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ي 
 
ي المضطهد حامد بن حيدرة والذي حكم عليه باإلعدام تعزيرا ف

ة خالل األيام الماضية حيث  – 2018يناير  2شهدت قضية المواطن اليمن  تطورات خطي 

ي أدت إىل تأخر صدور محض  النطق بال
حكم حنى لحظة الحظت المنظمات الحقوقية المتابعة للقضية تتابع أمور مريبة وغي  واضحة ومخالفة للعرف القانون 

ي المبادرة اليمنية ومعنا عدد من المنظمات الحقوقية والناشطي   أن نحصل عىل  7صدور هذا البيان رغم أن حكم اإلعدام صدر بالفعل منذ 
 
أيام.  وقد سعينا ف

 النطق بالحكم. نسخة من محض  النطق بالحكم ولكن دون جدوى. بل أن المحكوم عليه نفسه ومحاميه لم يحصلوا حنى اآلن عىل محض  
 

ي ملف القضية بعد صدور الحكم، وبأن أوراق جوهرية قد اختفت من ملف القضي
 
ة، مع وقد زادت صدمتنا اليوم عندما علمنا بأن هناك تالعب قد حدث ف

ة الفعل القوية من كافة المؤسسات الحقوقية ضد هذا الحكم الجائر. بل أن عدد 
ّ
ات لمحاولة تعديل وتغيي  مسببات الحكم بعد رد ممن يحسبون وجود مؤشر

ي هذه القضية. فالحكم الجائر والذي تضمن عقوبة تشمل كافة
 
ي صنعاء كانوا من أوائل من استنكروا التالعب المفضوح ف

 
ي اليمن،  عىل النظام الحاكم ف

 
البهائيي   ف

بب معتقدهم وبأن حكم اإلعدام المشي   تستهدف أقلية كاملة بسمنهجية ثم ما تبع ذلك من احداث اكدت حقيقة أن هذه المحاكمة هي مجرد عملية طائفية 

ي شابت ليس إال سعيا لقتل انسان بريء بسبب معتقده.  لذا فإننا نجد لزاما علينا من أجل العدالة ومن أجل التاري    خ أن نوضح عدد من األمور الج
وهرية النى

 هذه القضية والحكم الصادر: 
 

ي الجلسات ( 1
 
ي كان قد نبه عضو النيابة عدة مرات ف

ي محاض  الجلسات  القاض 
 
 ذلك ف

َ
ت بَّ

ُ
ة بأن األدلة المقدمة غي  كافية إلدانة حامد بن حيدرة، وقد ث األخي 

ة واعتير تلك األدلة كافية إل  ي الجلسة األخي 
 
ي فجأة ف

ئ تغي  رأي القاض  . إال أنه وبشكل مفاجر يقاع أقىص العقوبات ويشهد عليها عدد من الحقوقيي   المتابعي  

 الممكنة، اإلعدام. 
 

ي السجن. فهل  –وبلعبة مفضوحة  –منع حامد بن حيدرة  (2
 
ة طويلة خلف بوابة النقل ف ة، رغم علمنا بأنه كان جاهز ومتواجد لفيى من حضور الجلسة األخي 

ي 
 
ي الحديث ف

 
ي ف

رات الحكم ودون أن يتاح له حقه القانون    الجلسة. يعقل أن يحكم عىل شخص باإلعدام دون أن يكون موجودا ويطلع عىل منطوق ومير
 

ي تم ترجمتها كان (3
جم، رغم أن الوثائق النى ت باللغة من المهم التذكي  بأن النيابة قد تعمدت إطالة القضية ألطول مدة ممكنة وتحججت بعدم وجود ميى

ية إىل العربية تتطلب كل هذه السنوات؟؟  المتابعون يعلمون ية. فهل ترجمة عدد قليل من الصفحات من اإلنجلي   جيدا بأن هذه لم تكن سوى حجة  اإلنجلي  

ة نتيجة التعذيب الشديد.  فقد منعت النيابة العالج المناسب طو  ي من إصابات وأمراض خطي 
سنوات  4ال إلطالة سجن ومعاناة حامد بن حيدرة والذي يعان 

ي تدهور حالته الصحية، وكان عضو النيابة قد ضح أكير من مرة وبحضور شخصيات حقوقية مع
 
روفة بأنه سيطيل من سجن حامد بن حيدرة مما تسبب ف

ي السجن. 
 
