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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 ظروف الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية على  2019في عام 

                                                                          حالها سيئة، رغم بعض التحسينات التي أ جريت مؤخر ا. ففي الدورة الرابعة عشر  

                                                                         لمؤتمر القمة اإلسالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي ع ق دت في شهر مايو، وق ع 

بدعوة من رابطة العالم اإلسالمي، على  دولة،  139رجال الدين من المسلمين من 

، الذي يقضي برفض التطرف والتعصب الديني. وفي العام نفسه،  إعالن مكة

                                                                       كذلك، رفعت الحكومة السعودية عدد ا من القيود الدينية المفروضة على حقوق  

زواج    بحظرمشروع قرار مرره مجلس الشورى يقضي  المرأة، وأصدرت 

القاصرات. غير أن الحكومة السعودية ما تزال متورطة في ارتكاب انتهاكات  

بالحريات الدينية؛ فهي تحظر على                                             أخرى م م ن ه جة ومتواصلة وفاضحة فيما يتعلق

                                                                        أتباع أي دين آخر غير اإلسالم ممارسة شعائرهم علن ا، وال ي سمح بإنشاء أي دور 

                                                                        للعبادة باستثناء المساجد في المملكة. كذلك، ي جر ى رصد غير المسلمين ممن  

                                                                             يجتمعون في منازلهم الخاصة، وقد ت فر  ق األجهزة األمنية السعودية تجمعاتهم التي  

يعقدونها لممارسة شعائرهم التعبدية الخاصة. وعلى صعيد آخر، تواصل المملكة  

  2030رؤية السعودية العربية السعودية دفع عجلة التغييرات االقتصادية ضمن 

برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان؛ وإن 

                                                                           كانت الحكومة تبدي قدر ا ضئيال  من التسامح مع أولئك الذين آثروا رفض التفسير  

                                                                           الذي تتبناه الدولة وفق المذهب الحنبلي من مذاهب أهل الس ن ة. ففي ديسمبر عام 

اإلساءة لآلداب العامة، ومنها ارتداء    بتهمة ا     فرد   120، اعتقلت الشرطة  2019

                                                                      »مالبس غير محتشمة«. وفي العام نفسه، كذلك، اعتقلت الحكومة عدد ا من رجال 

  ماتالدين المسلمين من حركة الصحوة المنشقة أو تعرضت لهم باالضطهاد. وقد 

                                                                     أحد هؤالء الشيوخ؛ وهو »فهد القاضي«، في ديسمبر، على إثر ما ي زع م أنه  

مر بالمعروف والنهي عن المنكر،  تعرض له في السجن. أما هيئة األ إهمال طبي

فواصلت عملها بصالحيات محدودة، على نحو ما كان رئيس الهيئة الشيخ عبد هللا 

( في USCIRFلوفد اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية )      أك دالسند قد 

. غير أن الشرطة، في شهر فبراير، قد 2018عام  اجتماعه معه في شهر سبتمبر

سخر فيها من          نكات ا الفنان الكوميدي »ياسر بكر« بعد إلقائه احتجزت لمدة وجيزة

                                                                    الهيئة، وذلك في أحد العروض التي قد مها بطريقة الـ »ستاند أب كوميدي« 

لكة العربية السعودية يعانون من التمييز ضدهم في ما يزال الشيعة في المم  

                                                                               التعليم، والتوظيف، والقضاء، وي ح ال بينهم وبين تقلد المناصب العليا في الحكومة  

                                                                     والجيش. كما ت فر ض القيود على بناء المساجد الشيعية خارج المناطق ذات  

سعودية األذان                                                                 األغلبية الشيعية في المنطقة الشرقية، وغالب ا ما تحظر السلطات ال

                                                                         على الطريقة الشيعية في تلك المناطق. وت لقي السلطات القبض على الشيعة ممن  

يعقدون، دون تصريح سابق، تجمعات دينية في منازلهم، وممن يتجمعون لتالوة 

                                                   . وتفرض السعودية القيود، أيض ا، على عادة الشيعة في الحسينياتأذكارهم في 

          فرد ا من   37مت السلطات الحكومية ، أعد2019بناء قبورهم. وفي عام 

                                                 جماعي ا، وكان بعضهم من الق ص ر وقت ارتكابهم تلك           إعدام االمتظاهرين الشيعة 

 الجرائم المزعومة. 

