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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: 

، ظلت ظروف الحریة الدینیة في المملكة العربیة السعودیة على  2020في عام 
تعتمد المملكة العربیة السعودیة   سیئة، رغم بعض التحسینات المستمرة.الحالھا 

ویُحَظر بناء ُدور العبادة لغیر المسلمین، ویُحَظر علیھم أداء   اإلسالم دینًا رسمیَّا لھا.
غیر المسلمین ببناء دور العبادة، ویُْلَزمون بالتعبد في  فال یَُجاز ل شعائرھم جھًرا.

تجاه  علنیة  مبادرات عن ،2020المملكة في عام ومع ذلك، أعلنت  أماكن خاصة.
وبمراجعة الكتب المدرسیة، التي یُجَرى تدریسھا في   المجتمع الیھودي العالمي.

ة السعودیة في العام الراھن، ُعثِر على أنھا قد شھدت  أن  ، ومن ذلك  تحسینات ُمِھمَّ
الخطاب في ھذه الكتب قد صار أكثر تسامًحا من الناحیة الدینیة، وأنھ قد ُحِذفت منھا  

أمثلة  ال تزال ھناك « ھد أظھرت أنالفقرات المتعصبة؛ وإن كانت ھذه المراجعة ق
  ».إشكالیة

، ھو القرآن 1992وعماد دستور البالد، وفق النظام األساسي للحكم الصادر عام 
أما النظام القضائي فمحكوم بالشریعة وفق تفسیر تعتمده المملكة في إطار   والسُّنَّة.

لجھر باالنتماء إلى الفقھ الحنبلي؛ وھو التفسیر الذي یقضي باإلعدام عقوبةً للردة وا
فئة المثلیات جنسی�ا، والمثلیین جنسی�ا، وذوي التوجھات الجنسیة المزدوجة، 

والمتحولین جنسی�ا، وحاملي صفات الجنسین، والمعارضة الدینیة أو السیاسیة  
 أولئك الذین باحتجاز وسوء معاملة  2020طوال عام استمرت المملكة السلمیة. 
، الذي  رائف بدوي  ومنھم 32Tالتفسیر الذي تعتمده الدولة بشأن اإلسالم،   على یخرجون
على قائمة سجناء التعبیر  الدولیة  للحریات الدینیة الوالیات المتحدة مفوضیةأدرجتھ 

 .أشرف فیاض32Tعن الرأي بتھم دینیة، ومحامیھ ولید أبو الخیر والشاعر الملحد  
  وألقت القبض على واستھدفت المملكة كذلك َمْن یعارضونھا على شبكة اإلنترنت، 

بتھمة سب الذات اإللھیة على وسائل التواصل   ثالثة منھم في شھر مارس (آذار)
رة أصایل سالي 32Tبمحاكمة  وھدَّدت 32Tاالجتماعي،  ، التي نشرت أغنیة راب ُمصوَّ

وفي شھر یولیو   بالفیدیو بعنوان «بنت مكة» على موقع یوتیوب في فبرایر (شباط).
(تموز)، اعتقل المسؤولون السعودیون محمد البُكاري لنشره مقطع فیدیو على موقع  

إلى المساواة في الحقوق ألعضاء فئات المثلیات جنسی�ا، والمثلیین   فیھ  یدعو  تویتر

جنسی�ا، وذوي التوجھات الجنسیة المزدوجة، والمتحولین جنسی�ا، وحاملي صفات 
، ووضعوه في   اعتدوا علیھ جنسی�ا ؤولي السجن قدبل إن مس ). LGBTIالجنسین (

 انفرادي.  سجن

فرضت الحكومة السعودیة   وفي أعقاب تفشي جائحة فیروس كورونا المستجد،
وتقاعست كذلك عن الرد على   .ذات األكثریة الشیعیةعلى محافظة القطیف  إغالقًا

لقنوات التلفزیونیة، والذي ُشبِّھ فیھ  التحریض الذي أُِذیع على شاشة إحدى ا
ما  ورغم المصابون بفیروس كورونا المستجد من الشیعة بـ «انتحاریي داعش».

