
 
 
 
29 May 2017 
 
 
 

 اإلیرانيخبیر األمم المتحدة: اضطھاد البھائیین في الیمن یعكس الدور 
 

 
 ، علىمایو) 22( اإلثنینفي بیان صدر یوم المعنّي بحریّة الدین أو المعتقد  الخاص ألمم المتحدةار مقرّ أكد  –جنیف 

 البھائیین في إیران. الذي یمارس ضد ضطھاداالالتشابھ الملفت للنظر بین االعتداءات األخیرة ضد البھائیین في الیمن و
 

أّن تفاقم عملیّات االضطھاد الُمَمْنَھَجة التي یعانیھا البھائیّون مؤّخًرا " الخاص ألمم المتحدةار مقرّ  أحمد شھیدوقال السید 
 ".في صنعاء یعكس االضطھاد الذي یعانیھ البھائیّون في إیران

 
ھا تزداد سوًءا وأضاف: "یبدو أّن المضایقات التي تُماَرس ضدّ البھائیّین بصفتھم أقلیة دینیّة، ال تزال مستمّرة، ال بل إنّ 

 وتتحّول في الیمن إلى اضطھاد دینّي." 
 

العدید منھم من الشخصیات  –بھائیا  25الحاكمة في صنعاء أوامر باعتقال  السلطةفي شھر أبریل المنصرم أصدرت 
ساعدة وذلك بتوجیھ اتھامات غریبة وواھیة من قبیل م –المحلي  ھمشؤون مجتمعالبھائیة البارزة ممن یساھمون في تنظیم 

منذ ذلك الحین تم اعتقال  من أجل جذب الناس إلى دینھم. القویمالسلوك إظھار إبراز اللطف والمحبة، ووالعوائل الفقیرة، 
أربعة بھائیین بأسالیب عدوانیة آخذة في التزاید كاالختطاف على أیدي مأمورین یرتدون الزي المدني. من بین المعتقلین 

مشایخ القبائل الیمنیة.  ویجدر اإلشارة إلى أن السلطات الحاكمة في صنعاء قامت حتى الشیخ ولید عیاش وھو من كبار 
 التي یحتاجون إلیھا. مایو باعتقال سبعة بھائیین، وتمنع عنھم الرعایة الطبیة 25تاریخ 

 
لت اعتقال ھذه االحداث المؤسفة ھي األحدث ضمن سلسلة االعتداءات التي یتعرض لھا البھائیون في الیمن. والتي شم

مشاركا في فعالیة  60االعتقال الجماعي ألكثر من و، والزالت محاكمتھ مستمرة 2013السید حامد بن حیدرة في عام 
نصفھم من البھائیین. من بین أولئك المعتقلین السید كیوان القادري والذي مازال محبوسا منذ أكثر من  2016تعلیمیة في 

 ل أحد البھائیین العاملین في منظمة دولیة في صنعاء.أبریل تم اعتقا 5ثمانیة أشھر. وفي 
 

: "یبدو أّن موجة االستدعاءات القضائّیة ومذّكرات التوقیف الجدیدة تشّكل نوًعا من الترھیب ال الدكتور أحمد شھیدوق
یُستَھدَف أّي إنسان، ولو من غیر المقبول أن ، وأضاف "والتخویف الذي یُمارس ضدّ الیمنیّین البھائیّین للتخلّي عن دینھم"

  ".حتّى كان ینتمي إلى أقلیّة دینیّة، أو یُماَرس ضدّه التمییز على أساس الدین أو المعتقد
 

بأن محادثاتھا مع مختلف المسؤولین الیمنیین أظھرت أن السلطات  2016العدید من المصادر المستقلة أكدت مرارا منذ 
في الیمن. یقف خلف حملة االضطھادات ھذه بشكل خاص السید راجح زاید من  اإلیرانیة تقود مساع الضطھاد البھائیین

ضیة، باإلضافة إلى جھاز األمن النیابة الجزائیة المتخصصة والذي أظھر عداء شدیدا ضد البھائیین طوال السنوات الما
الرفیعة تتلقى تعلیمات من  األمن القومي. وقد تواترت االنباء بأن ھذه السلطاتالمستوى في ومسئولین رفیعي السیاسي 

 إیران الضطھاد البھائیین. 
 

