
 

 2016لعام  الجزائرالتقرير الدولي بشأن الحرية في 

 

 ملخص تنفيذي

 

كما .  شباط، يكفل أيضاً حرية العبادة/يكفل الدستور حرية الضمير، وبعد التعديل الساري منذ شهر فبراير

ينص الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة ويحظر مؤسسات الدولة من التصرف بطريقة تتعارض مع 

يكفل القانون لجميع األفراد الحق في ممارسة عقائدهم طالما أنهم يحترمون النظام العام واللوائح  . اإلسالم

وتبشير المسلمين من جانب غير .  بالدين جريمة جنائية االزدراءويعتبر التشهير بأي عقيدة أو .  المعمول بها

قيامهم بأنشطة دينية غير مصرح بها، اعتقلت الشرطة مسلمين من أتباع المذهب األحمدي ل.  المسلمين جريمة

وحكمت إحدى المحاكم على شخص تحول من اإلسالم إلى .  مثل ممارسة شعائر الصالة وطبع الكتب الدينية

نيسان، أمرت محكمة اإلستئناف بإطالق /وفي أبريل.  سنوات بتهمة إهانة النبي محمد 3المسيحية بالسجن 

واستمرت الحكومة في .  ثة أعوام بتهمة إهانة النبي محمدبالسجن ثال 2015سراح صحفي حكم عليه في 

من المنظمات المسيحية أن الحكومة  اثنتانصرحت .  التنظيم الرقابي المفروض على استيراد المواد الدينية

 االنتظارشهور الطلبات المقدمة منهما الستيراد نسخ من الكتاب المقدس ولكنهما اعتبرتا فترة  4أخرت لمدة 

وقام كبار المسؤولين الحكوميين بإصدار تصريحات .  في السنوات السابقة االنتظارضل من فترات هذه أف

السلفي، " التطرف"كما انتقدوا أيضاً نشر .  اإلسالم باسممناهضة للجماعات المتطرفة التي تنادي بالعنف 

وأفاد مسيحيون باستمرار تأخير .  والمذاهب الوهابية، واإلسالم الشيعي واإلسالم األحمدي والعقيدة البهائية

 .الحصول على تأشيرات للعاملين الدينيين األجانب

 

أعلنت منظمة جند الخليفة، وهي جماعة إرهابية تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية، مسؤوليتها عن مقتل ضابط 

ي، وهو كما أعلن تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالم.  تشرين األول/أكتوبر 28في  شرطة في قسنطينة

 .آذار على محطة الغاز في كراشبة/مارس 18جماعة إرهابية أخرى، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في 

 

وردت تقارير تفيد بتعرض المتحولين من اإلسالم أو الذين أبدوا اهتماماً بالدين المسيحي إلساءات من أفراد 

بما في ذلك المسيحيون واليهود، بأنهم وصرح أتباع الطوائف اإلسالمية غير السنية، .  أسرهم المسلمين

إلى عدم لفت األنظار نتيجة  اضطرواتعرضوا لتهديدات ومعامالت يشوبها التعصب وفي معظم األحوال 

كانون الثاني، قامت مجموعة من الشبان في بسكرة بتوزيع منشورات تصف اإلسالم  /وفي يناير.  لذلك

طة تلفزيونية خاصة مقابالت مع أستاذ وأحد األئمة وأحد علماء كما بثت مح.  البالد" يغزو"الشيعي على أنه 

ووردت تقارير عن تمييز في الحصول على .  الدين اإلسالمي حول مخاطر العقيدة األحمدية على حد وصفهم

 .الوظائف ضد غير المسلمين كما وقع حادث محاولة تخريب إلحدى الكنائس

 

كما ركز مسؤولو السفارة أثناء اللقاءات .  لتسامح الدينيشجع السفير األمريكي الحكومة على تعزيز ا

وحضور البرامج مع قادة دينيين من الجماعات ذات األغلبية أو األقلية الدينية، ومع أفراد من عامة الشعب، 

قام مساعد وزير الخارجية األمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان و.  على التعددية واإلعتدال الديني

للتأكيد على أهمية التسامح الديني  الشؤون الدينيةمل بعقد لقاء مع عدد من كبار المسؤولين من وزارة والع

في مناقشات مع  للمشاركةورعت السفارة زيارة كاتب وعالم إسالمي من الواليات المتحدة .  وحرية العبادة

 .الشباب عن الحرية الدينية والتسامح

 

 حسب اإلنتماء الدينيالتوزيع السكاني : القسم األول
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، أكثر من (2016تموز /تقديرات يوليو)مليون نسمة  40وفقاً لتقديرات الحكومة األمريكية، يبلغ عدد السكان 

بالمائة من السكان مسيحيين،  1تتضمن الفئات الدينية التي تشكل أقل من .  بالمئة منهم مسلمون سنة 99

شيعة، ومسلمين من أتباع اإلباضية الذين يقطنون والية  ويهود، ومسلمين من أتباع األحمدية، ومسلمين

 .يهودي، وفقاً لتقديرات بعض الزعماء الدينيين 200ويوجد أقل من .  غرداية بصفة أساسية

 

ست، وأعضاء الكنيسة ييتضمن المجتمع المسيحي الروم الكاثوليك وطائفة السبتيين األدفنتست، والميثود

وثريين، وأعضاء الكنيسة اإلصالحية، واألنجليكان، باإلضافة إلى األقباط البروتستانتية بالجزائر، والل

وهناك تقديرات غير رسمية لقادة دينيين .  1,500و  1,000المسيحيين المصريين الذين يقدر عددهم بين 

ا، يمكن تأكيده ورغم أن األعداد ال.  200,000و  20,000تضع العدد اإلجمالي للمسيحيين في البالد ما بين 

ووفقاً لتقدير أحد .  إال أن بعض قادة الكنائس يقولون إن المقيمين االجانب يشكلون أغلبية السكان المسيحيين

من  100عضو من األجانب مقارنة بأقل من  40,000و  20,000القادة المسيحيين، تضم كنيسته ما بين 

ين بدون تصاريح إقامة من أفريقيا جنوب وتتزايد أيضا نسبة الطلبة والمهاجرين المقيم.  األعضاء المواطنين

وتشمل الطوائف البروتستانتية معظم المواطنين المسيحيين، وفقاً .  الصحراء بين السكان المسيحيين

ويعيش معظم .  يسكن معظم المسيحيين في الجزائر العاصمة، وعنابة ووهران.  لتصريحات القادة المسيحيين

 .روتستانتية في منطقة القبائلأعضاء الجناح اإلنجيلي للطائفة الب

 

 وضع احترام الحكومة للحرية الدينية:  القسم الثاني

 

 اإلطار القانوني

 

ينص الدستور على أن اإلسالم هو دين الدولة ويحظر مؤسسات الدولة من التصرف بطريقة تتعارض مع 

ضمنت إضافة نص محدد شباط، أدخل البرلمان تعديالت على الدستور ت/فبراير 7في .  القيم اإلسالمية

وعكست النصوص الدستورية الجديدة أحكاماً معموالً بها مسبقاً في .  لضمان حرية العبادة وفقاً للقانون

وقبل إدخال تلك التعديالت، كان الدستور ينص فقط على حرية الضمير وحرية .  القانون تتعلق بحرية العبادة