من مراجعة ألحكام اإلعدام الصادرة بحق القُصَّر، ما   دیة وعدت بھ الحكومة السعو
أي 32Tیصدر بحقھم  بدون أن زال عدد من السجناء الشیعة، الذین أُِدینوا وُھْم قُصَّر،  

بل إن أربعة من أبناء طائفة البُْھرة   .بالسجن لسنوات عدة32Tُحِكم علیھم  قد أو  تغییر 
الشیعیة ما زالوا یقضون أحكاًما بالسجن لعدد من السنوات بتھم واھیة الحجج، ومنھا  

 النافذة بشأن جمع التبرعات الخیریة. تنظیماتموال وانتھاك الغسل األ

نظام  ، على األحكام األساسیة في2020أبقت المملكة العربیة السعودیة، في عام 
القائم على أسس دینیة، والذي یُعَدُّ انتھاًكا للحریات الدینیة   على المرأة صایةالو

 بل إنھا ما زالت تضطھد أولئك الذین یحتجون سلمی�ا على ھذا النظام. للسعودیات.
اإلساءة إلیھما في 32Tجین الھذلول ومایا الزھراني، بعد ما ورد بشأن  فقد ُحِكم على لُ 

مزاعم ذات مصداقیة بتعرضھما  فضالً عن  ومن ذلك االعتداء علیھما جنسی�ا سجنال
، وإن كانت بعض ھذه األحكام قد صدرت  سنوات  ، بالسجن لمدة تقارب ستللتعذیب 

،  یةقانون رم المرأة من حقھا في بلوغ سن الرشد الیح  صایةنظام الو  مع وقف التنفیذ.
ن و الذي یُِسيء إلیھا من أن یستصدر من سلطات الدولة السعودیة ما   صیّھاویُمّكِ

السلطة لتشمل النساء الالتي یھربن خارج  وتمتد ھذه یُجبِرھا على العودة إلى البیت.
 بل إن ھذا النظام یحرم النساء، ومنھن البالد أو الالتي یھربن من العنف األسري.

32Tمن حقوق الحضانة وزیارة أطفالھن، إذا ُكنَّ مطلقات من مریكیاتالمواطنات األ ،
  الوصي الذكر. أهل�ةآبائھم، بصرف النظر عن 

 
 

 
 التوصیات المقدمة إلى الحكومة األمریكیة

) لتورطھا في ارتكاب انتھاكات ُمَمْنَھجة ومتواصلة وفاضحة فیما یتعلق CPCإعادة تصنیف المملكة العربیة السعودیة بوصفھا «دولة مثیرة للقلق على نحو خاص» ( •
، مع رفع اإلعفاء الذي یُِحلُّ اإلدارة األمریكیة من اتخاذ أي إجراء واجٍب تشریعی�ا، بخالف ما قد  (IRFA)بالحریات الدینیة، وفق ما یقضي بھ قانون الحریات الدینیة الدولیة 

  تصنیف. اتُِّخذ، بناًء على ھذا ال 
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ھة على الوكاالت والمسؤولین الحكومیین السعودیین المتورطین في ارتكاب االنتھاكات الجسیمة بحق الحریات الدینیة؛ و  • تجمید أصول ھؤالء عبر ذلك فرض عقوبات ُموجَّ
 . عبر ذكر انتھاكات محددة للحریات الدینیةدخول أو منعھم من دخول الوالیات المتحدة، بموجب الصالحیات المالیة وتلك المتعلقة بمنح تأشیرات ال و/األفراد 

 وینبغي للكونغرس األمریكي أن:

بدوي ومحامیھ ولید أبو الخیر،   یعقد جلسات استماع عامة للتشدید على ما لدى الكونغرس األمریكي من شواغل بشأن سجناء الرأي في المملكة العربیة السعودیة، ومنھم رائف •
 ذوي التوجھات الفكریة المماثلة في دول أخرى للدعوة لإلفراج عنھما.والتعاون مع البرلمانیین من 

اطي في الوالیات المتحدة، والذي یُلِزم وزارة  وتمریره؛ وھو القانون الُمقدَّم من الحزبین الجمھوري والدیمقر قانون شفافیة المواد التعلیمیة السعودیة وإصالحھا32Tإعادة سن   •
  حذفھ منھا.الخارجیة األمریكیة برفع التقاریر سنوی�ا بشأن المحتوى الذي یتسم بالتعصب الدیني في الكتب الدراسیة السعودیة والمساعي المبذولة ل

 

 
 

 معلومات مرجعیة 
ل السُّنَّة منھم  ملیون نسمة 34 یزید عدد سكان المملكة العربیة السعودیة عن . ویُشّكِ

