلي بدالً  

دينية.  استمرت مجموعات أخرى في اإلبالغ عن قيامها بإجراء دراسات دينية   من طلب اعتمادها كمدارس

 في أماكن العبادة الخاصة بها.

 

قد زاد من الحاجة إلى  2019أشارت مصادر محلية إلى أن إقرار قانون األحوال الشخصية الشيعي في 

ستمر القادة الشيعة في اإلبالغ عن  مرافق تدريب ديني شيعية للمساعدة في تعيين قضاة مؤهلين في المحاكم.  ا

أن النقص في أعداد األئمة الشيعة يحد من القدرة على تعيين موظفين في المحاكم الشيعية، مما أدى إلى تراكم  

األعمال غير المنجزة المتعلقة باألحوال الشخصية والقضايا العائلية.  لمعالجة التراكم ونقص الموظفين استمر  

ي المخصص الذي أنشأته الحكومة منذ سنوات عديدة تحت إشراف المحكمة المكلفة عمل مجلس الفقه الشيع 

 بالنظر في قضايا الزواج. 
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وواصلت الحكومة ممارستها المتمثلة في عدم االستجابة لطلبات إنشاء مؤسسات تدريب ديني شيعية.  وكان  

الخارج.  وبحسب منظمة فريدوم هاوس غير  على المسلمين الشيعة التماس التدريب الديني والتعليم في 

الحكومية لم تسمح الحكومة بتدريب رجال الدين الشيعة في البالد.  ووفقاً ألفراٍد من المجتمع الشيعي، فإن  

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، وهي المؤسسة الوحيدة في الدولة التي تدرب األئمة،  

 قه الشيعي لكنها لم تسمح بوجود أساتذة شيعة في هيئاتها التدريسية. قدمت بعض الدورات في الف

 

ووفقاً لتقارير صحفية وأفراد المجتمع فقد واصلت الوزارة استخدام معايير اختبار أقل صرامة ألئمة المساجد  

اطنين  لتشجيع المواطنين المؤهلين على التقدم، بهدف زيادة عدد المو 2020والمؤذنين التي طبقتها في عام 

العاملين في هذه الوظائف.  رأى المراقبون أن هذا جزء من جهد مستمر وطويل من قبل الحكومة لتقليل 

 االعتماد على العاملين األجانب وتوفير الفرص االقتصادية لمواطنيها. 

 

َخبين  ظل الشيعة ممثلين تمثيالً ناقصاً في جميع مستويات الحكومة:  فهناك ستة من أعضاء البرلمان المنتَ 

وزيراً في مجلس الوزراء، ومستشار واحد من ضمن  16عضواً، ووزير واحد من بين  50البالغ عددهم 

المستشارين الستة في الديوان األميري، وعدد أقل وغير متناسب من كبار الضباط في صفوف قوى الجيش 

ترقيات، وصعوباٍت في الحصول  والشرطة.  استمر قادة المجتمع الشيعي في القول إن هناك "سقفاً زجاجياً" لل

على وظائف حكومية.  قال القادة الشيعة إنه كان من الصعب على الشيعة بشكٍل خاص أن يتقلّدوا مناصب  

قيادية في وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم والنيابة العامة ووزارة العدل.  ونادراً ما شغل الشيعة 

بعض القادة الشيعة باستمرار التمييز لمنع الشيعة من الحصول على   مناصب قيادية في قوات األمن.  وأفاد 

التدريب للوظائف المكتبية والمناصب القيادية في مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك قوات الشرطة والجهاز 

  العسكري/جهاز األمن.  وفقاً لمنظمة حقوق األقليات الدولية غير الحكومية فقد واجه بعض الشيعة تمييزاً 

  وعقباٍت عند التقدم لشغل مناصب قيادية عليا في القطاع العام.

 

تأشيرات لرجال الدين وغيرهم من الموظفين وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة  أصدرت 

للعمل في دور العبادة المرخصة.  وواصلت الحكومة فرض حصص محددة على عدد رجال الدين والعاملين  

مجال الديني الذين يمكن للجماعات الدينية المرخصة استقدامهم إلى البالد، ولكنها سمحت أحياناً، وعند  في ال

وظلت الحكومة تطلب من القادة الدينيين األجانب التابعين لجماعات دينية غير    الطلب، باستقدام المزيد.

 مسجلة دخول البالد بتأشيرات كعاملين غير دينيين. 

