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هي لجنة حكومية فيدرالية مستقلة تابعة للواليات المتحدة األمريكية ( USCIRF)إن اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية 

لعام  (IRFA)ومتفق عليها من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ والتي تم إنشاؤها من قبل القانون الدولي للحرية الدينية 

( USCIRF)وتستخدم اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية . لمي لحرية الدين أو المعتقد بالخارجالذي يتابع الحق العا 8991

                                                                                                                    معايير ا دولية لمراقبة  انتهاكات الحرية الدينية أو المعتقد في الخارج وتقوم بتقديم توصيات للسياسات إلى الرئيس، ووزير 

                                    تعد كيان ا مستقًل  منفصًل  ومميز ا عن ( USCIRF)حرية الدينية الدولية كما أن اللجنة األمريكية لل. الخارجية، والكونجرس

                                                                    تتويج ا لألعمال التي قام بها المفوضون وفريق العمل المهنيين خًلل العام  7182ويقدم التقرير السنوي لعام .  وزارة الخارجية

ويغطي . ستقلة لسياسات الحكومة األمريكية                                                                     وذلك من أجل توثيق االنتهاكات التي تحدث على أرض الواقع وتقديم توصيات  م

                                               ، على الرغم من ذكر حقيقة  أن بعض األحداث الهامة 7182إلى فبراير  7182السنة الميًلدية  7182التقرير السنوي لعام 

، (USCIRF)وللتعرف على المزيد من المعلومات حول اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية . وقعت بعد هذه الفترة الزمنية

:                مباشرة  على رقم( USCIRF)، أو االتصال باللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية من هنا: يمكنك زيارة موقعنا اإللكتروني

1288-212-717. 

 

 مصر

 

نسان، فقد تحسنت رروف الحرية الدينية في على الرغم من القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة على حقوق اإل: النتائج الهامة

فقد أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الهجمات الطائفية وشدد على تقديم المساعدة . عدة مناطق خًلل العام الماضي

. على التوالي للضحايا ومحاسبة الجناة، كما دفع لتعديل الخطاب الديني، وحضر عشية عيد الميًلد القبطي الحاشد للسنة الثالثة

انتهت  7182                                                                                                  وأقر البرلمان الجديد قانون ا طال انتظاره بشأن بناء الكنائس وصيانتها في شهر أغسطس، وبحلول مطلع عام 

وبينما ارتفع استهداف الهجمات . 7182الحكومة من إعادة بناء وترميم أكثر من خمسين كنيسة دمرها المتطرفون في عام 

                                                                                   في صعيد مصر وشمال سيناء، باإلضافة لوقوع تفجير  انتحاري  كبير  بالقرب من الكاتدرائية                             الطائفية للمسيحيين، وخاصة  

األرثوذكسية القبطية المرقسية في القاهرة، فقد أحرزت المحاكم المصرية بعض التقدم في تقديم مرتكبي الهجمات السابقة 

جن المواطنين المصريين بسبب ازدراء األديان والسب ، انخفضت المًلحقات القضائية واإلدانات وس7182وفي عام . للعدالة

وال تزال بعض القوانين والسياسات التمييزية والقمعية التي تقيد حرية الدين أو المعتقد سارية، ولكن . وما شابه ذلك من تهم

               وبناء  على هذه . جرت مناقشات عامة في البرلمان والمجتمع المدني بشأن مجموعة من المخاوف المتعلقة بالحرية الدينية

التطورات، فإن اللجنة، ورغم قلقها العميق إزاء أوضاع حقوق اإلنسان المؤسفة في مصر، تصنف مصر في المستوى الثاني 

Tier 2 وقد أوصت اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية . 7181إلى  7117، كما كانت في الفترة من(USCIRF ) بدء ا من         

( IRFA)، بموجب قانون الحرية الدينية الدولية (CPC" )دولة ذات اهتمام خاص"بتصنيف مصر  7182إلى عام  7188عام 

  .8991لعام 

 

 توصيات إلى حكومة الواليات المتحدة

 

نون واالمتثال للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك  ألن تقدم مصر واستقرارها يتوقفان على االحترام الكامل لسيادة القا

    :الدين أو المعتقد، يجب على الحكومة األمريكية القيام بما يلي حرية

http://www.uscirf.gov/
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  ضمان استخدام جزء من المساعدة العسكرية األمريكية لمساعدة الشرطة على تنفيذ خطة فعالة لتوفير حماية خاصة

 لمجموعات األقليات الدينية وألماكن عبادتهم؛

 

 إلغاء القوانين : صًلحات لتحسين رروف الحرية الدينية، بما في ذلكالضغط على الحكومة المصرية إلجراء المزيد من اإل

والقرارات التي تحظر ممارسة األقلية الدينية لشعائرهم، بما في ذلك البهائيين وشهود يهوه؛ وإزالة خانة الدين من وثائق 

 من الدستور؛ ( زإنشاء هيئة مستقلة لمحاربة التميي) 32الهوية الرسمية؛ وتمرير قوانين تتفق مع المادة 

 

 من قانون العقوبات التي تجرم ازدراء الدين أو التكفير، وإلى أن  91(و)ل المادة يحث الحكومة المصرية على إلغاء أو تعد

