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تقريرها السنوي عن حرية األديان في دول العالم تناول بعض النقاط اإليجابية والكثير من السلبيات

الخارجية األميركية: الكويت ُتقّيد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين 
وتمنعهم من إقامة دور عبادة لهم وتحّد من إقامة مساجد جديدة للشيعة

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

اصدرت وزارة اخلارجية االميركية تقريرها السـنوي عن حرية االديـان في دول العالم. وتضمن التقرير 
فقرات ايجابية وأخرى سلبية بشـأن الكويت. فعلى اجلانب االيجابي قال التقرير »اتسم موقف املواطنني 

الكويتيني على وجه العموم بالتسامح واالنفتاح على املجموعات ذات األديان املختلفة«.
واوضح التقرير انه »على الرغم من وجود بعض حاالت التفرقة على اساس الدين على مستوى بعض االفراد 

فإن تلك التفرقة لم تكن متثل القاعدة العامة ولم تكن منتشرة«.
وقال التقرير ايضا انـه لم يكن هناك تغير يذكر في حالة احلريات الدينية في الكويت عما ورد في تقرير 

الوزارة للعام املاضي كما اوضح ان الشكاوى من التفرقة الدينية كانت قليلة.
وعلى اجلانب السلبي – من وجهة النظر األميركية والذي جاء بالتقرير في اجتاهه العام، قالت الوزارة ان 
احلكومة الكويتية وضعت حدودا بدرجة ما على ممارسـة الشعائر الدينية لغير املسلمني كما ان األقليات 

الدينية شعرت بقدر من التفرقة بسبب السياسات احلكومية.
وقال التقرير ان احلكومة تشرف بصورة مباشرة على اوضاع املؤسسات السنية، اذ تعني األئمة وتراقب 

خطب اجلمعة ومتول تشييد املساجد اال انها ال تفعل االمر في حاالت الطوائف االخرى.
واشار الى قانون الصحافة والنشر الصادر عام 2006 من حيث حكمه بحبس اي صحافي يهني الشخصيات 
اإلسالمية والى منع الصحافيني واألكادمييني من انتقاد اإلسالم واضاف »اال ان القانون منع ايضا نشر ما يثير 
الكراهية بني األديان ويسـبب التفرقة بني السكان او يحث على ارتكاب جرائم كما اتاح القانون مقاضاة اي 

اشخاص اذا ما رأى من يقاضونه انه اساء الى اإلسالم او االسرة احلاكمة او األخالق العامة«.
واشار التقرير الى ان من ينتمون الى ديانات غير سماوية ال يتمتعون بحق العبادة في دور معترف بها ومينعون 

من بناء دور عبادة او اي منشآت دينية اخرى رغم ان احلكومة ال تتدخل في أدائهم لشعائر دينهم.
واوضح التقرير ان احلكومة متنع دخول الدعاة من غير املسـلمني الى البالد وحتظر التبشـير كما انها 
فرضت حصصا محددة لطاقم دور العبادة املعترف بها وهي حصص تشـكو األقليات الدينية من انها قليلة 
للغاية كما ان تلك األقليات تشكو من ان دور العبادة اخلاصة بها غير مالئمة وتواجه مشاكل جمة في استخراج 

تصريحات لبناء دور عبادة جديدة.
واشـار التقرير الى حظر دخول املؤلف املصري الراحل حامد ابوزيد في 15 ديسمبر 2009 بعد 

رفض اعتماد تأشـيرته في مطار الكويت الدولي وتابع »على الرغم من عـدم وجود قانون يحظر على 
غير املسـلمني اقامة دور للعبادة اال ان عددا من تلك الطوائف يقول ان طلبهم بإقامة دور للعبادة قد 

رفضت«.
وقال التقرير ان نسـبة متثيل الشيعة في اجليش والشرطة كانت جيدة وأضاف »اال انهم كانوا اقل في 

احلرس الوطني وقد اعرب بعضهم عن ان هناك حاجزا من زجاج يحول دون توليهم مناصب قيادية«.
كما اشـار الى ان بعض افراد الطائفة الشيعية عبروا عن اسـتيائهم من قلة مساجد الشيعة ومن بطء 
اجراءات السـماح لهم ببناء مساجد جديدة او ترميم املسـاجد املوجودة. وقد وافقت احلكومة منذ عام 

