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مقــــال

يــــــاة امل�سيحيني يف بلدان اخلليج العربي
يف البحرين ع�شرة باملئة من املجموع العام لل�سكان� ،أي ما
ُيعادل مئة �ألف م�سيحي �أغلبهم من الفيلبني .وتنت�صب يف
العا�صمة البحرينية كني�سة ك�برى ي�سهر عليها �ستة كهنة
م��ن الكابوت�شيني .كما ت��وج��د كني�سة �أخ ��رى ي��ؤم�ه��ا قرابة
الأل��ف كاثوليكي يف ع��وايل ي�سهر عليها كاهن مُ قيم ،وثمة
توج ٌه لتحويل كني�سة ع��وايل �إىل كاتدرائية ك�برى للنيابة
ّ
الر�سولية ل�شمال اجلزيرة العربية ،وقد حظي ذلك بتزكية
من اجلهات الر�سمية.
دولة الكويت:
تبلغ ن�سبة �أع ��داد الكاثوليك يف دول��ة الكويت ت�سعة باملئة،
ومي ّثل الأجانب تقري ًبا ن�صف �سكان البالد من �ضمنهم 12
باملئة م��ن امل�سيحيني ،يتوزعون ب�ين العديد م��ن الكنائ�س،
لكن يبقى الكاثوليك الأك�ثر ع��ددًا ،حيث يبلغ عددهم 350
�ألفاً ينتمون �إىل خمتلف املذاهب ،الالتني واملوارنة والأقباط
والأرمن وال�سريان والكلدان .ومت ّثل الكتلة التابعة للطق�س
الالتيني الق�سم الأه � ّم ،وه��ي مت�أتية من الهند والفيلبني
والبلدان العربية ،ف�ض ً
ال عن �أعداد قليلة قادمة من �إفريقيا
و�أمريكا الالتينية والبلدان الآ�سيوية .وعلى العموم ميثلّ
امل���س�ي�ح�ي��ون ف�سيف�ساء م�ت�ن��وع��ة ي �ت��وزع��ون ب�ين ب �ل��دان ع��دة
ويتكلمون ل�غ��ات �شتى ،وق��د خ� ّل��ف ذل��ك جملة م��ن امل�شاكل
ذات طابع طق�سي وتن�سيقي ،يظهر يف التوتر احلا�صل بني
جتمعات الربوت�ستانت والكاثوليك ،التي غالباً م��ا ي�سعى
القائمون لتطويقها.
يف جم��ال الت�سيري ي�شرف �آب ��اء �سيدة الكرمل على النيابة
الر�سولية منذ  ،1953ت�صحبهم يف الوقت احلايل تنظيمات
كن�سية �أخرى .كما جند جت ّمعات للراهبات وافدة من الأردن
ولبنان ت�شرف على مدر�سة فجر ال�صباح ،وت�شرف راهبات
الكرمل م��ن الهند على مدر�سة ال�ك��رم��ل ،كما ي��دي��ر الآب��اء
ال�سالزيان املدر�سة الأكادميية.
خ�لال ��س�ن��وات قليلة ت�ط� ّورت �أع ��داد الكاثوليك يف الكويت
من � 100ألف �إىل � 350ألفاً ،ما انعك�ست �آث��اره على مداوالت
الربملان ب�ش�أن ال�سماح من عدمه لتو�سيع الكنائ�س احلالية
وذلك جراء تخ ّوفات من �أعمال التب�شري ،كما �أن ثمة خ�شية
م��ن اجل��ان��ب امل�سيحي الن�ت�ه��اء العقد املتعلق بالكاتدرائية
ب�ح�ل��ول ال �ع��ام  ،2016وه ��ي م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ع��وي���ص��ة التي
تواجه الكني�سة يف بع�ض بلدان اخلليج كونها كني�سة عابرة
وم�ؤقتةُ .يذكر �أن دولة الكويت تربطها عالقات دبلوما�سية
بحا�ضرة الفاتيكان منذ العام .1968
قطر
ُت �ق �دَّر ن�سبة امل�سيحيني يف قطر بت�سعة باملئة م��ن جمموع
ال��واف��دي��ن ال �ع��ام .ويعطي م��ؤل��ف ال�ك�ت��اب ��ص��ورة ق��امت��ة عن
النظام االجتماعي ال�سائد يف البالد كون النهج العام يطغى
عليه الطابع الوهابي ،ومع �أنّ ال� �ق ��ان ��ون مي �ن ��ع ال �ت �م �ي �ي��ز
على �أ�سا�س ديني فهو يحظر �أي �شكل من �أ�شكال التب�شري.
