
 

 2019التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في موريتانيا لعام 

 

 الملخص التنفيذي

 

ينص الدستور على أن الدولة هي جمهورية إسالمية، ويصنف اإلسالم على أنه هو الدين الوحيد للمواطنين  

لشيخ ولد محمد يوليو/ تموز، أُفرج عن محمد ا 29والدولة.  وال يجوز إال للمسلمين أن يكونوا مواطنين.  في 

ولد امخيطير، وهو مدون تحتجزه الحكومة رهن االعتقال اإلداري بعد أن حكم عليه باإلعدام بتهمة الردة عام 

في نهاية العام كان في فرنسا، حيث ُمنح مسكناً مؤقتاً أثناء النظر    ، وكان قد أفرج عنه وغادر البالد.2014

الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي في التعاون مع  في طلبه للحصول على اللجوء.  استمرت وزارة 

الجماعات الدينية اإلسالمية المستقلة ومع شركاء أجانب لمكافحة التطرف والراديكالية واإلرهاب من خالل  

سبتمبر/ أيلول، التقى الزعيم الروحي للحزب   26ورش العمل في المقام األول في جميع أنحاء البالد.  في 

الرئيسي "تواصل"، الشيخ محمد الحسن ولد الددو، بوزير الشؤون اإلسالمية الجديد. وقال  السياسي اإلسالمي

بعض المراقبين إن االجتماع قد يشير إلى احتمال إعادة فتح مركز تدريب ديني يديره الددو كانت الحكومة قد 

 . 2018أغلقته  في عام 

 

لعدة سنوات في مقار الكنيسة الكاثوليكية، بتقديم تلك  بدأت جماعة بروتستانتية دولية، كانت تقدم خدمات دينية  

ً الخدمات في كنيس  في نواكشوط في ديسمبر/كانون األول. ة قائمة بذاتها تم تكريسها حديثا

 

أثار مسؤولو السفارة األمريكية موضوع الردة والتجديف ومسائل أخرى تتعلق بالحرية الدينية مع السلطات  

فير السلطات على إطالق سراح المدون امخيطير.  وناقش ممثلو السفارة، بما  في مناسبات متعددة، وحث الس

في ذلك السفير، مسائل التسامح الديني مع كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزير الشؤون اإلسالمية  

وا خاللهما  المنتهية واليته والوزير الجديد.  استضاف السفير األمريكي ومسؤولو السفارة مأدبتي إفطار ناقش

التسامح الديني مع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمعات الدينية والمدنية.  كما التقى السفير وغيره من  

موظفي السفارة مع كبار أعضاء حزب تواصل لمناقشة القضايا السياسية واالجتماعية، بما في ذلك الحرية 

 الدينية. 

 

 الديني القسم األول: التوزيع السكاني حسب اإلنتماء 

 

(.   يشكل  2019مليون نسمة )تقديرات منتصف عام   3.9تقدر الحكومة األمريكية عدد سكان البالد بنحو  

بالمائة من سكان البالد.  ومع ذلك، تشير التقديرات غير  99المسلمون السنة، وفقاً للمصادر الرسمية، حوالي 

سكان وأن غير المسلمين، ومعظمهم من في المائة من ال 1الرسمية إلى أن المسلمين الشيعة يشكلون  

 في المائة أخرى.  جميع غير المسلمين هم تقريبا من األجانب. 1المسيحيين وعدد قليل من اليهود، يشكلون 
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 القسم الثاني:  وضع احترام الحكومة للحرية الدينية 

 

 إطار العمل القانوني 

 

باإلسالم باعتباره الدين الوحيد للمواطنين والدولة.  وال  عّرف الدستور البلد بأنه جمهورية إسالمية ويعترف  يُ 

يجوز إال للمسلمين أن يكونوا مواطنين.  األشخاص الذين يرتدون عن اإلسالم يفقدون جنسيتهم.  القانون  

واإلجراءات القانونية مستمدة من مزيج من القانون المدني الفرنسي والشريعة اإلسالمية.  يتكون القضاء من  

 حد من المحاكم يعتمد على مزيج من الشريعة والمبادئ القانونية العلمانية. نظام وا

 