 .وال يزال النص موجوداً ضمن النصوص الدستورية المعدلة.  الرأي بوصفها من الحريات التي ال مساس بها

 

ورغم أن القانون ال يحظر التحول عن الدين اإلسالمي، إال أن تبشير المسلمين من جانب غير المسلمين يعتبر 

سنوات ألي شخص  5والسجن ( دوالر 9,174)ويعاقب القانون بغرامة أقصاها مليون دينار .  جريمة جنائية

ريض، أو اإلكراه، أو استخدام طرق اإلغواء لتحويل شخص مسلم إلى دين آخر؛ أو باستخدام بالتح"يقوم 

أو أية وسائل ... وسائل التدريس، أو التعليم، أو الصحة، أو الوسائل اإلجتماعية، أو الثقافية، أو التدريبية

و توزيع وثائق أو مواد ومن غير المشروع أيضاً القيام بصياغة أو تخزين أ".  مالية، لتحقيق هذا الغرض

 .اإلسالمية وهي جريمة يعاقب عليها بنفس العقوبات" زعزعة اإليمان بالعقيدة"سمعية بصرية بغرض 

  

 5إلى  3وينص قانون العقوبات على السجن من .  أو األنبياء اآلخرين" اإلساءة للنبي محمد"ويجّرم القانون 

الزدراء ( دوالر 916إلى  458)دينار  100,000ى إل 50,000أو دفع غرامة تتراوح ما بين /سنوات و

اإلسالم عن طريق الكتابة، أو الرسومات، أو التصريحات، أو أية وسيلة  في نبياءاألالعقيدة اإلسالمية أو 

 .كما يجّرم القانون أيضا إهانة أي دين آخر، ويفرض نفس العقوبات.  أخرى

 

 .ئدهم طالما أنهم يحترمون النظام العام واللوائح المعمول بهايكفل القانون لجميع األفراد الحق في ممارسة عقا
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وينص الدستور على تأسيس المجلس اإلسالمي األعلى وأن هذا المجلس يعمل على تشجيع وتعزيز 

استخدام المنطق المستقل كأحد مصادر التشريع اإلسالمي بالنسبة للقضايا التي ال يتطرق إليها " )اإلجتهاد"

يقوم الرئيس بتعيين .  بشأن المسائل الدينية المطروحة للمراجعة ءوالتعبير عن اآلرا( يقالقرآن بشكل دق

تعلق ييتطلب الدستور قيام المجلس برفع تقارير دورية للرئيس فيما و.  أعضاء المجلس ويشرف على عمله

ل مسؤولية وهناك مرسوم رئاسي يضيف إلى تحديد مهمة المجلس فيعّرفها بأنها تحمّ .  بأنشطة المجلس

اإلجابة على جميع األسئلة المتعلقة باإلسالم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز الثوابت الصحيحة للدين 

 .يحق للمجلس إصدار الفتاوى بناء على طلب الرئيسو.  وتصحيح فهمه

 

.  لة أنشطتهاالقيام بمزاو كجمعية قبليلزم القانون أية جماعة دينية أو غير دينية بالتسجيل لدى الحكومة 

.  للجماعات الدينية، وال يتم اإلعتراف الرسمي إال بالجمعيات المسجلة الجمعيةويمنح وزير الداخلية وضع 

األعضاء المؤسسين للوفاء بمتطلبات وزارة الداخلية لتسجيل الجمعيات على المستوى الوطني يتعين على و

غيرها من البيانات الشخصية؛ وتزويد الشرطة تقديم وثائق بطاقات التعريف الخاصة بهم، وعناوينهم، و

والقضاء بسجالت تثبت وضعهم الحسن لدى المجتمع، وإثبات أن لديهم عدد من األعضاء المؤسسين في ربع 

واليات البالد على األقل للتأكيد على أن الجمعية تستحق وضعاً قانونياً على المستوى القومي، وتقديم الئحة 

 . عليها توقيع رئيس الجمعية، وتقديم الوثائق التي تبين موقع المقر الرسمي لها يةللجمعبالقانون األساسي 

وينص القانون على قيام الوزارة بتوفير إيصال استالم الستمارة طلب التسجيل بمجرد استالم جميع الوثائق 

نون على اعتبار كما ينص القا.  يوماً من استكمال استمارة الطلب 60المطلوبة والرد على الطلب في غضون 

أن طلبات التسجيل موافق عليها بحكم الواقع إذا لم تتخذ الوزارة قراراً بشأنها في خالل الفترة المحددة لذلك 

ً  60وهي  القرارات المرتبطة بالتسجيل، ولكنه يعطي  التخاذكاملة الصالحية الويمنح القانون الحكومة .  يوما

 .ئناف قرار الرفض أمام محكمة إداريةالطرف المتقدم بطلب التسجيل الحق في است

 

 إال أن القانون ال.  يجب أن تتم الموافقة على طلبات تسجيل الجمعيات الدينية من قبل وزارة الشؤون الدينية

يحدد أية متطلبات إضافية للجمعيات الدينية وال يحدد مزيداً من التفاصيل حول دور وزارة الشؤون الدينية في 

للجماعات الدينية استئناف قرار الرفض الصادر عن وزارة الشؤون الدينية وتقديم طلب  ويحق.  هذا اإلجراء

وبالنسبة للجمعيات التي تسعى للتسجيل على المستوى المحلي أو .  اإلستئناف إلحدى المحاكم اإلدارية

طتها اإلقليمي، تكون مستلزمات تقديم الطلب على نحو مشابه، ولكن تكون عضوية الجمعية ونطاق أنش

( اإلقليم) الواليةالجمعية التي يتم تسجيلها على مستوى .  محدودان فقط في المنطقة التي يتم فيها التسجيل

 .والية بعينهاتقتصر أنشطتها على 

 

تتولى اللجنة الوطنية للجماعات الدينية غير المسلمة، وهي هيئة حكومية، المسؤولية القانونية لتسهيل وتنسيق 

تترأس وزارة الشؤون الدينية اللجنة التي تتكون من و.  ميع الجماعات الدينية غير اإلسالميةعملية التسجيل لج

كبار ممثلي وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والرئاسة، والشرطة الوطنية، 

 .ة حكوميةوالدرك الوطني، واللجنة الوطنية االستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان، وهي هيئ

 

تقوم اللجنة الوطنية االستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان بمراقبة وتقييم قضايا حقوق اإلنسان، بما في 

ويخول القانون هذه اللجنة سلطة إصدار الفتاوى والتوصيات والقيام .  ذلك المسائل المتصلة بالحرية الدينية

ويحق لهذه المنظمة معالجة .  الجة قضايا حقوق اإلنسانبحمالت التوعية والعمل مع السلطات الحكومية لمع

دواعي القلق لدى األفراد والجماعات التي تعتقد أنها ال تنال المعاملة المنصفة من جانب وزارة الشؤون 

ولكنها تقوم .  وال تمتلك اللجنة الوطنية االستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان سلطة تنفيذ قراراتها.  الدينية

 .سليم تقرير سنوي للرئيس الذي يقوم بتعيين أفراد اللجنةبت
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ويقرر .  ويحدد القانون الطريقة والظروف التي تقدم في ظلها الخدمات الدينية للمسلمين أو غير المسلمين

