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لجنة حكومية فيدرالية تابعة للواليات المتحدة، وهي لجنة مستقلة  (USCIRF« )اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية»

تحظى بتأييد من الحزبين )الجمهوري والديمقراطي( تعمل على رصد ممارسة الحق في حرية الدين والعقيدة خارج الواليات 

شئت بموجب أحكام قانون           ، التي أ ن(USCIRF)« اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية»المتحدة بوجه عام. وتعتمد 

، على المعايير الدولية في رصدها االنتهاكات المتعلقة بحرية الدين والعقيدة خارج الواليات (IRFA)الحريات الدينية الدولية 

                                                                                                                 المتحدة، وت قد م كذلك التوصيات المتعلقة بالسياسات إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس في الواليات المتحدة. كما أن 

( كيان مستقل ومنفصل وال يمت بصلة بوزارة الخارجية األمريكية. USCIRF« )للجنة األمريكية للحريات الدينية الدوليةا»

                                                                               تكليال  للعمل الدؤوب الذي قام به المفوضون وفريق من الموظفين المحترفين طيلة عام   2019ويأتي التقرير السنوي للجنة لعام 

دث على أرض الواقع ولتقديم توصيات سياسية مستقلة للحكومة األمريكية. وعلى الرغم من أن                               كامل  لتوثيق االنتهاكات التي تح

يشمل األحداث الواقعة في المدة ما بين شهري يناير )كانون الثاني( إلى شهر ديسمبر )كانون  2019هذا التقرير السنوي لعام 

ارج هذا اإلطار الزمني. وللمزيد من المعلومات، يرجى ، إال أنه يتضمن بعض األحداث المهمة الواقعة خ2018األول( عام 

 ( على الرقم USCIRF« )اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية»                     أو االتصال مباشرة  بـ  هنا زيارة الموقع اإللكتروني

202-523-3240. 
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، «دولة مثيرة للقلق على نحو خاص»، في موضعها كـ 2018مع أن المملكة العربية السعودية ظلت، في عام  الرئيسية:النتائج 

ومن ذلك، أن كبار المسؤولين السعوديين توقفوا عن  إال أن أحوال الحريات الدينية فيها اتسمت باإليجابية في مجاالت بعينها.

سالم الوجود في شبه الجزيرة العربية. كما التقت القيادة العليا في البالد بعدد من القادة التصريح بأنه ال يمكن ألي دين غير اإل

                                                                                                                المسيحيين، بمن فيهم رئيس الكنيسة األنغليكانية، ومجموعة من الزعماء اإلنجيليين األمريكيين، متعهدة  بتعزيز الحوار بين 

ن اإلصالحات الداخلية في المملكة. كذلك، ترأس المطران األديان والسماح لمختلف المذاهب الدينية باالزدهار كجزء م

                                                                                                                  المصري األنبا مرقس أول قداس كنسي قبطي م عل ن في تاريخ السعودية المعروف. كما م نح ت اللجنة األمريكية للحريات الدينية 

هيئة األمر بالمعروف »س                                                                       ( الفرصة لعقد أول اجتماع لها على اإلطالق؛ وهو االجتماع الذي ع ق د بين رئيUSCIRFالدولية )

ف عت القيود التي كانت مفروضة بدوافع دينية على قيادة المرأة « والنهي عن المنكر                                                                                               ووفد حكومي أمريكي. إلى جانب ذلك، ر 

                                                                                                                   للسيارات. كذلك شهدت العاصمة السعودية الرياض تخفيف شدة إنفاذ أحكام قوانين الوالية التي ت عام ل المرأة بموجبها بوصفها 

ا. وإلى جانب ذلك، أعلنت وزارة العدل عن مزيد من ضمانات المحاكمة القانونية العادلة للمعتقلين من السعوديين.       قاصر  

وواصلت الحكومة محاربة األيديولوجية المتطرفة بيد من حديد. لكن، رغم كل هذه التطورات اإليجابية، تظل المخاوف بشأن 

فبينما تواصل الحكومة تنفيذ بعض اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية  السعودية.الحريات الدينية قائمة في المملكة العربية 

                                                                              ، ما يزال من غير الواضح ما إن كانت أوضاع الحريات الدينية ستشهد تحسن ا ضمن هذه «2030رؤية السعودية »ضمن 

رهم الدينية عالنية، إلى جانب ، على حظرها على غير المسلمين ممارسة شعائ2018اإلصالحات. وقد أبقت المملكة، في عام 

احتجاز بعض األفراد واعتقالهم والتضييق عليهم بتهم المعارضة، وازدراء األديان، والردة.  وواصلت الحكومة السعودية، 

كذلك، انتهاكاتها لحقوق الشيعة واألقليات غير المسلمة، والترويج لمبدأ التعصب الديني. فبينما بدأت الحكومة أعمال البناء 

                                                                                                                        لجديدة في بلدة العوامية الشيعية، فرضت قيود ا على احتفال األقلية الشيعية بأعيادهم الدينية. وبعد ما يزيد عن خمسة عشر عام ا ا

                                                                                                                 من إحراز تقدم تدريجي، أبدت الحكومة السعودية تراجع ا عن التحسينات التي أجرتها على الكتب المدرسية التي تستمر في بث 

                                                                                        نف ضد األقليات الدينية، والنساء، والمثليين جنسي  ا، ومزدوجي التوجهات الجنسية، والمتحولين روح التعصب والدعوة للع

                                                                            ، حق قيادة السيارات، إال أن نظام الوالية بمسوغاته الدينية ما يزال قائم ا، وهو 2018                                         جنسي  ا. ومع أن المرأة قد م ن حت، في عام 

 دينية للمرأة في المملكة.                                            ما من شأنه أن يؤثر سلب ا في أوضاع الحريات ال
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« اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية»                                                                          وبناء  على هذه االنتهاكات البالغة الخطورة فيما يتعلق بالحريات الدينية، فإن 

(USCIRF ترى أن المملكة العربية السعودية تستحق، في عام )دولة مثيرة للقلق على نحو خاص»               ، أن ت صن ف كـ 2019 »

