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 2018مارس  31 
حول:  المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيي   بيان 

"  
 
 إبادة عدد من األقليات الدينية وطمس هويتهمعنوان لخطة طائفية بغيضة تستهدف  "سنسلخ كل بهائ

 
ي اليمن 

 
سة ضد المكونات واألقليات الدينية ف ي الحرب الشر

 
ا جدا ف شهدت صنعاء خالل األيام القليلة الماضية تصعيدا خطي 

.  فقد استهل السيد  ي وعىل وجه الخصوص ضد اخوتنا المواطني   البهائيي   والذين يعانون من االضطهاد والظلم المنهج 
ي شديد 

ي شهر رجب بخطاب طائف 
وأعلن بوضوح بأنه يش االلهجة نسف بها ما تبفى من قيم التسامح والتع عبدالملك الحوث 

يعتي  أخوتنا من المؤمني   بالمعتقدات البهائية واألحمدية والمسيحية والعلمانية بل وحتى المذاهب اإلسالمية األخرى بأنهم 
كأعداء له وللوطن ورصح بما ال  طالب ويرض المجتمع ضد األقليات مجاال للشك بأنه يشن حربا منهجية ضدهم بل ويح ييى

 " للقضاء عليهم. االستنفار الجادبـ "
 

ي لتطلق نداءات وترصيحات دموية وطائفية 
امن مع هذا الخطاب انطلقت االبواق اإلعالمية المحسوبة عىل الحوث   متتاليةوباليى 

ي  حترصيــــليس أقلها تستهدف هذه األقليات والبهائيي   عىل وجه الخصوص، 
والذي قال: أحمد عايض أحمد الناشط الحوث 

ي  ".  ترصيــــح أقل ما يقال عنه بأنه إرهاث  ي
ي "سنسلخ كل بهاث 

ي والنوايا المبّيتة طائف 
يعكس الهوية الدموية والفكر اإلقصاث 

ات من الشخصيات الحوثية المعروفة أعربت بوضوح عن تأييدها لمثل هذه الترصيحات  وقاموا ألصحابها.  والمخجل أن العشر
ها   . كل واسع بي   المؤيدين لهم بهدف إثارة الرأي العام ضد األقلياتبش بنشر

 
ي تستهدف األقليات 

قة اليمنية رغم أن حمالت االضطهاد واالعتقال والظلم التى
ّ
عموما والبهائيي   عىل وجه الخصوص موث

ي صنعاء كانت تحاول 
 
  حتى وقت قريب أن تمارس نوعا منو ومعروفة، إال أن قيادات األمر الواقع ف

 
ظهر "التقية السياسية" لت

ي والعالمي بأنها محايدة. وكانت
  تحاول نفسها أمام المجتمع اليمت 

 
 أن ت

 خلف نواياها الحقيقة  سيى 
 
جولة بعض الترصيحات الخ

ة وسلسلة من وعود   ت المعادلة وأصبحت اليوم  لم تنفذ أيا منها عىل أرض الواقع.  إال أن الخطابات والترصيحات األخي  غي 
ي بل وتحرض عليه وتعلنها كسياسة تفتخر بها. قياد ي تتبت  هذا االضطهاد المنهج 

 ة أنصار هللا هي التى
 

ة تستهدف حقوق وممتلكات وأرواح اخوتنا واخواتنا من أبناء األقليات  إننا اليوم نقف عىل مشارف عملية إبادة طائفية خطي 
ي داخل اليمن وخارجه  –عموما والبهائيي   عىل وجه الخصوص.  عىل الجميع 

 
أن يتحرك اآلن لوقف هذه المهزلة اإلنسانية  –ف

 يحدث ما ال يحمد عقباه فنندم حيث ال ينفع الندم.  قبل أن
 

ي وي  
ي للمجتمع اليمت 

ي والذي يهدد التنوع الفسيفساث 
ي الطائف 

ما تبفى من ثقافة التعايش والتسامح  ر  نح  إن هذا الخطاب التحريض 
ت ا ي وردتالرسائل الرئيسية ول ليمن وأهلها يفرض علينا أن نتناالذي طالما مي  

ي  التى
 
ت مؤخرا  ف ي انتشر

ب والترصيحات التى
 
ط
 
 الخ

ي تستهدف إثارة الرأي العام وتظليل اإلعالم. 
ذلك من  وما تىل –إن خطاب قيادة أنصار هللا ونصحح المعلومات الخاطئة والتى

والمثقفي   والمتنورين والواعي   واألكاديميي   والناشطي   واإلعالميي   والمدارس مسؤولي   والعلماء الدعا الشعب و  –ترصيحات 
 