القانون أن المظاهرات الدينية تخضع لإلشراف التنظيمي للحكومة التي يجوز لها إغالق أية خدمات دينية تقام 

وباستثناء الصالة اليومية، وهي مسموح بها .  لمنازل الخاصة أو في األماكن العامة بدون تصريح رسميفي ا

وإقامة .  في كافة األماكن، يتعين أن تقام الشعائر الدينية اإلسالمية فقط في الجوامع المرخصة من الدولة

دينية لغير المسلمين يجب أن تقام والشعائر ال.  صلوات الجمعة تقتصر على جوامع معينة على وجه التحديد

فقط داخل المباني المسجلة لدى الدولة لغرض ممارسة الشؤون الدينية حصراً وتحت إدارة جمعيات دينية 

ويتعين التقدم بطلب للحصول .  مسجلة ومفتوحة أمام العامة، مع الفتات خارج المبنى توضح هذا الغرض

المعني قبل المناسبة ( المحافظ)الوالي ر اإلسالمية الخاصة من على إذن بإقامة بعض المناسبات الدينية غي

يجب أن تتضمن طلبات .  بخمسة أيام على األقل، ويجب أن تقام المناسبة في مباٍن مفتوحة أمام الجمهور

الموافقة معلومات عن ثالثة منظمين رئيسيين للمناسبة، والغرض منها، وعدد الحضور المتوقع، والجدول 

.  ويتعين على المنظمين الحصول على تصريح من الوالي.  عاليات، والموقع المخصص للحدثالزمني للف

ويحق للوالي أن يطلب من المنظمين تغيير مكان الحدث أو رفض التصريح بإقامته إذا رأى أنه يشكل خطراً 

إذا أقيمت مناسبة .  رةأو رموز الثو" األخالق الحميدة"أو " الثوابت القومية"على النظام العام أو ضرراً على 

وإذا لم يتفّرق جمهور .  بدون تصريح مسبق، يتعرض المشاركون إلى التفريق من جانب قوات الشرطة

شهراً وفقاً  12 شهرين إلىالحاضرين بأوامر الشرطة تقوم الشرطة باعتقال المخالفين وايداعهم السجن لمدة 

 .لقانون العقوبات

 

مة المرخصين من جانب الحكومة، الذين تعينهم الدولة وتشرف على ينص قانون العقوبات على أن األئ

تدريبهم، هم فقط الذين يمكنهم أن يؤموا الصالة في الجوامع، ويفرض القانون غرامات على أي إمام غير 

 916)دينار  100,000مصرح له من جانب الحكومة يقوم بالوعظ في أحد الجوامع، وقد تصل الغرامة إلى 

دينار  200,000وهناك غرامات تصل إلى .  ن لفترة تتراوح ما بين سنة وثالث سنواتوالسج( دوالر

والسجن لمدة ثالث إلى خمس سنوات ألي شخص، بما في ذلك األئمة المرخصون من ( دوالر 1,834)

."  من شأنها اإلضرار بالتماسك الشعبي"أو بطريقة " بخالف الطبيعة السمحة للجوامع"الحكومة، يتصرف 

القانون على أن تلك التصرفات تشمل استغالل الجوامع للتربح المادي الصرف أو لتحقيق أغراض  وينص

 .شخصية أو بغرض إلحاق الضرر باألفراد أو الجماعات

 

وتقوم وزارة الشؤون الدينية، بمقتضى القانون، بتوفير الدعم المالي للجوامع ودفع مرتبات األئمة والعاملين 

كما ينص القانون أيضا على دفع مرتبات .  لى توفير الرعاية الصحية ومزايا التقاعدالدينيين، باإلضافة إ

وزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي  تقومو .المواطنينوتقديم مزايا للقادة الدينيين غير المسلمين من 

، على نحو مماثل، بتحديد ن في المساجد، وتقوموبتنظيم مقدار الرواتب التي يتلقاها األئمة أو األفراد العامل

 .مرتبات القادة الدينيين غير المسلمين من المواطنين بناًء على مناصبهم داخل الكنائس المعنية

 

الخارجية والداخلية والتجارة على استيراد وويتعين الحصول على موافقة وزارات الشؤون الدينية 

 .الشخصي لالستخدامي يتم جلبها المطبوعات الت االمطبوعات الدينية غير اإلسالمية فيما عد

 

على أية تعديالت لألماكن التي ستستخدم إلقامة عبادة  وينص القانون على أنه يجب أن توافق الحكومة

 .جماعية لغير المسلمين

 

 .وبموجب القانون يعتبر األطفال الذين يولدون ألب مسلم مسلمين، بصرف النظر عن ديانة األم
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ي ووزارة الشؤون الدينية بفرض وتنظيم وتمويل الدراسة اإلسالمية في المدارس تقوم وزارة التعليم الوطن

وتركز التربية الدينية على الدراسات اإلسالمية ولكنها تحتوي على معلومات عن المسيحية .  العامة

المدارس تفرض وزارة التعليم الوطني على و.  والثانوية االبتدائيةواليهودية، وهي مادة إلزامية في المدارس 

الخاصة اإللتزام بالمنهاج في إطار يتسق مع المعايير الوطنية خصوصاً فيما يتعلق بتدريس الدين اإلسالمي 

 .واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، وإال ستتعرض تلك المدارس لإلغالق

 

ً ينص القانون على حظر التمييز على أساس الدين، ويكفل حماية الدولة لغير المس التسامح " لمين وأيضا

 .وال يفرض القانون عقوبات على التمييز الديني".  واإلحترام لمختلف األديان

 

ويجوز لغير المسلمين شغل مناصب عامة .  يحظر الدستور على غير المسلمين الترشح لمنصب الرئيس

 .والعمل في الحكومة

 

ير مسلمين إال إذا اعتنق هؤالء الرجال ويحظر قانون األسرة على النساء المسلمات الزواج من رجال غ

 .وال يحظر القانون الرجال المسلمين من التزوج من النساء المسيحيات أو اليهوديات.  اإلسالم

 

يحق لهم الحصول على الميراث من  وينص القانون على أن األفراد الذين تركوا اإلسالم واعتنقوا ديناً آخر ال

 .جيل إلى جيل

 

ويحظر الدستور .  الجمعيات الدينية تلقي التمويل من األحزاب السياسية وجهات أجنبيةيحظر القانون على 

 .تأسيس األحزاب السياسية على أساس الدين

 

 .والدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 

 ممارسات الحكومة

 

.  ذهب األحمدي بسبب ممارساتهم الدينيةمن المسلمين الذين يتبعون الم 83اعتقلت الشرطة ما ال يقل عن 

وحكمت إحدى المحاكم على شخص تحول من اإلسالم إلى المسيحية بتهمة إهانة النبي محمد على الفيس بوك 

وأمرت محكمة اإلستئناف بإخالء سبيل صحفي تم الحكم عليه سابقاً بالسجن إلهانة .  بالسجن لمدة ثالثة أعوام

ائف المسيحية تفيد بمواجهة نطاق من الصعوبات اإلدارية في غياب وظلت بعض الطو.  النبي محمد

تشرين /وفي أكتوبر.  االستجابة الحكومية المكتوبة لطلباتها في الحصول على اإلعتراف بها كجمعيات دينية

