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في  15آب /أغسطس  ،2017نشرت وزارة الخارجية األميركية تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في
املستوى العاملي .ويتضمن التقرير نظرة عامة مفصلة عن الحريات الدينية في حوالى  200دولة حول العالم.
ويذكر التقرير االنتهاكات التي ترتكبها الحكومات واألفراد والجماعات املتطرفة كذلك .وقال ريكس
تيلرسون ،وزير الخارجية األميركي ،مع إطالق هذا التقرير «يجب أال يعيش أحد في حالة خوف ،أو أن يتعبد
ً
تعبدا ً
سريا ،أو أن يواجه االضطهاد بسبب معتقداته» .ودان وزير الخارجية معاملة تنظيم داعش مع
األقليات ،لكنه انتقد كذلك ممارسات بعض شركاء الواليات املتحدة الرئيسين في املنطقة ،بما فيها اململكة
العربية السعودية .وفي ما يأتي ملخصات من مالحظاته ،ومن التقارير املتعلقة بمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.

مالحظات وزير الخارجية األميركي ريكس تيليرسون حول تقرير الحرية
الدينية العاملية للعام 2016
« ّ
يفصل تقرير الحرية الدينية الدولية لعام  2016حال الحريات الدينية في  199دولة ومقاطعة ،ويقدم
رؤى لتحديات محددة ومتزايدة .سنقدم لكم اليوم أمثلة عدة ،وواضحة ومقلقة.
بينما نحرز ً
تقدما في هزيمة تنظيم داعش ومنعه من إنشاء نظام الخالفة ،كان وما زال أعضاؤه
اإلرهابيون يستهدفون ً
كثيرا من الديانات والجماعات العرقية باالغتصاب والخطف واالستعباد وحتى
القتل.
ملنع أي التباس مع تقارير سابقة لوزارة الخارجية األميركية ،نوضح أن جريمة اإلبادة الجماعية ترتكز
على ثالثة عناصر :أفعال محددة بنيات محددة إلبادة جماعات معينة بصورة كلية أو جزئية.
أعضاء من جماعات قومية وعرقية وعنصرية ودينية.
أفعال محددة ونيات محددة وجماعات محددة.
يؤدي تطبيق القانون على الوقائع املرئية إلى استنتاج أن تنظيم داعش هو املسؤول عن اإلبادة
الجماعية ضد اليزيديين واملسيحيين واملسلمين الشيعة في املناطق التي سيطر عليها أو ما يزال يسيطر عليها.
وتنظيم داعش مسؤول عن الجرائم ضد اإلنسانية والتطهير العرقي في وجه هذه الجماعات نفسها ،وفي
بعض الحاالت ضد املسلمين السنة والكرد وضد أقليات أخرى .وفي اآلونة األخيرة ،أعلن تنظيم داعش
مسؤوليته عن الهجمات على الحجاج املسيحيين وعلى الكنائس في مصر.
ُ
تعد حماية هذه الجماعات -وجماعات أخرى تتعرض للعنف املتطرف -من أولويات حقوق اإلنسان في
إدارة ترامب.
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سنبقى على تعاون مع شركائنا اإلقليميين لحماية األقليات الدينية من هجمات اإلرهابيين ،من أجل
املحافظة على إرثهم الحضاري.
ويوضح تقرير عام  ،2016تنتهج حكومات عدة في العالم قوانين تمييزية ملنع مواطنيها من حرية الدين،
أو حرية االعتقاد».
«ما نزال قلقين حيال حالة الحرية الدينية في اململكة العربية السعودية .فالحكومة ال تعترف بحقوق
غير املسلمين في مما سة طقوسهم الدينية ً
علنا ،وتطبق عليهم عقوبات جنائية ،من ضمنها عقوبة السجن
ر
والج ْلد والغرامات املالية ّ
َ
للردة واإللحاد والكفر وإهانة تطبيق الدولة لشعائر اإلسالم .وبخاصة ،تلك
الهجمات التي تستهدف املسلمين الشيعة ،والنمط املستمر من التحيز االجتماعي والتمييز ضدهم .نحث
السعودية على توفير حرية دينية ملواطنيها كافة.

في تركيا
واصلت السلطات تقييد حقوق اإلنسان ألفراد من بعض األقليات الدينية ،وما تزال املجتمعات في
بعض املناطق تعاني نزاعات حول املمتلكات .فاملسلمون من غير السنة ،كما هي الحال مع املسلمين
العلويين على سبيل املثال ،ال ينعمون بالحماية الحكومية مثل األقليات من غير املسلمين ،ثم إنهم
يتعرضون للتمييز وللعنف ،إضافة إلى أن الواليات املتحدة األميركية ما تزال تؤيد إطالق سراح القس آندرو
برونسون الذي ُسجن ً
ظلما في تركيا.

في البحرين
واصلت الحكومة استجواب مواطنين من الطائفة الشيعية واحتجازهم واعتقالهم ،سواء كانوا أعضاء
في املجتمع أم سياسيين معارضين أم رجال دين .وما يزال أفراد من الطائفة الشيعية يقدمون تقار ًيرا عن
التمييز املستمر الذي يتعرضون له في الوظائف الحكومية والتعليم وفي النظام القضائي .على مملكة
البحرين التوقف عن التمييز الطائفي ضد الطوائف الشيعية.
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ملخصات عن التقرير :الحريات الدينية في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا
في الجزائر

يقر الدستور بحماية حرية االعتقاد ،وبعد التعديل الذي ُأ ّ
قر في شباط /فبراير بحماية حرية العبادة.
ّ
يصرح الدستور بأن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة ويمنع املؤسسات الحكومية من التصرف بطريقة ال
تالئم اإلسالم .تمنح القوانين حرية ممارسة الشعائر الدينية لألفراد كافة ما دامت هذه الشعائر ال تتعارض
مع النظام العام أو مع القوانين .فالهجوم على أي دين أو إهانته يعد جريمة جنائية .ويعد تبشير غير
املسلمين بدين جديد للمسلمين جريمة كذلك .ألقت الشرطة القبض على املسلمين األحمديين لتنظيمهم
ً
ً
ً
نشاطا ً
جديدا
معتنقا
دينيا غير مصرح به ،من مثل إيقاف الصلوات وطبع كتب دينية .اتهمت محكمة
للديانة املسيحية بإهانة النبي محمد وأصدرت ً
حكما بحقه بالسجن مدة ثالث سنوات .في نيسان /أبريل،
ُ
أصدرت محكمة استئناف قرا ًرا بإطالق سراح كاتب صحافي كان قد أصدر حكم بحقه في عام 2015
بالسجن مدة ثالث سنوات بتهمة إهانة النبي محمد .وواصلت الحكومة تنظيم استيراد اللوازم الدينية.
وقالت منظمتان مسيحيتان إن الحكومة تأخرت مدة أربعة أشهر بإصدار تصريح الستيرادهما َ
كتب
اإلنجيل ،لكنها ّ
ً
تحسنا في التأخيرات التي حدثت في السنوات الفائتة .أصدر كبار
عدت مدة االنتظار
املسؤولين الحكوميين بيانات تعارض نداءات من جماعات متطرفة باستخدام العنف باسم اإلسالم.
وانتقدوا انتشار السلفيين املتطرفين والوهابيين واملسلمين الشيعة واألحمديين والبهائيين .أعلن مسيحيون
عن تأخير متواصل في ما يخص حصول عمال متدينين أجنبيين على تأشيرات دخول.
ّ
تبنت الجماعة اإلرهابية التي تدعى (جند الخليفة) التابعة لتنظيم داعش الهجوم الذي أدى إلى مقتل
ضابط شرطة في مدينة قسنطينة في  28تشرين األول /أكتوبر .و ّ
تبنى تنظيم القاعدة اإلرهابي في اململكة
املغربية الهجوم على مصنع غاز في مدينة كريشبا في  18آذار /مارس.
ووردت تقارير عن إساءة معاملة مسلمين من أفراد أسرهم ألنهم خرجوا على اإلسالم أو أعربوا عن
اهتمامهم بالدين املسيحي .وأفاد ممارسو طقوس ديانات مغايرة لإلسالم السنة ،من مثل املسيحيين
واليهود ،بأنهم تعرضوا لتهديدات وتعصبً ،
وكثيرا ما لجؤوا إلى االختباء نتيجة لذلك .في كانون الثاني /يناير،
ّ
قام شبان في مدينة بسكرة بتوزيع منشورات تصف اإلسالم الشيعي بأنه (يغزو) البالد .وبثت قناة تلفزيونية
خاصة مقابالت مع أستاذ وإمام وعالم في اإلسالم ،حول ما وصفوه بخطر العقيدة األحمدية .ووردت تقارير
عن التمييز في التوظيف في حق غير املسلمين ،وعن حادثة واحدة حصلت فيها محاولة تخريب كنيسة.
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شجع السفير األميركي الحكومة على زيادة التسامح الديني .وقد ركز املسؤولون في السفارة على التعددية
واالعتدال الديني ،من خالل اجتماعات وبرامج مع رجال دين من كل من األغلبية واألقلية الدينيتين ،إضافة
إلى أعضاء من العامة .وقد التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل
ً
كثيرا من املسؤولين من وزارة الشؤون الدينية ،للفت انتباههم إلى أهمية التسامح الديني وحرية االعتقاد.
و َر َعت السفارة زيارة كاتب مسلم وطالب من الواليات املتحدة ملشاركة الشباب في املناقشات حول الحرية
الدينية والتسامح.

