
 

 

ي 
ين األول / أكتوبر  11شهدت صنعاء ف  ي اليمن الرسمي  المتحدثالجاري اعتقال  تشر

إىل مكان  هواقتياد باسم الجامعة البهائية ف 

ي طريقه إىل لجامعة البهائية العالمية، وفقا لما علمت به امجهول
ي ف 

ي صنعاء سوق ال. حيث كان السيد عبدهللا العلف 
عندما ف 

ي سيارتي   عسكريتي    أحاط به جنود مسلحون
 . ي   وأخذوه معصوب العينف 

 

ي 
اء األمم المتحدة للتهم الموجهة ضد أكبر من واحد فقط االعتقال بعد يوم  هذا  يأت  ي اليمن  20من إدانة مجموعة من خبر

بهائيا ف 

 بالردة والتجسس، ومطالبتها بإسقاط الت والذين تم اتهامهم
ً
. زورا

ً
 هم عنهم فورا

 

ي األمم المتحدة "إن االعتقال األخب  مثب  للقلق للغاية نظرا اديالسيدة  رصحتوقد 
، ممثلة الجامعة البهائية العالمية ف  ي

ن عالت 

ة".  ي اآلونة األخب 
ي اليمن ف 

 لتكثيف االضطهاد ضد الجامعة البهائية ف 

 

ي صنعاء السلطات الحوثية ، وندعو هناك البهائيي   بشأن سالمة لدينا أسباب كافية للقلق "وأضافت 
إىل التوقف فورا عن ف 

 استهداف المواطني   اليمنيي   بسبب اعتقاداتهم الدينية."

 

ي صنعاء قد أمر 
ي وكان قاض ف 

/ أيلول بتجميد أموال وممتلكات أكبر من  29ف  ي  20سبتمبر
بهائيا إىل حي   صدور حكم قضات 

ي إحدى 
ي اليمنالصحف، األمر الذي يعّرض حياة البهائيبشأنهم، كما أمر بنشر أسمائهم ف 

 لمزيد من الخطر.  ي   ف 

 

ي اليمن بسبب معتقداتهم الدينية، وإيقاف  المعتقلي    البهائيي    وطالب قرار صادر من األمم المتحدة باإلفراج الفوري عن جميع
ف 

ي يتعرضون لها. 
 كافة المضايقات الت 

 

ي وقت سابق من هذا العام الحكم باإلعدام 
ي  عىل تعزيرا هذا وقد صدر ف 

ي اليمت 
 2013المعتقل منذ عام و  حامد بن حيدرة البهات 

 وي  بسبب معتقده. 
 
ي بن  عد

ة مفبعد محاك  . ممعتقدهبسبب  اليمنحيدرة أحد البهائيي   الستة المسجوني   حاليا ف  ة امتدت لفب 

ي 
ي جلسة طويلة وأرب  ع سنوات من الحبس ف 

ِنَع من الحضور فيها.  ظروف قاسية جدا أصدرت المحكمة حكمها باإلعدام ف   م 

 

ي 
ي قد  وكان الزعيم الحوتر

ي  عىلحملة عنيفة شن  عبدالملك الحوتر
. جاء ذلك عبر إللصاق التهم به وتشويه سمعتهالدين البهات 

ي ب  
ةث إىل خطاب تلفزيوت  ي ، داخل وخارج اليمن جماهب  غفب 

ي تكثيف االضطهاد المستمر الذي يتعرض له البهائيون ف 
إمعانا ف 

 اليمن.  

 ____ 

 

ي اليمن،  البهائيي   لمزيد من المعلومات عن االضطهاد ضد 
  قم بزيارةف 

 ____ 

 

  االتصال ب لمزيد من المعلومات 
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