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الملخص التنفيذي

الديانــة البهائيــة هــي ديانــة جديــدة نســبيًّا عــى اليمــن كونهــا وصلــت إىل املناطــق الســاحلية والجــزر اليمنيــة 

يف منتصــف القــرن التاســع عشــر. يمثــل تابعــو هــذه الديانــة واملقــدر عددهــم يف اليمــن اليــوم بنحــو ألفــي 

بهــايئ،]]] أقليــة دينيــة تعرضــت لتهديــدات متزايــدة منــذ ســيطرة جماعــة الحوثيــن املســلحة عــى العاصمــة 

آذار  مــارس/  اليمــن يف  الســعودية يف  بقيــادة  اإلقليمــي  العســكري  التدخــل  أواخــر 4]20، وبــدء  صنعــاء 

5]20. يشبه نمط اضطهاد البهائين يف املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل ملحوظ النمط الذي 
شــهدته إيــران التــي اســُتهدف فيهــا البهائيــن بشــكل منهجــي وفًقــا لخبــر يف حريــة األديــان باألمــم املتحــدة.]2]

منــذ عــام 6]20، اعُتقــل العشــرات مــن البهائيــن اليمنيــن بتهــم ملفقــة، وســجنوا وحرمــوا مــن اإلجــراءات 

باإلعــدام يف  أحــكام  لســنوات وصــدر عنهــا  اســتمرت  لهــم خــال محاكمــات قضائيــة  املســتحقة  القانونيــة 

بعض الحاالت. أما يف املداهمات التي استهدفت منازل البهائين واملنظمات غر الحكومية التابعة لهم، 

صــادرت قــوات الحوثيــن الهواتــف واملمتلــكات وجــوازات الســفر، ومــن ثــم ضغطــت عــى أقــارب املعتقلــن 
وأصدقائهــم للدفــع مقابــل إطــاق ســراحهم.]]]

ُيعد االضطهاد املمنهج للبهائين يف مناطق سيطرة الحوثين أمًرا مثًرا للقلق بالنظر إىل أن هذه األقلية 

أنهــم  اليمــن، إال  التهديــد األكــر للبهائيــن يف  املناطــق. ويف حــن يمثــل الحوثيــون  الدينيــة ترتكــز يف تلــك 

الــذي تأســس يف  إيــران ومقرهــا الرئيــي  التــي تعــود إىل  ليســوا التهديــد الوحيــد. جــذور الديانــة البهائيــة 

ــا- أثــار الشــكوك يف أوســاط املتطرفــن الدينيــن  فلســطن التاريخيــة -ومــا يــزال قائًمــا يف دولــة إســرائيل حاليًّ

والجماعــات السياســية الســاعية إىل تريــر اضطهــاد البهائيــن عــى أســاس هــذه الصــات.

يلقــي هــذا التقريــر نظــرة ســريعة عــى تاريــخ ومعتقــدات وفلســفة العقيــدة البهائيــة، ومــن ثــم يتفحــص 

الدينــي  النســيج  مــع  بهــا  تتكيــف  التــي  والكيفيــة  اليمــن  يف  البهائيــة  الطائفــة  بهــا  تعمــل  التــي  الطريقــة 

واالجتماعــي والســيايس يف اليمــن. قبــل انتفاضــات الربيــع العربــي عــام ]]20، كان ألتبــاع الديانــة البهائيــة 

عاقــة ســلمية نســبيًّا مــع الســلطات اليمنيــة والجماعــات الدينيــة األخــرى. أدت االنتفاضــات -التــي كانــت 

الثــورة اليمنيــة جــزًءا منهــا- ومــا أعقبهــا مــن نتائــج إىل إعــادة تنظيــم املشــهد الســيايس اليمنــي.

https://www.middleeasteye.net/news/yemens-   ،20[6 األول  أكتوبر/تشــرين   [7 االضطهــاد"،  رغــم  اليمــن  يف  البهائيــة  الطائفــة  "نمــو  الســقاف،  ]( ناصــر 
أتبــاع الديانــة البهائيــة الحاليــن يف اليمــن  bahai-community-growing-despite-persecution، هنــاك العديــد مــن الصعوبــات عنــد محاولــة تقديــر عــدد 

تقديــًرا دقيًقــا، ومــن بــن هــذه الصعوبــات عــدم وجــود أي إحصــاءات رســمية عــن البهائيــن وإحجــام البهائيــن الحــايل عــن ذكــر انتمائهــم الدينــي.

2( "خبــر األمــم املتحــدة املعنــي بحريــة األديــان: يجــب عــى اليمــن أن يكــف عــن اضطهــاد الطائفــة البهائيــة"، مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2[64[&LangID=E ،20[7 22 مايو/أيــار

]( "حرية األديان: خبر أممي يحث اليمن عى وقف املضايقات املنهجية ضد الطائفة البهائية"، مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، 4 أكتوبر/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=206[5&LangID=E ،20[6 تشرين األول

https://www.middleeasteye.net/news/yemens-bahai-community-growing-despite-persecution
https://www.middleeasteye.net/news/yemens-bahai-community-growing-despite-persecution
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21643&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20635&LangID=E
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كان سجن الشخصية البهائية البارزة حامد بن حيدرة أواخر عام ]]20 مثااًل عى نمط االضطهاد الجديد 

ــا بعــد صعــود جماعــة الحوثيــن إىل الســلطة بعــد  الــذي واجهتــه الجماعــة، وأصبــح هــذا االضطهــاد منهجيًّ

أقــل مــن عــام عــى حادثــة االعتقــال. تنظــر األقســام األخــرة مــن هــذا التقريــر يف أثــر الحــرب عــى الجماعــات 

البهائيــة يف جميــع أنحــاء اليمــن.
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العقيدة البهائية

الثقــايف والفلســفي  الســياق  التــي نشــأت يف  العالــم  الديانــات يف  البهائيــة هــي واحــدة مــن أحــدث  الديانــة 

ــا(،]4] إال أن أقــدس مواقعهــا  لإلســام الشــيعي منتصــف القــرن التاســع عشــر يف بــاد فــارس )إيــران حاليًّ

ــا يف إســرائيل، ويظــل كا البلديــن -إيــران وإســرائيل- عــى قــدر كبــر مــن األهميــة  ومركزهــا اإلداري يقــع حاليًّ

لهــذه الديانــة، ولكــن أتبــاع الديانــة البهائيــة موجــودون يف جميــع أنحــاء العالــم.

أصول الديانة وتاريخها

عام 844] يف مدينة شراز، أطلق التاجر سيد عيل محمد الشرازي البالغ من العمر 25 عاًما عى نفسه 

لقــب “البــاب” وأعلــن ديًنــا جديــًدا يســعى إىل تحضــر أتباعــه لقــدوم رســول إلهــي ُيعــرف باســم بهــاء اللــه، 

وكان العديــد مــن األتبــاع األوائــل للبــاب مــن الشــخصيات الشــيعية املســلمة البــارزة، لكــن الديــن الجديــد 

-املعــروف باســم العقيــدة البابيــة- دعــا إىل نظــام قائــم بذاتــه مــن املعتقــدات والقيــم.

تهديــًدا  شــكل  الجديــد  الديــن  هــذا  أن  إال  محمــد،  ونبيــه  باإلســام  الديانــة  هــذه  أتبــاع  اعــرتف  حــن  ويف 

إلغــاء  إىل  للجــدل  مثــر  وبشــكل  البــاب  دعــا حضــرة  الشــيعي،]5] حيــث  لإلســام  األساســية  للمعتقــدات 

التسلســل الهرمــي الدينــي الــذي يميــز التشــيع اإلثنــي عشــري. ادعــى حضــرة البــاب أنــه عــى اتصــال مباشــر 

مع املهدي املنتظر -املهدي املنتظر هو اإلمام الثاين عشر للشيعة، ويمثل رمزية بالغة األهمية؛ إذ ُيعتقد 

أن عودته املرتقبة بعد اختبائه ملا يقرب من ألف عام إيذان ببدء عصر سام وعدالة. انتهى األمر بحضرة 

البــاب االدعــاء بأنــه املهــدي املنتظــر.

شــكلت هــذه االدعــاءات، التــي جــاءت خــال فــرتة كانــت فيهــا توقعــات العــودة الوشــيكة لإلمــام املهــدي 

إثــارة  مــن  البــاب  القائــم حينهــا، وبهــدف منــع حضــرة  الدينــي والســيايس  للوضــع  تهديــًدا  املنتظــر كبــرة، 

ــا بالرصــاص، وُنفــذ الحكــم يف تريــز عــام  االضطرابــات املجتمعيــة، أمــرت الســلطات الفارســية بإعدامــه رميًّ
[6[.[850

4( إســماعيل فياســكو، "مقدمــة لدراســة النصــوص املقدســة البابيــة والبهائيــة: أهميــة هــري كوربــن للدراســات البابيــة والبهائيــة"، مراجعــة الدراســات البهائيــة، مجلــد 
https://bahai-library.com/velasco_importance_henry_corbin  ،)2004(  [2 رقــم 

https://bahai-library.com/ ،)20[2 5( تــود لوســون، "التاريــخ الدينــي البهــايئ: مقدمــة،" مجلــة التاريــخ الدينــي، مجلــد رقــم 6]، رقــم 4 )ديســمر/كانون األول
lawson_bahai_religious_history

6( موجــان مؤمــن، "األســاس االجتماعــي لاضطرابــات البابيــة يف إيــران )]85]-848](: تحليــل أويل،" املجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق األوســط، مجلــد رقــم 5]، رقــم 2 
)مايو/أيــار ]98](، ص. ]8]-57].

https://bahai-library.com/velasco_importance_henry_corbin
https://bahai-library.com/lawson_bahai_religious_history
https://bahai-library.com/lawson_bahai_religious_history
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واصــل املــرزا حســن عــيل نــوري، أحــد النبــاء األثريــاء مــن طهــران وأحــد أتبــاع حضــرة البــاب، املســرة مــن 

حيــث توقــف حضــرة البــاب واســتمر يف نشــر العقيــدة البابيــة، وُســجن لعــدة ســنوات نتيجــة لذلــك، ومــن 

ثــم أُطلــق ســراحه وُنفــي مــع عائلتــه إىل بغــداد، وعــام ]86] أعلــن أنــه رســول اللــه الــذي تنبــأ حضــرة البــاب 

بقدومــه، واتخــذ نــوري لقــب حضــرة بهــاء اللــه وســميت الديانــة البهائيــة باســمه. عــى الرغــم مــن تغيــر 

اسمها، إال أن العقيدة البهائية كانت يف األساس استمراًرا للعقيدة البابية. وعى مدى السنوات القليلة 

التي تلت ذلك، أصبح العديد من أتباع العقيدة البابية بهائين وقبلوا بهاء الله ليس فقط كالشخصية 

الرســولية التــي تنبــأ بهــا حضــرة البــاب، بــل أيًضــا “كاملوعــود ” والــذي تنبــأت بقدومــه كثــر مــن النصــوص 
املقدســة ومنهــا القــرآن واإلنجيــل.]7]

ُنفــي بهــاء اللــه وعائلتــه مــن ِقبــل الســلطات للمــرة الثانيــة والثالثــة يف تتابــع ســريع، أواًل إىل القســطنطينية 

ــا(.  ــا( ثــم إىل مدينــة أدريانوبــل املجــاورة )أدرنــة حاليًّ الخاضعــة للســيطرة العثمانيــة حينهــا )إســطنبول حاليًّ

عام 868]، ُنفي للمرة الرابعة واألخرة إىل عكا يف فلسطن التي ُسجن فيها مرة أخرى. وحن تويف عام 
892]، ُدفــن يف ضريــح مــا يــزال الوجهــة الرئيســية للحجــاج البهائيــن كأقــدس مــكان لهــم.]8]

الديانــة، وُســجن  لهــذه  قائــًدا جديــًدا   )[92[  -  [844( األكــر عبدالبهــاء  ابنــه  قبــل وفاتــه  اللــه  بهــاء  عــّن 

عبدالبهــاء معظــم حياتــه كوالــده. جــال عبدالبهــاء يف أوروبــا وأمريــكا الشــمالية لنشــر هــذه الديانــة خــال 

الفرتة من عام ]]9] إىل عام ]]9] بعد خروجه من السجن يف عكا الذي قىض فيه فرتة حتى عام 908]. 

ــا مــن عنــد اللــه كوالــده أو كحضــرة البــاب، ولكــن ُنظــر إليــه كمثــل أعــى للكيفيــة التــي  لــم ُيعــد عبدالبهــاء نبيًّ

يجــب عــى البهائيــن التصــرف بهــا.]9] مــن ثــم قــاد حفيــده شــوقي أفنــدي )897] - 957]( البهائيــن مــن عــام 

]92] حتــى وفاتــه. يقــود الديانــة البهائيــة منــذ عــام 6]9] بيــت العــدل األعظــم أو بيــت العــدل البهــايئ وهــو 

هيئــة منتخبــة تتكــون مــن تســعة أعضــاء ومقرهــا حيفــا.

تنامــى عــدد أتبــاع الديانــة البهائيــة بشــكل كبــر يف أعقــاب الحــروب العامليــة يف القــرن العشــرين وذلــك مــع 

زيــادة العوملــة،]0]] ويف الوقــت نفســه تعــرض البهائيــون للقمــع يف إيــران حيــث نشــأت هــذه الديانــة. فخــال 

الســنوات الخمــس عشــرة األوىل أو نحــو ذلــك مــن فــرتة حكــم محمــد رضــا شــاه )]94] - 979](، ُهمــش 

بعــض  املضطربــة والدمويــة يف  الفــرتة  تلــت هــذه  الديــن والســكان.  الحكومــة ورجــال  ِقبــل  مــن  البهائيــون 

فرتاتها عقدان من الهدوء النسبي تعرض خالهما البهائيون لعدد أقل من االعتداءات فيما ُحرموا من 
االعــرتاف الرســمي مــن ِقبــل الدولــة.]]]]

https://www.bahai.org/library/authoritative-texts/ ،)[89[ ،7( عبد البهاء، "قصة مسافر"، ترجمة إي جي براون )كامريدج: مطبعة جامعة كامريدج
abdul-baha/travelers-narrative/[#728[864[2

https://bahai-library.com/cole_encyclopedia_bahaullah ،[995 ،8( خوان كول، "بهاء الله"، املوسوعة البهائية

/https://www.bahai.org/abdul-baha ،202[ 9( "عبد البهاء – املثل األعى"، تم االطاع يف 4 فراير/شباط

https://iranicaonline.org/articles/bahaism-  ،202[ فراير/شــباط   8 يف  االطــاع  تــم  إيرانيــكا،  موســوعة  مختــارة"،  بهائيــة  0]( "إحصائيــات 
/iv#prettyPhoto[sidebar[/0

]]( مينا يزداين، "نحو تاريخ الطائفة البهائية اإليرانية يف عهد محمد رضا شاه، 979]-]94]"، إيران ناماغ، مجلد رقم 2، رقم ] )ربيع 7]20(، ص. ]66-9.

https://www.bahai.org/library/authoritative-texts/abdul-baha/travelers-narrative/1#728186432
https://www.bahai.org/library/authoritative-texts/abdul-baha/travelers-narrative/1#728186432
https://bahai-library.com/cole_encyclopedia_bahaullah
https://www.bahai.org/abdul-baha/
https://www.bahai.org/abdul-baha/
https://iranicaonline.org/articles/bahaism-iv#prettyPhoto[sidebar]/0/
https://iranicaonline.org/articles/bahaism-iv#prettyPhoto[sidebar]/0/
https://iranicaonline.org/articles/bahaism-iv#prettyPhoto[sidebar]/0/
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عند اقرتاب نهاية حكم الشاه، أي خال السنوات التي سبقت الثورة اإليرانية عام 979]، وصم آية الله 

الخمينــي البهائيــن بالغربــاء مــا شــجع بالتــايل عــى اضطهادهــم.]2]] بعــد الثــورة وبعــد أن أصبــح الخمينــي 

مرشــًدا أعــى للجمهوريــة االســامية، أصبحــت اللهجــة واإلجــراءات ضــد البهائيــن عقابيــة بشــكل أكــر. 
فخــال الفــرتة مــن 978] إىل 998]، أُعــدم نحــو 200 بهــايئ يف إيــران.]]]]