يتم تنفيذ ذلك، يجب أن توفر الضمانات الدستورية والدولية لسيادة القانون واإلجراءات القانونية الواجبة لهؤالء األفراد 

 ؛91(و)لفة المادة المتهمين بمخا

 

  الضغط على الحكومة المصرية لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف الطائفي من خًلل النظام القضائي وضمان أن

المسئولية عن الشئون الدينية ليست من اختصاص جهاز األمن الداخلي الذي يجب أن يتعامل فقط مع مسائل األمن القومي 

 العنف أو الدعوة إلى استخدامه؛ مثل القضايا التي تشمل استخدام

 

  ،الضغط على الحكومة المصرية لمواجهة دعاوى التحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين المنبوذين وغير المسلمين

بما في ذلك عن طريق مقاضاة رجال الدين الممولين من الحكومة الذين يحرضون على العنف ضد الطوائف المسلمة أو 

 . غير المسلمة

 

 غط على الحكومة المصرية لمواصلة مراجعة جميع الكتب المدرسية والمواد التعليمية األخرى إلزالة أي لغة أو الض

                                                                                                ي عزز من التعصب أو الكراهية أو العنف تجاه أي مجموعة من األشخاص على أساس الدين أو المعتقد، وإضافة  تحريض

ا في ذلك الحرية الدينية، إلى جميع المناهج المدرسية والكتب مفاهيم التسامح واحترام حقوق اإلنسان لجميع األفراد، بم

 المدرسية ومواد تدريب المعلمين؛

 

 تقديم الدعم إلصًلح التعليم وتقديم مبادرات لتدريب المعلمين؛ 

 

  تقديم الدعم لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني األخرى أو المنظمات غير الحكومية للتحسين من أوضاع حرية

 ين أو المعتقد لجميع المصريين؛ الد

 

 ص تركيز خاص، في تقاريرها السنوية إلى الكونجرس حول حقوق اإلنسان والحرية الدينية، على تقدم الحكومة يتخص

 :المصرية فيما يلي

 

o حماية األقليات الدينية؛ 
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o مقاضاة مرتكبي أعمال العنف الطائفية؛ و 

 

o منها الحكومة  جهات التمويللحصول على تمويل خارجي من تمكين المنظمات غير الحكومية المصرية من ا

 . األمريكية

 

 :معلومات رئيسية

 

من  26في حين تنص المادة . يحدد الدستور المصري أن اإلسًلم هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي مصدر أساسي للتشريعات

بشكل والمسيحيين واليهود فقط ممارسة شعائرهم ، ولكن بإمكان المسلمين "حرية المعتقد مكفولة للجميع"الدستور على أن 

مليون  91في المائة من سكان الدولة البالغ عددهم  91و 13ة بين   ن                               تتراوح نسبة عدد المسلمين الس  . وبناء أماكن العبادة علني

لمائة من نسبة السكان، في ا 83و 81وتتراوح نسبة المسيحيين بين  .ة أقل من واحد في المائة   ن                                نسمة، ويشكل المسلمون غير الس  

في المائة إلى طوائف أخرى مختلفة، بما في  7وتنتمي النسبة الكبيرة منهم إلى الكنيسة القبطية األرثوذكسية، وينتمي أقل من 

 يقل ويوجد ما ال. ذلك الكاثوليكية والبروتستانتية والمارونية واألرمنية الرسولية واليونانية والسورية األرثوذكسية واإلنجليكانية

 . يهودي 71من شهود يهوه، وحوالي  8.311من البهائيين وحوالي  7.111عن 

 

وفي الواقع أنجزت مصر عملية التحول . 7182                                                              وقد شهدت مصر تقدم ا وانتكاسات خًلل فترة تحولها السياسي منذ عام 

افقة على الدستور الجديد وتمت المو. 7182عقب اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في عام  7182السياسي في عام 

وفي أواخر . 7186                                                    ، وانتخب السيسي رئيس ا لجمهورية مصر العربية في مايو 7186بأغلبية ساحقة من خًلل االستفتاء في عام 

 . 7182                 مسيحي ا في يناير  22           عضو ا ويضم  392، أسفرت االنتخابات البرلمانية عن تشكيل مجلس نواب يضم 7183عام 

  

                                                                                          حكومة متواصلة لمكافحة التطرف واإلرهاب الذي يؤثر سلب ا على أوضاع حقوق اإلنسان وأنشطة المجتمع وما زالت جهود ال

واستمرت الحكومة في القضاء على المعارضة، على الرغم من أنها أطلقت سراح بعض السجناء السياسيين والمنشقين . المدني

لنظام السابق وأعضاء جماعة اإلخوان المسلمين وتعرض المؤيدون ل. 7182من السجن في عام وأخرجتهم اآلخرين 

                                                                                                            والصحفيون والناشطون العلمانيون والليبراليون وشخصيات المعارضة للمضايقات والسجن وتم إصدار أحكام ا صارمة عليهم 

س لها من بالسجن، بما في ذلك أحكام اإلعدام بحق أعضاء اإلخوان وغيرهم من اإلسًلميين وأحيانا بتهم سياسية وأمنية ال أسا

