
التقریر الدولي بشأن الحریة الدینیة في المغرب لعام 2020 

الملخص التنفیذي 

یـنص الـدسـتور عـلى تـمتع الـملك بـلقب "أمـیر الـمؤمـنین" وھـو حـامـي اإلسـالم ومـانـح الحـریـة فـي مـمارسـة الـشعائـر 
الـدیـنیة فـي الـبالد.  كـما یحـظر تـكویـن أي أحـزاب سـیاسـیة عـلى أسـاس الـدیـن، ویـمنع كـذلـك األحـزاب السـیاسـیة 
م الـقانـون اسـتخدام أسـالـیب اإلقـناع  والـبرلـمانـیین والـتعدیـالت الـدسـتوریـة الـتي تـشوه اإلسـالم أو تـنتھكھ.  ویجـرِّ
لـتحویـل شـخص مسـلم إلـى عـقیدة أخـرى، ویحـظر انـتقاد اإلسـالم.  تـطالـب الـحكومـة بـأراضـي الصحـراء الـغربـیة 
وتـدیـر الـمنطقة الـتي تسـیطر عـلیھا وفـقاً لـنفس الـدسـتور والـقوانـین والھـیكلیات الـمعمول بـھا فـي أي مـكان آخـر فـي 
الـبالد، بـما فـي ذلـك الـقوانـین الـمعنیة بـالحـریـة الـدیـنیة.  أمـا الـجبھة الـشعبیة لتحـریـر الـساقـیة الحـمراء ووادي الـذھـب 
(الـبولـیساریـو)، فھـي مـنظمة تـسعى لـلحصول عـلى اسـتقالل األراضـي، وتـعارض ھـذه الـمطالـبة بـالسـیادة عـلى 
األراضـي.  فـي مـایـو/أیـار، ألـقت السـلطات الـقبض عـلى الـممثل السـینمائـي رفـیق بـوبـكر إلدالئـھ "بـتصریـحات 
تجـدیـفیة ضـد اإلسـالم ومـھاجـمة قـدسـیة الـعبادة" فـي مـنشور عـلى وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي.  وبـعد أن أمـرت 
الـحكومـة بـإغـالق الـمساجـد فـي مـارس/آذار بسـبب جـائـحة كـوفـید-19، اعـترض بـعض السـلفیین عـلى اإلغـالق 
بـاعـتباره اعـتداء عـلى الـعقیدة.  وبـعد أن انـتقد الـزعـیم السـلفي أبـو الـنعیم قـرار الـحكومـة فـي مـنشور بـتاریـخ 16 
مـارس/آذار عـلى فیسـبوك، اعـتقلتھ السـلطات فـي الـیوم الـتالـي واتـھمتھ بـالتحـریـض والـمساس بـالـنظام الـعام.  فـي 3 
أبـریـل/نـیسان، حـكمت مـحكمة االسـتئناف بـالـربـاط عـلى الـنعیم بـالـسجن لـمدة عـام وغـرامـة قـدرھـا 2,000 درھـم 
(220 دوالراً).  فـي فـبرایـر/شـباط، قـامـت جـماعـة الـعدل واإلحـسان، وھـي حـركـة اجـتماعـیة إسـالمـیة سـنیة تـرفـض 
سـلطة الـملك الـروحـیة، بـاالحـتجاج فـي الـربـاط وطـنجة عـلى قـرار صـدر فـي عـام 2019 بـإغـالق الـمساجـد غـیر 
الـمرخـصة فـي الـدار الـبیضاء والـقنیطرة وإنـزكـان، والـتي كـانـت تـعمل فـي مـنازل أعـضاء جـماعـة الـعدل 
واإلحـسان.  فـي 20 فـبرایـر/شـباط، طـردت جـامـعة أكـادیـر ثـالثـة طـالب یـنتمون إلـى جـماعـة الـعدل واإلحـسان 
بـتھمة "إھـانـة مـوظـفین عـمومـیین والتشھـیر بـأشـیاء مـخصصة لـلمنفعة الـعامـة".  ورغـم أن الـقانـون یـجیز تـسجیل 
الجـماعـات الـدیـنیة كجـمعیات، إال أن بـعض األقـلیات الـدیـنیة صـرحـت أن الـحكومـة رفـضت طـلبات الـتسجیل الـتي 
تـقّدمـت بـھا تـلك األقـلیات.  واسـتمرت وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمـیة فـي مـمارسـة الـتوجـیھ والـرقـابـة عـلى 
مـحتوى الـعظات الـدیـنیة فـي الـمساجـد ومـناھـج الـتعلیم الـدیـني اإلسـالمـي ونشـر الـمواد اإلسـالمـیة مـن قِـبل وسـائـل 
اإلعـالم، وقـالـت إن ذلـك یـرمـي إلـى مـكافـحة الـتطرف الـعنیف.  كـما مـنعت الـحكومـة تـوزیـع الـمواد الـدیـنیة غـیر 
اإلسـالمـیة، بـاإلضـافـة إلـى الـمواد اإلسـالمـیة الـتي تـعتبرھـا مـخالـفة لـلمذھـب الـمالـكي األشـعري لـفقھ اإلسـالم الـسنّي.  

في ینایر/كانون الثاني، افتتح الملك بیت دكیرة (بیت الذاكرة)، وھو متحف ثقافي یھودي في الصویرة. 

فـي 1 أبـریـل/نـیسان، اعـتقلت الشـرطـة فـي الـدار الـبیضاء رجـالً بـتھمة خـطاب الـكراھـیة عـلى أثـر مـنشورات عـلى 
مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي تـتھم مـواطـناً یـھودیـاً ومـواطـناً أجـنبیاً بـالـمسؤولـیة الـمباشـرة عـن إصـابـة عـدد كـبیر مـن 
األشـخاص بـكوفـید-19.  وأفـاد مـمثلو األقـلیات الـدیـنیة بـأن الـخوف مـن مـضایـقة الـمجتمع لـھم، كـالـنبذ مـن جـانـب 
عـائـالت الـمتحولـین دیـنیاً، والسخـریـة الـمجتمعیة والـتمییز الـوظـیفي واحـتماالت الـتعرض لـلعنف ضـدھـم مـن قِـبَل 
"الـمتطرفـین"، كـانـت األسـباب الـرئیسـیة الـتي جـعلتھم یـمارسـون شـعائـرھـم الـدیـنیة بـتكتّم.  قـام رجـال الـدیـن األجـانـب 
بـثني بـعض الـمواطـنین المسـیحیین عـن حـضور الـقداس خـوفـاً مـن تـعرضـھم لـلمضایـقات الـمجتمعیة.  وذكـر أحـد 
أعـضاء الـمجتمع المسـیحي المحـلي أن الـقداس المسـیحي كـان یُـعقد فـي كـنائـس مـنزلـیة سـّریـة لـتجنب مـثل ھـذه 
الـمضایـقات.  ووفـقاً لـلتقریـر الـسنوي للجـمعیة الـمغربـیة لـحقوق اإلنـسان لـلفترة مـا بـین 2018-2019، فـقد 
اسـتمرت مـضایـقات الـمجتمع للشـیعة ولـلمذھـب الشـیعي فـي الـصحافـة وفـي ُخـطب الجـمعة.  صـرح مـمثلون 
مسـیحیون ویـھود أنـھم رأوا تـغییراً إیـجابـیاً فـیما یـتعلق بـالـتسامـح الـمجتمعي، وھـو مـا نسـبوه إلـى زیـارة الـبابـا 
فـرانسـیس لـعام 2019 والـتصریـحات الـتي أدلـى بـھا الـملك فـي ذلـك الـوقـت.  وقـال مـمثلو األقـلیات المسـیحیة فـي 
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 ً الصحـراء الـجنوبـیة إن الـخوف مـن مـضایـقة الـمجتمع لـھم، بـما فـي ذلـك الـنبذ مـن جـانـب عـائـالت الـمتحولـین دیـنیا
والسخریة المجتمعیة، كان السبب الرئیسي الذي جعلھم یمارسون شعائرھم الدینیة بتكتّم. 