ينــص عــى  ســريًّا]4]]  ــا  إيرانيًّ تعميًمــا  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  اإلنســان  لجنــة حقــوق  اكتشــفت  عــام ]99]، 

الخطــوط العريضــة لاضطهــاد املمنهــج ضــد البهائيــن مــن ِقبــل الحكومــة.]5]] يــويص هــذا التعميــم، الــذي 

أعد بناًء عى طلب املرشد األعى الحايل عيل خامنئي )خليفة الخميني(، بتبني سياسة شاملة ملنع تقدم 
البهائيــن وتطورهــم يف البــاد وبوضــع خطــة “ملواجهــة وتدمــر جذورهــم الثقافيــة خــارج البــاد”.]6]]

وفًقــا لبــاين دوجــال، املمثلــة الرئيســة للبهائيــن لــدى األمــم املتحــدة يف نيويــورك، فــإن الكثــر مــن البهائيــن 

الــذي تســتند إليــه ســلطات الحوثيــن  يف اليمــن يخشــون أن تكــون هــذه السياســة املقرتحــة هــي األســاس 

الضطهادهم.]7]] وعى الرغم من عدم وجود دليل عى أن إيران هي من تقود اضطهاد الحوثين لألقلية 

الدينيــة البهائيــة يف اليمــن، إال أن اللغــة التــي اســتخدمها الخمينــي ويســتخدمها خامنئــي والحوثيــون يف 
تصويــر البهائيــن عــى أنهــم صهاينــة وعمــاء لإلمرياليــة واليهــود تتشــابه بشــكل الفــت.]8]]

2]( املصدر نفسه.

]]( ديفيد فورسايث، "موسوعة حقوق اإلنسان" )أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2009(.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/  ،[99[ فراير/شــباط   25 اإلنســان،  لحقــوق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  اإليــراين(،"  )التعميــم   ISRCC 4]( "وثيقــة 
Shared%20Documents/IRN/INT_CRC_NGO_IRN_[97[7_A.pdf

5]( رينالــدو جالينــدو بــول، "التقريــر النهــايئ عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف جمهوريــة إيــران اإلســامية مــن ِقبــل املمثــل الخــاص للجنــة حقــوق اإلنســان"، لجنــة األمــم املتحــدة 
https://digitallibrary.un.org/record/[59[75?ln=en ،[99[ لحقــوق اإلنســان، 28 يناير/كانــون الثــاين

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/  ،[99[ فراير/شــباط   25 اإلنســان،  لحقــوق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  اإليــراين(،"  )التعميــم   ISRCC 6]( "وثيقــة 
Shared%20Documents/IRN/INT_CRC_NGO_IRN_[97[7_A.pdf

7]( باين دوجال، املمثلة الرئيسية للبهائين لدى األمم املتحدة يف نيويورك، مقابلة بالفيديو، 29 أكتوبر/تشرين األول، 2020.

8]( مينــا يــزداين، "الوجــه اآلخــر للثــورة اإلســامية: حالــة آيــة اللــه الخمينــي والبهائيــون يف إيــران"، مجلــة التاريــخ الدينــي، مجلــد رقــم 6]، رقــم 4 )ديســمر/كانون الثــاين 
https://www.academia.edu/9405045/The_Islamic_Revolution_s_Internal_Other_The_Case_of_Ayatollah_Khomeini_and_  ،)20[2

the_Baha_is_of_Iran؛ مينــا يــزداين، "اعرتافــات دولغــورويك: الخيــال والســرديات الكــرى يف إيــران القــرن العشــرين"، الدراســات اإليرانيــة، مجلــد رقــم 44، رقــم 
https://www.academia.edu/70[9702/Confessions_of_Dolgoruki_IS_44_Jan[[  ،)20[[ الثــاين  )يناير/كانــون   [

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IRN/INT_CRC_NGO_IRN_19737_A.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IRN/INT_CRC_NGO_IRN_19737_A.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/159375?ln=en
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IRN/INT_CRC_NGO_IRN_19737_A.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IRN/INT_CRC_NGO_IRN_19737_A.pdf
https://www.academia.edu/9405045/The_Islamic_Revolution_s_Internal_Other_The_Case_of_Ayatollah_Khomeini_and_the_Baha_is_of_Iran
https://www.academia.edu/9405045/The_Islamic_Revolution_s_Internal_Other_The_Case_of_Ayatollah_Khomeini_and_the_Baha_is_of_Iran
https://www.academia.edu/7019702/Confessions_of_Dolgoruki_IS_44_Jan11
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املجتمع البهايئ العاملي

بــن 5 مايــن إىل  تــرتاوح  تختلــف تقديــرات العــدد الحــايل لتابعــي البهائيــة عــى مســتوى العالــم، حيــث 

أكــر مــن 7 مايــن شــخص، وبالنظــر إىل صعوبــات التقييــم الدقيــق لعــدد أعضــاء هــذه الديانــة واملنهجيــات 

املتباينة املستخدمة للوصول إىل تلك التقديرات، ينبغي اعتبار هذه األرقام تقديرات تقريبية.]9]] عدد أتباع 

البهائيــن ضئيــل مقارنــة بعــدد أتبــاع ديانــات مثــل املســيحية واإلســام واليهوديــة والبوذيــة والهندوســية، 

إال أن العقيــدة البهائيــة منتشــرة عــى نطــاق واســع، ويوجــد تابعــو البهائيــة يف 88] دولــة حــول العالــم.]20] 
الهنــد هــي موطــن أكــر مجتمــع بهــايئ، ويقــدر عــدد أفــراده بــن 7.] و].2 مليــون شــخص.]]2]

يقــع املركــز الروحــي واإلداري للعقيــدة البهائيــة، واملعــروف باســم املركــز البهــايئ العاملــي، بالقــرب مــن جبــل 

ــا. وُدفــن مؤسســا الديانــة البهائيــة يف إســرائيل: ضريــح البــاب يف  الكرمــل يف مدينــة حيفــا، يف إســرائيل حاليًّ

حيفــا، يف حــن ُدفــن بهــاء اللــه يف أقــى الشــمال عــى مشــارف عــكا، ويُعــد ضريــح األخــر أقــدس مقدســات 

العقيــدة البهائيــة وقبلــة البهائيــن أثنــاء الصــاة. يشــجع البهائيــون عــى الحــج إىل مرقــد حضــرة بهــاء اللــه 

مــرة واحــدة عــى األقــل يف حياتهــم.

تقويم العقيدة البهائية ومعتقداتها وتنظيمها

يبدأ التقويم البهايئ يف عام 844]، حن أعلن حضرة الباب عن الدين الجديد ومجيء الرسول، ويتكون 

التقويــم مــن 9] شــهًرا، كل منهــا 9] يوًمــا. يف اليــوم األول مــن كل شــهر، يجتمــع املجتمــع البهــايئ ملــا يعــرف 

يبــدأ أوائــل مــارس/آذار، يصــوم البهائيــون  الــذي  باســم عيــد التاســع عشــر. يف الشــهر األخــر مــن العــام، 

9] يوًمــا. باإلضافــة إىل الســنة البهائيــة الجديــدة التــي ُيحتفــل بهــا يف ]2 مــارس/آذار، وهــو التأريــخ الــذي 

يتزامــن مــع نــوروز أي رأس الســنة اإليرانيــة أو الفارســية الجديــدة، يحتفــل البهائيــون بتســعة أيــام مقدســة 
يتوقفــون فيهــا عــن العمــل وترتبــط هــذه األيــام بحيــاة كل مــن حضــرة البــاب وبهــاء اللــه وعبدالبهــاء.]22]

https://bahaipedia.org/Number_of_  ،2020 الثــاين  نوفمر/تشــرين   28 يف  االطــاع  تــم   ،Bahaipedia موقــع  البلــد"،  حســب  البهائيــن  9]( "عــدد 
Bah%C[%A[%E2%80%99%C[%ADs_by_country

https://hwpi.harvard.edu/files/  ،2020 األول  ديســمر/كانون   9 يف  االطــاع  تــم  هارفــارد،  جامعــة  التعدديــة،  مشــروع  العاملــي،"  التوســع  20( "البهائيــون: 
https://news. ،2020 ؛ "احصائيــات"، وكالــة األخبــار البهائيــة، تــم االطــاع يف ]2 ديســمر/كانون األولpluralism/files/worldwide_expansion_0.pdf

/bahai.org/media-information/statistics

https://bahaipedia.org/Number_of_  ،2020 الثــاين  نوفمر/تشــرين   28 يف  االطــاع  تــم   ،Bahaipedia موقــع  البلــد"،  حســب  البهائيــن  ]2( "عــدد 
Bah%C[%A[%E2%80%99%C[%ADs_by_country

22( جون إيسليمونت، "بهاء الله والعصر الجديد: مقدمة للعقيدة البهائية"، )ويلميت: دار النشر البهايئ، 2006(.

https://bahaipedia.org/Number_of_Bah%C3%A1%E2%80%99%C3%ADs_by_country
https://bahaipedia.org/Number_of_Bah%C3%A1%E2%80%99%C3%ADs_by_country
https://hwpi.harvard.edu/files/pluralism/files/worldwide_expansion_0.pdf
https://news.bahai.org/media-information/statistics/
https://hwpi.harvard.edu/files/pluralism/files/worldwide_expansion_0.pdf
https://news.bahai.org/media-information/statistics/
https://news.bahai.org/media-information/statistics/
https://bahaipedia.org/Number_of_Bah%C3%A1%E2%80%99%C3%ADs_by_country
https://bahaipedia.org/Number_of_Bah%C3%A1%E2%80%99%C3%ADs_by_country
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يؤمــن البهائيــون بوحدانيــة اللــه، ويؤمنــون بجميــع األديــان، وباإلنســانية، وذلــك بنــاًء عــى فكــرة وجــود إلــه 

واحــد، يكشــف تعاليمــه مــن خــال مختلــف الرســل، بمــا يف ذلــك محمــد ومــوىس وعيــى وبــوذا وكريشــنا 

وزرادشت والباب وبهاء الله. عاش هؤالء الرسل يف سياقات ثقافية مختلفة، إال أن البهائين يعتقدون 
أن القوانــن الروحيــة التــي قدمهــا جميعهــم تنبــع مــن نفــس املصــدر.]]2]

املرتبطــة  الشــيعية  املعتقــدات  ذلــك  يف  بمــا  مختلفــة،  إســامية  عناصــر  عــى  البهائيــة  الديانــة  اعتمــدت 

الســنوية.]24]  الصيــام  وفــرتة  الكحــول،  عــن  واالمتنــاع  الكريــم،  القــرآن  مــن  واالقتبــاس  املهــدي،  باإلمــام 

يعتقــد البهائيــون أن ظهــور اإلمــام الغائــب عــام 844] كان بدايــة لعصــر جديــد ينضــج الجنــس البشــري فيــه 

ــا ويتمــاىش مــع العقيــدة اإلســامية الصوفيــة لإلنســان الكامــل أو اإلنســانية الكاملــة بحســب نظريــة  روحيًّ

ابــن العربــي، املعــروف باســم “ابــن عربــي”.]25] وفًقــا للنظريــة البهائيــة،  الفيلســوف الصــويف محــي الديــن 

سيســتمر ظهــور الرســل اإللهيــن لتعليــم البشــرية كيفيــة االســتمرار فيمــا أســماه بهــاء اللــه حضــارة دائمــة 
التقــدم، ولكــن ال ُيتوقــع ظهــور رســول اللــه التــايل قبــل مــرور ألــف عــام.]26]

العربيــة  باللغتــن  بغــزارة  كتــب  الــذي  اللــه،  بهــاء  حضــرة  مــن  جــاء  البهائيــة  النصــوص  مــن  كبــر  جــزء 

والفارسية.]27] ُيطلق عى النص املركزي لإليمان كتاب األقداس.]28] تصور كتابات بهاء الله اإلنسانية عى 

أنهــا تتقــدم نحــو الســام والعدالــة والوحــدة. وتشــمل املبــادئ األساســية التــي تتبناهــا النصــوص البهائيــة: 

وحدانيــة اإلنســانية، والتخــيل عــن التعصــب، والســام الشــامل، والتعليــم الشــامل واملناهــج الدراســية، 

والوئــام بــن الديــن والعلــم، ووحدانيــة أســس جميــع األديــان، واملســاواة بــن الرجــل واملــرأة.]29] ومــع ذلــك، 

فــإن املثليــة غــر مســموح بهــا يف الديانــة البهائيــة.]0]] تنــص التعاليــم البهائيــة عــى أنــه إذا كان لــدى األســرة 

يجعلهــا  للفتــاة ألن دورهــا كأم  التعليــم  يكــون  أن  فيجــب  أبنائهــا  مــن  فقــط  لتعليــم طفــل واحــد  املــوارد 
التــايل.]]]] للجيــل  الرئيســية  املعلمــة 

https://www.gutenberg.org/files/[92[8/[92[8-h/[92[8-h.html ،)2006 2( عبد البهاء، "أسس الوحدة العاملية" )مشروع جوتنرج، سبتمر/أيلول[

24( بيرت سميث، "الديانات البابية والبهائية" )كامريدج: مطبعة جامعة كامريدج، 987](.

https://bahai-library.com/ ،)20[2 25( تــود لوســون، "التاريــخ الدينــي البهــايئ: مقدمــة،" مجلــة التاريــخ الدينــي، مجلــد رقــم 6]، رقــم 4 )ديســمر/كانون األول
lawson_bahai_religious_history

26( املصدر نفسه.

https://www.bl.uk/sacred-texts/articles/bahai-sacred-،20[9 27( موجــان مؤمــن، "النصــوص البهائيــة املقدســة"، املكتبــة الريطانيــة، ]2 ســبتمر/أيلول
#texts

https:// ،207-209 .28( تود لوسون، "كتاب األقداس: الكتاب املقدس لحضرة بهاء الله،" الدراسات اإليرانية، مجلد رقم 29، العدد 2/] )شتاء/ ربيع، 996](، ص
www.jstor.org/stable/4[[0986

29( بيــرت تــري، "شــرح عبــد البهــاء لتعاليــم ألــواح حضــرة بهــاء اللــه وأحاديثــه املرتجمــة إىل اإلنجليزيــة )920]-]]9](،" أضــواء عرفــان، الكتــاب األول )ويلميــت: عرفــان 
   https://bahai-library.com/terry_explanation_teachings_bahaullah  ،[4[-[6[ ص.   ،)2000 كولوكيــا، 

https://bahai-library.com/ ،[99[ ،0]( بهــاء اللــه، وشــوقي أفنــدي، وبيــت العــدل األعظــم، "املثليــة الجنســية"، مــن إعــداد قســم األبحــاث يف بيــت العــدل األعظــم
compilation_homosexuality_bwc

https://bahai-library.com/ ،)20[2 ( تــود لوســون، "التاريــخ الدينــي البهــايئ: مقدمــة،" مجلــة التاريــخ الدينــي، مجلــد رقــم 6]، رقــم 4 )ديســمر/كانون األول[[
  lawson_bahai_religious_history

https://www.gutenberg.org/files/19238/19238-h/19238-h.html
https://bahai-library.com/lawson_bahai_religious_history
https://bahai-library.com/lawson_bahai_religious_history
https://www.bl.uk/sacred-texts/articles/bahai-sacred-texts#
https://www.bl.uk/sacred-texts/articles/bahai-sacred-texts#
https://www.bl.uk/sacred-texts/articles/bahai-sacred-texts#
https://www.jstor.org/stable/4310986
https://www.jstor.org/stable/4310986
https://bahai-library.com/terry_explanation_teachings_bahaullah
https://bahai-library.com/compilation_homosexuality_bwc
https://bahai-library.com/compilation_homosexuality_bwc
https://bahai-library.com/lawson_bahai_religious_history
https://bahai-library.com/lawson_bahai_religious_history
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ُتنظم املجتمعات البهائية وقيادتها من ِقبل مجالس منتخبة عى املستويات املحلية والوطنية والدولية، 

عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت ذات طبيعــة سياســية بمــا يتمــاىش مــع مبــدأ عــدم تدخــل الديــن يف السياســة 

الحزبيــة.]2]] عــى املســتوى املحــيل ينتخــب تســعة أعضــاء “املحافــل الروحانيــة املحليــة” كل عــام. وتختــار هــذه 

املجالــس املحليــة أعضــاء لتمثيلهــا عــى املســتوى الوطنــي. كل خمــس ســنوات، يجتمــع أعضــاء “املحافــل 

ســلطة حاكمــة  أعــى  تركيبــة  لتحديــد  االنتخابــات  العاملــي إلجــراء  البهــايئ  املركــز  يف  الوطنيــة”  الروحانيــة 
للعقيــدة البهائيــة، بيــت العــدل األعظــم.]]]]

https://bahai- ،)[979-[98[( [8 شــوقي أفنــدي، "الطابــع غــر الســيايس للديانــة البهائيــة: مقتطفــات مــن كتابــات حضــرة شــوقي أفنــدي،" عالــم البهائيــن، املجلــد )[2
 library.com/shoghieffendi_non_political_character

]]( بهاء الله وعبد البهاء وشوقي أفندي، "مبادئ اإلدارة البهائية" )لندن: صندوق النشر البهايئ، ]97](.

https://bahai-library.com/shoghieffendi_non_political_character
https://bahai-library.com/shoghieffendi_non_political_character
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منهجية البحث

يهــدف هــذا التقريــر إىل استكشــاف مجتمــع لــم يعــط حقــه يف الدراســة والفهــم، وهــو مجتمــع البهائيــن يف 

اليمــن. كان للصــراع الحــايل يف اليمــن تأثــر ضــار عــى وضــع البهائيــن وأمنهــم، ممــا يجعــل وصــول فريــق 

البحــث واملشــاركن فيــه إىل املجتمــع أمــًرا محفوًفــا باملخاطــر. خطــا فريــق البحــث بحــذر، بعــد تقديرهــم أن 

املخاطــر املحتملــة املرتبطــة بوضــع املجتمــع تحــت دائــرة الضــوء يف تقريــر منشــور يســّلط الضــوء عــى جوانــب 

الضعــف املتزايــدة يف ظــل الحــرب الحاليــة ويوصــل هــذه املشــكلة إىل صانعــي السياســات عــى الصعيديــن 

الوطنــي والــدويل، ونوقشــت هــذه القضيــة مــع املشــاركن يف البحــث الذيــن قبلــوا تقييــم املخاطــر املذكــورة.

يســتخدم هــذا التقريــر أســاليب بحــث نوعيــة. تكشــف املراجعــة املكتبيــة لألدبيــات املتوفــرة حــول البهائيــن يف 

اليمن أن الغالبية العظمى من املعلومات حول املجتمع البهايئ قد نشرت خال العقد املايض، يف شكل 

قصــص إخباريــة وبيانــات صحفيــة مــن قبــل املنظمــات البهائيــة وتقاريــر املنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة. 

ليــس هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن التقاريــر البحثيــة حــول هــذه األقليــة الدينيــة يف اليمــن. وتركــز معظــم 

تغطيــة املجتمــع البهــايئ عــى االضطهــاد الــذي تعرضــت لــه الجماعــة وســط االضطرابــات املجتمعيــة التــي 

أعقبــت انتفاضــات الربيــع العربــي عــام ]]20. وبالتــايل، فــإن غيــاب الدراســات املوضوعيــة والخــراء حــول 

هــذا املوضــوع يعنــي أن هنــاك القليــل مــن األبحــاث املتاحــة للبنــاء عليهــا، وكان هــذا أحــد القيــود الرئيســية 

التــي واجهــت البحــث.

تتضمــن البيانــات األوليــة مقابــات مــع بهائيــن يف اليمــن واملنفــى، إضافــة إىل مقابــات مــع ناشــطي حقــوق 

اإلنســان ومجموعــة تركــز عــر اإلنرتنــت عــى البهائيــن يف اليمــن. ســلطت هــذه املقابــات الضــوء عــى تجربــة 

املجتمع البهايئ مع االضطهاد وشعوره بتضاؤل األمان ملمارسة الشعائر الدينية بحرية أو حتى االستمرار 

يف التعريــف بأنفســهم عانيــة عــى أنهــم مــن البهائيــن يف ظــل الظــروف الحاليــة -ال ســيما يف املناطــق التــي 

يســيطر عليهــا الحوثيــون. اســُتكملت املــواد التــي ُجمعــت يف هــذه املقابــات بمعلومــات مــن األدبيــات املتاحــة 

حيثمــا كان ممكًنــا.

أُجريت سلسلة من املقابات املنظمة وشبه املنظمة عر الفيديو مع ]] بهائيًّا يف مجتمعاتهم باليمن خال 

الفــرتة مــن نوفمر/تشــرين الثــاين 2020 وفراير/شــباط ]202. كان مــن بــن املشــاركن يف املقابــات بهائيــان 

مــن كبــار الســن، وخمــس بهائيــات يف العشــرينيات والثاثينيــات مــن العمــر، وبهائيــان يف العشــرينيات مــن 

العمــر، واثنــان مــن ممثــيل املؤسســات البهائيــة )املحافــل(. وشــارك ســتة بهائيــون آخــرون باليمــن يف مقابلــة 

جماعيــة، وكانــت هــذه املجموعــة مكونــة مــن ثــاث نســاء وثاثــة رجــال تــرتاوح أعمارهــم بــن 27 و40 عاًمــا، 

منهــم اثنــان مــن محافظــة تعــز، واثنــان مــن محافظــة صنعــاء، وواحــد مــن حضرمــوت، وآخــر مــن عــدن. 

بالتايل تمكن البهائيون الذين تمت مقابلتهم يف اليمن من تمثيل وجهات نظر متنوعة من حيث املنطقة 

والعمــر والنــوع االجتماعــي.
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فريــق  تعــّن عــى  أفــراد مجتمــع مهــدد تحديــات أخاقيــة ومنهجيــة، حيــث  إجــراء مقابــات مــع  يشــمل 

البحث أن يعمل بحذر للوصول إىل املجتمع ويأخذ الوقت الازم لكسب ثقة املشاركن يف البحث، وكان 

هــذا متوقًعــا يف مرحلــة تصميــم البحــث، وشــمل فريــق البحــث باحًثــا يحظــى باحــرتام وثقــه كبريــن أوســاط 

املجتمــع. أثبــت هــذا الباحــث أنــه جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة تخفيــف املخــاوف األمنيــة للمشــاركن يف البحــث 

باإلضافــة إىل توفــر وجهــة نظــر داخليــة للمجتمــع وممارســاته والتحديــات التــي يواجههــا واآلليــات التــي 

يتبناهــا ملواجهــة االضطهــاد والتهديــد.

أُجريــت املقابــات املنظمــة مــع البهائيــن يف اليمــن جنًبــا إىل جنــب مــع حلقــة نقــاش جماعيــة مركــزة مــن 

ِقبــل باحــث مــن املجتمــع البهــايئ، وأُعــدت األســئلة مــن قبــل قائــد فريــق البحــث، وتــم مشــاركة امللخصــات 

وبعض التسجيات مع قائد فريق البحث لضمان الجودة. باإلضافة إىل ذلك، أجرى قائد فريق البحث 

ُنفيــا  اثنــان  اليمــن، مــن بينهــم  ــا خــارج  مقابــات شــبه منظمــة مــع خمســة يمنيــن بهائيــن يقيمــون حاليًّ

مؤخــًرا إىل أوروبــا. وأُجريــت مقابلتــان شــبه منظمتــن مــع ممثلــن عــن البهائيــن يف األمــم املتحــدة، واثنــن 

مــن ناشــطي حقــوق اإلنســان الذيــن عملــوا مــع املجتمعــات البهائيــة يف اليمــن، ومحــاٍم يف منظمــة حقوقيــة 

غــر حكوميــة مقرهــا اليمــن. قوبلــت محــاوالت االتصــال بممثــيل الحوثيــن لاستفســار عــن محاكمــات ضــد 

ــا إىل أن ســلطات  البهائيــن ومزاعــم أخــرى باالضطهــاد بالرفــض. وفًقــا لبعــض مــن ُقوبلــوا، يعــود ذلــك جزئيًّ

الحوثين ال توثق العديد من اإلجراءات املتخذة ضد البهائين، بما يف ذلك مصادرة األموال واملمتلكات. 

التــي توثــق اإلجــراءات  تــم توفــر بعــض ســجات املحكمــة  عــى الرغــم مــن ذلــك ويف ســياق هــذا البحــث، 

ُســجلت  الحكوميــة.  غــر  واملنظمــات  البهــايئ  املجتمــع  أفــراد  مــن خــال  البهائيــن  ضــد  املتخــذة  القضائيــة 

معظــم املقابــات، ويف املقابــات التــي لــم ُتســجل دونــت ماحظــات مســتفيضة.
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داخل المجتمع البهائي اليمني

بحســب الروايــة البهائيــة، عــاش أتبــاع الديانــة البهائيــة يف اليمــن منــذ عــام 844]، عندمــا مــر حضــرة البــاب 

عــر مدينــة املخــا الســاحلية الواقعــة عــى ســاحل البحــر األحمــر اليمنــي، خــال رحلــة مــن إيــران إىل مكــة 

املكرمة لنشر رسالة الديانة البهائية. أثناء توقفه، نشر الباب تعاليمه أوساط السكان املحلين وأصبحت 

املخــا بعدهــا نقطــة انطــاق منتظمــة للبهائيــن الذيــن يحجــون مــن آســيا إىل حيفــا، ونمــا املجتمــع البهــايئ يف 
املدينــة.]4]]

بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، اســتقرت موجــة مــن املهاجريــن البهائيــن يف جنــوب اليمــن، ال ســيما حــول 

ميناء عدن، الذي كان آنذاك ثالث أكر املوائن ازدحاًما يف العالم وجذب مجموعة متنوعة من الناس.]5]] 

بعــد نشــوء جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية الشــيوعية )اليمــن الجنوبــي( أواخــر الســتينيات، ومــا 

تاهــا مــن تأميــم للممتلــكات يف ظــل الحــزب االشــرتايك، غــادر العديــد مــن البهائيــن مدينــة عــدن، وســافروا 

التــي تشــكلت عــام  الشــمايل(  )اليمــن  اليمنيــة  العربيــة  الجمهوريــة  أُعيــد توطينهــم يف  أو  أخــرى  إىل دول 

962].]6]] قالــت ســيدة بهائيــة تبلــغ مــن العمــر 85 عاًمــا ملركــز صنعــاء إنهــا انتقلــت مــع عائلتهــا مــن عــدن إىل 
محافظــة الحديــدة بســبب التغــرات يف ظــل النظــام الشــيوعي.]7]]

بهــذه الطريقــة، تــوزع أتبــاع البهائيــن عــى نطــاق واســع يف جميــع أنحــاء اليمــن أواخــر القــرن العشــرين، إال 

أن بعض البهائين بقوا يف عدن، بمن فيهم عائلة نديم السقاف.]8]] )يعيش السقاف خارج الباد، وقد 

اتهمته ســلطات الحوثين بالتجســس، وأُجريت معه مقابلة من أجل هذا التقرير(.

ووفــق الســقاف، فــإن الطائفــة البهائيــة يف اليمــن نمــت عــى مــدى العقديــن املاضيــن، بمســاعدة تقنيــات 

االتصــاالت، حيــث عــرف ألول مــرة بعــض اليمنيــن املنضمــن لهــذه الديانــة عــر اإلنرتنــت.]9]] نشــأ الجيــل 

اليمنــي  املجتمــع  اندماًجــا يف  أكــر  أصبحــوا  يمنيــن، وبالتــايل  اليمــن كمواطنــن  البهائيــن يف  مــن  األخــر 

مــن األجيــال البهائيــة الســابقة، ممــا أتــاح لهــم إيصــال معتقداتهــم بســهولة أكــر ألصدقائهــم مــن عمــوم 
الســكان.]40]

4]( محمد املحفيل وإيمان حميد، "األقليات يف اليمن: حقائق وتحديات"، ترجمة إبراهيم نجيب، منظمة إنصاف، 9]20، تم االطاع يف ] ديسمر/كانون األول 2020، 
https://insaf-ye.org/wp-content/uploads/2020/0[/English_Book-[.pdf

https://www.thestar.com/news/world/20[2/05/[2/a_brief_history_ ،20[2 5]( تيــم االمينســياك، "نبــذة تاريخيــة عــن اليمــن"، تورنتــو ســتار، 2] مايو/أيــار
of_yemen.html

6]( املصدر نفسه.

7]( امرأة بهائية، مقابلة عر اإلنرتنت مع باحث بهايئ، 25 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

8]( نديم السقاف، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 28 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

9]( املصدر نفسه.

40( رجل بهايئ، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، 28 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

https://insaf-ye.org/wp-content/uploads/2020/03/English_Book-1.pdf
https://www.thestar.com/news/world/2012/05/12/a_brief_history_of_yemen.html
https://www.thestar.com/news/world/2012/05/12/a_brief_history_of_yemen.html
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وبحســب البهــايئ البــارز وليــد عيــاش فــإن الحــرب املســتمرة يف اليمــن لعبــت دوًرا يف دفــع النــاس إىل الديانــة 

البهائيــة؛ إذ أدى قمــع البهائيــن عــى نطــاق واســع يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون إىل اهتمــام 

الصــراع  أشــكال  الســام ورفضهــا جميــع  البهائيــة عــى  الديانــة  تركيــز  إن  بهــم ألول مــرة. وقــال  اليمنيــن 
اجتــذب موجــة جديــدة مــن التابعــن إىل هــذه الديانــة بنــاء عــى هــذه األســس، منهــم عيــاش نفســه.]]4]

املؤسسات البهائية والخدمات االجتماعية

خــال فــرتة االضطهــاد الحــايل التــي يتعرضــون لهــا يف اليمــن، أوقــف البهائيــون تجمعاتهــم وأنشــطتهم. 

عــادة مــا تســاعد التجمعــات والهيــاكل املجتمعيــة البهائيــة يف توحيــد وتنظيــم حيــاة أتبــاع الديانــة البهائيــة. 

أكــر تجمــع  التابعــن.  أحــد منــازل  يوًمــا يف  املحليــة كل 9]  البهائيــة  املجتمعــات  للعــرف، تجتمــع  ووفًقــا 

للبهائيــن يقــام خــال عيــد الرضــوان]42] يف أبريل/نيســان، والــذي تجــري فيــه االنتخابــات الســنوية للمحافــل 

الروحيــة املحليــة، ويتألــف كل محفــل محــيل مــن تســعة أشــخاص بالغــن يمثلــون املجتمــع ويتعاملــون مــع 

شــؤون أفــراده.