على جماعة اإلخوان المسلمين عن اعتقال عشرات اآلالف من الحكومة وأسفرت الحملة الصارمة التي شنتها . الصحة

الجمعيات والكًلم في  تأسيسوأعضائها، كما أنها انتهكت مجموعة كبيرة من حقوق اإلنسان، بما في ذلك حرية الصحافة 

وباإلضافة إلى ذلك، استمرت الحملة على المنظمات . الخوف لدى المصريين السياسة والتجمع، وأدى ذلك إلى زيادة مناخ

مما أدى إلى عمل تحقيقات  ،بما في ذلك منظمات حقوق اإلنسان التي تراقب أحوال الحرية الدينية ،المصرية غير الحكومية

 .جنائية ومضايقات وحظر سفر المدافعين البارزين عن حقوق اإلنسان

 

إلى مصر لتقييم أحوال الحرية الدينية  7182في يناير ( USCIRF)نة األمريكية للحرية الدينية الدولية وسافر وفد من اللج

                                                                                                          والتقى بمجموعة من المسئولين الحكوميين المصريين، فضًل  عن رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛ واألمام األكبر شيخ 

ثاني ورئيس الك نيسة القبطية األرثوذكسية وسفير الواليات المتحدة ومسئولي السفارة األزهر أحمد الطيب والبابا تاوادروس ال

 .اآلخرين؛ وأعضاء المجتمع المدني بمن فيهم الزعماء الدينيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان والمحامون
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 6102-6102أحوال الحرية الدينية 

 

ت كبيرة لمعالجة مجموعة من مخاوف الحرية ، خطا الرئيس السيسي وحكومته خطوا7186منذ عام  :التطورات اإليجابية

وأدلى الرئيس السيسي باستمرار ببيانات وتصريحات عامة جديرة باالهتمام تشجع على التسامح الديني واالعتدال،  .الدينية

في وأدان الهجمات الطائفية وساعد الضحايا وحث على تعديل الكتب المدرسية والخطاب الديني في المجتمع، وهو تحول هام 

  .النبرة والحديث عن الرؤساء السابقين

التقدم والتحديات "انظر أدناه في قسم )قانون جديد ينظم بناء الكنائس وتجديدها  7182وأقر البرلمان في شهر أغسطس من عام 

شهر سبتمبر من من الدستور واعتمده الرئيس السيسي في  723             وفق ا للمادة (                           مناقشة أكثر تفصيًل  للقانون" المستمرة للمسيحيين

وفي حين وجهت . وقد أيدت الطوائف القبطية األرثوذكسية والكاثوليكية واألنجليكانية وأعلنت دعمها الكامل للقانون. 7182عام 

المصريون أن ذلك خطوة ولون ئالمسبعض الجماعات المحلية والدولية لحقوق اإلنسان انتقادات لهذا القانون، وقد رأى 

كنتيجة  7182وشكل رئيس الوزراء شريف إسماعيل لجنة حكومية في يناير . وف التي طال أمدهاضرورية لمعالجة المخا

 . للقانون الجديد من أجل إضفاء الشرعية على العديد من الكنائس التي ال تزال غير مرخصة منذ صدور القانون

الممتلكات على أساس الدين أو المعتقد خًلل  واستمر إحراز تقدم في محاسبة مرتكبي الهجمات السابقة التي تستهدف األفراد أو

بتدمير أماكن العبادة المسيحية وغيرها من الهياكل الدينية على مدى السنوات القليلة الماضية تم إدانة عشرات الجناة و. العام

دانتهم بقتل           شخص ا تم إ 72عاما لـ  86أحكام بالسجن لمدة  7182وأيدت محكمة التمييز في فبراير . 7182خًلل صيف عام 

 .7182حسن شحاتة وهو رجل دين شيعي وثًلثة من أتباعه في يونيو 

                                                                     أو مراجعة أجزاء من الكتب المدرسية في المدارس االبتدائية، وال سيم ا كتب /استمرت وزارة التربية والتعليم في حذف و

سئولون خًلل زيارة اللجنة األمريكية للحرية وذكر الم.                                                               التربية اإلسًلمية التي تعتبر سبب ا في إرهار اإليديولوجية المتطرفة

ونشرت . 7177، أنه سيتم االنتهاء من مراجعة نصوص التعليم الديني بحلول عام 7182في يناير ( USCIRF)الدينية الدولية 

معلمين من أجل أدلة جديدة لل( اليونسكو)بمساعدة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  7182الحكومة المصرية في عام 

يتم مراجعة هذه األدلة بشكل دوري من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي عملت على أن و. تعزيز روح التسامح والتفاهم الديني

عملت وزارة التربية والتعليم وبيت العائلة ، 7182في عام و .                                                       تضع في نظام التعليم المصري مناهج ا أكثر تسامح ا وشموال  

بالتعاون مع كنائس الشريف من قبل األزهر  7188يان يضم أعضاء من كل األديان تم إنشاؤه في عام المصري، وهو ك

 . التعليممناهج مسيحية مختلفة، على تعزيز ثقافة التسامح بما في ذلك إصًلح 

 .سامح والتفاهم الدينيواصلت جامعة األزهر، وهي واحدة من مراكز التعلم السنية البارزة في العالم، عملها في الدعوة إلى الت

