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( لجنة حكومية فيدرالية تابعة للواليات المتحدة، وهي لجنة مستقلة تحظى بتأييد من الحزبين )الجمهوري والديمقراطي( USCIRF»اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية« )

نشئت بموجب            ، التي أ  (USCIRF)لية« تعمل على رصد ممارسة الحق في حرية الدين والعقيدة خارج الواليات المتحدة بوجه عام. وتعتمد »اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدو

                                                                                                             ، على المعايير الدولية في رصدها االنتهاكات المتعلقة بحرية الدين والعقيدة خارج الواليات المتحدة، وت قد  م كذلك  1998( الصادر عام IRFAأحكام قانون الحريات الدينية الدولية )

( كيان مستقل USCIRFلمتحدة. كما أن »اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية« )التوصيات المتعلقة بالسياسات إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس في الواليات ا 

                                                                           تكليال  للعمل الدؤوب الذي قام به المفوضون وفريق من الموظفين المحترفين طيلة   2020ومنفصل وال يمت بصلة بوزارة الخارجية األمريكية. ويأتي التقرير السنوي للجنة لعام 

يشمل األحداث   2020النتهاكات التي تحدث على أرض الواقع ولتقديم توصيات سياسية مستقلة للحكومة األمريكية. وعلى الرغم من أن هذا التقرير السنوي لعام                     عام  كامل  لتوثيق ا

ني. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ، إال أنه يتضمن بعض األحداث المهمة الواقعة خارج هذا اإلطار الزم2019ديسمبر عام والواقعة في المدة ما بين شهري يناير 

 . 202-523-3240( على الرقم USCIRF                                                                أو االتصال مباشرة  بـ »اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية« ) هنا اإللكتروني

 

 النتائج الرئيسية:

                                                        ، ظلت أحوال الحريات الدينية في مصر في توجهها مبدئي ا في 2019عام في 

                                                                          منحى بن اء؛ فقد شهدت البالد انخفاض ا في وتيرة أعمال العنف األصولية اإلسالمية  

والهجمات الغوغائية على المسيحيين، مع إحراز بعض التقدم في تنفيذ إجراءات  

                              بها، مع بدء الحكومة برنامج ا   تسجيل الكنائس غير المرخصة والبنايات المتصلة

لمعالجة التعصب الديني في األرياف. غير أنه ما تزال ألوجه عدم المساواة الدينية 

                                                                       الم م ن ه جة المتواصلة جذورها في مصر دولة  ومجتمع ا، مع استمرار معاناة 

المسيحيين األقباط وغيرهم من األقليات الدينية في البالد من التعصب والتمييز  

 ني بمختلف صورهما. الدي

                                                                           أما فيما يتعلق باالتجاهات البن اءة، فقد واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيره 

                                                                          من كبار المسؤولين الحكوميين الدعوة علن ا إلى الشمول الديني، ومن ذلك حضوره 

، قداس عيد الميالد في الكنيسة القبطية األرثوذكسية للمرة الثانية في شهر يناير

في شهر يونيو بضرورة  إحدى العطالت اإلسالميةخطاب له في وتعليقه في 

االحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين. كذلك، انضم اإلمام األكبر الشيخ 

يب، شيخ األزهر؛ وهو المؤسسة المصرية المعروفة بوصفها قبلة أحمد الط

                                                                          تحصيل العلوم لدى المسلمين من الس ن ة، إلى البابا فرنسيس وغيره من الزعماء  

الدينيين في التوقيع على بيان تاريخي بشأن التعايش بين األديان، والذي حمل  

؛  »وثيقة األخوة اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش المشترك«العنوان:

وذلك في أبو ظبي في شهر فبراير. وأفادت مصادر حكومية مصرية لوفد اللجنة  

ة العليا لمواجهة األحداث الطائفية«  األمريكية للحريات الدينية الدولية بأن » اللجن