األول، أصدرت وزارة الشؤون الدينية تصريحين الستيراد نسخ من الكتاب المقدس وغيره من المواد الدينية 

كما اصدرت الحكومة تصريح استيراد في غضون أربعة شهور، مقارنة بفترة انتظار امتدت .  سيحيةالم

واستمر المسؤولون في وزارة .  2014شهراً للموافقة على طلب تصريح سابق في عام  18ألكثر من 

لجماعات الشؤون الدينية، بما في ذلك الوزير، في التصريح العلني بشأن رغبة الحكومة في اإلستجابة 

صرح قادة مسيحيون و.  األقليات الدينية التي تريد ممارسة شعائرها في البالد عن طريق فتح أماكن للعبادة

 .بأن عدم استجابة الحكومة لطلبات الحصول على تأشيرات ظلت تشكل تعقيدات للعاملين في المجال الديني

 

حمديين في البليدة بتهمة إدارة منظمة دينية الشرطة تسعة من المسلمين األ اعتقلتحزيران، /يونيو 13وفي 

تشرين األول، اعتقلت /أكتوبر 2وفي .  بدون ترخيص وجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة وطبع الكتب
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من أبناء الطائفة األحمدية في والية سكيكدة إلقامتهم صالة الجمعة خارج أحد أماكن العبادة  18الشرطة 

من األحمديين  17ثاني، صرحت وسائل اإلعالم بأنه تم الحكم على تشرين ال/وفي نوفمبر.  المرخصة

المسلمين في سكيكدة بالسجن مع وقف التنفيذ لفترات تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، بينما حكمت ببراءة 

وأفادت تقارير إعالمية بأن عمليات اإلعتقال أعقبها إطالق سراح مشروط لستة من األحمديين .  ثالثة آخرين

كما أفادت وسائل اإلعالم أيضاً باعتقال ستة أشخاص من .  تشرين الثاني/والية عين تموشنت في نوفمبر في

وإقامة شعائر " اإلضرار باألمن القومي"تشرين الثاني بتهمة /نوفمبر 26األحمديين في والية المسيلة في 

وأفادت .  كان قد تم إطالق سراحهم وبحلول نهاية العام، لم يكن معروفاً ما إذا.  الصالة بدون تصريح رسمي

أربعة أشخاص من المسلمين األحمديين قد تم اعتقالهم بتهمة ممارسة الدين دون تصريح  إعالمية بأنتقارير 

.  واستمرت السلطات في احتجازهم حتى نهاية العام.  كانون األول في والية غليزان/ديسمبر 19والتبشير في 

من أتباع الطائفة  40 لـادت مكاتب إعالمية باعتقال ثم إطالق سراح مشروط كانون األول أف/ديسمبر 12وفي 

.  الموجهة إليهم بحلول نهاية العام االتهاماتولم ترد أية معلومات عن طبيعة .  األحمدية في والية سطيف

من كانون األول، صرح وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بأن المذهب اإلسالمي األحمدي هو /وفي ديسمبر

الشبان الذين تأثروا بالمذهب األحمدي  المجهود إلعادةالتي لم تعد موجودة في البالد وأنه يجب بذل " الملل"

وصرح مسؤولو الوزارة بأن الطائفة األحمدية وغيرها من ".  بالمعتقدات الدينية الوطنية"إلى التمسك 

من الجماعات الدينية الشرعية ومن المرجح التي ال تعتبر ض" الملل"الجماعات الدينية مثل البهائية هي من 

 .أنها لن تحصل على تصريح للعمل بطريقة قانونية

 

تموز، ألقت الشرطة القبض على سليمان بوحفص، وهو مسلم متحول إلى المسيحية، بسبب /يوليو 31وفي 

 7ليه في وحكمت المحكمة ع.  نشر تصريحات اعتبرت مهينة للنبي محمد على صفحة الفيس بوك الخاصة به

 6وفي (.  دوالر 916)دينار  10,000آب بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها /أغسطس

وهناك مزاعم بأن بوحفص قام بنشر آيات .  أيلول، تم تخفيف الحكم إلى ثالثة أعوام في السجن/سبتمبر

حكمة على سمير تشمك، تموز، حكمت الم/وفي يوليو  .محّرفة من القرآن بطريقة تسخر من حياة النبي محمد

وهو شخص مسلم ترك اإلسالم واعتنق المسيحية، بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب ما نشره على صفحة 

وأفادت وسائل إعالم مسيحية بأن .  وهو ما اعتبرته المحكمة مهيناً للنبي محمد 2015الفيس بوك في عام 

 .ويتهمه باإلرهاب المقال المنشور على الفيس بوك يقارن بين النبي محمد وهتلر

 

قام بفض شبكة إجرامية دولية من "حزيران، نشر الدرك الوطني تصريحاً صحفياً يفيد بأنه /يونيو 14وفي 

وقد أشارت التقارير اإلخبارية إلى التصريح ".  المجدفين والمبشرين المعادين لإلسالم على اإلنترنت

 صفحتيهماالية المسيلة بسبب محتويات الصحفي للدرك بخصوص اعتقال رشيد فضيل وضيف هشام في و

وفي .  على الفيس بوك والتي قالت الحكومة بأنها هاجمت التعاليم اإلسالمية وحطت من قدر النبي محمد

دينار  20,000كانون األول تم الحكم على فضيل بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها /ديسمبر

، وفقاً (دوالر 183)دينار  20,000ام ودفع غرامة قدرها وهشام بالسجن لمدة ثالثة أعو( دوالر 183)

 .لتقارير وسائل اإلعالم

 

وأفاد قادة مسيحيون بأنه تم اعتقال اثنين من أعضاء الطائفة البروتستانتية في مدينة بجاية بسبب قيامهما بنقل 

 .ولم تتوفر تفاصيل إضافية في هذا الصدد.  مواد دينية غير مرخصة

 

ن ألغت محكمة اإلستئناف حكم اإلدانة الصادر ضد الصحفي محمد شرقي الذي حكم عليه في نيسا/وفي أبريل

بسبب إهانة النبي ( دوالر 1,834)دينار  200,000بالسجن لمدة ثالثة أعوام وغرامة قدرها  2015عام 

فور وقامت السلطات على ال.  عن طريق صحيفة كان يعمل لديها االتهاماتمحمد بعد أن تم توجيه تلك 
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التعبيرات "عن بحث أوربي عن  2014بإطالق سراحه، وكان محمد شرقي قد نشر مقاال في منتصف عام 

 .، األمر الذي دفع الجريدة لطرده ورفع شكوى قضائية ضده"القرآنية

 

استمر .  تزال بعض دعاوى اإلستئناف ضد أحكام إدانة جنائية معلقة لعدة سنوات بعد إدانة المتهمين وال

تم الحكم عليه وياغي، وهو شخص مسلم تحول إلى المسيحية سلسة اإلستئناف الخاصة بعبد الكريم تأجيل ج

 .بتهمة اإلساءة للنبي محمد 2011سنوات في عام  5بالسجن لمدة 

 

بحق الفحص المسبق ومراجعة الخطب الدينية قبل الموافقة على إلقائها  االحتفاظفي  استمرت الحكومةمن أن 

وقد .  نادرا ما يحدث إن ذلكمن قبل األئمة أثناء صالة الجمعة، إال أن المسؤولين بوزارة الشؤون الدينية قالوا 