خ�لال ثمانينيات ال�ق��رن املا�ضي ك��ان ع��دد امل�سيحيني �ستة
خ�صو�صا من الهند ،ويف الوقت
�آالف ،وفدوا من بلدان �شتى
ً

ال��راه��ن تبلغ �أع��داده��م � 400أل ��ف ،م��ن �ضمنهم رب��ع مليون
كاثوليكي على ر�أ�سهم ثمانية كهان يتولون �ش�ؤون الرعية
ب�شكل ر�سمي .بحلول العام � 2008أم َر الأمري حمد بن خليفة
ب��إن���ش��اء م��و��ض��ع خم�ص�ص ي�سمى «م��رك��ب الأدي � ��ان» ي�شمل
امل�سيحيني ،وت�ط��ورت الأم��ور ب�سماح قطر بح�ضور جماعة
م��ن ال��ره�ب��ان ي�سهرون على ��ش��ؤون اجل��ال�ي��ة ،حيث ي�ق��ام يف
الكني�سة خ�ل�ال �أي ��ام اجل�م�ع��ة وال���س�ب��ت والأح� ��د زه ��اء �أح��د
ع�شر ق ّدا�سا يف ال�ي��وم ال��واح��د بلغات خمتلفة ي�شارك فيها
بني ع�شرين �ألفاً وثالثني �ألف م�سيحي ،كما تنعم اجلالية
بجملة من املركبات ت�سدي خدمات للكني�سة تغطي خمتلف
احلاجات الأ�سرية والرتبوية والتعليمية .ف�ض ً
ال عن ذلك
ثمة مركزان �آخران يف اخلور ودخان ،علماً ب�أنّ قطر تربطها
عالقات دبلوما�سية بحا�ضرة الفاتيكان.
اليمن
يناهز ع��دد الكاثوليك يف اليمن �أرب �ع��ة �آالف ،ت�سهر على
�ش�ؤونهم �أرب��ع �أبر�شيات يف �صنعاء وع��دن وتعز واحل��دي��دة،
كما توجد دو ٌر للرعاية ال�صحية �أي�ضاً �أن�شِ ئت منذ .1973
وق ��د مت��ت م���ص��ادرة �أم��اك��ن ال��رع��اي��ة وامل ��دار� ��س �أث �ن��اء حكم
ال���ش�ي��وع�ي�ين ،وب�ع��د مقتل ث�ل�اث راه �ب��ات يف احل��دي��دة �سنة
� 1998أُح�ي�ط��ت �أدي ��رة ال��راه�ب��ات بحرا�سة م���ش��ددة م��ن ِق َبل
ال�سلطات الر�سمية.