الوالية على السعوديات، بصرف النظر عن تواصل المملكة فرض نظام 

، قوانينها 2019عام                                                    توجهاتهن الفردية. وكانت المملكة قد عد لت، في أغسطس

للنساء بتحصيل جوازات السفر والسفر من دون إذن ولي األمر،   بما يسمح

وتسجيل المواليد والزواج والطالق، واستصدار المستندات العائلية الرسمية،  

التغيب  الوالدين و  عقوق                                                    وتولي الوصاية على الق ص ر. لكن المملكة ما تزال تحظر 

                                    استقاللية المرأة بناء  على م سو  غات عن المنزل، وهو ما يحد بدرجة كبيرة من  

                                                                           دينية. كذلك، بطشت المملكة العربية السعودية بطش ا غاشم ا ببعض النساء، ومنهن 

في التحرر من تلك القيود الدينية.                                          »لجين الهذلول«، لتأكيدهن سلمي ا على حقهن

، إلى  2019بل إن الحكومة السعودية قد لجأت، في بعض الحاالت، في عام 

في محاولة منها إلعادة الهاربات من   االستعانة بمصادرها على الصعيد الدولي

نظام الوالية بالقوة. أما على الصعيد المحلي، وعلى وسائل التواصل االجتماعي، 

سوية بأنها صورة من صور                                               فقد وصفت الحكومة السعودية مرار ا وتكرار ا الن

الالتي يتبنين أفكار النسوية بأعضاء تنظيم الدولة             م شب  هة  التطرف الراديكالي،  

الفاضحة، أصدرت   إحدى الحاالت اإلسالمية في العراق والشام )داعش(. وفي  

                                        ت وضح فيه أن »النسوية ليست م جر مة  في          بيان االهيئة السعودية لحقوق اإلنسان 

 المملكة العربية السعودية«. 

 

 

 التوصيات المقدمة إلى الحكومة األمريكية 

                                                                    ( لتورطها في ارتكاب انتهاكات م م ن ه جة ومتواصلة وفاضحة فيما يتعلق  CPCإعادة تصنيف المملكة العربية السعودية بوصفها »دولة مثيرة للقلق على نحو خاص« ) •

                                                                                       ، مع رفع اإلعفاء الذي ي ح ل  اإلدارة األمريكية من اتخاذ أي إجراء واجب  تشريعي ا، بخالف ما  (IRFA)بالحريات الدينية، وفق ما يقضي به »قانون الحريات الدينية الدولية« 

 التصنيف.                         قد ات خ ذ، بناء  على هذا 

http://www.uscirf.gov/
http://www.uscirf.gov/
http://www.uscirf.gov/
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=4498&refID=1251
http://saudigazette.com.sa/article/552025/SAUDI-ARABIA/Shoura-oks-minors-marriage-law
https://vision2030.gov.sa/en
https://vision2030.gov.sa/en
https://vision2030.gov.sa/en
https://www.timesofisrael.com/saudi-arabia-arrests-dozens-for-indecency-harassment/
https://twitter.com/m3takl_en/status/1201599408590217218
https://twitter.com/m3takl_en/status/1201599408590217218
https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/us-delegation-first-ever-meet-religious-police-in-saudi-arabia
https://twitter.com/News_Brk24/status/1096328056573177856
https://twitter.com/SaadAbedine/status/1096454244721410048?fbclid=IwAR0j74tceAjfJFe7m4rvPh4ODEWxGglmWZyTDevziAzk6jUrwVbxz1M0Nx0
https://www.cnn.com/2019/04/26/middleeast/saudi-executions-court-documents-intl/index.html
https://www.reuters.com/article/us-saudi-women-guardianship/saudi-arabia-womens-rights-reforms-may-still-be-thwarted-by-custom-idUSKCN1UV1Q4
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-46777848
https://www.reuters.com/article/us-saudi-women/saudi-promo-video-labels-feminism-atheism-homosexuality-as-extremist-ideas-idUSKBN1XL29Z
https://twitter.com/HRCSaudi_EN/status/1194305967938244608
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 وينبغي للكونغرس األمريكي أن: 

تهم دينية وإساءة معاملتهم للعقوبات                                                                                                                             يضغط على اإلدارة األمريكية لتحديد مدى خضوع المسؤولين السعوديين م م ن يتحملون تبعات احتجاز سجناء التعبير عن الرأي المعتقلين ب •

 الدولي.أو لحظر منح التأشيرة بموجب أحكام قانون ماغنيتسكي 

ير«، والتعاون مع برلمانيين عقد جلسات استماع عامة للضغط على المملكة العربية السعودية لإلفراج عن سجناء الرأي فيها، ومنهم »رائف بدوي« ومحاميه »وليد أبو الخ •

 من ذوي التوجهات الفكرية المماثلة في دول أخرى للدعوة لإلفراج عنهما.

