
قرار األمم المتحدة یطالب الحوثیین بوقف االضطھاد القضائي للبھائیین

خالل من ذلك جاء معتقدھم، أساس على للبھائیین اضطھادھم بسبب الحوثیین الدولي المجتمع أدان – جنیفا 
النیابة قیام من فقط أسبوعین بعد صدر القرار ھذا . 2019سبتمبر  26في اإلنسان حقوق مجلس قرار 

أحد ضد سابقا صدر الذي اإلعدام حكم عن بالدفاع صنعاء في للحوثیین التابعة االستئناف محكمة في العامة 
الیمن من البھائیین جمیع ونفي بطرد المطالبة وكذلك الحكم، بتنفیذ والمطالبة معتقده أساس على البھائیین 

ومصادرة ممتلكاتھم.

 17في عقدت والتي بصنعاء االستئناف بمحكمة حیدرة بن حامد السید/ لقضیة استماع جلسة آخر ففي 
ضد الجزائیة المحكمة من الصادر اإلعدام حكم وتثبیت بتأكید بالمطالبة النیابة تكتف  لم، 2019سبتمبر 
و"حظر الیمن في البھائیین لجمیع الخارج" إلى الفوري "الترحیل بـ وطالبت بل فحسب، حیدرة بن السید/ 

القرارات كافة باتخاذ أیضاً المحكمة طالبت المكتوب بیانھا وفي العامة النیابة البالد. في منھم" أي استقبال 
الالزمة لردع البھائیین ومعتقداتھم.

جلسة المحكمة القادمة للسید/ بن حیدرة ستكون في األول من أكتوبر.

البھائیة "الجامعة لھا: تصریح في قالت المتحدة األمم في العالمیة البھائیة الجامعة ممثلة عالئي دیان السیدة 
حیدرة بن السید/ حیاة بتھدید یكتفي ال والذي المكتوب النیابة بیان في ورد ما إزاء بالقلق تشعر العالمیة 

فحسب بل أیضاً اآلالف ممن یعتبرون أنفسھم بھائیین".

ودعا الیمن، في المعتقلین البھائیین لكافة الفوري السراح بإطالق طالب األخیر اإلنسان حقوق مجلس قرار 
الذي القضائي واالضطھاد المضایقات وإیقاف واالعتقال التعسفي االحتجاز بإیقاف المسلح النزاع أطراف 

یتعرض لھ ... [البھائیون]" 

 27الجمعة یوم باإلجماع المجلس واعتمده العربیة المجموعة عن بالنیابة العراق قدمھ ثانٍ قرار وفي 
االنسان لحقوق الدولي القانون وخرق الخطیرة االنتھاكات من العمیق "قلقھ عن المجلس أعرب سبتمبر، 
أساس على االضطھاد ذلك في بما ... األطراف كافة ترتكبھا والتي الیمن في الدولي اإلنساني والقانون 

المعتقد أو الدین".

كان إذا ما لیعرف شدید باھتمام القضیة سیراقب الدولي المجتمع أن شك "ال عالئي: دیان السیدة أضافت 
سیكون أم والنزاھة، الحیاد ویُظھر القلق ببواعث سیھتم حیدرة بن السید/ قضیة في ینظر الذي القاضي 
وخرقا انتھاكا واعتبرھا الدولي المجتمع أدانھا والتي الحوثیون بھا یقوم التي التصرفات في وشریكا متواطئا 

للقانون الدولي".

الیمن، حول البارزین واالقلیمیین الدولیین الخبراء فریق عن الصادر التقریر إلى المتحدة األمم قرارا یستند 
فریق خلص م. 2014عام منذ الیمن في ارتكبت التي الحرب جرائم من متنوعة مجموعة یُدرج والذي 

بوسائل عقیدتھم، أساس على البھائیین "اضطھاد واصلوا الحوثیین أن إلى تقریرھم في البارزین الخبراء 



ووصمھم القانونیة الملفات في البھائیة الدیانة أتباع من علنا والسخریة بالردّة، واتھامھم احتجازھم منھا 
بالشیاطین، وإصدار أحكام باإلعدام وتھدید أنصارھم".

مصدرا أیضاً كان الحوثي، عبدالملك الحوثي الزعیم بواسطة خاصة البھائیین، ضد الكراھیة على التحریض 
الحالي النزاع ضوء في السیما جدیة، مخاوف تثیر "كلماتھ أن: أكدوا والذین البارزین، الخبراء فریق لقلق 
الیمن في بھائیین وجود ینكرون الحوثیین أن إلى أیضاً التقریر ویشیر الطائفیة". المشاعر تزایدت حیث 

كمجموعة دینیة.

إداریي من العدید بینھم من فرداً وعشرین خمسة أن كما صنعاء، في محتجزین بھائیین ستة ھناك حالیاّ، 
البھائیین من اآلالف سالمة تعرض إلى باإلضافة معتقداتھم، أساس على مقاضاتھم تتم البھائي المجتمع 
للخطر.

الدور اإلیراني:
المعتقد، أو الدین بحریة المعني الخاص المتحدة األمم مقرر شھید، أحمد الدكتور صرّحَ ، 2017مایو منذ 

تعكس صنعاء في مؤخّرًا البھائیّون یعانیھا التي المُمَنْھَجَة االضطھاد عملیّات تفاقم "أنّ من قلقھ عن معرباً 
االضطھاد الذي یعانیھ البھائیّون في إیران". 

الحكومة قبل من المستخدمة لتلك مماثلة أسالیب الحوثیون استخدم الماضیة، األربع السنوات مدى على 
واستجوابھم، لألفراد التعسفي االحتجاز األنشطة، ومراقبة المتابعة تشمل والتي البھائیین ضد اإلیرانیة 
مثل كاذبة بذرائع البھائیین مقاضاة المجتمع، قادة استھداف واألموال، الممتلكات مصادرة المنازل، مداھمة 

الكراھیة على والتحریض باإلعدام، أحكامٍ إصدار على العمل أجنبیة، لحكومات جواسیس بأنھم االتھامات 
ھذه كل من الرغم على والمسؤولین. المراجع أعلى یلقیھا تحریضیة خطب خالل من البھائیین كافة ضد 

مع الرسمیة اتصاالتھم في بجرأة ینكرون اإلیرانیة السلطات غرار على الحوثیین فإن االنتھاكات، 
المؤسسات الدولیة وجود أي اضطھاد دیني.

المرشد علیھا وافق سریة مذكرة في الواردة التوصیات مع وتتطابق تتوافق والسلوكیات الممارسات ھذه 
جذور وتدمیر لمواجھة خطة وضع "یجب أنھ على تنص والتي م، 1991عام في إیران في األعلى 

[البھائیین] الثقافیة خارج البالد [إیران]".