اً صرحت وزارة الشؤون الدينية أنها كانت في بعض األحيان تقدم موضوعات وعظية موافق عليها مسبق

لمعالجة المخاوف التي تساور الجمهور عقب األحداث الرئيسية، مثل بعد وقوع حادث اختطاف طفل والذي 

 لإليدز.أحدث ضجة في وسائل اإلعالم، أو أثناء محاولة رفع الوعي مثل اليوم العالمي 

 

في أن عظة من  ووفقاً للمعلومات الصادرة عن مسؤولي وزارة الشؤون الدينية، إذا شك أحد مفتشي الوزارة

مشكل من أساتذة " مجلس علمي"عظات أحد األئمة غير مناسبة، فللمفتش سلطة استدعاء اإلمام للمثول أمام 

وبإمكان الحكومة اتخاذ القرار بإقالة .  الفقه اإلسالمي والشريعة وأئمة آخرين يقومون بتقييم مدى صحة العظة

كما قامت الحكومة بمراقبة أنشطة المساجد بحثاً عن .  راتاإلمام من وظيفته إذا كان قد تم استدعاؤه عدة م

أية مخالفات محتملة تتعلق باألمن وحظرت استخدام الجوامع كأماكن اجتماعات عامة خارج أوقات الصالة 

 .االعتيادية

 

صرح العديد و.  واستمرت الحكومة في فرض الحظر على التبشير من جانب الجماعات الدينية غير المسلمة

مثلي الطوائف المسيحية بأن الحكومة ال تزال مصممة على مقاومة األنشطة التبشيرية من قبل غير من م

ترتبط بالتبشير، مثل توزيع الكتب الدينية أو عقد  المسلمين، األمر الذي دفع الكنائس للحد من أنشطتها التي ال

 .المناسبات في المجتمعات المحلية الحتمال حضور بعض األفراد المسلمين

 

من كنائس المنازل في منطقة  اثنتينآذار بإغالق /وصرح القادة المسيحيون بأن السلطات هددت في مارس

ولم تفد التقارير عن حاالت قامت فيها الحكومة .  وظلت الكنيستان مفتوحتين بحلول نهاية العام.  القبائل

التابعة " الكنائس البيتية"ية في بمقاضاة المواطنين المسيحيين الذين استمروا في عقد لقاءات غير رسم

ولم تقم السلطات .  لطوائف دينية غير مسجلة والتي كانت عادة منازل أو متاجر مملوكة ألعضاء تلك الكنائس

عادة، وفقاً ألقوال قادة مسيحيين، بمحاكمة الذين يمارسون الشعائر الدينية في المنازل طالما احترمت تلك 

وقد اجتمع بعض هذه الجماعات بطريقة علنية، في حين كانت جماعات أخرى .  امالكنائس المنزلية النظام الع

وفي معظم األحيان كان يتم اإلعالن عن هذه الجماعات في منطقة .  أكثر تكتماً على مراعاة شعائر العبادة

لنية، لعمل بطريقة علوقد أعلن مسؤولو وزارة الشؤون الدينية أنهم حثوا هذه الجماعات سراً .  القبائل

 .وصرحوا بأن الدولة تسامحت مع األقليات الدينية

 

صرح القادة المسيحيون بأنهم كانوا قادرين على زيارة المسيحيين في السجن، وكان معظمهم من و

 .المهاجرين

 

في  2012واستمر العديد من المجموعات الدينية التي تم تسجيلها بمقتضى قانون الجمعيات السابق قبل عام 

تشرين الثاني، قالت وزارة الداخلية للكنيسة البروتستانتية /وفي نوفمبر.  لتسجيل لدى الحكومةمحاوالت ا
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وقدمت الكنيسة عدة .  كانت غير كاملة 2013بالجزائر أن استمارة طلب التسجيل المقدمة من الكنيسة في عام 

 .حلول نهاية العاموكانت بانتظار رد وزارة الداخلية ب.  كانون األول/وثائق إضافية في ديسمبر

 

والتي تعلمان مصير طلبات التسجيل التي قدمتهما  وال تزال كنيسة السبتيين األدفنتست وكنيسة اإلصالح ال

 .معلقة لدى الحكومة بحلول نهاية العام ظلت

 

ها ترفض الوزارة طلب دامت لمووفقاً لوزارة الداخلية، رغم أن الجمعيات الدينية كانت مسجلة بحكم الواقع ما 

يوما من تاريخ تسليم استمارة طلب التسجيل، إال أن الوزارة ال تبدأ في العد التنازلي لهذه  60في غضون 

ً الفترة من تاريخ استالم الطلب إال إذا كان كامالً ومستوفي يصال استالم إكافة المتطلبات مع الحصول على ل ا

بأن الوزارة فشلت بصفة روتينية في تقديم  وصرحت المنظمات غير الحكومية والقادة الدينيين.  يثبت ذلك

 .إيصال استالم يثبت استكمال طلب التسجيل

 

ً  60واعتبرت بعض المجموعات الدينية نفسها جماعات مسجلة بحكم الواقع بعد مرور فترة  وصرحت .  يوما

ن مقدمي الخدمات يوماً إال أ 60الجماعات الدينية بأنها حتى لو اعتبرت نفسها مسجلة بحكم الواقع بعد فترة 

ونتيجة لذلك، ال تزال تلك المجموعات، بدون أوراق .  في طلب إثبات التسجيل وامثل المرافق والبنوك استمر

 .رسمية تثبت وضعها المسجل، تواجه نفس العقبات اإلدارية التي تواجهها الجمعيات غير المسجلة

 

ة حدث ألن الحكومة كانت تأمل في إصدار صرح مسؤولو وزارة الشؤون الدينية بأن التأخير في الموافق

أعلنت وزارة الشؤون الدينية بأنها لم و.  نسخة منقحة من القانون تعالج خصيصاً موضوع الجمعيات الدينية

 .ترفض أبدا طلب تسجيل جماعة دينية

 

أن وصرح أعضاء الجماعات الدينية المسيحية التي ال زالت بانتظار رد الوزارة على طلبات التسجيل ب

الدينية التي تعقدها ولكنها قالت بأنها ظلت تواجه صعوبات إدارية  االجتماعاتالحكومة لم تتدخل في سير 

رت عن وجود مشاكل مثل عدم توافر وقد عبّ .  وبيروقراطية بسبب عدم توافر الوضع الرسمي المسجل

أو القيام بأنشطة خيرية الوضع القانوني لرفع شكاوى قانونية، وعدم القدرة على فتح حسابات مصرفية 

وصرح معظم القادة المسيحيين بأنهم .  وصعوبة إدارة الشؤون المالية للكنيسة بدون وثائق تثبت أنها جمعية

ليسوا على صلة باللجنة الوطنية للجماعات الدينية غير اإلسالمية، رغم أن تلك اللجنة لديها تفويض رسمي 

 ةالبروتستانتياستمرت بعض الجماعات و.  2006سها في عام بالعمل معهم في موضوع التسجيل، منذ تأسي

الرسمي، وبدال من ذلك فضلت التكتم على نشاطها حيث لم يكن  واالعتراففي عدم التقدم بطلبات التسجيل 