 2018ويحظر القانون الردة.  وعلى الرغم من تعديل الجمعية الوطنية للقانون الجنائي في أبريل / نيسان  

 صدد.دان بالردة، فإن الحكومة لم تطبق عقوبة اإلعدام في هذا الإلصدار حكم باإلعدام على أي مسلم يُ 

 

ل التجديف باعتباره جريمة كبرى ويخضع لعقوبة اإلعدام.  وتلغي التعديالت كما يعامل القانون الجنائي المعد  

احتمال أن تنظر المحاكم بعين اإلعتبار لتوبة الفرد كعامل مخفف في تحديد العقوبة على الجرائم المتعلقة  

 بالتجديف والردة.

 

ة المفروضة على غير المتزوجين من الجنسين الذين يُقبض عليهم  ينص قانون العقوبات على أن العقوب

جلدة والسجن لمدة تصل إلى عام واحد.  عقوبة األفراد المتزوجين   100متلبسين بممارسة الجنس هي 

  30دانين بالزنا هي اإلعدام بالرجم، على الرغم من أن آخر عمليات اإلعدام بالرجم حدثت قبل أكثر من المُ 

ض قانون العقوبات عقوبة الموت بالرجم على الذكور ممن تثبت إدانتهم بممارسة الجنس المثلي  عاًما.  يفر

 بالتراضي.  وتنطبق هذه العقوبات على المسلمين فقط. 

 

ال تسجل الحكومة الجماعات اإلسالمية الدينية، لكن يتوجب على جميع  المنظمات غير الحكومية، بما فيها  

ة والتنموية غير الحكومية المرتبطة بجماعات دينية، التسجيل لدى وزارة  منظمات المساعدات اإلنساني 

الداخلية.  ويجب أيضاً أن توافق المنظمات غير الحكومية القائمة على أساس ديني على االمتناع عن التبشير  

عات  الديني أو نشر أي دين آخر غير اإلسالم.  ويتطلب القانون من وزارة الداخلية ترخيص جميع اإلجتما 

الدينية مسبقاً بما في ذلك اللقاءات التي تعقدها جماعات دينية غير إسالمية، حتى االجتماعات التي تعقد في 

 المنازل الخاصة. 

 

ووفقاً للقانون، فإن وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي هي المسؤولة عن إصدار وتعميم الفتاوى،  

اسات اإلسالمية، وتنظيم رحالت الحج والعمرة، ومراقبة  ومحاربة "التطرف"، وتشجيع البحث في الدر
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المساجد.  وتعيّن الحكومة أيضا المجلس األعلى للفتاوى والطعون اإلدارية الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن  

تطابق التشريعات مع المبادئ اإلسالمية والذي ينفرد بسلطة تنظيم إصدار الفتاوى وحل النزاعات ذات الصلة 

 واطنين وبين المواطنين والهيئات العامة. بين الم

 

يـُلزم القانون أعضاء المجلس الدستوري والمجلس األعلى للقضاء بأداء اليمين الدستورية التي تتضمن القسم  

 باهلل على االلتزام بإنفاذ قانون البالد بما يتفق مع التعاليم اإلسالمية. 

 

تقديم أربع ساعات   --ليس المدارس الدولية  ولكن --خاصة ويُطلب من المدارس العامة والمدارس الثانوية ال

شترط أن يكون التعليم الديني باللغة العربية بالنسبة للطلبة المتقدمين  من التعليم اإلسالمي في األسبوع.  كما يُ 

 للحصول على شهادة البكالوريا. 

 

 البلد طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

 ت الحكومة ممارسا

 

يوليو/تموز، أفرجت الحكومة عن المدون محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير من السجن وسمحت له   29في 

أغسطس / آب، انتقل إلى فرنسا، حيث كان طلبه  3بمغادرة البالد.  بعد توقف أولي في السنغال، في 

ت محكمة على امخيطير باإلعدام في  للحصول على اللجوء الدائم بانتظار قرار من السلطات الفرنسية.  حكم

بتهمة الردة بعد تصريحات نشرها على وسائل التواصل االجتماعي تنتقد استخدام التعاليم الدينية   2014عام  