2001 على بناء 6 مساجد جديدة للشيعة ليصل العدد اإلجمالي لتلك املساجد الى 35 مسجدا«.
كمـا انتقد التقرير بعض املقاالت والتقارير التي نشـرتها الصحف الكويتية باعتبارها معادية للسـامية 
وتسترجع شخصيات نازية والتعليمات احلكومية التي ادت الى استبعاد اي اشارة إلسرائيل او الهولوكوست 

فضال عما قاله من ان بعض ائمة املساجد استخدموا عبارات معادية للسامية في اجلوامع.
وفيما يلي نص تقرير اخلارجية األميركية:

يوجد قانون يحدد األديان احملظورة عليها 
إقامة أماكن عبادة إال أن أغلب من تقدموا 
بطلبات إلقامة ه���ذه األماكن كان الرفض 

حاضرا بشأن طلباتهم. 
بالنسبة للشيعة فهم متواجدون بشكل 
جيد في مؤسسات اجليش والشرطة إال أن 
تواجدهم في احلرس أقل بكثير، كما صرح 
بعض زعماء الشيعة بوجود سقف زجاجي 

يحد من وصولهم للمناصب القيادية.
قام رئيس ال���وزراء بتعيني اثنني من 
الشيعة في مناصب وزارية منذ عام 2006، 
أما احلكومة احلالية املعينة فتضم أيضا 

اثنني من الوزراء الشيعة.
وقد عبر بعض الشيعة عن قلقهم من 
ندرة أعداد املساجد الشيعية وذلك نتيجة 
لتباطؤ احلكومة في االس���تجابة لطلبات 
بناء وترميم مس���اجدهم، فمنذ عام 2001 
سمحت احلكومة ببناء 6 مساجد للشيعة 
ليصل العدد اإلجمالي ملساجد الشيعة إلى 

35 مسجدا على مستوى الكويت.
إال أنه توجد مئات من التجمعات الدينية 
الشيعية املعروفة باسم احلسينيات لكن 
أغلبها غير رسمي وغير مصرح به وهي 
مملوكة بشكل شخصي وتنتمي لعائالت 
شيعية مرموقة، وقد أعرب عدد من الشيعة 
عن قلقه���م من مقترحات ق���ام بتقدميها 
مجلس البلدية بف���رض قيود على إقامة 

احلسينيات.
وأوضح التقرير انه ال توجد أي تقارير 
عن وجود أي سجناء أو محتجزين ألسباب 
دينية في الكوي���ت، وال توجد أي تقارير 
عن وجود أي حتوالت دينية إجبارية في 

الكويت.
وقال التقرير انه في مايو 2010 زار صاحب 
الس���مو األمير بابا الڤاتيكان بنديكتوس 
السادس عشر ملناقشة احلوار بني األديان 
املتواجدين في  واحتياجات املس���يحيني 
الكويت وهي الزيارة األولى التي قام بها 

سموه منذ توليه السلطة في 2006.

وضعية احترام األديان

أوض���ح التقرير انه بش���كل عام فإن 
املواطنني الكويتيني منفتحون ومتسامحون 
مع اجلماعات الدينية املختلفة مع تواجد 
أقلية ترفض أي تواجد ألي جماعات غير 
مس���لمة كما ترفض إضفاء أي ش���رعية 

للمسلمني الشيعة في البالد.
لم توجد ح���وادث متييز منهجي ضد 
األديان املختلفة على نطاق واسع، في حني 
أن بعض حاالت التمييز قد وقعت لكن على 
مستوى فردي، حيث أفادت بعض عامالت 
املنازل بأن أصحاب املن���ازل قد صادروا 
مواد دينية تخصهم مثل اإلجنيل واملسابح 

وغيرها.
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كانت 
هناك النقاشات العامة املستمرة حول ما 
اذا كان من املناس���ب للمسلمني أن يتمنوا 
اخلير لغير املس���لمني ف���ي أيام العطالت 

الدينية.
وفي حني أن ع���ددا صغيرا من الفئات 
احملافظة عارض هذه املمارس���ة، إال أنها 