 .لديها ثقة في جدوى إجراءات التسجيل، وفقاً لتصريحات قادة مسيحيين

 

ت اإلسالمية ظلت تعاني من أعباء مماثلة بسبب إجراءات وصرح مسؤولو وزارة الشؤون الدينية بأن الجمعيا

أعلن المسؤولون الحكوميون بأن و.  وفقاً للقانون جمعيةالتسجيل حيث أن افتتاح أي جامع جديد يتطلب تكوين 

القانون قد تم وضعه بحيث يضع نفس القيود المفروضة على غير المسلمين على المسلمين، بما في ذلك البنود 

لقواعد المراسم الدينية واتساقها مع القانون واحترام النظام العام واألخالق وحقوق  االمتثالمان الخاصة بض

 .اآلخرين وحرياتهم األساسية

 

ووفقاً لبعض القادة المسيحيين، هناك أفراد وجماعات تعتقد أن وزارة الشؤون الدينية لم تتعامل معهم بإنصاف 

لترقية وحماية حقوق اإلنسان  االستشاريةشكواهم لدى اللجنة الوطنية ولكنهم نادراً ما عبروا عن قلقهم أو 

وصرحت وزارة الشؤون الدينية بأنها قامت بإعطاء .  حيث أنه ينظر لهذه اللجنة بأنها تتمتع بسلطة محدودة
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غرض تعليمات لموظفيها فيما يتعلق بالوكاالت التي تشكل اللجنة الوطنية للجماعات الدينية غير اإلسالمية ب

التطبيق المنصف للبنود الخاصة بحظر التمييز الديني، ومنعت موظفيها من التالعب في عملية إنفاذ القانون 

 .بناًء على المعتقدات الخاصة بموظفيها

 

ووفقاً لوزارة الشؤون الدينية، استمرت الحكومة في السماح للموظفين الحكوميين بارتداء المالبس الدينية بما 

واستمرت السلطات في تلقين بعض الموظفات الحكوميات، مثل .  والصلبان والنقاب في ذلك الحجاب،

العامالت في أجهزة األمن، عدم ارتداء غطاء الرأس أو الوجه، األمر الذي من شأنه تعقيد أداء واجباتهن 

 .الرسمية

 

ستيراد مطبوعات شهور، ال 4تشرين األول، منحت الحكومة تصريحين، بعد فترة انتظار دامت /وفي أكتوبر

استيراد نسخ من الكتاب المقدس بمسيحية إلحدى المنظمات المرخصة، وهي الهيئة الوحيدة المصرح لها 

هذه تحسناً  االنتظاروصرح قادة مسيحيون أنهم اعتبروا فترة .  بالنيابة عن جميع الهيئات المسيحية في البالد

حصول على الموافقة على طلبات سابقة تم تقديمها في لل اً شهر 18مقارنة بفترات انتظار سابقة دامت لمدة 

ظلت المطبوعات الدينية غير اإلسالمية، والموسيقى، وشرائط الفيديو متوفرة في األسواق غير .  2014عام 

الرسمية، والمتاجر، وقام الباعة في العاصمة ببيع نسخ من الكتاب المقدس في عدة لغات، بما في ذلك 

ونفذت الحكومة الحظر الذي فرضته على نشر أية مواد مطبوعة تصور .  واألمازيغيةالعربية، والفرنسية، 

 .العنف على أنه تعليم إسالمي مشروع

 

كما قامت .  باإلضافة إلى التبرعات من المسلمين المحليين، استمرت الحكومة في تمويل بناء الجوامع

.  خصوصاً الكنائس ذات األهمية التاريخية الحكومة والشركات الخاصة بتمويل عمليات صيانة بعض الكنائس

بعمليات ترميم مكثفة  القيام والية وهران، على سبيل المثال، بالشراكة مع جهات مانحة محلية وواصلت

 .لكنيسة نوتردام دي سانتا كروز كجزء من تراثها الثقافي

 

ابة لطلب افتتاح معبد يهودي، كما أكد المسؤولون بوزارة الشؤون الدينية مجدداً رغبة الحكومة في اإلستج

.  حتاج إلنشاء معبدتتعتقد بوجود أعداد كافية من المجتمع اليهودي بحيث  السلطات الدينية ال إنولكنهم قالوا 

وقال مسؤول وزاري إن الوزارة ترغب بشكل مماثل في افتتاح أي مكان عبادة آخر ألي جماعة دينية تلبية 

 .كنها لم تتلق أية طلبات حتى اآلنلطلب أي من األقليات الدينية، ول

 

ووفقاً لتصريحات القادة المسيحيين، عندما يتوفى المتحولون إلى المسيحية يقوم أفراد األسرة بدفن جثثهم وفقاً 

وأفادت جماعات مسيحية بأن القرى ظلت .  للمراسم اإلسالمية، دون أن تتمكن الكنيسة من التدخل نيابة عنهم

وصرحت الحكومة بأن األشخاص الذين أعطى أسلوب حياتهم .  جانب المسلمينترفض دفن المسيحيين ب

صرح مسؤول حكومي بأن و.  انطباعاً بأنهم غير مسلمين تم دفنهم في مقابر إسالمية وفقاً لشهادات عائالتهم

 .القضايا المتعلقة بالمدافن الخاصة ال تدخل ضمن نطاق الوالية القضائية للحكومة

 

ون بأنهم ما زالوا يواجهون الرفض أو التأخير عند طلبهم من الحكومة التصريح بتسميه صرح المسيحيكما 

أبنائهم بأسماء من الكتاب المقدس، ولكنهم قالوا بأن الطلب الثاني، المقدم بعد الرفض األول، عادة ما حظي 

اء غير مألوفة محلياً، صرحت وزارة الشؤون الدينية بأن مثل تلك التأخيرات حدثت أيضا مع أسمو.  بالموافقة

وعزت التأخير في الموافقة على التسميات الواردة في الكتاب المقدس إلى أن المسؤولين المحليين الذين ليسوا 

 .على دراية بتلك األسماء المقترحة طلبوا المزيد من الوقت للحصول على موافقة من جهات أعلى
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قانون األسرة على النساء المسلمات الالئي يتزوجن من لم تقم الحكومة دوماً بتطبيق الحظر الذي يفرضه و

 .رجال غير مسلمين

 

استمرت محطات اإلذاعة التي تمتلكها الحكومة في بث البرامج الخاصة بعيد الميالد وعيد القيامة باللغة 

عربية أو الفرنسية، رغم أن الكثير من المسيحيين عبّروا عن رغبتهم في أن تكون تلك المراسم مذاعة باللغة ال

 .األمازيغية

 

أيار، قام أحد أعضاء البرلمان المنتمين إلى التحالف األخضر، وهو تحالف بين ثالثة أحزاب /وفي مايو

سالمية تمثل شريحة من المعارضة البرلمانية، بانتقاد الحكومة لمنحها تأشيرة دخول لصحفي إسياسية 

كما صرحت جريدة   .نيسان/لجزائر في شهر أبريلإسرائيلي بصحبة رئيس الوزراء الفرنسي في زيارة إلى ا

الصهاينة "تصدر باللغة العربية أن الحكومة، من وجهة نظر عضو البرلمان، كانت بصدد تطبيع العالقات مع 

 .  إلى داخل البالد" الذين يتخذون من فرنسا باباً للتسلل

 