(CPC)،  قانون الحريات الدينية الدولية»وفق( »IRFA فعلى الرغم من أن وزارة الخارجية األمريكية ت صن ف المملكة .)                                                           

ا في شهر (CPC)« دولة مثيرة للقلق على نحو خاص»، كـ 2004العربية السعودية، منذ عام                                   ، وكذا جاء تصنيفها مؤخر 

. وهو اإلعفاء الذي 2006إلى أجل غير مسمى ما يزال قيد النفاذ منذ عام ، إال أنه ثمة إعفاء لها 2018ديسمبر )كانون األول( 

ذ، بناء  على هذا التصنيف. ومن ث م ، فإن اللجن ل  اإلدارة األمريكية من اتخاذ أي إجراء واجب  تشريعي  ا، بخالف ما قد ات خ  ة                                                                                                                        ي ح 

دولة مثيرة للقلق على نحو »كة العربية السعودية كـ                      ( ت وص ي بتصنيف المملUSCIRFاألمريكية للحريات الدينية الدولية )

 ، مع رفع اإلعفاء المتقدم الذكر.(IRFA)« قانون الحريات الدينية الدولية»، بموجب (CPC)« خاص

 

 التوصيات المقدمة إلى الحكومة األمريكية

 

                                  كامال  بما يكفل المساواة في الحقوق                                                                     الضغط على مجلس الشورى السعودي لتمرير قانون  لمكافحة التمييز وتنفيذه  •

لجميع المواطنين السعوديين وكذا المقيمين المغتربين، واتخاذ التدابير لوقف التضييق على الشيعة، خاصة في المنطقة 

 الشرقية، ووضع حد للمحاكمات بتهم الردة، وازدراء األديان، والشعوذة.

 

بدوي، ومحاميه وليد أبو الخير، وغيرهما من سجناء التعبير عن الرأي مطالبة الحكومة السعودية باإلفراج عن رائف  •

 المعتقلين بتهم دينية في المملكة.

 

ا، مع تنفيذ  •                                                                                                         الضغط على الحكومة السعودية لوضع خطة لوقف نظام الوالية الذي ت عام ل المرأة بموجبه بوصفها قاصر 

ر رسمي للتخفيف من حدة هذا النظام في المملكة في الوقت                                                      هذه الخطة، مع تقنين أي إجراء ي جر ى اتخاذه على نحو غي

 ذاته.

 

                                                                                                       مواصلة الضغط على وزارة التعليم السعودية لمحو المحتويات التي ت حر ض على الكراهية وترو ج للتعصب في الكتب  •

الخارج، وبذل                                                                                            المدرسية التي ت صد رها الحكومة، مع وقف تصدير هذه الكتب إلى المدارس التي تدعمها السعودية في 

 كل جهد ممكن الستعادة المواد التي سبق توزيعها والتي تحتوي على محتوى يبث روح التعصب.

 

 معلومات مرجعية

 

 المملكة العربية السعودية

 المملكة العربية السعودية                   االسم الرسمي كامال : 

 ملكية مطلقةنظام الحكم: 

 نسمة 33,091,113عدد السكان: 

 : اإلسالمالمذاهب التي تعترف بها الحكومةالديانات / 

 * الديموغرافية الدينية:

 % شيعة(.15-10          % س ن ة، و90-85مسلمون )وفق البيانات الرسمية: 

ديانات أخرى )ويشمل ذلك ما يزيد عن ثمانية ماليين من العمال المغتربين، ومنهم ما ال يقل عن مليوني عامل ممن يدينون  

األرثوذكس الشرقيون، والبروتستانتيون، والروم الكاثوليك، واليهود، والهندوس، والبوذيون، والسيخ،  بغير اإلسالم، ومنهم:

 نات الشعبية، إلى جانب غير المنتسبين إلى أي دين(.اوأتباع الدي

ذا وزارة                                                                                                    * بناء  على التقديرات المجمعة من كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة االستخبارات المركزية األمريكية، وك

 الخارجية األمريكية.
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                      ، هو القرآن والس ن ة. 1992                                                                                              تعتمد السعودية اإلسالم دين ا رسمي  ا لها؛ فعماد دستور البالد، وفق النظام األساسي للحكم الصادر عام 

الحنبلي؛ وهو أحد مذاهب أهل كما أن النظام القضائي تحكمه الشريعة وفق تفسيراتها لدى الفقهاء الذين تمرسوا على المذهب 

«. خادم الحرمين الشريفين»السنة والجماعة. ويحمل الملك، وهو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الوقت الراهن، لقب 

ن                                     ؛ وهو هيئة استشارية تشريعية، في عي  «مجلس الشورى». أما 2017                                                         وقد عي ن الملك سلمان ابنه األمير محمد ولي  ا للعهد في عام 

ذت، منذ تعيين ولي العهد، سلسلة من اإلجراءات الصارمة ضد                                                                                                                    الملك أعضاءه، وله أن يحله وأن يعيد عقده وفق رغبته. وقد ات خ 

، والتي امتدت لتشمل المواطن 2017الفساد، بما فيها اعتقال كثير من رجال األعمال البارزين وأفراد العائلة المالكة في عام 

                                                                                                   الذي ي د عى أنه قد تعرض للتعذيب في السجون السعودية التي كان ما يزال يقبع فيها حتى نهاية المدة التي  األمريكي وليد فتيحي،

 يشملها هذا التقرير.

 

% 15% إلى 10                                                 % منهم من الس ن ة، والبقية التي تتراوح نسبتها من 90% إلى 85مليون نسمة،  33ويزيد عدد السعوديين عن 

% من سكان السعودية من المغتربين، وأن منهم ما ال يقل عن مليونين من غير 37                       األمم المتحدة ت فيد بأن من الشيعة. على أن 

المسلمين، بمن فيهم المسيحيون والهندوس والبوذيون وأتباع الديانات الشعبية، إلى جانب أولئك الذين ال يعتنقون أي ديانة. 