وقد فعلت ذلك بالتعاون مع وزارة األوقاف من خًلل تدريب األئمة ومن خًلل تدريس مناهج التعليم في المعاهد األزهرية التي 

ألف طالب جامعي في جميع أنحاء البًلد ومن خًلل استضافة حوالي  611تخدم نحو مليوني طالب ابتدائي وإعدادي وثانوي و

ويواصل األزهر تقييم التعديًلت في المناهج الدينية الخاصة به، ويشارك في لجنة مع ممثلين عن . من الخارجطالب  82.111

بيت العائلة المصرية ووزارة التربية والتعليم للعمل على أمور أخرى من بينها مراجعة النصوص المدرسية العامة والتوصية 

األزهر خًلل العام الماضي برعاية العديد من مؤتمرات األديان التي تناولت  وباإلضافة إلى ذلك، قام األمام األكبر شيخ. بها

 . الحرية الدينية أو شارك فيها، وقد زار الفاتيكان والتقى بالبابا فرنسيس في شهر مايو الماضي

الصادرة عن رجال ( ةالمراسيم الديني)وفيما يتعلق بتعديل الخطاب الديني في المجتمع، فإن الحكومة المصرية تراقب الفتاوى 

عبر اإلنترنت التي تتبنى آراء الصادرة الدين ودار اإلفتاء، وهي هيئة حكومية يرأسها المفتي األكبر، وتواصل التصدي للفتاوى 

وباإلضافة إلى . وتواصل وزارة األوقاف ودار اإلفتاء تدريب األئمة الكبار على مهارات إصدار فتاوى مسئولة ودقيقة. متطرفة
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سع مرصد األزهر، وهو اآلن في سنته الثانية، من جهوده لرصد ودحض األفكار المتطرفة المنتشرة على اإلنترنت بتسع        ذلك و  

 .لغات على األقل

قام األعضاء الذين ينتمون إلى تنظيم داعش بارتكاب (: داعش)الهجمات التي تشنها الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

ووقعت أول عملية . دف قتل األفراد على أساس الدين أو المعتقد خًلل الفترة التي شملها التقريرعمليات إرهابية في مصر تسته

، وأعلن مسئوليته عن مقتل األب رفائيل موسى الذي 7182قتل طائفي أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنها في مصر في يونيو 

وقام أحد أفراد تنظيم داعش في شهر  .مال سيناءكان قد حضر لتوه اجتماع في كنيسة في محافظة العريش وهي عاصمة ش

                                                                                                         نوفمبر الماضي بقطع رأس رجل دين صوفي ي دعى سليمان أبو حراز، في شمال سيناء وأخرج شريط فيديو زعم فيه أن رجل 

 .                                   الدين كان كافر ا ومارس أعمال السحر

 

ديسمبر الماضي  88ن الهجوم الذي وقع في أعلن أحد األعضاء المنتمين لتنظيم داعش في شهر ديسمبر الماضي مسئوليته ع

على كنيسة القديس بولس وكنيسة القديس بطرس بالقرب من كاتدرائية سانت مارك القبطية األرثوذكسية، مما أسفر عن مقتل 

على أربعة  7182وألقي القبض وفي شهر يناير من عام .      شخص ا 31                                           شخص ا، معظمهم من النساء واألطفال وجرح حوالي  79

وأشاد المجتمع القبطي بالرئيس السيسي لتوجيهه السلطات الحكومية إلصًلح .                                       ص على األقل وما زال التحقيق جاري ا معهمأشخا

 . عقد بعد أقل من شهر                                                                                     األضرار التي لحقت بالكاتدرائية بأسرع وقت ممكن لعدم تأثر احتفاالت أعياد الميًلد التي ست  

، قتلت الجماعة التابعة لتنظيم داعش المعروفة باسم الدولة اإلسًلمية في سيناء 7182وعلى مدى ثًلثة أسابيع من شهر فبراير 

عشرات العائًلت إلى اإلسماعيلية بسبب عمليات القتل التي  هربو. أو والية سيناء سبعة مسيحيين على األقل في العريش

. سر بحلول نهاية الفترة التي شملها التقريرووفرت السلطات الحكومية والكنائس المحلية أماكن إقامة مؤقتة لتلك األ. وقعت

  .في شهر فبراير الماضي شريط فيديو على اإلنترنت يتوعد فيه بقتل جميع المسيحيين في مصر" داعش"                 ونشر أيض ا تنظيم 

ا في زادت الحكومة من سيطرتها على جميع المؤسسات الدينية اإلسًلمية بم :الرقابة الحكومية وتنظيم المؤسسات اإلسالمية

ويبرر المسئولون المصريون هذه  .7182ذلك المساجد واألوقاف الدينية منذ اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 

واألئمة غير الخريجين  .ضرورية لمواجهة التطرف ومنع التحريض على العنف الصادر من المساجد االلوائح والتنظيمات بأنه

بالعمل من قبل وزارة األوقاف ال ي سمح لهم بالدعوة في المساجد ويمكن أن تؤدي دروس الدعوة .                                                                               من األزهر الم رخص لهم 

راقب خطب الجمعة                      نظم وزارة األوقاف وت      وت  . والوعظ بدون ترخيص إلى السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو دفع غرامة مالية

