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اجلمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

«اخلارجية األميركية» في تقريرها عن ٢٠١٩: الكويت حتمي
حرية االعتقاد وأداء الشعائر وفق العادات املرعية

أشــادت اخلارجية األميركية بحماية 
الكويت حلرية االعتقاد وإقامة الشــعائر 
الدينية طبقا للعادات املرعية وبشــرط أال 

يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلداب.
ونوهت اخلارجية - في تقريرها السنوي 
عن احلريات الدينية في الكويت - مبا حتققه 
الدولة تشريعيا، وذلك بإنشاء محاكم منفصلة 
للمسلمني الشيعة في القضايا املتعلقة بالزواج 

والطالق وامليراث وحضانة األطفال.
وأكد التقرير أن دستور الكويت يعلن 
اإلسالم ديناً للدولة، وأن الشريعة اإلسالمية 
مصدر رئيســي للتشريع، مشيرا إلى أن 
حكومة الواليات املتحدة تقدر إجمالي عدد 
سكان الكويت بـ ٣ ماليني (تقديرات منتصف 
عام ٢٠١٩)، بينما تفيد الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية الكويتية أن هناك ١.٤ مليون مواطن 
و٣.٢ ماليني مقيم. ومن ناحية الدميوغرافيا 
الدينية، ال مييز التعداد الوطني بني الشيعة 
والســنة. تقدر هيئة املعلومات املدنية أن 
حوالي ٧٠٪ من املواطنني هم من املسلمني 
السنة، في حني ان الـ ٣٠٪ املتبقية هم من 
الشيعة (مبا في ذلك األحمديني واإلسماعيليني 
املسلمني، الذين تعتبرهم احلكومة شيعة). 
مع وجود نحو٢٩٠ مواطنا مسيحيا وحفنة 
من املواطنني البهائيني، وال يوجد مواطنون 

يهود معروفون.

وذكــر التقرير أنه وفقــا للمعلومات 
الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات املدنية، 
في عام ٢٠١٨، فــإن ٦٤٪ من املقيمني هم 
مسلمون و٢٦٪ مسيحيون و١٠٪ من أديان 
غير إبراهيمية. وتشير مصادر في مجتمعات 
مختلفة من غير املواطنني إلى أن حوالي ٥٪ 
من املسلمني املغتربني هم من الشيعة. تشير 
التقديرات غير الرسمية ألعضاء مختلف 
الديانات إلى أن هنــاك ما يقرب من ٢٥٠ 
ألف هندوسي، و٢٥ ألفاً من مسلمي البهرة، 
و١١ ألفا من الســيخ، و٧ آالف من الدروز، 

و٤٠٠ بهائيني.
وأشــاد التقرير بتســجيل احلكومة 
خالل شــهر أبريل ٢٠١٩، لكنيسة يسوع 
املسيح لقديســي األيام األخيرة (كنيسة 
يسوع املســيح). إال أن التقرير لفت إلى 
قيام احلكومة مبحاكمة العديد من األفراد، 
بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة من الناحية 
الدينية، وكان معظمها مجرد تعليقات متت 
على اإلنترنت، حيث صدر بصددها أحكام 
من احملكمة بالسجن لبعض األفراد، الفتا 
إلى عدة قضايا حكمت فيها احملاكم الكويتية 

بالسجن على املتهمني فيها.
وأشار التقرير إلى قضية أخرى في شهر 
مايو حكم فيها على مذيعة تلفزيونية لبنانية 
بسنة سجن مع الشغل وغرامة ٥ آالف دينار 

بتهمة التجديف على قناة تلفزيونية محلية، 
حتى مت إبطال احلكم في شــهر يوليو في 

محكمة االستئناف.
كما قامت السلطات بالقبض على عدد 
من األفــراد لظهورهم في ڤيديو جتديفي 
نشر على اإلنترنت إضافة إلى احلكم على 
مدون بتهمة ازدراء اإلســالم وتغرميه ٥ 
آالف دينار، لكتابته تغريدة على اإلنترنت.