                                                                 على أنهم غير مسلمين أو ملحدين، لكنهم ي خفون هوياتهم هذه خوف ا من                                             كذلك، ي عر ف بعض المواطنين السعوديين أنفسهم 

                                                                                                                   العواقب االجتماعية والقانونية التي تفرضها الحكومة على م ن  يترك اإلسالم. كما يوجد في المملكة مقر رابطة العالم اإلسالمي، 

ا كبرى الجهات المانحة فيها؛ وهي منظمة عالمية غير حكومية ت   ج لنسخة بعينها من اإلسالم. وقد ركزت رابطة                                                                        وت ع د  أيض                                             رو 

وكان «. مخاطر التصنيف واإلقصاء»العالم اإلسالمي، في مؤتمرها المنعقد في مكة، في ديسمبر )كانون األول(، على موضوع 

ثناء زيارته األمين العام للرابطة، محمد العيسى، قد أدان التشدد المصحوب بالعنف، خالل العام الماضي. إذ استهجن، في أ

ه من ي نك رون هذه المحرقة.2018المتحف التذكاري للهولوكوست بالواليات المتحدة، في يناير )كانون الثاني(                                    ، ت وج 

 

                                                           ؛ وهي مبادرة تنموية وطنية أ عل ن عنها في شهر أبريل )نيسان( 2030                                                      ومع أن المملكة ماضية ق د م ا في تنفيذها رؤية السعودية 

                                                                                             لكة ما تزال تفرض قيود ا على معظم صور التعبير الديني العام التي تتعارض مع تفسيرها الخاص لإلسالم ، إال أن المم2016

                                                                                                                الس ن ي. وقد حد  ولي العهد من نفوذ المؤسسة الدينية الراسخة القوة في المملكة، رغم أنه عزز في الوقت نفسه من سلطته 

الحكومة السعودية بعض المؤشرات على عزمها السياسي على تحسين واستهدف مناوئيه. وفي العام الماضي، كذلك، أبدت 

                                                           األوضاع فيما يتعلق بحرية الدين والم عتق د على المدى البعيد.

 

أعمال اإلصالح  ، «المطوع»                                    ، التي ت عر ف على نحو غير رسمي باسم رألمر بالمعروف والنهي عن المنكوقد واصلت هيئة ا

على المعايير العليا  اإلصالحات االعتمادغير أن هذه اإلصالحات لم تكتمل بعد. وتشمل هذه  الطويلة األجل تحت قيادة جديدة،

لتجنيد ضباط الهيئة وتدريبهم، وبرامج التعليم العام، وتقديم المزيد من المساعدات إلى الحجيج. وفي شهر سبتمبر )أيلول(، من 

أول اجتماع على اإلطالق  ( إلى المملكة عقدUSCIRFالدولية ) العام الماضي، تضمنت زيارة وفد اللجنة األمريكية للحريات

ا، اجتماعات مع والرئيس العام لهيئة األمر بالمعروف وا ما بين وفد حكومي أمريكي                                                    لنهي عن المنكر. وتضمنت الزيارة، أيض 

وزير العدل، ومركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، ومجلس الشورى، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، إلى جانب 

                                            االجتماعات مع بعض الم حاو رين غير الحكوميين.

 

 2018أوضاع الحريات الدينية في عام 

 

ففي شهر مارس  ، واصلت المملكة العربية السعودية مساعيها لمحاربة التطرف الديني.2018في عام  اإليجابية:التطورات 

ا إلى أن «المتطرفين الذين يحظرون االختالط بين الجنسين»)آذار(، انتقد ولي العهد  ا من تلك األفكار تتناقض مع »                ، مشير                                 كثير 

، أن بعض 2018كما أشار ولي العهد، في مقابلة معه، في أبريل )نيسان( «. اشدينطريقة الحياة خالل عهد النبي وخلفائه الر

نوا لتمويلهم الجماعات اإلرهابية ودعمهم إياها. وفي خطاب ألقاه بمناسبة عيد األضحى، في                                                                                                               المواطنين السعوديين قد س ج 

http://www.uscirf.gov/
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«. ها الثابت في محاربة اإلرهاب والتطرفالمملكة العربية السعودية تؤكد موقف»، أعلن الملك سلمان أن 2018أغسطس )آب( 

وقد تعاونت المملكة مع الواليات المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب وواصلت محاربة التشدد المصحوب بالعنف، بما في ذلك 

ولي  )اعتدال(. إلى جانب ذلك، التقى« المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف»من خالل جهود الرصد واإلبالغ التي يبذلها 

، ومن بينهم رئيس أساقفة كانتربري، وبابا الكنيسة القبطية، ورئيس 2018                                           العهد عدد ا من رجال الدين المسيحيين في عام 

الكنيسة األنغليكانية، ومجموعة من القادة اإلنجيليين األمريكيين. وقد أكد ولي العهد، في هذه االجتماعات، على الحاجة إلى 

ا، ترأس األسقف المصري األنبا مرقس أول ق د اس كنسي قبطي 2018وفي عام  مح الديني.الحوار بين األديان والتسا                                                            ، أيض 

                         م عل ن في تاريخ المملكة.

 

( الفرصة لعقد أول اجتماع على USCIRF                                                  ، م ن حت اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية )2018وفي شهر سبتمبر )أيلول( 

بالمعروف والنهي عن المنكر ووفد حكومي أمريكي. وقد استعرض الرئيس العام لهيئة األمر اإلطالق بين رئيس هيئة األمر 

                                                                                                                 بالمعروف والنهي عن المنكر، في هذا االجتماع، اإلصالحات المهمة التي أجرتها الهيئة، وأعمال التجنيد واإلنفاذ التي ت خط ط 

ا للشؤون                    ، ع ي ن الرئيس السا2018إلجرائها. وفي شهر يونيو )حزيران(                                                       بق لفرع الهيئة بمكة، عبد اللطيف الشيخ، وزير 

، في أعقاب النقد الالذع 2012                                                                                     اإلسالمية؛ وقد كان أول رئيس للهيئة ي عل ن عن بذل الجهود إلصالحها، وذلك لدى تعيينه في عام 

ه عالنية  إلى الهيئة في المملكة ف عت القيود المبنية 2018وفي عام  .                                       الذي و ج  ا، ر  على أسس دينية فيما يتعلق بقيادة المرأة                                ، أيض 

