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مستقلة تحظى بتأیید من الحزبین   مفوضیةاألمریكیة؛ وھي  حكومیة فدرالیة تابعة للوالیات المتحدة ھي مفوضیة)  USCIRFالدولیة ( للحریات الدینیة الوالیات المتحدة مفوضیة
للحریات الدینیة   الوالیات المتحدةمفوضیة وتعتمد  خارج الوالیات المتحدة بوجھ عام.  المعتقد(الجمھوري والدیمقراطي)، وتعمل على رصد ممارسة الناس حقوقھم في حریة الدین و

خارج   المعتقد و احریة الدین  تطال، على المعاییر الدولیة في رصدھا االنتھاكات التي 1998لصادر عام ) اIRFAالدولیة، التي أُنشئت بموجب قانون الحریات الدینیة الدولیة (
م كذلك التوصیات بشأن السیاسات إلى الرئیس ووزیر الخارجیة والكونغرس في الوالیات المتحدة. ئة  للحریات الدینیة الدولیة ھی  الوالیات المتحدة مفوضیة الوالیات المتحدة، وتُقّدِ

ثمرة عمل دؤوب اضطلع بھ المفوضون وفریق من   2021لعام  مفوضیةھذا التقریر السنوي الذي أعدتھ ال بوزارة الخارجیة األمریكیة. مرتبطةمستقلة وقائمة بذاتھا، ولیست 
ورغم أن ھذا التقریر  ة بشأن السیاسات إلى الحكومة األمریكیة.الموظفین المحترفین طیلة عاٍم كامٍل بقصد توثیق االنتھاكات التي تحدث على أرض الواقع وتقدیم توصیات مستقل

، إال أنھ یتضمن بعض األحداث المھمة التي 2020یشمل األحداث التي وقعت في المدة ما بین شھري كانون الثاني (ینایر) وكانون األول (دیسمبر) من عام  2021السنوي لعام 
للحریات  الوالیات المتحدة  مفوضیةأو االتصال مباشرةً ب ھنا ، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني مفوضیةولالطالع على المزید من المعلومات عن ال ھذه المدة.  قبل أو بعدوقعت 

 ). 202- 523-3240الدینیة الدولیة على الرقم: (

 

 النتائج الرئیسیة: 

، على نحو ما كانت علیھ في 2020ظلت أوضاع الحریات الدینیة في مصر، في عام 
فما زالت أعمال العنف التي یرتكبھا المتطرفون اإلسالمیون   السابق إلى حد بعید؛

ذلك بوتیرة أقل   والھجمات الغوغائیة على المسیحیین تُمثِّل تھدیدات جسیمة؛ وإن كان
ا كانت علیھ الحال في األعوام السابقة. ظلت التفاوتات الدینیة فرغم بعض التحسن،   ِممَّ

، إذ ما زال المسیحیون األقباط وغیرھم  المنھجیة مثبتة في الدولة والمجتمع المصري
 من األقلیات الدینیة في البالد یعانون من التعصب والتمییز الدیني بمختلف صورھما.

من ناحیة التوجھات البنَّاءة، فقد واصل الرئیس عبد الفتاح السیسي وغیره من   أما
ا ة الدینی یةمسؤولي الدولة الدعوة إلى الشمول ؛ وإن كان ذلك على نحو أقل وضوًحا ِممَّ

مرة  حضر كانت علیھ الحال في العامین الماضیین. ومن ذلك أن الرئیس السیسي قد
وفي عام  أخرى قداس عید المیالد لألقباط األرثوذكس في شھر ینایر (كانون الثاني). 

الكنائس والمباني الخدمیة؛ وھي اللجنة التي تتبع   سجیلاللجنة العلیا لت وافقت ،2020
عقاًرا قائًما بالفعل؛ وھو ما یُمثِّل انخفاًضا كبیًرا  388 سجیلمجلس الوزراء، على ت

وبذلك، تكون اللجنة  .2018في عام  627و  2019في عام  785ارنًة بعدد قدره مق
طلبًا (أي بنسبة قدرھا   5,515من أصل  سجیلطلب للت 1,800قد وافقت على 

، والذي یُعَرف  2016) لعام 80%) كانت اللجنة قد تلقتھا منذ إقرار القانون (32.6
لمحاكم في عدد من القضایا الكبرى  كذلك، خلصت ا  باسم قانون بناء وترمیم الكنائس.