في البحرين
يقر الدستور بأن اإلسالم هو الدين الرسمي في اململكة ،وبأن الشريعة هي أساس التشريع .ويضمن
الدستور حرية االعتقاد ،وحصانة ملراكز العبادة ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية .ويضمن الدستور حق
ّ
التعبير عن اآلراء ونشرها شرط أال تخالف (املعتقدات األساسية للمذهب اإلسالمي) .تمنع القوانين
املنشورات املضادة لإلسالم وتحكم بعقوبة السجن على أي أحد يقوم بـ (تعريض دين الدولة الرئيس
ً
ً
للهجوم واالنتقاد)ّ .
جديدا يمنع انخراط رجال الدين في
تشريعا
مرر مجلس النواب في شهر أيار /مايو
املجتمعات السياسية ومشاركتهم في نشاط سياس ي ما داموا يخدمون في مؤسسات دينية .في ما صرح بعض
املعلقين بأن التشريع ُ
ص ّمم للفصل بين الدين والدولةّ ،ادعى ناشطون من الطائفة الشيعية بأنه يستهدف
منظماتهم السياسية.
بعد أن أعد مناصرو قاسم وقفة احتجاجية حول منزله ،أغلقت الشرطة مداخل الحي الذي كان يقطن
فيه قاسم ،واحتجزت أكثر من ً 70
فردا من املشاركين في الوقفة ،وحكم القضاة على اثنين من رجال الدين
الشيعة بالسجن ملشاركتهما في تلك الوقفة .وواصلت الشرطة التدقيق على الدخول والخروج في الحي ذي
األغلبية الشيعية حتى نهاية العام .وفي كانون األول /ديسمبر وافقت محكمة استئناف على حكم محكمة
استئناف أخرى بتمديد الحكم على الشيخ علي سلمان ،السكرتير العام لجمعية املعارضين السياسية
الشيعية (وفاق) ،إلى  9سنوات ،بعد أن استأنف إدانته بالسجن مدة أربع سنوات في عام  2014بتهمة إثارة
الكراهية والتحريض على عصيان القانون.
في نهاية العام ،لم َ
يسع سلمان لنقض حكم محكمة االستئناف أمام محكمة النقض ،لكنه قام بذلك
في عام  .2017وفي حزيران /يونيو حصلت السلطات على حكم املحكمة بإغالق جمعية وفاق الشيعية،
متهمة إياها بأنها (بيئة راعية لإلرهاب والتطرف والعنف) .أصدرت مؤسسات دولية لحقوق اإلنسان تقارير
تفيد بأن املسجونين من الشيعة عرضة للتهديد واملضايقات وسوء املعاملة من حراس السجن بسبب
انتمائهم الطائفي .اشتكى ممثلو املجتمع الشيعي بشأن ما يحصل من تمييز طائفي في كل من الوظائف
الحكومية والتعليم ونظام العدالة .واصل املوظفون العموميون زعمهم بأن بعض أعضاء املعارضة
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الشيعية داعمون لإلرهاب .وسمحت الحكومة للجماعات الشيعية بعقد مواكب إلحياء ذكرى عاشوراء
واليوم األربعين .ذكرت املجتمعات املسجلة غير املسلمة أن الحكومة ناد ًرا ما كانت تتدخل في شعائرهم
الدينية.
على الرغم من وجود تقارير عن حاالت لخروج مسلمين من اإلسالم واعتناق ديانات أخرى ،بقي هؤالء
غير مستعدين للحديث عن تغيير دينهم ً
علنا .وأفاد ممثلو الطائفة الشيعية أن استمرار ارتفاع معدل
البطالة وانخفاض الوضع االجتماعي واالقتصادي للمواطنين الشيعة تفاقما نتيجة الستمرار التمييز ضد
الشيعة في القطاعين الخاص والعام ،إضافة إلى التوتر بين الطائفتين الشيعية والسنية .وظهرت تعليقات
ضد كل من الشيعة والسنة في وسائل اإلعالم االجتماعية ،بما في ذلك ادعاءات بأن قادة شيعة بارزين
يدعمون اإلرهاب أو يشاركون في ما ُيسمى (سلوك غادر) .وأفاد ممثلو جماعات دينية غير مسلمة بوجود
قبول عام لوجودهم ونشاطهم ،على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن بعض أرباب العمل كانوا قد حرموا
ً
عماال مهاجرين حق ممارسة شعائرهم الدينية.
اجتمع وزير الخارجية والسفير األميركي واملسؤولون الحكوميون األميركيون الزائرون وضباط السفارة
األميركية مع املسؤولين في الحكومة البحرينية ،لحثهم على التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة التحقيق
املستقلة البحرينية ،بشأن إعادة بناء أماكن العبادة ،لوضع حد للتمييز ضد الشيعة في العمل الحكومي
والتعليم ،والسعي لتحقيق املصالحة بين الحكومة واملجتمعات الشيعية ،وللسماح للمسجونين بممارسة
شعائر دياناتهم .وفي هذا الصدد ،حث املسؤولون األميركيون الحكومة على مراعاة أحكام الحرية الدينية في
امليثاق الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية .وواصل املسؤولون األميركيون دعوة الحكومة ملتابعة
اإلصالحات السياسية التي تراعي حاجات املواطنين جميعهم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية .واجتمع
ضباط السفارة بصورة منتظمة مع الزعماء الدينيين من األديان جميعها ،وممثلي املنظمات غير الحكومية
ملناقشة حرية التعبير.

في مصر
يصف الدستور حرية االعتقاد بأنها (مطلقة) ،ولكنه يوفر ألتباع الديانات السماوية وحدهم الحق في
مما سة شعائرهم الدينية بحرية وفي بناء دور العبادة .ويحدد الدستور اإلسالم ً
دينا ر ً
سميا للدولة ومبادئ
ر
الشريعة اإلسالمية املصدر الرسمي للتشريع .واصلت الحكومة رفض االعتراف بعدد من الجماعات
الدينية ،من مثل شهود يهوه ،وكنيسة يسوع املسيح ّ
لقديس ي األيام األخيرة (املورمون) ،والبهائيين (اإليمان
البهائي)ّ ،
وقيدت نشاطهم.
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ً
أحيانا في االستجابة للعنف الطائفي،
قال املدافعون عن حقوق اإلنسان إن الحكومة كانت بطيئة
ً
ً
متكررا على املشاركة في
تشجيعا
وبخاصة خارج املدن الرئيسة .وكان املسؤولون في الحكومة قد شجعوا
جلسات (املصالحة العرفية) ملعالجة حوادث العنف الطائفي التي قالت عنها مجموعات حقوق اإلنسان
واملسيحيين إنها ّ
تعد على النظام القضائي وعلى مبادئ عدم التمييز وعلى املواطنة ،وأدت بصورة مستمرة
إلى نتائج سلبية ألحزاب األقليات .واتهمت املحاكم املواطنين بأنهم (يشوهون سمعة الدين) .وانتهت بعض
هذه القضايا بإدانات وأحكام بالسجن.
ً
ً
جديدا ُي ّ
سهل املوافقة على بناء الكنائس وترخيصها،
قانونا
وفي أيلول /سبتمبر ،أصدرت الحكومة
ليستبدل املوافقة الرئاسية من أجل بناء كنيسة جديدة .وواصلت بعض الكيانات الحكومية استخدام
ً
ً
مستمرا بإدانة أي تعليق معاد للسامية .وأبلغ املسيحيون
خطاب مناهض للشيعة ،وفشلت الحكومة فشال
عن التمييز الذي يتعرضون له من السلطات املحلية ،وبخاصة في املناطق الريفية .وبعد سلسلة من حوادث
العنف الطائفي التي وقعت في املنيا ،حلت الحكومة محل الحاكم ورئيس األمن هناك ً
جزءا من تعديل
وزاري أكبر.
واصل الرئيس عبد الفتاح السيس ي دعوة العلماء املسلمين إلى تجديد الخطاب الديني وتحدي
ً
ً
متكررا عن حقوق
دفاعا
أيديولوجية املتطرفين .ر ًدا على ذلك ،دافعت الحكومة واملؤسسات الدينية
الشيعة ،وتابعت إصالح املناهج الدراسية ،وناقشت مناقشة علنية بدائل للفقه اإلسالمي املتفق عليه.
ً
ووفقا لعدد من ممثلي الكنائس ،أشرفت الحكومة على إنهاء ترميم  78كنيسة ومواقع دينية أخرى كانت قد
تضررت أو تدمرت خالل حوادث العنف عام  ،2013بعد إ احة حكومة اإلخوان املسلمين عن ّ
سدة الحكم.
ز
وما تزال األقليات الدينية تواجه تهديدات كبيرة من هجمات اإلرهابيين والعنف الطائفي .وفي كانون
األول /ديسمبر ،أسفر هجوم انتحاري ّ
ً
شخصا إبان إقامتهم لشعائر صالة
تبناه تنظيم داعش عن مقتل 29
يوم األحد في جزء من مجمع الكاتدرائية األرثوذوكسية في القاهرة .وقام ثالثة مسلحين بقتل قسيس قبطي
أرثوذوكس ي شمالي سيناء في حزيران /يونيو ،إضافة إلى هجوم قام به مسلحون بعص ي وسكاكين على عائلتي
قسيسين قبطيين أرثوذوكسيين في املنيا في تموز /يوليو ،ما أدى إلى مقتل فرد من العائلتين وجرح ثالثة
آخرين .وفي أيار /مايو ّ
جردت مجموعة من األفراد امرأة مسيحية مسنة من مالبسها في قرية في املنيا ،وجابوا
بها الشوارع ،وأضرموا النار في بيتها.
ً
ووفقا ملنظمة (االهتمام املسيحي الدولي) غير الحكوميةُ ،
استهدف املسيحيون باالختطاف .وأفادت
وسائل اإلعالم أن رجلين أحرقا كنيسة في قرية اإلسماعيلية .وفي كثير من األحيان ،لم يواجه األفراد املتهمون
ً
تسامحا من املجتمع .واستمرت املقاومة املجتمعية في مواجهة أعمال العنف ببناء
بتشويه سمعة دين ما
وترميم الكنائس .واستمر الخطاب املعادي للسامية .وكانت التقارير املتعلقة بالخطابات املسيئة ،ضد
األقليات الدينية األخرى ،أقل مما كانت عليه السنة السابقة.
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التقى كبار ممثلي الواليات املتحدة بمسؤولي الحكومة لتأكيد أهمية الحرية الدينية والحماية املتساوية
للمواطنين جميعهم أمام القانون .وخالل زيارة في أيلول /سبتمبر ،دعا املستشار الخاص لألقليات الدينية
في الشرق األوسط وجنوب ووسط آسيا إلى املساواة في الحقوق بين املواطنين املصريين جميعهم .وفي
اجتماعات مع مسؤولين رفيعي املستوى في وزارتي الخارجية والداخلية ،أكد التزام الواليات املتحدة بالحرية
الدينية ،وأثار ً
عددا من النقاط ،منها الهجمات على املسيحيين ،واالعتراف بالبهائيين وشهود يهوه ،وحقوق
الشيعة في مما سة طقوسهم الدينية في العلن .وتعاون ضباط السفا ة ً
ً
مستمرا مع املدافعين عن
تعاونا
ر
ر
حقوق اإلنسان والزعماء الدينيين وأعضاء املجتمع املحلي بشأن مسائل الحرية الدينية ،على سبيل املثال،
ً
بشأن حقوق املواطنين جميعهم في اختيار دينهم ،وبناء دور العبادة ،وممارسة الطقوس الدينية ،فضال عن
مسؤولية الحكومة في مقاضاة مرتكبي الهجمات الطائفية.