                                                                                                          ، الم قد م من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الواليات المتحدة، والذي ي لز م وزارة الخارجية األمريكية برفع  قانون شفافية المواد التعليمية السعودية وإصالحهاتمرير  •

 الديني في الكتب الدراسية السعودية والمساعي المبذولة لحذفه منها.                                                التقارير سنوي ا بشأن المحتوى الذي يتسم بالتعصب 

 

 

 

 معلومات مرجعية

مليون نسمة،  33                                                           تعتمد السعودية اإلسالم دين ا رسمي ا لها، وعدد سكانها يزيد عن 

، بينما تتراوح نسبة %90% إلى  85                                         وي شك  ل الس ن ة منهم نسبة تتراوح ما بين 

                                               %. لكن المقيمين المغتربين ي شك  لون، وفق تقدير 15% إلى 10ين الشيعة فيهم ما ب

% من إجمالي عدد سكان المملكة، ومنهم ما ال يقل عن 37األمم المتحدة، نسبة تبلغ 

مليونين من غير المسلمين، بمن فيهم المسيحيون والهندوس والبوذيون وأتباع 

                          ي دين. كذلك، ي عر  ف بعض  الديانات الشعبية، باإلضافة إلى غير المنتسبين إلى أ

                                                                            المواطنين السعوديين أنفسهم بأنهم غير مسلمين أو ملحدين، لكنهم ي خفون هوياتهم 

                                                                         هذه خوف ا من العواقب االجتماعية والقانونية التي تترب على ترك اإلسالم. وعماد 

                      ، هو القرآن والس ن ة. 1992دستور البالد، وفق النظام األساسي للحكم الصادر عام 

ما النظام القضائي فمحكوم بالشريعة وفق تفسير تعتمده المملكة في إطار الفقه  أ

                                                                               الحنبلي؛ وهو التفسير الذي يقضي باإلعدام عقوبة  للردة واالنتماء إلى فئة المثليات  

                                                                              جنسي ا، والمثليين جنسي ا، وذوي التوجهات الجنسية المزدوجة، والمتحولين جنسي ا،  

لمعارضة السياسية السلمية، إلى جانب أمور أخرى  وحاملي صفات الجنسين، وا

                                                                           ي جاز ى عليها بالعقوبة ذاتها. ويحمل الملك لقب »خادم الحرمين الشريفين«. وقد 

تولى ولي عهده األمير محمد بن سلمان اإلشراف على تنفيذ البرنامج اإلصالحي 

 سياسية.«، إلى جانب قيامه على قمع المعارضة الدينية وال2030»رؤية السعودية 

 إساءة معاملة األقليات الدينية 

        فرد ا 32ومنهم        فرد ا،  37المملكة العربية السعودية  أعدمت، 2019في أبريل عام 

»إثارة الفتنة الطائفية« و»نشر الفوضى«  من بينهامن الشيعة؛ وذلك بتهم 

                                             أولئك الذين ض ر بت أعناقهم رجل الدين الشيعي   من بينو»زعزعة األمن«. وكان 

                                                                      المعروف »محمد العطية«، الذي ات ه م بمحاولة »نشر المذهب الشيعي«، و»عبد 

المظاهرات وهو في                                                        الكريم الحواج«؛ وهو شيعي اعت ق ل عقب مشاركته في إحدى  

 Michelleالسيدة »ميتشيل باتشيليه« )  أدانتسن السادسة عشرة. وقد 

Bachelet) .مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، أعمال القتل هذه ، 

                                                                          أما المسيحيون الموجودون في المملكة العربية السعودية في حظ ر عليهم ممارسة  

                                                                                شعائرهم ب ح ر  ي ة دونما خوف. وتراقب الحكومة الجاليات المسيحية المغتربة هنالك،  

                                                                             وي داه م جهاز األمن السعودي ما بين الحين واآلخر تجمعاتهم التعبدية. وال يمكن ألي  

                                                      ى المسيحية من اإلسالم أن ي عر  ف هويته على هذا النحو من                        سعودي م م ن يتحولون إل

                                                                         دون أن ت نز ل به السلطات السعودية وخيم العواقب، ومن بين تلك السلطات هيئة 

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي حين استمرت هذه االنتهاكات الجسيمة 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية في   عرض، 2019في عام 

الرياض الطبعة األولى من نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس، وسمحت  

عدد من المواقع   بزيارةالحكومة لجماعة من رجاالت الدين المسيحيين اإلنجيليين 

                               المسيحية واليهودية الم ه م ة. 