 
ي والذي طالما ع

ي الحرب الطائفية ضد األقليات، ولثقتنا بإنصاف الشعب اليمت 
 
ي المشاركة ف

 
رف بالحكمة وااليمان والجامعات ف

ي  والحقائقفإننا سنعرض فيما يىلي الردود 
 
ي أن المجتمع واإلعالم  مات،سلسلة االتهاعىل أهم ما ورد ف

 
سيبحث عن وكلنا ثقة ف

 الحقائق من مصادرها: 
 

1

ي كلها وفد –أ 
ي تشكل التنوع الجميل لمجتمعنا اليمت 

ي البدء ال بد أن نتذكر بأن األديان والمعتقدات التى
 
إىل البالد ولم  تف

الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها حيث فـ }وهذا ال يقلل من شأن وأهمية أي منها، يكن أي منها نابعة من داخل اليمن 
 {وجدها
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ي باليمن السعيد يعود إىل أكي  من  –ب 
أي قبل  عاما، 170القرائن التاريخية تشي  إىل أن االرتباط األول للدين البهاث 

ي  العديد من الذين تم اضطهادهم واعتقالهم. تأسيس دولة اليمن الحديثة
 
ي بهائيون هم  صنعاء ف

من الجيل الثاث 
ي كفل للجميع وعىل قدم المساواة حرية   والرابع فكيف باهلل يتم اعتبارهم حالة جديدة وافدة؟والثالث 

الدستور اليمت 
 داثة او ق  ولم يحدد سقفا تاريخيا لح  الفكر والضمي  والمعتقد 

 
م األفكار والمعتقدات،  وأي مخالفة لذلك هو انتهاك د

عة للدستور ولصارخ   حقوق اإلنسان. شر

ا فقد يكون من المناسب التذكي  بأن جماعة هدمإذا كنتم تحكمون عىل أفكار ومعتقدات البشر من حيث حداثتها وق   –ج 
همةأنصار هللا وما تحمل من فكر وأيديولوجية سياسية وعقدية أحدث بكثي  من كافة الفئات 

ّ
ت ي الخطاب   الم 

 
البهائية كف

 لمسيحية والعلمانية والمذاهب اإلسالمية األخرى. واألحمدية وا

ي  فكما وص  –إن ما يجعل فكرة ما شيطانية  –د 
 
  –خطاب الف

 
داثتها بل أفعالها عىل أرض الواقع.  إن مرها وال ح  ليس ع

ي تؤدي إىل القتل وسفك الدماء وانتهاك الحقوق ورسقة األموال واعتقال األبرياء 
مئات بل . الاألفكار الشيطانية هي التى

اآلالف من أبناء اليمن ممن تعاملوا مع اخوتنا البهائيي   يشهدون لهم بحسن الخلق والسلوك القويم. الشخصيات 
ي سجون

 
ي خدمة المجتمع جميعهم ممن ي   صنعاء البهائية المعتقلة ف

 
شهد لهم بمكارم األخالق ولهم أياد بيضاء ف

 وخدمة وطنهم الغاىلي اليمن. 

ي اليمن ليسوا يمنيي   بل ممن وفدوا إليها ف  التلميح بأن  –ـه 
 
ة وكذبة تر  البهائيي   ف وج لها مؤسسات مثل األمن رية كبي 

ياديهم بدماء األبرياء من أبناء هذه األقليات. فالغالبية العظم من البهائيي   ألطخت توالذي والنيابة الجزائية القومي 
ي اليمن هم مواطنون يمنيون ينتمون إىل قبائل وأرس 

 
ي اليمن. حتى 95 عريقة وهم يشكلون أكي  من ف

 
% من البهائيي   ف

ها،  أولئك القلة القليلة من غي  اليمنيي   فهم ممن ولدوا وعاشوا حياتهم كلها عىل أرض اليمن ولم يعرفوا وطننا غي 
 شهد لهم كل من تعامل معهم بقيمهم األصيلة ووطنيتهم ووالئهم الصادق لليمن. وي  

 
 

2

  وسلم إخوتنا البهائيون يؤمنون ايمانا كامال بالقرآن الكريم وبالرسول صىل هللا عليه وعىل آله وصحبه –أ 
ّ
اما ويكن ون احيى

ا لإلسالم، وهذه ليست حالة خاصة باليمن بل  ق إىل أقض هي وتقديرا كبي  ي صميم معتقد البهائيي   من اقض الشر
 
ف

 الغرب. 