وتقوم الحكومة بتعيين جميع األئمة من المسلمين السنة وتدفع . يتبعوا محتوى الخطبة الذي وافقت عليه الحكومةومن المتوقع أن 

  .رواتبهم، وتقبل وزارة األوقاف جميع التصاريح لبناء مساجد جديدة

 

شاركة الرئيس السيسي أثنى القادة المسيحيون خًلل هذا العام على م :التقدم والتحديات المستمرة التي تواجه المسيحيين

النشطة مع المجتمع، بما في ذلك حضوره للسنة الثالثة على التوالي في حفلة عيد الميًلد القبطي في كاتدرائية الكنسية المرقسية 

في العاصمة اإلدارية دولة وخًلل تلك الزيارة أعلن الرئيس السيسي أن الحكومة ستبني أكبر كنيسة ومسجد في ال. بالقاهرة

إعادة بناء وإصًلح  7182وباإلضافة إلى ذلك أنجزت الحكومة بحلول مطلع عام . 7181ة بالقاهرة الجديدة بحلول عام الجديد

. بعد اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي 7182كنيسة تم تدميرها أو إتًلفها من قبل الهجمات المتطرفة في صيف عام  32

خًلل العطل الدينية الهامة، في بعض أنحاء البًلد ن قوات حماية الكنائس وعًلوة على ذلك، زودت أجهزة األمن المصرية م

 . مما قلل من الخوف وانعدام األمن بين أفراد المجتمع القبطي
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باعتماد القانون الجديد الذي ينظم بناء  7182رحبت الطوائف األرثوذكسية والكاثوليكية واألنجليكانية في شهر أغسطس 

عد القانون الجديد على تبسيط عملية الحصول على الموافقات والتصاريح ويحدد اإلجراءات والجداول ويسا. الكنائس وصيانتها

وقد رأت بعض جماعات حقوق اإلنسان المصرية . الزمنية ويتطلب من المحافظين إنهاء جميع الطلبات في غضون أربعة أشهر

ذكرت بعض المجموعات أن القانون يسمح للمحافظين برفض  فعلى سبيل المثال،.                                         والدولية أن القانون سيكون مقيد ا ومميز ا

بعدد المسيحيين  بط بناء الكنائس                                                                              إعطاء تصاريح بناء الكنائس بدون طرح أي وسيلة واضحة لًلعتراض على هذا القرار؛ ور  

وال ". للمجتمع بالسلم العام"في المنطقة، ويتضمن أحكاما تسمح للسلطات بمنع إعطاء تراخيص البناء إذا كان منحها سيضر 

 .لوائح منفصلةهناك من أن يكون                                                                                  يزال آخرون يقولون إنه يجب أن يكون هناك قانون موحد يحكم جميع أماكن العبادة، بدال  

 

ا                                                                                                               وعلى الرغم من التقدم الملحور في مجاالت أخرى، زاد عدد الهجمات العنيفة التي تستهدف المسيحيين وممتلكاتهم، وال سيم  

فعلى سبيل المثال، جرد حشد من األشخاص في شهر مايو الماضي في المنيا امرأة . ارنة مع العام السابقفي صعيد مصر بالمق

                                                                        عام ا من مًلبسها وقاموا بجرها في الشوارع بعد اتهام ابنها بإقامة عًلقة غير  21مسيحية تدعى سعاد ثابت وتبلغ من العمر 

وألقي القبض على ثًلثة رجال . د من األشخاص منازل مسيحية عديدةوباإلضافة إلى ذلك، أحرق حش. شرعية مع امرأة مسلمة

وعقب االستئناف، أعاد وكًلء النيابة فتح القضية في  .7182عنهم في يناير تم اإلفراج في البداية ووجهت إليهم هذه التهم ولكن 

                                  رب الرئيس السيسي عن تعاطفه شخصي ا وأع. شهر فبراير وأعادوا توجيه التهم إلى الرجال الثًلثة؛ وال تزال القضية مستمرة

حرقت منازل مسيحية                                                  واعتدى حشد من األشخاص على أسر قبطية في المنيا وأ  . سعاد ثابت بعد تعرضها لهذه المحنة/ مع السيدة

وطلبت جماعة . لى كنيسةبني إوحضانة مسيحية لمرحلة ما قبل المدرسة بعد أن انتشرت شائعات تشير بأنها تعتزم تحويل الم

وقد دمر . فرد في سوهاج بناء كنيسة، مما أثار غضب البعض في المجتمع اإلسًلمي الذي يعيشون فيه 7111قبطية مكونة من 

وأصابوا أربعة مسيحيين على األقل وقطعوا إمدادات المياه والطاقة وسرقوها ممتلكات المسيحية القبطية الالسكان المحليون 

                                                وقد صرح مصدر مسئول بأن ثمانية عشر شخص ا اعتقلوا . سيارات اإلطفاء إلى القريةوأقاموا حواجز على الطرق لمنع دخول 

 . في هذه األحداث؛ وال تزال القضية مستمرة

 

وفي حين أن الحكومة قد أحرزت بعض التقدم في محاسبة بعض المتهمين بارتكاب الهجمات الطائفية، وال يزال مرتكبي العنف 