%، بینما تتراوح نسبة الشیعة فیھم ما بین  90% إلى 85نسبة تتراوح ما بین  
لون، وفق تقدیر األمم المتحدة، %.15% إلى 10   لكن المقیمون المغتربون یُشّكِ

% من عدد السكان، ومنھم ما ال یقل عن ملیوني فرد من المسیحیین  37نسبة تبلغ 
والھندوس والبوذیین والسیخ وأتباع الدیانات الشعبیة، باإلضافة إلى غیر المنتسبین  

ویُخِفي المواطنون من الملحدین أو غیر المسلمین، في الغالب،  إلى أي دین.
الملك  السعودي، العاھل  ة والقانونیة القاسیة.انتماءاتھم تجنبًا للعواقب االجتماعی

أما ولي  سلمان بن عبد العزیز آل سعود، یحمل لقب «خادم الحرمین الشریفین».
عھده، األمیر محمد بن سلمان، فیمارس القمع على نحو ُممنَھجٍ على المعارضة  

اإلصالح الدینیة والسیاسیة على حد سواء، رغم إشرافھ على تنفیذ أعمال 
 . 2030االقتصادي ذات الصلة برؤیة السعودیة 

 التطورات البنّاءة:
أمین عام رابطة العالم اإلسالمي محمد العیسى   زار في ینایر (كانون الثاني)،

معسكر االعتقال أوشفیتز، على رأس واحد من أكبر وفود المسؤولین المسلمین الذین  
وفد من مؤتمر رؤساء  زار 32Tوفي شھر فبرایر (شباط)،   وقع.زاروا ذلك الم

المنظمات الیھودیة األمریكیة الكبرى المملكة العربیة السعودیة للقاء العیسى؛ وھي  
وفي الشھر  .1993جِریھا إحدى المنظمات الیھودیة األمریكیة منذ عام  أول زیارة تُ 

وفد من رجال دین مسلمین ومسیحیین وبوذیین    التقى المذكور نفسھ، أیًضا، 
 ،2020وفي عام  سلمان.  وھندوس، فضالً عن أحد الحاخامات اإلسرائیلیین، الملك

32T 32المفروضة على بیع أشجار أعیاد المیالد   خففت السعودیة كذلك القیودTفي   وزینتھا
 العاصمة الریاض.

لد؛ وھي العقوبة  الحكومة عزمھا إلغاء عقوبة الجَ  أعلنت في شھر أبریل (نیسان)،
وفي شھر أغسطس (آب)، أعلنت   .ین دینیال التي یُقَضى بھا كثیًرا ضد سجناء الرأي 

في أحكام اإلعدام الصادرة  ستُعیِد النظر أن المملكةھیئة حقوق اإلنسان السعودیة 
ھت إلیھم االتھ ًرا حین ُوّجِ امات التي ُسِجنوا  بحق السجناء الشیعة الذین كانوا قُصَّ

أحكام اإلعدام  في حین خفَّفت المملكة، في فبرایر (شباط) من العام الجاري، .بسببھا
من ھؤالء المتھمین إلى السجن لمدة عشر سنوات، إال أن ثمانیة   ة بحق ثالثةالصادر

 آخرین ما زالوا ُمھدَّدین باإلعدام. 

  إساءة معاملة األقلیات الدینیة
ما زال الشیعة في المملكة العربیة السعودیة یعانون من التمییز ضدھم في التعلیم،  

 المناصب العلیا في الحكومة والجیش.والتوظیف، والقضاء، ویَُحال بینھم وبین تقلد 
وما زالت القیود مفروضة على بناء المساجد الشیعیة خارج المناطق ذات األغلبیة  

تبعًا للمذھب  ذان الشیعیة في المنطقة الشرقیة، وغالبًا ما تحظر السلطات رفع اآل
الحكومة محافظة  أغلقت ،2020وفي شھر مارس (آذار)  الشیعي في تلك المناطق.