 التحريض الديني في الكتب المدرسية

جنة األمريكية للحريات الدينية الدولية الل      وث قت       عام ا،  15لما يزيد عن 

(USCIRF )الحكومة السعودية عن معالجة المحتوى المتعصب في كتبها   تقاعس

                                                          ما يكفي. ورغم التقدم الذي أ حر ز في األعوام األخيرة، إال أن  المدرسية الرسمية ب

           لم حر  ضة                                                 قد شهدت تراجع ا إلى اللغة الم رو  جة للتعصب وا الكتب المدرسية السعودية

على الكراهية والعنف تجاه غير المسلمين. ومع أن الكتب المدرسية للعام الدراسي  

قد أبدت تعديالت هامشية فيما تعرضه من مناقشات بشأن  2019-2020

الدارسين أن المسيحيين واليهود »هم أعداء اإلسالم                  ما تزال ت عل  مالمسيحيين، إال أنها  

                                                                               وأهله« وأن من ينتمون إلى فئة المثليات جنسي ا، والمثليين جنسي ا، وذوي التوجهات  

                                                                          الجنسية المزدوجة، والمتحولين جنسي ا، وحاملي صفات الجنسين، »سي ضر بون ]أي  

                                                              على نحو ما كان مع أولئك الذين كانوا في سدوم«. بل إن عدد ا غير ون[        ي قتل  س

                                                                          معروف من الكتب الدراسية القديمة، مما ي جر ى تداوله داخل المملكة وكذلك في  

                                                                            المدارس التي ت مو  لها السعودية في الخارج، ما تزال تحتوي على نصوص أشد عنف ا 

                                وتعصب ا، حسبما ت ور د التقارير.

 عن الرأي بتهم دينية سجناء التعبير

مشروع سجناء                                                               يعد الم دو  ن السعودي رائف بدوي، وهو أحد الم در جين على قائمة 

التعبير عن الرأي الدينيين لدى اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية 

(eUSCIRF Religious Prisoner of Conscienc)  من بين أبرز ،

سجناء التعبير عن الرأي في المملكة العربية السعودية. وما يزال رائف بدوي؛ وهو 

 Free Saudiمؤسس الموقع اإللكتروني »أطلقوا سراح الليبراليين السعوديين« )

Liberals بتهمة »ازدراء اإلسالم من   2012                                 ( وم حر  ره، رهن االعتقال منذ عام

، الحكم عليه  2015                                     نية«. وقد أي دت إحدى المحاكم، في عام خالل القنوات اإللكترو

بالسجن لمدة عشرة أعوام، وألف جلدة، وغرامة قدرها مليون لاير سعودي )حوالي  

رائف بدوي من       م ن ع،  2019ألف دوالر أمريكي(. وفي سبتمبر عام  266

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

 2019أحوال الحريات الدينية في المملكة العربية السعودية في عام  المستجدات بشأن هذا البلد: •

 إضافة أربعة سجناء من المملكة العربية السعودية :يا حرية الدين أو المعتقدقائمة ضحا •