وأوضح التقرير أن احملكمة الدستورية 
رفضت تعديل عقوبات اجلهر باإلفطار خالل 
رمضان، مبينا أن السلطات الكويتية قامت 
بإغالق معبد للسيخ في شهر أغسطس بعد 
٨ سنوات من خدمة آالف املصلني من الهنود.

ولفت التقرير إلى مواصلة احلكومة تعيني 
ودفع رواتب األئمة السنة وتقدميها النص 
األساسي الكامل خلطب اجلمعة األسبوعية 
في املساجد السنية، لكنها لم متارس نفس 

اإلشراف على األئمة الشيعة. 
كما قامت وزارة األوقاف مبمارســة 
التغرمي والتأنيب وتعليق عمل العديد من 
األئمة السنة لقيامهم بإلقاء خطب منبرية 
اعتبــرت ذات دوافع سياســية، أو مهينة 
للجماعات الدينية األخرى، أو كونها متثل 
انتهاكا للوحدة الوطنية. إضافة الى تنظيم 
عدة دورات لألئمة السنة لتعزيز التسامح 
ومكافحة التطرف، وكذلك إعالنها في أكتوبر 

إنشــاء جلنة لرصد دعوات التطرف على 
وسائل التواصل االجتماعي.

آراء بعض جماعات  التقريــر  ورصد 
األقليات الدينية بالكويت الذين قالوا إنهم 
يستطيعون ممارســة العبادة في األماكن 
اخلاصة دون تدخل من احلكومة شريطة أال 
يسبب ذلك إزعاجا للجيران أو ينتهك القوانني 
املتعلقة بالتجمع والتي تعارض التبشير. 

لكن التقرير أشار الى أن أعضاء معظم 
الديانات غيــر اإلبراهيمية والكنائس غير 
املسجلة في الكويت لم يتمكنوا من تنفيذ 
إجراءات الزواج داخل الكويت. وبني التقرير 
مواصلة احلكومة تعزيز األمن في املواقع 
الدينية جلميع اجلماعات الدينية غير السنية 
املعترف بها، مع تأكيدها على ضرورة إجراء 

كل الشعائر الدينية في الداخل فقط.
وانتقد التقرير عدم املوافقة على اعتماد 
أي مــدارس ذات صبغة دينية أو معاهد 
التدريب الديني الشيعية داخل البالد، وذلك 
على الرغم من احلاجة املتزايدة للقضاة 
املؤهلني بهدف توظيفهم في محاكم األحوال 
الشخصية الشيعية التي مت اعتمادها حديثا 
من طرف احلكومة. كما أشار التقرير إلى 
مواصلة وزارة التعليم حظر ومراقبة املواد 
التعليمية التي تشير إلى الهولوكوست - 

احملرقة اليهودية - أو إلى إسرائيل.

وقال التقرير إن هناك ضغوطا مجتمعية 
تكافح ضد التحول عن اإلسالم، وأكد أن 
بعض املواطنني الذين حتولوا عن اإلسالم 
خارج الكويت، قد قالوا إن عائالتهم تستمر 
في مضايقتهم بســبب حتولهم. إال أن 
التقريــر قد لفت إلــى مواصلة الفنادق 
واملتاجر والشــركات الكويتية االحتفال 
بالعطالت غير اإلسالمية، مثل عيد امليالد 
وعيد الفصح وعيــد ديوالي، ومواصلة 
وسائل اإلعالم اإلخبارية الكويتية نشر 
معلومات حول احتفاالت األعياد الدينية، 
مبا في ذلك مواد عن األهمية الدينية لعيد 

امليالد.
وأشــار التقرير إلى استمرار بعض 
رجال الدين املسلمني في التعبير عن عدم 
موافقتهم على وسائل التواصل االجتماعي 
لالحتفال باألعياد غير اإلسالمية، ودعوتهم 
إلى مزيد من اإلجراءات احلكومية لتقييد 
التعبير العام عن هذه األعياد. واســتند 
التقرير إلى ما وثقه معهد الشرق األوسط 
للبحوث اإلعالمية (MEMRI)، وهو منظمة 
غير حكومية، عن حالتني خالل العام ٢٠١٩، 
أدلى فيهما أفراد من الكويت بتصريحات 
علنية فيها تصوير منطي سلبي لليهود.