ا.                                                                                                              للسيارات، وشهدت العاصمة الرياض تخفيف حدة تنفيذ أحكام قانون الوالية التي ت عام ل المرأة بموجبها بوصفها قاصر 

 

القضاء، ما يزال الشيعة في المملكة العربية السعودية يعانون من التمييز ضدهم في التعليم، والتوظيف، و المسلمون الشيعة:

ال بينهم وبين تقلد المناصب العليا في الحكومة والجيش. كما ت فر ض القيود على بناء المساجد الشيعية خارج المناطق ذات                                                                                                                        وي ح 

                                                                                                                      األغلبية الشيعية في المنطقة الشرقية، وغالب ا ما تحظر السلطات السعودية األذان على الطريقة الشيعية في تلك المناطق. وت لقي 

قبض على الشيعة ممن يعقدون، دون تصريح سابق، تجمعات دينية في منازلهم، وممن يتجمعون لتالوة أذكارهم في السلطات ال

ا، على عادة الشيعة في بناء قبورهم. وقد تلقى وفد اللجنة األمريكية للحريات الدولية الحسينيات                                                                                                              . وتفرض السعودية القيود، أيض 

(USCIRF)ية، إفادات من بعض الشيعة بشأن تضييق الشرطة المحلية عليهم، وتلصص ، لدى زيارته إلى المنطقة الشرق

                                                                                                                  االستخبارات العامة عليهم. بل إن الهوية الوطنية ت حج ب عن الشيعة الذين ال يلتزمون بتعليمات االستخبارات العامة، وهو ما 

اصل السلطات استهداف بعض زعماء الشيعة؛                                                                          ي قي د قدرتهم على إنشاء الحسابات المصرفية وتلقي الخدمات االجتماعية. كما تو

تحريضه »، فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قضية ثانية ضد الشيخ محمد الحبيب لـ 2018ففي مطلع عام 

وكان الحبيب، وهو أحد رجال الدين الشيعة وأحد المقربين من «. على االحتجاجات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة

 «.بث الفتنة والشقاق»بتهمة  2016                                         نمر النمر الذي أ عد م، قد اعت ق ل في عام الشيخ 

 

ا  ا كبير                                                                                                                     تواصل الحكومة السعودية مشروع تطوير مدينة العوامية ذات الغالبية الشيعية، والتي دمرت قوات األمن الحكومية جزء 

أبريل )نيسان( حتى  2017مايو )أيار( دة ما بين منها في أعقاب اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين الشيعة والمسلحين في الم

. وفي خالل هذه االشتباكات، أغلقت قوات األمن البلدة، واحتلت مدرسة ثانوية للبنين بالقرب من بلدة المسورة، وأغلقت 2018

عيادات المدينة وصيدلياتها، ومنعت الخدمات األساسية، مثل: سيارات اإلسعاف، من الوصول إلى المنطقة. وتخطط الحكومة 

، والذي يتضمن إنشاء متنزه، مشروع تطوير العواميةمليون لاير سعودي( في  392مليون دوالر ) 64الستثمار ما يقرب من 

وسوق، ومكتبة، ومركز مؤتمرات، ومرافق ترفيهية. وقد أعرب سكان المدينة، إلى وفد اللجنة األمريكية للحريات الدينية 

(USCIRF) )لمدينة ال تتضمن حلوال  لما ، عن مخاوفهم من أن الخطط الحكومية الموضوعة ل2018، في سبتمبر )أيلول                         

تعانيه المنطقة من نقص في المرافق المناسبة من طرق، ومدارس، ومستشفيات. كما أن الحكومة، على ذكر المخاوف األمنية، 

ضمن مشروع تطوير        منزال   488                                                                                لم تعمل على توسعة نظام الصرف الصحي في المدينة، ولم ت حد ثه. إلى جانب ذلك، ه د م 

رغم التعويضات والمنازل البديلة التي قدمتها الحكومة السعودية إلى سكان تلك المنازل. كما أعرب السكان عن العوامية، 

ا من تجدد أعمال العنف بعد االنتهاء من هذا المشروع.                                                               مخاوفهم أيض 
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في القطيف،  عاشوراء                       فرضت قيود ا على احتفال، 2018كذلك، أفادت التقارير بأن الحكومة السعودية، في سبتمبر )أيلول( 

                                                                                                         وحد دت ساعات بعينها ألداء طقوس الحداد العامة. وشملت تلك القيود حظر إذاعة الشيعة لطقوسهم عبر مكبرات الصوت، 

وفق ادعاء  –ا الوجبات المجانية إلى المشاركين في مسيرة عاشوراء، وذلك ألنها                                       وإتالف الموائد الحسينية التي ت قد م فيه

الشرطة البلدية األكشاك التي تبيع الكتب الدينية والثقافية،  أزالت                                           أ قيمت دون الحصول على التصاريح الالزمة. كما  –السلطات 

ا بدعوى أنها ت شك ل   «.              تلوث ا بصري  ا»                                            وطرحت بيارق االحتفال أرض 

 

تحظر الحكومة السعودية، بالقانون، على المواطنين والمغتربين، على حد سواء،  القيود المفروضة على غير المسلمين:

ا، أن من حق غير المسلمين،  ا وتكرار                                                                                                               ممارسة شعائرهم غير اإلسالمية عالنية . وعلى حين ت صر ح الحكومة السعودية، مرار 

ع على هيئة قانون نافذ. على أن عدد ا من غير المرتدين عن اإلسالم، أن يمارس ا، إال أن هذه السياسات لم ت وض                                                                                   وا شعائرهم سر  

، قد أفادوا بأن 2018من الزعماء المسيحيين في السعودية، ممن تواصلت معهم اللجنة األمريكية للحريات الدولية، في عام 

لكنهم أعربوا، في الوقت ذاته، عن تخوفهم من استهداف                                                                الحكومة السعودية بدت أقل اهتمام ا بالترصد للمسيحيين عن ذي قبل. 