الإمارات العربية املتحدة
خالل �سبعينيات القرن املا�ضي حني غدت �أبوظبي عا�صمة
البالد �سمحت ال�سلطات ب�إن�شاء كني�سة ومدر�سة وبيت �إقامة
ل��رج��ال ال��دي��ن .وم��ع �إخ�ل�اء ع��دن م��ن الن�شاط امل�سيحي يف
مطلع ال�ع��ام  1974حت��ول رج��ال ال��دي��ن �إىل �أبوظبي لتغدو
مقراً للنيابة الر�سولية .يف فرتة الحقة ُو ِ�ضع حجر الأ�سا�س
لأول ك��ات��درائ�ي��ة يف م��ار���س  1981و ّ
مت تد�شينها يف فرباير

 1983بح�ضور عدد من ال�شخ�صيات الدينية وال�سيا�سية .ويف
دبي جرى الرتخي�ص منذ مطلع ال�ستينيات لإن�شاء كني�ستني
�أُت�ب�ع�ت��ا ب��ال�ع��دي��د م��ن امل ��دار� ��س ال��دي�ن�ي��ة ت �ت��وزع ب�ين خمتلف
أي�ضا بعد ت�ش ّكل جالية م�سيحية ّ
الطقو�س .ويف ال�شارقة � ً
مت
ال�سماح ب�إن�شاء كني�سة يتقا�سمها الكاثوليك والربوت�ستانت
ليجري تغيري مقرها نحو مكان �آخر .كذلك �أُن�شئت كني�سة
يف �إمارة العني منذ العام  1969جرى تو�سيعها مع مطلع العام
 .1981ب�شكل عام يناهز عدد الكاثوليك يف الإم��ارات املليون
ن�سمة ،حيث تتواجد �سبع �أبر�شيات ي�سهر عليها  32كاهنًا
ير�أ�سهم �أ�سقف .ومنذ �إر�ساء عالقات دبلوما�سية مع حا�ضرة
الفاتيكان �سنة  2007ت�ط��ورت العديد م��ن اخل��دم��ات ،حيث
جند �سبع مدار�س ُيديرها كاثوليك يرعون � 17أل��ف طالب
وطالبة من التح�ضريي �إىل ما قبل اجلامعة ،كما �سمحت
ال�سلطات خالل العام  2011ب�إن�شاء كني�ستني جديدتني.
ووفق تقديرات عامة يتواجد يف بلدان اخلليج العربي زهاء
ث�لاث��ة م�لاي�ين م�سيحي ك��اث��ول�ي�ك��ي ،م��ن �ضمنهم � 30أل��ف
طفل يتمتعون برعاية تربوية ودرا�سية م�سيحية ي�سهر على
�ش�ؤونهم  90رجل دين .واجللي يف الكني�سة يف اخلليج العربي
�أنّها تت�ش ّكل من مهاجرين ،ن�صفهم من ال�شرق الأو�سط ،مع
ذلك ت�سعى حا�ضرة الفاتيكان �إىل ك�سب اجلميع �إىل �صفها،
�سعياً لتثبيت ق ��دم يف ت�ل��ك ال�ب�ق��اع وال �ت ��أث�ير م��ن خاللهم،
وذلك عرب تبني مطالبهم .وهو ما ُيلي على بلدان اخلليج
�ضرورة �إر�ساء �سيا�سة هجرة م�شرتكة للرد على التحديات
املطروحة .فالفاتيكان يل ّح من خ�لال و�سائل �إع�لام��ه على
� �ض ��رورة م ��راع ��اة احل��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة يف اخل �ل �ي��ج ،واحل� ��ال �أنّ
احل��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة م�صطلح ف�ضفا�ض تتغري دالل �ت��ه بتغري
الأن�ظ�م��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .ف��احل��ري��ة الدينية يف ال�غ��رب تتغري
داللتها من بلد �إىل �آخر ،ولي�ست احلرية الدينية يف �أوروبا
مثل نظريتها يف �أمريكا التي تنعدم فيها هيئة دينية مهيمنة
ناطقة با�سم الدين.