"إن ما تقوم بھ السلطات في إیران من اضطھاد منھجي  دیان عالئي ممثلة الجامعة البھائیة العالمیة في جنیفوقالت 
خارج لمواطنیھا بسبب معتقدھم أمر بغیض" وأضافت" بید أن قیام ھذه السلطات ذاتھا باضطھاد مواطني دول أخرى في 

 إیران خاصة في بلد یواجھ أزمات إنسانیة متزایدة لھو حقاً أمر جدیر باالزدراء".
 

البھائیة"  ةإن تورط إیران في اضطھاد البھائیین في الیمن یتوافق مع سیاستھا العامة للتعامل مع ما یعرف بـ "المسأل
 م.1991المذكرة الحكومیة السریة لعام الواردة في 

 

https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/iran/1991%20Bahai%20Question%20Memo%20ENG.pdf


ھذه المذكرة والتي صادق علیھا المرشد األعلى اإلیراني تحدد قائمة واسعة من اإلجراءات االقتصادیة والتعلیمیة 
تنص بوضوح على نیة السلطات اإلیرانیة  أیضا. وھي تطورھم تھدف قمع البھائیین في إیران وإیقافواالجتماعیة 

 مواجھة وتدمیر الجذور الثقافیة للبھائیین خارج إیران.
 

 "أن ھذا االضطھاد یأتي منافیا لرغبة المجتمع والذي أظھر دعما غیر مسبوق للبھائیین". دیان عالئيوأوضحت 
 

زعماء القبائل والناشطین في مجال حقوق من  ع المئات من الیمنیین بقیادة عددوفي أحدث بادرة إلظھار التضامن، تجمّ 
، للتندید باألوامر التي صدرت مؤخرا العتقال عدد من الیمنیین البھائیین بما فیھم 2017مایو  15في صبیحة  اإلنسان

 لمطالبة باإلفراج الفوري عنھم.، ولالشیخ ولید عیاش وھو من الزعامات القبلیة المعروفة
 

في مسعى إلشعال العنف ضد لمیة ھذه قام السید راجح زاید بتھدید الجموع بسالح ناري خالل الوقفة التضامنیة الس
 كب"، ثم وجھ أوامره لقوات الحراسة إلطالق النار على المشاركین.فقد كرر مرارا: "الیوم، سیكون الدم للرُ المشاركین. 

 
 .بالغةولحسن الحظ لم یصب أحد بإصابات  الطبیعة السلمیة للوقفة،ورغم إطالق النار فقد حافظ المشاركون على 

 
إلى إطالق سراح الشیخ ولید عیاش، ویسرد الوقائع التي حدثت  یدعو بیانامشایخ ووجھاء القبیلة بعد ھذه الحادثة أصدر 

تعمده إیذاء الشیخ ولید عیاش ورفاقھ والتمعن في ذلك  مایو، ویطلب من العدالة محاكمة السید راجح زاید نظیر " 15یوم 
ما قام بھ من اعتداء سافر على مواطنین مسالمین " " ونظیرإلى درجة تقصد االیذاء الجسدي وُشبھة الشروع في القتل
ن اعمال عنف كادت أن تتسبب في كارثة خطیرة تودي بحیاة یشاركون في وقفة سلمیة بالرصاص الحي وما مارسھ م

 ".العشرات
 

 .ھناباللغة اإلنجلیزیة و ھناباللغة العربیة  أحمد شھیدیمكن االطالع على التصریح الكامل للدكتور 
 

https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA/1708706912480262/
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21643&LangID=A
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21643&LangID=E