في العراق
ينص الدستور على أن اإلسالم هو الدين الرسمي ،وأن أي قانون يجب أال يتناقض و(أحكام اإلسالم
الراسخة) .ويضمن الدستور حرية االعتقاد واملمارسات الدينية للمسلمين واملسيحيين واليزيديين
والسبائيين .غير أن القانون يحظر ممارسة اإليمان البهائي والفرع الوهابي لإلسالم السني .وينص الدستور
على التحرر من اإلكراه الديني ،ويطالب الحكومة باملحافظة على حرمة املواقع الدينية.
ادعت منظمات حقوق اإلنسان الدولية أن الحكومة فشلت في التحقيق في الجرائم العرقية الطائفية
وفي رفعها إلى املحاكم ،بما في ذلك الجرائم التي تنفذها جماعات مسلحة في مناطق ُح ّ ِّررت من داعش.
وأفادت منظمات غير حكومية دولية ومحلية بأن الحكومة واصلت استخدام قانون مكافحة اإلرهاب ذريعة
الحتجاز أفراد من السنة ومن طوائف أخرى من دون اللجوء إلى اإلجراءات القانونية الالزمة .وأفاد العرب
السنة بأن بعض املسؤولين الحكوميين استخدموا التنميط الطائفي في االعتقال واالحتجاز ،واستخدموا
ً
ً
ً
استنادا إلى
حاسما في قرارات التوظيف .ور ًدا على املخاوف بشأن إدانات مثيرة للجدل جرت
الدين عامال
معلومات زودها مخبرون سريونُ ،سن قانون جديد سمح بإعادة التحقيق ،وإعادة محاكمة محتجزين
متهمين بموجب قانون مكافحة اإلرهاب.
أفاد بعض القادة اليزيديين واملسيحيين بمضايقات وإساءات مستمرة من قوات البشمركة واألسايش
التابعتين لحكومة إقليم كردستان .وأفاد مسؤولون في وسائل اإلعالم وفي الحكومة بأن قوات البشمركة
وقوات الحشد الشعبي كانتا قد منعتا النازحين من العرب السنة واليزيديين والتركمان ومن طوائف أخرى
من العودة إلى بيوتهم في بعض املناطق التي ُح ّ ِّررت من تنظيم داعش .وقال قادة املجتمع إن التحول القسري
كان نتيجة واقعية لقانون بطاقة الهوية الوطنية الذي أقر بلزوم تسجيل األطفال مسلمين ،ما دام أحد
ً
مسلما.
األبوين
9

ً
وأوقفت حكومة إقليم كردستان ً 14
إسالميا ملا وصفته بأنه تشهير وتحريض ضد األقليات
داعيا
الدينية .وأفاد ممثلون عن األقليات الدينية بأن الحكومة على الرغم من أنها لم تتدخل ً
عموما في االحتفاالت
الدينية وعلى الرغم من أنها وفرت األمن في مراكز العبادة ،بما فيها الكنائس واملساجد واملزارات ومواقع
الحج والطرق املؤدية إليها ،إال أن األقليات بقيت تواجه املضايقات والقيود من السلطات في بعض املناطق.
وواصل أفراد من األقليات ومنظمات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم اإلبالغ عن أن بعض األفراد غير
املسلمين اختاروا اإلقامة في كردستان العراق وفي مناطق خاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان ألنهم
افترضوا أن هذه املناطق يتوفر فيها األمن والتسامح وحماية حقوق األقليات أكثر من مناطق أخرى.
خاضت الحكومة معارك عدة على مدار العام الستعادة السيطرة على مساحات كبيرة كانت قد خسرتها
ملصلحة تنظيم داعش ،وفي الوقت ذاته ،تابع التنظيم حملة العنف ضد أفراد من األديان جميعها ،وليس
ضد أفراد من غير السنة على وجه الخصوص .وواصل أفراد التنظيم ارتكاب عمليات قتل فردية وجماعية
في املناطق الواقعة تحت سيطرته ،وقاموا بعمليات اغتصاب واختطاف واعتقاالت عشوائية وجماعية،
وتعذيب واعتناق قسري لإلسالم ألطفال ذكور من غير املسلمين ،واستعباد نساء ينتمين إلى أقليات دينية
وإتجار جنس ي بهن .وواصل التنظيم عملياته بالتضييق والترهيب والسرقة وتدمير ممتلكات شخصية
ومواقع دينية.
أما في املناطق التي ال تخضع لسيطرته ،واصل تنظيم داعش عمليات التفجير االنتحارية وهجمات
بسالح مبتكر ،وهو (مركبات تحمل عبوات ناسفة) ضد شرائح املجتمع جميعها .وقد استهدف التنظيم
الحجاج ومواقع الحج .وأفادت بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة للعراق أن جهاز التفجير املبتكر أدى
ً
ً
جريحا) ،ما يمثل نصف مجموع اإلصابات التي
إلى وقوع ما ال يقل عن  5403إصابة ( 1167قتيال و4236
جرى التحقق منها في النصف األول من العام.
ً
ووفقا لوسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان ،فإن تدهور األوضاع األمنية رافقه عنف مجتمعي،
ارتكبته جماعات طائفية مسلحة بصورة رئيسة في أجزاء كثيرة من البلد .وواصلت الجماعات املسلحة هذه
استهداف السنة ،وقتلهم بطريقة الشنق وتدمير بيوتهم وأعمالهم .وأبلغت األقليات غير املسلمة عن وجود
تهديدات وضغط ومضايقات إلجبارهم على التقيد بالعادات اإلسالمية .وفي كثير من املناطق ،ذكرت
مجموعات من األقليات ًأيا كان دينها أنها تعرضت للعنف واملضايقات من األغلبية السائدة في تلك املناطق.
ً
مجددا السياسيين واملدنيين والزعماء
دعا الرئيس األميركي في كلمة له ،ألقاها في مقر األمم املتحدة
الدينيين ،إلى اتخاذ خطوات ملموسة ملعالجة الخطر الذي يشكله املتطرفون ً
دينيا لرفض الطائفية وتعزيز
التسامح بين الجماعات الدينيةّ .
وعبر وزير الخارجية عن رأيه بأن تنظيم داعش هو املسؤول عن عمليات
اإلبادة الجماعية ضد الجماعات الدينية في املناطق الخاضعة لسيطرته ،بما في ذلك اليزيديين واملسيحيين
واملسلمين الشيعة .وزار كبار املسؤولين بمن فيهم نائب وزير الخارجية واملبعوث الرئاس ي الخاص للتحالف
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العاملي ملكافحة تنظيم داعش ونائب املبعوث الخاص َ
البلد لحث الحكومة على حماية الطوائف الدينية
املتنوعة في البلد.
كان السفير األميركي وضباط من السفارة والقنصليات العامة قد اجتمعوا بصورة متكررة مع وزراء
الحكومة وأعضاء مجلس النواب لتأكيد أهمية األمن واالستيعاب الكامل للمواطنين كلهم ،وحماية حقوق
األقليات الدينية .وأجروا مناقشات متكررة مع مسؤولي الحكومة وزعماء الوقف الديني ومسؤولين من
األمم املتحدة لتنسيق املساعدات الدولية ملعالجة توزيع املساعدات اإلنسانية .وأصدر السفير وضباط
السفارة والقنصليات العامة بيانات علنية تدين انتهاكات تنظيم داعش للحرية الدينية .وقد حافظ ضباط
السفارة والقنصليات العامة على حوار بناء مع كل من الطوائف الشيعية والسنية وأقليات دينية ،مؤكدين
التسامح واالستيعاب والتفاهم املتبادل .ودعمت برامج املساعدة التي قدمتها السفارة األقليات الدينية
واملصالحة العرقية الطائفية.