لعل من امل�آخذ اجللية على الكاتب �أنّه يبتعد يف العديد من
ف�صول كتابه عن مو�ضوعه الأ�سا�سي املتعلق بتتبع �أو�ضاع
امل�سيحيني ،ليتحول �إىل تنديد ب��أو��ض��اع املهاجرين ونظام
ال�ك�ف�ي��ل .ي�ق��ول م�ث� ً
لا حت��ت ع �ن��وان امل���س��ار ال�ط��وي��ل وال���ش��اق
حل�ق��وق الإن �� �س��ان يف دول اخل�ل�ي��ج� ،صفحة« 60 :ث�م��ة مئات
الآالف من امل�سيحيني خ�صو�صاً من الن�ساء يعي�شون يف حالة
عبودية بدون �أية حقوق» وهو افرتاء بدون دعامات.
----------------ال �ك �ت ��اب :ع �ي��د ال �ع �ن �� �ص��رة يف �أر� � ��ض ال �ن �ب��ي حم� � ّم ��د ..ح�ي��اة
امل�سيحيني يف بلدان اخلليج العربي.
امل�ؤ ّلف :فران�شي�سكو �سرتازاري.
النا�شر :من�شورات ديهونيان (ب��ول��ون�ي��ا�-إي�ط��ال�ي��ا) «باللغة
الإيطالية».
�سنة الن�شر.2014 :
عدد ال�صفحات�86 :ص.
�أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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حممد  ..حي
عيد العن�صرة يف �أر�ض النبي
ّ
عزالدين عناية *
يُعدّ كتاب الباحث الإيطايل فران�شي�سكو �سرتازاري من الدرا�سات القليلة التي تناولت �أو�ضاع امل�سيحيني يف الوقت الراهن يف بلدان اخلليج العربي ،وهو يندرج �ضمن اهتمامات
الباحث بامل�سائل الأمنية والتعاي�ش الديني بني امل�سلمني وامل�سيحيني .فقد �أ�صدر يف ال�ش�أن عددا من امل�ؤلفات منها�« :صوب الأرجنتني ملعرفة البابا برغوليو»  ،2013و«الكنائ�س
يف �أوكرانيا والقوقاز بعد  ،2011 -1989و»امل�سيحيون بني الأ�صولية واحلرب يف بالد الرافدين»  .2010والكتاب املخ�ص�ص ل�ش�ؤون امل�سيحيني يف اخلليج العربي ي�أتي ب�شكل عام
�ضمن مناخ ي�سود فيه تخ ّوف على م�صائر الأقليات امل�سيحية يف البالد العربية من الأكرثية امل�سلمة .ولذلك وجب التنبه �إىل �ضرورة التعاطي مع امل�سيحية يف اخلليج العربي
�ضمن منطق ُمغاير ،بو�صفها م�سيحية ُمهاجرة عابرة ووافدة ولي�ست م�سيحية �أ�صيلة ،حتى ال ُت َ�شر �ضمن منطق الأكرثية والأقلية.

ّ
ي�ستهل الباحث بحثه بتقدمي عام بقلم جورج �إميل عرياين
الأ��س�ت��اذ يف اجلامعة الأمريكية يف ال�ك��وي��ت ،ي�ستعر�ض من
خ�لال��ه اخل��ا� �ص �ي��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة مل�ج�م��ل ب�ل��دان
اخلليج ،مرب ًزا الأو�ضاع االقت�صادية اجليدة التي �ساهمت يف
جذب امل�سيحيني وغريهم نحو هذه البلدان� .إذ يفوق عدد
املهاجرين يف بلدان اخلليج  15مليو ًنا ،وتبلغ نِ�سبهم يف قطر
والإم ��ارات مث ً
ال �أك�ثر من ثمانني باملئة ،يف حني تتنازل يف
�سلطنة عُمان واململكة العربية ال�سعودية �إىل قرابة ثالثني
ب��امل�ئ��ة .ي�ت�ن��اول ع�ي�راين يف ت�ق��دمي��ه اخل�صو�صيات الدينية
واالجتماعية املحافظة يف اخلليج ،ف�ض ً
ال ع ّما ي�شهده من
حت��دي��ات م�ت�م� ّث�ل��ة يف ت �� �س � ّرب ال�ت���ش��دد ال��دي �ن��ي ،ن��اه�ي��ك عن
التهديدات واملطامع اخلارجية ،التي جعلت من تلك البلدان
ّ
حمط �أنظار العديد من القوى الإقليمية والدولية.