                                                                                                              تجمعاتهم، رغم أنهم يمارسون شعائرهم في حدود ما يجيزه القانون. فقد فر قت الحكومة السعودية عدة تجمعات دينية خاصة 

و أن أعضاء تلك                                                                                               بدعوى أنها ت خال ف اللوائح الم نظ مة لمستويات الصخب، أو أن هذه التجمعات كان بها مواد كحولية، أ

                                                                                                              التجمعات لم تكن معهم تصاريح عمل سليمة )بطاقات إقامة(. كما فر قت الحكومة بعض التجمعات بدعوى االختالط فيها ما بين 

                                                                                                           الرجال والنساء في مكان واحد، بزعم أن هذا االختالط من شأنه أن ي حر ض على الرذيلة. كما يجب على الفنادق أن تحصل 

اتب اإلقليمية في المحافظات قبل استضافة أي فعاليات فيها اختالط ما بين الجنسين في قاعات المؤتمرات على موافقة من المك

                                                                                                                          لديها، وغالب ا ما ترفض تلك المكاتب منح موافقتها إذا كانت الفعالية تجمع ا ديني  ا. كذلك، تراقب الحكومة زعماء المجتمعات غير 

إيداع أموال التبرعات األسبوعية في حسابات مصرفية لهم في الواليات المتحدة. إلى                                        المسلمة، الذين يواجهون غالب ا صعوبة في

                                                         ، ق س  ا كاثوليكي ا وعدد ا من الحضور في تجمع احتفالي كان 2018جانب ذلك، اعتقلت الحكومة السعودية، في سبتمبر )أيلول( 

لحضورهن  امرأة فلبينية في الرياض 17ي القبض على     أ لق 17، 2018يقيمه قبل مغادرته البالد. وفي أكتوبر )تشرين األول( 

د                                                                                                                           احتفاال  بعيد الهالوين، لي صد ر السفير الفلبيني بعدها توصية  ينصح فيها المغتربين المقيمين في المملكة بعدم االحتفال عالنية بعي

 الهالوين، أو عيد الحب، أو عيد الميالد.

 

                                                                                                 تدخل النساء، وفق نظام الوالية في المملكة العربية السعودية، في حكم القاصر قانوني  ا، وهو ما ي لز م  المرأة والحريات الدينية:

ر الحكومة السعودية نظام الوالية هذا                                                                                                                   المرأة بالحصول على إذن ولي أمرها للدراسة في الجامعات والسفر إلى الخارج. وت بر 

                                                                              بالتفسير الس ن ي الحنبلي للقرآن واألحاديث لتسويغ هذه القيود الخطيرة على فاعلية ؛ إذ تستشهد الحكومة أسس دينية             استناد ا إلى 

                                                                                                                          المرأة. وينفذ هذا القانون، رغم س ني ة تسويغه، على النساء الس ني ات منهن والشيعي ات، بل وغير المسلمات في المملكة. وت ع د  

                                                                   ية شامل كهذا؛ وهو الذي يفرض قيود ا صارمة على الحريات الدينية وحقوق السعودية البلد اإلسالمي الوحيد الذي لديه نظام وال

، خالل زيارته التي أجراها (USCIRF)اإلنسان فيما يتعلق بالمرأة. وقد حصل وفد اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية 

                                           م تعد ت نف ذ في المناطق الحضرية على نحو ما                                                   ، على أدلة ع ر ضي ة على أن بعض أحكام نظام الوالية ل2018في سبتمبر )أيلول( 

                                                                                                             كانت عليه في األعوام الماضية. فقد كانت المرأة في الماضي بحاجة، مثال ، إلى إذن ولي أمرها لتتمكن من زيارة األطباء 

ا. على أن القيود الدينية المفروضة  على المرأة                                                                                                   لقضاء اإلجراءات الطبية؛ وهو ما أصبح غير مطلوب في بعض الحاالت مؤخر 

 السعودية، بوجه عام، ما تزال قائمة في المناطق الحضرية وغير الحضرية في المملكة.

 

، عن نيته إصالح نظام الوالية، وإقرار قدر 2018، في شهر أبريل )نيسان( أعلنوكان ولي العهد األمير محمد بن سلمان قد 

                                                ، م ن حت المرأة السعودية القدرة على ممارسة حقها 2018ن( يونيو )حزيرا 24وفي  أكبر من المساواة للمرأة في المملكة.

                                                            ، بعد انقضاء المدة المشمولة في التقرير بوقت وجيز، صو ت مجلس 2019القانوني في قيادة السيارات. وفي مطلع عام 

ا وفق أحكام نظام ا لوالية. بل إن                                                                                               الشورى على حظر زواج األطفال. ومع ذلك، ما تزال المرأة البالغة في المملكة قاصر 

، على عدد من الناشطات المعارضات لنظام الوالية، وما تزال تحتجزهن 2018االستخبارات قد ألقت القبض، في مايو )أيار( 

                                                                                                      في سجن ذهبان بالقرب من جدة وكذا في سجن الحائر قرب الرياض. وقد تعرضت بعض هؤالء الناشطات، وفق ما ي د عى، 
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، 2018، في شهر ديسمبر )كانون األول( هيئة حقوق اإلنسان السعوديةلجنسيين. وقد فتحت للتعذيب، والتحرش واالعتداء ا

                         تحقيق ا في هذه االدعاءات.