                                                                              قد بدأت برنامج ا جديد ا لتعزيز التسامح الديني في محافظة المنيا التي تعاني من  

قرية. وإلى   44الطائفية، ومن ذلك حملة لتوزيع رسائل التوعية على المنازل في 

جانب ذلك، واصلت وزارة التعليم مساعيها إلصالح مناهج المدارس العامة بهدف 

حذف اإلشارات المرجعية المتعصبة منها وتعزيز قيم الشمول واالحترام؛ وهي  

المساعي التي كانت الوزارة قد أبلغت بها »اللجنة األمريكية للحريات الدينية 

                                                          ( سابق ا، وإن لم يتضح بعد مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة  USCIRFالدولية« )

ايا التي تنظر فيها المحاكم،  . وفي عدد من القض 2019في هذا الشأن في عام 

  عنفبإدانة مرتكبي أعمال ال                                          وتضمنت أفراد ا رفيعي المستوى، جاءت األحكام 

في أبريل لقتله قبطيين أمام   إدانة أحد ضباط الشرطة                            ب م سو  غات  دينية، ومن ذلك 

. كذلك، سعت الحكومة بمبادرات  2018إحدى الكنائس في المنيا أواخر عام 

                                                                              أخرى إلى دعم جهود ترميم عدد  من المواقع األثرية الدينية المهمة لغير المسلمين،  

كنيس إلياهو هانبي الذي يعود تاريخه إلى القرن   ترميمومنها االنتهاء من مشروع 

لترميم  المشروعات الجاري تنفيذهاالرابع عشر في اإلسكندرية، إلى جانب  

 األديرة المسيحية في سيناء ونجع حمادي. 

                                                                           ورغم هذه الدالالت اإليجابية جميعها، يظل التمييز الديني منتشر ا، ومنه التفاوت   

في السياسات النافذة بشأن دور العبادة، ونقص الفرص المتاحة لغير المسلمين 

اعات الخدمة الحكومية األساسية، وتضييق أمن الدولة على المسلمين للعمل في قط

             ، وبخاصة  في حوادث العنف ضد المسيحيينالذين تحولوا عن دينهم، وتكرار 

في يونيو، في قرية نجع الغفير بمحافظة سوهاج، على سبيل المثال،  األرياف. ف

، ورددوا إحدى الكنائس القبطية األرثوذكسية مثيرو الشغب من المسلمينحاصر 

شعارات طائفية، وضربوا المصلين من المسيحيين بالعصي. وكانت نتيجة هذا 

(  80للقانون رقم )العنف أن أغلقت قوات األمن هناك الكنيسة في انتهاك مباشر 

، المعروف باسم قانون بناء الكنيسة، والذي ينص على استمرار عمل  2016لعام 

السلطات   أغلقت                                                           هذه المنشآت حتى تسجيلها رسمي ا. وقد شاعت تلك االنتهاكات؛ إذ 

كنيسة ومنشأة كنسية منذ تمرير القانون في عام   25الحكومية هناك ما ال يقل عن 

                                   ، وقد أ عيد فتح واحدة منها في شهر  2019، ومنها ثالث منشآت في عام 2016

                                              د ر الحكومة التراخيص إال لعدد قليل من الكنائس                 ، في حين لم ت ص 2020يناير 

الجديدة في بعض المناطق السكنية القائمة بالفعل. وقد منحت السلطات جميع هذه  

                                                                              التراخيص أو التعهدات تقريب ا في المدن الكبرى والمدن القريبة منها المخطط لها،  

من                                                          بدال  من أن تمنحها في صعيد مصر، حيث يوجد ال يوجد لدى اآلالف 

المسيحيين هناك كنائس يتعبدون فيها، ومنهم األقباط في قرية فاو بحري، في 

                      ون فيه فعلي ا في شهر  المكان الذي كانوا يتعبد  أغلقت الشرطةمحافظة قنا، حيث  

ديسمبر.