ينطلق الكاتب يف بحثه بحديث عام عن اجل��ذور التاريخية
للم�سيحية يف جزيرة العرب ،كون هذا الدين يعود تاريخه
�إىل ع �ه��ود ��س��اب�ق��ة ل�ظ�ه��ور الإ�� �س�ل�ام .ل�ي�ت�ت� ّب��ع ت�ل��ك اجل ��ذور
م�ن�ط�ل� ًق��ا م��ن ال�ن����ص ال� ��وارد يف ال�ع�ه��د اجل��دي��د ع�ل��ى ل�سان
بول�س «ب��ل انطلقتُ �إىل ب�لاد ال�ع��رب وبعد ذل��ك رج�ع��تُ �إىل
دم�شق» (الر�سالة �إىل م�ؤمني غالطية ،)17 :1ال��ذي يلمح
ف�ي��ه ُ
�رج ��ح ح���ص��ول�ه��ا يف منطقة
خل �ل��وت��ه ال��روح �ي��ة ال �ت��ي ُي � َّ
الأن�ب��اط ،حتديدًا يف ال�ب�تراء .وم��ع �أنّ امل�سيحية قد �شهدت
�وح��دي��ن
ف�ت�ن��ة ع�ق��دي��ة م�ب�ك��رة ح ��ول �شخ�ص امل���س�ي��ح ،ب�ين امل� ِّ
و�أن �� �ص��ار الطبيعة ال ��واح ��دة للم�سيح ،ال�ب���ش��ري��ة والإل�ه�ي��ة،
فقد ك��ان جنوب اجلزيرة ف�ضاء خ�صباً النت�شار الأريو�سية
املوحدة ،النافية لأيّ ُبعد �إلهي يف �شخ�ص امل�سيح .من جانب
ّ
�آخر ُيرجِ ع الباحث عدم جتذّر امل�سيحية يف تلك البقاع �إىل
ط��اب��ع ال�ترح��ال امل ُ�ه�ي�م��ن ،ف���ض� ً
لا ع��ن ع ��داء ي�ه��ود اجل��زي��رة
امل�ستحكم للم�سيحيني ،وما خا�ضه ذو النوا�س يف �أر�ض اليمن
من �سعي حثيث الجتثاث �أتباع دين امل�سيح يف مطلع القرن
ال�ساد�س .وبرغم الأو�ضاع الع�سرية التي �أَملّ��ت بامل�سيحية يف
جزيرة العرب ،والتي روى القر�آن الكرمي حدتها يف «�سورة
توا�ص َل ح�ضور �أتباع امل�سيح حتى فجر الإ�سالم ،يف
الربوج» َ
مكة وتيماء ووادي القرى واملدينة .ويذهب �سرتازاري �إىل
تواجد توا�شج عميق بني الروحانية الإ�سالمية والرهبنة
امل�سيحية من حيث �أ�شكال التعبد والتقرب �إىل اهلل والتعامل
مع ن�صو�ص التالوة �سواء يف القر�آن الكرمي �أو املزامري ،وهو



ما خ ّلف تقار ًبا بني الت�صوف الإ�سالمي وال ُن�سك امل�سيحي.
بعد ذلك التمهيد التاريخي للم�سيحية يف اجلزيرة ،يتناول
الكاتب احل�ضور امل�سيحي خالل الفرتة احلديثة مع ت�شكل
ن��وات��ات ال��واف��دي��ن ك�م��ا ه��و ال���ش��أن ح��ول م�ي�ن��اء ج ��دة .حيث
�أُن�شئت نيابة بابوية ترعى �ش�ؤون اجلالية برئا�سة �أنطونيو
بوناجونتا فوغي الإ�سباين واملك َّلف من «بروباغندا فيد»،
الأم��ان��ة ال��راع�ي��ة ل���ش��ؤون التب�شري يف ح��ا��ض��رة الفاتيكان.