إلى إدانة مرتكبي أعمال العنف المصحوب بدوافع دینیة. ومن ذلك الحكم الذي صدر  
عاًما بتھمة  15في شھر یونیو (حزیران) بإدانة سبعة أفراد والحكم علیھم بالسجن 

وأصدرت إحدى محاكم االستئناف، في  .2013إحراق إحدى الكنائس في الجیزة عام 
حق المسیحیین في اتباع سننھم الخاصة في توزیع   بتأیید  مایو (أیار)، حكمھا شھر 

د عززت المبادرات المحلیة وق المیراث، ومنھا المساواة بین الجنسین في ھذا الشأن. 
التي جاءت في كثیر من األحیان بإذن صریح ودعم مباشر من الحكومة  –والدولیة 

الجھود الرامیة إلى ترمیم بعض المواقع األثریة الدینیة التي تخص غیر  –المصریة 
مقابر البساتین في القاھرة؛ وھي من أقدم   ترمیم  المسلمین، ومن ذلك اكتمال مشروع 

  مقابر الیھود في العالم.

غیر أن السلطات المصریة ما زالت تقترف أشكاالً مختلفة من االنتھاكات الممنھجة 
فما زالت قضایا  لطرف عنھا.والمتجددة بشأن الحریات الدینیة، أو ما زالت تغض ا

غیر المسلمین وكذلك المسلمین الذین  تؤثر بشكل غیر متناسب على األدیان تجدیف 
مذھب  ال ذات  إلسالملرسمی�ا قبولة ر الدولة أن معتقداتھم تخرج عن التفسیرات المعتبت

السیاسات النافذة  ویظل التمییز الدیني منتشًرا في البالد، ومنھ التفاوت في  .يالسن
بشأن دور العبادة، ونقص الفرص المتاحة لغیر المسلمین للعمل في قطاعات الخدمة  

الحكومیة األساسیة، وتضییق أمن الدولة على المسلمین الذین تحولوا عن دینھم،  
ومن ذلك،   وتكرار حوادث العنف الغوغائیة ضد المسیحیین، وبخاصٍة في األریاف.

غیر   إقصاء عن 2020بعض التقاریر قد كشفت في عام على سبیل المثال، أن  
المسلمین من قائمة الالعبین في المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، وذلك في  

 مخاوفھا المستمرة منذ أمد بعید 31Tئف القبطیة تكشف فیھ عن  الوقت الذي ما زالت الطوا
بارھن  بشأن احتماالت اختطاف المتطرفین اإلسالمیین النساء المسیحیات بقصد إج 

في   شخاصوفي شھر دیسمبر (كانون األول)، ھاجم بعض األ على اعتناق اإلسالم.
ین آخرین؛ وھي الواقعة  حتى الموت وأصابوا اثن وطعنوه اإلسكندریة رجالً مسیحی�ا

ح حادثة طائفیة. وجاءت أعمال العنف ضد األقباط في قریتي   التي كانت على ما یُرجَّ
دبوس والبرشا في محافظة المنیا، في شھري أكتوبر (تشرین األول) ونوفمبر  

(تشرین الثاني)، لتكشف عن استمرار إفالت الجناة في حوادث العنف الطائفي من 
تنتھي كل واقعة منھا بما یُعَرف باسم «جلسة الصلح العرفیة»  العقاب في مصر؛ إذ

 التي یخرج الجناة منھا ُمبرأین من المسؤولیة.

رة بشأن تحقیق التوازن بین األمن الداخلي،   وما زالت الحكومة المصریة ُمقّصِ
معدل الفقر   انخفاض31T، رغم  والتنمیة االقتصادیة 31Tوحمایة الحقوق األساسیة للمواطنین،  

وما زالت قوات األمن تكابد في محاربة  . 2020% في عام 3فیھا بنسبة بلغت نحو  
عراق والشام (داعش) في شمال سیناء، التي أعلنھا  تنظیم الدولة اإلسالمیة في ال

 رجالً  اختطافھ31Tعملیاتھ ضد القوات الحكومیة والمدنیین، ومنھا  ونفّذ «والیة سیناء»،
ورغم أن حوادث   من األقباط في مدینة بئر العبد في شھر نوفمبر (تشرین الثاني).

ارتكاب اإلسالمیین المتطرفین ألعمال العنف قد قلت وتیرتھا في أماكن أخرى من 
بمكافحة اإلرھاب لقمع   تتذرع  ، إال أن الحكومة ما زالت2020البالد في عام 

الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان والحریات الدینیة وغیرھم من أعضاء  
 منظمات المجتمع المدني؛ بل إنھا قد حاكمت بعًضا منھم أمام محاكم أمن الدولة.