وجدت قبوال لدى الغالبية.
كذلك لم تبلغ أي من احملالت التي تعرض 
هداي���ا عيد امليالد عن وق���وع أي حوادث 

سلبية ضدها.
تناقش حكومة الواليات املتحدة »احلرية 
الدينية« مع احلكومة كجزء من سياستها 
الش���املة لتعزيز حقوق اإلنسان. وتقوم 
الس���فارة برصد األمور املتعلقة باحلرية 
الدينية بش���كل مكثف كأح���د أولوياتها. 
وقد اجتمع مسؤولو السفارة في كثير من 
األحيان مع اجلماعات السنية والشيعية 
واملسيحية املعترف بها فضال عن ممثلني 
من مختلف املجموعات الدينية غير املعترف 
بها واملنظمات غير احلكومية التي تتعامل 

مع قضايا احلرية الدينية.
الس���فير وموظفو السفارة عملوا على 
تش���جيع احلكومة وبنشاط على معاجلة 
مخاوف الزعم���اء الدينيني مثل نقص أو 
اكتظاظ أماكن العب���ادة، وعدم احلصول 
على املواد الدينية، والتوظيف غير الكافي 
لرجال الدين غير املس���لمني، والتأخيرات 
الطلبات  ف���ي معاجل���ة  البيروقراطي���ة 

الدينية. 
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اجتمع 
الس���فير ومسؤولون آخرون في السفارة 
مع ممثلني رفيعي املستوى من الطوائف 
املس���يحية املعترف بها، ومت تش���جيعها 
على عرض ش���واغلها بطريق���ة موحدة 

للحكومة.

وفرضت احلكومة نظام احلصص على 
عدد من رجال الدي���ن واملوظفني املنتمني 
إلى الطوائف املس���يحية السبع املعترف 
بها. بحيث أمكنها الق���دوم للبالد للعمل 
في الكنائس ولكن بأعداد غير كافية. وقد 
اعتبر معظم املنتمني إلى هذه املجموعات 
أن املرافق املخصصة لهم حاليا غير كافية 
خلدمة مجتمعاتهم، كما أنها واجهت مشاكل 

كبيرة في محاولة بناء مرافق جديدة.
كما منعت الكنائس املنتمية إلى الطوائف 
غير املعترف بها لدى احلكومة، وكذلك منع 
عرض عالماتها خارج املباني مبا في ذلك 
عالمات الصليب أو اسم اجلماعة، وأيضا 
منعت من االنخراط في األنش���طة العامة 
مثل رنني األجراس. وقد س���عى أصحاب 
هذه الطوائف إلى التسجيل لدى احلكومة 
في املاضي ولكنهم حرموا من ممارسة هذا 

احلق سابقا.
لم تسمح احلكومة بإقامة أي شركات 
أو دور طباعة لألديان غير اإلس���الم، وال 

في طقوس عاشوراء كما وفرت األمن ألحياء 
الشيعة.

منعت احلكومة املبشرين باألديان غير 
اإلسالمية من العمل في البالد، وكان زعماء 
اجلماع���ات الدينية غي���ر املعترف بها قد 
اضطروا إلى الق���دوم بصفتهم عماال غير 
ديني���ني وأداء واجباته���م الدينية خارج 
وظائفه���م العادية، كم���ا منعت احلكومة 

املبشرين من التبشير بني املسلمني.
بينم���ا هن���اك س���بع طوائ���ف دينية 
من املس���يحية معترف به���ا قانونا، فإن 
األرثوذوكسية الهندية، مار توما، واملورمون، 
والطوائف الس���بتية ال يسمح لها بالعمل 
في املساكن املستأجرة، أو املنازل اخلاصة 

أو منشآت الكنائس املعترف بها.
وذكر بعض أعضاء هذه التجمعات أنهم 
كانوا قادرين على ممارسة العبادة دون تدخل 
احلكومة شريطة أال يتم إزعاج اجليران أو 
انتهاك القوانني املتعلق���ة بالتجمعات أو 

بالتبشير.

طلب شيعي بإقامة كليات خاصة لتدريب 
علماء الدين من الشيعة.