الـتقى الـقائـم بـاألعـمال والـمسؤولـون الـعامـون اآلخـرون فـي الـسفارة والـقنصلیة األمـریـكیة بـمسؤولـین حـكومـیین، 
بـمن فـیھم مـسؤولـین مـن وزارة الـداخـلیة ووزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمـیة، لـتعزیـز الحـریـة الـدیـنیة والـتسامـح، 
بـما فـي ذلـك حـقوق مـجتمعات األقـلیات.  فـي االجـتماعـات والـمناقـشات الـمنتظمة مـع أعـضاء األقـلیات الـدیـنیة 
ومـجتمعات األغـلبیة فـي جـمیع أنـحاء الـبالد، سـلط الـممثلون الـعامـون لـلسفارات والـقنصلیات الـضوء عـلى أھـمیة 

حمایة األقلیات الدینیة والحوار بین األدیان. 

القسم األول: التوزیع السكاني حسب االنتماء الدیني 

تـقدر الـحكومـة األمـریـكیة عـدد سـكان الـبالد بـنحو 35.6 مـلیون نـسمة (تـقدیـرات مـنتصف عـام 2020).  یـشّكل 
المسـلمون الـسنّة أكـثر مـن 99 فـي الـمائـة مـن الـسكان، بـینما یـشّكل الشـیعة أقـل مـن 0.1 فـي الـمائـة مـن الـسكان.  أمـا 

المجموعات األخرى التي تشكل أقل من 1 بالمئة من السكان فتشتمل على المسیحیین والیھود والبھائیین. 

ووفـقاً لـقادة الـمجتمع الـیھودي فـھناك مـا بـین 3,000 و3,500 یـھودي، ویـسكن حـوالـي 2,500 مـنھم فـي الـدار 
الـبیضاء.  ویـقدر بـعض قـادة الـمجتمع المسـیحي أن ھـناك مـا بـین 2,000 و6,000 مـواطـن مسـیحي مـوزعـین فـي 

جمیع أنحاء البالد، ومع ذلك تُقدر الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان بوجود 25,000 مواطن مسیحي. 

یـقدر الـقادة المسـیحیون األجـانـب الـمقیمون فـي الـبالد أن أعـداد المسـیحیین األجـانـب الـمقیمین ھـي 30,000 عـلى 
األقـل مـن الـروم الـكاثـولـیك، و10,000 مـن الـبروتسـتانـت، والـكثیر مـنھم مـن الـمھاجـریـن الجـدد مـن أفـریـقیا جـنوب 
الصحرـاء الكـبرى أو منـ المـقیمین منـذ زمنـٍ بعـید والذـینـ أقاـم أسالفھم فيـ البالد وعمـلوا فیـھا ألجیـاٍل ولكـنھم ال 
یحـملون الجنسـیة.  وتـوجـد جـالـیات أنـغلیكانـیة صـغیرة مـن األجـانـب الـمقیمین فـي الـدار الـبیضاء وطـنجة.  وھـناك 
مـا یـقدر بـنحو 3,000 مـن األجـانـب الـذیـن یُـعرفـون أنـفسھم بـأنـھم أرثـوذكـس روسـیون ویـونـانـیون، بـما فـي ذلـك 
مـجتمع أرثـوذكسـي صـغیر مـن الـروس الـُمقیمین فـي الـربـاط ومـجتمع صـغیر مـن األرثـوذكـس الـیونـانـیین الـمقیمین 
فـي الـدار الـبیضاء.  ویـعیش مـعظم المسـیحیین األجـانـب الـمقیمین بـالـبالد فـي الـمناطـق الـحضریـة مـن الـدار 
الـبیضاء وطـنجة والـربـاط، بـینما تنتشـر أعـداد قـلیلة مـن المسـیحیین األجـانـب فـي شـتى أنـحاء الـبالد، ومـنھم الـعدیـد 

من المھاجرین من أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. 

یـقدر الـقادة المسـلمون الشـیعة بـأن ھـناك بـضعة آالف مـن الـمواطـنین الشـیعة، وتـتواجـد أكـبر نسـبة مـنھم فـي 
الـشمال.  وبـاإلضـافـة لـذلـك، ھـناك حـوالـي 1,000 إلـى 2,000 مـن الشـیعة األجـانـب الـمقیمین والـذیـن وفـدوا مـن 
لـبنان وسـوریـا وتـونـس والـعراق.  یـقّدر قـادة الـمذھـب األحـمدي بـأن ھـناك حـوالـي 750 مـنھم.  ویـقّدر قـادة الـمذھـب 

البھائي بأن ھناك حوالي 350 إلى 400 منھم في شتّى أنحاء البالد. 

القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحریة الدینیة 

اإلطار القانوني 

وفـقاً لـلدسـتور فـإن الـمغرب دولـة مسـلمة، واإلسـالم ھـو دیـن الـدولـة.  ویـكفل الـدسـتور حـریـة الـفكر والـتعبیر عـن 
الـرأي والتجـمع، ویـنص عـلى أن الـدولـة تـضمن لـكل فـرٍد حـریـة مـمارسـة مـعتقداتـھ الـدیـنیة.  ویـنص الـدسـتور عـلى 
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تـمتع الـملك بـلقب "أمـیر الـمؤمـنین" وھـو حـامـي اإلسـالم ومـانـح الحـریـة فـي مـمارسـة الـشعائـر الـدیـنیة فـي الـبالد.  
ویحـظر الـدسـتور تـطبیق الـقوانـین أو الـتعدیـالت الـدسـتوریـة الـتي ال تـتفق مـع بـنود الـدسـتور الـخاصـة بـاإلسـالم، كـما 
یـعترف بـالـمجتمع الـیھودي كجـزء أسـاسـي مـن نسـیج الـمجتمع.  ووفـقاً لـلدسـتور، ال یـجوز لـألحـزاب السـیاسـیة أن 
تـقوم عـلى أسـاس الـدیـن وال یـجوز لـھا تـشویـھ سـمعة اإلسـالم أو الـتعدي عـلیھ.  ال یـجوز لحـزب سـیاسـي قـانـونـاً أن 
یـطعن فـي كـون اإلسـالم دیـناً لـلدولـة.  أمـا األدیـان األخـرى غـیر اإلسـالم والـیھودیـة فـال یـعترف بـھا الـدسـتور أو 

القوانین. 

تـطالـب الـحكومـة بـأراضـي الصحـراء الـغربـیة وتـدیـر الـمنطقة الـتي تسـیطر عـلیھا وفـقاً لـنفس الـدسـتور والـقوانـین 
والھـیكلیات الـمعمول بـھا فـي أي مـكان آخـر فـي الـبالد، بـما فـي ذلـك الـقوانـین الـمعنیة بـالحـریـة الـدیـنیة.  أمـا الـجبھة 
الـشعبیة لتحـریـر الـساقـیة الحـمراء ووادي الـذھـب (الـبولـیساریـو)، فھـي مـنظمة تـسعى لـلحصول عـلى اسـتقالل 

األراضي، وتعارض ھذه المطالبة بالسیادة على األراضي. 

یحـظر الـدسـتور والـقانـون الـذي یـنظّم اإلعـالم أي فـرد، بـمن فـي ذلـك أعـضاء الـبرلـمان الـذیـن یـتمتعون عـادةً 
بـحصانـة ضـد االعـتقال، مـن انـتقاد اإلسـالم مـن الـمنابـر الـعامـة مـثل وسـائـل اإلعـالم الـمطبوعـة أو عـلى اإلنـترنـت، 
أو مـن خـالل الُخـطب الـعامـة.  ویـعاقـب عـلى مـثل ھـذه الـتعابـیر بـالـسجن لـمدة تـصل إلـى عـامـین وغـرامـة تـصل إلـى 

200,000 درھم (22,400 دوالر). 