ا مع ما تبدیھ الحكومة من تأكیدات على سعیھا  وتتناقض تلك األفعال تناقًضا صریحً 
قانون تنظیم ممارسة العمل  إقرارھا إلى تحسین أحوال المجتمع المدني، والتي شملت

  .2019األھلي في صیغتھ المعدلة عام 
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 التوصیات المقدمة إلى الحكومة األمریكیة

، لدى وزارة الخارجیة األمریكیة، لتورطھا في ارتكاب انتھاكات جسیمة بحق الحریات الدینیة، أو  (Special Watch List)وضع مصر على «قائمة الرصد الخاص»  •
 ). IRFAالحریات الدینیة الدولیة (لتغاضیھا عن ارتكاب تلك االنتھاكات؛ وذلك بموجب ما یقضي بھ قانون 

). اتخاذ خطوات جادة لوضع حد لمجالس الصلح العرفیة التي طالما استُخِدمت لتسویة حوادث العنف الغوغائي الطائفیة؛ على أن یكون ذلك 1حث الحكومة المصریة على:  •
). وإقرار القوانین 4). وحذف خانة الدیانة من مستندات إثبات الھویة الرسمیة؛ 3شھود یھوه؛ ). وإلغاء القرارات التي یُحَظر بموجبھا اتباع البھائیة و2اإلنھاء على مراحل؛ 
(و) من قانون العقوبات، والتي تعاقب على «تحقیر أو ازدراء أحد األدیان السماویة أو الطوائف   98). وإلغاء المادة 5) من الدستور المصري؛ 53بما یتفق مع المادة (

  حد لتلك األحوال التي ینفذ بشأنھا ھذا القانون، وتمكین المتھمین في تلك القضایا من الخروج بكفاالت. –في غضون ذلك  –لى أن یُوَضع المنتمیة إلیھا»، ع

 . 2016) لعام 80الكنائس بموجب القانون ( سجیل حث مصر على التعجیل بإصدار الموافقات على ت •

في جمیع أنحاء البالد وإصالح المناھج في  ةالدینی یةالتي تدعم الجھود التي تقصد إلى تعزیز المزید من الشمولتخصیص حصة من المساعدات األمریكیة لوضع البرامج  •
  المدارس العامة وتدریب المعلمین.

غ  • صریح لإلفراج عن أي تمویل من برامج التمویل  إجراء مراجعة تامة لجمیع المساعدات األمریكیة التي تُقدَّم إلى مصر، وإلزام وزارة الخارجیة األمریكیة بتقدیم ُمسّوِ
ت ) مما ُحِجب في السابق، مع الكشف عن مبرراتھا بشأن اعتمادھا التقدم الذي تُحِرزه مصر بشأن تعزیز حقوق اإلنسان وتحسین أحوال الحریاFMFالعسكري األجنبي ( 

  الدینیة.

 

 
 

 معلومات مرجعیة 
ف الدستور المصري اإلسالم بوصفھ الدین الرسمي للدولة، ومبادئ الشریعة   یُعّرِ

) منھ على أن «حریة االعتقاد 64وتنص المادة ( بوصفھا مصدر التشریع األساسي.
  المسلمین والمسیحیین والیھود ال یستطیع أن یمارسمطلقة»، إال أن أحًدا من غیر 

ومن بین سكان مصر البالغ عددھم   شعائره الدینیة عالنیةً أو أن یبني دوًرا للعبادة.
ل السُّنَّة   104 في حین تبلغ نسبة  من عدد السكان، % 90نحو 31Tمالیین نسمة، یُشّكِ

لون نحو   %.1المسلمین من غیر السُّنَّة، ومنھم الشیعة، أقل من  أما المسیحیون فیُشّكِ
%، ومعظمھم من أتباع الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة، في حین یتبع البقیة  10

والمارونیة،  طوائف مختلفة، منھا الكاثولیكیة، واإلنجیلیة، واإلنجیلیة البروتستانتیة،  
 والرسولیة األرمنیة، والرومیة األرثوذكسیة، والسریانیة األرثوذكسیة، وغیرھا.

من شھود یھوه،    1500بھائي، ونحو  2000وفي مصر، أیًضا، ما ال یقل عن 
 یھودیًا.  20وأقل من 

 القمع القانوني واألمني
المصالح المتصاعد ألعضاء منظمات المجتمع المدني في مصر عن  القمع أظھر

ففي شھر نوفمبر   حریات الدینیة وحقوق اإلنسان بمفھومھا الواسع.المتداخلة لل
وكریم عنارة وجاسر عبد   محمد بشیر كالً مناعتقلت قوات األمن  )،  (تشرین الثاني

الرازق، وثالثتھم أعضاء في المنظمة غیر الحكومیة المعروفة باسم «المبادرة  
بعد ذلك بثالثة أیام بعد ما  وقد أفرجت السلطات  المصریة للحقوق الشخصیة».