 ويمنع عنه العالج إىل أن يموت ف

 

ا (4 ، كما تعرض لمعاملة سيئة وحبس انفرادي لفيى ي
ت طويلة من المهم أيضا التأكيد عىل أن حامد بن حيدرة كان قد تعرض لتعذيب شديد وللصعق الكهربانئ

ي 
 
ي وفقد للسمع ف

ي المشر
 
اذنيه وحاجة ماسة ألكير من عملية لعالج اإلصابات واالمراض الناتجة عن التعذيب. كما أنه تعرض لظلم كبي   ىحدإنتج عنها إعاقة ف

ب من اجل إرغامه.  بإجباره ي ذلك حقنه بمواد مجهولة واجباره عىل التوقيع وهو معصوب العيني   والض 
 
افات كاذبة، بما ف  عىل التوقيع عىل اعيى

 

تحويل الموضوع ونشر أكاذيب حول جنسية  –المعروفة والداعية إىل اضطهاد البهائيي    – الماضيي   محاولة عدد من االبواق لقد ال حظنا خالل اليومي    (5

ي تثبت سالمة هوية حامد وجنسيته اليمنية، وتبطل ما تدعي
اء ه النيابة افكا وافيى حامد بن حيدرة، لذا نحب أن نؤكد أن المحامي قدم للمحكمة األدلة القاطعة النى

ي أروقة القضاء وتم التحري فيه تدون دليل ومحاولتها التالعب بأنصاف الحقائق. علما بأن قضية جنسية حامد بن حيدرة سبق وقد عرض
 
بصورة كاملة وتم  ا ف

 إثبات صحتها. 
 

ة وما لوحظ من تالعب ي شهدتها األيام والساعات األخي 
ي ملف القضية، ونطالب السلطة القضائية  إن المبادرة اليمنية تؤكد عىل قلقها من التطورات النى

 
ف

ي خز 
 
ي صفحات مهمة منها وهي ف

انة عهدة بالتدخل الفوري والحاسم لكف يد من يعبثون بالقضية، فليس من المقبول أن تصل أيدي خفية لملف القضية وتخف 

ي الوقت الذي يحرم فيه المحامي من االطالع عىل الملف وعىل محض  النطق بالحكم. 
 
كما أننا نناشد كافة المنظمات الحقوقية التحرك الفوري إليقاف    القضاء، ف

ي تشهدها بالدنا الحبيبة. 
 هذه المشحية المأساوية النى

 

ع وتعايش . فإما أن نؤكد تنو إننا أمام مسؤولية إنسانية ووطنية هامة، ولحظة تاريخية لن تنساها ذاكرة الوطن فلن تغفر لنا األجيال القادمة إن أخطأنا الطريق فيها 

ي عىل ذلك اإلرث الحضاري الجميل 
ل هوية اليمن السعيد؛ أو أن نسطر عىل صفحات  –وتسامح مجتمعنا ونبفى

ّ
إرث التنوع والتعدد والتعايش الذي طالما شك

رى كيف سيتذكرنا ويتذكركم التاري    خ؟ ةل سوداء، لحظالتاري    خ نقطة تحوّ 
ُ
ته  يسفك فيها دم انسان بريء لمجرد اختالف معتقده. ت من منكم يريد أن يلطخ سي 

 
َ
د
ّ
ي التاري    خ كِمعوٍل الضطهادٍ  بدم انسان بريء؟  ومن منكم يريد أن ُيخل

 
ي البالد؟   ف

 
ي يستهدف اجتثاث إحدى األقليات المسالمة ف

 طائف 
 

ناشد كل من بيدهم القرار التدخل الفوري وإصدار قرار بإلغاء الحكم واإلفراج عن حامد بن حيدرة وكافة
ُ
البهائيي   المعتقلي   ومنحهم حقوقهم المسلوبة  إننا ن

ة الدولية لحقوق اإل 
َ
ع ي وخرق لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وسائر وثائق الشرِ

ي هذا الحكم من مخالفة ضيحة للدستور اليمن 
 
نسان وللقيم وذلك لما ف

ي ملعبكم لتختاروا أي ارث وسمعة
 
كوا ألبنائكم وذريتكم ولهذا الوطن الجري    ح.  اإلنسانية والوطنية النبيلة. إن الكرة اليوم ف  تريدون أن تيى
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