في األردن
ينص الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة ،ولكنه يضمن (املمارسة الحرة ألشكال العبادة
والطقوس الدينية جميعها) ،ما دامت تتفق مع النظام العام واألخالق .وينص الدستور على أنه ال يجوز
التمييز على أساس الدين .ويمنح الدستور والقانون األولوية للشريعة ،بما في ذلك منع املسلمين من اعتناق
دين آخرً .
ووفقا للدستور ،فإن املسائل املتعلقة بالوضع الفردي واألسري للمسلمين تقع ضمن اختصاص
ُ
املحاكم الشرعية ،في حين إن ست مجموعات مسيحية لديها محاكم دينية تعنى بمسائل أعضائها .أمر
املدعي العام باحتجاز أستاذ في مدرسة عمومية في شهر تشرين األول /أكتوبر لترويجه لإلسالم الشيعي،
َ
وإهانته زوجة النبي محمد ،بحسب زعمه.
وقد واصلت الحكومة رفضها االعتراف ببعض الجماعات الدينية ،من ضمنهم كنيسة يسوع املسيح
لقديس ي اليوم األخير (املورمون) وشهود يهوه واإليمان البهائي .وواصلت الحكومة مراقبة الخطب في
املساجد وطلبت من الخطباء االبتعاد عن التعليقات السياسية .وذكر الخارجون من اإلسالم إلى املسيحية
بأن مسؤولي األمن واصلوا استجوابهم عن معتقداتهم وممارساتهم الدينية .وظل أعضاء الجماعات غير
املسجلة يواجهون مشكالت في تسجيل زواجهم واالنتماء الديني ألطفالهم .وأعلنت وزارة التعليم عن صدور
تنقيحات بما يخص املناهج الدراسية ،وقالت إنها تعبر عن التزام الدستور باحترام التعددية وآراء اآلخرين
ّ
وترسخ (القيم الحقيقية لإلسالم) عند الطالب .لكن تقارير وسائل اإلعالم أوضحت أن اتحادات املعلمين
وجماعات األهالي واملنظمات اإلسالمية اعترضت على التغييرات ،قائلين إنها تبعد الطالب عن القيم
اإلسالميةّ ،
وتعزز تطبيع العالقات مع إسرائيل.
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ُ
وفي أيلول /سبتمبر قتل الكاتب ناهض حتر أمام محكمة عمان حيث توجه للمثول أمام املحكمة بتهمة
ُ ّ
التحريض على الفتنة الطائفية وإهانة الدين ،لنشره ر ً
سوما كرتونية تشخص هللا في صفحته بـ (فيسبوك).
وفي عقب نشر هذه الرسوم ومقتل حتر ،ازدادت وتيرة خطابات الكراهية في شبكة اإلنترنت ،بخاصة ضد
املجتمع املسيحي .ور ًدا على ذلك حث امللك عبد هللا املواطنين على احترام ما أسماه تاريخ البالد الطويل من
التسامح الديني والتعايش السلمي .وواصل الخارجون من اإلسالم إلى املسيحية إعرابهم عن حالة النبذ التي
ً
يتعرضون لها ،فضال عن اإلساءات اللفظية والبدنية ،وقال أحدهم إن عبادتهم سرية نتيجة لذلك .وفي
عقب حادث السيارة الذي نتج منه قتل مراهقين واحد مسلم وآخر مسيحي ،أصدر املفتي العام فتوى تفيد
ُ
بأنه ُيسمح للمسلمين بتقديم تعازيهم لغير املسلمين ،وتقبل تعازي غير املسلمين للمسلمين.
وواصل السفير األميركي وغيره من ضباط السفارة العمل مع مسؤولي الحكومة في املستويات كافة لدعم
حقوق األقليات الدينية بممارسة طقوسهم الدينية بحرية ولتعزيز التسامح بين األديان في املناهج
التعليمية .التقى السفير بعلماء دين مسلمين وقادة املجتمعات املسيحية لتشجيع الحوار بين األديان.
ودعمت السفارة برامج التبادل لتعزيز التسامح الديني.

في الكويت
ينص الدستور أن دين الدولة هو اإلسالم وأن حرية االعتقاد "مطلقة" .وينص أن الدولة ستحمي حرية
الدين وممارسته للمواطن ،شرط أال تتعارض هذه املمارسة مع العادات الراسخة أو السياسة العامة أو
األخالق .تشويه الديانات اإلبراهيمية (اإلسالم واليهودية واملسيحية) ،ونشر أو بث مواد تراها الحكومة
مسيئة للجماعات الدينية ،واملمارسات التي تع ّدها الحكومة غير متسقة مع الشريعة اإلسالمية محظورة
بموجب القانون.
في عقب تفجير مسجد اإلمام الصادق في حزيران /يونيو من عام  ،2015واصلت الحكومة بأمر املجتمع
ُ
الشيعي بإحياء ذكرى عاشوراء واألعياد األخرى في أماكن مغلقة ،وقد احتفظت بخطوات أخرى تعرف بأنها
تدبيرات أمنية تؤثر في الجماعات الدينية غير السنية كافة .وفي كثير من القضايا ،حكمت املحكمة ملصلحة
مواطنين دعوا إلى إجراء مناقشات علنية أكثر حرية ً
ونقدا للدين .واستجوبت الحكومة ً
عددا من األئمة،
وحظرت بعضهم في حاالت عدة ،إلصدا هم تصريحات ّ
عدتها استفزازية تضر بالوحدة الوطنية.
ر
في كانون الثاني /يناير منعت الحكومة ً
عددا من األئمة األجانب من دخول البالد ألنها اتهمتهم (باإلرهاب
حظرا ً
والطائفية) .وقد حظرت أربعة أئمة ً
دائما من إلقاء الخطب في املساجد بسبب تعليقات ذكروها ال
توافق الحكومة عليها .أفادت مجموعات مسيحية غير مرخصة أن بإمكانها أن ّ
تتعبد من دون تدخل
الحكومة شرط أال تزعج جيرانها .وذكرت بعض األقليات الدينية ً
نقصا في مرافق العبادة وصعوبات تواجههم
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في الحصول على إذن لبناء مرافق جديدة .وواصل بعض زعماء الشيعة اإلبالغ عن التمييز ضدهم في تدريب
رجال الدين والتوظيف في القطاع العام.
واشتكى زعماء األقليات الدينية من الضغط املجتمعي املتواصل ضد الخروج عن الدين اإلسالمي.
وأفاد مراقبون أن الفنادق واملحالت التجارية والشركات واصلت االعتراف باألعياد غير اإلسالمية من مثل
عيد امليالد وعيد الفصح ومهرجان األضواء الهندي (ديوالي) ،وواصلت وسائل اإلعالم اإلخبارية طباعة
معلومات عن احتفاالت األعياد الدينية ،من ضمنها مواد عن األهمية الدينية لعيد امليالد .لكن بعض أعضاء
مجلس النواب وبعض رجال الدين أعربوا عن رفضهم لهذه االحتفاليات ،ودعوا إلى إجراءات حكومية تعمل
على منعها ً
علنا.
واجتمع كل من السفير األميركي وضباط من السفارة مع املسؤولين الحكوميين لتشجيعهم التخاذ
خطوات للحد من أعمال السلطات املحلية التي تعرقل بناء مرافق عبادة لألقليات الدينية .واجتمعوا مع
ممثلين من األقليات ملناقشة التحديات التي تواجه األقليات الدينية .وتواصل السفارة رعاية املواطنين
اليافعين في برامج تبادل الحوار بين األديان والتسامح الديني.

في لبنان
ينص الدستور على أن يكون هناك حرية مطلقة للضمير ويضمن حرية ممارسة الطقوس الدينية
للجماعات الدينية كلها شرط أال تؤثر في النظام العام .وينص الدستور على أن يكون هناك (توازن عادل
ومنصف) في توزيع املناصب الوزارية ووظائف الخدمة املدنية بين الجماعات الدينية الرئيسة ،وهو وضع
أعاد تأكيده اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب األهلية في البالد وأوص ى بتمثيل متساو بين املسيحيين
واملسلمين في مجلس النواب .لكن املسيحيين املوارنة ذكروا أن التخصيص الحالي للمقاعد ال يعكس مقصد
امليثاق الوطني ،وأنهم يشعرون بالتهميش .هنالك ما ال يقل عن  30حالة من حاالت الزواج املدني ما تزال
معلقة بسبب استمرار الحكومة في وقف تسجيلها .في  27حزيران /يونيو قام ثمانية انتحاريين باستهداف
قرية القاع املسيحية املجاورة للحدود السورية ،ما أسفر عن قتل خمسة أشخاص وجرح ما ال يقل عن 28
غيرهم .وتواصل مليشيات حزب هللا الشيعية فرض نفوذها على أجزاء كبيرة من البالد والحد من الوصول
إلى املناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكر قادة املجتمع املسلم واملسيحي استمرار عمل أماكن العبادة في سلم وأمن نسبيين ،وقالوا إن
العالقات بين األفراد من مختلف الطوائف ما تزال ودية ،لكن مجلس الجماعة اليهودية كان قد أبلغ عن
أعمال تخريبية في املقبرة اليهودية في بيروت على مدار العام.
قام السفير األميركي وضباط في السفارة بلفت انتباه املسؤولين الحكوميين إلى أهمية أنها عنف طائفي،
وإلى ضرورة التشجيع على التسامح واالحترام املتبادل بين الطوائف كلها .واجتمع السفير وغيره من ضباط
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السفارة مع الزعماء الدينيين وأعضاء املجتمع املدني للدخول في حوار عن التسامح الديني وسبل التعايش.
وواصلت برامج التوعية العامة التي قامت بها السفارة تأكيد التسامح مع األديان جميعها ،وواصل مسؤولو
السفارة التركيز على مكافحة التطرف العنيف في البالد.