                                              وعًلوة على ذلك بدال  من السعي لتحقيق العدالة من .                                    اب، وهذا ي عزز مناخ اإلفًلت من العقابالطائفي اآلخرين هاربين من العق

خًلل سيادة القانون في بعض الحاالت، ال تزال السلطات المصرية المحلية، وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر، تواصل 

ات المحلية والزعماء الدينيون المسلمون وأساءت السلط. بين المسلمين والمسيحيين" للمصالحة العرفية"عقد جلسات 

 تصالحوالمسيحيون في بعض الحاالت استخدام جلسات المصالحة هذه إلجبار الضحايا على التخلي عن مطالباتهم بأي وسيلة 

فعلى سبيل المثال، تم إجبار بعض األسر . وقد زعمت جماعات حقوق اإلنسان بأن جلسات المصالحة تضر بالمسيحيين. قانونية

 . المسيحية على مغادرة قريتها وبيع ممتلكاتها نتيجة لجلسات المصالحة

 

                                                                                                                    وعًلوة على ذلك، فإن القوانين والسياسات التمييزية التي ال تزال قائمة تؤثر سلب ا على المسيحيين، بما في ذلك قانون ازدراء 

المولدون في مصر الذين تحولوا إلى المسيحية ولم يغير المسلمون . وحدود ترك الدين اإلسًلمي( انظر القسم التالي)األديان 

.                                                                                                          انتمائهم الديني على وثائق الهوية حتى اآلن، ويواجه هؤالء المتحولون أيض ا في كثير من الحاالت عداء اجتماعي شديد
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وباإلضافة إلى ذلك، على الرغم من انخفاض عدد حوادث االختطاف من أجل الحصول على فدية وابتزاز المسيحيين في 

 . سنوات األخيرة، إال أنها ال تزال مستمرة في أجزاء من الدولة وعلى وجه الخصوص في صعيد مصرال

 

السخرية أو "من قانون العقوبات المصري على المواطنين  91( و)تحظر المادة  :قانون ازدراء األديان وحدود التحول الديني

هذا أو اإللحاد الحتجاز " ازدراء األديان"وتستخدم السلطات قانون ". إهانة األديان السماوية أو التحريض على الفتنة الطائفية

ومقاضاة وسجن أعضاء الجماعات الدينية التي تنحرف ممارساتها عن المعتقدات اإلسًلمية السائدة أو التي يزعم أن أنشطتها 

ا  7183في شهر يناير أصدر الرئيس السيسي و. للخطر أو تسيء إلى اليهودية أو اإلسًلم" التناسق الطائفي"تعرض          مرسوم 

  .يسمح للحكومة بحظر أي منشورات أجنبية تعتبر مسيئة للدين

 

في حين أن غالبية التهم تكون موجهة ضد . وانخفض عدد حاالت ازدراء األديان خًلل العام الماضي مقارنة بالعام السابق

مة بالسجن الزدراء الدين كانوا مسيحيين ومسلمين شيعة                                                 ة، إال أن معظم األ شخاص الذين حكم عليهم من قبل محك  ن               المسلمين الس  

 .ويمكن أن تؤدي اإلدانة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ودفع غرامة مالية. وملحدين

 

التشهير "بالسجن ثًلث سنوات بتهمة  7182                                                                         فعلى سبيل المثال، ح كم على الكاتبة والشاعرة المصرية فاطمة ناعوت في يناير 

وخفضت محكمة استئناف حكمها . ى موقع فيسبوك والذي انتقدت فيه طقوس ذبح الحيوانات خًلل عيد المسلمينعل "باإلسًلم

 . في نوفمبر بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ

 

بسبب الدين بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ازدراء  7182كم على أربعة من المراهقين األقباط المسيحيين في فبراير    ح  

؛ 7183وقد ألقي القبض عليهم وعلى مدرسهم واتهموا في أبريل . تصوير شريط فيديو قصير خاص يسخر من تنظيم داعش

وفر الشباب األربعة من . وتم طردهم من قريتهم 7183وحكم عليهم بالسجن لمدة ثًلث سنوات في محاكمة منفصلة في ديسمبر 

   .سويسراويقال أنهم طلبوا اللجوء في  7182مصر في أبريل 

 

من السجن بعفو رئاسي قبل أن ينهي  7182وتم إطًلق سراح إسًلم البحيري وهو مقدم برنامج تلفزيوني معروف في نوفمبر 

وكان قد حكم عليه بالسجن . بسبب التعليقات التي أدلى بها عن اإلسًلم في برنامجه" اإلساءة إلى الرموز الدينية"عقوبته بتهمة 

 . 7183وتم تقليل هذا الحكم إلى سنة واحدة في ديسمبر  7183و لمدة خمس سنوات في ماي

 

للتهكم " ازدراء الدين"بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب  7182                                                  ح كم على رجل الدين السني محمد عبد هللا نصر في فبراير 

 .          ناف معلق اعلى تفسيرات مختلفة للنصوص القرآنية على موقع الفيسبوك؛ وإنه ال يزال في السجن وال يزال االستئ

وتعرض الملحدون المصريون في السنوات األخيرة إلى اتهامات كبيرة بخصوص ازدراء األديان، فضًل عن تزايد التحرش 