 

افحة التشهير، نشرت وزارة األوقاف والشؤون االسالمية أثناء موجة العنف اإلسرائيلي  وفقاً لرابطة مك

مايو/أيار، وتضمنت  14الفلسطيني في مارس/آذار خطبةً ليستخدمها أئمة البالد الُسنة في صالة الجمعة في 

قصى المجروح إلى عبارات "اللهم عليك باليهود المغتصبين، واالنتقام من الصهاينة المجرمين، وإعادة األ

ُملك المسلمين".  وقالت رابطة مكافحة التشهير أن خطبة الجمعة الرسمية في األسبوع التالي ذكرت أنه يجب  

"تحرير األقصى من مخالب اليهود المهاجمين وتطهيره من قذارة الصهاينة المغتصبين" الذين يخفون  

وأعلنت أنه "لزاٌم" على المسلمين بوقف هذا    الحقائق و "يؤكدون مزاعم ملفقة" حول " معبدهم المزعوم."

 "التخريب" و "إنهاء مؤامرات المكائد والخداع والعدوان".

 

اإلخباري أن وزارة التجارة  ميدل إيست مونيتورمارس/آذار، ونقالً عن تقارير صحفية، ذكر موقع   3في 

الموقع فقد أفادت صحيفة والصناعة قالت إنها رفضت تسجيل عالمة تجارية برموز ماسونية.  وبحسب 

أن المسؤول المشرف على إصدار العالمات التجارية في الوزارة قال: "العالمات التجارية التي...  األنبار
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تنتهك اآلداب العامة أو تسيء إلى األخالق أو تسيء إلى الدين اإلسالمي أو أي دين آخر أو تقّوض الوحدة 

 الوطنية غير مسموح لها بالتسجيل". 

 

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

مثل قداس عيد الميالد واحتفاالت الذكرى السنوية لتدشين الكنيسة التي حضرها مسؤولون حكوميون رفيعو  

 حدّت من هذه األحداث. 19-المستوى، على الرغم من أن جائحة كوفيد 

 

 سم الثالث:  وضع احترام المجتمع للحرية الدينية الق

 

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

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

 م خارج البالد إن عائالتهم ضايقتهم بسبب تحولهم عن اإلسالم. تحولوا عن دينه 

 

تشات يُعلن فيه  -في يناير/كانون الثاني نشر الصحفي والمذيع التلفزيوني محمد المؤمن مقطع فيديو على سناب 

تحوله من اإلسالم إلى المسيحية.  تباينت ردود الفعل على وسائل التواصل االجتماعي، حيث قال بعض 

المتابعين إن للمؤمن الحق في اختيار دينه، بينما قدّم آخرون الصالة من أجل عودته إلى اإلسالم، وأبدى  

 آخرون قلقهم على حالته العقلية، وقال البعض إنه مرتد يخاطر باللعنة.

 

اطنة، في فبراير/شباط نشرت المطربة ابتسام حامد، المعروفة باسمها الفني بسمة الكويتية رغم أنها غير مو

مقطع فيديو على إنستغرام وتويتر تنتقد فيه اإلسالم وتقول إنها تحولت إلى اليهودية.  وذكرت أن العائلة 

المالكة في البالد "ترفض التطبيع ]مع إسرائيل[ وحرية الدين وحرية الرأي".  ذكرت تقارير إعالمية أنها لم  

ة قالت ابتسام حامد إنها تلقت تهديداٍت بالقتل بعد إعالن  تعد تعيش في البالد.  وفي مقابلٍة تلفزيونيٍة إسرائيلي

قرارها.  لم يكن من الواضح أين أقامت ابتسام حامد حتى نهاية العام أو أين كانت وقت نشر مشاركاتها على  

 وسائل التواصل االجتماعي. 

 

على أنهم أدنى من  ذكرت منظمة حقوق األقليات الدولية غير الحكومية أن الشيعة غالباً ما يُنظر إليهم

 المستوى االجتماعي وأنهم مهمشون من الناحية الدينية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية.

 

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

وسم عيد الميالد ظهرت أشجار عيد اإلسالمية مثل عيد الميالد وعيد القيامة ومهرجان ديوالي.  خالل م

 الميالد واألضواء في المتاجر ومراكز التسوق والمنازل.

 

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

 الدينية لعيد الميالد.

 

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

إسالميين أو من كتاب الرأي.  تم اإلبالغ عن حاالٍت لرجال دين وغيرهم ممن يصّرحون ببيانات تُعزز 

الصور النمطية السلبية لليهود.  غالباً ما يخلط الصحافيون بين أفعال الحكومة اإلسرائيلية أو وجهات نظرها 

 بشكل أوسع.  مع تلك الخاصة باليهود 
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في يناير/كانون الثاني أصدر رجل الدين البارز عثمان الخميس بياناً يُدين بناء مركز للحوار بين األديان في  

اإلمارات العربية المتحدة، وهو بيت العائلة اإلبراهيمية، والذي سيضم كنيساً يهودياً وكنيسةً ومسجداً.  كما 

يوتيوب وصف فيه اليهود بـ "إخوة القردة والخنازير، ألنهم في األساس  حّمل الخميس مقطع فيديو على موقع 

 مثلهم". 