، بل من يقوم باضطهادهم باسم اإلسالم. فاإلسالم ةيشوهون اإلسالم ويطعنونه ليسوا أبناء األقليات المضطهد من –ب 
ي حق األقليات من تشويه واعتقاالت ونهب لألموال والممتلكات واعتداء عىل دين تسامح وهو بريء مما ي  

 
رتكب ف

ه. يتفق الجميع بما فيهم أهم المراجع اإل  يد وغي  ي عرصنا  ةسالمية المعتي  الحقوق وتشر
 
بأن أشد خطر عىل اإلسالم ف

 والتشدد والعصبية  الطائفية واإلرهاب : الحارص  هو 
ّ
ي . لذا عىل من يد

 
عون حرصهم عىل اإلسالم أن ال يقعوا ف

 
 
ي ت
 الممارسات والشعارات الطائفية التى

 
 عرض حياتهم وحقوقهم للخطر. رهب األبرياء وتهددهم وت

ي قد يكون من  –ج 
 
ي ذلك طعن ف

 
ى إن كان ف المناسب أن نعرض هنا مقتطفات مما يؤمن به البهائيون تجاه اإلسالم لي 

ي أن نعلن الحرب عىل من يحملون هذا الفكر 
 
ي ف

ي اآليات البهائية . اإلسالم أم أن الطعن الحقيفى
 
 هذه النصوصنجد ف

ذي به أنزل هللا الفرقان وبه والّصالة والّسالم عىل سّيد العالم و }عن اإلسالم وعن الرسول )ص(: 
ّ
ة وجود األمم ال

ّ
عل

، من  ين وظهر حبل هللا المتي  
ّ
ذين بهم استحكم بنيان الد

ّ
 والباطل إىل يوم القيام، وعىل آله وأصحابه ال

ّ
فّرق بي   الحق

ل  }ونجد أيضا:   { تمّسك بهم فقد تمّسك باهلل الفرد الواحد المقتدر القدير ْرس 
َ
ي أ ذ 

َّ
 هلل  ال

 
مد رايات  اآليات  الح   ب 

يب  ب 
 الح 

ر  و  الشر
 
، ه ماء  السَّ ْرض  و 

 
ت  األ

 
ق ب  ي س   

تى
َّ
ه  ال ت 

حم  ر  ه  و  ضل 
 
 ب ف
لَّ
ُ
ك
ْ
  ال

ر شر يب  ا ل  ً
ر شر ب  ه   م  ند  ْن ع   م 

 
ه
َ
ل ع  ج  ْرض  و 

 
ت  األ

 
ين ز 
 
وِره  ت

ه 
ُ
ي ب ظ ذ 

َّ
 ال

ه  ج   ، ب 
 
الك

ْ
ف
 
ت  األ

 
ف َّ
شر 
 
ه  ت وج 

ر 
 
ع ه  و  ود 

ع  ب ص 
يان  و 

ْ
د
 
ي    األ

ْحمِن ب  رْسار  الرَّ
َ
 أ
ْ
ت ر  ه 

َ
ظ ْمكان  و  ي اإل   

 
يان  ف

الب  ي و   
عاث  هار  الم 

ْ
ن
َ
 أ
ْ
ت فهل {   ر 

ي اإلسالم؟
 
 هذه لغة قوم يطعنون ف

 
 

3

ي تؤكد المصادر التاريخية بأن –أ 
 
ي كانت ف

ي القرن التاسع عشر  بالد فارسه رغم أن النشأة األوىل للدين البهاث 
 
إال أن تاريخه  ف
ي تاريــــخ هذا الدين يجد أن 

 
الشهور األوىل فقط من مرحلة ارتبط بشكل كبي  بالمنطقة العربية ومجتمعاتها. فالباحث ف
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ي إيران )حواىلي أربعة أشهر فقط( بينما معظم سنوات الرسالة وأهم
 
ي  البعثة البهائية كانت ف

 
 أحداثها الرئيسية كانت ف

 . بي   العراق وفلسطي   )قبل تأسيس ما يعرف بإرسائيل( البالد العربية

  –ب 
 
ي اضطهدت البهائية بعنف ودموية منذ بداياتها األوىل، حيث ق

ي العالم التى
 
تل أكي  من تاريخيا إيران الدولة الوحيدة ف

ي الحاىلي يشيعشر 
يد مئات اآلالف منهم. النظام اإليراث  سة ضد ن ألف وتم اضطهاد وسجن وتشر ن حملة طائفية رسر

ياديه ملطخة بدماء البهائيي   ليس داخل أو  هذه الكراهية، جندة منهجية لتصدير أوخارجها ولديه  إيرانالبهائيي   داخل 
  فقط بل وخارجها.  إيران