لتغادر تلك الهيئة جدة يف فرتة الحقة ِّ
باتاه عدن .ويف 28
يونيو  1889حني ت�ش ّكلت النيابة الر�سولية للجزيرة العربية
كانت ت�ض ّم ما ُيعرف اليوم بالكويت واليمن واململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة وال�ب�ح��ري��ن وق �ط��ر وع �م��ان والإم� � ��ارات العربية
وق��د ت��وىل مهامها الكابوت�شيون� ،أُت � ِب��ع ذل��ك بتد�شني �أول
كني�سة يف املنامة �سنة  ،1939ليت�سارع ح�ضور امل�سيحيني مع
منت�صف القرن الع�شرين بتطور ال�صناعة البرتولية .ونظراً
ل�ل�ت�ط��ورات احل��ا��ص�ل��ة يف �أع ��داد امل�سيحيني ال��واف��دي��ن على
املنطقةّ ،
مت تق�سيم النيابة الر�سولية للجزيرة العربية �إىل
فرعني� ،أحدهما �شمل البحرين والكويت وقطر وال�سعودية
والآخر �ض ّم جنوب اجلزيرة وعمان والإمارات واليمن.
يف ال�ق���س��م ال �ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب ي�ت�ح� ّول ال�ب��اح��ث �إىل عر�ض
�أو� �ض ��اع امل���س�ي�ح�ي�ين يف ال ��راه ��ن ،م���س�ت�ه� ً
لا ح��دي�ث��ه باململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ال�ت��ي يبلغ ع��دد امل�سيحيني ف�ي�ه��ا ،وف��ق
م��ا ي ��ورده ،مليوناً ون�صف املليون جميعهم م��ن ال��واف��دي��ن،
ولي�س من �ضمنهم ر�سم ًيا م�سيحيون �سعوديون .كما ّ
يبي
�سرتازاري �أن اململكة العربية ال�سعودية ال تربطها عالقات
دبلوما�سية بحا�ضرة الفاتيكان و�إن كانت جتمعها ات�صاالت
غري مبا�شرة .م�بر ًزا �أنّ ما َي� ُ�ح��ول دون �إر��س��اء عالقات بني
البلدين يتلخ�ص يف املطالبة من اجلانب امل�سيحي بحرية
ال�ع�ب��ادة وت�شييد دُور خ��ا��ص��ة ل�ل�ع�ب��ادة ،ف���ض� ً
لا ع��ن الإحل ��اح
الدائم لل�سماح ب�أن�شطة اجتماعية تابعة للكني�سة.
�سلطنة عمان
بعد ت�ق��دمي تاريخي واجتماعي لل�سلطنة ،يتناول الكاتب
امل���س�ي�ح�ي��ة ع�بر ت��اري��خ ع �م��ان احل��دي��ث م�ن�ط�ل�ق�اً م��ن ال�غ��زو
ال�برت�غ��ايل �سنة  1508وه��و م��ا ت��راف��ق ب��إ��ص��رار م��ن الأه��ايل
لتحرير بلدهم م��ن ال�غ��زاة الأج��ان��ب ال��ذي��ن خ ّلفوا وراءه��م
ب�ع����ض الآث� � ��ار ال��دي �ن �ي��ة م �ث��ل ال�ك�ن�ي���س��ة ال �� �ص �غ�يرة يف قلعة
امل�يراين .يورد الباحث �أنّ ن�سبة امل�سيحيني من ُجملة �أديان

�أخ ��رى يف ال�سلطنة ت�ب�ل��غ خم�سة ب��امل�ئ��ة .وي��ذك��ر �أنّ ت��اري��خ
الكاثوليك يف ال�سلطنة يعود �إىل �أواخر القرن التا�سع ع�شر
حني نا�شد جم ٌع من الكهان يف عُمان القن�صل الفرن�سي يف
م�سقط مل�ساعدتهم لفتح بيت للرعاية .م��ع ذل��ك بقي عدد
امل�سيحيني �إىل غ��اي��ة ال �ع��ام  1976حم � ��دودًا ،ت��اري��خ ��ش��روع
الكابوت�شي الأمريكي الكاهن بارث كي�ستل يف �إن�شاء كني�سة يف
منطقة روي ،بعد نيل ترخي�ص من جاللة ال�سلطان قابو�س.