 

 

 التوصيات المقدمة إلى الحكومة األمريكية

، لدى وزارة الخارجية األمريكية، لتورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الحريات الدينية، أو (Special Watch List)وضع مصر على »قائمة الرصد الخاص«   •

 (.IRFAاالنتهاكات؛ وذلك بموجب ما يقضي به قانون الحريات الدينية الدولية )لتغاضيها عن ارتكاب تلك 

العبادة وغيرها من                                                                                                                            تخصيص جزء من الموارد تخصيص ا صريح ا، ووضعه ضمن الجهود األمريكية لتدريب قوات األمن المصرية لمكافحة اإلرهاب وتجهيزها لحماية دور •

 األماكن المقدسة. 

http://www.uscirf.gov/
http://www.uscirf.gov/
http://www.uscirf.gov/
https://www.egypttoday.com/Article/1/71139/Sisi-religions-can-be-weakened-by-their-believers’-practices
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-02/pope-francis-uae-declaration-with-al-azhar-grand-imam.html
http://en.wataninet.com/coptic-affairs-coptic-affairs/sectarian/execution-of-killer-of-eight-copts-and-a-policeman-at-helwan-church-in-2017/31326/
http://en.wataninet.com/coptic-affairs-coptic-affairs/sectarian/execution-of-killer-of-eight-copts-and-a-policeman-at-helwan-church-in-2017/31326/
http://en.wataninet.com/coptic-affairs-coptic-affairs/sectarian/execution-of-killer-of-eight-copts-and-a-policeman-at-helwan-church-in-2017/31326/
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/329300/Egypt/Politics-/Egypts-Minya-court-sentences-policeman-to-death-fo.aspx
https://www.jpost.com/Diaspora/Magnificent-synagogue-restored-in-Alexandria-but-only-three-Jews-show-up-613874
https://www.egypttoday.com/Article/4/78975/More-on-Min-of-Antiquities’-achievements-in-2019
https://www.wsj.com/articles/anti-christian-violence-surges-in-egypt-prompting-an-exodus-11556290800
https://eipr.org/en/press/2019/04/eipr-condemns-closure-naga-al-ghafir-church-sohag-security-and-documents-closure-22
https://static1.squarespace.com/static/5947e4266a49635915ac0a31/t/5bf47b38758d46657aeffeab/1542748985497/March+2017+-+Church+Construction+Law+Translation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5947e4266a49635915ac0a31/t/5bf47b38758d46657aeffeab/1542748985497/March+2017+-+Church+Construction+Law+Translation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5947e4266a49635915ac0a31/t/5bf47b38758d46657aeffeab/1542748985497/March+2017+-+Church+Construction+Law+Translation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5947e4266a49635915ac0a31/t/5bf47b38758d46657aeffeab/1542748985497/March+2017+-+Church+Construction+Law+Translation.pdf
https://eipr.org/en/press/2020/01/eipr-criticizes-slow-rate-church-legalization-three-years-later-church-construction
http://en.wataninet.com/coptic-affairs-coptic-affairs/sectarian/in-deshna-qena-copts-denied-right-to-church/31518/
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إلغاء  ى وقف ما اعتادت ممارسته من تنازل عن صالحيتها القانونية لمجالس الصلح العرفية فيما يتعلق بتسوية حوادث العنف الطائفية الهمجية، و                       حث  الحكومة المصرية عل •

 ن الدستور.( م53                                                                                                                       األوامر التي تحظر طائفتي البهائية وشهود يهوه، ورفع خانة الديانة من مستندات الهوية الرسمية، وسن   قوانين تتفق مع المادة )

( لدعم المساعي الرامية إلى إصالح مناهج المدارس العامة وتدريب المعلمين USAIDتخصيص جزء من المساعدات األمريكية لبرامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) •

 وتعزيز تحقيق المزيد من قيم الشمول الديني في جميع أنحاء البالد. 

                   ( مما ح ج ب عن مصر FMF                                                                                                   بتقديم م سو  غ صريح لت قد  م إلى مصر جميع التمويالت الم قد مة عن طريق برامج التمويل العسكري األجنبي )إلزام وزارة الخارجية األمريكية   •

                                                                                                                      في السابق، مع الكشف عن تقييمها واعتمادها للتقدم الذي ت حر زه مصر بشأن تعزيز حقوق اإلنسان وتحسين أحوال الحريات الدينية.