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/554
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
https://www.cnn.com/2019/04/26/middleeast/saudi-executions-court-documents-intl/index.html
https://twitter.com/fuadibrahim2008/status/1120701948271976448
https://twitter.com/spagov/status/1120673902592761862
https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/press-release-uscirf-calls-state-department-lift-saudi-cpc
https://news.un.org/en/story/2019/04/1037191
https://www.arabnews.com/node/1605316/lifestyle
https://livingpassages.com/christian-tours/saudi-arabia/
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/special-reports/study-revealed-numerous-passages-in-saudi-textbooks-advocating
https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/uscirf-condemns-reappearance-content-promoting-hatred-and
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/special-reports/survey-2017-2018-saudi-middle-and-high-school-textbooks
https://forward.com/opinion/434169/saudi-arabias-children-are-learning-from-anti-semitic-textbooks/
https://www.uscirf.gov/raif-badawi
https://www.uscirf.gov/raif-badawi
https://www.uscirf.gov/raif-badawi
https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/saudi-government-denies-medicine-religious-prisoner-conscience
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/policy-briefs-and-focuses/religious-freedom-conditions-in-saudi-arabia-in-2019
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/policy-briefs-and-focuses/religious-freedom-conditions-in-saudi-arabia-in-2019
https://www.uscirf.gov/victims-list/
https://www.uscirf.gov/victims-list/
https://www.uscirf.gov/victims-list/
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                                                                       الحصول على الكتب واألدوية األساسية، وأعلن إضرابه عن الطعام احتجاج ا على  

                   إضراب ا عن الطعام                                                          ذلك. بل إن محاميه، »وليد أبو الخير«، مسجون أيض ا، وقد بدأ 

، بعد نقله إلى الحبس االنفرادي ومنعه من الحصول على 2020مع مطلع عام 

                                                                                 الكتب. وقد ن ق ال كالهما إلى المستشفى عدة مرات. وقد ن ق ل أبو الخير، في أوائل عام  

 ، من الحبس االنفرادي. 2020

جن بدعوى تشكيكه في الدين كذلك، ما يزال الشاعر الفلسطيني أشرف فياض في الس

عام  مشادة له في أحد المقاهيعن طريق شعره، وبزعم نشره الفكر اإللحادي في 

، صدر بحقه حكم يقضي بإعدامه بتهمة الردة؛ 2015. وفي نوفمبر عام 2013

                                      بأن ي سج ن لمدة ثمانية أعوام، وي جل د  2016عام  ر                               وهو الحكم الذي خ ف  ف في فبراي

 أمام وسائل اإلعالم الحكومية السعودية.               ي نك ر ش ع رهوأن جلدة،  ثمانمائة

انتقد فيها الحكومة،                إلقائه خطب ابعد  2016                                     أما الشيخ محمد حبيب، فقد اعت ق ل عام 

ه                                                                          وأي د فيها صديقه الم قر ب، رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر، الذي أعدمت

               عام ا، مع حظر   12عليه بعقوبات بلغ إجماليها       ح ك م. وقد 2016السعودية في عام 

 سفره لخمس سنوات الحقة على ذلك. 

 السياسة األساسية للواليات المتحدة 

                            ق د  م من الكونغرس األمريكي   لطلبفي شهر فبراير، رفض البيت األبيض االستجابة 

بموجب قانون ماغنيتسكي الدولي لتحديد مدى مسؤولية ولي العهد السعودي، األمير  

محمد بن سلمان، عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقد واصلت المملكة  

العربية السعودية دعمها السياسة األمريكية في الشرق األوسط، ومن ذلك تعاونها  

إلرهاب وإستراتيجية الضغط القصوى مع الواليات المتحدة في مبادرات مكافحة ا 

ر  التي تعتمدها اإلدارة األمريكية تجاه إيران. وبعد الهجوم الذي وقع في شهر سبتمب

على بعض المنشآت النفطية السعودية، والذي شنته إيران على األرجح،  2019عام 

( المملكة  Michael R. Pompeoوزير الخارجية »مايكل ر. بومبيو« ) زار

وزير   أعلن، رالعربية السعودية للتأكيد على الدعم األمريكي لها. وفي شهر أكتوب

( عن نشر فرقتين Mark T. Esperالدفاع األمريكي »مارك ت. إسبر« ) 

ورغم توطيد العالقات بين  عسكريتين إضافيتين في المملكة العربية السعودية.