وأكد التقرير أن كبار املسؤولني في 
السفارة األميركية قد اجتمعوا مع كبار 

املســؤولني في وزارة األوقاف  ملناقشة 
أهمية تعزيز التسامح، مبا في ذلك ألفراد 
األقليات الدينية. وأنهم أشــادوا بسماح 
الوزارة بتسجيل كنيسة يسوع املسيح. 
وقال التقرير إن كبار مسؤولي السفارة 
قد شجعوا احلكومة على اتخاذ خطوات 
مماثلة مع اجلماعات الدينية األخرى غير 
املسجلة. وأكد مسؤولو السفارة األميركية 
أهمية أماكن العبادة جلميع األديان، بغض 
النظر عن حالة تسجيلهم، كما نقلوا مخاوف 
املجتمع الهندوسي من عدم قدرتهم على 
حرق جثث موتاهم، وفق تعليمات دينهم. 
وأكد التقرير قيام القائم باألعمال في 
ديسمبر املاضي، باستضافة حدث سنوي 
ملمثلي األديان غير املســلمة املعترف بها 
رسميا داخل السفارة، بهدف مناقشة تأثير 
سياسات احلكومة الكويتية على مجموعاتهم. 
وأعلن التقرير عن قيام مسؤول آخر رفيع 
املستوى في السفارة األميركية باستضافة 
مائدة مستديرة في شهر مايو ٢٠١٩، ملناقشة 
قادة الديانات غير اإلبراهيمية حول احتياجات 
مجتمعاتهم. كما أكد التقرير اهتمام املسؤولني 
في السفارة األميركية بحضور املناسبات 
الدينية على مدار العام ومناقشة القضايا 
املتعلقة بالتســامح الديني، وتأكيد التزام 

احلكومة األميركية باحلرية الدينية.

أشادت بتسجيل كنيسة يسوع املسيح

إشادة بإنشاء محاكم منفصلة للمسلمني الشيعة في قضايا الزواج والطالق وامليراث وحضانة األطفال
يعيش في الكويت ٢٥٠ ألف هندوسي و٢٥ ألف «ُبهري» و١١ ألف سيخي و٧ آالف درزي و٤٠٠ بهائي.. وال يوجد يهود معروفون

رؤساء كنائس في الكويت لـ «األنباء»: الكويت بلد احلريات الدينية
أسامة أبو السعود

أشــاد عــدد مــن رؤســاء 
الطوائف املسيحية في الكويت 
مبا تتمتع به البالد من حريات 
دينية واســعة، وذلك تعقيبا 
على تقرير اخلارجية االميركية 
الدينية  بخصوص احلريــات 

في البالد.
وفي حني اشاد راعي كنيسة 
الروم الكاثوليــك في الكويت 
األب بطرس غريب مبســتوى 
احلريات الدينية في الكويت، 
حيث ميارس اجلميع شعائره 
بكل حرية ومحبة انتقد غريب 
من عــدم تخصيــص الكويت 
الراض واســعة يقــام عليهــا 
مجمع للكنائس اســوة بقطر 

وسلطنة عمان.
وقال غريب، في تصريحات 
لـ «األنباء» تعقيبا على تقرير 
احلريات الدينية في الكويت، 
«نشكر اهللا على ما نتمتع به 
من حريات دينية في الكويت 
ومن تعامل اجليران الراقي لنا، 
ولكننا فــي الوقت ذاته ندعو 
الى اقامــة مجمع كنائس على 
ارض كبيرة مثل قطر وسلطنة 
عمان، فالكويت كانت اول بلد 