نين إلى المناسبات الوطنية واألعياد استمر المسؤولون الحكوميون في دعوة القيادات المسيحية من المواط

تشرين الثاني، ومنحهم نفس المكانة التي يتمتع بها كبار الشخصيات /نوفمبر 1القومية مثل ذكرى الثورة في 

 .الثقافية والوطنية اإلسالمية

 

استمر ممثلو وزارة الشؤون الدينية، وعلى األخص وزير الشؤون الدينية، في إصدار تصريحات عامة و

السلفي، والوهابية، واإلسالم الشيعي، والمذهب األحمدي اإلسالمي والعقيدة " التطرف"ذير من انتشار للتح

نحن "تشرين األول، صرح الوزير عيسى قائال، /فعلى سبيل المثال، في مقابلة إذاعية في أكتوبر.  البهائية

والشيعية والوهابية وسائر الملل إن األحمدية "حزيران، قال /وفي يونيو".  طائفي[ ديني]نعيش في ظل غزو 

 ."والنحل ليست من نتاج المجتمع الجزائري

 

أدان كبار المسؤولين الحكوميين علناً أعمال العنف التي تُرتكب بإسم اإلسالم من جانب عناصر فاعلة من 

 19وفي ندوة عقدت في .  غير الدول، وحث جميع أفراد المجتمع على رفض التوجهات المتطرفة

المذاهب المتطرفة، والتي وصفها بأنها " يحاربوا بال هوادة"، ناشد الوزير عيسى األئمة لكي يسانن/أبريل

ورداً على الهجمات اإلرهابية في بالد أخرى خالل العام، بما في ذلك ".  تتناقض مع قيم ومبادئ الجزائر"

ت تصف فيها الهجمات على الواليات المتحدة، ومالي، وفرنسا، وليبيا، وتركيا، أصدرت الحكومة تصريحا

 .ألنها أودت بحياة أبرياء بما يخالف تعاليم اإلسالم" أعمال إجرامية"أنها 

 

المسؤولون الحكوميون بصفة منتظمة عن الحاجة للتسامح مع جماعات األقليات الدينية غير  وأعلن

المفتش العام لوزارة الشؤون  أثنىأيار، /مايو 18في تعليق له خالل المؤتمر الدولي للصوفية في و.  اإلسالمية

 واالستنارةالذهني  واالنفتاحصورة مضيئة للدين اإلسالمي بناًء على التسامح، " بصفتهاعلى الصوفية  الدينية

نحن ال ننتقد "كانون األول، قال السيد عيسى وزير الشؤون الدينية، /ديسمبر 28وفي ."  وقبول اآلخرين

تشرين /وفي نوفمبر."  فهذه هي ثقافتهم.  د السيد المسيح، عليه السالمالمسيحيين الذين يحتفلون بعيد ميال

الثاني، ألقى أحد أعضاء مجلس األمة، وهو المجلس األعلى بالبرلمان، خطاباً في مؤتمر عن التسامح في 

عن طريق اإلدماج في المجتمع والتضامن على المستوى القانوني "بيروت بالنيابة عن المجلس، وقال، 

إلى استئصال كافة [ من خالل ميثاق السالم والتصالح الوطني]سي والثقافي والديني، تسعى الجزائر والسيا

."  والتعايش واالستقرارأشكال الصراع والتعصب والتمييز كما تعمل على إرساء السالم وتحقيق األمن 
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زيز التسامح بين وخالل شهر رمضان، استمرت الحكومة في تخصيص عدد كبير من البرامج اإلعالمية لتع

 .األديان، وهي بمثابة رسالة من الحكومة لألئمة للتركيز على هذه الناحية في عظاتهم الدينية

 

استمرت المجموعات الكنسية في التصريح بأن الحكومة تؤخر الرد على الطلبات المقدمة من العاملين و

عن تقديم الرد بدال من إصدار رفض ما أحجمت الحكومة  إنه عادةالدينيين للحصول على تأشيرة، وقالوا 

إلى التأخير على أنه عائق كبير أمام ممارسة  تنظرالطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية  وظلت.  رسمي موثق

كما وصف أحد القادة الدينيين عدم إصدار التأشيرات كعقبة كبرى أمام البقاء على اتصال .  الشعائر الدينية

ة قصيرة وبعض تأشيرات يواستمرت الحكومة عادة في إصدار تأشيرات سياح  .بالمنظمات الدولية الكنسية

العمل الثقافي، بدال من التأشيرات المطلوبة طويلة األجل؛ وصرح القادة الدينيون بأن الحاصلين على مثل تلك 

.  احيةالتأشيرات كانت تساورهم المخاوف بشأن الوضع القانوني عند العمل لدى الكنائس بتأشيرات دخول سي

 االتصالوقد تدخل كبار المسؤولين بوزارة الشؤون الدينية ووزارة الخارجية على مستويات عليا عن طريق 

بالجهات المسؤولة عن منح التأشيرات بناًء على طلب المجموعات الدينية، وكانت النتيجة في معظم األحيان 

 .ة، وفقاً لرواية الجماعات الدينياألجلإصدار التأشيرات طويلة 

 

 اإلساءات الصادرة عن القوى األجنبية والجهات الفاعلة غير الدول

 

استمر تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي، وهو تنظيم إرهابي بحسب تصنيف حكومة الواليات المتحدة، في 

 18وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن هجوم ".  نظام مرتد"هي  إن الحكومةالعمل بالبالد، حيث قال 

كما أعلنت جماعة جند الخليفة التي أقسمت يمين الوالء لتنظيم .  ار على محطة الغاز في كراشبةآذ/مارس

والتي تصنفها الحكومة األمريكية على أنها منظمة إرهابية، مسؤوليتها عن حادث مقتل  اإلسالمية،الدولة 

ل من يختلف معها في تشرين األول واستمرت تدعو للعنف ضد ك/ضابط شرطة في مدينة قسنطينة في أكتوبر

 .تفسير الدين اإلسالمي

 

 وضع احترام المجتمع للحرية الدينية:  القسم الثالث

 

 اهتمامهمصرح عدة قادة مسيحيين بوقوع حاالت تعرض فيها مواطنون تحولوا إلى المسيحية أو عبّروا عن 

بغرض إجبارهم على بمعرفة المزيد عن المسيحية، لالعتداءات من جانب أفراد عائالتهم، أو لضغوط 

 .عن التحول الرجوع

 

آخرين في ( متحولين)وصرح بعض المواطنين المسلمين الذين اعتنقوا الدين المسيحي بأنهم، باإلضافة إلى 

مجتمعهم، ما زالوا يحاولون عدم لفت األنظار نظرا لمخاوفهم بخصوص سالمتهم الشخصية واحتماالت 

ومع ذلك ظل مواطنون آخرون من المسلمين الذين .  ومجتمعيةالتعرض لمشاكل قضائية وعائلية ووظيفية 

 .تحولوا إلى المسيحية يمارسون شعائر دينهم الجديد بطريقة علنية، وفقاً ألعضاء الجماعة المسيحية

 

واستمر القادة المسيحيون في التصريح عن حاالت نجح فيها آباء مسلمون في الضغط على بناتهم لتطليق 

 .أزواجهن المسيحيين

 