یُـعاقـب الـقانـون أي فـرد یسـتعمل "وسـائـل اإلغـراء لـزعـزعـة عـقیدة مسـلم" أو تـحویـلھ إلـى دیـانـة أخـرى عـن طـریـق 
اسـتغالل ضـعفھ أو حـاجـتھ لـلمساعـدة، أو مـن خـالل اسـتخدام الـمؤسـسات الـتعلیمیة والـصحیة أو غـیرھـا.  ویـنص 
عـلى عـقوبـات بـالـسجن مـن سـتة أشھـر إلـى ثـالث سـنوات وغـرامـة مـن 200 إلـى 500 درھـم (22 إلـى 56 دوالر) 
عـلى االنـتھاكـات.  وتـنطبق نـفس الـعقوبـات عـلى أي شـخص یـتعمد الـتدخـل فـي الـشعائـر أو االحـتفاالت الـدیـنیة 
لـیُثیر االضـطرابـات أو یـمس بـكرامـة ھـذه الـشعائـر الـدیـنیة.  كـما یـنص الـقانـون عـلى حـق الـلجوء إلـى الـمحاكـمة 
ألي شـخص مـتھم بـمثل تـلك اإلسـاءة.  وال یـعّد تـغییر الـدیـن االخـتیاري جـریـمةً وفـقاً لـلقانـون.  ویـسمح الـقانـون 
لـلحكومـة بـأن تـطرد أي شـخٍص مـقیم مـن غـیر الـمواطـنین وبـقرار مـن الـمحكمة إذا مـا رأت أنـھ یـشكل "تھـدیـداً 

على النظام العام"، وقد استخدمت الحكومة ھذا البند لطرد األجانب المشتبھ بقیامھم بأعمال تبشیریة. 

ویـعاقـب الـقانـون عـلى تـعطیل أو مـنع شـخص أو أكـثر مـن الـعبادة أو مـن حـضور الـشعائـر الـدیـنیة ألي دیـن مـن 
األدیـان بـالـسجن لـمدة تـتراوح بـین سـتة أشھـر وثـالث سـنوات وغـرامـة مـا بـین 200 و500 درھـم (22 إلـى 56 
دوالر).  ویـنص قـانـون الـعقوبـات عـلى أن أي شـخص مـعروف بـأنـھ مسـلم یُـفطر عـالنـیة خـالل سـاعـات الـصوم 
فـي شھـر رمـضان بـدون إعـفاء مـن السـلطات الـدیـنیة یـتعرض لـعقوبـة بـالـسجن لـمدة سـتة أشھـر وغـرامـة مـا بـین 
200 إلـى 500 درھـم (22 إلـى 56 دوالر).  ویـجوز ألصـحاب الـمطاعـم إبـقاء مـطاعـمھم مـفتوحـة خـالل شھـر 

رمضان وفقاً لتقدیرھم الشخصي. 

تـفرض الھـیئة الـعلیا لـالتـصال الـسمعي الـبصري، والـتي تـم تـأسـیسھا وفـقاَ لـلدسـتور، عـلى جـمیع المحـطات 
الـتلفزیـونـیة الـعامـة الـثمانـیة بـتخصیص 5 بـالـمئة مـن وقـت الـبّث اإلعـالمـي لـبث الـمحتوى الـدیـني اإلسـالمـي وإذاعـة 

األذان للصلوات الخمس یومیاً. 

ویـعترف الـدسـتور بـالـطائـفة اإلسـالمـیة الـسنیة والـطائـفة الـیھودیـة فـقط كجـماعـات دیـنیة وطـنیة فـي الـبالد.  وھـناك 
مجـموعـة قـوانـین ومـحاكـم مـنفصلة وخـاصـة تـحكم الـمسائـل الـمدنـیة لـلیھود، بـما فـي ذلـك شـؤون الـزواج واإلرث 
وسـائـر األحـوال الـشخصیة األخـرى.  وتـقوم الھـیئات الـحاخـامـیة، الـتي تـضم أیـضاً مـسؤولـین فـي الـمحاكـم 
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الـقضائـیة، بـاإلشـراف عـلى مـحاكـم األسـرة الـیھودیـة.  ویـقوم الـقضاة المسـلمون الـمدّربـون عـلى التفسـیر الـمالـكي 
األشـعري الـسنّي للشـریـعة بـإدارة مـحاكـم األحـوال الـشخصیة لجـمیع الـطوائـف الـدیـنیة األخـرى.  ووفـقاً لـلقانـون 
یـجوز لـلرجـل المسـلم الـزواج مـن امـرأة مسـیحیة أو یـھودیـة، ولـكن ال یـمكن لـلمرأة المسـلمة الـزواج مـن رجـٍل غـیر 
مسـلم مـا لـم یـعتنق اإلسـالم.  یـتعین عـلى غـیر المسـلمین اعـتناق اإلسـالم رسـمیاً، وأن یـكون لـدیـھم إقـامـة دائـمة قـبل 
أن یـصبحوا أوصـیاء عـلى األطـفال الـمتروكـین أو الـیتامـى.  أمـا الـوصـایـة فـتتضمن الـعنایـة بـالـطفل، والـتي یـمكن 
أن تسـتمر حـتى سـن 18 سـنة، ولـكنھا ال تـسمح بـتغییر اسـم الـطفل أو الـحق فـي الـمیراث، وتـتطلب الـمحافـظة عـلى 

دیانة الطفل، وفقاً لمدراء المالجئ. 

تشـیر أحـكام قـانـون الـضرائـب الـعام إلـى بـعض الـمزایـا الـضریـبیة وِمـنح األراضـي والـتمویـل لتشـیید الـمبانـي والـدعـم 
الـمالـي واإلعـفاءات الجـمركـیة لـلواردات الـضروریـة لـألنشـطة الـدیـنیة الـخاصـة بـالجـماعـات الـدیـنیة الـمعترف بـھا 
(المسـلمین الـسنة والـیھود) وللجـماعـات الـدیـنیة المسجـلة عـلى ھـیئة جـمعیات (مـثل بـعض الـكنائـس المسـیحیة 
"األجـنبیة").  وال یشـترط الـقانـون عـلى الجـماعـات الـدیـنیة الـتسجیل لـلعبادة عـلى انـفراد، ولـكن یـجب عـلى 
المجـموعـة الـدیـنیة غـیر الـمعترف بـھا الـتسجیل كجـمعیة لـممارسـة األعـمال الـتجاریـة نـیابـةً عـن المجـموعـة (مـثل 
فـتح الـحسابـات الـمصرفـیة واالحـتفاظ بـھا واسـتئجار الـممتلكات والـحصول عـلى مـنح األرض والـبناء والـحصول 
عـلى إعـفاءات جـمركـیة لـلواردات الـالزمـة لـألنشـطة الـدیـنیة) أو لـعقد التجـمعات الـعامـة.  ویـجب عـلى الجـمعیات 
الـتسجیل لـدى الـمسؤولـین المحـلیین فـي وزارة الـداخـلیة فـي الـمنطقة الـتي یـتبع لـھا مـقّر الجـمعیة.  وقـد یـتعرض 
الـفرد الـممثل لجـماعـة دیـنیة غـیر مـعترف بـھا أو غـیر مسجـلة كجـمعیة لـلمساءلـة الـقانـونـیة بـشأن أیـة تجـمعات عـلنیة 
للجـماعـة أو عـقد أیـة صـفقات أو مـعامـالت مـالـیة أو فـتح حـسابـات مـصرفـیة أو اسـتئجار عـقارات أو تـقدیـم أیـة 
الـتماسـات لـدى الـحكومـة.  ویـجب أن یـحتوي طـلب الـتسجیل عـلى اسـم الجـمعیة والـغرض مـن تـأسـیسھا، واسـم 
وجنسـیة وعـمر ومـھنة ومحـل اإلقـامـة الـدائـم لـكل عـضٍو مـن أعـضائـھا الـمؤسسـین، وعـنوان الـمقر الـرئیسـي 
للجـمعیة.  ویـكفل الـدسـتور لجـمعیات الـمجتمع الـمدنـي والـمنظمات غـیر الـحكومـیة حـق الـتنظیم ومـمارسـة أنشـطتھا 
بحـّریـة داخـل اإلطـار الـذي یحـّدده الـدسـتور.  ویحـظر قـانـون الجـمعیات الـمنظمات مـن الـقیام بـأنشـطة تـعتبرھـا 
الـحكومـة "غـیر مشـروعـة، أو مـنافـیة لـألخـالق الحـمیدة، أو تھـدف إلـى تـقویـض الـدیـن اإلسـالمـي أو الـوحـدة الـترابـیة 

أو نظام الحكم الملكي، أو تلك األنشطة التي تدعو إلى التمییز". 