في ليبيا
ينص الدستور املوقت على أن اإلسالم هو دين الدولة ،وأن الشريعة هي املصدر الرئيس للتشريع .فهو
يمنح الحرية لغير املسلمين بممارسة شعائرهم الدينية ،ويمنع التمييز على أساس الدين .وكانت حكومة
الوفاق الوطني املعترف بها ً
دوليا قد تولت مهماتها في العاصمة طرابلس في شهر آذار /مارس .لكن بعض
الجماعات األخرى املنافسة -التي ّ
نصبت نفسها في سلطة الحكم إضافة إلى بعض املليشيات -واصلت
السيطرة على مناطق في أنحاء البالدكافة وإدارتها.
لم تسيطر حكومة الوفاق الوطني على مناطق واسعة من البالد ،من ضمنها مدينة بنغازي ودرنة،
وملراحل السنة معظمها مدينة سرت ،إذ أفادت تقارير عدة بوجود جماعات تمارس العنف وتقيد
املمارسات الدينية ،وتقرض االمتثال للشريعة بحسب تفاسير أفرادها الشخصية ،وتستهدف من تراه
يخالف معاييرها .وواصلت املؤسسات املوازية إرسال تقاريرها إلى مجلس النواب املنتخب في مدينة طبرق
الذي لم يؤيد حكومة الوفاق الوطني بنهاية العام.
وقامت الحكومة وقواتها املوالية بحملة ضد تنظيم داعش في املدة ما بين أيار /مايو إلى كانون األول/
ديسمبر ،وحررت من خاللها مدينة سرت التي كانت ً
سابقا معقل التنظيم خارج العراق وسورية .وأفادت
التقارير بأن الحكومة لم تقم بالتحقيق في الجرائم املرتكبة ضد األقليات الدينية أو املواقع الدينية .وخالل
ُ
ً
سياسيا من مجلس
العام ،كثف (الجيش الوطني الليبي) -وهو جماعة مسلحة تعمل في الشرق ،وتدعم
النواب لكنه ليس من اختصاص حكومة الوفاق الوطني -حمالته العسكرية ضد تنظيمات متطرفة عنيفة،
وأعلن قائد الجيش ً
علنا نيته في تخليص البالد من (اإلسالميين) جميعهم من دون أي تمييز بين الجماعات
ّ
تبنت العنف ً
نهجا لها ،وتلك التي لم تفعل ذلك.
التي
شارك كل من تنظيم داعش وجماعات متطرفة أخرى في القتل وإجبار الناس على الدخول القسري إلى
ً
اإلسالم واإلتجار باملهاجرين املسيحيين من البلدان املجاورة .فضال عن ذلك ،نفذ تنظيم داعش عمليات
اختطاف وعمليات انتحارية أسفرت عن قتل مئات األشخاص .وأفادت بعض التقارير بأن التنظيم أعدم
أفر ًادا بعد اتهامهم باالنتماء إلى الجماعات السلفية .فلقد سيطر تنظيم داعش على مدينة سرت سيطرة
محكمة حتى شهر كانون األول /ديسمبر حينما قامت العمليات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني
بطرد التنظيم خارج املدينة ،وأعلنت الحكومة تحرير املدينة .كانت مدينة سرت موقع انتهاكات تنظيم
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داعش لألقليات الدينية ،منها إجبار الناس على الدخول القسري في اإلسالم ،والقتل ،واإلتجار باملهاجرين
املسيحيين من البلدان املجاورة .في العاصمة طرابلس ،أفادت بعض التقارير أن بعض املليشيات فرضت
ً
قيودا على لباس النساء وتحركاتهن ،وعاقبت الرجال على سلوك عدته (غير إسالمي).
وواصلت مصادر متعددة اإلبالغ عن بيئة اجتماعية تقييدية ،وال سيما في العاصمة ،بما في ذلك املساعي
الرامية ملنع النساء من السفر بمفردهن خارج البالد .ونسبت املنظمات غير الحكومية هذا إلى التفسيرات
َ
ويحملن
املحافظة للشريعة ،وأفادت بأن النساء في كثير من األحيان يرافقهن أقارب من الذكور إلى املطار،
ً
ّ
إذنا ّ
يمكنهن من مغادرة البالد.
خطيا
لم تحافظ الحكومة األميركية على وجود دبلوماس ي دائم في البالد ،فمقر سفير الواليات املتحدة في
تونس .واصلت الحكومة األميركية إثارة قضايا الحرية الدينية في محادثات لها مع حكومة الوفاق الوطني
وغيرها من املحاورين الليبيين وفي املحافل الدولية.

في املغرب
ينص الدستور على أن البالد دولة مسلمة وأن اإلسالم هو دين الدولة .ويضمن الدستور حرية الفكر
والتعبير والتجمع وحرية ممارسة االعتقاد للجميع .وينص الدستور ً
أيضا على أن امللك هو حامي اإلسالم
وضامن حرية العبادة .وهو يمنع األحزاب السياسية والبرملانيين والتعديالت الدستورية من التعدي على
اإلسالم .ويحظر القانون الجنائي استخدام "إغراءات" من غير املسلمين ملحاولة إخراج املسلمين من
اإلسالم واعتناق ديانة أخرى.
وفقا ملنظمات حقوق اإلنسان وللزعماء املسيحيين املحليين ،تحتجز الحكومة ً
ً
أحيانا مسيحيين مغاربة
وتستجوبهم حول معتقداتهم واتصاالتهم مع مسيحيين آخرين .ألقت السلطات القبض على أفراد وأصدرت
ً
أحكاما بسبب تناول الطعام والتدخين في أماكن عامة خالل شهر رمضان .وفي شهر أيار /مايو ألقت
بحقهم
الشرطة القبض على الزعيم الشيعي عبدو الشقراني بسبب مخالفات مالية مزعومة .لكن زعماء الشيعة
ادعوا أن الشقراني ُ
استهدف بسبب معتقداته الدينية وبسبب محاولته إنشاء جمعية مرتبطة بزعماء شيعة
معروفين.
وأفاد بعض املسيحيين املحليين بأن السلطات كانت قد ضغطت على املسلمين الذين خرجوا عن دينهم
واعتنقوا املسيحية للعودة إلى اإلسالم .على الرغم من أن القانون يسمح بتسجيل الجماعات الدينية ،إال
أن بعض األقليات ذكرت رفض الحكومة طلبات تسجيلها .فبعض األقليات الدينية ،مثل الطائفة البهائية،
مارست شعائر دينها من دون تسجيل رسمي .وقد أدى الخوف من املضايقات الحكومية والضغط املجتمعي
ً
والعائلي والثقافي إلى امتناع بعض املسيحيين املحليين والبهائيين والشيعة من مما سة عبادتهم ً
علنا ،وبدال
ر
من ذلك كانوا يجتمعون بصورة سرية في منازل األعضاء.
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واصلت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية توجيه مضمون الخطب ومراقبته في املساجد ،وتعليم
الديانة اإلسالمية ،ونشر اإلسالم من خالل وسائل اإلعالم اإلذاعية ،وهي إجراءات كان القصد منها محاربة
التطرف العنيف بحسب قولها.
مؤتمرا ً
ً
دوليا يهدف إلى تأكيد أهمية حماية غير املسلمين في البالد ذات األغلبية املسلمة.
وقد رعى امللك
وأصدر تعليماته إلى وزير التعليم ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية لتعديل مناهج التعليم الديني لتعزيز
االعتدال والتسامح.
ُيقال إن مواطنين تعرضوا للهجوم خالل شهر رمضان بسبب التدخين خالل ساعات الصيام .قام
ً
مواطن مسيحي بنشر مقطع فيديو في اإلنترنت عن وجود مسيحيين مغاربة في البالد ،ما أثار جدال .وفي
ّ
ً
تحذيرا ملحطة (أصوات) اإلذاعية الخاصة لبرنامج كان قد ُبث في شهر
حزيران /يونيو أصدرت الحكومة
ً
خطابا معاد ًيا للسامية .وفي شهر حزيران /يونيو اجتمع متظاهرون أمام
كانون األول /ديسمبر ،وتضمن
مبنى البرملان للمطالبة بإلغاء بند من قانون العقوبات ينص على السجن ودفع غرامات مالية على من يفطر
في أماكن عامة خالل شهر رمضان.
عزز السفير األميركي وكبار الضباط في السفارة والقنصلية إضافة إلى مسؤولين حكوميين أميركيين
الحرية الدينية والتسامح من خالل زيارات مع كبار املسؤولين الحكوميين .وسلطوا الضوء على أهمية
حماية األقليات الدينية والحوار بين األديان مع املسؤولين الحكوميين ،بما في ذلك زيارات السفير األميركي
املختص بالحرية الدينية الدولية وزيارات املستشار الخاص األميركي لألقليات الدينية في الشرق األدنى
وجنوب آسيا ووسطها.

في عمان
ينص القانون األساس ي على أن اإلسالم هو دين الدولة لكنه يحظر التمييز بناء على الدين ويمنح الحرية
للمواطنين بمما سة طقوس دينهم ما دام ذلك ال (يخل بالنظام العام أو يتناقض واألخالق)ً .
ووفقا للقانون،
ر
يع ّد (التشهير) بأي دين جريمة يعاقب عليها القانون .ويعد التبشير بدين جديد على العلن ٌ
أمر غير شرعي.
وقد أصدرت الحكومة ً
حكما بالسجن مدة ثالث سنوات ،على الدبلوماس ي السابق حسان البشام ،بتهمة
الكفر وإهانة القيم الدينية من خالل تعليقاته على وسائل التواصل االجتماعي .وكانت وزارة األوقاف
ً
نصوصا معتمدة على األئمة جميعهم.
والشؤون اإلسالمية قد راقبت خطب األئمة في املساجد ،ووزعت
وأفادت جماعات غير إسالمية بأنها كانت قادرة على ممارسة عبادتها بحرية في ُدور خاصة ودور عبادة وافقت
عليها الحكومة ،مع أن محدودية املساحة سببت االزدحام في بعض األماكن .وواصلت وزارة األوقاف
والشؤون الدينية مطالبة الجماعات الدينية بطلب املوافقة قبل نشر النصوص الدينية أو استيرادها.
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واستضافت مجموعة األديان البروتستانتية التي يديرها (مركز األمانة) ووزارة األوقاف والشؤون
الدينية برامج لتعريف طالب الكليات البروتستانتية باإلسالم.
اجتمع ضباط السفارة مع املسؤولين الحكوميين ملناقشة توسيع الحملة العامة للبالد ملواجهة التطرف
الديني العنيف ،ولتشجيع الحكومة على مواصلة دعم التسامح الديني والحوار بين األديان.