وأضاف: صدر قانون في عام 1980 مينع 
الزواج ما بني امرأة مسلمة ورجل غير مسلم 
إال أن األوضاع تفرض على املرأة غير املسلمة 
التحول إلى اإلسالم إذا ما رغبت في الزواج 
من املس����لم، هذا واال يحصل الزوج املسلم 
على الوصاية الكاملة على األوالد، كما متنع 
املرأة غير املسلمة من أي ميراث من ناحية 

الزوج في حال عدم حتولها إلى اإلسالم.

القيود على الحرية الدينية

أشار التقرير إلى ان احلكومة لم تسمح 
جلماهير الشيعة بإعادة متثيل استشهاد 
احلسني أو القيام مبسيرات عامة في إحياء 
ذكرى عاش���وراء )وهو يوم احلداد على 
استشهاد احلسني( خالل الفترة املشمولة 

بالتقرير.
لكن س���محت احلكومة جلمع املصلني 
بالتجمع السلمي في األماكن العامة للمشاركة 

وقد مت متكني املواطنني املسلمني لرفع قضايا 
جنائية ضد أي كاتب يسيء إلى اإلسالم أو 
العائلة املالكة أو األخالق العامة. سمحت 
احلكومة للشيعة بحق الفصل في نزاعاتهم 
وفق النظام القضائي اخلاص بهم في مسائل 
األحوال الشخصية وذلك في مستوى محاكم 

االستئناف والنقض.
وزاد التقرير انه في أكتوبر 2003 وافقت 
احلكومة على طلب شيعي بإقامة محكمة 
للنقض تنظر في قضايا الشيعة في األحوال 
الشخصية لكن لم يتم ذلك حتى اآلن وذلك 
للسبب الذي ذكرته احلكومة من عدم متكنها 
من إيجاد قادة من الشيعة ممن يناسبون 

هذا األمر بالقدر الكافي.
كما توجب على الشيعة الراغبني في العمل 
كأئمة في املساجد أن يقوموا باحلصول على 
تدريب وتعليم من اخلارج من العراق وإيران 
وذلك لتعذر حصولهم على ذلك داخل الكويت 
وبخاصة من جامعة الكويت بكلية الشريعة 
اإلسالمية، ولكن حاليا تنظر احلكومة في 

يدعو الدستور إلى »احلرية املطلقة« في 
املعتقدات وحرية ممارسة الشعائر الدينية 
طبقا للعادات، ش���ريطة أال يتعارض مع 
السياسة العامة أو اآلداب العامة، ولكن على 
أي حال فقد وضعت احلكومة قيودا على 
هذا احلق. وينص الدستور على أن اإلسالم 
هو دين الدولة وأن الش���ريعة )القانون 
اإلسالمي( هي املصدر الرئيسي للتشريع. 
تفرض املادة 12 من الدس���تور من الدولة 

احملافظة على »تراث اإلسالم«.
ولم يطرأ أي تغيير في وضعية احترام 
احلرية الدينية من جانب احلكومة خالل 
الفترة املش���مولة بالتقرير، وقد وضعت 
احلكومة بعض القيود على حقوق املمارسة 
الدينية احلرة واألقلي���ات الدينية والتي 
ش���هدت بعض التمييز نتيجة لسياسات 
احلكومة. وحتظر القوانني الكفر والردة، 

والتبشير.
وأضاف انه كانت هناك بعض التقارير 
عن انتهاكات مجتمعية أو متييز على أساس 
االنتماء الديني أو املعتقدات أو املمارسة 
الدينية. ومواجهة الش���يعة لصعوبة في 
احلصول على إذن قانوني إلنش���اء أماكن 

جديدة للعبادة.