 

 

 

 معلومات مرجعية

                                                                        ي عر  ف الدستور المصري اإلسالم بوصفه الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة  

( من الدستور على 64بوصفها مصدر التشريع األساسي. وفي حين تنص المادة )

                                                                          أن »حرية االعتقاد مطلقة«، إال أن أحد ا من غير المسلمين والمسيحيين واليهود ال 

                                       أو أن يبني دور ا للعبادة. ومن بين سكان                                        يستطيع أن يمارس شعائره الدينية عالنية  

من عدد السكان، % 90نحو                             ماليين نسمة، ي شك  ل الس ن ة  104مصر البالغ عددهم 

%. أما  1شيعة، أقل من                                                    في حين تبلغ نسبة المسلمين من غير الس ن ة، ومنهم ال

، ومعظمهم من أتباع الكنيسة القبطية األرثوذكسية،  %10                         المسيحيون في شك  لون نحو 

في حين يتبع البقية طوائف مختلفة، منها الكاثوليكية، واألنغليكانية، واإلنجيلية 

البروتستانتية، والمارونية، والرسولية األرمنية، والرومية األرثوذكسية، والسريانية 

بهائي، ونحو  2000                                              رثوذكسية، وغيرها. وفي مصر، أيض ا، ما ال يقل عن األ

         يهودي ا. 20من شهود يهوه، وأقل من   1500

وما تزال الحكومة المصرية تبذل جهدها من أجل تحقيق التوازن بين حفظ األمن  

وتكافح  وحماية الحقوق األساسية لمواطنيها. نمية االقتصاديةالتالداخلي ودفع عجلة 

قوات األمن إلنهاء أعمال تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( في 

                                                                        شمال سيناء، وتواجه البالد تهديدات ج د  ي ة من الجماعات اإلسالمية المتطرفة  

المرتبطة باإلخوان المسلمين، ومنها تنظيم »حسم«. على أن السلطات الحكومية  

الفعلية لقمع منظمات المجتمع المدني والتضييق على تتذرع بتلك التهديدات األمنية 

الصحفيين والمحامين والناشطين وسجنهم. ففي آخر موجة من هذه المضايقات،  

مكاتب »مدى مصر«؛ وهو أحد آخر النوافذ اإلخبارية المستقلة   داهمت قوات األمن

المتبقية في البالد، بعد يوم واحد فحسب من توقيفها الناشط القبطي المعروف  

واحتجازه إلى أجل غير مسمى، وإن كانت قد أعلنت عن عزمها   »رامي كامل«

. وتتعارض تلك األعمال على نحو مباشر مع  بتهم زائفةتقديمه إلى المحاكمة 

تأكيدات الحكومة بأنها تعمل على تحسين أحوال منظمات المجتمع المدني، ومنها  

                                                 شأن قانون تنظيم عمل المنظمات األهلية الذي أ عل ن                              اإلصالح الذي ر و  ج له بشدة ب

بردود فعل تراوحت ما بين التردد                                     عنه في شهر أغسطس وق وب ل في الغالب 

ت في  . وفي اعتقال »رامي كامل« داللة على أن الحريات الدينية، التي كانواالنتقاد

صميم نشاطه في األعوام السابقة، جزء ال يتجزأ من إطار أكبر قوامه حقوق  

 الحرية الدينية. اإلنسان والحريات المجتمعية

 إنفاذ قانون بناء الكنائس

، أحرزت اللجنة الوزارية المكلفة بتسجيل الكنائس والمنشآت الكنسية  2019في عام 

بعض التقدم في اعتماد  2016ام ( لع 80                                غير الم رخ ص بها بموجب القانون )

طلبات الترخيص؛ وهو إجراء أعرب قادة األقباط األرثوذكس والبروتستانت على 

غير أن هذه اللجنة لم   حد سواء عن تأييدهم إياه، ومنهم البابا تواضروس الثاني.