اري  لتبرير التمييز، وتعتبر أن العبودية الوراثية هي انتقاد للنبي محمد.  كان امخيطير رهن االحتجاز االد 

عقوبته إلى سنتين واألمر باإلفراج    عن محكمة االستئناف بتخفيض  2017على الرغم من صدور حكم عام  

  9عنه.  لكن الحكومة واصلت احتجاز امخيطير إدارياً، مشيرة إلى أن لديها مخاوف بشأن سالمته.   في 

اقشة قضية امخيطير مع  تموز، جمعت وزارة الشؤون اإلسالمية عشرات من األئمة البارزين لمن يوليو/

ً الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.  واتفق األئمة على أن بتصريح    ه يجب اإلفراج عن امخيطير مشروطا

 يوليو/ تموز.  11علني عن توبته على شاشة التلفزيون الوطني، والذي قدمه امخيطير في  

 

نًا يجرم العنف القائم على نوع الجنس لـ ، رفض البرلمان للمرة الثانية قانو2018في ديسمبر/ كانون األول 

ديسمبر/ كانون األول، اجتمعت لجنة مشتركة بين الوزارات بقيادة  11"عدم االمتثال" ألحكام اإلسالم.  في 

وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة، ضمت أيًضا وزارة العدل ووزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم  

ناقشة سبل جعل مشروع القانون أكثر توافقًا مع مبادئ الشريعة بحيث يمكن عرضها  األصلي للمرة األولى لم 

 .2020على البرلمان في عام 
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خالل العام، تحسنت العالقات بين الحكومة وقادة الحركة اإلسالمية في البالد، وفقًا لتقارير إعالمية، خاصة  

سبتمبر/أيلول، التقى الزعيم   26حزيران.  في  يونيو/  22في   الغزوانيبعد انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ 

الروحي للحزب اإلسالمي الرئيسي تواصل، الشيخ محمد الحسن ولد الددو، بوزير الشؤون اإلسالمية الجديد. 

وقال بعض المراقبين إن االجتماع قد يشير إلى احتمال إعادة فتح مركز تدريب ديني يديره الددو كانت 

 .2018م  الحكومة قد أغلقته  في عا

 

كما أفادت عدة منظمات مسيحية دولية غير حكومية بأنها ال تزال تعمل بنجاح في البالد.  بدأت الحكومة 

 الجديدة عملية صياغة التشريعات لتسهيل التسجيل للمنظمات غير الحكومية. 

 

ة وغيرها من  وواصلت وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي التعاون مع جماعات دينية إسالمية مستقل

مايو/أيار، نظمت الوزارة بالتعاون مع  3الشركاء األجانب لمكافحة التعصب والتطرف واإلرهاب.  في 

 إماماً حول مخاطر خطاب الكراهية والتطرف.  40جمعية العلماء الموريتانيين دورة تدريبية أشرف عليها  

 

التبشير، إال أن الحكومة حظرت مثل هذا  وبالرغم من عدم وجود حظر قانوني محدد ضد قيام غير المسلمين ب

النشاط عن طريق تفسير فضفاض للدستور الذي ينص على أن اإلسالم هو دين الشعب والدولة.  وقد ظل 

 حظر أي تعبير علني عن الدين باستثناء اإلسالم قائماً. 

 

ة بها، ولكن لم يكن رخص لها إقامة الشعائر الدينية داخل أماكن العبادة الخاصكان بمقدور الكنائس المُ 

بمقدورها التبشير.  وهناك شرط حكومي غير رسمي قيّد عبادة غير المسلمين بعدد قليل من الكنائس المسيحية  

المعترف بها في البالد.  كانت هناك كنائس خاصة بالروم الكاثوليك وكنائس مسيحية أخرى في نواكشوط،  

ن المواطنين حضور الشعائر الدينية غير اإلسالمية التي وكيهيدي، وأطار، ونواذيبو، وروسو.  لم يكن بإمكا 

ديسمبر/كانون األول، حضر المسؤولون الحكوميون خدمة في الكنيسة   22ظلت مقصورة على األجانب.  في 

 الكاثوليكية في نواكشوط حيث تم تكريم القنصل البابوي الفخري تقديراً لخدماته. 