قضیتھم إلى إحدى محاكم أمن  تدولي؛ غیر أن النیابة رفع باستھجان31Tتوقیفھم    تسبب
ح،  اعتقالھموقد جاء  ممتلكاتھم الشخصیة. أمرت بمصادرة31Tلتي  ا الدولة ، على ما یُرجَّ

المجتمع المدني   ھاواجھیأعضاء ھذه المنظمة للقضایا التي تباحث انتقاًما من 
من الدبلوماسیین من االتحاد األوروبي وكندا في شھر   زیارة وفد المصري في أثناء

  رامي كامل31Tأكتوبر (تشرین األول)؛ وھو ما یُِعید إلى األذھان توقیف الناشط القبطي 
واحتجازه ألجل غیر مسمى قبل یوم   2019في شھر نوفمبر (تشرین الثاني) عام 

واحد من الموعد الذي كان متوقعًا لسفره إلى سویسرا لإلدالء بشھادتھ في منتدى  
فقد ركَّزت «المبادرة المصریة للحقوق  األقلیات ھنالك. األمم المتحدة المعني بقضایا 

یحیین  المس الشخصیة» ورامي كمال كالھما تركیًزا بالغًا على التحدیات التي تواجھ
ویأتي اعتقال ھؤالء، إلى   في مصر. غیرھم من األقلیات الدینیة في مصر31Tو األقباط

، الباحث لدى «المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة» في باتریك زكي جانب اعتقال
وقت سابق من العام نفسھ، لیكشف عن سعي الحكومة سعیًا ممنھًجا ومتجدًدا إلى 

ِرزه أو من المساعي قمع أي تحّدٍ ینال من الروایة التي تسوقھا بشأن التقدم الذي تُح 
التي تبذلھا لتعزیز صورتھا أمام العالم. بل إن ھذا القمع یمتد لینال من أولئك الذین  

 .ایً اھرظالحكومة  عترف بھات31Tلتحدیات التي  ا لنفس یتصدون في عملھم

 اتللحریمفوضیة الوالیات المتحدة تقریر صدر حدیثًا من  في الوقت نفسھ، كشف
بتنفیذھا أحكام ازدراء األدیان؛ أي المادة   – أصبحتعن أن مصر قد  الدینیة الدولیة 

واحدة من أسوأ بلدان العالم من ناحیة عدد محاكمات  –(و) من قانون العقوبات  98
 .2018و 2014ازدراء األدیان وحوادث العنف المجتمعي في المدة ما بین عامي  

، وطالت المسلمین وغیر  2020في عام  التوقیفات والمحاكمات31Tوقد استمرت ھذه  
المسلمین؛ وإن كانت قد استھدفت في غالب األحیان األقلیات الدینیة، ومنھم  

على سبیل   ومن ذلك، ن والشیعة من المسلمین. ین والقرآنیین والملحد یالمسیحی
إحدى   قضت المثال، ما حدث في شھر یونیو (حزیران) من العام المذكور إذ
صفحة تدعو لإللحاد المحاكم في اإلسكندریة بسجن أنس حسن ثالث سنوات إلدارتھ  

رضا عبد الرحمن، وھو مدرس بأحد المعاھد  اعتُِقل 31Tعلى موقع فیسبوك، في حین 

 األمریكیة للحریات الدینیة الدولیةالموارد واألعمال الرئیسیة لدى اللجنة 
 لمحمد بشیر ورامي كامل) تُدین اعتقال مصر USCIRFللحریات الدینیة الدولیة (مفوضیة الوالیات المتحدة  :البیان الصحفي •
 األدیان في العالم تجدیفانین إنفاذ قو انتھاك الحقوق: :تقریر خاص •
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أغسطس (آب)، بتھمة الدعوة لمذھب  األزھریة في محافظة الشرقیة، في شھر 
 القرآنیین. 