بها حرية دينية».
رواتب شهرية

وتابــع قائــال «ولكــن مع 
االســف الوضع تغيــر حاليا 
بسبب االمور السياسية، نحن 
راضون بهذه املباني واجليران 
متعاونــون معنا جــدا، ولكن 
الظــروف متنعنــا مــن اقامة 

الشعائر الدينية ليال».
وشــدد غريــب علــى ان 
الكنائس ليــس لديها دخل او 

كمسيحيني نتمتع بتلك احلرية 
وتوفير لكل االجواء املناسبة 

العبادة.
وأيــد املطران هزمي ما قاله 
االب بطــرس غريب بضرورة 

فرضــت اوضاعــا مختلفــة 
«فمصدر دخلنا تلك الصينية 
التي يضع بها املؤمنون بالقداس 
تبرعاتهم، ولكن االحداث اثرت 

علينا كثيرا».
واردف: بسبب كورونا لم 
نقم اي صلوات او قداس خالل 
الفترة املاضية اال على االنترنت 
التزاما بالتعليمات وهذا يعني 
عدم حضــور املؤمنني وليس 
لدينــا اي مصــدر للدخل، وما 
لدينا في الصندوق يكفي فقط 

حتى سبتمبر املقبل.
وتابع املطران هزمي: نحن 
مطالبون بسداد فواتير كهرباء 
وماء وايجارات وخالفه، فكيف 

لنا أن نقوم بذلك؟!
معاملة األئمة

وطالب املطران هزمي الكويت 
مبعاملة رعاة الكنائس اسوة 
بأئمة املساجد وبأن تصرف لهم 
رواتب تعينهم على مصروفات 
الكنائس، مضيفا القول: املركز 
البطريركي موجود في دمشق 
ـ اهللا يعينهــم ـ وليــس لدينا 
ارتباطات باخلارج مثل الكنائس 
في اميركا او غيرها، ونعلم ان 
اجلميع يعيش في ضيق اليوم 
جراء انتشار هذا الوباء العاملي.
وعلــى صعيــد آخــر، قال 
املطران هزمي: عدا ذلك احب ان 
اسجل الشكر اجلزيل لصاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد علــى محبتــه وقلبه 
املتســع للجميع فــي ضيافته 

دون استثناء.
واردف قائال: ولفتني كثيرا 
موقف سمو امير االنسانية في 
هذه االزمة والذي تفرد به سموه 
على سائر رؤســاء الدول في 

الــروم االرثوذكــس  لطائفــة 
املطران غطاس هزمي الشــكر 
لدولة الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا على ما يتمتع به جميع 
املسيحيني في الكويت من حرية 

ممارسة شعائرهم الدينية.
وتابــع هزمي لـــ «األنباء»: 
الكويــت بلد احلريات الدينية 
وكل مــن يعيش علــى ارضها 
يتمتع بحريته الدينية ونحن 

انشاء مجمع كنائس اسوة بدول 
خليجية اخرى مثل ســلطنة 

عمان.
واكد املطران هزمي ان ازمة 
انتشار فيروس كورونا املستجد 

العالم، حيث اوصى احلكومة 
باحلفاظ على االنسان وكرامته 
ايــا كان هذا االنســان مواطنا 
او مقيما علــى ارض الكويت، 
وامتــدت مســاعدات الكويــت 
الطبية الى مختلف دول العالم، 
حيث إنه في هــذا الوقت كان 
يطالب فيه البعض بدول اخرى 
بقتل املسنني والتعامل بال مباالة 
مع املرضى وبطريقة ال انسانية 

حتفظ كرامة االنسان.
ووجه هزمي الشكر حلكومة 
دولــة الكويت علــى جهودهم 
اجلبارة وخاصة وزير الصحة 
وجميــع الطواقــم الطبية في 
الصفــوف االماميــة وجميــع 
اجهــزة الدولــة مــن الداخلية 

والدفاع وغيرهما.
ممارسة الشعائر

اما راعي الكنيسة االجنيلية 
الوطنية القس عمانويل غريب 
فقال لـ «األنباء»: اطلعت على 
اصل التقرير باللغة االجنليزية 
واكيــد الكويت بلــد احلريات 
الدينية ونحن كمسيحيني نشكر 
اهللا اننا منارس شعائرنا بكل 