 

عبير عن الرأي مشروع سجناء الت                                                           يعد المدون السعودي رائف بدوي، وهو أحد الم در جين على قائمة سجناء التعبير عن الرأي:

            ، واحد ا من (USCIRF Religious Prisoner of Conscienceالدينيين لدى اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية )

الليبرالية السعودية »                                                                                            أبرز سجناء التعبير عن الرأي في المملكة العربية السعودية. وكان بدوي قد أس س الموقع اإللكتروني 

ا له، حتى اعتقاله في عام (Free Saudi Liberals)« الحرة ازدراء اإلسالم من خالل القنوات »بتهمة  2012                                     ، وعمل محرر 

ك م عليه، في عام «. اإللكترونية ، الحكم عليه 2015                                                      ، بتهمة اإلساءة إلى اإلسالم. وأي دت إحدى المحاكم، في عام 2014                    وح 

ألف دوالر أمريكي(.  266درها مليون لاير سعودي )حوالي ( جلدة، وغرامة ق1000( أعوام، وألف )10بالسجن لمدة عشرة )

                          ، أكد ت محكمة سعودية أخرى 2017. وفي مارس )آذار( 2015                                ( جلدة  في يناير )كانون الثاني( 50                       وقد ن ف ذت بحقه خمسون )

لت السلطات أخته كما اعتق .2018الحكم الصادر ضده، وأمرت بوجوب سداده الغرامة. وما يزال بدوي خلف القضبان منذ عام 

ا  2018يوليو )تموز(  30سمر بتاريخ                                                                                   عقب احتجاجها على نظام الوالية. وقد انقضت المدة التي يشملها هذا التقرير، وهي أيض 

طردت سفير كندا وجمدت التعامالت التجارية واالستثمارية في أغسطس )آب( عام ما تزال خلف القضبان. بل إن المملكة 

حيال ذلك االعتقال ودعوته إلى إطالق سراح سمر ورائف بدوي على « قلقه»وزير الخارجية الكندي عن بعد أن عبر  2018

 .الفور

 

كذلك، ما يزال الشاعر الفلسطيني أشرف فياض في السجن بدعوى تشكيكه في الدين في ديوان شعره الذي يحمل عنوان 

. وفي نوفمبر )تشرين 2013في مدينة أبها في عام  في أحد المقاهيمشادة له وبزعم نشره الفكر اإللحادي في  الداخلبالتعليمات 

ن لمدة  2016                                                                              ، صدر بحقه حكم يقضي بإعدامه بتهمة الردة؛ وهو الحكم الذي خ ف ف في فبراير)شباط( 2015الثاني(                  بأن ي سج 

ع ره( جلدة، وأن 800                                ثمانية أعوام، وي جل د ثمانمائة )                                    ومية السعودية. وقد صر ح وزير العدل أمام وسائل اإلعالم الحك              ي نك ر ش 

ف ف (USCIRF)السعودي، في أثناء زيارة وفد اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية                                       ، بأن الحكم الصادر بحق فياض قد خ 

ير العدل، كذلك،                                                                                                      من عقوبة اإلعدام إلى السجن لمدة ثمانية أعوام ألنه أنكر تهمة الردة الم وج هة إليه أمام المحكمة. وصر ح وز

على                                                                                                                             أنه ال يمكن إدانة أي أحد بالردة لمجرد أن المحكمة أدانته بذلك دونما إقرار منه بذلك، بل إن أحد ا ال ي د ان بالردة ما لم ي ق ر  

 نفسه بذلك أمام إحدى المحاكم.

 

                               عام ا، متقاعسة عن معالجة مسألة  15ن ما تزال الحكومة السعودية، منذ ما يزيد ع المناهج التعليمية وتصدير الكتب المدرسية:

                                                                                                               المحتوى، الذي ي رو ج للتعصب في كتبها المدرسية، بما يكفي. ولطالما أعربت اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية 

(USCIRF للمسؤولين الحكوميين السعوديين عن قلقها بشأن محتوى تلك الكتب المدرسية، وهو ما كررته اللجنة ) ا في          أيض 

حر ز في األعوام األخيرة، إال أن الكتب المدرسية السعودية قد شهدت تراجع ا إلى اللغة الم رو جة  .2018عام 
                                                                                         ورغم التقدم الذي أ 
                   

                                                         للتعصب والم حر ضة على الكراهية والعنف تجاه غير المسلمين.

 

اللجنة األمريكية »يد عن عشرة أعوام، ترى ومن خالل المراجعة المنتظمة لمحتوى الكتب المدرسية السعودية، لمدة تز

ا، نحو حذف الفقرات التي تحتوي على تحريض على « للحريات الدينية الدولية                                                                                        أنه ثمة تقدم متواصل، وإن كان بطيئ ا ومتدرج 

( للكتب المدرسية USCIRFأجرته اللجنة الدولية للحريات الدينية الدولية )        تحليال   غير أن الكراهية والعنف أو مراجعتها.

                                                                             قد كشف عن استمرار وجود بعض  من أبشع المحتويات التي ت رو ج للعنف والتعصب، وهو  2018-2017الدينية للعام الدراسي 

ذ ف. ن بوصفه بل إن تبجيل الشيعة وال                                      المحتوى الذي ظنت اللجنة أنه قد ح                  ، في حين ي ع د  «بدعة»                                     صوفيين لمقابر األنبياء ي ستهج 

                                                                                                  ، وهما االتهامان اللذان ت ق ر  الكتب المدرسية عقوبة اإلعدام حكم ا على مرتكبيهما.  وي حذ ر الطلبة من «        ارتداد ا»انتقاد اإلسالم 

، ضد الكفار. وختام ا، جهادالعقد صداقات مع أتباع الديانات األخرى. كما تحثهم الكتب المدرسية على                                            ، بعنف  أو بغير عنف 

                                                                          تح ض  تلك الكتب على إعدام النساء الالئي لهن عالقات وكذا المثليين من الرجال.

 

http://www.uscirf.gov/
https://www.uscirf.gov/raif-badawi
https://www.uscirf.gov/raif-badawi
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/SaudiTextbook.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/SaudiTextbook.pdf
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                                                                                                                وقد صر ح المسؤولون السعوديون بأنهم طلبوا من مؤسساتهم في الخارج إعادة تلك الكتب القديمة جميعها، وأنهم أرسلوا إلى 

                                                                                                        منها كتب ا م نق حة جديدة، ولكن عدد ا غير معلوم من هذه المواد ما يزال، وفق التقارير، قيد التداول إلى اآلن                   تلك المؤسسات بدال  

لها المملكة في الخارج. وقد صدر، في السنوات األخيرة، مرسوم ملكي يحظر الدعم                                                                                                                   داخل المملكة وكذلك في المدارس التي ت مو 

منشورات التي تدعو إلى الكراهية وغيرها من األنشطة التي تساعد على نشر التعصب المالي للمدارس الدينية والمساجد وال

المسجد »، وافقت الحكومة السعودية على نقل إدارة 2018والعنف، خارج المملكة العربية السعودية. وفي فبراير )شباط( 

د سنوات من الدعاوى التي راجت بشأن بث العتيق في بروكسل إلى السلطات اإلسالمية المعنية في بلجيكا، وذلك بع« الكبير

التطرف الدامي من المسجد الذي كانت السعودية تدير شؤونه. ووفق ما تفيد به التقارير، فإن السعودية تتبع إجراءات مماثلة 

 فيما يتعلق بالمساجد والمدارس الدينية التي ترعاها في دول أخرى.