یـتم تـسجیل الـعدیـد مـن الـكنائـس المسـیحیة الـمقیمة فـي الـخارج (الـكنائـس الـتي یـدیـرھـا ویـحضرھـا الـمقیمون 
األجـانـب فـقط) كجـمعیات. وتـحتفظ كـنائـس الـروم الـكاثـولـیك والـكنیسة الـروسـیة األرثـوذكسـیة والـیونـانـیة 
األرثـوذكسـیة والـبروتسـتانـتیة والـكنائـس األنـغلیكانـیة بـأشـكاٍل مـختلفة مـن الـوضـع الـرسـمي. فـالـكنیسة األرثـوذكسـیة 
الـروسـیة والـكنائـس األنـغلیكانـیة مسجـلة كـفروع للجـمعیات الـدولـیة عـن طـریـق سـفارات روسـیا والـمملكة المتحـدة 
عـلى الـتوالـي.  أمـا الـكنائـس الـبروتسـتانـتیة والـكاثـولـیكیة والـتي یسـبق وجـودھـا كـكنائـس أجـنبیة مـقیمة اسـتقالل الـبالد 
فـي عـام 1956، إضـافـة إلـى الـكنائـس األرثـوذكسـیة الـروسـیة والـیونـانـیة، فـتظل تـحتفظ بـوضـع خـاص مـعترٍف بـھ 

من جانب الحكومة، مما یسمح لھا بالحفاظ على دور العبادة وتعیین رجال دین أجانب. 

 ً ووفـقاً لـلقانـون، یـتعین عـلى جـمیع الـمؤسـسات الـتعلیمیة الـممولـة حـكومـیاً تـدریـس الـمذھـب الـسني اإلسـالمـي وفـقا
لـتعالـیم الـفقھ الـمالـكي األشـعري.  أمـا الـمدارس ذات اإلدارات األجـنبیة والـممولـة مـن الـقطاع خـاص فـلھا خـیار 
تـدریـس أو حـذف الـتعلیم الـدیـني ضـمن مـنھاجـھا الـدراسـي.  ویُـمكن لـلمدارس الـیھودیـة الـخاّصـة تـعلیم الـدیـانـة 

الیھودیة. 

ووفـقاً لـلدسـتور، ال یـجوز إصـدار الـفتاوى إال عـن طـریـق المجـلس الـعلمي األعـلى، وھـو مجـموعـة مـن مـمثلي 
جـمیع األدیـان فـي الـبالد، یـقوم الـملك بـتعیین أعـضائـھ واإلشـراف عـلیھ، وال تـصبح تـلك الـفتاوى مـلِزمـة إال بـعد أن 
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یـقوم الـملك بـالـتصدیـق عـلیھا بـمرسـوٍم مـلكي یـلیھا مـوافـقة الـبرلـمان.  وتُـعتبر مـثل ھـذه الـفتاوى مـلزمـة للمسـلمین 
الـسنّة مـن أتـباع الـمذھـب الـمالـكي األشـعري.  وإذا رفـض الـملك أو الـبرلـمان الـتصدیـق عـلى قـرار المجـلس، یـبقى 

ھذا القرار غیر ملِزٍم وغیر ساري المفعول. 

والمغرب طرف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. 

ممارسات الحكومة 

فـي مـایـو/أیـار، ألـقت السـلطات الـقبض عـلى الـممثل السـینمائـي رفـیق بـوبـكر إلدالئـھ "بـتصریـحات تجـدیـفیة ضـد 
اإلسـالم ومـھاجـمة قـدسـیة الـعبادة".  وبحسـب وكـالـة األنـباء الـفرنسـیة، ظھـر بـوبـكر فـي مـقطع فـیدیـو نُشـر عـلى 
مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي وھـو یھـین األئـمة، ویـدعـو إلـى الـوضـوء الـدیـني بـ "الـویـسكي والـفودكـا"، ویـثني عـلى 
فـرج عـنھ بـكفالـة فـي انـتظار جـلسة اسـتماع فـي  فـوائـد الـكحول فـي "الـتواصـل مـع هللا".  وواجـھ بـوبـكر، الـذي أُ
الـمحكمة، عـقوبـة مـحتملة بـالـسجن تـتراوح بـین سـتة أشھـر وسـنتین وغـرامـة تـتراوح بـین 20,000 و200,000 
درھـم (2,200 إلـى 22,400 دوالر).  وفـي 14 یـولـیو/تـموز، أرجـأت مـحكمة عـین السـبع االبـتدائـیة بـالـدار 

البیضاء محاكمتھ.  وبحلول نھایة العام، ظل موعد المحاكمة غیر معروف. 

فـي 16 مـارس/آذار، أمـر الـملك المجـلس الـعلمي األعـلى بـإصـدار فـتوى تـقضي بـاإلغـالق الـفوري لـلمساجـد لـمنع 
انـتشار كـوفـید-19. ووفـقاً لـلحكومـة، تـم افـتتاح الـمساجـد بـعد أربـعة أشھـر فـي ظـل االمـتثال الـصارم إلجـراءات 

كوفید-19. 

واعـترض بـعض السـلفیین الـمعارضـین لـلحكومـة عـلى اإلغـالق بـاعـتباره اعـتداء عـلى الـعقیدة.  ووجـھ أحـد الـقادة 
السـلفیین، وھـو أبـو الـنعیم، دعـوة إلـى الـحكومـة إلغـالق "الـكازیـنوھـات والـحانـات والـفجور ... بـدالً مـن الحـدیـث 
عـن الـمساجـد".  وقـال أیـضاً: "إن الـدولـة الـتي تـغلق مـساجـدھـا تـنبذ دیـنھا.  ال تـحتقروا المسجـد وإال سـیعاقـبكم هللا". 
اعـتقلت الشـرطـة أبـو الـنعیم فـي 17 مـارس/آذار، بـعد یـوم مـن نشـره مـقطع فـیدیـو عـلى فیسـبوك یـحتوي عـلى 
انـتقاده ذاك.  وبـعد أن اتـھمتھ الـحكومـة بـالتحـریـض عـلى الـكراھـیة والـعنف والـمساس بـالـنظام الـعام، حـكمت عـلیھ 
محكمة االستئناف بالرباط في 3 أبریل/نیسان بالسجن لمدة عام وغرامة مقدارھا 2,000 درھم (220 دوالر). 

واصـلت السـلطات حـرمـان مجـموعـات الـمواطـنین المسـیحیین مـن حـریـة الـعبادة فـي الـكنائـس، والـحق فـي الـزواج 
المسـیحي أو الـمدنـي وخـدمـات الـجنازة، والـحق فـي إنـشاء الـكنائـس (أو إنـشاء جـمعیة، بـخالف الـكنائـس األجـنبیة).  

ورفضت الحكومة االعتراف الرسمي بمنظمات غیر حكومیة اعتبرتھا تدعو لرفض اإلسالم دینا للدولة. 

فـي فـبرایـر/شـباط، قـامـت جـماعـة الـعدل واإلحـسان بـاالحـتجاج فـي الـربـاط وطـنجة عـلى قـرار صـدر فـي فـبرایـر/
شـباط مـن عـام 2019 بـإغـالق الـمساجـد غـیر الـمرخـصة فـي الـدار الـبیضاء والـقنیطرة وإنـزكـان، والـتي كـانـت 
تـعمل فـي مـنازل أعـضاء جـماعـة الـعدل واإلحـسان.  ووفـقاً لـتقاریـر إعـالمـیة، فـي 20 فـبرایـر/شـباط، طـردت 
جـامـعة أكـادیـر ثـالثـة طـالب یـنتمون إلـى جـماعـة الـعدل واإلحـسان بـتھمة "إھـانـة مـوظـفین عـمومـیین والتشھـیر 

بأشیاء مخصصة للمنفعة العامة". 