في قطر
ينص الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة ،وأن الشريعة ستبقى (مصد ًرا ر ً
ئيسا) للتشريع .ويضمن
الدستور حرية ممارسة الشعائر الدينية بطريقة تنسجم و(املحافظة على النظام العام واألخالق) .فعلى
الجماعات الدينية أن تسجل نفسها لدى الحكومة للحصول على املمتلكات وجمع التبرعات أو فتح حسابات
مصرفية .ويشكل املسلمون السنة والشيعة وثماني طوائف مسيحية الجماعات الدينية الوحيدة املسجلة
في البالد .وتعد الجماعات الدينية غير املسجلة غير شرعية ،لكن بإمكانها ممارسة طقوسها الدينية سرا.
وينص القانون بالسجن على التجديف بحق الديانات السماوية الثالث ،ويجرم الدعوة إلى أي دين باستثناء
اإلسالم ،ويعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى  10سنوات.
وتمارس الطوائف املسيحية الثماني عباداتها في مجمع املسيمير الديني .وقد سمحت الحكومة للكنائس
غير املسجلة بممارسة عبادتها هناك ،لكن تحت رعاية إحدى الطوائف الثمانية املعترف بها .وقالت
الحكومة إنها منفتحة للنظر بإنشاء أماكن عبادة للهندوس واليهود والبوذيين .وتابعت الحكومة رصدها
ً
للمطبوعات ولوسائل التواصل االجتماعي بحثا عن مواد دينية تع ّدها غير مقبولة.
وكانت وسائل اإلعالم في البالد قد نشرت ً
موادا معادية للسامية على نحو دوري .في كانون الثاني /يناير،
نشرت صحيفة الشرق الخاصة افتتاحية معادية للسامية ،وفي شهر حزيران /يونيو نشرت قصيدة معادية
للسامية .واتهم نقاد في األخبار املحلية وفي وسائل التواصل االجتماعي كاتبة ومترجمة محلية بانها لم تحترم
اإلسالم بعد ظهورها سافرة في بث تلفزيوني دولي في تشرين األول /أكتوبر.
وفي شباط /فبراير ،اجتمع ضباط السفارة ومستشار وزارة الخارجية الخاص بشؤون األقليات الدينية
في الشرق األدنى وجنوب ووسط آسيا مع الحكومة لتوضيح موقفها من تسجيل الديانات غير اإلبراهيمية،
وتحدثوا مع أعضاء من مختلف املجتمعات الدينية حول رأيهم بالحرية الدينية في البالد .والتقى ضباط
السفارة بسفارات أجنبية تمثل البلدان التي لديها جالية كبيرة من أتباع الديانات غير اإلبراهيمية ملناقشة
قضايا التسجيل .وناقش ضباط السفارة قضايا اإليمان مع منظمات شبه حكومية من مثل مركز الدوحة
الدولي للحوار بين األديان وأكاديميين ،شددوا في دراساتهم على الحوار بين األديان.
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في اململكة العربية السعودية
ً
وفقا للقانون األساس ي للحكم لعام ُ ،1992يعد اإلسالم دين اململكة األساس ي ودستور اململكة هو
القرآن والسنة (تقاليد وممارسات مبنية على حياة النبي محمد) .ويستند النظام القانوني إلى الشريعة
و ُت ّ
فسر على املذهب الحنبلي .وال ينص القانون على حرية االعتقاد وال تعترف الحكومة بحرية ممارسة
الشعائر الدينية ً
علنا ألي ديانة غير اإلسالم.
و ّ
يجرم القانون (تشجيع األيديولوجيات اإللحادية بأي شكل من األشكال»( ،وأي محاولة إلثارة الشكوك
بمبادئ اإلسالم) ،ومنشورات (تناقض أحكام الشريعة اإلسالمية) ،وغيرها من األفعال التي تع ّد مخالفة
علنا من غير املسلمين ،وعرض موز دينية غير إسالمية ً
للشريعة ،بما في ذلك مما سة العبادة ً
علنا ،واعتناق
ر
ر
املسلمين لديانة أخرى ،والدعوى من غير املسلمين .فقد ُ
اعتقل رجال دين شيعة وناشطون لدى مطالبتهم
ُ
باملعاملة املثلى للمسلمين الشيعة ،وأعدم رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهم عدة منها التحريض
على اإلرهاب والفتنة.
وقد أدانت الحكومة وسجنت أفر ًادا بتهمة ّ
الردة والكفر وانتهاك القيم اإلسالمية واملعايير األخالقية
وإهانة اإلسالم وممارسة السحر األسود والشعوذة .وقامت الحكومة في بعض األحيان بمضايقة بعض
املقيمين األجانب واحتجازهم واعتقالهم وترحيلهم ممن يشاركون في نشاط ديني سري غير إسالمي،
مستشهدة بمنع اختالط الجنسين وإثارة الضوضاء وانتهاك الهجرة .وتواصل أسلوب التحيز والتمييز ضد
املسلمين الشيعة في الحدوث في ما يتعلق بالوصول إلى الخدمات العامة والتمثيل املنصف في الحكومة
والتعليم وفرص التوظيف في القطاع العام واملسائل القضائية .وواصلت الحكومة فرض رقابة على بعض
املحتويات في وسائل اإلعالم أو منعها ،من ضمنها وسائل اإلعالم االجتماعية واإلنترنت.
رصدت هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،املعروفة خارج البالد بأنها (شرطة دينية) ،السلوك
االجتماعي من أجل إنفاذ قوانين وأنظمة لحماية (اآلداب العامة) .واحتجزت شرطة الرياض امرأة (النتهاكها
ً
حجابا أو عباءة ،وبعد
اآلداب العامة) بعد نشرها صورة في مواقع التواصل االجتماعي من دون ارتدائها
خوضها في مناقشات عن العالقات الجنسية مع رجال من غير عائلتها .وفي العاشر من شهر نيسان /أبريل،
وافق مجلس الوزراء على مرسوم ملكي يجرد هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر من سلطتها بمتابعة
املشتبه بهم واعتقالهم واحتجازهم أو طلب هوياتهم .في معرض الرياض الدولي للكتاب في آذار /مارس ،وفي
معرض جدة للكتاب في كانون األول /ديسمبر عرض بعض املشاركين في املعرضين ً
كتبا معادية للسامية
وللنساء.
ٌ
هجمات معتنقي الطائفة الشيعية خالل هذا العام .ففي الرابع من تموز /يوليو حدثت
واستهدفت
هجمتان؛ هجمة في املدينة املنورة استهدفت جامع الرسول ،وهو موقع مقدس لدى الطائفتين السنية
والشيعية ،وأخرى في مدينة القطيف .وفي  29من كانون الثاني /يناير قتل انتحاريون أربعة أشخاصُ ،
وجرح
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 18في هجوم على مسجد الشيعة الرض ى في محافظة األحساء .وقامت الحكومة ،التي وفرت األمن ألماكن
العبادة السنية والشيعية على حد سواء ،بإدانة الهجمات والتحقيق فيها .ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها
عن هذه الهجمات.
تواصل التحيز والتمييز املجتمعي ضد املسلمين الشيعة في ما يتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص .وقد
وفرت وسائل التواصل االجتماعي ساحة ملناقشة الحوادث الجارية والقضايا الدينية التي تضمنت في بعض
األحيان إبداء مالحظات مشوهة بحق أعضاء الجماعات الدينية.
واصل مسؤولو السفارة والقنصلية في املستويات جميعها الضغط على الحكومة الحترام الحرية
الدينية ،وإلغاء القوانين التمييزية ضد األقليات الدينية ،وتعزيز االحترام والتسامح مع ممارسات األقليات
املسلمة وغير املسلمة ومعتقداتها .خالل هذا العام ،واصل السفير وضباط السفارة إثارة التقارير الواردة
عن انتهاكات الحرية الدينية ومناقشتها ،وتساءلوا عن الوضع القانوني للمحتجزين مع مسؤولين من جهات
حكومية متنوعة .وتابع مسؤولون في السفارة والقنصلية مناقشة املخاوف املتعلقة بالحرية الدينية ،من
مثل التجمع الديني واستيراد املواد الدينية مع أفراد من األقليات الدينية ،بمن فيهم املسلمين الشيعة
ومواطنين لم يعودوا يع ّدون أنفسهم مسلمين ،إضافة إلى املقيمين األجانب من غير املسلمين.
منذ عام ُ ،2004ع ّدت اململكة العربية السعودية (دولة ذات شأن خاص) بموجب القانون الدولي
للحرية الدينية لعام  1998بسبب مشاركتها في انتهاكات خطرة للحرية الدينية أو بسبب التغاض ي عنها .وفي
اآلونة األخيرة ،في  31تشرين األول /أكتوبر من عام  ،2016أعاد وزير الخارجية افتراضه بأن اململكة العربية
السعودية دولة ذات شأن خاص ،وأعلن التنازل عن العقوبات التي صاحبت هذا االفتراض على النحو
املطلوب للمصلحة الوطنية املهمة للواليات املتحدة ً
وفقا للمادة  407من القانون.