                               فعلى سبيل المثال، أ دين الناشط . المجتمعي ورهرت مبادرات حكومية مختلفة ترعاها الحكومة المصرية لمكافحة اإللحاد
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                                                        غيابي ا بالسجن ثًلث سنوات بتهمة ازدراء األديان من أجل نشر  7182نترنت في فبراير مصطفى عبد النبي الذي يعمل عبر اإل

في  الرياضةووباإلضافة إلى ذلك، شاركت وزارتا األوقاف والشباب . معلومات عن اإللحاد على صفحته على موقع الفيسبوك

 .باب المصريالسنوات القليلة الماضية في حملة وطنية لمكافحة انتشار اإللحاد بين الش

 

. مذهب البهائيين وشهود يهوه 8921وقد حظرت القرارات الرئاسية منذ عام  :البهائيون وشهود يهوه والمسلمون الشيعة

. ونتيجة لذلك، فإن البهائيين الذين يعيشون في مصر غير قادرين على التجمع لممارسة أنشطتهم الدينية العامة أو المشاركة فيها

سًلمية في األزهر فتاوى على مدار السنين يحث على استمرار حظر ممارسات الطائفة البهائية ويدين أصدر مركز البحوث اإل

" األخطار المتزايدة"وقامت وزارة األوقاف في السنوات األخيرة برعاية ورش عمل عامة للتوعية حول . أعضائها كمرتدين

عترف به في مصر، فإن البهائيين المتزوجين ال يستطيعون وحيث أن زواج البهائيين غير م. لنشر االعتقاد البهائي في مصر

الحصول على بطاقات الهوية، مما يجعل من المستحيل إجراء معامًلت يومية مثل المعامًلت المصرفية أو التسجيل في 

 . المدارس أو تملك السيارات أو المنازل

 

           شخص ا، على  21ل خاصة في مجموعات تضم أقل من وسمحت الحكومة لشهود يهوه في السنوات األخيرة باالجتماع في مناز

                                                                        وال ي سمح لشهود يهوه ببناء أماكن عبادة خاصة بهم أو استيراد كتبهم المقدسة . الرغم من طلبهم زيادة عدد أفراد االجتماع

د أنشطتهم األمن خًلل العام الماضي مضايقة شهود يهوه واستجوابهم من خًلل رصولو ئمسوواصل . والمواد الدينية األخرى

 .واتصاالتهم

 

تهامات بازدراء األديان وكذلك حمًلت حكومية لمواجهة اإلسًلم الوتعرض أعضاء الطائفة الشيعية في السنوات األخيرة 

بمنع الطائفة الشيعية من  7182وباإلضافة إلى ذلك قامت وزارة األوقاف في أكتوبر . الشيعي في األماكن العامة والمساجد

 . في مسجد الحسين بالقاهرة االحتفال بعاشورة

 

، استمرت المواد التي تشوه اليهود وغيرهم من المحتويات 7182في عام : الجماعات المعادية للسامية والجماعات اليهودية

وفشلت . المعادية للسامية في الظهور في وسائل اإلعًلم المصرية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل اإلعًلم شبه الرسمية

                                                                                                          لمصرية ووفق ا لوزارة الخارجية في اتخاذ خطوات كافية لمكافحة معاداة السامية في وسائل اإلعًلم التي تسيطر عليها السلطات ا

وأصبحت الجالية اليهودية التي كانت مزدهرة في مصر منذ عشرات السنين في منتصف القرن . الدولة ووسائل اإلعًلم الخاصة

تلكات مشتركة، بما في ذلك المعابد اليهودية في القاهرة واإلسكندرية وتدفع وهي تمتلك مم. العشرين على وشك االنقراض

وعلى الرغم من أن بعض العقارات قد تم تجديدها خًلل العام، فإن . الصيانة الًلزمة بشكل كامل من خًلل التبرعات الخاصة

 .أو التجديد/بحاجة إلى الترميم و التجمعالعديد من مواقع 

 

 حدةسياسة الواليات المت

 

على تعزيز العًلقات الثنائية القوية واستمرار التعاون العسكري  ركزت سياسة الواليات المتحدة لسنوات عديدة تجاه مصر

. 8929ومكافحة اإلرهاب والحفار على االستقرار اإلقليمي والحفار على اتفاقات كامب ديفيد للسًلم التي أبرمت في عام 
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                                                                                ليف ا رئيسي ا في المنطقة، وال تزال من بين الدول الخمسة األفضل في العالم التي تحصل واعتبرت اإلدارات المتعاقبة مصر ح

مليار دوالر من التمويل العسكري  8.2مصر  7182ويمنح قانون االعتمادات المالية للسنة المالية . على المساعدات األمريكية

إلى االنتقاد الدوري لسجل مصر في مجال حقوق اإلنسان وباإلضافة . مليون دوالر لصناديق الدعم االقتصادي 831األجنبي و

خًلل الفترة التي شملها التقرير، أعربت إدارة أوباما عن رأي مفاده أن إنكار حقوق اإلنسان األساسية يوفر الظروف التي يمكن 

 . أن تؤدي إلى نمو التطرف العنيف

 

انتخابات فوزه لرئيس المنتخب دونالد ترامب وهنئه بعد وكان الرئيس السيسي من بين أول رؤساء الدول الذين اتصلوا با