ويــــج له فإن  –ج  للم  إيرانعىل عكس ما يحاول البعض اليى رس 
 
 ال ت

 
فأيادي إيران . بهائيي   إىل اليمن بل عىل العكس تماما

ي صنعاء كجهاز األمن القومي والنيابة  تعمل بكل جد 
 
ي اليمن وبمساعدة أجهزة رسمية ف

 
عىل اعتقال واضطهاد  الجزائيةف

  ة. وهذه كارثة أمنية ووطنية كبي  إيرانالمواطني   اليمنيي   البهائيي   وتحاول ترحيل البعض منهم إىل 
 
ر  س  حيث ت

ّ
أجهزة  خ

جندة دولة أخرى بل تحاول تسليم أبنائها خطفا وقشا لتلك أقلياتها لصالح أاطنيها و الدولة من أجل اضطهاد مو 
 الدولة. 

ي الحاىلي أمر مفروغ منه –د 
فهم أكي  ضحية لهذا النظام. السؤال  ،إن براءة البهائيي   من أي عالقة مع النظام اإليراث 

ي هو من الذي يفتح المجال
ي اليمن الحقيفى

 
خوتنا إالرجال والنساء والكبار واألطفال من جندتها ضد أتنفذ  لكي يران إل  ف

   المواطني   اليمنيي   الذين ينتمون لهذه األقليات الدينية. 
 
 

4

ي النقطة السابقة ملخصا عن تاريــــخ الدين ال –أ 
 
ي المنطقة العربية قبل أكي  من أوردنا ف

 
ي والذي كان جل نشأته ف

 100بهاث 
 عام من تأسيس ما يعرف اليوم بإرسائيل. 

ي تاريــــخ نشأة البهائية حيث سجن بهاءهللا وارسته  –ب 
 
ي عكا وحيفا من المحطات الرئيسية ف

فلسطي   وخاصة مدينتى
ي سجن عكا لسنوات طويل

 
ي السلطان عبدالعزيز.  من بفرمانوذلك  ةواتباعه ف

وقد شهدت فلسطي    الخليفة العثماث 
ي زمن الدولة 

 
. كل ذلك ف وفاة بهاءهللا وبالتاىلي احتضنت عكا وما جاورها روضته وسائر األماكن المقدسة للبهائيي  

 العثمانية وقبل تأسيس إرسائيل بعقود طويلة. 

ي المباركة تحتضن مواقع وأماكن مقدسة  بها.  كارتباط المسلمي   والمسيحيي     بفلسطي   ارتباط البهائيي    –ج 
فتلك األراض 

رعايتها.  فمن الطبيعي جدا أن يهتم  هناك ويعملون عىل وبالتاىلي فإنهم يهتمون ألمر مقدساتهمألبناء هذه الديانات 
ي بالمسجد األقض والمسيجي 

ي بأماكنه المقدسة هناك تماما كما يهتم المسلم اليمت 
ي البهاث 

 بكنيسة المواطن اليمت 
ي مع المؤسسات البهائية القائمة عىل إدارة ورعاية 

ي اليمت 
الدينية  مقدساتهالقيامة. ومن الطبيعي أن يتواصل البهاث 

ي تهتم بالمسجد األقض وسائر 
ي المسلم مع المؤسسات االسالمية التى

تماما كما أنه من الطبيعي أن يتواصل اليمت 
ي تصدر من مؤسساته جدا أن المواقع اإلسالمية هناك.  ومن الطبيعي 

ات والوثائق التى ي االخبار والنشر
ي اليمت 

يتابع البهاث 
ي تصدر من مؤسسات إسالمية 

ات والفتاوى التى ي المسلم بأخبار والنشر
اإلدارية بمواقعهم المقدسة تماما كما يهتم اليمت 

 هناك.  
 
 

5

ي خضم كل هذه الحروب والرصاعات الطائفية  –أ 
 
يفتقد ألي منطق بل ويثي  دهشة الدموية الحديث عن حرب ناعمة ف

  ةسالسامع. فالمعارك الناعمة الخفّية تستهدف المجتمعات المستقرة المتجان
ّ
ها  هةالمرف . بينما واقعنا بهدف تغيي 

ي المؤلم 
سة قائمةف. أسفبكل عكس ذلك اليمت  ، فسيد الموق أصبحالسالح والرصاع و  عىل قدم وساق، الحروب الشر

ي كل زاويةالطائفية والعنف واإلرهابوالمجتمع يتمزق تحت وطأة 
 
ومقدرات البالد تضيع نتيجة  ، والدماء مسفوكة ف

ة المغلوبة عىل أ  . هذه الرصاعات ي أليس من المضحك أن نتناىس كل هذا ثم نتهم األقليات الصغي 
مرها بأنها هي التى