ظـلت جـماعـة الـعدل واإلحـسان محـظورة ولـكن تـم الـتسامـح مـعھا إلـى حـد كـبیر، رغـم اسـتمرار الـحكومـة فـي 
مـراقـبة أنشـطتھا.  كـما أنـھا بـقیت أكـبر حـركـة اجـتماعـیة فـي الـبالد رغـم كـونـھا غـیر مسجـلة.  وواصـلت جـماعـة 
الــعدل واإلحــسان إصــدار الــبیانــات الــصحفیة وعــقد الــمؤتــمرات وإدارة مــواقــع اإلنــترنــت والــمشاركــة فــي 
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الـمظاھـرات السـیاسـیة.  وفـقاً لـوسـائـل اإلعـالم فـقد كـانـت ھـناك حـاالت مـنعت فـیھا الـحكومـة جـماعـة الـعدل 
واإلحـسان مـن االجـتماع ومـنعت تـوزیـع مـنشورات الجـماعـة.  فـي 25 یـونـیو/حـزیـران، أعـلنت جـماعـة الـعدل 

واإلحسان أنھا ال تعتبر نفسھا أقلیة دینیة، بل ھي منظمة دعوة إسالمیة محرومة من الحقوق األساسیة. 

لـم تـرد طـیلة الـعام أیـة تـقاریـر تـفید بـأن السـلطات تـمنع الجـماعـات الـدیـنیة غـیر المسجـلة مـن مـمارسـة دیـنھا عـلى 
انفراد. 

قـال قـادة الـمجتمع مـن مـختلف الجـماعـات المسـیحیة إن السـلطات اسـتمرت بـاالتـصال بـالـھواتـف الـجوالـة أو 
الـمنزلـیة إلظـھار أنـھا تـراقـب األنشـطة المسـیحیة.  وبحسـب مـصادر مـختلفة، قـالـت السـلطات إن الـغرض مـن ھـذه 
الـمراقـبة ھـو حـمایـة األقـلیات الـدیـنیة.  أبـلغت السـلطات أیـضاً جـمیع الـطوائـف الـدیـنیة أنـھا سـتراقـب امـتثالـھا لـقیود 

كوفید-19، مثلما فعلت مع عامة السكان. 

وصـّرح عـدد مـن الـفئات الـدیـنیة بـأنـھم قـامـوا أحـیانـاً بـإبـالغ السـلطات عـند التخـطیط لـعقد لـقاءات كـبیرة وأن 
السلطات قدمت الدعم األمني في بعض األحیان. 

ووفـقاً لـلزعـماء الـدیـنیین وعـلماء الـقانـون فـقد اسـتمر رفـض الـحكومـة الـسماح للجـماعـات المسـلمة الشـیعیة 
بـالـتسجیل كجـمعیات، مـما واصـل مـنع ھـذه الجـماعـات مـن التجـمع بـشكل قـانـونـي لـحضور االحـتفاالت الـدیـنیة 
الـعامـة.  ولـیس ھـناك جـوامـع شـیعیة مـعروفـة فـي الـبالد.  وفـقاً ألفـراد الـجالـیة الشـیعیة، فـقد تـمكنوا مـن الـصالة فـي 
الـمساجـد الـسنیة، لـكنھم تـعرضـوا النـتقادات مـن الـمصلین اآلخـریـن بسـبب مـمارسـاتـھم الـدیـنیة.  أفـاد مـمثلون عـن 
الشـیعة بـأنـھم لـم یـحاولـوا الـتسجیل خـالل الـعام ألنـھم یـخشون مـن قـیام قـوات األمـن بـمضایـقتھم مـثلما كـان الـحال فـي 

السنوات السابقة. 

تـقدمـت الجـمعیة الـمغربـیة لـحقوق اإلنـسان لـلتسجیل فـي عـام 2019 لـكنھا ظـلت غـیر مسجـلة.  وبحـلول نـھایـة 
الـعام، كـانـت ھـناك جـمعیة دیـنیة أجـنبیة ال تـزال تـنتظر تجـدیـد تـسجیل مـنظمتھا، مـما حـد مـن قـدرتـھا عـلى عـقد 

االجتماعات وجمع األموال. 

صـرحـت الـمنظمة األمـریـكیة غـیر الـحكومـیة "األبـواب الـمفتوحـة" (Open Doors) فـي تـقریـر قــائــمة املــراقــبة 
الــعاملــية الـسنوي لـعام 2020 بـأن قـانـون الـعقوبـات الـذي یُجـّرم "زعـزعـة إیـمان" المسـلم إنـما یـضع الـعدیـد مـن 
المسـیحیین الـذیـن تحـدثـوا إلـى اآلخـریـن حـول دیـنھم فـي خـطر الـمحاكـمة الـجنائـیة واالعـتقال.  كـما ذكـرت الـمنظمة 
غـیر الـحكومـیة أنـھ فـي حـین یـنص قـانـون الـعقوبـات عـلى "مـعاقـبة التبشـیر فـقط، إال أن الـمتحولـین إلـى المسـیحیة 

[یمكن] معاقبتھم بطرق أخرى، مثل فقدان حقوق المیراث وحضانة أطفالھم". 

قـال الـقادة المسـیحیون إنـھ ال تـوجـد تـقاریـر حـول قـیام السـلطات بـالـضغط عـلى الـمتحولـین دیـنیاً للتخـلي عـن دیـنھم 
عبر إبالغ األصدقاء واألقارب وأرباب العمل بتحول الفرد عن دینھ. 

اسـتمرت الـحكومـة فـي الـسماح بـعمل الـكنائـس المسـیحیة المسجـلة لـلمقیمین األجـانـب.  وأفـاد قـادة مـواطـنون 
مسـیحیون أن الـمواطـنین المسـیحیین عـمومـاً لـم یـحضروا تـلك الخـدمـات خـوفـاً مـن الـتعرض لـمضایـقات حـكومـیة، 
بـما فـي ذلـك فـتح مـلف لـدى السـلطات األمـنیة.  وذكـر بـعض رجـال الـدیـن الـمولـودیـن فـي الـخارج وقـادة الـمواطـنین 
المسـیحیین إن بـعض الـمواطـنین الـمعروفـین بمسـیحیتھم لـم یـواجـھوا مـضایـقات مـن ضـباط األمـن الـحكومـیین 
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عـندمـا حـضروا خـدمـات الـكنائـس المسـیحیة المسجـلة لـلمقیمین األجـانـب.  وكـان الـمقیمون والـزوار األجـانـب 
یحضرون الشعائر الدینیة في تلك الكنائس دون قیود. 

ظـل الحـظر الـمفروض فـي الـعام 2017 عـلى اسـتیراد وإنـتاج وبـیع الـبرقـع سـاري الـمفعول.  وأشـارت وزارة 
الـداخـلیة إلـى الـمخاوف األمـنیة كـمبرر للحـظر.  ولـم یـمنع الحـظر األفـراد مـن ارتـداء الـبرقـع أو مـن تـصنیعھ فـي 
الـمنزل لـالسـتخدام الـفردي الـخاص.  وواصـلت السـلطات مـنع الـمذیـعات فـي الـتلفزیـون الـوطـني وأفـراد الشـرطـة 

والجیش من ارتداء الحجاب أو البرقع مع الزي الرسمي. 