البلدين على هذا النحو، توجه نائب الرئيس األمريكي »مايكل ر. بنس«  

(Michael R. Pence) االجتماع الوزاري الثاني ، في 2019، في شهر يوليو

بالدعوة إلى  ، لدى وزارة الخارجية األمريكية، لتعزيز أوضاع الحريات الدينية

إلطالق سراح رائف بدوي. وفي شهر يناير، أعاد عضوا  المملكة العربية السعودية

( )النائب عن الحزب  Joe Wilsonمجلس النواب: السيد »جو ويلسون« )

 Williamالجمهوري عن والية كارولينا الجنوبية( والسيد »ويليام كيتنغ« )

Keating النائب عن الحزب الديمقراطي عن والية ماساتشوستس(، تقديم( )

          الم قد م  ( H.R.554)مشروع قانون شفافية المواد التعليمية السعودية وإصالحها 

السادة أعضاء الشيوخ                                                   بطلب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تقد م 

( )عضو المجلس عن الحزب  Marco Rubioاألمريكي: السيد »ماركو روبيو« )

( )عضو Ron Wydenالجمهوري عن والية فلوريدا(، والسيد »رون وايدن« )

المجلس عن الحزب الديمقراطي عن والية أوريغون(، والسيد »إدوارد ماركي«  

ة ماساتشوستس( مشروع قانون )عضو المجلس عن الحزب الديمقراطي عن والي

ومن شأن (. S.357)                                                  مصاحب م قد م بطلب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي

ا وزارة الخارجية األمريكية بإصدار تقرير سنوي                              مشروعي القانون هذين أن ي لز م

ديسمبر )كانون  18وفي  عن التعصب الديني في الكتب المدرسية السعودية.

 ادة تصنيفإعاألول(، من العام نفسه، أقدمت وزارة الخارجية األمريكية على 

(  CPCالمملكة العربية السعودية بوصفها »دولة مثيرة للقلق على نحو خاص« )

؛ وإن كانت قد أعادت إصدار  (IRFAبموجب أحكام قانون الحريات الدينية الدولية )

اإلعفاء من فرض أي عقوبات في هذا الصدد »وفق مقتضيات المصلحة الوطنية 

                              الم ه م ة للواليات المتحدة«.

 

 

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

 األمريكية للحريات الدينية الدولية:

                                                                            لئن كان من الموضوعي، والجلي  أيض ا، أن المملكة العربية السعودية »دولة مثيرة 

تواصل اإلصالح بطرق جديرة   إال أنها  (،CPC)للقلق على وجه خاص« 

                                                                            بالمالحظة وتتسم بالتحول، وال يكون قياس مدى التقدم الذي ت حر زه إال بالنظر إلى  

صل دعمه إجراء هذه اإلصالحات  وأحسب أن على المجتمع الدولي أن يوا ماضيها.

                                                                          التاريخية على نحو إيجابي. ذلك أن هذا التقدم ال ت خط ئه عين ناظر، وإن كانت  

                                                                               خ طاه لم ا تكتمل بعد. وأود أن أ عر ب، بالنظر فيما تقدم، عن تأييدي لقرار وزارة  

بية الخارجية األمريكية باإلبقاء على اإلعفاء الذي تمنحه فيما يتعلق بالمملكة العر

                                                                                السعودية؛ فليس من شأن اإلجراءات العقابية أن ت عج  ل بآثار التغيير، بل إن ذلك أن  

                                                                                    ي عق  د مجريات األمور، وربما ي بط ئها. فما من شأنه أن ي عج  ل بالتغيير إنما هو، على  

األرجح، توثيق العالقة الوطيدة مع الواليات المتحدة في وجه الجهات الخبيثة. وقد 

                                                  ر اآلن ممكن ا، ويجب أن يستمر، ويجب أن تتسارع خ طاه.أضحى التغيي

 

https://twitter.com/USCIRF/status/1216798254622486528
https://www.esohr.org/en/?p=471
https://twitter.com/m3takl/status/1171881750680801280
https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/corker-menendez-graham-leahy-letter-triggers-global-magnitsky-investigation-into-disappearance-of-jamal-khashoggi
https://www.npr.org/2019/09/18/762046432/pompeo-visits-saudi-arabia-following-oil-facilities-attack
https://www.politico.com/news/2019/10/11/pentagon-troops-saudi-arabia-044502
https://www.state.gov/2019-ministerial-to-advance-religious-freedom/
https://www.state.gov/2019-ministerial-to-advance-religious-freedom/
https://www.washingtonexaminer.com/news/white-house/mike-pence-demands-saudi-arabia-release-blogger-in-rare-rebuke
https://www.washingtonexaminer.com/news/white-house/mike-pence-demands-saudi-arabia-release-blogger-in-rare-rebuke
https://www.cbo.gov/publication/55853
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/357/cosponsors?searchResultViewType=expanded&KWICView=false
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-26/pdf/2019-27787.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-26/pdf/2019-27787.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-26/pdf/2019-27787.pdf