 . وأفاد بعض األهالي المسيحيين بأن أبناءهم تعرضوا للتوبيخ في المدرسة بسبب إفصاحهم عن ديانتهم
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مثل أتباع " غريبة"عن اإلسالم أو " انحرافات"أو " ِملل"انتقدت وسائل اإلعالم جماعات دينية وصفتها بأنها 

األول، أذاعت محطة تلفزيون مملوكة محلياً  تشرين/وفي أكتوبر.  األحمدية، والشيعة، واإلسماعيلية والبهائية

ومن بين الذين .  وتشكل خطورة أكثر من العصابات اإلجرامية" ملة"برنامجاً وطنياً يؤكد أن األحمدية هي 

يمارسون علناً أي دين غير اإلسالم السني، أفاد كثيرون بأن األسرة والجيران وأفراد المجتمع العام انتقدوا 

ة مثل هذا الدين، ويضايقونهم لكي يتحولوا عنه، وكانوا في بعض األحيان، يلمحون إلى اختيارهم في ممارس

 .احتمال تعرضهم للخطر بسبب اختيارهم هذا

 

كما وردت تقارير عن بعض األفراد من غير المسلمين قاموا بإخفاء انتمائهم الديني في مواقع العمل خوفاً من 

 .فقدان وظائفهم

 

مفادها أن سفارات أجنبية كانت قيد التحقيق بتهمة نشر  إعالميةي، عقب انتشار تقارير كانون الثان/وفي يناير

كما .  اإِلسالم الشيعي، وقام شباب في بسكرة بتنظيم حملة توعية عامة للتحذير من انتشار المذهب الشيعي

 .البالد" غزوي"أشارت التقارير أنهم قاموا بتوزيع منشورات وصفت المذهب اإلسالمي الشيعي على أنه 

 

عن وسائل اإلعالم الخاصة والعامة على مدار العام تنادي بالتحقق والتدقيق في  وصدرت تقارير إعالمية

فعلى سبيل المثال، عقب .  العالقات األجنبية ومخاطر الجماعات الدينية مثل الشيعة واألحمدية والسلفية

األول، أذاعت قناة النهار التلفزيونية الخاصة تشرين /اعتقال المسلمين األحمديين في سكيكدة في أكتوبر

برنامجاً تناول مقابالت بين أستاذ جامعي، وإمام، وأحد علماء الدين اإلسالمي حول موضوع المخاطر التي 

 .ولم يتطرق البرنامج لوجهات النظر المقابلة التي تدافع عن العقيدة األحمدية.  يشكلها المذهب األحمدي

 

.  بأنهم ال زالوا يحاولون إخفاء هويتهم الدينية، وفي نفس الوقت المشاركة في المجتمعوقال مواطنون يهود 

كتبت جريدة تصدر باللغة العربية  أيار، /وبعد منح تأشيرة دخول لصحفي إسرائيلي لزيارة الجزائر في مايو

يهودي "ه كما أشار موقع إعالمي شبكي إلى الصحفي على أن" له إسم يهودي بارز"بأن هذا الصحفي 

بحرية التجوال في شوارع الجزائر "، وأضاف أن الحكومة بإصدارها تأشيرة دخول سمحت له "إسرائيلي

 ".ومقابلة كل من يشاء

 

وظل بعض المسلمين يبدون اهتماماً بأماكن العبادة الكاثوليكية، بما في ذلك زيارتها للصالة؛ ويرجع ذلك، 

وفي .  رموز الدينية الكاثوليكية مثل العذراء مريم مذكورة في القرآنوفقاً لجهات اتصال كاثوليكية إلى كون ال

 .بعض مناطق المدن الكبيرة، أفاد مراقبون بأن المتاجر كانت تبيع أشجار وزينات عيد الميالد

 

وصرحت إحدى الكنائس بأن بعض الشبان المحليين حاولوا انتهاك حرم الكنيسة للقيام بأعمال تخريب؛ وقال 

.  نيسة إن قوات األمن المحلية كانت متعاونة وقامت الحقاً بتعزيز الوجود األمني حول الموقعأعضاء الك

وأعلن قادة آخرون من الطوائف المسيحية بأن لهم عالقات حسنة مع المسلمين في البالد، ولكنهم أضافوا أن 

ن أحياناً أشياء أو يصرخون السكان في األحياء السكنية المجاورة للكنيسة بما في ذلك األوالد كانوا يلقو

 .مات الكنسيةدبهتافات مهينة ضد العاملين بالكنيسة في األيام التي تقام فيها الخ

 

 سياسة الحكومة األمريكية:  القسم الرابع

 

التقى السفير ومسؤولو السفارة مع المسؤولين الحكوميين من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الدينية 

ت التي تواجهها األقليات المسيحية وغيرها من األقليات الدينية للحصول على التسجيل لمناقشة الصعوبا
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كما ناقش مسؤولو السفارة موقف .  ضاً في استيراد المواد الدينية والحصول على تأشيراتأيكجمعيات و

 .الحكومة تجاه األقليات الدينية اإلسالمية

 

ر العام، لقاءات مع قادة دينيين موالين للحكومة ومستقلين، وعقد السفير وغيره من موظفي السفارة، على مدا

وأيضاً مع ممثلي الطوائف اإلسالمية، والمسيحية، واليهودية لمناقشة الحوار بين األديان والتسامح، وفي حالة 

 .  األقليات الدينية، مناقشة الحقوق الخاصة بتلك األقليات وأوضاعها

 

الواليات المتحدة إلى الجزائر ووهران للمشاركة في  مقيم فيمي رعت السفارة زيارة كاتب وعالم إسال

 .مناقشة الشباب حول موضوعات الحرية الدينية والتسامح

 

كما ناقشت السفارة ممارسة الشعائر الدينية، ومدى تقاطع ذلك مع السياسات القائمة ومع األدوار الدينية 

ة اإلسالمية والرموز السياسية اإلسالمية، باإلضافة إلى والسياسية التي تلعبها المرأة في األحزاب السياسي

كما استضافت السفارة زيارات للعديد من العلماء المسلمين، وممثل المذهب .  جمعية العلماء المسلمين

لواليات المتحدة وحضور المؤتمرات الدولية التي تمولها لالصوفي، وأعضاء األحزاب السياسية اإلسالمية 

خالل زيارة في .  الديني والتسامح االعتدالالمتحدة حول مكافحة التطرف العنيف وتعزيز حكومة الواليات 

أيلول، قام مساعد وزير الخارجية األمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل بعقد لقاء مع /سبتمبر

 .الديني وحرية العبادةللتأكيد على أهمية التسامح  الشؤون الدينيةمجموعة من كبار المسؤولين من وزارة 

 

وخالل شهر رمضان، قام السفير والعاملون بالسفارة بتصوير رسائل تدعم التعددية الدينية في البالد وشاركوا 

كما استضاف السفير وغيره من .  أمثلة عن التعددية الدينية والتسامح الديني على مواقع التواصل االجتماعي

ار الرمضانية والتي اتسمت بمناقشات بناءة حول التأكيد على أهمية موظفي السفارة عدداً من حفالت اإلفط

كما قام موظفو السفارة ومتحدثون برعاية من السفارة األمريكية بطرح تلك الموضوعات .  التسامح الديني

 .ومناقشتها مع الشباب

 

 