 

، أي بعد انتهاء المدة التي يشملها هذا 2019أعلن المجلس األعلى للقضاء، في مطلع عام  تهم الشعوذة وازدراء الدين والردة:

                                                                                                                     التقرير، أن المعتقلين سي مك نون من معرفة جرائمهم، والتواصل مع المحامين، وسي سم ح لهم بالتواصل مع عوائلهم، وستكون لهم 

ستخدم تهم ازدراء الدين والردة الجنائية لقمع معارضيها، وتكميم كذلك خيارات االستئناف. على أن الحكومة السعودية ما تزال ت

                                                                                                                       أفواههم، وتقييد الحريات الدينية. فم ن يتحول عن اإلسالم من السعوديين يواجه العقوبات القانونية بما فيها عقوبة اإلعدام بتهمة 

غير اإلسالم الوجود في شبه الجزيرة وعلى حين توقف الوزراء السعوديون عن التصريح بأنه ال يمكن ألي دين «. الردة»

                                                                                                              العربية، ما يزال الجهر بالردة ي شك ل جريمة؛ فقد أوضح مسؤولون من الحكومة السعودية، في اجتماعاتهم مع وفد اللجنة 

دية.                                                                             ، أن الجهر بالردة ي ع د  سند ا للمالحقة القضائية بموجب قوانين الردة في السعو(USCIRF)األمريكية للحريات الدينية 

                                                                                                                    كذلك، ما تزال تهمة السحر والشعوذة جريمة ي عاق ب عليها باإلعدام في المملكة، بل إن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

                 ، حر ز المسؤولون 2018. وفي فبراير )شباط( 2009منذ شهر مايو )أيار( عام ما تزال لديها وحدة لمكافحة السحر والشعوذة 

أعمال »زعموا أنها                                    طرد ا يحتوي على أوراق وتمائم صغيرةبن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة في مطار األمير محمد 

 القبض على رجل وزوجته في المسجد الحرام في مكة، ألقت أجهزة األمن 2018يونيو )حزيران( عام  10وبتاريخ «. سحر

الشعوذة في المملكة هم من العمال األجانب الوافدين من                                      ومعظم من ي قب ض عليهم بتهمة السحر أو «. ممارسة السحر»بتهمة 

إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وكثير منهم متهمون باستعمال السحر ضد أرباب أعمالهم أو بتعكير صفو المجتمع السعودي بما 

 يمارسونه من أعمال.

 

 السياسة األمريكية

 

ا أكثر واصلت إدارة الرئيس ترامب، خالل عامها الثاني، تعزيز العالق                                                        ات األمريكية السعودية، في حين اتبع الكونغرس منهج 

ا في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان مقيم ا في الواليات المتحدة. وفي  االجتماع الوزاري لتعزيز الحرية                                                                                حذر 

( Michael R. Pence« )مايكل ر. بنس»                                                              ع ق د في شهر يوليو )تموز(، في واشنطن العاصمة، أكد نائب الرئيس ، الذي الدينية

مليون  100على تركيز اإلدارة األمريكية على أوضاع الحريات الدينية في الشرق األوسط، وأشار إلى تخصيص مبلغ قدره 

ا بضمان تعزيز الحرية »ة، وذكر أن دوالر أمريكي لدعم األقليات الدينية المضطهدة في المنطق                                                 الواليات المتحدة ملتزمة أيض 

 «.الدينية والتعددية الدينية في جميع أنحاء الشرق األوسط

 

وقد واصلت المملكة العربية السعودية، بدورها، دعم سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط، بما في ذلك التعاون األمني 

بمكافحة اإلرهاب والتطرف المصحوب بأعمال عنف، ودعمها لقرار اإلدارة األمريكية بإعادة فرض في المبادرات الخاصة 

ف عت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ) ( مع إيران. ووقعت JCPOA                                                                                       العقوبات على إيران؛ وهي العقوبات التي كانت قد ر 

الر أمريكي من المشتريات الدفاعية من الواليات مليار دو 14.5الحكومة السعودية، كذلك، خطابات عرض وقبول بقيمة 

المتحدة. كما واصل الرئيس دونالد ترامب التعبير عن دعمه للمملكة العربية السعودية في الصراعات اإلقليمية ضد النفوذ 

آذار( عام اإليراني في الشرق األوسط. ففي أثناء زيارة ولي العهد األمير محمد بن سلمان إلى البيت األبيض، في مارس )

الرئيس على عمق العالقة الدفاعية ما بين الواليات المتحدة والسعودية، وشدد قادة الكونغرس، من الحزبين  أكد، 2018

http://www.uscirf.gov/
https://www.state.gov/j/drl/irf/religiousfreedom/index.htm
https://www.state.gov/j/drl/irf/religiousfreedom/index.htm
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الجمهوري والديمقراطي كليهما، على ولي العهد على أهمية معالجة المخاوف اإلنسانية بشأن التدخل السعودي في اليمن. وفي 

، دعت الواليات المتحدة إلى وقف إطالق النار في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، وفي 2018نوفمبر )تشرين الثاني( 

ا بتمرير مشروع القانون ) (، الذي يمنع الدعم S.J. Res. 54                                                                                 ديسمبر )كانون األول( من العام نفسه، أصدر مجلس الشيوخ قرار 

د بالوقود عن الطائرات السعودية المشاركة في هذه الحملة العسكرية.                                                                                       العسكري األمريكي للتزو 

 

 . بومبيو ، ووزير الخارجية مايكل ر(James Mattis)وبعد ذلك، اجتمع كل من وزير الدفاع جيمس ماتيس 