ومع تطور ال�صناعة البرتولية يف ال�سلطنة وتنامي �أع��داد
ال�سماح
امل�سيحيني طلب املون�سنيور غرميويل من ال�سلطان َّ
له ب�إن�شاء «بيت لل�صالة» ،و ّ
مت تد�شني الكني�سة �سنة .1981
يذ ُكر الباحث تعذّر الت�آلف بني خمتلف املذاهب امل�سيحية،
م��ا دف��ع �إىل �إن���ش��اء كني�سة خا�صة بالكاثوليك خ�لال العام
 .1984ومع تزايد العمالة الأجنبية وتعدد املطالبات بتوفري
�أماكن خا�صة للعبادة �سمحت ال�سلطنة بكني�ستني واحدة يف
بو�شر و�أخرى يف غال ف�ض ً
ال عن �إقامة للرهبان ،و ّ
مت تد�شني
املقر �سنة  1987بح�ضور �أربعة �آالف م�سيحي .وعلى م�ستوى
ع��ام تبلغ �أع��داد الكاثوليك يف ال�سلطنة زه��اء ثمانني �ألفاً،
ت�سهر عليهم �أربع �أبر�شيات ،اثنتان يف م�سقط (روي وغال)
وثالثة يف �صحار ورابعة يف �صاللة ،يتوىل ت�سيريها يف الوقت
احلايل ت�سعة كهنة .حيث يتمتع امل�سيحيون بحرية تامة يف
�أم��اك��ن ال�ع�ب��ادة املمنوحة م��ن ِق� َب��ل ال��دول��ة .و�أم ��ا م��ن جانب
�إ� �س��داء اخل��دم��ات فهي خا�ضعة لرتخي�ص متنحه ال��دول��ة.
ي��ذك��ر الكاتب �أن ال�ع�لاق��ات م��ع ال�سلطات يف العموم طيبة
ويقدِّر �أن ن�سج عالقات دبلوما�سية مع الكر�سي الر�سويل هو
م�س�ألة وقت.
البحرين:
ك ��ان يقطن خ�ل�ال ث�لاث�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي يف البحرين
قرابة  500كاثوليكي ي�شملهم بالرعاية يف ثالث منا�سبات
�سنوية كاهن كرملي ي�أتي للغر�ض من بغداد .وقد �أُن�شئت
�أول كني�سة يف املنامة �سنة  ،1940حلقها ت�أ�سي�س مدر�سة �سنة
 1953مبوجب تكاثر �أبناء الأ�سر ال��واف��دةّ ،
تتول الإ�شراف
عليها راه�ب��ات التنظيم الكومبوين .ويف احلقبة املعا�صرة
ً
ملحوظا
��ش�ه��دت ال�ع�لاق��ات م��ع ح��ا��ض��رة ال�ف��ات�ي�ك��ان ت �ط��و ًرا
حيث ا�س ُتقبل رئي�س ال ��وزراء خليفة ب��ن �سلمان �آل خليفة
م��ن ِق �ب��ل ال�ب��اب��ا ب�ن��دك�ت��و���س ال���س��اد���س ع���ش��ر يف ال�ت��ا��س��ع من
يوليو  .2009ووفق ما ُي��ورده الباحث تبلغ ن�سبة امل�سيحيني