الفرع األول: الديموغرافيا الدينية

إلى بعض املعلومات  التقرير  وتطرق 
الرئيسية عن الكويت جاءت كما يلي: تبلغ 
مساحة الدولة 6880 كيلومترا مربعا وعدد 
سكانها 3.4 ماليني نسمة، واملواطنون منهم 
1.1 مليون والبقية هم من العاملني األجانب 
التقديرات املستمدة  وأسرهم. وأش���ارت 
من س���جالت التصويت ووثائق األحوال 
الشخصية إلى أن 70% من املواطنني، مبن 
فيهم األسرة احلاكمة، ينتمون إلى املذهب 
السني لإلسالم. وان 30% هم من املسلمني 
الشيعة، مبا يقدر ب� 150 ألفا، الفتا الى ان 
التعداد الوطني ال مييز بني املسلمني الشيعة 
والسنة. وأشار الى ان هناك ما يقرب من 
150 إلى 200 مواطن مسيحي وعدد قليل 

من املواطنني البهائيني.
ويقدر عدد الس����كان املسيحيني بأكثر 
م����ن 450 ألف����ا وتتألف ف����ي معظمها من 
املقيمني األجانب، ويشمل املجتمع املسيحي 
الكنيسة الكاثوليكية 300 ألف، والكنيسة 
القبطية األرثوذكس����ية 70 ألفا، والكنيسة 
االجنيلي����ة الوطنية )بروتس����تانتية( 40 
ألفا، والكنيس����ة األرثوذوكسية األرمينية 
مع 4000 عضو، والكنيسة األرثوذوكسية 
اليونانية )املش����ار إليها في اللغة العربية 
كنيسة الروم األرثوذوكس( 3500 عضو، 
والكنيسة الكاثوليكية اليونانية )امللكيني( 
من 1000 إلى 2000 عضو، و)األس����قفية( 
الكنيسة االجنليكانية 200 عضو. ويوجد 
أيضا التجمعات الالتينية، املارونية والقبطية 
الكاثوليكية واألرمنية الكاثوليكية وغرب 
الهند ومالنكرا. كنيس����ة يس����وع املسيح 
لقديسي األيام األخيرة )املورمون( تشمل 

70 عضوا.
وهن����اك اجلماعات الدينية املس����يحية 
األخرى غير املعترف بها مبا في ذلك الكنيسة 
األرثوذوكسية السورية والهندية ومار توما 
والس����بتيني. وال تتوافر تقديرات معتمدة 

ألعضائها.
وهن����اك أيضا ما يقدر ب����� 300 ألف من 
الهندوس والبوذيني 100 ألف و10000 من 

السيخ، و400 من البهائيني.

اإلطار القانوني

في هذا احملور تناول تقرير اخلارجية 
األميركية ان الدستور يدعو إلى »احلرية 
املطلق����ة« في املعتقدات وحرية ممارس����ة 
الش����عائر الدينية طبقا للعادات، شريطة 
أال يتعارض مع السياسة العامة أو اآلداب 

العامة.
وأضاف ان احلكومة مارس����ت سيطرة 
مباشرة على املؤسسات الدينية السنية حيث 
انها قامت بتعيني أئمة اجلوامع واإلشراف 
على خطب اجلمعة ومتويل املساجد لكنها 
لم تقم بهذا اإلشراف والسيطرة على مساجد 

الشيعة والتي يقوم بتمويلها الشيعة.
توجد قوانني ضد الردة والتحول وبالرغم 
من محدودية احلاالت التي مت تطبيق هذه 
القوانني بشأنها إال أن احلكومة تعمل بنشاط 
على تطبيقها. وبشكل خاص فيما يخص 
التحول عن الدين اإلسالمي. وقد نص قانون 
املطبوعات الصادر عام 2006 على عقوبات 
خاصة بالصحافيني املسيئني للدين اإلسالمي 
والرسول محمد ژ. كما مت حظر املطبوعات 
التي تسيء إلى األديان وحتض على الفتنة. 

سـقف زجاجي يمنع الشـيعة من الوصول إلى المناصب القيادية في بعض المؤسسـات
بعـض عامـالت المنازل يتعرضـن لمصادرة مـواد دينية غير إسـالمية من قبـل كفالئهم
السفارة األميركية تشـجع على معالجة مخاوف الزعماء الدينيين من نقص أو اكتظاظ أماكن العبادة

..وعدد من البهرة في الكويت خالل إحياء ذكرى استشهاد اإلمام احلسني عدد من اإلخوة الشيعة خالل حفل تأبني اإلمام حسن الشيرازي بإحدى احلسينيات

جموع من املسيحيني في كنيسة الروم األرثوذوكس يؤدون طقوسهم في عيد امليالد