(Michael R. Pompeo) ووزير الخزانة ستيفن منوشن ،(Steven Mnuchin) ،مع ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،

، زيارة إلى تركيا والتقت هنالك (CIA)، مديرة وكالة االستخبارات المركزية األمريكية (Gina Haspel)وأجرت جينا هاسبل 

، 2018قجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وفي نوفمبر )تشرين الثاني( بالمحققين األتراك عقب مقتل جمال خاش

 2016، بموجب أحكام قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق اإلنسان لعام عقوبات فرضت وزارة الخزانة األمريكية

(2016 (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act( فرد ا لهم صلة بقتل 17، على سبعة عشر )                     

، مرر مجلس 2018خاشقجي، بمن فيهم أشخاص مقربون من ولي العهد األمير محمد بن سلمان. وفي ديسمبر )كانون األول( 

                                                                    ، وهو مشروع قانون ق د م من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ي دين (S.J.Res.69)الشيوخ األمريكي مشروع القانون 

 رى السعودي إلى إصدار بيان استنكار بشأنه.                                                                     قتل خاشقجي، وي حم ل ولي العهد السعودي المسؤولية؛ وهو ما دعا مجلس الشو

 

دولة مثيرة »، أعادت وزارة الخارجية تصنيف المملكة العربية السعودية بوصفها 2018نوفمبر )تشرين الثاني(  28وبتاريخ 

المصلحة الوطنية العليا »، مع إبقائها على إعفاء المملكة من جميع العقوبات، وذلك بالنظر إلى (CPC)« للقلق على نحو خاص

 (.IRFA« )قانون الحريات الدينية الدولية»( من 407، وفق أحكام المادة )«للواليات المتحدة األمريكية

 

 ، مفوض اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية:«جوني مور»تقرير اآلراء المستقلة الوارد من السيد 

 

ارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، وتلك اإلشارات التي أرسلت بها، يسوق هذا الفصل، على نحو سليم، تلك القر

                                                                                                                      مشيرة  بذلك كله إلى استعدادها للتعاون فيما يتعلق بموضوع الحريات الدينية، بطريقة لم نشهدها من المملكة من قبل )وإن كانت 

، إن شئنا اقتباس الجملة «مؤشرات األداء الرئيسية»ليل هناك أمثلة كثيرة أخرى كان من الممكن إدراجها في التقرير(، لكن بتح

م السعوديون بتكرارها، تحليال  بسيط ا، فإن هذه الدولة ما تزال، دون أدنى قدر من الشك، تستحق تصنيفها كـ  دولة »                                                                                                              التي ي غر 

  (.CPC« )مثيرة للقلق على نحو خاص

  

ا ممكن ا في السعودية، وهو ما قد قلته بعد زيارتين للمملكة، غير أنني أرى، وللمرة األولى، أن الحرية الدينية قد ص                                                                    ارت أمر 

كانت أوالهما في شهر سبتمبر )أيلول( ضمن وفد اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية، وكانت األخرى زيارة شخصية في 

  شهر نوفمبر )تشرين الثاني(. 

 

                                                                     الدينية في الشرق األوسط برمته، أن اإلجراءات العقابية من شأنها أن ت ؤتي                                                وال أظن، من موقعي كم داف ع  ملتزم بنصرة الحريات

ثمارها المنشودة في حالة المملكة العربية السعودية. بل إنني أرى أن تلك اإلجراءات العقابية من شأنها، على وجه االحتمال، أن 

ا، وعلى نحو أشد جدية ،                                                            إلى التحالف مع تلك البلدان التي ال ت عير الحريات الدينية أي                                                                   تدفع بالمملكة العربية السعودية دفع ا مباشر 

                                                                                                                           اهتمام م طلق ا في قائمة أولويات السياسة الخارجية لديها. فإن لم يكن للمملكة ما تتمتع به في الوقت الراهن من عالقات م ه م ة مع 

كة من أن تكون لها هذه األنساق من العالقات الواليات المتحدة، فستكون لها عالقاتها بدول أخرى، ذلك أنه ال مناص للممل

  األمنية واالقتصادية. 

  

                                                                                                        وأعتقد، من ث م ، أن وزارة الخارجية األمريكية، إذ تصطف معنا في اإلدالء بوضوح  برأي مشترك بشأن أوضاع الحريات  

ه لصالح السع ق ة في إبقائها على ذلك اإلعفاء الذي ت ق ر    ودية.                                                                             الدينية في المملكة، م ح 

http://www.uscirf.gov/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-joint-resolution/54?q=%7b%22search%22:%5b%22sjres+54%22%5d%7d&s=1&r=1
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm547
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm547
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm547
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-joint-resolution/69?q=%7b%22search%22:%5b%22sjres+54%22%5d%7d&s=1&r=2


 

9 
 

| @USCIRF WWW.USCIRF.GOVU.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | 2019 ANNUAL REPORT |  

 

                         بالتعاون المباشر البن اء  –وفق ما أرى  –إذ ال أظن أن إقناع السعودية بتحسين أجوائها الدينية يأتي بالخجل أو بالقوة، وإنما يأتي 

القائم على االحترام، وأقول ذلك من واقع تجربة شخصية عايشتها وما زلت أعايشها. وأزيد على ذلك أن وزارة الخارجية 

ا حقيقية ، األمريكية تلتز ح أن األجواء األمنية، في الشرق األوسط، في الوقت الراهن، ت شك ل أخطار                                                                                                     م جانب الصواب إذ ت وض 

وأن أي بديل محتمل للوضع الراهن سوف يؤدي، في جميع األحوال المحتملة، إلى تفاقم أوضاع طوائف األقليات الدينية، كما 

  يع.                                          رأينا ذلك بأم أعيننا في العراق على نحو م ر

  

وما زال التفاؤل يخالج قلبي بأن اإلصالحات في السعودية، وإن كانت بطيئة حركتها، إال أنها ثابتة في وتيرتها، وستستمر لتمتد 

 في نهاية المطاف إلى الطريقة التي تتعامل بها المملكة مع الدين. وهذا أمر ال محالة واقع!

 

http://www.uscirf.gov/