في سورية
ينص الدستور على أن الدولة تحترم األديان جميعها ،وتكفل حرية أداء الشعائر الدينية ما دامت (ال
تخل بالنظام العام) .ال يوجد دين رسمي للدولة .وتعد العضوية في أنواع معينة من تنظيمات ذات توجه
ديني غير شرعيةُ ،ويعاقب عليها بدرجات مختلفة ،بما في ذلك السجن أو اإلعدام .قامت الحكومة وحلفاؤها
من املليشيات الشيعية بقتل واعتقال وإيذاء جسدي ألفراد من الطائفة السنية وأعضاء من جماعات
ّ
األقليات الدينية املستهدفة ً
جزءا من مساعيها الرامية إلى هزيمة التمرد املسلح الذي شنته جماعات
املعارضة.
ففي كانون األول /ديسمبر على سبيل املثالً ،
ووفقا لناشطين ومراقبين للصراع ،قتلت املليشيات
اإليرانية الحليفة للنظام بالتعاون مع جنود من الجيش السوري عشرات املواطنين السنة في مدينة حلب،
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مع طرد القوات الحكومية الثائرين السنة من املدينة .وبحسب أقوال كثير من مراقبي الصراع ،استخدمت
ً
الحكومة تكتيكات تهدف إلى دعم العناصر األكثر تطرفا من املعارضة اإلسالمية السنية من أجل تغيير شكل
دينيا في مواجهة معارضة متطرفة ً
الصراع إلى حكومة معتدلة ً
دينيا.
ومع استمرار االنتفاض بين السكان من السنة ،قيل إن الحكومة استهدفت قرى وأحياء ،فحاصرتها،
وأطلقت عليها قذائف الهاون ،وقصفتها ً
جويا على أساس االنتماء الديني لسكانها .و ُيقال إنها استهدفت
أماكن العبادة ،ما أدى إلى تضرر كنائس ومساجد عدة ،وتدميرها .وتابعت الحكومة مراقبة الخطب في
املساجد ،وأغلقت املساجد بين الصلواتّ ،
وحدت من نشاط الجماعات الدينيةّ .
وادعت بأن املعارضة
املسلحة تتألف من (متطرفين) و(إ هابيين)ً .
وفقا لتقارير وسائل إعالم دولية ،فإن ً
عددا من األقليات
ر
الدينية يرون أن الحكومة تحميهم من عنف املتطرفين السنة.
وكانت القوات الفاعلة غير الحكومية ،بما في ذلك عدد من املجموعات التي تع ّدهم الواليات املتحدة
وحكومات أخرى تنظيمات إرهابية ،من مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة ،قد استهدفت الشيعة والعلويين
ً
واملسيحيين وأقليات دينية أخرى ،واستهدفت غيرهم من السنة بهجمات عشوائية فضال عن القتل
واالختطاف والتعذيب الجسدي واالعتقال في مناطق من البالد خاضعة لسيطرتهم .فعلى سبيل املثال،
شنت مجموعات متطرفة هجمات انتحا ية عدة في محافظة الالذقية مستهدفة املسلمين العلويينً ،
وفقا
ر
للمجموعات نفسها.
قام تنظيم داعش بقتل عشرات من خالل اإلعدامات العلنية والصلب وقطع رؤوس الرجال والنساء
واألطفال بتهمة الردة والتجديف واملثلية الجنسية والكفر باهلل .في محافظة الرقة وفي أماكن أخرى من
سورية ،واصل تنظيم داعش احتجاز آالف من النساء والبنات اليزيديات املستعبدات املخطوفات من
ّ
ّ
العراق ّ
واملهربات إلى سورية ليجري
توزيعهن على أعضاء التنظيم (سبايا حرب) بسبب معتقداتهن
بيعهن أو
الدينية .وعاقب التنظيم أفر ًادا بالجلد أو بالسجن لجرائم دينية أقل ،من مثل إهانة النبي محمد أو رفض
االمتثال ملعايير التبرج واللباس.
طلب تنظيم داعش من املسيحيين إما اعتناق اإلسالم أو الخروج من األراض ي أو دفع الجزية أو تنفيذ
اإلعدام .فقد دمر الكنائس واملزارات الشيعية ومواقع دينية أثرية أخرى .استخدم التنظيم شرطته
ومحاكمه الخاصةّ ،
وعدل املناهج الدراسية لفرض انتشار تفسيره لإلسالم .وكان لجبهة النصرة إعدامات
وعقوبات مشابهة ،على الرغم من أن عدد ضحاياها أقل ً
كثيرا من عدد ضحايا تنظيم داعش .وواصلت
جبهة النصرة تنفيذ سياسات األسلمة القسرية في مجتمعات األقليات الخاضعة تحت سيطرتها ،وبخاصة
بين الدروز في إدلب .وواصلت جبهة النصرة تلقين األطفال تفسيرها السلفي الجهادي لإلسالم ،من خالل
املدارس ومعسكرات تدريب الشباب.
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أفادت تقارير بوجود عنف طائفي بسبب توتر بين الجماعات الدينية ،وتفاقمت بسبب اإلجراءات
الحكومية والتنافس الثقافي والخطاب الطائفيُ .يقال إن العلوين واجهوا هجمات ألن مجموعات أخرى من
األقليات اعتقدت بتفضيل سياسة الحكومة لهم ،فقد كان التحريض الطائفي أحد العوامل الدافعة إلى
ُ
التمردً ،
وفقا ملراقبين .وذكر بأن املسيحيين ما زالوا يعانون انخفاض التسامح الديني وزيادة العنف بما في
ذلك عمليات االختطاف مع تزايد تأثير الجماعات املتطرفة .وقد تعرضت األحياء والبلدات والقرى التي كانت
ّ
تتميز بالتعدد الديني من قبل للفصل من الجماعات الدينية حيث انتقل النازحون من األقليات الدينية إلى
مكان آخرً ،
سعيا منهم ملزيد من األمن واألمان من خالل العيش ضمن أفراد من طائفتهم نفسها.
حث كل من الرئيس األميركي ووزير الخارجية الحكومة على احترام حقوق املواطنين جميعهم بغض
النظر عن معتقداتهم الدينية ّ
وشددا على ضرورة االنتقال السياس ي في سورية الذي يحترم حرية
املجموعات الدينية كافة .في آذار /مارسّ ،
عبر وزير الخارجية عن رأيه بأن تنظيم داعش «مسؤول عن
اإلبادة الجماعية في حق الجماعات في املناطق الخاضعة لسيطرته ،بمن فيهم اليزيديين واملسيحيين
واملسلمين الشيعة» .وسعى لكثير من املبادرات ،من مثل املناقشات الثنائية مع روسيا ،والعمل من خالل
املجموعة الدولية لدعم سورية ،إليجاد صيغة مقبولة إلنهاء الحرب في سورية .على الرغم من أن السفارة
ّ
ّ
األميركية في دمشق كانت قد علقت أعمالها في شهر شباط /فبراير من عام  ،2012إال أن املبعوث األميركي
الخاص إلى سورية وغيره من كبار املسؤولين األميركيين واصلوا االجتماع خارج سورية مع زعماء الجماعات
األقلية ملناقشة املساعدات التي يمكن تقديمها للسكان في الداخل السوري وإليجاد سبل للتصدي للعنف
الطائفي.

في تونس
ينص الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة ،لكنه ينص ً
أيضا على أن الدولة (دولة مدنية) .يعين
الحكومة بأنها (حامية الدين) ،ويلزمها بنشر قيم (االعتدال والتسامح) .ويحظر استخدام املساجد ودور
العبادة للترويج للبرامج أو األهداف السياسية ،ويضمن حرية االعتقاد وممارسة العبادات الدينيةُ .رفض
طلبان للطائفة البهائية بتشكيل جمعية تشريعية من رئاسة الوزراء ،وذكرت الجماعة أن السبب وراء
الرفض هو استخدام اسم العلم (بهاء) في اسم الجمعية.
أصدر مكتب رئيس الوزراء قرا ًرا بتعليق عمل الحزب اإلسالمي السياس ي (حزب التحرير) نقضته إحدى
املحاكم اإلدارية .استأنف املكتب برفع قضية جنائية ضد الحزبُ ،
وعقدت جلسة االستماع في محكمة
عسكرية .ووردت تقارير تقول إن الحكومة وصفت السلفيين وغيرهم باإلرهابيين ً
بناء على مظهرهم،
واحتجزتهم بعدئذ وضربتهم ،وقالت منظمة غير حكومية إن بعضهم ّ
تعرض للتعذيب .وواصلت الحكومة
السماح للطوائف اليهودية واملسيحية بالعبادة بحرية.
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ً
قال بعض الخارجين عن اإلسالم ومعتنقي املسيحية حديثا إن تهديدات العنف من أفراد من أسرهم
ومن أناس آخرين تعكس الضغط املجتمعي الذي يواجه الخارجين عن اإلسالم.
التقى السفير األميركي وضباط السفارة وز ّو ٌار من كبار املسؤولين األميركيين مع مسؤولين من وزارة
الشؤون الدينية ورئاسة الحكومة ووزارة العالقات مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني وحقوق
اإلنسان ،لتشجيعهم على مواصلة التسامح مع األقليات الدينية .وناقش املسؤولون األميركيون مساعي
الحكومة بتقييد النشاط داخل املساجد ،إضافة إلى التهديدات التي تواجه الخارجين عن اإلسالم إلى دين
آخر .خاض ضباط السفارة مناقشات عن التنوع الديني وعن الحوار بين األديان مع زعماء الطوائف
املسلمة واملسيحية واليهودية .في  25من أيار /مايو ،شارك املبعوث األميركي الخاص لرصد ومكافحة معاداة
السامية واملستشار األميركي الخاص باألقليات الدينية في الشرق األدنى وجنوب ووسط آسيا في رحلة الحج
اليهودية إلى كنيس الغريبة في جزيرة جربة ،حيث ناقشا التعددية الدينية وسالمة الطائفة اليهودية وزعماء
اليهود واملجتمع املدني.