، اعتمدت  2019. وفي عام 2018                           طلب ا فحسب بحلول نهاية عام   627تعتمد سوى 

؛ وهو ما يزيد        طلب ا 1412ليصل إجمالي الطلبات المعتمدة إلى             طلب ا آخر، 725

                           ي جرى النظر فيها في الوقت         طلب ا 5515% من إجمالي قدره 25                قليال  عما نسبته 

                                                                           الراهن. على أن معظم هذه االعتمادات جاءت مشروطة  وم عل قة  قيد مراجعات األمن  

يرها من المراجعات. ولم تصدر اعتمادات التسجيل النهائية إال لنحو والسالمة وغ

                      نائس القائمة فعلي ا،  فحسب. بل إن هذا التقدم لم تستفد منه إال الك منشأة كنسية 200

                                                                             وبخاصة  لدى التجمعات السكنية المسيحية الريفية التي لم يكن لديها أي دور عبادة 

                                                                             أخرى. أما التجمعات السكنية القائمة بالفعل فلم ت صد ر السلطات المعنية سوى عدد 

                                                                           قليل من التراخيص لبناء كنائس جديدة فيها، ومنها ما لم ت صد ر السلطات له أي  

كنيسة منذ صدور ذلك  25بالمرة، في حين أغلقت هذه السلطات نحو  تراخيص

(  80. بل إن القانون رقم )2019                                              القانون، وقد أ غل ق عدد من هذه الكنائس في عام 

، في عمقه، يجتنب مسألة معالجة التفاوت طويل األجل والممنهج بين 2016لعام 

سجيل مساجدهم. وحتى بعد الطوائف الدينية؛ إذ ال يواجه المسلمون أي قيود في ت

                                                                         صدور االعتمادات األخيرة بشأن تلك الكنائس، فإنه يوجد مسجد واحد تقريب ا لكل  

                                         مسيحي ا؛ وهو ما يمثل تباين ا بنسبة قدرها  2430                          مسلم ا، وكنيسة واحدة لكل   820

         تقريب ا. 320%

 الطائفية في األرياف

ي أجزاء من ريف مصر،  ما تزال الهجمات الغوغائية على المسيحيين منتشرة ف 

، وإن كان إفالت  2019رغم االنخفاض الواضح في عدد تلك األحداث في عام 

فلم يشهد عام  الجناة من المعاقبة القانونية ما يزال قاعدة اعتيادية في هذا الصدد.

                                                               إال ثالث حوادث من تلك الهجمات الغوغائية، مقارنة  بثماني حوادث في   2019

                                                          ة في جميع هذه الحوادث قد أفلتوا من العقاب، بينما أ غل قت  ، مع أن الجنا2018عام 

الكنائس على نحو غير قانوني في أعقاب حادثتين منها. ففي يناير، فرض حشد من 

                                                           كنيسة غير م رخ ص بها في منشية الزعفرانة، في محافظة المنيا.  إغالقالمحتجين 

في محافظة سوهاج، على نحو ما سبق ذكره.   حادثة مماثلةوفي شهر أبريل، وقعت 

 (USCIRF) الموارد واألعمال الرئيسية لدى اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية

 حماية دور العبادة واألماكن المقدسة االستماع: •

 مصر  الندوة اإللكترونية األولى: سلسلة الندوات اإللكترونية: •

                                                    ( ت دين إلقاء مصر القبض على الناشط القبطي رامي كامل USCIRFللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية )ا بيان صحفي: •
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https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf
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وفي يونيو، انتشرت شائعات في قرية إشنين النصارى، في محافظة المنيا، بأن 

                                                                         رجال  قبطي ا؛ وهو »فادي يوسف تودري«، قد نشر تعليقات انتقد فيها اإلسالم على  

مين في تلك  موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«؛ وهو ما دفع بجماعة من المسل

                                               . وقد احتجزت الشرطة لمدة وجيزة عدد ا من أفراد  مهاجمة منزل عائلتهالقرية إلى  

 لهذه األحداث، وألقت القبض على »فادي يوسف                         العائلة التي وقعت ضحية  