وظـل معھـد محـمد الـسادس الـتابـع لـوزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمـیة یـعمل بـمثابـة الـمؤسـسة الـحكومـیة 
الـمسؤولـة عـن تـشكیل الـحیاة الـدیـنیة فـي الـبالد ونشـر التفسـیر الـخاص بـھا لـلمذھـب اإلسـالمـي الـسني.  فـوظـف 
2,100 مـن املـــرشـــديـــن (مـرشـدیـن روحـیین مسـلمین مـن الـذكـور) و901 مـن املـــرشـــدات (مـرشـدات روحـیات 
مسـلمات مـن اإلنـاث) فـي الـمساجـد والـمؤسـسات الـدیـنیة فـي جـمیع أنـحاء الـبالد.  وقـامـت الـمرشـدات بـتدریـس 
الـمواضـیع الـدیـنیة وتـوفـیر الـمشورة فـي الـعدیـد مـن الـمسائـل، بـما فـي ذلـك حـقوق الـمرأة الـقانـونـیة وتـنظیم األسـرة.  
واسـتمر المعھـد فـي تـوفـیر الـتدریـب الـذي تـتطلبھ الـحكومـة والـذي یسـتمر لـمدة عـام واحـد لـألئـمة، وتـدریـب مـا 
مـتوسـطھ 150 مـن الـمرشـدیـن و100 مـن الـمرشـدات فـي الـسنة.  كـما واصـل تـدریـب األئـمة األجـانـب، ومـعظمھم 
مـن أفـریـقیا جـنوب الصحـراء الـكبرى.  اسـتوفـت الـدورات الـتدریـبیة شـرط حـصول الـقادة الـدیـنیین عـلى شـھادة 
صـادرة عـن المجـلس األعـلى لـلعلماء لـلعمل فـي الـبالد.  كـما واصـل المجـلس األعـلى لـلعلماء اسـتضافـة دوراتٍ 
تـدریـبیة مسـتمرة وتـماریـن لـبناء الـقدرات لـلزعـماء الـدیـنیین.  وفـي 1 یـولـیو/تـموز، أعـلن معھـد محـمد الـسادس أن 
الـتدریـب سـیستمر خـالل جـائـحة كـوفـید-19 وأعـلن عـن تـوفـر عـدد مـن مـناصـب لـلمرشـدیـن (150) والـمرشـدات 

(100) المستقبلیین لعام 2021. 

وطـلبت الـحكومـة مـن الـزعـماء الـدیـنیین الـذیـن عـملوا فـي الـبالد االلـتزام بـاإلرشـادات الـموضـحة فـي الـــدلـــيل 
الـــصادر عـــن وزارة األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمـــية لـــإلمـــام والخـــطيب والـــواعـــظ. واسـتمرت وزارة األوقـاف 
والـشؤون اإلسـالمـیة فـي سـیاسـة الـتوجـیھ والـرقـابـة عـلى مـحتوى الُخـطب الـدیـنیة فـي الـمساجـد ومـناھـج الـتعلیم 
الـدیـني اإلسـالمـي ونشـر الـمواد اإلسـالمـیة مـن خـالل الـوسـائـل اإلعـالمـیة، وقـالـت إن ھـذه اإلجـراءات تـرمـي إلـى 

مكافحة التطّرف العنیف. 

فـي 15 شـباط /فـبرایـر، أوقـفت وزارة الـشؤون الـخارجـیة إمـام مسجـد وجـدة بسـبب انـتقاده "صـفقة الـقرن"، وھـي 
إشـارة إلـى تـطبیع مـحتمل لـلعالقـات بـین الـدول الـعربـیة وإسـرائـیل، خـالل خـطبة الجـمعة.  ورداً عـلى ذلـك، وّجـھ 
خـبیر مـقرب مـن حـركـة الـتوحـید واإلصـالح، وھـي حـركـة إسـالمـیة اجـتماعـیة مـرتـبطة ارتـباطـاً وثـیقاً بحـزب 
الـعدالـة والـتنمیة، انـتقاداً إلـى وزارة الـشؤون الـخارجـیة لـتقییدھـا حـریـة الـتعبیر لـإلمـام ودافـع عـن اإلمـام الـموقـوف 

وآرائھ. 

كـما اسـتمرت وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمـیة بـمراقـبة الـمدارس الـقرآنـیة لـمنع مـا تـعتبره الـوزارة ضـمن 
الـمواد الـمثیرة للجـدل أو الـتي تـنطوي عـلى تـوجـھات مـتطرفـة، ولـضمان سـیر الـعملیة الـتعلیمیة فـي اإلطـار 

المسموح بھ. 

كـما طـالـبت الـحكومـة بـإغـالق الـمساجـد أمـام الجـمھور بُـعید أوقـات الـصالة الـیومـیة حـتى تـمنع اسـتخدام الـجوامـع لـما 
أسـمتھ أنشـطة غـیر مـسموح بـھا، بـما فـیھا التجـمعات الـتي تـرمـي إلـى نشـر الـتطرف.  ویـنبغي الـحصول عـلى 
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تـرخـیص مـن وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمـیة لـبناء أي جـوامـع جـدیـدة، بـما فـي ذلـك الـجوامـع الـتي تـتمتع 
بالتمویل الخاص. 

اسـتمرت الـحكومـة فـي وضـع الـقیود عـلى تـوزیـع الـمواد الـدیـنیة غـیر اإلسـالمـیة، بـاإلضـافـة إلـى الـمواد اإلسـالمـیة 
التي اعتبرتھا منافیةً للمذھب المالكي األشعري لإلسالم السنّي. 

وظـلت الـحكومـة تـمارس سـیاسـة حـظر بـیع جـمیع الـكتب وأشـرطـة الـفیدیـو وأقـراص الـفیدیـو الـمدمـجة الـتي 
اعتبرتھا متطرفة دینیاً.  

وسـَمحت الـحكومـة بـعرض وبـیع األنـاجـیل بـالـلغات الـفرنسـیة واإلنجـلیزیـة واإلسـبانـیة. كـان عـدٌد محـدود مـن 
الـترجـمات الـعربـیة لـإلنـجیل مـعروضـاً لـلبیع فـي عـدٍد قـلیل مـن مـتاجـر بـیع الـكتب لـالسـتخدام فـي دروس الـتعلیم 

العالي. 

أفـاد بـعض النشـطاء الـحقوقـیین األمـازیـغ (الـبربـر) بـحاالٍت مـن عـدم الـتسامـح وبـقمع الـعادات األمـازیـغیة الـتقلیدیـة 
في القرى األمازیغیة الریفیة من قبل المرشدات اللواتي عیّنتھن الحكومة. 

واصـلت الـحكومـة صـیاغـة وتـنفیذ مـیثاق تـعلیمي یـفرض الـتعلیم الـتقلیدي عـلى أسـاس "الـقِیم" و"احـترام الـدراسـات 
الـدیـنیة والـقانـونـیة". واصـلت وزارة الـتربـیة مـراجـعة الـمناھـج الـدیـنیة المسـتخدمـة فـي الـتعلیم االبـتدائـي والـثانـوي 
لـلقیام بـاإلصـالحـات عـلى أسـاس الـقِیم الـعالـمیة للحـّریـة والـتعاطـف والـتضامـن والـصدق".  وبـدأت الـمراجـعة فـي 
الـعام 2016 ومـنذ ذلـك الـحین أعـیدت كـتابـة 29 كـتابـاً مـدرسـیاً، واسـتمرت الـتعدیـالت عـلى الـكتب الـمدرسـیة خـالل 

العام. 

فـي 19 نـوفـمبر/تشـریـن الـثانـي، وافـق الـملك محـمد الـسادس عـلى قـرار بـتدریـس الـتاریـخ والـثقافـة الـیھودیـة كجـزء 
مـن مـنھج الـلغة الـعربـیة فـي الـمدارس االبـتدائـیة الـحكومـیة. ووصـف بـیاٌن مشـترك صـادر عـن االتـحاد الـسفاردي 
األمـریـكي ومـؤتـمر رؤسـاء الـمنظمات الـیھودیـة األمـریـكیة الـكبرى الـقرار بـأنـھ "الـتزاٌم دائـم بـاالعـتراف بـالـماضـي 
الـتعّددي" وذكـر أن "جـوھـر ھـذا الجھـد ھـو تـعزیـز الـتفاھـم وتـعزیـز الـعالقـة بـین المسـلمین والـیھود".  وأعـلنت 
وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمـیة فـي یـولـیو/تـموز عـن خـطط لـتشجیع الـجامـعات الـحكومـیة عـلى تـضمین تـعالـیم 
حـول المسـیحیة والـیھودیـة والـھندوسـیة والـبوذیـة.  وقـدمـت جـامـعة الـقرویـین بـفاس دورات فـي تـاریـخ الـیھودیـة 

والثقافة واللغة العبریة والعھد القدیم.  تضمنت المواد الدراسیة أیضاً تاریخ الھندوسیة والبوذیة والمسیحیة. 