يف اليمــن، تنّســق وتنظــم عــدة محافــل روحانيــة محليــة واملحفــل الروحــاين الوطنــي عمــل املنظمــات البهائيــة 

املختلفــة يف البــاد طبًقــا للســقاف، عضــو الهيئــة الوطنيــة. وبحســب املتحــدث الرســمي للبهائيــن يف اليمــن 

عبداللــه العلفــي فــإن أوىل املحافــل املحليــة أُنشــئت يف صنعــاء عــام ]96] وعــدن عــام 962]. ويرّجــح العلفــي 

األول  الوطنــي  املحفــل  تأســس  املــايض.]]4]  القــرن  قبــل ذلــك، تحديــًدا يف خمســينيات  أُنشــئت  املحافــل  أن 

والوحيــد يف اليمــن بصنعــاء عــام 984].]44] واجتمعــت جميــع املحافــل املحليــة يف اليمــن تحــت هــذا املحفــل 

الوطنــي عــى الرغــم مــن االنقســامات السياســية يف البــاد.

تجري االنتخابات لعضوية املؤسسات البهائية عر االقرتاع السري )ولكن ال ُيسمح بالحمات االنتخابية 

أو  انتخــاب،  أو  ترشــيح،  نظــام  أي  مــن  “خاليــة  البهائيــة  االنتخابــات  فــإن  النحــو،  هــذا  وعــى  العلنيــة(، 

استطاع، أو دعاية”.]45] يعتر عمل العضو يف املؤسسات البهائية، حال انتخابه، واجًبا روحيًّا ال ينبغي 

]4( وليد عياش، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 25 أكتوبر/تشرين األول 2020.

42( يســتمر عيــد الرضــوان، وهــو العيــد البهــايئ األكــر قدســية، ملــدة 2] يوًمــا يف نهايــة أبريل/نيســان وبدايــة شــهر مايو/أيــار. يحتفــل البهائيــون حــول العالــم يف هــذا العيــد 
بالذكــرى الســنوية لأليــام التــي قضاهــا بهــاء اللــه مــع أتباعــه عــى طــول نهــر دجلــة يف بغــداد بعــد أن أعلــن أنــه رســول اللــه. بهــاء اللــه أطلــق عــى املــكان الــذي تجمعــوا فيــه 
https://news.bahai.org/ ،20[7 بـ"الرضــوان" أي الجنــة. انظــر: "احتفــال عيــد الرضــوان يف جميــع أنحــاء العالــم،" خدمــة األخبــار البهائيــة العامليــة، 7 مايو/أيــار

/story/[[66

]4( عبدالله العلفي، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

https://bahai.media/File:First_NSA_ ،202[ تــم االطــاع يف 2 فراير/شــباط ،Baha'i Media "،[984 44( انظــر: "أول محفــل روحــاين وطنــي يف اليمــن، عــام
of_Yemen,_[984.png

https://universalhouseofjustice.bahai.org/electoral-  ،2020 األول  ديســمر/كانون   7 يف  االطــاع  تــم  األعظــم،  العــدل  بيــت  االنتخابيــة"،  45( "العمليــة 
process

https://news.bahai.org/story/1166/
https://news.bahai.org/story/1166/
https://news.bahai.org/story/1166/
https://bahai.media/File:First_NSA_of_Yemen,_1984.png
https://bahai.media/File:First_NSA_of_Yemen,_1984.png
https://universalhouseofjustice.bahai.org/electoral-process
https://universalhouseofjustice.bahai.org/electoral-process
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األعــى، ومقــره حيفــا،  البهائيــة  الســلطة  األعظــم،  العــدل  بيــت  زيــارة  البهائيــون عــى  ُيشــجع  رفضــه.]46] 
ولكن هذا الحج صعب للغاية بالنسبة للبهائين املقيمن يف اليمن.]47]

الخدمــة االجتماعيــة هــي القاســم املشــرتك بــن املجتمعــات البهائيــة يف جميــع أنحــاء العالــم. عــى ســبيل 

املثــال، مــن الطبيعــي أن تجــد نســاء بهائيــات يعلمــن نســاء أخريــات الخياطــة والقــراءة والكتابــة.]48] ُنظمــت 

بعــض املبــادرات االجتماعيــة البهائيــة عــى نطــاق أوســع يف اليمــن، وأحــد األمثلــة عليهــا هــو مشــروع ينفــذ يف 

تعز لتعليم أفراد األقلية املهمشة أو املهمشن. وعادة ما ُتنفذ هذه األنشطة بالتنسيق مع املنظمات غر 

الحكومية البهائية، مثل مؤسسة نداء للتعايش والبناء، ومؤسسة التميز للتنمية والتي تركز عى بناء 

الوعي بن الشــباب حول قضايا مثل الســام واملصالحة وتنمية املجتمع والرعاية االجتماعية.

هــذه املحافــل البهائيــة غــر مســجلة لــدى الدولــة، لكنهــا تنفــذ مشــاريعها بالتنســيق مــع مؤسســات الدولــة، 

مــن خــال املنظمــات غــر الحكوميــة البهائيــة املســجلة لــدى الدولــة. تحصــل هــذه املنظمــات غــر الحكوميــة 

البهــايئ.  بالصنــدوق  يســمى  مــا  ِقبــل  مــن  ُتمــّول  البهائيــة  املحافــل  أن  إال  املانحــن،]49]  مــن  التمويــل  عــى 

االجتماعيــة.  واملبــادرات  البهــايئ  املجتمــع  احتياجــات  لدعــم  الصنــدوق  هــذا  يف  البهائيــون  األفــراد  يســاهم 

اليمنــي، توفــر املحافــل عــادًة خدمــات غــر مكلفــة تقــدم  البهــايئ  املاليــة للمجتمــع  املــوارد  نظــًرا ملحدوديــة 

بشكل أسايس من ِقبل متطوعن. يف بعض األحيان، ترتب املنظمات غر الحكومية البهائية عمل خراء 

متطوعــن لتلبيــة االحتياجــات التنمويــة ملجتمــع معــن.

بعد فرتة وجيزة من تدخل التحالف الذي تقوده السعودية أواخر مارس/آذار 5]20، حاولت املجتمعات 

البهائية يف عمران وصنعاء إنشاء مدرسة لتلبية االحتياجات التعليمية للمجتمع املحيل. توقف املشروع 

إثــر اعتقــال أو محاولــة اعتقــال البهائيــن املشــاركن يف هــذا العمــل. يف عــام 8]20، حظــرت  عــام 7]20، 

محكمــة يديرهــا الحوثيــون جميــع املؤسســات البهائيــة واألنشــطة االجتماعيــة يف مناطــق ســيطرتهم، كجــزء 

مــن القــرار القضــايئ الــذي قــىض بإعــدام البهــايئ اليمنــي حامــد بــن حيــدرة، حســبما قــال الســقاف.]50] )ملزيــد 

مــن املعلومــات، انظــر اضطهــاد البهائيــن وقضيــة حامــد بــن حيــدرة(.

46( املصدر نفسه.

47( نديم السقاف، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 28 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

48( امرأة بهائية، مقابلة عر اإلنرتنت مع باحث بهايئ، 25 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

49( نديم السقاف، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 28 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

50( املصدر نفسه.
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البهائيون يف املجتمع اليمني األوسع

يعرتفــون  أتباعهــا  أن  يعنــي  مــا  وألوهيتهــا،  ووحدتهــا  األديــان  بصحــة جميــع  البهائيــة  العقيــدة  تعــرتف 

يف  البهائيــن  حــول  الشــكوك  بعــض  تهدئــة  عــى  ذلــك  يســاعد  ويحرتمونهمــا.  محمــد  ونبيــه  باإلســام 

نبيهــا  لهــا  متفــردة  ديانــة  البهائيــة  العقيــدة  فــإن  ذلــك  مــن  الرغــم  وعــى  أنــه  إال  اإلســامية،  املجتمعــات 

اختــارت دولــة  إذا  اإلســام.  ُيعــد ردة يف  البهائيــة  الديانــة  اعتنــاق  فــإن  وطقوســها ومعتقداتهــا، وبالتــايل 
خطــرة.]]5] قانونيــة  تداعيــات  البهائيــون  يواجــه  أن  فيمكــن  بهــا  الخاصــة  الــردة  قوانــن  تطبيــق  مســلمة 

اعُتقــل البهــايئ اليمنــي البــارز وليــد عيــاش عــدة مــرات بســبب انتمائــه الدينــي قبــل نفيــه إىل لوكســمبورغ يف 

ــا مؤثــًرا يف منطقــة  يوليو/تمــوز املــايض. قبــل اعتناقــه املذهــب البهــايئ كان عيــاش ضابًطــا عســكريًّا وزعيًمــا قبليًّ

بنــي مطــر التــي تبعــد حــوايل 0] كيلومــرًتا غــرب مدينــة صنعــاء. اعتنــق عيــاش الديانــة البهائيــة عــام 2006 

إعجاًبــا بقيمهــا اإلنســانية، وقــد ُصــدم والــدا عيــاش بهــذا االختيــار وشــعرا بــأن ابنهمــا ســيدمر حياتــه. تخــى 

عيــاش بعدهــا عــن رتبتــه العســكرية العاليــة ألنهــا ال تتمــاىش مــع القيــم البهائيــة، كمــا أن عقيدتــه الجديــدة 

بينهــم  آخــرون مــن قبيلتــه حــذوه وكان مــن  أفــراد  أعــى مكانــة. حــذا  ــا  أن يصبــح زعيًمــا قبليًّ حرمتــه مــن 
شــقيقه أكــرم وانضمــوا إىل الديانــة البهائيــة، ولكــن زوجــة عيــاش مــا تــزال مســلمة.]52]

أجــرى مركــز صنعــاء مقابــات مــع العديــد مــن اليمنيــن الذيــن انضمــوا إىل الديانــة البهائيــة، اثنــان منهــم 

كانــا مــن الســنة، وواحــد مــن الشــيعة الزيديــن، وآخــر مــن اإلثنــي عشــرية الشــيعية، وآخــر كان ملحــًدا يف 

الســابق. قــال جميعهــم إنهــم انجذبــوا إىل الديــن البهــايئ بســبب مبادئــه األساســية مثــل التأكيــد عــى وحــدة 

اإلنســانية واملســاواة املطلقــة بــن الجنســن والتــي تتناســب مــع العصــر الحديــث. كمــا أنهــم يعتقــدون أن 

حضــرة بهــاء اللــه كان فقــط واحــًدا مــن العديــد مــن الرســل الذيــن ســيأيت البعــض منهــم يف املســتقبل. كمــا 

يؤكــد هــؤالء البهائيــون أن دينهــم ال يتعــارض مــع اإلســام، عــى الرغــم مــن حقيقــة أن املســلمن يعتقــدون 

أن محمد هو خاتم األنبياء. قال املشاركون أيًضا إن الدين البهايئ هو ببساطة دين جديد يناسب العصر 
الحــايل.]]5]

من أكر التحديات التي تواجه البهائين الجدد يف اليمن هو ردود فعل عائاتهم، حيث روى األشخاص 

األوىل مقاومــة  الدرجــة  مــن  األســرة  أفــراد  فيهــا  أظهــر  التــي  الحــاالت  مــن  العديــد  تمــت مقابلتهــم  الذيــن 

كبــرة لقرارهــم االنضمــام إىل الديانــة البهائيــة وحاولــوا دفعهــم لتغيــر رأيهــم. أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم 

طّلــق زوجتــه يف نهايــة األمــر ألن عائلتهــا أصــرت عــى أنهــا ال تســتطيع االســتمرار يف العيــش مــع شــخص 

https://hafryat.com/ar/blog/%D  ،20[9 مايو/أيــار   8 حفريــات،  بـ"الــردة"،  اتهامهــم  حتــى  الرســمي  االعــرتاف  مــن  مصــر:  يف  "البهائيــون  شــفيق،  ]5( كريــم 
8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8[%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B[-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B[%D8%A7%D9%8[-%D8%A7%D9%84%D8%B[%D8%B[%
D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-

%D8%A7%D9%84%D8%B[%D8%AF%D9%9[%D8%A9

52( وليد عياش، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 25 أكتوبر/تشرين األول 2020.

]5( بهائيون يمنيون، مقابلة جماعية عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، ]] نوفمر/تشرين الثاين 2020.

https://hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%91%D8%A9
https://hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%91%D8%A9
https://hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%91%D8%A9
https://hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%91%D8%A9
https://hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D9%91%D8%A9
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غــر مســلم.]54] قــال شــخص آخــر إن زوجتــه تركــت منزلهــا وبقيــت يف منــزل أســرتها بعــد أن اعتنــق الديانــة 

البهائيــة يف محاولــة إلجبــاره عــى تغيــر رأيــه. وعندمــا أدركــت أنــه لــن يمتثــل ملطالبهــا، عــادت إىل املنــزل، 
وقــال إن عائلتهــا ال تعــرف بعــد أنــه بهــايئ.]55]

لــم يواجهــوا عــداوة مــن  الحــرب  قبــل  أنهــم  أجــرى مركــز صنعــاء مقابــات معهــم  الذيــن  البهائيــون  ذكــر 

املجتمــع اليمنــي بشــكل عــام، ويف الحقيقــة لــم يكــن معظــم اليمنيــن عــى درايــة بالديانــة البهائيــة بشــكل 

الســنوات  يف  ملحــوظ  بشــكل  ازداد  البهائيــة  بالديانــة  الوعــي  فــإن مســتوى  خــاص.]56] وبحســب عيــاش، 

الســت املاضيــة، إثــر اضطهــاد الحوثيــن املمنهــج للبهائيــن. كان لهــذا الوعــي املتزايــد تأثــر ســلبي يف بعــض 

النواحي، يتمثل يف اضطهاد املجتمعات البهائية وإثارة الشكوك حولها، وهو ما جعل اليمنين يخافون 

االقــرتاب منهــم؛ خشــية عقــاب الســلطة بتهمــة ارتباطهــم بالبهائيــن، هــذه الوصمــة االجتماعيــة دفعــت 
بعــض البهائيــن إلخفــاء هويتهــم الدينيــة.]57]

املرأة البهائية

بشــكل عام، تواجه النســاء اللوايت يفكرن يف اعتناق الديانة البهائية معارضة أقوى من عائاتهن مقارنة 

بالرجــال. قالــت امــرأة بهائيــة تبلــغ مــن العمــر 20 عاًمــا ملركــز صنعــاء إن معظــم األســر اليمنيــة تعتقــد أن 

الدخــول يف ديــن آخــر مــن شــأنه أن يجلــب العــار لهــا. يف إحــدى الحــاالت، دفعــت عائلــة ابنتهــا للــزواج بعــد 

أســبوعن مــن إعــان دخولهــا الديانــة البهائيــة.]58] قالــت امــرأة بهائيــة أخــرى، تبلــغ مــن العمــر 25 عاًمــا، 

إن والدتهــا هــددت بإنهــاء عاقتهمــا إذا أصبحــت بهائيــة، وبالتــايل أصبحــت هــذه املــرأة تخفــي معتقداتهــا 

الدينيــة عــن أســرتها.]59] وبشــكل عــام، تواجــه الشــابات اللــوايت يفكــرن يف أن يصبحــن بهائيــات عوائــق كبــرة 

بشــكل خــاص مــن عائاتهــن، ويمكــن أن يتعرضــن لإليــذاء الجســدي.

املعاملــة والتنمــر والتحــرش مــن معلميهــا  أنهــا تعرضــت لســوء  العمــر 20 عاًمــا  تبلــغ مــن  ذكــرت بهائيــة 

وزمائهــا يف إحــدى الجامعــات بصنعــاء حــن أدركــوا أنهــا بهائيــة، وأوضحــت أن زمياتهــا يف العمــل كــن 

أكــر تســامًحا مــع األمــر، يف حــن اعترهــا الرجــال الذيــن عملــت معهــم عــى أنهــا “امــرأة رخيصــة وســهلة” 

االرتبــاط  لذلــك يخشــن  العــار،  اليمنيــات يخشــن  الشــابات  أن جميــع  ألنهــا غــرت معتقدهــا. وأضافــت 

بالبهائيــن بــأي شــكل مــن األشــكال، ألن هــذه العاقــة قــد تــؤدي إىل ماحقتهــن أو اعتقالهــن أو التشــهر 
بهــن مــن ِقبــل ســلطات الحوثيــن.]60]

54( رجل بهايئ، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، 9 نوفمر/ تشرين الثاين 2020.

