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 جماعیة بإبادة وینذر الیمنیین البھائیین یستھدف الحوثیین لزعیم تحریضي خطاب
 

 الیمن – صنعاء
 

 اللھجة شدید ھجوما الحوثي الزعیم شنَّ  الیمن، وخارج داخل واسعة لجماھیر الرسمیة القناة بثتھ متلفز خطاب في
 االضطھادات موجة حدة من بذلك لیُّصعّد الیمن، في وأتباعھ البھائي الدین ضد واالستنكار والتشویھ الذم تضّمن

 البھائیین. ضد الیمن في المستمرة
 

 اإلسالم دخول ذكرى توافق والتي الرجبیّة الجمعة بمناسبة م2018 مارس 23 في خطابا الحوثي عبدالملك ألقى فقد
  األجنبیة. واألیدیولوجیات بالقوى أسماه ما ضد الیمنیین حشد إلى یھدف الیمن، إلى

 
 التصریحات في تكررت وجمالً  عبارات تضمنت البھائیین ضد خطبتھ في الحوثي استخدمھا التي الشدیدة التھدید لغة
 "تشن والتي "الشیطانیة" البھائیة "الحركة" من الیمنیین الحوثي حذر فقد إیران. في الثورة لمرشدي والحالیة ابقةالس

 كاذبة معلومات نَشر كما والرسول، لإلسالم ومنكرین كفار بأنھم البھائیین وصف كما اإلسالم. ضد عقائدیة" حربا
 البھائیین خطر من وطنھم عن یدافعوا بأن الیمنیین وناشد ل.وبإسرائی الغربیة بالدول عالقتھا وعن البھائیة عن

 الناس یقتلون ممن وخطراً  شراً  أقل لیسوا االیمان یستھدفون من "أن بذریعة وذلك والمذھبیة الدینیة األقلیات وسائر
 بالقنابل".

 
 وصرح للخطبة، التالیة ماألیا خالل البھائیین ضد السلبیة التصریحات ھذه نشر أعادت إخباریة وسیلة 20 من أكثر
 جھات من صدرت مشابھة تصریحات بھائي". كل وسنسلخ شیطاني الدین "ھذا بأن بارز حوثي واستراتیجي كاتب

 تعیینھ وتم إیران في تعلیمھ تلقى والذي الدین شرف محمد الدین شمس المفتي فیھم بما صنعاء في دینیة وشخصیات
 بُثّت والتي مارس 30 الجمعة خطبة من جزءا المفتي خصص فقد لحوثیین.ا قبل من الماضي العام في للبالد مفتیا

 قامت ذلك، إلى إضافة  البھائیین. وتأثیر خطر من البالد امتداد على الیمنیین لتحذیر واإلذاعة التلفزیون عبر مباشرة
 وناشطي إلعالمیینا تدریب إلى تھدف الورش من سلسلة ضمن عمل ورشة اول بعقد للحوثي التابعة اإلعالم وزارة
 كما  البھائیون. یشنھا التي العقائدیة الحرب أسموه فیما البھائیین مواجھة كیفیة على االجتماعي التواصل شبكات
 كل في مشابھة وورش ومنتدیات مؤتمرات بتنظیم صنعاء لنفوذ التابعة الحكومیة والجامعات اإلعالم وزارة قامت

 التلفزیون على یبث والذي "بصراحة" برنامج خصص أبریل 13 وفي  ة.وحج وعمران وذمار والحدیدة صنعاء من
 باالسم البھائیة الشخصیات من عدد إلى وأشارت البھائیین، ومھاجمة اإلنسان حقوق منظمات لمھاجمة حلقة الیمني
 صورھم. بعرض وقامت

 
 من فقط لیس العمیق "قلقنا  المتحدة باألمم العالمیة البھائیة للجامعة الرسمي الممثل دوغال باني السیدة أوضحت وقد

 لحقتھ التي التبعات بعض كذلك و الخطاب ھذا فیھ جاء الذي السیاق من أیضا بل الحوثي السید خطبة محتوى
 أقوالھ تردید وكذلك المسلحین، اتباعھ من كبیرة أعداد على الحوثي السید ونفوذ تأثیر "إن واضافت: مباشرة"،
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 االجتماعي التواصل شبكات على والناشطین اإلعالمیین من وعدد والمسؤولین الدینیة راجعالم أعلى قِبَل من وآرائھ
 الجماعیة الفظائع "جرائم بـ یعرف ما الرتكاب نداء ھي الحوثي عبدالملك للسید األخیرة الخطبة أن على یَُدلُ 

crimes atrocity mass" الجماعیة". باإلبادة تتسم جرائم دینیة، أقلیة ضد 
 

 الدولي المجتمع على الیمنیین، البھائیین من باآلالف المحدقة الكارثیة العواقب نتجنب "لكي دوغال: السیدة افتوأض
 الكراھیة وخطاب األكاذیب نشر بإیقاف یطالب وأن الحوثي، السید علیھا أقدم التي األخیرة الخطوات وبشدة یدین أن

 الیمن". في البھائیین المعتقلین افةلك فوري بإطالق یطالب وأن البھائیین، ضد التحریضي
 

 في السلطات تمارسھ الذي الیمنیین للبھائیین المنھجي االضطھاد لنمط خطیرا تصعیدا تشكل األخیرة التطورات ھذه
 كانوا وطفل ورجل امرأة 60 من أكثر شملت والتي 2016 أغسطس في الجماعیة االعتقاالت تضمنت – صنعاء

 من بارزة شخصیة 24 من ألكثر اعتقال قوائم اصدار وكذلك البھائیون، نظمھا تعلیمیة فعالیة في یشاركون
 المحكمة قرار ثَمَّ  ومن البھائیة، المؤسسات في أعضاء فیھم بمن لبھائیینا من عدد اعتقال من ذلك تبع وما ،البھائیین

 معتقده بسبب 2013 منذ والمعتقل یدرةح بن حامد الیمني البھائي في تعزیرا اإلعدام حكم بتنفیذ 2018 ینایر في
 بإنصاف – المتزایدة والمطالبات الضغوط ورغم الیمن. في البھائیة والمحافل المؤسسات َحل وكذلك الدیني،

 فیما اإلعدام، حكم إلغاء ینتظر یزال ال حیدرة بن أن كما االعتقال، قید الیزالون البھائیین من 6 أن إال – البھائیین
 علیھم. ذلك تبعات من خوفا اإلعدام حكم واستئناف عنھ الدفاع قبول البارزین الیمنیین المحامین نم العدید یرفض

   البھائیین. على للتعرف وتسعى تترصد الحوثیة السلطات أن إلى تشیر التقاریر فإن سبق ما إلى باإلضافة
 

تدیر مساعي اضطھاد البھائیین في الیمن. وقد اكدت العدید من المصادر المستقلة بأن السلطات اإلیرانیة ھي التي 
وتشیر العدید من التقاریر بأن مسؤولین رفیعي المستوى باألمن القومي یحرصون على إبقاء الضغوط على البھائیین 

تنفیذا ألوامر وتوجیھات من إیران رغم المساعي والمناشدات العدیدة لشخصیات یمنیة بارزة تضمنت شخصیات 
 طالق سراح المعتقلین البھائیین.محسوبة على الحوثي إل
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