وواصـل الـمواطـنون الـیھود والمسـیحیون الـقول بـأن مـناھـج الـتعلیم االبـتدائـي والـثانـوي لـم تُشـر إلـى الـتراث 
الـتاریـخي والـوجـود الـحالـي لجـماعـاتـھم فـي الـبالد.  وواصـلت الـحكومـة تـمویـل تـدریـس الـثقافـة والـتراث الـیھودي 

في الجامعات الحكومیة. 

كـما اسـتمرت الـحكومـة فـي نشـر الـمعلومـات عـن اإلسـالم والـیھودیـة عـبر الـقنوات اإلذاعـیة والـتلفزیـونـیة الـمكرسـة 
لـذلـك والـتي تـمولـھا الـحكومـة. وكـانـت بـرامـج قـناة الـسادسـة دیـنیة حـصراً، وتـكونـت أسـاسـاً مـن قـراءة الـقرآن 
واألحـادیـث (األقـوال واألفـعال الـمنسوبـة إلـى الـنبي محـمد)، والـتفاسـیر، مـع الـتركـیز عـلى تفسـیر الـحكومـة 

لإلسالم. 
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وفـقاً لـلمراقـبین، تـسامـحت الـحكومـة مـع األنشـطة االجـتماعـیة والـخیریـة الـتي تـتفق مـع اإلسـالم الـسني.  فـعلى سـبیل 
الـمثال، واصـلت حـركـة الـتوحـید واإلصـالح، وھـي أكـبر مـنظمة اجـتماعـیة إسـالمـیة مسجـلة فـي الـبالد، عـالقـتھا 
 ً الـوثـیقة مـع حـزب الـعدالـة والـتنمیة، وھـو أكـبر حـزب فـي االئـتالف الـحاكـم، واسـتمرت فـي الـعمل دون قـیود، وفـقا

لتقاریر وسائل اإلعالم. 

مـن أبـریـل/نـیسان إلـى سـبتمبر/أیـلول، دعـا الـمجتمع الـبھائـي الـمغربـي مـتابـعي صـفحتھ عـلى الفیسـبوك مـن مـختلف 
األدیان للصالة من أجل اإلغاثة من كوفید-19 ونظموا عدة مؤتمرات عبر اإلنترنت. 

واصـل الـنظام الـملكي دعـمھ فـي تجـدیـد وتـرمـیم الـمعابـد والـمقابـر الـیھودیـة فـي جـمیع أنـحاء الـبالد، وُذكـر أن تـلك 
الـجھود كـانـت ضـروریـة لـلحفاظ عـلى الـتراث الـدیـني والـثقافـي لـلبالد ولـكي یـكون ذلـك رمـزاً لـلتسامـح.  ووفـقا 
لـلحكومـة والـزعـماء الـیھود، لـم تـتدخـل وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمـیة فـي الـعملیات أو الـممارسـات فـي 
الـمعابـد بـعد تفشـي كـوفـید-19 فـي مـارس/آذار الـذي أعـقب احـتفاالت عـید الـمساخـر "بـوریـم" وحـفل زفـاف فـي 

أكادیر. 

وسـمحت الـمندوبـیة الـعامـة إلدارة الـسجون وإعـادة اإلدمـاج بـاالحـتفاالت والـمناسـك الـدیـنیة الـمقدمـة مـن الـزعـماء 
الدینیین لجمیع السجناء، بمن فیھم األقلیات الدینیة. 

فـي 30 مـارس/آذار، بـدأت الـحكومـة تـحقیقاً فـي قـائـمة مـن أعـضاء الـجالـیة الـیھودیـة الـذیـن قـیل إنـھم مـصابـون 
بـكوفـید-19.  ونُشـرت الـقائـمة عـلى وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي واحـتوت عـلى أسـماء ومـعلومـات اتـصال 
ومـعلومـات شـخصیة حـساسـة أخـرى.  وقـالـت بـعض مـصادر الـجالـیة الـیھودیـة أیـضاً إن الـقائـمة اسـتُخدمـت لـرفـض 

العالج في بعض العیادات الطبیة الخاصة. 

فـي 22 یـنایـر/كـانـون الـثانـي، اسـتقبل الـملك رئـیس أسـاقـفة الـربـاط الـكاثـولـیكي كـریسـتوبـال لـوبـیز رومـیرو لـتقدیـم 
التھاني بمناسبة ترفیعھ لمنصب الكاردینال.  وذكر الملك أن الجمھور یمثل قیم التعایش والرحمة والتفاھم. 

فـي 16 یـنایـر/كـانـون الـثانـي، زار الـملك بـیت دكـیرة، وھـو مـتحف وكـنیس یـھودي فـي مـنزل تـاریـخي یـعود إلـى 
الـقرن الـتاسـع عشـر ویـحافـظ عـلى تـراث الـجالـیة الـیھودیـة فـي الـبالد، وذلـك فـي الـصویـرة وفـي الـبالد عـلى نـطاق 

أوسع.  كما أقام الملك مأدبة عشاء على شرف أفراد الجالیة الیھودیة الحاضرة. 

وبحسـب تـقاریـر صـحفیة ومـنظمات غـیر حـكومـیة، قـام أحـمد عـبادي، رئـیس مـؤسـسة الـرابـطة المحـمدیـة لـعلماء 
الـدیـن الـتي تـرعـاھـا الـحكومـة، وھـي مـؤسـسة تـروج لـلتسامـح، بـالـمشاركـة فـي زیـارة قـام بـھا وفـد مـن كـبار الـعلماء 
المسـلمین إلـى ُمـعسكر أوشـفیتز فـي 23 یـنایـر/كـانـون الـثانـي.  وخـالل الـزیـارة، أعـرب عـن إدانـتھ لـ "بـربـریـة" 

النازیین و "جرائمھم ضد اإلنسانیة". 

ظـل الـحصول عـلى تـرخـیٍص مـن وزارة الـداخـلیة ووزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمـیة شـرطـاً الزمـاً لـترمـیم أو 
بـناء الـكنائـس.  وفـي 21 یـونـیو/حـزیـران، اسـتضافـت كـنیسة الـقدیـس یـوحـنا األنـغلیكانـیة فـي الـدار الـبیضاء، وھـي 
مـوطـن لـلجالـیة األنـغلیكانـیة الـمغتربـة، االفـتتاح الـكبیر لـمركـزھـا الـمجتمعي الـذي تـم بـناؤه بـموافـقة السـلطات 
الـحكومـیة.  وبـنھایـة الـعام، كـان مـبنى الـكنیسة قـید الـترمـیم بـموافـقة الـحكومـة، ومـن الـمتوقـع افـتتاحـھ فـي الـعام 

 .2021
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القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحریة الدینیة 

أفـاد مـمثلو األقـلیات الـدیـنیة بـأن الـخوف مـن مـضایـقة الـمجتمع لـھم، كـالـنبذ مـن جـانـب عـائـالت الـمتحولـین دیـنیاً، 
والسخـریـة الـمجتمعیة والـتمییز الـوظـیفي واحـتماالت الـتعرض لـلعنف ضـدھـم مـن قِـبَل "الـمتطرفـین"، كـانـت 
األسـباب الـرئیسـیة الـتي جـعلتھم یـمارسـون شـعائـرھـم الـدیـنیة بـتكتّم.  قـام رجـال الـدیـن األجـانـب بـثني بـعض 
الـمواطـنین المسـیحیین عـن حـضور الخـدمـات خـوفـاً مـن تـعرضـھم لـلمضایـقات الـمجتمعیة.  وذكـر أحـد أعـضاء 
المجتمع المسیحي المحلي أن القداس المسیحي كان یُعقد في كنائس منزلیة سّریة لتجنب مثل ھذه المضایقات. 

