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حول:  المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيي   بيان 

 
ي تداولتها عدد من المواقع اإلخباريةاألنباء شديد  المبادرة اليمينة للدفاع عن حقوق البهائيي   بقلق تابعت

ومواقع التواصل  الت 
ي السيد/ حامد بن حيدر  االجتماعي 

ي حق المعتقل البهائ 
 
ي عامه يوم الثالثاء بشأن تنفيذ حكم اإلعدام ف

 الخامس، والذي يقض 
ي سجون ومعتقالت 

 
 . صنعاء ف
 

ي ، كما الخب  وقد قامت المبادرة وعدد من الناشطي   بالتحقيق فورا حول صحة هذا 
 
قامت بالتواصل مع الجامعة البهائية ف

عطيات إىل احتمالية أن تكون هذه االشاعة تشب  المو . خب  تنفيذ حكم اإلعدامعدم صحة  – هلل الحمد  –حيث تبي   اليمن، 
ي صنعاء 

 
ي اليمن جزأ من عملية الضغط النفسي الذي تمارسه السلطات ف

 
ضمن سلسلة االضطهادات المستمرة ضد البهائيي   ف

ة ي اآلونة األخب 
 
 ف
ً
ي شهدت تصعيدا مقلقا

  . والت 
 

ي اليمن مازالت 
 
ي سياستها من المهم اإلشارة إىل أن عمليات اضطهاد البهائيي   ف

 
مستمرة، وبأن السلطات الحوثية تسب  قدما ف
ي و 

ي وحاالت االعتقال التعسف 
. كما أن خطاب التحريض  ي

 اتمضايقالالعلنية لمحو هذه األقلية من النسيج االجتماعي اليمت 
المتكررة بوقف اضطهاد . ورغم المناشدات الوطنية والدولية وانتهاك حقوقهم المدنية مازالت مستمرةومالحقة البهائيي   

ي اليمنوانتهاك حقوق البهائيي   
 
أي  حت  اآلن لم تظهر واالفراج عن المعتقلي   واسقاط التهم واالحكام الجائرة ضدهم إال أنه  ف

ي  بوادر 
 . الهامإيجابية حقيقية تبشر بحلول قريبة لهذا الملف اإلنسائ 

 
ي اليمن أو 

 
ي  يعلمتعامل معهم إن كل من يعرف البهائيي   ف

 
بأنهم مواطنون مسالمون يؤمنون بمكارم األخالق وال يتدخلون ف

ي السلطة  عوالرصاعات الحزبية، وبأنهم بطبيعة معتقدهم ال يحملون مطام السياسي الشأن 
 
خطرا أمنيا وال يحملون  وال يشكلونف

ي 
 
.  السالح، وبأن جل اهتمامهم منصب ف  خدمة المجتمع والعمل التطوعي

 
ي تقودها جماعة أنصار هللا ضد ذي يحرك عمليات االضطهاد إن الدافع الوحيد ال

ي هذه األقلية المسالمة هو الت 
الدافع الطائف 

ي اكبر من مناسبة إىل من يحمل فكرا او معتقدا مختلفا  المتطرف الذي يرفض وبشدة كل
 
. وقد أشارت العديد من الجهات وف

ي ال
 
يمن، وبأن هذه االحداث المؤسفة امتداد لالضطهاد المستمر ضد وجود بصمات إيرانية واضحة فيما يحدث ضد البهائيي   ف
ي ايران منذ أربعة عقود، وجزء من عملية تصدير 

 
 الطائفية والكراهية والظلم من طهران إىل صنعاء.  أيديلوجيةالبهائيي   ف

 
ي الذي يطرح نفسه هو 

 : والسؤال المنطف 

ي من  •
هادهم سوى التأكيد أمام العالم أجمع بأنهم ينهجون منهجا اعتقال البهائيي   واضطما الذي يجنيه جماعة الحوئر

ي 
ف بحقوق االنسان وال بالحقوق المكفولة وفقا للدستور اليمت   ؟ متطرفا ال يعب 

 

ي يتعامل بها العالم مع األقليات الفكرية  •
ي أن يتم التعامل مع البهائيي   وفقا للقيم والقواني   اإلنسانية الت 

 
ما الضب  ف
ي 
 
ي تؤكد عىل عدم اإلكراممجتمعاتهوالدينية ف

ي مراعاة القيم اإلسالمية السامية الت 
 
ر ف ي الدين؟ ه؟  وما الرص 

 
 ف

 

ي اضطهاد إىل  •
 
ي تناشد باستمرار مت  سيستمر الحوثيون ف

؟ ولماذا ال يستمعون لألصوات اليمنية العاقلة الت  البهائيي  
؟ إىل ايقاف هذه الجريمة ي إىل مصاف جرائم اإلبادة والتطهب 

ي ترتف 
 اإلنسانية الت 

 
ة ختاما من االنصاف أن نشيد باألصوات اليمنية المنصفة والجهود والمساعي  ي يقوم بها أعداد من المفكرين والقياديي   الكبب 

الت 
ي 
 
ما نناشد الجميع عىل تحري الحقيقة متمني   أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح.  ك صنعاء،والناشطي   إلنهاء معاناة البهائيي   ف

ر ألخوتنا البهائيي   ولليمن أجمع واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية تجنبا لنشر اإلشاعات ي تسبب الرص 
 . الت 
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