حرية.
وتابع قائال: املسيحيون في 
الكويت يذهبون الى الكنائس 
وهم مطمئنون بأن هناك حماية 
وأمنا وامانا بفضل السياســة 
احلكيمــة ألميــر االنســانية 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح االحمــد واحلكومــة 

الرشيدة.
واضــاف عمانويل غريب: 
نشــكر اهللا وندعــوه من اجل 
الكويــت بــأن يحفظهــا اميرا 
وحكومة وشعبا من كل مكروه 

وسوء.

تعليقاً على تقرير «اخلارجية األميركية»

املطران غطاس هزمي األب بطرس غريبالقس عمانويل غريب

اوقــاف، قائال «ليســت لدينا 
اوقــاف او اموال نصرف منها 
على الكنيسة، ومصادر دخلنا 
من تبرعات الرعايا ومساعدات 

االسر الكبيرة في الكويت».
وطالب غريب فــي الوقت 
ذاته بــأن يتم صــرف رواتب 
الكنائــس  شــهرية لرؤســاء 
مثــل ائمــة املســاجد وبدفــع 
مصروفات االيجار والكهرباء 

واملاء وخالفها.
واكــد ان ڤيــروس كورونا 
«فرض علينا عبئا كبيرا، فمنذ 
٣ إلى ٤ اشهر تقريبا والكنيسة 
مغلقــة واصحاب املســاعدات 
انفسهم تضرروا وليس لدينا 
اآلن اي مورد دخل، ومند ايدينا 

للمساعدة».
وابــدى غريب اســتغرابه 
الشــديد من عدم متكن رئيس 
الكنيســة مــن التوقيــع على 
معامالت مع اجلهات الرسمية 
الكويتية، قائال «البد من وجود 
كفيــل كويتي، وهــذا امر غير 
صحيح نهائيــا، وبحثنا ذلك 
مع كل اآلباء خالل اجتماع مع 

السفارة االميركية».
وتابع: فاالب او املطران هو 
االحق بالتوقيع على معامالت 
الكنيسة امام اجلهات احلكومية 
الكويتية وليس اعتماد توقيع 
من الكفيل، فماذا لو كان الكفيل 

مسافرا؟!
وختم غريب حديثه بالقول: 
«وبرغم ذلك كله نشكر اهللا على 
هذه النعمة في الكويت وعلى 
مستوى احلريات الدينية فيها».

أجواء احلرية الدينية

بدوره، وجه ميتروبوليت 
بغــداد والكويــت وتوابعهما 

قيادات دينية ناقشت مع السفيرة األميركية
التحديات أمام املجموعات الدينية

أسامة دياب

 شاركت سفيرة الواليات املتحدة األميركية لدى البالد ألينا 
رومانوســكي في نقاش مثير لالهتمام مع القيادات الدينية 
في الكويت حول احلريات الدينية وتقرير وزارة اخلارجية 
السنوي الذي صدر مؤخرا بشأن احلريات الدينية حول العالم.
ولفتت الســفيرة األميركية في تغريــدة لها على موقع 
التواصل االجتماعي «تويتر»، إلى أنها تطرقت إلى التحديات 
التي تواجه املجموعات الدينية في الكويت وااللتزام األميركي 

 ألينا رومانوسكيبحماية احلريات الدينية عامليا.

ً رومانوسكي أكدت التزام بالدها بحماية احلريات الدينية عامليا

جموع من املقيمني في الكويت من مختلف اجلنسيات ميارسون طقوسهم الدينية بكل حريةابتهاالت مبناسبة عيد امليالد املجيد في الكنيسة الكاثوليكية

راعي كنيسة الروم الكاثوليك بطرس غريب: نعيش في الكويت حرية دينية.. لكن نحيا على املساعدات وليس لدينا مجمع كنائس مثل قطر وسلطنة ُعمان


