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 ضمن تصاعد موجة اضطھاد البھائیین في الیمن بھائي یمني یحكم علیھ باإلعدام "تعزیرا"
 

 2018ینایر  5 -نیویورك 
 

حكًما جائرا  –بالیمن ، أصدرت محكمة الجنایات المتخصصة في صنعاء 2018في الثاني من شھر ینایر الجاري 
یعتبر سابقة في عملیة اضطھاد البھائیین بالیمن. فقد صدر الحكم باإلعدام "تعزیرا" على السید/ حامد بن حیدرة بسبب 

عقیدتھ الدینیة، كما أمر القاضي إیقاف وحّل كافة المحافل البھائیة في البالد. ھذا الحكم من شأنھ أن یضع سائر 
 والمجتمع البھائي في الیمن بأسره في خطر مباشر ووشیك. المعتقلین البھائیین بل

 
فبعد محاكمة طویلة وقاسیة امتدت ألربعة أعوام، عقدت الجلسة األخیرة دون حضور الُمدَّعى علیھ حامد بن حیدرة، 
حیث منع من الحضور بصورة متعمدة. القاضي "عبده إسماعیل حسن راجح" حكم بإعدام بن حیدرة ومصادرة كافة 

الكھ وذلك بذریعة أن حامد بن حیدرة كان على اتصال مع "بیت العدل األعظم" أعلى مرجع إداري للبھائیین ومقره أم
في حیفا بإسرائیل. الحكم والذي لم یعرف تاریخ تنفیذه حتى اآلن نص على أن تنفذ عقوبة اإلعدام في مكان عام. الحكم 

تعتبر صورة مطابقة لالضطھاد الذي یمارس ضد البھائیین في تضمن أیضا حل المحافل والمؤسسات البھائیة، فیما 
 إیران منذ ثمانینات القرن الماضي. وقد قدم محامي الدفاع طلبا باالستئناف فور صدور الحكم.

 
وقد صرحت السیدة باني دوغال، الناطق الرسمي باسم الجامعة البھائیة العالمیة باألمم المتحدة: "ان التدابیر القمعیة 

اتخذت ضد حامد بن حیدرة والبھائیین في الیمن غیر مسبوقة ومقلقة للغایة، خاصة وأنھ یمكن بوضوح مشاھدة التي 
بصمات وآثار ما یمارسھ النظام اإلیراني من اضطھاد ضد البھائیین. إننا ندعو السلطات الحوثیة أن تقیم العدل وتلغي 

ر المعتقلین البھائیین. كما نناشد المجتمع الدولي أن یعبر ھذا الحكم الجائر وتطلق فورا سراح حامد بن حیدرة وسائ
عن موقفھ ضد ھذا القرار ویمنع وقوع المزید من الفظائع ضد سائر المعتقلین البھائیین واآلالف من البھائیین في 

 الیمن".
 

اخفائھ في صنعاء ، حیث تم 2013من دیسمبر  3ویذكر بأن حامد بن حیدرة قد اعتُِقَل بشكل تعسفي من مقر عملھ في 
لعدة أشھر، تعرَض خاللھا للتعذیب المتكرر، وأُجبَِر على التوقیع على وثائق وھو معصوب العینین، كما منع عنھ حق 

الزیارة تماما بما في ذلك زوجتھ وبناتھ. بعد اعتقالھ قام جھاز األمن القومي بمداھمة منزلھ ومصادرة وثائقھ وجھاز 
 الحاسوب الخاص بھ.

 

mailto:uno-nyc@bic.org
https://www.bic.org/


، أي بعد أكثر من عام على اعتقالھ، حیث منع في 2015ینایر  18د عقدت أول جلسة استماع للمحكمة بتاریخ وكانت ق
حینھ من حضور جلسة المحكمة. ولم تكن قد وجھت لھ أي تھمة رسمیة طوال الفترة بین اعتقالھ والجلسة األولى 

محاكمة كانت واھیة وال أساس لھا من الصحة. للمحكمة، عالوة على ذلك، فان جمیع التُّھم التي وجھت لھ خالل ال
جلسة وذلك بذرائع مختلفة،  40ومنذ بدایة المحاكمة تم الغاء ما یزید عن نصف جلسات المحاكمة والتي بلغت قرابة 

 بما في ذلك مرض القاضي وغیابھ ألسباب غیر معلومة.
من حقھ في تلقي العالج لإلصابات على مدى أربعة أعوام من السجن، ُحرم حامد بن حیدرة وبصورة متكررة 

واألمراض التي نتجت عن تعرضھ للتعذیب. الجدیر بالذكر بأنھ طوال جلسات االستماع لم تقدم أي أدلة موضوعیة 
ضد حامد بن حیدرة؛ وھذه حقیقة أشار إلیھا القاضي بنفسھ ونبھ عضو النیابة إلى ذلك عدة مرات في الجلسات 

من القاضي بعدم وجود أدلة كافیة تبعھ تغییر غریب وغیر متوقع حیث حكم بإعدام حامد  األخیرة. إال أن ھذا اإلقرار
 .2018ینایر  2بن حیدرة في 

 
الجدیر بالذكر ان االنتھاكات الصارخة لحقوق اإلنسان األساسیة ضد البھائیین في الیمن تّم توثیقھا من قِبَل كل من: 

مم المتحدة الخاص المعني بحریة الدین أو المعتقد"، "مجلس حقوق "المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان"، "مقرر األ
 اإلنسان"، باإلضافة إلى عدد من المنظمات الدولیة كمنظمة العفو الدولیة.
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