55( رجل بهايئ، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، 4 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

56( املصدر نفسه.

57( امرأة بهائية، مقابلة عر اإلنرتنت مع باحث بهايئ، 0] يناير/كانون الثاين ]202.

58( املصدر نفسه.

59( بهائيون يمنيون، مقابلة جماعية عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، ]] نوفمر/تشرين الثاين 2020.

60( امرأة بهائية، مقابلة عر اإلنرتنت مع باحث بهايئ، 0] يناير/كانون الثاين ]202.
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اعتنــاق  البهائيــة بعــد تســعة أشــهر مــن  الديانــة  العمــر 5] عاًمــا اعتناقهــا  تبلــغ مــن  أعلنــت ســيدة بهائيــة 

زوجهــا وواجهــت معارضــة مــن أهلهــا، ومــا زاد مــن تعقيــد املوقــف هــو أن والدهــا إمــام شــيعي زيــدي. ويف 

حن خف الشجار بينها وعائلتها حول هذا األمر، إال أن عاقتها مع عائلتها اختلفت عما كانت عليه.]]6] 

للطــاق مــن  إنهــا تعرضــت لضغــوط مــن عائلتهــا  بهــايئ ملركــز صنعــاء  امــرأة مســلمة متزوجــة مــن  قالــت 

زوجهــا. كمــا ذكــرت أن االختــاف بــن األديــان، وخاصــة اختــاف فــرتات الصيــام،]62] يســبب لهــا إزعاًجــا مــن 

بعــض األمــور العمليــة.

البهائيــن  أبنــاء  املتوقــع أن يختــار  الديانــات األخــرى. مــن  بالــزواج مــن  لتابعيهــا  البهائيــة  العقيــدة  تســمح 

ــا. إذا  دينهــم عنــد بلــوغ الخامســة عشــر مــن العمــر، فعنــد بلوغهــم هــذا الســن ُيعتقــد أنهــم ناضجــون روحيًّ

اختــار األبنــاء الديانــة البهائيــة يجــب عليهــم التســجيل كأعضــاء شــباب يف الديانــة.]]6] ذكــر األشــخاص الذيــن 

تمــت مقابلتهــم أن الــزواج هــو أحــد الصعوبــات األساســية التــي يواجههــا الشــباب البهائيــون. أمــا بالنســبة 

للنســاء الــايت اعتنقــن الديانــة البهائيــة، فقــد يكــون العثــور عــى زوج بهــايئ أمــًرا صعًبــا يف مجتمــع محافــظ 

حيــث عــادة مــا يكــون الــزواج مخطًطــا لــه، وليــس مــن املتوقــع أن تقــوم املــرأة باختيــار زوجهــا بحريــة. الجديــر 

بالذكــر أن البهائيــن ال يشــجعون الــزواج املخطــط لــه.

قبــل الحــرب، كان عــى النســاء البهائيــات الراغبــات يف الــزواج التعامــل مــع العــدد املحــدود مــن الرجــال 

البهائيــن املتوفريــن للــزواج. أمــا خــال الحــرب فقــد ازدادت العقبــات املتعلقــة بالــزواج التــي تواجــه الرجــال 

والنساء عى حد سواء فقمع الحوثين يف الشمال والتهديدات األمنية يف الجنوب منعت البهائين من 
التجمــع لاحتفــال أو ممارســة األنشــطة املجتمعيــة.]64]

لتحقيــق الــزواج، تشــرتط الديانــة البهائيــة قبــول العــروس والعريــس وآبائهــم وأمهاتهــم، وهــذا مــا يســمى 

“قبــول الســتة”، ويمثــل هــذا الشــرط عقبــة أخــرى كبــرة أمــام الــزواج.]65] قــال رجــل بهــايئ يبلــغ مــن العمــر 

40 عاًمــا إنــه كان محظوًظــا ألن والــدي خطيبتــه -وهــي امــرأة مســلمة- قبلــوا زواجــه بابنتهــم رغــم رفــض 
شــقيقها.]66]

]6( امرأة بهائية، مقابلة عر اإلنرتنت مع باحث بهايئ، 0] يناير/كانون الثاين ]202.

62( امرأة بهائية، مقابلة عر اإلنرتنت مع باحث بهايئ، 2 فراير/شباط ]202.

https://www.bahai.org/library/  ،202[ مــارس/آذار   [[ يف  االطــاع  تــم  العامــة،  األمانــة  إدارة  األعظــم،  العــدل  "بيــت  الروحــي،  النضــج  ســن  ]6( رســالة حــول 
   authoritative-texts/the-universal-house-of-justice/messages/[98504[[_00[/[#[4827[[98

64( امرأة بهائية، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ]] يناير/كانون الثاين ]202.

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/bahai/living/marriage_[. ،202[ 65( "البهائيــة: الــزواج والطــاق،" بــي بــي يس، تــم االطــاع يف 4 فراير/شــباط
shtml

66( بهائيون يمنيون، مقابلة جماعية عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، ]] نوفمر/تشرين الثاين 2020.

https://www.bahai.org/library/authoritative-texts/the-universal-house-of-justice/messages/19850411_001/1#148273398
https://www.bahai.org/library/authoritative-texts/the-universal-house-of-justice/messages/19850411_001/1#148273398
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/bahai/living/marriage_1.shtml
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/bahai/living/marriage_1.shtml
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الجوانب املالية للبهائيني

يجــب عــى كل محفــل بهــايئ )محــيل ووطنــي( إنشــاء صنــدوق بهــايئ مســتقل، يســمى أحياًنــا “الصنــدوق 

البهــايئ”، ويديــره أحــد أعضــاء املحفــل. ُيمــول الصنــدوق بمســاهمات مــن املجتمــع البهــايئ املحــيل ويف بعــض 

الحاالت، من املؤسســات البهائية داخل اليمن. وتســتخدم أموال الصندوق يف مبادرات مختلفة، بما يف 

ذلــك دعــم البهائيــن املحتاجــن وتمويــل مشــاريع التنميــة وجهــود اإلغاثــة الطارئــة للمجتمــع املحــيل. تراقــب 

املحافــل املحليــة والوطنيــة نفقــات صناديقهــا وتديــر إنفاقهــا.

روى أحــد البهائيــن الذيــن تمــت مقابلتهــم كيــف زوده الصنــدوق البهــايئ باملــال لفتــح متجــر جديــد حــن 

أصبــح عاطــًا عــن العمــل بعــد مصــادرة ســلطات الحوثيــن متجــره.]67] لكــن هــذه الصناديــق ال تقــدم عــادة 

رواتــب شــهرية للعاطلــن مــن البهائيــن، عــى الرغــم مــن حقيقــة أن الكثــر مــن البهائيــن قــد ُطــردوا مــن 

أعمالهــم أو لــم يعــروا عــى عمــل ألن املنظمــات غــر الحكوميــة والشــركات ورجــال األعمــال يخشــون أن أي 
اتصــال أو تعامــل مــع املجتمــع البهــايئ ســوف يجــذب انتبــاه ســلطات الحوثيــن.]68]

إحدى املمارسات الشائعة هي املساهمة بالعقارات واألرايض الوقفية لصالح الديانة البهائية ومجتمعها 

لــي ترثهــا وتديرهــا املحافــل البهائيــة. ونتيجــة لهــذه اآلليــة أصبــح للبهائيــة يف اليمــن أوقافهــا الخاصــة مــن 
األرايض واملنــازل.]69]

يف أغســطس/آب 6]20، اعتقلــت ســلطات الحوثيــن عــدًدا مــن البهائيــن، كان مــن بينهــم صدفــة مســؤول 

صندوق بهايئ. صادرت سلطات الحوثين يف املداهمة ]5 ألف دوالر أمريي وعدًدا من أجهزة الحاسوب 

ممتلــكات  بالتفصيــل  توضــح  التــي  والعقــارات  األرايض  ملكيــة  وســندات  القانونيــة  والوثائــق  املحمولــة 

اســتولت  الحــن  ذلــك  املمتلــكات.]]7] ومنــذ  هــذه  الشــرطة مصــادرة  توثــق  لــم  العقــارات.]70]  مــن  البهائيــن 

ســلطات الحوثيــن عــى منزلــن عــى األقــل للبهائيــن، أحدهمــا يف صنعــاء واآلخــر يف الحديــدة. )أحدهــم 

منــزل نديــم الســقاف الــذي تمــت مصادرتــه يف ]] ســبتمر/أيلول 7]20(. وأصــدرت ســلطات الحوثيــن بعــد 
ذلــك وثائــق قانونيــة تــرر هــذه املصــادرة.]72]

67( رجل بهايئ، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 7 يناير/كانون الثاين ]202.

68( رجل بهايئ، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

69( نديم السقاف، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط 2020

70( بهائيون يمنيون، مقابلة جماعية عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، ]] نوفمر/تشرين الثاين 2020.

]7( املصدر نفسه.

72( رجل بهايئ، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، 28 نوفمر/تشرين الثاين 2020.
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اعرتاف الدولة

ــا بالديانــة البهائيــة، ممــا مكــن أتباعهــا مــن الحصــول عــى وثائــق  قبــل الحــرب، اعرتفــت الدولــة اليمنيــة جزئيًّ

رسمية. عى سبيل املثال، عندما سجل نديم السقاف شهادة مياد طفله قبل الحرب، كتب “البهائية” 

يف خانة ديانة والدي الطفل. وبحسب ما يقال، ظل هذا ممكًنا حتى عام 4]20.]]7] خال النزاع الحايل، 

عندمــا حــاول بهــايئ يف صنعــاء تســجيل ديانتــه يف شــهادة ميــاد طفلــه، رفــض املســؤولون الحوثيــون بشــدة 

وســجلوه كمســلم.]74] عــادة مــا ُيســجل الــزواج البهــايئ لــدى الدولــة بعــد االحتفــال الدينــي، كمــا هــو الحــال 

لــدى مؤسســات الدولــة. أمــا إذا كان كا  بالنســبة للزيجــات اإلســامية. كمــا يتــم تســوية حــاالت الطــاق 

الوالديــن بهائيــن، فعــادة مــا ُتحــل قضايــا حضانــة األطفــال يف املحفــل البهــايئ.

فــا يشــرتط ذكــر ديانتــك أو طائفتــك فيهــا.  الشــخصية(،  )البطاقــات  الوطنيــة  الهويــة  بالنســبة لبطاقــات 

ديــن  إىل  يشــرون عــادًة  الهويــة  بطاقــات  إصــدار  املســؤولن عــن  الحكوميــن  املســؤولن  إن  الســقاف  قــال 

الشــخص عــى أنــه مســلم، ألن هــذا ينطبــق عــى األغلبيــة الســاحقة مــن اليمنيــن. كمــا ال تشــرتط شــهادات 

الوفــاة ذكــر االنتمــاء الدينــي فيهــا. يمنــع البهائيــون نقــل جثــة املتــويف ملســافة يتعــدى الوصــول إليهــا أكــر مــن 

ســاعة واحــدة مــن مــكان وفــاة الشــخص.]75] لذلــك وعــى الرغــم مــن أن البهائيــن لديهــم مقابرهــم الخاصــة 

يف صنعــاء وعــدن ومــدن كبــرة أخــرى، قــد يدفــن أتباعهــم يف مقابــر أخــرى إذا لــم تكــن هنــاك مقــرة بهائيــة 

قريبــة.

]7( نديم السقاف، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

74( رجل بهايئ، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

75( بهــاء اللــه، وشــوقي أفنــدي، وبيــت العــدل األعظــم، "دفــن البهائيــن والقوانــن ذات الصلــة"، مــن إعــداد قســم األبحــاث يف بيــت العــدل األعظــم، دار النشــر البهائيــة 
https://bahai-library.com/compilation_bahai_burial_laws  ،2020 األســرتالية، 

https://bahai-library.com/compilation_bahai_burial_laws
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قبــل الحــرب الحاليــة وانتفاضــة عــام ]]20، كانــت عاقــة البهائيــن يف اليمــن بنظــام الرئيــس الســابق عــيل 

عبداللــه صالــح ســلمية نســبيًّا. قــال بهــايئ يبلــغ مــن العمــر 85 عاًمــا يعيــش يف اليمــن منــذ 60 عاًمــا ملركــز 

نشــأت خــال  اليمــن  شــمال  البهائيــة يف  الطائفــة  التــي واجهتهــا  الوحيــدة  الرئيســية  املشــاكل  إن  صنعــاء 

الحــرب العراقية-اإليرانيــة يف الثمانينيــات، حيــث أصبــح البهائيــون خــال تلــك الفــرتة موضــع شــك بســبب 
أصولهــم الفارســية، ولكــن الســلطات اليمنيــة فهمــت يف النهايــة أن البهائيــن لــم يكونــوا داعمــن إليــران.]76]

أغلــب  يف  بحريــة  معتقداتهــم  بممارســة  السياســة  يف  تتدخــل  لــم  دينيــة  أقليــة  كونهــم  للبهائيــن  ُســمح 

األحيــان.]77] ويف حالــة اســتثنائية واحــدة، عــام 2008، اعتقــل مكتــب األمــن القومــي خمســة بهائيــن لنحــو 

أربعة أشهر بناء عى شكوك حول صاتهم بإيران. جاءت هذه االتهامات يف فرتة شهدت توتًرا بن إيران 

وصالــح، الــذي اعتقــد مســؤولو اســتخباراته أن الطائفــة البهائيــة هــي خليــة إيرانيــة، ممــا أدى إىل تشــديد 

قيود اإلقامة عى البهائين غر اليمنين يف الباد. يف ذلك الوقت اتهمت شخصيات دينية محافظة من 

حــزب اإلصــاح اإلســامي الــذي ُيعتــر الحوثيــون تهديــًدا مباشــًرا لهــم، البهائيــن بالتعــاون مــع إيــران لدعــم 
قــوات الحوثيــن ضــد الجيــش اليمنــي يف صعــدة.]78]

مــدين  تحالــف  الباحثــة يف مركــز صنعــاء، والتــي كانــت يف عــام 2008 عضــًوا يف  اللهبــي،  بلقيــس  قالــت 

مكــرس للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، إن اســتهداف البهائيــن يف هــذه الفــرتة كان جــزًءا مــن حملــة أكــر ضــد 

األقليــات الدينيــة، بمــا يف ذلــك اإلســماعيلين واالثنــي عشــرين، وشــنها أحمــد عــيل صالــح قائــد الحــرس 

الجمهــوري وابــن شــقيق الرئيــس الســابق يحيــى صالــح قائــد قــوات األمــن املركــزي حينــذاك.

صــودرت ممتلــكات عــدد مــن البهائيــن غــر اليمنيــن الذيــن اســُتهدفوا يف الحملــة بســبب صاتهــم املزعومــة 

بإيــران وطــردوا مــن اليمــن، كمــا غــادر بهائيــون غــر يمنيــن آخريــن اليمــن بســبب مضايقــات قــوات األمــن 
لهــم، بحســب ســماح ســبيع، املحاميــة يف منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ومقرهــا اليمــن.]79]

كان وليــد عيــاش واحــًدا مــن خمســة يمنيــن بهائيــن اعتقلــوا عــام 2008. وقــال ملركــز صنعــاء إنــه لــم يتعــرض 

ألي سوء معاملة أثناء اعتقاله، رغم أنه ُسجن مع موالن للحوثين تعرضوا للتعذيب املستمر. أُفرج عن 

املعتقلن الخمســة بعد أن أوضح املحفل البهايئ الوطني أن البهائين ممنوعون من التدخل يف السياســة.

76( امرأة بهائية، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، 25 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

77( وليد عياش، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 25 أكتوبر/تشرين األول 2020.

78( املصدر نفسه.