 القطیف التي یغلب الشیعة على سكانھا، ومنعت بذلك الدخول إلیھا والخروج منھا؛
 ي محافظة أخرى.وإن كانت ھذه القیود لم تُفَرض على أ

كذلك، أُلِقي القبض على ثمانیة من طائفة البُھرة الشیعیة في الریاض في عامي 
 .الحجبعد جمعھم األموال لتمكین أبناء طائفتھم من أداء مناسك  2018و 2017

، ولكن أحدھما قد اعتُِقل مرة أخرى 2020وقد أُفِرج عن اثنین منھم في مطلع عام 
ویَُضاف إلى ذلك أن اثنین من   م اآلخر من جواز سفره.في صیف ذلك العام، وُحرِ 

ھذه الطائفة یعانیان في السجن من سوء أحوالھما الصحیة؛ وھو ما یزداد معھ  أتباع 
 خطر إصابتھما بفیروس كورونا المستجد. 

 التحریض الدیني في الكتب المدرسیة
 تُوثِّق 32Tعاًما،  15، على مدى الدولیة   للحریات الدینیة الوالیات المتحدة مفوضیةظلت 

تقاعس الحكومة السعودیة عن التصدي للمحتوى المتعصب في كتبھا المدرسیة  
أحد التقاریر  ، كشف2020ففي شھر دیسمبر (كانون األول)  الرسمیة بما یكفي.

عن أن «التطرف ما زال موجوًدا»  الصادرة عن إحدى المنظمات غیر الحكومیة
ى » علاإلشكالیة مثلةالعدید من األفي الكتب المدرسیة السعودیة؛ وإن كانت « 

الفقرات   ذلك32Tومن   التعصب الدیني «قد ُحِذفت» من تلك المناھج في أحدث نسخھا.
غیر أن تلك الكتب   إنزال عقوبة اإلعدام بالمثلیین من الرجال.التي تدعو إلى 

رھم من   المدرسیة ما زالت تُلقِّن الطلبة أن «الكافرین سیُعذَّبون یوم القیامة»، وتُحذِّ
«المشركین» (في إشارة إلى الشیعة من المسلمین)، وفیھا كذلك قصة تصف  

 من الیھود» بـ «القردة». الظالمون «

 

 

 للحریات الدینیة الدولیة مفوضیة الوالیات المتحدة الموارد واألعمال الرئیسیة لدى 
 2020أحوال الحریات الدینیة في المملكة العربیة السعودیة في عام  :المستجدات بشأن ھذا البلد •
 والنساء والحریات الدینیة في المملكة العربیة السعودیة  صایة نظام الو المستجدات في ھذا اإلصدار: •
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 ین دینیال أيسجناء الر
 خطاب32Tرغم ما ورد في  انً ی، ظل الشیخ الُمعاِرض سلمان العودة سج 2020في عام 

رین الخصّ  ھ من ثالثة من الُمقرَّ ون الثاني)،  لدى األمم المتحدة، في ینایر (كان ینُموجَّ
 من أن احتجازه قد یُعَدُّ انتھاًكا للقوانین الدولیة ذات الصلة بحریة الدین والمعتقد.

لمدة في مطلع   وُحِظر علیھ االتصال بأسرتھ32Tالعودة من زیارات عائلتھ،   ُحِرم وقد
إحدى جلسات االستماع التي ُعِقدت   بل إن نجلھ قد أفاد، بعد .2020صیف عام 

ا  فقد32Tالثاني)، بأنھ  في المحكمة الجزائیة المتخصصة في شھر نوفمبر (تشرین  ِسر�
 نصف سمعھ وبصره. 

الدولیة   للحریات الدینیة المتحدةالوالیات  مفوضیة، الذي أدرجتھ رائف بدوي  ظل
یعانیان سوء المعاملة في  ولید أبو الخیر 32T، ومحامیھ  یندینیالعلى قائمة سجناء الرأي 

وقد نُِقل أبو الخیر إلى المستشفى في شھر ینایر (كانون الثاني) بعد   .2020 عام
شھر  حتى وظل على إضرابھ إضرابھ عن الطعام احتجاًجا على سوء معاملتھ.

