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ي ضية القلعلمت الجامعة البهائية العالمية أن جلسة االستماع المقبلة 
ي البهائ 

 حامد بن حيدرة مواطن اليمن 

 ، ستعقد غدذات دوافع دينية ملفقة بتهمم 2013منذ  والمعتقل
 
ي صنعا  ا
 ء. ف 

 

  حامد بن حيدرةُحكم عىل وكان قد 
 
ي يناير  باإلعدام تعزيرا

محكمة  ، ُعقدت. ومنذ ذلك الحي   2018ف 

ي ، جلسة استماع 18االستئناف 
، إال أنه تم تقديم الجاري آذار / مارس 31وكان من المقرر أن تعقد آخرها ف 

 األحد.  غد يوم بشكل غي  متوقع إىل موعدها 

 

ي و 
ي جلسة الغد  ، ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى األمقالت السيدة ديان عالئ 

ي جنيف: "تأئ 
م المتحدة ف 

ي ال أساس لها والمعاملة القاسية والمهينة  6بعد أكير من 
سنوات من السجن الجائر واالتهامات الباطلة الن 

 ."حيدرة بن للسيد 

 

ي صنعاء محكم االبتدائية ال
ي ف 

 ت أيضا خاللاستهدفحكم عىل بن حيدرة، فقد هذا ال بإصدار لم تكتف 

ة  ين السنوات األخي  ي المؤسسات البهائية. بهائيا يمنيا أكير من عشر
ي ذلك أعضاء ف 

 ، بما ف 

 

ة". "  فتوأضا ي السنوات األخي 
ي اليمن لضغوط هائلة ف 

ي "لقد تعرضت الجامعة البهائية ف 
قضية السيدة عالئ 

ي اتعكس حيدرة  بنحامد 
 . "ةلعداللالصارخ  هذا االنتهاكتلقاها جميعهم وقد حان الوقت إلنهاء يلمعاملة الن 

 

الذي حامد بن حيدرة  ةئلتي   ءها إىل المحكمةندا  مرة أخرىتكرر  الجامعة البهائية العالميةوأوضحت أن "

ة البهائية الجامع مطلبليس " هذا  أن كدةؤ م". فورا هحرسا وإطالق ،من المعاملة القاسية سنواتل تعرض

 يتابع قضية بن حيدرة منذ سنوات". المجتمع الدوىلي الذي و بل  فحسب العالمية

 

ي ذلكاعتقالهباهتمام إعالمي واسع النطاق منذ  حظيتقد  حيدرة حامد بنقضية يجدر اإلشارة إىل أن 
 ، بما ف 

تها  ي سي نيوز  قناة، و  واشنطن تايمز صحيفة ، و أسوشيتد برس وكالةتقارير نشر موجة أثارت القضية  كما .  آي ئ 

ي بياء دولية است
ي ذلك من منظمات المجتمع المدئ 

مركز  و  العفو الدوليةومنظمة  هيومن رايتس ووتشما ف 

اتيجية ي جميع أنحاء العالم  صنعاء للدراسات االسي 
ي عام .  ووالحكومات ف 

عضو  100، وقع أكير من 2018ف 

ي جميع أنحاء أوروبا عىل بيان يدعو إىل اإلفراج الفوري عن جميع  
لمانات الوطنية ف  ي والي  لمان األوروئ  ي الي 

ف 

ي اليمنالسجن
ي ذلك اء البهائيي   ف 

 . حيدرة حامد بن، بما ف 