 

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

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

األعياد.  في ديسمبر/كانون األول أزال المسؤولون في أكبر وأشهر مركز تسوق في البالد شجرة عيد الميالد 

 بعد تلقيهم شكاوى من أن عرضها يتعارض مع التقاليد اإلسالمية. 

 

  ( استطالعاً للرأي في شهر يونيو/حزيرانPSBأجرت شركة األبحاث واالستشارات اإلماراتية بي إس بي )

بالمائة من  34دولة عربية، وأفادت أن  17عاماً في   24و  17حول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  

المشاركين الكويتيين قالوا إن دينهم كان العامل األكثر أهمية في هويتهم الشخصية، وهو ما يطابق النتيجة 

جابات محتملة األسرة أو القبيلة  على مستوى المنطقة.  تضمنت الخيارات األخرى التي قدمها االستطالع كإ 

 والجنسية والتراث العربي والمعتقدات السياسية واللغة والجنس. 

 

 القسم الرابع:  سياسة الحكومية األمريكية ودورها 

 

في نوفمبر/تشرين الثاني التقى مسؤولو السفارة بممثلي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لفهم جهود 

لديني، وعالقتها باألقليات الدينية، وأنشطة مركز تعزيز االعتدال التابع لها.  وذكر الوزارة لتعزيز التسامح ا

ممثلو الوزارة أن الخطب التي يلقيها األئمة السنة والتي تراجعها الوزارة تؤكد على أهمية التسامح الديني في  

ملة وأثاروا قضية الغرامات اإلسالم.  كما التقى مسؤولو السفارة مراراً بممثلي الهيئة العامة للقوى العا

 المفروضة على الكنائس المسجلة.

 

كما التقى مسؤولو السفارة خالل العام بزعماء دينيين وأعضاء من الطوائف الُسنية والشيعة والبهرة  

والهندوس والبهائية والمسيحية لمناقشة احتياجات الجماعات.  بالنسبة للكنائس المسجلة فقد استمرت هذه 

في تضمين مساحة أكبر للعبادة، والمزيد من الشفافية في عملية التسجيل للكنائس الجديدة، االحتياجات 

 والسماح بالحصول على اعتماد المدارس الدينية. 

 

في مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول استضاف السفير موائد مستديرة مع ممثلين من  

عات البهرة والهندوسية والبهائية والمسيحية، لمناقشة مجموعة واسعة من  األقليات الدينية، بما في ذلك مجتم

 19-قضايا الحرية الدينية.  وناقشت المجموعة وضع الحرية الدينية في البالد، وتأثير اإلغالق بسبب كوفيد 

ية  على مجتمعاتهم، والعوائق التي تحول دون الممارسة الدينية الناجمة عن اإلجراءات اإلدارية الحكوم 

لمجموعات األقليات الدينية، وكيفية تعزيز الحوار بين مجتمعات األقليات الدينية والمواطنين.  خالل المائدة  

المستديرة في ديسمبر/كانون األول دعا السفير قادة الكنائس المسجلة لمناقشة االتجاهات في البالد فيما يتعلق 

 بالحرية الدينية. 

 

األرشمندريت بطرس غريب من كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك )الروم األرثوذكس(  التقى السفير مع 

 وأعضاء من رعيته في أكتوبر لمناقشة أوضاع األقليات الدينية في البالد.
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نوفمبر/تشرين الثاني   28نشرت السفارة تحيات "هانوكا" على منصات التواصل االجتماعي الخاصة بها في 

خها باستخدام وسائل التواصل االجتماعي، وحصلت على أكثر من نصف مليون متابعة  للمرة األولى في تاري

على تويتر.  واصل كبار مسؤولي السفارة حضور التجمعات الدينية على مدار العام، بما في ذلك عاشوراء  

تديرة حول  وعيد الفصح وعيد الميالد والمناسبات البهائية.  في هذه المناسبات، مثل اجتماعات المائدة المس

الحرية الدينية التي استضافها السفير، ناقش مسؤولو السفارة القضايا المتعلقة بالتسامح الديني وشددوا على  

 التزام الحكومة األمريكية بالحرية الدينية. 