  الطائفیة في األریاف
ما زالت الھجمات الغوغائیة على المسیحیین وباًء متفشیًا في بعض المناطق في 

،  2020ولعل االنخفاض الطفیف في عدد ھذه الحوادث في عام  ریف مصر.
في مختلف  إغالق ُدور العبادة ألشھر31Tمقارنة باألعوام التي سبقتھ، یُعَزى سببھ إلى 

أما إفالت الجناة  أنحاء البالد بقصد التصدي لتفشي جائحة فیروس كورونا المستجد.
المتورطین في أعمال العنف ھذه من العقاب القانوني فقد ظل قائًما، في عام  

وتندلع شرارة ھذه الھجمات، في  ، بوصفھ النمط الثابت في ھذه الوقائع. 2020
لبعض فیھ إھانة للمسلمین الذین  لة، نتیجة ذیوع إحدى الشائعات بشأن ما یخال العاد

یشكلون غالبیة السكان؛ كأن یكون ذلك عالقة بین فردین أحدھما مسلم واآلخر  
ا یراه بعض الناس إھانة   مسیحي أو منشوًرا على مواقع التواصل االجتماعي ِممَّ

لة؛   سجیللإلسالم، أو نتیجة سعي بعض المسیحیین إلى ت إحدى الكنائس غیر الُمسجَّ
وھي الحوادث التي تنتھي جمیعھا تقریبًا بعقد «جلسة صلح عرفیة» یُفِلت فیھا 

ومن ذلك ما   الجناة في نھایة األمر من المسؤولیة القانونیة وینال ضحایاھا العقاب.
 حدث، على سبیل المثال، في شھر سبتمبر (أیلول) إذ أصدرت محكمة جنایات المنیا

بعد  2016فرًدا بتھمة إحراق عدد من منازل األقباط عام  23 بإدانة أحكاًما غیابیة
شأن وجود عالقة بین فردین أحدھما مسلم واآلخر مسیحي. وھذه  ذیوع الشائعات ب

محاكمة نادرة من نوعھا، ولعلھا ُعِقدت في المقام األول بسبب بشاعة الھجوم وما  
ئوا31Tوقع فیھ من اعتداء جنسي على عجوز قبطیة. لكن ثالثة من الجناة قد   ، في   بُّرِ

 نھایة المطاف، بفضل شروط اتفاق الصلح الذي أُبِرم في اللحظات األخیرة.

 السیاسة األساسیة للوالیات المتحدة
بین الوالیات المتحدة ومصر مستقرة على نحو ما ھي علیھ   العالقات الثنائیة31Tظلت 

؛ فبین البلدین شراكة مرت بتحدیات ال حصر لھا منذ ابتدائھا عقب  2020في عام 

وقد ظلَّت المساعدات المالیة األمریكیة،   .1979توقیع اتفاقیات كامب دیفید عام 
لتمویل العسكري األجنبي، ثابتةً إلى حد كبیر  التي یُقدَّم معظمھا في صورة برامج ا

، وھي القیمة نفسھا التي  2020ملیار دوالر في العام المالي  1.38عند مبلغ قدره 
وقد ساندت إدارة   .2021یُتوقَّع أن تكون علیھا ھذه المساعدات في العام المالي 

الجھود التي  ) إلى حد بعید Donald J. Trumpالرئیس «دونالد چ. ترامب» (
یبذلھا الرئیس السیسي لمواجھة أعمال العنف التي یرتكبھا المتشددون اإلسالمیون  

 سترأ وفي أكتوبر (تشرین األول)، وتحسین أحوال الحریات الدینیة في مصر. 
، القائم آنذاك بأعمال مدیر الوكالة األمریكیة للتنمیة  (John Barsa)جون بارسا 

، (Sarah Makin)، ونائبة مساعد الرئیس آنذاك سارة ماكین (USAID)الدولیة 
وكبیر مستشاري الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة لشؤون الحریة الدینیة الدولیة  

وفًدا إلى مصر في زیارة نادرة   Samah Norquist)آنذاك سماح نوركویست (
من نوعھا لبعض من كبار المسؤولین األمریكیین إلى صعید مصر، حیث انضموا  

) في لقاء جمعھم مع Jonathan Cohenإلى السفیر األمریكي جوناثان كوھین (
موظفي بعض البرامج المحلیة التي تقصد إلى تعزیز الحریات الدینیة في محافظة  

السلطات المصریة لموظفي  عتقالغیر أن ا شى فیھا النزعة الطائفیة.المنیا التي تتف
قابلھ  31Tالمبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، في شھر نوفمبر (تشرین الثاني)، 

على لسان أعضاء الكونغرس  الجمھوري والدیمقراطياستنكار شدید من الحزبین 
األمریكي والمسؤولین في وزارة الخارجیة األمریكیة؛ وذلك في غضون أسابیع قلیلة  

طالبوا  بإصدار خطاب31Tعضًوا من أعضاء الكونغرس  55من الخطوة التي اتخذھا 
فیھ الرئیس السیسي باإلفراج عن أعضاء منظمات المجتمع المدني المصري 

 آخرین. 20القابعین في السجون، ومنھم رامي كامل وأكثر من 
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