بتھمة «ازدراء  2013في عام أما رائف بدوي، فقد أُِدین  .2020فبرایر (شباط) 
جلدة والسجن سبع سنوات بسبب ما ورد في   600اإلسالم»، وحكم علیھ بالجلد 

، بعد إضرابھ  2020، في عام نُِقل إلى المستشفى  وقد منشورات لھ على مدونتھ.
االنفرادي، وُحِظر علیھ التحدث مع   جنعلى وضعھ في السعن الطعام احتجاًجا 

  15برفقة  االنفرادي إلى زنزانة جنوفي شھر مایو (أیار)، نُِقل من الس  زوجتھ. 
، بأن أحد ھؤالء  غیر أن زوجتھ قد أفادت، في شھر أغسطس (آب) .نزیالً آخرین

 .حاول قتلھ النزالء قد

على قوانین   احتجت بطریقة سلمیة التي –جین الھذلول ظلت السعودیة تحتجز لُ 
تھا الصحیة تدھوًرا شدیًدا  حال تدھورت  وقد وأساءت معاملتھا. –الدینیة صایة الو

إلضرابھا عن الطعام احتجاًجا على سوء معاملتھا في السجن.وفي شھر نوفمبر  
(تشرین الثاني)، أحالت المملكة قضیة الھذلول إلى المحكمة الجزائیة المتخصصة؛  

في شھر   وھي المحكمة التي تتولى النظر في قضایا اإلرھاب واألمن الوطني.
على لجین الھذلول، ومعھا مایا الزھراني، بعد عدد   ُحِكم )،دیسمبر (كانون األول 

وات وثالثة أشھر بأثر رجعي، فضالً عن من جلسات المحاكمة، بالسجن خمس سن
وقد أُفِرج عن الھذلول في شھر فبرایر (شباط)   المنع من السفر لخمس سنوات. 

 ؛ ولكنھا ما زالت ممنوعة من السفر لخمس سنوات. 2021

 السیاسة األساسیة للوالیات المتحدة
، تتعاون مع كبار المسؤولین في 2020ظلت إدارة الرئیس ترامب، في عام 

سعودیة، وإن كان الكونغرس قد اتخذ في العام نفسھ مقاربةً أشد انتقاًدا تجاه ال
جمع الرئیس «دونالد ج ترامب»   لقاءً  ینایر (كانون الثاني) 7فقد شھد یوم   المملكة.

)Donald J. Trumpن سلمان، نائب وزیر الدفاع السعودي.) باألمیر خالد ب 
فبرایر (شباط)، التقى وزیر الخارجیة األمریكي آنذاك «مایكل ر.  12وفي یوم 

في وقت  ) نظیره السعودي فیصل بن فرحان.Michael R. Pompeoبومبیو» (
 الملك سلمان الحق من الشھر نفسھ، سافر «بومبیو» إلى المملكة لعقد اجتماعات مع

 .األمیر محمد بن سلمان 32T  عھدالوولي 

، (Patrick Leahy, D-VT)ریك لیھي تعلى الصعید المقابل، دعا السناتور با 
عضو مجلس الشیوخ األمریكي عن الحزب الدیمقراطي في والیة فرمونت، یوم  

التي تُمنَح   فرض قیود على التأشیرات ینایر (كانون الثاني)، إدارة ترامب إلى 28
وفي شھر سبتمبر   جین الھذلول وإساءة معاملتھا.ؤولین المتورطین في اعتقال لُ للمس

یدعو إلى إطالق   خمسة من أعضاء مجلس الشیوخ مشروع قانون قدَّم  (أیلول)،
سراح المعارضات السعودیات، ومنھن أولئك الالئي یُضطَّھدن بسبب دعوتھن سلمی�ا  

ھ السناتور ماركو  إلى حریة الدین أو المعتقد. في شھر نوفمبر (تشرین الثاني)، وجَّ
، عضو مجلس الشیوخ األمریكي عن الحزب (Marco Rubio, R-FL)روبیو 

 Robert)الجمھوري في والیة فلوریدا، والسناتور روبرت مینیندیز 
Menendez, D-NJ)  عضو مجلس الشیوخ األمریكي عن الحزب الدیمقراطي ،

إلى السفیر السعودي یُطاِلبان فیھا باإلفراج   رسالة من الحزبین في والیة نیوجیرسي، 
  دیسمبر (كانون األول)، من العام نفسھ، أقدمت 2وفي  عن أولئك المعارضات.

المملكة العربیة السعودیة بوصفھا  إعادة تصنیفوزارة الخارجیة األمریكیة على  
) بموجب أحكام قانون الحریات الدینیة  CPC«دولة مثیرة للقلق على نحو خاص» (

في الوقت نفسھ أیًضا إعفاء المملكة من أي عقوبات  الدولیة؛ وإن كانت قد عاودت
لھا صلتھا بھذه المسألة «وفق ما تقتضیھ المصلحة الوطنیة العلیا للوالیات  

 المتحدة».
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