79( سماح سبيع، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ]2 يناير/كانون الثاين ]202.
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قضية حامد بن حيدرة

البهائيــن يف  املمنهــج ضــد  إال أن االضطهــاد  الدينيــة،  املتقلبــة لألقليــات  املضايقــات  الرغــم مــن هــذه  عــى 

اليمــن لــم يبــدأ بشــكل جــدي إال بســجن وتعذيــب الشــخصية البهائيــة البــارزة حامــد بــن حيــدرة. هاجــر والــدا 

بــن حيــدرة مــن إيــران إىل اليمــن عــام 954]، وعاشــا يف ســقطرى التــي ولــد فيهــا بــن حيــدرة عــام 964]. عمــل 

بــن عــيل آل عفــرار املهــري آخــر ســاطن ســلطنة املهــرة وســقطرى.]80]  لــدى الســلطان عيــى  والــده طبيًبــا 

عندمــا تشــكلت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية عــام 967] وُضمــت محافظــات اليمــن الجنوبيــة، 

املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  بــن حيــدرة وعائلتــه يف عجمــان،  توطــن  أُعيــد  ســقطرى،  ذلــك  بمــا يف 

الحاليــة.]]8] أُصــدرت جــوازات ســفر ألفــراد أســرة بــن حيــدرة عنــد إنشــاء دولــة اإلمــارات عــام ]97].

عاد بن حيدرة إىل اليمن عام ]99]، أي بعد عام واحد من الوحدة اليمنية، وعاش بن اليمن واإلمارات 

حتى عام 997]، إىل أن قرر االستقرار بشكل دائم يف سقطرى حيث عمل كمقاول هنديس.

بلحــاف  أثنــاء عملــه يف منشــأة  بــن حيــدرة  القومــي  األمــن  اعتقــل جهــاز  األول ]]20،  يف ديســمر/كانون 

للغــاز الطبيعــي املســال بمحافظــة شــبوة، وأُخفــي قســًرا لتســعة أشــهر. قــال بــن حيــدرة ملركــز صنعــاء إن 

اعتقالــه كان نتيجــة تأثــر املتشــددين يف حــزب اإلصــاح، الحــزب الــذي بــرز بعــد انتفاضــة ]]20 التــي أدت 

إىل نهايــة حكــم صالــح. نــدد الســلفيون داخــل الحــزب بالبهائيــن يف املســاجد واإلعــام لتنظيمهــم مؤتمــر 

شــبابي بصنعــاء يف ســبتمر/أيلول ]]20. وبحســب بــن حيــدرة، تلقــت األجهــزة األمنيــة باغــات بمشــاركته 

يف االجتماع. وقال ملركز صنعاء إنه لعب دوًرا يف التجمع، حيث قام بدعوة الشباب اليمني من مختلف 

املــدن واملناطــق.

وقــال بــن حيــدرة إنــه اعتقــل بعنــف مــن قبــل مجموعــة كبــرة مــن رجــال األمــن وكأنــه مجــرم خطــر، ونقلــوه 

إىل ســجن األمــن القومــي يف صنعــاء، حيــث وضــع يف الزنزانــة االنفراديــة وُعــذب بوحشــية. اعتــر معتقلــوه 

أنــه  بــن حيــدرة عــى  ُيشــار إىل  البهــايئ ديًنــا ســريًّا وخطــًرا مرتبًطــا بإســرائيل. وأثنــاء احتجــازه كان  الديــن 

مواطــن إيــراين، رغــم أنــه ولــد يف اليمــن، وأملــح معتقليــه إىل أنــه جاســوس.

وأضــاف إنــه بعــد أســبوعن مــن التعذيــب وســوء املعاملــة، أُجــر عــى وضــع بصمــة إصبعــه عــى 6] صفحــة 

ــا جنــد الشــباب للقتــال يف صفــوف  فارغــة تــم ملؤهــا الحًقــا بـ”االعرتافــات”، مثــل أنــه كان جاسوًســا إيرانيًّ

الحوثيــن بمحافظــة صعــدة وكان يحــاول إقامــة وطــن للبهائيــن يف ســقطرى.

بعد تسعة أشهر من السجن يف سجون األمن القومي، ُنقل بن حيدرة إىل إدارة البحث الجنايئ بصنعاء 

ووجهــت إليــه تهمــة تهديــد األمــن القومــي. وهنــاك، تمكــن مــن االتصــال بأســرته ألول مــرة وإباغهــم أنــه مــا 

  http://www.bahaiye.org/AR/About/Default.aspx ،202[ 80( "البهائيون يف اليمن"، تم االطاع يف 29 يناير/كانون الثاين

]8( كمال حيدرة، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 22 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

http://www.bahaiye.org/AR/About/Default.aspx
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يــزال عــى قيــد الحيــاة، وبعــد ذلــك بوقــت قصــر، ســيطرت قــوات الحوثيــن عــى صنعــاء والســجن. قــال بــن 

حيــدرة إن الحوثيــن أظهــروا تفهمهــم يف البدايــة وأخــروه أنــه لــم يثبــت أي مــن التهــم املوجهــة إليــه. اعتقــد 

بــن حيــدرة أنهــم سيســقطون تلــك االتهامــات ويطلقــون ســراحه، ولكــن مــا فاجــأه هــو أن ســلطات الحوثيــن 

ســرعان مــا وجهــت مزاعــم واتهامــات مماثلــة ضــده، لكنهــم أبدلــوا تهمــة التجســس لصالــح إيــران بتهمــة 

التجســس لصالــح إســرائيل.

بعــد هــذه االدعــاءات واالتهامــات الجديــدة، مثــل بــن حيــدرة أمــام املحكمــة عــدة مــرات، ويف كل مــرة رفــض 

القايض القضية لعدم كفاية األدلة. وقال بن حيدرة إن سجنه تحت سيطرة الحوثين كان أقل وحشية 

مــن ظــروف اعتقالــه الســابقة، ألنــه لــم يتعــرض للضــرب. كانــت أســوأ تجاربــه أثنــاء انتقالــه للمثــول أمــام 

املحكمة، ففي كل مرة كان عليه مشاركة زنزانة صغرة للغاية مع عدد كبر من السجناء. تعرض أفراد 

عائلــة بــن حيــدرة، وخاصــة زوجتــه، ملضايقــات مســتمرة أثنــاء زياراتهــم للســجون التــي يديرهــا الحوثيــون.

بعــد أن أمــىض بــن حيــدرة أربــع ســنوات يف الســجن، رضــخ القــايض أخــًرا واســتمع إىل قضيتــه. ويف ينايــر/

كانون الثاين 8]20، حكم عليه القايض باإلعدام، مرًرا الحكم عى أنه أمر سيايس من سلطات الحوثين.

وقالــت ســماح ســبيع، التــي حضــرت جلســات املحكمــة، إن القــايض ظــل يطلــب مــن النيابــة تقديــم مــا يثبــت 

ادعاءهــا، لكنهــا لــم تقــدم أي دليــل. وأشــارت ســبيع إىل أن أحــد أعضــاء النيابــة قــال خــال الجلســة التــي 

ُحكــم فيهــا باإلعــدام عــى بــن حيــدرة إن القضيــة سياســية، وحتــى لــو صــدر حكــم باإلعــدام فســُيصدر عفــو 
ســيايس. وبحســب مــا ورد قــال القــايض نفــس الــيء قبــل إصــدار الحكــم عــى بــن حيــدرة.]82]

تضمنــت مــررات حكــم اإلعــدام اتهامــات بــأن بــن حيــدرة كان ينشــط يف دعــوة الشــباب اليمنــي إىل اعتنــاق 

الديانــة البهائيــة وأنــه كان يعمــل مــع الســلطات يف مطــار ســقطرى لتســهيل حركــة البهائيــن إىل األرخبيــل 

مــن أجــل إقامــة وطــن للبهائيــن هنــاك.

وخال الجلسة التي صدر فيها حكم اإلعدام، أصدر القايض أمًرا بالقبض عى أسرة بن حيدرة. وبحسب 

ســبيع، كان املدعــي العــام قــد هــدد بالقبــض عــى زوجــة املتهــم يف كل جلســة مــن جلســات املحاكمــة، رغــم 

أنهــا تمكنــت مــن الهــروب مــن االعتقــال عــن طريــق تغيــر مســكنها بشــكل متكــرر.]]8] وقــال بــن حيــدرة إن 

زوجتــه غــادرت صنعــاء يف نهايــة املطــاف وتوجهــت إىل عــدن، ثــم غــادرت اليمــن لعــدة أشــهر، حتــى ُمنحــت 

األســرة حــق اللجــوء يف أوروبــا.

حــن ُحكــم عــى بــن حيــدرة باإلعــدام، صــودرت جميــع ممتلكاتــه بشــكل رســمي. وبحســب ســبيع، اســُتويل 

قــرار املحكمــة، وغالًبــا مــا تميــل الشــرطة يف القضايــا السياســية إىل مصــادرة جميــع  عــى ممتلكاتــه قبــل 
املمتلــكات أثنــاء التوقيــف، عــى حــد قولهــا.]84]

82( سماح سبيع، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

]8( املصدر نفسه.

84( املصدر نفسه.
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الحكــم، واســتمرت الجلســات ملــدة عامــن آخريــن، وأيــدت املحكمــة عقوبــة  بــن حيــدرة  اســتأنف محامــو 

اإلعــدام يف مــارس/آذار 2020.]85] يف وقــت الحــق مــن الشــهر نفســه، أصــدر مهــدي املشــاط، رئيــس املجلــس 

بــن حيــدرة  ُنقــل  يوليو/تمــوز،  يف  البهائيــن.]86]  الســجناء  عــن جميــع  عفــًوا  للحوثيــن،  األعــى  الســيايس 

الــدويل وجــرى  وخمســة ســجناء بهائيــن آخريــن فجــأة إىل طائــرة تابعــة لألمــم املتحــدة يف مطــار صنعــاء 

نفيهــم خــارج اليمــن، ولــم ُيمنحــوا أي فرصــة لتســوية شــؤونهم يف البــاد أو جمــع ممتلكاتهــم.]87] يعيــش 

ــا يف لوكســمبورغ، حيــث يتلقــى بــن حيــدرة العــاج الطبــي لألضــرار التــي  هــؤالء الســجناء الســابقون حاليًّ
لحقــت بــه أثنــاء تعذيبــه مــن ِقبــل األمــن القومــي، والتــي أثــرت عــى ســمعه وقدرتــه عــى املــي.]88]

مناطق سيطرة الحوثيني

يواجــه جميــع اليمنيــون تهديــدات ناتجــة عــن الصــراع عــى الســلطة يف املحافظــات الجنوبيــة وقمــع الحوثيــن 

يف الشــمال، إال أن األخطــار تلقــي بثقــل أكــر عــى أقليــة دينيــة مثــل البهائيــن وخاصــة يف املناطــق التــي يســيطر 

عليهــا الحوثيــون. يعتقــد البهائيــون الذيــن أجــرى مركــز صنعــاء مقابــات معهــم أن ســلطات الحوثيــن تبنــت 

حملة اضطهاد ممنهج ضد الديانة البهائية مدفوعة بالسياسة اإليرانية -إما بسبب التأثر السيايس اإليراين 

أو مباشــرة عــر أوامــر صريحــة مــن طهــران. ويف حــن ال يوجــد هنــاك دليــل قاطــع عــى أن إيــران تقــود االضطهــاد 

الحــويث ضــد البهائيــن يف اليمــن، إال أن اللغــة التــي اســتخدمها الخمينــي ويســتخدمها خامنئــي والحوثيــون يف 
تصويــر أتبــاع األقليــة الدينيــة عــى أنهــم صهاينــة وعمــاء لإلمرياليــة واليهــود متشــابهة بشــكل كبــر.]89]

يف مايو/أيــار 7]20، أشــار املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي بحريــة الديــن أو املعتقــد، أحمــد شــهيد، إىل 

أن “النمــط املســتمر الضطهــاد الطائفــة البهائيــة يف صنعــاء يعكــس االضطهــاد الــذي يعــاين منــه البهائيــون 

الذيــن يعيشــون يف إيــران”.]90] قــال نديــم الســقاف ملركــز صنعــاء إن ضبــاط األمــن أخــروه أثنــاء اعتقالــه يف 
6]20 أنهــم تدربــوا يف إيــران.]]9]

https://www.amnesty.org/ ،2020 85( "اليمــن: محكمــة يديرهــا الحوثيــون تؤيــد حكــم اإلعــدام بحــق ســجن رأي بهــايئ"، منظمــة العفــو الدوليــة، ]2 مــارس/آذار
/en/latest/news/2020/0[/yemen-huthirun-court-upholds-death-sentence-against-bahai-prisoner-of-conscience

https://www.bic.org/news/houthi-،2020 مــارس/آذار   25 العامليــة،  البهائيــة  الجامعــة  اليمــن"،  يف  البهائيــن  ســراح  إطــاق  تطلــب  الحوثيــن  86( "ســلطات 
authorities-order-release-all-bahai-prisoners-yemen

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/ ،2020 87( "أهــون الشــرين: بهائيــو اليمــن مــن الســجن إىل املنفــى"، املونيتــور، 0] أغســطس/آب
yemen-houthis-release-exile-bahai-minority.html

88( حامد بن حيدرة، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 22 نوفمر/ تشرين الثاين 2020.

89( مينــا يــزداين، "الوجــه اآلخــر للثــورة اإلســامية: حالــة آيــة اللــه الخمينــي والبهائيــون يف إيــران"، مجلــة التاريــخ الدينــي، مجلــد رقــم 6]، رقــم 4 )ديســمر/كانون األول 
https://www.academia.edu/9405045/The_Islamic_Revolution_s_Internal_Other_The_Case_of_Ayatollah_Khomeini_and_،)20[2

the_Baha_is_of_Iran، مينــا يــزداين، "اعرتافــات دولغــورويك: الخيــال والســرديات الكــرى يف إيــران القــرن العشــرين،" الدراســات اإليرانيــة، مجلــد رقــم 44، رقــم 
https://www.academia.edu/70[9702/Confessions_of_Dolgoruki_IS_44_Jan[[  ،)20[[ الثــاين  )يناير/كانــون   [

90( "خبــر األمــم املتحــدة املعنــي بحريــة األديــان: يجــب عــى اليمــن أن يكــف عــن اضطهــاد الطائفــة البهائيــة"، مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2[64[&LangID=E،20[7 22 مايو/أيار

]9( نديم السقاف، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/yemen-huthirun-court-upholds-death-sentence-against-bahai-prisoner-of-conscience/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/yemen-huthirun-court-upholds-death-sentence-against-bahai-prisoner-of-conscience/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/yemen-huthirun-court-upholds-death-sentence-against-bahai-prisoner-of-conscience/
https://www.bic.org/news/houthi-authorities-order-release-all-bahai-prisoners-yemen
https://www.bic.org/news/houthi-authorities-order-release-all-bahai-prisoners-yemen
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/yemen-houthis-release-exile-bahai-minority.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/yemen-houthis-release-exile-bahai-minority.html
https://www.academia.edu/9405045/The_Islamic_Revolution_s_Internal_Other_The_Case_of_Ayatollah_Khomeini_and_the_Baha_is_of_Iran
https://www.academia.edu/9405045/The_Islamic_Revolution_s_Internal_Other_The_Case_of_Ayatollah_Khomeini_and_the_Baha_is_of_Iran
https://www.academia.edu/7019702/Confessions_of_Dolgoruki_IS_44_Jan11
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21643&LangID=E
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جــاء اعتقــال الســقاف يف إطــار أول تصعيــد كبــر يف حملــة الحوثيــن ضــد البهائيــن. ففــي أغســطس/آب 

6]20 اعتقلــت قــوات األمــن الحوثيــة 67 شــخًصا بينهــم بعــض النســاء واألطفــال يف تجمــع شــبابي نظمتــه 

منظمتــان بهائيتــان غــر حكوميتــن، مؤسســتا التميــز للتنميــة االجتماعيــة ونــداء للتعايــش والبنــاء. كان 

الغرض من التجمع، الذي حضره شباب ونشطاء ومنظمات غر حكومية، هو تعزيز املبادرات السلمية 
لتنميــة املجتمــع املحــيل.]92]

أُفــرج عــن أكــر مــن نصــف املحتجزيــن يف هــذا التجمــع يف غضــون أســبوع ألنهــم ليســوا بهائيــن، يف حــن 

ظــل آخــرون بالســجن ألشــهر.]]9] قــال الســقاف إنــه اعُتقــل مــع زوجتــه، ولكــن األمــن يف النهايــة وضــع زوجتــه 

تحــت اإلقامــة الجريــة حتــى تتمكــن مــن رعايــة أطفالهمــا.]94] أشــارت ســبيع إىل أن زوجــة الســقاف وزوجــة 

شــقيق الســقاف بقيتــا يف الســجن لفــرتة أطــول مــن النســاء األخريــات اللــوايت اعتقلــن، وأضافــت أنــه بالرغــم 
مــن عــدم ضربهــن، إال أنهــن حرمــن مــن مســتلزمات النظافــة النســائية ولــم يســمح لهــن باالســتحمام.]95]

املحفــل  انتخابــات  مــن  فقــط  أيــام  قبــل  أبريل/نيســان 7]20،  البهــايئ يف  للمجتمــع  الثانيــة  الضربــة  جــاءت 

عــن  أُفــرج  أشــخاص.  ســتة  منــازل، واعُتقــل  شــملت  ُنفــذت سلســلة مداهمــات،  املحــيل، حيــث  الروحــاين 

ــا، بينمــا أُفــرج عــن فــرد آخــر يف ديســمر/كانون األول 7]20 كونــه  أحدهــم بعــد بضعــة أشــهر ألنــه ليــس بهائيًّ

يعمل مع الصليب األحمر الدويل الذي دفع من أجل إطاق سراحه، وأُفرج عنه شريطة أن يغادر الباد.