صـّرح مـمثلون مسـیحیون ویـھود أنـھم رأوا تـغییراً إیـجابـیاً فـیما یـتعلق بـالـتسامـح الـمجتمعي، وھـو مـا نسـبوه إلـى 
زیارة البابا فرانسیس لعام 2019 والتصریحات التي أدلى بھا الملك في ذلك الوقت. 

فـي 1 أبـریـل/نـیسان، اعـتقلت الشـرطـة فـي الـدار الـبیضاء رجـالً بـتھمة خـطاب الـكراھـیة عـلى أثـر مـنشورات عـلى 
مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي تـتھم مـواطـناً یـھودیـاً ومـواطـناً أجـنبیاً بـالـمسؤولـیة الـمباشـرة عـن إصـابـة عـدٍد كـبیٍر مـن 

األشخاص بكوفید-19. 

وفـقاً لمعھـد بـحوث إعـالم الشـرق األوسـط، وھـو مـنظمة غـیر حـكومـیة أمـریـكیة، نشـر رجـل یـعیش فـي طـنجة 
مـقطع فـیدیـو عـلى مـوقـع الـیوتـیوب فـي 28 أبـریـل/نـیسان ذكـر فـیھ أن الـیھود لـیسوا "نسـل الـقردة والـخنازیـر" بـل ھـم 

إخوة القرود والخنازیر، ألنھم یشبھونھم في "السلوك والصفات". 

ووفـقاً لـمیمونـة، وھـي مـنظمة غـیر حـكومـیة أسـسھا شـباب مسـلمون لـتعزیـز الـتراث الـیھودي لـلبالد والـحفاظ عـلیھ، 
فـإن كـتابـاً مـدرسـیاً ابـتدائـیاً بـالـلغة الـعربـیة تـم تـقدیـمھ خـالل الـعام تـضّمن الـزیـارة الـملكیة فـي یـنایـر/كـانـون الـثانـي لـعام 
2020 إلـى بـیت دكـیرة، وھـو مـتحف وكـنیس یـھودي یـحتفي بـالـتراث الـیھودي فـي الـصویـرة.  واحـتفى الـنص 

المصاحب لصور الزیارة بالثقافة والتراث الیھودیین أیضاً. 

وفـقاً لـلتقریـر الـسنوي للجـمعیة الـمغربـیة لـحقوق اإلنـسان لـعام 2018-2019، اسـتمرت الـمضایـقات الـمجتمعیة 
لـلمعتقدات والـممارسـات الشـیعیة والشـیعة فـي الـصحافـة وخـالل ُخـطب الجـمعة.  أفـاد الشـیعة أنـھم احـتفلوا بـیوم 
عـاشـوراء عـلى انـفراد لـتجنب مـضایـقات الـمجتمع.  وقـال المسـلمون الشـیعة إن الـكثیریـن تـجنبوا الـكشف عـن 

انتمائھم الدیني في المناطق التي تقل فیھا أعدادھم. 

ووردت تـقاریـر مـن وسـائـل اإلعـالم والـناشـطین وقـادة الـمجتمع والـمتحولـین إلـى المسـیحیة تـفید بـأن الـمواطـنین 
المسـیحیین واجـھوا ضـغوطـاً اجـتماعـیة العـتناق اإلسـالم أو التخـلي عـن عـقیدتـھم المسـیحیة وذلـك مـن الـعائـلة 
واألصـدقـاء غـیر المسـیحیین.  ووردت تـقاریـر بـأن الشـبان المسـیحیین الـذیـن ال زالـوا یـعیشون مـع عـائـالتـھم 

المسلمة لم یكشفوا عن عقیدتھم خوفاً من تعرضھم للطرد من منازلھم إن لم یتركوا المسیحیة. 

قـال مـمثلو األقـلیات المسـیحیة إن الـخوف مـن مـضایـقة الـمجتمع لـھم بـما فـي ذلـك الـنبذ مـن جـانـب عـائـالت 
المتحولین دینیاً، والسخریة المجتمعیة، كانت األسباب الرئیسیة التي جعلتھم یمارسون شعائرھم الدینیة بتكتّم. 

واسـتمر الـمواطـنون الـیھود بـالـقول إنـھم یـعیشون ویـمارسـون شـعائـرھـم الـدیـنیة فـي الـمعابـد الـیھودیـة بـأمـان.  وقـالـوا 
إنھ كان بإمكانھم زیارة األماكن المقدسة بصفة منتظمة وإقامة االحتفاالت التذكاریة السنویة. 
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وقـال زعـماء الـبھائـیین إنـھم لـم یـتعرضـوا لـلمضایـقة خـالل الـعام.  وقـال أعـضاء الـمذھـب الـبھائـي إنـھم مـنفتحون 
بشأن دینھم مع العائلة واألصدقاء والجیران. 

اسـتمر الـمواطـنون المسـلمون فـي الـدراسـة بـالـمدارس المسـیحیة والـیھودیـة الـخاصـة، حـیث أن تـلك الـمدارس تـتمتع 
بـسمعة جـیدة فـي تـقدیـم مسـتویـاٍت جـیدٍة مـن الـتعلیم، وفـقاً لـلتقاریـر.  ووفـقاً لـمدراء الـمدارس فـقد اسـتمر الـطلبة 

المسلمون بتشكیل نسبة كبیرة من الطالب في المدارس الیھودیة في الدار البیضاء. 

ووفـقاً لـمسح الشـباب الـعربـي (Arab Youth Survey)، وھـو اسـتطالع سـنوي أجـرتـھ شـركـة اسـتشاریـة مـقرھـا 
اإلمـارات الـعربـیة المتحـدة، أفـاد 62 فـي الـمائـة مـن شـباب الـبالد أن الـدیـن، ولـیس األسـرة أو السـیاسـة أو الـلغة أو 

الجنسیة، ھو العامل األكثر أھمیة في تحدید ھویتھم الشخصیة. 

القسم الرابع: سیاسة الحكومة األمریكیة ودورھا 

الـتقى الـقائـم بـأعـمال الـسفارة ومـسؤولـون آخـرون بـالـسفارة والـقنصلیة الـعامـة مـع الـمسؤولـین الـحكومـیین، بـما فـي 
ذلـك مـوظـفین مـن وزارة الـداخـلیة ووزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمـیة، لـتعزیـز الحـریـة الـدیـنیة والـتسامـح، بـما 

في ذلك حقوق مجتمعات األقلیات. 

وفـي االجـتماعـات والـمناقـشات الـمنتظمة مـع أعـضاء األقـلیات الـدیـنیة ومـجتمعات األغـلبیة فـي جـمیع أنـحاء الـبالد، 
سـلط الـممثلون الـعامـون لـلسفارات والـقنصلیات الـضوء عـلى أھـمیة حـمایـة األقـلیات الـدیـنیة والـحوار بـین األدیـان.  
وبسـبب الـقیود الـمفروضـة عـلى الـسفر إثـر جـائـحة كـوفـید-19، لـم یـتمكن الـمسؤولـون األمـریـكیون مـن مـقابـلة 

أعضاء الجماعات الدینیة في الصحراء الغربیة. 

فـي أكـتوبـر/تشـریـن األول، قـام مـساعـد وزیـر الـخارجـیة األمـریـكیة لـشؤون الشـرق األدنـى والـسفیر األمـریـكي 
بـزیـارة الـمتحف الـیھودي الـمغربـي فـي الـدار الـبیضاء، وعـقدا اجـتماعـات مـع رئـیس مـؤسـسة الـتراث الـثقافـي 

الیھودي المغربي. 

فـي أوائـل أكـتوبـر/تشـریـن األول، قـام الـرئـیس الـتنفیذي لـلمؤسـسة األمـریـكیة لـتمویـل الـتنمیة الـدولـیة والـسفیر 
األمریكي بحضور مراسم یوم كیبور في الدار البیضاء.
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