                                                                            تودري«، ولم يتبي ن بعد إن كان ما يزال رهن االحتجاز أم ال. بل إن السلطات هناك  

                                                                               وقفت جانب ا، متخذة  استعداداتها، بينما كان كبار رجاالت المجتمع يعقدون »اجتماع ا 

برأ المعتدين من                                                       سلمي ا« بعد وقت قصير من وقوع الحادث؛ وهو االجتماع الذي

                                                                           المسؤولية براءة  ضمنية ، وذلك بسبب غياب أي إجراءات قانونية كان من شأنها أن 

             ت ت خذ بعده.

 السياسة األساسية للواليات المتحدة 

بين الواليات المتحدة ومصر مستقرة على نحو ما هي عليه   العالقات الثنائيةظلت 

؛ فبين البلدين عالقة شراكة أساسية مرت بتحديات ال حصر لها منذ  2019في عام 

                ظل ت المساعدات  . وقد 1979ابتدائها عقب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في عام 

                                                                           المالية األمريكية، التي ي قد م معظمها في صورة برامج التمويل العسكري األجنبي، 

، وإن  2019مليار دوالر في العام المالي   1,4                                 ثابتة  إلى حد كبير عند مبلغ قدره 

. وقد أشادت  2020دوالر في العام المالي  1,38                               كان من الم توق ع انخفاضها إلى  

»دونالد چ. ترامب« بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لمواجهة  إدارة الرئيس 

أعمال العنف التي يرتكبها المتشددون اإلسالميون واأليديولوجية التي يتبنونها، 

أحوال الحريات الدينية في مصر. كذلك،   لتحسين                               وكذلك المبادرات التي ي قد  مها 

ماليين  6                                                               الواليات المتحدة، في شهر ديسمبر، عن تقديمها دعم ا إضافي ا بقيمة أعلنت

دوالر عن طريق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لدعم برامج تطوير التعليم 

والتنمية االقتصادية في شمال سيناء. غير أن المسؤولين األمريكيين قد انتقدوا بشدة 

                                                                     سجن مصر ظلم ا للمواطن األمريكي »مصطفى قاسم«، والذي كان مسجون ا هنالك  

بعد إضرابه عن الطعام. فقد ورد  2020عام  يناير وتوفي في شهر 2013منذ عام 

للرئيس  »عبر عن غضبه«أن وزير الخارجية األمريكي »مايكل ر. بومبيو« قد 

المأساوية التي لم يكن من ورائها أي نفع«؛ وذلك في  السيسي بشأن »وفاة قاسم 

                                                   إحدى الفعاليات التي أ قي مت في برلين بعد وقوع ذلك.

 

تقرير اآلراء المستقلة الوارد من السيد »جوني مور«، مفوض اللجنة 

 األمريكية للحريات الدينية الدولية:

الغ التقدير إليالئه مسألة الحريات  يستحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب

                                                                       الدينية اهتمام ا شخصي ا. فقد ضرب الرئيس المصري بنفسه القدوة في كثير من 

المناسبات، ورغم جميع التعقيدات التي تنطوي عليها مهمة إدارة أكبر بلد في العالم  

ذ على  فإن الرجل ما يزال يأخ                                                  العربي؛ وهو البلد الذي طالما كان هدف ا لإلرهابيين،

محمل الجد مسألة التوافق بين األديان والمذاهب والتعايش السلمي بين مختلف  

الطوائف الدينية الموجودة في مصر، ويقوم على العمل فيها بنفسه. وإليماءاته  

الجليلة أهميتها، كما الهتمامه بدقائق األمور أثره البالغ. وإني ألجد فيه، لكل ذلك،  

                                                       وأ قد  ر، كذلك، استعداده التام لالسترسال دونما تكلف مع  ما يستحق الثناء واإلشادة. 

محاوريه على طول الطريق، على نحو مباشر وصادق حد الجرأة. 
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