ألقت حاالت الرتهيب هذه بظالها عى الطائفة البهائية يف اليمن، حيث اختبأ بعضهم وفر آخرون من 

املناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون أو اســتقروا خــارج اليمــن. فقــد العديــد مــن البهائيــن ســبل عيشــهم 

نتيجــة وصمــة العــار االجتماعيــة والرتهيــب الصريــح. قــال الســقاف ملركــز صنعــاء، إن قــوات مــن جماعــة 

الســجن،  بينمــا كان هــو وزوجتــه يف  الحوثيــن بمابــس مدنيــة داهمــت منزلــه يف أغســطس/آب 6]20، 

وصــادرت املنــزل وجميــع محتوياتــه فيمــا بعــد.

بقــي الســجناء األربعــة املتبقــون واملعتقلــون خــال مداهمــة 7]20 رهــن االعتقــال، باإلضافــة إىل ســجن آخــر 

اعُتقل يف املداهمة عام 6]20، إىل أن نفوا جميًعا مع بن حيدرة يف يوليو/تموز 2020. كان أحدهم، وليد 

عيــاش، الــذي اعُتقــل مــن قبــل. قــال عيــاش ملركــز صنعــاء إن تجربتــه األخــرة يف الســجن كانــت األكــر رعًبــا، 

وإن الحوثيــن عاملــوه بشــكل أســوأ بكثــر مقارنــة بمعاملــة ضبــاط األمــن القومــي الذيــن احتجــزوه خــال 

حــروب صعــدة. بــدأ التعذيــب بعــد اعتقالــه مباشــرة، ومــن ثــم وضعتــه إدارة الســجن الحوثيــة يف زنزانــة 

مــع ســجناء مــن تنظيــم القاعــدة والدولــة اإلســامية وقيــل لهــم إن عيــاش كافــر ومرتــد ممــا شــجع هــؤالء 

الســجناء عــى ضربــه بقســوة.

https://www.bic.org/situation-in-yemen/،2020 أغســطس/آب  العامليــة،  البهائيــة  الجامعــة  األخــر"،  االضطهــاد  عــن  تاريخيــة  نبــذة  البهــايئ:  92( "املجتمــع 
background

]9( املصدر نفسه.

94( نديم السقاف، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

95( سماح سبيع، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

https://www.bic.org/situation-in-yemen/background
https://www.bic.org/situation-in-yemen/background
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قال عياش إن أفظع فرتة يف السجن كانت قبل االشتباكات بن قوات الحوثين والرئيس السابق صالح 

مطلع ديســمر/كانون األول 7]20. كان الســجن مكتًظا للغاية يف ذلك الوقت وشــهد أبشــع أشــكال ســوء 

املعاملة، بما يف ذلك تعذيب النساء. قال عياش إن مثل هذه اإلساءات بحق النساء لم يكن من املمكن 
تصورها يف اليمن قبل حكم الحوثين.]96]

يف 0] يوليو/تموز 2020، سمحت سلطات الحوثين للسجناء البهائين الستة بالصعود عى منت طائرة 

نتيجــة ضغــط دويل متضافــر وبعــد عمليــة مفاوضــات طويلــة.]97]  البــاد  املتحــدة ومغــادرة  لألمــم  تابعــة 
مقابل ذلك، تلقت سلطات الحوثين ست طائرات تحمل إمدادات طبية من األمم املتحدة.]98]

مــن بــن األســرى املفــرج عنهــم، كان بــن حيــدرة الوحيــد الــذي حصــل عــى عفــو ســيايس ألنــه الوحيــد الــذي 

أُديــن، وال تــزال القضايــا ضــد الخمســة اآلخريــن، الذيــن نفــوا كشــرط لإلفــراج عنهــم، جاريــة يف املحكمــة 

الجزائيــة املتخصصــة التــي يديرهــا الحوثيــون رغــم صــدور العفــو العــام مــن ِقبــل مهــدي املشــاط.]99] ينطبــق 

اليء ذاته عى قضايا 9] بهائيًّا آخرين اعُتقلوا يف مداهمات 7]20، رغم أن هؤالء األفراد لم يعودوا يف 

السجن كونهم أُطلق سراحهم عن طريق ضمناء، إال أن املحكمة وصفت البهائين املفرج عنهم كهاربن 

وهــددت بســجن ضامنيهــم. تعتقــد ســبيع أن املاحقــة القضائيــة الجاريــة ال يمكــن تفســرها إال بالرغبــة يف 
متابعــة مصــادرة ممتلــكات البهائيــن وأصولهــم.]00]]

تواصــل مركــز صنعــاء مــع قياديــن حوثيــن بارزيــن همــا حســن العــزي وعبــد امللــك العجــري للحصــول عــى 

تعليــق منهــم عــى األســاس املنطقــي للمحاكمــة الجاريــة، وادعيــا أنهمــا ال علــم لهمــا باملحاكمــة، وقــاال إن 

هــذه القضايــا أُغلقــت عندمــا منــح املشــاط الســجناء البهائيــن عفــًوا، لكــن املســؤولن نفســهما يف حــوار مــع 

مصــدر بمركــز صنعــاء قبــل شــهور قالــوا إن اســتمرار املاحقــة القضائيــة كانــت مدفوعــة بموالــن للرئيــس 

الســابق صالــح يف املحكمــة الجزائيــة املتخصصــة بصنعــاء. وزعمــا أن أولئــك املســؤولن يف املحكمــة كانــوا 

يســعون وراء أهــداف خاصــة بهــم باســتهداف البهائيــن. )تجــدر اإلشــارة إىل أن ســلطات الحوثيــن العليــا 

تســيطر بشــكل كامــل عــى أنظمــة األمــن والقضــاء يف املناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها(.

ورفــض العــزي تقديــم املزيــد مــن التعليقــات عــن وضــع البهائيــن ملركــز صنعــاء زاعًمــا أن املركــز متحيــز.]]0]] 

قــال زعيــم قيــادي حــويث آخــر طلــب عــدم ذكــر اســمه للتحــدث بصراحــة إن البهائيــن ال ُيعــدون أقليــة ألنهــم 

96( وليد عياش، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 25 أكتوبر/تشرين األول 2020.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/،2020 أغســطس/آب  [0 املونيتــور،  املنفــى"،  إىل  الســجن  مــن  اليمــن  بهائيــو  الشــرين:  97( "أهــون 
yemen-houthis-release-exile-bahai-minority.html

98( عملت الناشطة اليمنية هند اإلرياين عن كثب مع املبعوث الخاص لألمم املتحدة مارتن غريفيث وقادة الحوثين لتأمن إطاق سراح البهائين الستة.

99( الخمســة املفــرج عنهــم إىل جانــب بــن حيــدرة هــم: وليــد عيــاش، أكــرم عيــاش، كيــوان القــادري، بديــع اللــه ســنايئ، وائــل العريقــي. انظــر: "محكمــة الحوثيــن تواصــل 
https://www.thenationalnews.com/world/mena/،202[ محاكمــات البهائيــن يف اليمــن رغــم أمــر اإلفــراج عنهــم"، ذا ناشــيونال، ]] يناير/كانــون الثــاين

    houthi-court- continues-trials-against- bahai-in-yemen- despite-release-orders-[.[[4[788

00]( سماح سبيع، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

]0]( حسن العزي، رسائل واتساب مع فريق البحث، 27 يناير/كانون الثاين ]202.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/yemen-houthis-release-exile-bahai-minority.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/yemen-houthis-release-exile-bahai-minority.html
https://www.thenationalnews.com/world/mena/houthi-court- continues-trials-against- bahai-in-yemen- d
https://www.thenationalnews.com/world/mena/houthi-court- continues-trials-against- bahai-in-yemen- d
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مجتمع ليس له وجود اجتماعي أو سيايس حقيقي يف اليمن. وقال: “إنهم مجرد أفراد”، مضيًفا أنه ال 

يســتطيع فهــم ســبب اعتنــاق النــاس ديــن آخــر.

يــزال العديــد منهــم يف املناطــق التــي  عــى الرغــم مــن الوضــع املتزايــد للبهائيــن كغربــاء عــن املجتمــع، مــا 

يســيطر عليهــا الحوثيــون يتمتعــون ببعــض الدعــم والحمايــة مــن قبائلهــم.]02]] فالحوثيــون يضطــرون ألخــذ 

هــذا بعــن االعتبــار عنــد التعامــل مــع البهائيــن مــن أجــل عــدم تأجيــج توتــرات اجتماعيــة.

خارج مناطق سيطرة الحوثيني

يف حن لم يتعرض البهائيون يف املحافظات الجنوبية الخارجة عن سيطرة الحوثين لاضطهاد املمنهج، 

إال أنهــم يعيشــون يف خــوف مــن صعــود امليليشــيات والجماعــات الدينيــة املتطرفــة، ويتزايــد هــذا الخــوف 

بشــكل خــاص بســبب انتمائهــم إىل أقليــة دينيــة. بعــد إطــاق ســراح الســقاف مــن صنعــاء يف ]] يناير/كانــون 

لاشــتباه يف  قســًرا ألشــهر  وأُخفيــا  الــدويل  عــدن  آخــر يف مطــار  بهــايئ  مــع  الســقاف  اعُتقــل   ،20[7 الثــاين 

صلتهما بإيران.]]0]] قال أحد البهائين ملركز صنعاء إنه اعُتقل بالخطأ من ِقبل ميليشيا جنوبية مجهولة 

ألســباب غــر معتقداتــه الدينيــة، ولــم يتمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي تتبعهــا املجموعــة.

بــن عامــي 5]20 و6]20، حــن ســيطر تنظيــم القاعــدة يف شــبه جزيــرة العــرب عــى مدينــة املــكا وأجــزاء 

أخــرى مــن محافظــة حضرمــوت، هربــت بعــض العائــات البهائيــة إىل أماكــن أخــرى يف اليمــن خوًفــا مــن 
استهدافهم كمرتدين. كما أخفى بعض البهائين يف املحافظات الجنوبية مؤقًتا معتقداتهم الدينية.]04]]

ــا، والتــي تحكــم شــكليًّا املناطــق الخارجــة  صرحــت حكومــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي املعــرتف بهــا دوليًّ

أن هــذه  الحقــوق. ويف حــن  يمنيــن كامــيل  البهائيــن مواطنــن  اعتبــار  بضــرورة  الحوثيــن،  ســيطرة  عــن 

الخطــوة قــد تهــدف إىل كســب نقــاط دوليــة ضــد ســلطات الحوثيــن، إال أن غيــاب الدولــة الفاعلــة يف املناطــق 
التــي تســيطر عليهــا حكومــة هــادي يجعــل مــن املســتحيل تطبيــق مثــل هــذه السياســات.]05]]

02]( رجل بهايئ، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ]2 يناير/كانون الثاين ]202.

]0]( سماح سبيع، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، ] فراير/شباط ]202.

04]( بهائيون يمنيون، مقابلة جماعية عر اإلنرتنت أجراها باحث بهايئ، ]] نوفمر/تشرين الثاين 2020.

05]( املصدر نفسه.
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حرب الدعاية

يف أعقــاب انتفاضــة ]]20 يف اليمــن، بــدأت حمــات التضليــل التــي نفذتهــا مجموعــة متنوعــة مــن األطــراف 

يف املســاجد ووســائل اإلعــام، وكذلــك عــى وســائل التواصــل االجتماعــي، بتصويــر البهائيــن بطريقــة تــرر 

بــن حيــدرة ألول مــرة أمــام  بــدأت الدعايــات ضــد البهائيــن بشــكل جــدي عنــد مثــول حامــد  اضطهادهــم. 

محكمة حوثية عام 5]20، حيث ُدعيت جميع املؤسسات اإلعامية املحلية لحضور املحاكمة. ومنذ ذلك 

الحن، نشرت وسائل اإلعام التي يديرها الحوثيون رواية النيابة التي تقول إن بن حيدرة كان جاسوًسا 
إســرائيليًّا وإنــه كان يحــاول إقامــة دولــة بهائيــة يف ســقطرى.]06]]

تفــكك  قبــل  املثــال،  ســبيل  البهائيــة. عــى  الديانــة  شــخصيات عامــة مختلفــة  شــوهت  نفســه،  الوقــت  يف 

التحالــف بــن الحوثيــن وصالــح، أواخــر 7]20، كتــب محمــد املســوري، املحامــي الســابق للرئيــس الســابق 

صالــح، منشــورات عــى فيســبوك اتهــم فيهــا البهائيــن بالــردة ومحاولــة إلغــاء مبــدأ الجهــاد للدفــاع عــن 
بــأن دينهــم يســمح بســفاح القربــى.]07]] الوطــن ووصــم البهائيــن 

وشــاركت شــخصيات منتميــة للتيــار الســلفي ولحــزب اإلصــاح يف الحملــة املناهضــة للبهائيــن، حيــث نشــر 

العالــم الســلفي خالــد الوصابــي]08]] وكذلــك عبداللــه عبداملجيــد الزنــداين، ابــن عالــم محافــظ آخــر،]09]] عــام 

6]20 عن البهائين، واصفن إياهم باملرتدين املدعومن من الواليات املتحدة لتدمر املجتمعات املسلمة. 

كمــا قالــت رشــيدة القيــيل، الكاتبــة اإلصاحيــة املعروفــة عــى فيســبوك عــام 8]20 إن اعتقــال البهائيــن كان 
أحــد األشــياء الجيــدة القليلــة التــي فعلتهــا ســلطات الحوثيــن.]0]]]

ومــن املثــر لاهتمــام أن شــخصيات حوثيــة وشــخصيات مــن حــزب اإلصــاح يلقــون باللــوم عــى بعضهــم 
البعــض باملســاعدة يف نشــر الديانــة البهائيــة كمــا لــو أن الديانــة البهائيــة ظهــرت للتــو يف اليمــن.]]]]]