 

أمراً مشروعاً رغم أن الحكومة استمرت في حظر طبعها  وظلت حيازة مطبوعات دينية غير إسالمية 

وتوزيعها.  احتفظت الحكومة بقناة تلفزيونية قرآنية وبمحطة القرآن الكريم اإلذاعية.  وقد رعت المحطتان  

 برامج منتظمة حول مواضيع االعتدال في اإلسالم. 

 

سالمية الخاضعة لها.  كانت الحكومة  واستمرت الحكومة في توفير التمويل للمساجد والمدارس والجامعات اإل

من األئمة الذين اجتازوا فحصاً أجرته لجنة   200دوالر( إلى  140أوقية ) 5,000تدفع مرتباً شهريا مقداره 

لين من الحكومة.  ودفعت الحكومة أيضا رواتب شهرية  مو  من أئمة المساجد ومديري المدارس اإلسالمية المُ 
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من أعضاء االتحاد الوطني ألئمة   30دوالر( لـ  270إلى  68أوقية  ) 10,000إلى  2,500تتراوح بين  

 موريتانيا، وهو هيئة أنشئت لتنظيم العالقة بين المجتمع الديني ووزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي. 

 

ولكن حضور تلك الحصص لم يكن   ،ا من المنهج الدراسيظلت حصص الدراسات اإلسالمية تشكل جزءً 

 ً وليس شرطاً للتخرج.  لم تكن النتائج األكاديمية في هذه الحصص ذات أهمية كبيرة في اإلمتحانات   إلزاميا

الوطنية التي تحدد القبول في مستوى التعليم واستكماله.  أفادت تقارير أن الكثير من الطلبة لم يحضروا تلك  

.  واستمرت وزارة التعليم الوطني الحصص الدينية لعدد من األسباب العرقية اللغوية، والدينية، والشخصية

ووزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي في التأكيد مجدداً على أهمية برنامج التعليم اإلسالمي في  

 المرحلة الثانوية كوسيلة لتعزيز الثقافة اإلسالمية ومكافحة التطرف الديني. 

 

 القسم الثالث:  وضع احترام المجتمع للحرية الدينية 

 

د إمام الجامع الكبير في نواكشوط أحمد ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن  ل احتفاالت عيد األضحى، جد  خال

تحذيره حول النفوذ المتزايد لإلسالم الشيعي في البالد.  كما صرح ]اإلمام [ الرحمن، للسنة الرابعة على  

لمد اإلسالمي الشيعي المدعوم من  التوالي، بأنه يجب على السلطات الحكومية قطع العالقات مع إيران لوقف ا

 إيران. 

 

في ديسمبر/كانون األول بدأت جماعة بروتستانتية دولية، كانت تقدم خدمات دينية لعدة سنوات في مقار  

 الكنيسة الكاثوليكية، بتقديم تلك الخدمات في كنيسة قائمة بذاتها تم تكريسها حديثًا في نواكشوط . 

 

 القسم الرابع:  سياسة الحكومة األمريكية ودورها 

 

ناقش ممثلو السفارة، بمن فيهم السفير، الحرية الدينية مع مسؤولين كبار في الحكومة، بمن فيهم مسؤولون في 

وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصلي.  وأثار مسؤولو السفارة موضوع الحرية الدينية مع السلطات في 

طالق سراح المدون امخيطير.  أشار أفراد عائلة امخيطير مناسبات متعددة، وحث السفير السلطات على إ

والفريق القانوني إلى أهمية مشاركة الواليات المتحدة في ضمان صحة وأمن امخيطير أثناء احتجازه وكذلك 

 في تحقيق حريته في نهاية المطاف.

 

ديني.  خالل شهر رمضان، وعقد السفير لقاءات دورية مع القادة الدينيين لمناقشة مسائل تتعلق بالتسامح ال

استضاف السفير ومسؤول رفيع المستوى في السفارة مأدبة إفطار تضمنت مناقشات مع المسؤولين المحليين 

والصحفيين والزعماء الدينيين وممثلي المجتمع المدني.  كما التقى السفير وغيره من موظفي السفارة مع كبار 

 واالجتماعية، بما في ذلك الحرية الدينية.  أعضاء حزب تواصل لمناقشة القضايا السياسية