في تركيا
يحدد الدستور الدولة بأنها دولة علمانية ،وينص على حرية الوجدان وحرية االعتقاد الديني وحرية
القناعة وحرية التعبير وحرية العبادة ،ويمنع التمييز على أساس الدين .ويجري تنظيم الشؤون الدينية
وضبطها من مديرية الشؤون الدينية (ديانة) التي تتمثل مهمتها بتمكين ممارسة طقوس اإلسالم السني
وتعزيزه .وتضع الحكومة املسؤولية عن محاولة االنقالب التي وقعت في  15تموز /يوليو على عاتق رجل
الدين فتح هللا غولن الذي يعيش في املنفى وعلى حركته ،التي تع ّدها الحكومة منظمة إرهابية.
ً
موظفا
في عقب محاولة االنقالب ،احتجزت الحكومة أكثر من  75000مسؤول حكومي ،وعزلت 3600
من مديرية الشؤون الدينية لزعمها بأنهم على ارتباط مع غولن ومع محاولة االنقالب .وقد واجه بعض
املواطنين األجنبيين ،بمن فيهم أفراد عدة لهم عالقات مع مجموعات مسيحية؛ االحتجاز أو مشكالت في
أذونات اإلقامات أو منعهم من دخول البالد في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت محاولة االنقالب .وواصلت
الحكومة مقاضاة أفراد بسبب «عدم احترامهم املعتقد الديني للمجموعة».
وتابعت الحكومة الحد من حقوق األقليات غير املسلمة ،ال سيما تلك التي لم تعترف بأنها مشمولة
بمعاهدة لوزان في عام  .1923لم يحصل املسلمون من غير السنة على حماية مشابهة لتلك التي وفرتها
الحكومة لألقليات غير املسلمة .وواصلت الحكومة معاملة اإلسالم العلوي على أنه (طائفة) من اإلسالم
َ
البدعي .فلم تعترف بدور عبادة اإلسالم العلوي ،وأغلقت محطة تلفزيونية مملوكة من أحد العلويين بزعمها
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أنها تنشر برامج إرهابية .أدانت املحاكم سبعة رجال بتهمة قتل ثالثة أعضاء من الكنيسة البروتستانتية في
عام .2007
أفادت األقليات الدينية بالصعوبات التي تواجهها في تشغيل دور العبادة أو افتتاحها ،من مثل النزاع
على األراض ي وامللكيات ،والحصول على استثناءات من الطبقات الدينية األساسية (اإللزامية)ّ .
وقيدت
الحكومة مجموعات من األقليات الدينية من تدريب رجال الدين .وكانت خمس كنائس قد ّ
حملت الحكومة
مسؤولية مصادرة  6300قطعة أرض في ديار بكر في شهر آذار /مارس بعد أن تعرضت للتدمير خالل
العمليات األمنية ضد حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تع ّده الواليات املتحدة منظمة إرهابية .لم
تعترف الحكومة بحق رفض الخدمة العسكرية .وواصلت تقديم الدعم األمني ملجتمعات األقليات الدينية،
ودفعت تكاليف تجديد بعض املمتلكات الدينية املسجلة وترميمها.
واجه املسلمون العلويون احتجاجات وتهديدات بممارسة العنف ضدهم .و ُو ّجهت تهديدات بممارسة
العنف ضد اليهود والبروتستانت واملسلمين السنة .واستمر الخطابات املعادية للسامية ،من مثل موجة
الخطابات في وسائل التواصل االجتماعي في عقب حفل زفاف يهودي ُعقد في الكنيس الكبير في أدرنة الذي
ً
أعيد تجديده حديثا .وكانت هنالك حاالت عدة من الخطابات املعادية للعلويين وللسامية في الصحافة وفي
وسائل إعالمية أخرى بعد محاولة االنقالب التي وقعت في تموز /يوليو .ونشر بعض املعلقين الحكوميين
أخبا ًرا تحاول ربط املتآمرين باالنقالب مع الطائفة اليهودية والبطريرك املسكوني .فتعرضت بعض دور عبادة
البروتستانتية والكاثوليكية والعلوية للتخريب خالل العام.
واصل السفير األميركي واملسؤولون األميركيون الزائرون وضباط من السفارة والقنصليات التواصل مع
مسؤولي الحكومة ومع طيف واسع من زعماء الطوائف الدينية لتأكيد أهمية الحرية الدينية والتسامح بين
األديان ،وإلدانة لغة التمييز ضد أي دين .وواصل ممثلون عن السفارة والقنصلية ومسؤولون أميركيون
زائرون حث الحكومة على رفع القيود املفروضة على الجماعات الدينية وطرح قضايا تتعلق باستعادة
املمتلكات وبحاالت خاصة عن التمييز الديني .وواصل وزير الخارجية ونائبه في اجتماعات مع املسؤولين
الحكوميين في واشنطن الدعوة إلى إعادة فتح معهد (حلقي) للروم األرثوذكس.

في اإلمارات العربية املتحدة
ّ
يعين الدستور اإلسالم الدين الرئيس للدولة .ويضمن حرية العبادة ما دامت ال تتعارض مع السياسة
العامة واآلداب .ينص على أن األشخاص جميعهم متساوون أمام القانون .ويحظر القانون التجديف
والتبشير من غير املسلمين والخروج عن الدين اإلسالمي العتناق دين آخر .ويشمل قانون مكافحة التمييز
ً
حظر التمييز الديني ،لكنه يج ّرم ً
أيضا أفعاال تفسرها الحكومة على أنها تحرض على الكراهية الدينية وتهين
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ً
أحكاما بحق أفراد ُيشتبه بانتمائهم أو دعمهم ملنظمات تع ّدها إرهابية ،من مثل
األديان .أصدرت الحكومة
جماعة اإلخوان املسلمين.
ذكرت منظمات حقوق اإلنسان أن بعض هؤالء األفراد كانوا سلميين واستخدموا وسائل التواصل
االجتماعي لنقد سياسات الحكومة .وكانت الحكومة قد حظرت نشر األدبيات التي تراها تدعم التطرف.
وأبلغت الصحافة عن ثالث حاالت من املقيمين من غير املسلمين الذين ُر ِّ ّحلوا بسبب التبشير .وواصلت
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف تقديم التوجيهات ملحتوى الخطاب في املساجد السنية.
ذكر أفراد ينتمون إلى أديان غير اإلسالم أنهم يستطيعون ممارسة عبادتهم في السر من دون تدخل
قيودا عند مما سة عبادتهم في العلن .حظرت ّ
الحكومة ،لكنهم واجهوا ً
مخدمات اإلنترنت املراقبة من
ر
الحكومة الوصول إلى مواقع تنتقد اإلسالم أو تدعم وجهات نظر تع ّدها الحكومة متطرفة .أسست الحكومة
ً
حديثا وزارة التسامح ،تشمل أهدافها الرئيسة تعزيز التسامح الديني والتنوع .وعملت الكنائس املسيحية
ومعابد الهندوس والسيخ التي تخدم املقيمين من غير اإلماراتيين على أرض تبرعت بها العائالت الحاكمة،
وخالل العام منحت الحكومة أراض ي إضافية لهذه املجموعات .ذكرت الجماعات الدينية من غير اإلماراتيين
حدت املتطلبات التنظيمية ً
أن السعة ما تزال غير كافية ،لكنها تفي بالغرض .وقد ّ
أحيانا من قدرة املنظمات
الدينية على استئجار مساحة للعبادة ،و ّ
حدت من االنخراط في نشاط خيري معين.
تذكر الجماعات الدينية غير املسلمة درجة التسامح العالية داخل املجتمع تجاه املعتقدات الدينية
لألقليات وتجاه تقاليدها ،على الرغم من أن املواقف والسلوكات املجتمعية ال تشجع على الخروج من
اإلسالم ،لكنها تشجع على الدخول فيه .بقيت املواد املعادية للسامية متاحة للشراء في معارض الكتب.
إضافة إلى حاالت نشر مستخدمين ملالحظات معادية للسامية على وسائل التواصل االجتماعي.
ناقش السفير األميركي وضباط السفارة والقنصلية مع مسؤولي الحكومة مساعي الحكومة للترويج
لإلسالم املعتدل ولتعزيز التسامح الديني .والتقى مسؤولون من السفارة والقنصلية بمجموعات من
األقليات الدينية ملناقشة تجاربهم املحلية .واستضافت السفارة والقنصلية العامة فعاليات إلشراك
مختلف الطوائف الدينية ودعم تأسيس الحوار بين األديان من أجل تشجيع االنفتاح الديني والتسامح
وتعزيزه.

في اليمن
ينص الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة وأن الشريعة مصدر التشريع .ويضمن حرية التفكير
والتعبير (في حدود القانون) ،ولكنه يغفل ذكر الحرية الدينية .يمنع القانون الخروج عن اإلسالم والخروج
عن اإلسالم لدين آخر والتبشير املوجه نحو املسلمين .استمر الصراع بين الحكومة وحركة أنصار هللا
بقيادة الحوثيين ،وهي حركة زيدية شيعية متحالفة من عناصر موالية للرئيس السابق عبد هللا صالح.
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وظلت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في املنفى حتى أواخر تشرين الثاني /نوفمبر ،األمر الذي
جعلها غير قادرة على ممارسة سيطرة فاعلة العام معظمه .وأسفرت الغارات الجوية على أماكن العبادة
واملعاهد الدينية والتجمعات الدينية ،التي نسبتها بعض املنظمات غير الحكومية ووسائط اإلعالم إلى
القوات املوالية للحكومة ،عن وقوع خسارات في األرواح وأضرار في املمتلكات .واستمرت الهجمات من
مجموعات إرهابية بمثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش.
وقتل مسلحون ُيشتبه بأنهم أعضاء في مجموعة تابعة لتنظيم داعش أربع راهبات كاثوليكيات خالل
هجوم على الدير واملستشفى الخاصين ّ
بهن في عدن في  4آذار /مارس .واقتحم ضباط مسلحون من مكتب
األمن القومي في البالد بالتعاون مع املتمردين الحوثيين ورشة يعمل فيها شبان بهائيون في صنعاء ،واعتقلوا
شابا في  10آب /أغسطسً .
ً 65
ووفقا ملا أوردته وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان الدوليةّ ،
ظل أحد
البهائيين قيد االحتجاز من دون إمكان التواصل مع املحامين أو زيارات أسرته حتى نهاية العام.
واصل زعماء الطائفتين الزيدية والسنية توجيه اتهامات الردة الستهداف املعارضين .وأبلغ أعضاء جالية
يهودية صغيرة عن استمرار املضايقات املجتمعية ،وأفادوا بأن انخفاض عددهم جعل املحافظة على
أمرا ً
ممارساتهم الدينية ً
صعبا.
التقى السفير األميركي غير املقيم في اليمن بمسؤولين من حكومة هادي ملناقشة الصعوبات التي تواجه
األقليات الدينية ،بما في ذلك التدقيق الذي يمارسه الحوثيون ،والنزوح من البيوت واألعمال التجارية
واستهدافهم من الجماعات املتطرفة العنيفة .والتقى مسؤولون في السفارة بممثلين من أقليات دينية من
مثل الطائفة اإلسماعيلية ،ملناقشة كيفية التخفيف من حدة الصعوبات التي يواجهونها.
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