يف عام ]]20، أصبح التحريض ضد البهائين جزًءا من املناهج التعليمية يف جامعة العلوم والتكنولوجيا، 

وهــي مؤسســة تعليميــة خاصــة أنشــأها ويديرهــا حــزب اإلصــاح، إذ أُضيــف قســم عــن البهائيــة إىل كتــاب 

الثقافــة اإلســامية، وهــو كتــاب يقــرأه جميــع طــاب الجامعــة، ووصــف هــذا القســم الديانــة البهائيــة كجــزء 

06]( حامد بن حيدرة، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 22 نوفمر/تشرين الثاين 2020.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=296697[44026660&،20[6 أغســطس/آب   [6 فيســبوك،  املبــاح،  الــزواج  املنصــوري،  07]( محمــد 
id=[000[059[292656

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5[64054765 ،20[6 08]( خالــد الوصابــي، "فرقــة تدعــو يف صنعــاء للبهائيــة"، فيســبوك، 9] أغســطس/آب
5084[&id=[0000544[8574[8

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= ،20[6 09]( عبــد اللــه الزنــداين، "مــا وراء النشــاط املتزايــد للبهائيــة يف صنعــاء"، فيســبوك، 4] أغســطس/آب
[0[544[904795682[&id=69[846822

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid،20[8 0]]( رشــيدة القيــيل، "أقولهــا بــكل قناعــة وصراحــة ..."، فيســبوك، ]] أكتوبر/تشــرين األول
=[094962[77[27526&id=[000044[26[702[

]]]( رجل بهايئ، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 7 يناير/كانون الثاين ]202.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=296697144026660&id=100010591292656
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=296697144026660&id=100010591292656
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536405476550843&id=100005441857438
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536405476550843&id=100005441857438
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154419047956823&id=691846822
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154419047956823&id=691846822
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1094962177327526&id=100004412617023
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1094962177327526&id=100004412617023
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مــن الحركــة الصهيونيــة.]2]]] يف أوائــل 8]20، حــذت ســلطات الحوثيــن حذوهــا، وجعلــت كتاًبــا بعنــوان 

الكتــاب  هــذا  يصــف  اإللزامــي يف جامعــة صنعــاء.  الــدرايس  املنهــج  مــن  العربي-اإلســرائييل جــزًءا  الصــراع 

البهائيــن أنهــم حركــة صهيونيــة. وبالتــايل يتعــرض الطــاب البهائيــن يف هــذه املــدارس والجامعــات وغرهــا 

ــا للتنمــر واإلهانــات مــن الطــاب واملعلمــن. حاليًّ

البهائيــن عندمــا  بأقــوى عمــل تحريــي ضــد  املســلحة،  الحوثيــن  الحــويث، زعيــم جماعــة  قــام عبدامللــك 

ذكرهــم يف ثــاث مــن خطاباتــه. يف 27 نوفمر/تشــرين الثــاين 7]20، بمناســبة املولــد النبــوي الشــريف، قــال 

املــال والدعــم مــن الواليــات املتحــدة وإســرائيل. ويف ]2 مــارس/آذار 8]20،  الحــويث إن البهائيــن يتلقــون 

انتقــد الحــويث بشــدة البهائيــن ووصفهــم بأنهــم “شــيطانيون” و”يخوضــون حرًبــا ضــد اإلســام”.]]]]] يف 29 

مــارس/آذار ]202، ألقــى الحــويث كلمــة قــال فيهــا إن األمريكيــن يحاولــون خلــق ديانــات جديــدة يف اليمــن 

لقمــع صعــود اإلســام، معتــًرا البهائيــة إحــدى هــذه الديانــات.

هــذا االســتهداف ألقليــة دينيــة مــن ِقبــل القائــد األعــى يف حكومــة األمــر الواقــع لــم يســبق لــه مثيــل يف تاريــخ 

اليمن الحديث. كان لهذا التشهر عواقب وخيمة عى البهائين يف املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، 

ممــا يعــزز األدلــة املتزايــدة عــى أن اضطهــاد البهائيــن ممنهــج.

https://www.،20[7 2]]( انظر " الحلقة الثامنة )فرق باطنية )البابية - البهائية - القاديانية(( - مقرر مذاهب وفرق"، جامعة العلوم والتكنولوجيا، ] أبريل/نيسان
youtube.com/watch?v=Ioy_G-rlMX4

https://www.youtube.com/،20[8 مــارس/آذار   2[ اليوتيــوب،  اإلســام"،  اليمنيــن  دخــول  ذكــرى  رجــب  جمعــة  يف  الحــويث  عبدامللــك  الســيد  ]]]( "كلمــة 
watch?v=Ioy_G-rlMX4

https://www.youtube.com/watch?v=Ioy_G-rlMX4
https://www.youtube.com/watch?v=Ioy_G-rlMX4
https://www.youtube.com/watch?v=Ioy_G-rlMX4
https://www.youtube.com/watch?v=Ioy_G-rlMX4
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خاتمة

الطائفة البهائية يف اليمن هي أقلية صغرة للغاية، ال يزيد عدد أفرادها عن بضعة آالف. كان البهائيون 

يعيشــون حيــاة طبيعيــة نســبيًّا ويواجهــون نفــس التحديــات اليوميــة التــي يواجههــا اليمنيــون اآلخــرون قبــل 

الربيــع العربــي. واجــه البهائيــون أحياًنــا تســاؤالت مــن أفــراد املجتمــع أو األســرة الذيــن ليســوا عــى درايــة 

بالديانــة، وبخــاف ذلــك، كانــت املواقــف املجتمعيــة تجــاه أتبــاع هــذه الديانــة متســامحة ومنضبطــة بشــكل 

عــام.

عى مدى العقد املايض، ومع تعرض البهائين للهجوم من ِقبل الجماعات السياسية والدينية، تشكلت 

صــورة شــريرة عــن هــذه األقليــة الدينيــة أوســاط النــاس. تعايــش البهائيــون ســلميًّا مــع اآلخريــن يف املجتمــع 

اليمنــي لعقــود مــن الزمــان هــي حقيقــة تجاهلتهــا األطــراف التــي تســعى إللقــاء اللــوم عــى بعضهــا البعــض 

واتهامها بكونها سبب لوجود الديانة البهائية يف اليمن. يف حالة البهائين، اتبع حزب اإلصاح وسلطات 

الحوثيــن اســرتاتيجيات متشــابهة الضطهــاد البهائيــن عــى الرغــم مــن توقــف الشــخصيات اإلصاحيــة إىل 

حــد كبــر عــن مضايقــة البهائيــن منــذ بــدء الحــرب. يشــكل انفتــاح الديانــة البهائيــة عــى اعتنــاق أشــخاص 

جــدد لهــا تهديــًدا لهــذه الجماعــات التــي تتهــم هــذه الديانــة الفتيــة بالــردة.

يمثــل الوضــع الحــايل للبهائيــن اختبــاًرا حاســًما لهــذه الجماعــات، وهــو مــا إذا كانــت لديهــا القــدرة عــى 

الدينــي؟ التنــوع  القانــون وتحــرتم  التصــرف كهيئــات سياســية تحكمهــا ســيادة 

متجاهلــن  يمنيــة  غــر  جماعــة  أنهــم  عــى  البهائيــن  الحوثيــن  وســلطات  اإلصــاح  حــزب  مــن  كل  صــّور 

جنسيتهم اليمنية التي تضمن لهم الحقوق األساسية، وحتى البهائين من الجيل الثالث من اليمنين، 

مثــل ابنــة حامــد بــن حيــدرة، يعاملــون وكأنهــم ليســوا مواطنــن حقيقيــن.

يســعى الرتكيــز عــى أصــول الديانــة البهائيــة غــر اليمنيــة وعاقاتهــا بإيــران وإســرائيل إىل تصويــر الديانــة 

فــإن  لذلــك،  ونتيجــة  البلــد.  إىل  أجنبيــة  مؤامــرة  أحضرتهــا  املعتقــدات  مــن  غريبــة  كمجموعــة  البهائيــة 

البهائيــن يف الخــارج حريصــون حــول كيفيــة التواصــل مــع البهائيــن يف اليمــن. قــال ممثلــو البهائيــن يف 

األمــم املتحــدة ملركــز صنعــاء إنهــم وضعــوا سياســة اتصــال غــر مباشــرة لحمايــة البهائيــن يف اليمــن. وقالــت 

املحاكمــات،  بــأي تطــورات مثــل االعتقــاالت ومواعيــد  فــوًرا  “يتــم إعامنــا  البهائيــن، ديــان عــايئ:  ممثلــة 

ولكن ليس بشكل مباشر من أجل ضمان سامتهم. نتبع نفس السياسة تجاه البهائين يف إيران، حتى 
ال يواجهــوا اتهاًمــا كاذًبــا آخــر بأنهــم عــى تواصــل مباشــر معنــا”.]4]]]

4]]( ديان عايئ، ممثلة األمم املتحدة عن املجتمع البهايئ الدويل يف جنيف، مقابلة عر اإلنرتنت أجراها فريق البحث، 29 أكتوبر/تشرين األول 2020.
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مــع  األخــرة  بســبب عاقــات  الحوثيــن  لســيطرة جماعــة  الخاضعــة  املناطــق  البهائيــن يف  اضطهــاد  تزايــد 

إيــران، أي الدولــة األخــرى الوحيــدة التــي تضطهــد األقليــة الدينيــة البهائيــة اضطهــاًدا ممنهًجــا. باإلضافــة 

إىل إرضــاء إيــران يحصــل الحوثيــون مــن هــذا االضطهــاد عــى العديــد مــن الفوائــد، منهــا أن اتهــام البهائيــن 

بالــردة يوفــر الغطــاء القانــوين لنهــب ممتلكاتهــم ومصادرتهــا. كمــا يســاعد خطــاب الحوثيــن الــذي يؤكــد 

أن وجــود البهائيــن يف اليمــن دليــل عــى وجــود مؤامــرة صهيونيــة يف خلــق عــدو لتعزيــز تماســك الحوثيــن. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن إطــاق ســراح البهائيــن املســجونن مقابــل تلبيــة املجتمــع الــدويل ملطالــب جماعــة 

الحوثيــن يحفــز األخــرة عــى االســتمرار يف اعتقــال البهائيــن.

أدى الوعــي املتزايــد بانتهــاكات حقــوق اإلنســان خــال الحــرب إىل قيــام حكومــة الرئيــس هــادي، التــي يشــكل 

حــزب اإلصــاح جــزًءا كبــًرا منهــا، بالدفــاع عــن البهائيــن. مــا يــزال مــن غــر الواضــح مــدى جديــة الحكومــة 

تجاه هذه األقلية الدينية، وعى كل حال ال تمتلك الحكومة قدرة كبرة عى تنفيذ مثل هذه السياسات. 

ومــع ذلــك، فــإن موقــف الحكومــة يســاعد البهائيــن مــن خــال املســاهمة يف زيــادة الوعــي بالحــق القانــوين 

يف حريــة الديــن باليمــن، وهــو أســاس الكثــر مــن الدعــم الــذي يقدمــه النشــطاء واملحامــون والصحفيــون 

واملنظمــات غــر الحكوميــة مــن أجــل قضيــة البهائيــن.

اليمــن.]5]]]  اليمنيــن يف  البهائيــن  العظمــى مــن  الغالبيــة  ُولــدت  فقــد  اليمــن،  تاريــخ طويــل يف  للبهائيــن 

لكــن حتــى وإن لــم يكــن األمــر كذلــك وكانــت أصــول جميعهــم غــر يمنيــة، ال يجــب أن يحرمهــم ذلــك مــن 

حقهــم يف العيــش بســام والتمتــع بنفــس الحقــوق األساســية التــي يتمتــع بهــا املواطنــون اآلخــرون امللتزمــون 

بالقانــون. الديانــة البهائيــة ترفــض املشــاركة يف السياســة أو القتــال، ممــا يعنــي أنــه ال ينبغــي أن ينظــر إليهــا 

مــن ِقبــل القــوى السياســية اليمنيــة عــى أنهــا تهديــد. جــر البهائيــن إىل الصراعــات يتعــارض بشــكل أســايس 

مــع طبيعــة هــذا الديــن، واضطهادهــم يف اليمــن يتعــارض مــع حقــوق اإلنســان األساســية.

5]]( املصدر نفسه.
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التوصيات

عــى املجتمــع الــدويل أن يواصــل الضغــط عــى ســلطات الحوثيــن، ســواء عــر وســائل اإلعــام أو القنــوات 

األخــرى، مــن أجــل حقــوق البهائيــن، إال أن حملــة الضغــط يجــب أن تأخــذ يف االعتبــار مــا يــيل:

الســتة 	  البهائيــن  باإلفــراج عــن  الحوثيــن  قــرار  لعــب دوًرا يف  قــد  الــدويل  الضغــط  أن  يبــدو  يف حــن 

املســجونن، إال أنــه يجــب لصانعــي السياســات أال يســمحوا للحوثيــن باســتخدام البهائيــن كورقــة 

الــدويل. املجتمــع  مســاومة البتــزاز 

مــن املهــم توضيــح أن البهائيــن ليســوا غربــاء، فهــم أقليــة مســاملة يتكــون أغلبهــا مــن مواطنــن يمنيــن 	 

ويجــب حمايتهــم.

بمــا أن اضطهــاد البهائيــن يف اليمــن ظاهــرة جديــدة نســبيًّا، يجــب عــى صانعــي السياســات التفكــر يف 	 

التدخــل قبــل أن يصبــح األمــر أكــر تطبيًعــا أو مؤسســيًّا كمــا شــهدنا يف إيــران. اإلفــراج عــن البهائيــن 

من السجن مؤخًرا ال يجب أن ُيفسر عى أنه مؤشر عى تراجع اضطهاد البهائين وال يجب بالتايل 

خفــض الضغــط الــدويل.

أكــر 	  لتهديــدات  البهائيــن  قــد تتعــرض األقليــات مثــل  الحوثيــن،  الخارجــة عــن ســيطرة  املناطــق  يف 

مــن الفئــات االجتماعيــة األخــرى أثنــاء االشــتباكات العســكرية أو الفــوىض األمنيــة. يجــب أن يســتمر 

الضغــط الــدويل عــى امليليشــيات املختلفــة ومراقبتهــا، خاصــة القــوات التابعــة للحكومــة اليمنيــة، مــن 

أجــل حمايــة هــذه األقليــات.

يف أي اتفاقيــات ســام مســتقبلية، يجــب تضمــن حقــوق األقليــات، ويمكــن أن يكــون ذلــك عــر شــمل 	 

حريــة الديــن والتحــرر مــن بنــود التمييــز يف دســتور جديــد.



ميساء شجاع الدين هي باحثة أولى في مركز صنعاء 
للدراسات االستراتيجية. نشرت كتاباتها وتحليالتها في 
العديد من وسائل اإلعالم، مثل موقع جدلية، والسفير 

العربي، وصحيفة العربي الجديد، وموقع المونيتور. شجاع 
الدين حاصلة على ماجستير في الدراسات اإلسالمية من 
الجامعة األميركية بالقاهرة، حيث ركزت أطروحتها على 

صعود التطرف الزيدي في اليمن.

كيسي كومبس باحث في مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية. يعمل كومبس أيًضا كصحفي مستقل حيث 
يقدم تقارير معّمقة عن اليمن، مقر إقامته بين عامي 2012 
و 2015. قبل انتقاله إلى اليمن، كان يغطي عمل مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة بشأن االنتفاضات السياسية 
العربية من مقر األمم المتحدة في نيويورك. كومبس 

حاصل على بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية واألنثروبولوجيا 
وماجستير في العالقات الدولية.

عبدالله العلفي، هو باحث اجتماعي ومدافع عن 
حقوق اإلنسان متخصص في حقوق األقليات. يرأس 

وحدة المجتمعات الحضرية في المركز اليمني للدراسات 
االجتماعية وبحوث العمل.
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