                                                                        وتحدث الرئيس ترامب هاتفي ا مع الرئيس السيسي خًلل األسبوع األول من عمله حول . 7182الرئاسة األمريكية في نوفمبر 

ا الرئيس ترامب كما دع. تعميق العًلقات الثنائية في عدة مجاالت، بما في ذلك مكافحة اإلرهاب والتطرف في مصر والمنطقة

 .الرئيس السيسي لزيارة دولته

 

                       ، شروط ا على المساعدات 7182، وهو قانون االعتمادات الموحد للسنة المالية 882-886وقد وضع القانون العام رقم 

األمر  وعلى وجه التحديد، تطلب. األمريكية لمصر فيما يتعلق بالحدود المفروضة على حقوق اإلنسان بما في ذلك الحرية الدينية

من وزير الخارجية أن يشهد بأن مصر اتخذت خطوات للنهوض بالعملية الديمقراطية وحماية حرية التعبير وحماية حقوق 

                                                                     غير أن القانون أذن لوزير الخارجية أيض ا بتقديم المساعدة لمصر إذا رأى . المرأة واألقليات الدينية وقامت بعمل تدابير أخرى

في أول األمر  وباستخدام عملية االعتمادات، كفل الكونجرس. من القومي للواليات المتحدةأن المساعدة مهمة لمصالح األ

الديمقراطية وأنشطة الحكم ال تخضع لموافقة مسبقة من قبل حكومة أي بلد "اإلشارة إلى مصر من خًلل لغة تشريعية أن 

 ". أجنبي

 

على تسليم أنظمة أسلحة مختارة  7182لذي فرض في أكتوبر أنها سترفع الحظر ا 7183وأعلنت الحكومة األمريكية في عام 

في  7183وأقر وزير الخارجية جون كيري في مايو . ومواصلة التمويل العسكري األجنبي وصناديق الدعم االقتصادي لمصر

ن اإلدالء بهذه وعلى الرغم م. تقرير للكونجرس بأن استئناف المساعدات لمصر كان في مصلحة األمن القومي للواليات المتحدة

وباإلضافة إلى ذلك، أشار .                                                                  ل إلى أن المسار العام لحقوق اإلنسان والديمقراطية في مصر كان سلبي اصالشهادة، إال أن التقرير تو

، على الرغم من أن هذه الحماية كانت "اتخذت خطوات لتحسين حقوق األقليات الدينية وحمايتها"التقرير أن الحكومة المصرية 

، "بازدراء األديان"الحكومة تواصل مقاضاة األفراد المدانين "ديانات اإلسًلم والمسيحية واليهودية، إال أن  معتنقي تقتصر على

 ". وال تزال محاسبتهم عن الجرائم الطائفية الماضية تسبب إشكالية كبيرة

 

ن إثارة مجموعة من المخاوف المتعلقة ووفقا لوزارة الخارجية، فإن المسؤولين على جميع مستويات الحكومة األمريكية يواصلو

وتدعم السفارة األميركية مشاريع التنمية المجتمعية الرامية إلى تشجيع التسامح الديني . بالحرية الدينية مع نظرائهم المصريين

دينيين الشباب والتفاهم                                                                                                      فضًل  عن تنفيذ برامج التبادل وتقديم دعم المنح المباشر للمشاريع الرامية إلى تعزيز التسامح بين القادة ال

 .بين األديان والحوار بين األديان والمشاركة المدنية والسياسية من جانب الشباب المهمشين

 

 :زغبي. بيان إضافي من نائب الرئيس جيمس جيه
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اتجاهين هذا العام بأن الحكومة المصرية تتحرك في وقت واحد في ( USCIRF)تقر اللجنة األمريكية للحرية الدينية الدولية 

وفي الوقت نفسه، شهدت مصر . وكانت هناك العديد من المبادرات الهامة لدعم المجتمع المسيحي القبطي في الدولة. متباينين

حملة قمع واسعة النطاق لحقوق اإلنسان بما في ذلك حريات التجمع والصحافة والحديث في السياسية والتي تستهدف ليس فقط 

 .                                                                                   حظورة اآلن ولكن عدد ا من المؤسسات المدنية والمنظمات العلمانية لحقوق اإلنسان والناشطينجماعة اإلخوان المسلمين الم

                                                                                                                   واعترافا بهذه التطورات، أيدت قرارنا بعدم إعًلن مصر كدولة مثيرة للقلق، ألنه لم يعد مناسب ا لتعريفها كدولة مثيرة للقلق 

نفسه، أوافق على أن من المًلئم أن يعرب تقرير هذا العام عن بالغ  وفي الوقت(. IRFA)بموجب قانون الحرية الدينية الدولية 

                                                  ونحن ندرك أن االعتقاالت الجماعية والقمع الم مارس ضد . قلقه إزاء سياسات الحكومة المصرية المؤسفة تجاه حقوق اإلنسان

في نهاية المطاف جهود مصر الرامية المجتمع المدني ال يسهم إال في تهيئة مناخ ينمو فيه التطرف والعنف الطائفي مما يهدد 

 .                            لق مجتمع أكثر شموال  وتسامح اإلى خ

 

 