 تشن الحروب؟ 
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ي اليمن إن كان هناك من يبتعد عن الدين –ب 
 
ها  ف فإن ذلك ليس بسبب وجود األقليات، فالبهائية واالحمدية وغي 

ي اليمن منذ عقود طويلة
 
بعد الناس عن الدين .  إن ما ي  هويتنا  تولم نسمع طوال هذه السنوات بأنها شوه موجودة ف

 ومن يحملون شعاراتها.  الضطهاد الذي يمارسه من يدعون الدينهو العنف والظلم وا

  –ج 
 
تباعها الرصاعات والعنف والقتال بل وحتى التدخل أم عىل حرّ قد يكون من المهم اإلشارة هنا إىل أن مبادئ البهائية ت

ي شأن السياىسي 
 
هف بأنهم دعاة للسالم منذ أيام تهم البهائيي   إمن خالفات. أحد القيادات الحوثية  بسبب ما يثي 

ي زمن الحروب
 
 دعون إىل القتال!! واعتي  ذلك سببا كافيا الضطهادهم! وبأنهم متهمون ألنهم ال ي   والتعايش والوئام ف

 ؟؟  سليمفهل هذا منطق 
َ
  نبل  وهل هناك عمل أ

َ
 وأ

 
ف ي زمن الرصاع والقتال؟؟   رسر

 
 من أن تدعو إىل السالم والوئام ف

أيضا بأن البهائية صناعة روسية بريطانية إرسائيلية أمريكية. يقول المثل بأن الكذبة  اولةالمتد تضمنت االتهامات –د 
سنة عىل علم بوصول أنصار هللا حتى يعدوا كل هذه العدة  170تعرف من حجمها. فهل كانوا هؤالء كلهم منذ أكي  من 

ي طياتها ؟   إال أن هذه التهمة تحمل ويصنعوا البهائية لتشن اليوم حربا ناعمة عىل أنصار هللا؟  هل هذا منطق
 
ف

ي العالم يستخدم هذه اللغة وهذه العبارات األهمية بالغة حقيقة
 
ي  يجب التوقف عندها. فال أحد ف

، سوى النظام اإليراث 
ي 
 
، وبأن عملية وهذا بحد ذاته أكي  دليل عىل وجود بصمات إيرانية واضحة ف اضطهاد المواطني   اليمنيي   البهائيي  

ي فقط بالتحريض عليهم بل 
 إإيران ال تكتف 

 
ي ت
ي صياغة اللغة التحريضية التى

 
 ستخدم ضدهم. نها تتدخل حتى ف

 
 

ي الواضح والمبارسر والذي يستهدف إثارة الرأي العام ضد األقليات 
ي المبادرة اليمنية هو الخطاب التحريض 

 
إن أشد ما يقلقنا ف

  ةفتنة طائفية خطي   قد يثي  مما  ،اليمنية عموما وضد اليمنيي   البهائيي   بوجه خاص
 
حمد عقباها. إن نداءات التجييش ال ت

هم لمحاربة و مسؤولي   والعلماء لل تهمضد األقليات ومطالبالصادرة من قيادات أنصار هللا الرصيحة  المثقفي   واإلعالميي   وغي 
ة جدا،  ي هذه األقليات حالة خطي 

 
. واألخطر منها محاولة الزج بالمدارس والجامعات ف ي

 هذا التوجه الطائف 
 

ة  ي إننا اليوم نقف وبكل أسف عىل شفي  كارثة إنسانية خطي 
إىل حملة إبادة جماعية تستهدف أقليات  – ال سمح هللا –قد ترتفى

ي 
 
. لقد شهدنا مرارا عي  التاريــــخ كيف أن مثل هذه النداءات الطائفية والعمليات التحريضية تسببت ف يمنية مسالمة كالبهائيي  

صفي   من كوارث إنسانية كانت ضحيتها األبرياء المسالمون.  إن هذا نداء نرفعه بأعىل صوت إىل كافة العقالء والمناشتعال  
 : ماىلي مطالبي   ب مفكرين ومسؤولي   وناشطي   وعلماء وشيوخ القبائل والشخصيات االجتماعية الرائدة

 
ي أرسع وقت إليقاف جنون التعصب والطائفية التدخل ( 1

 
ي يمننا الجريــــح.  ،ف

 
 وحماية ما تبفى من قيم التعايش والتسامح ف

ي ذلك أنهاء كافة إ( 2
 
ارجاع و فراد والعوائل، رساح المعتقلي   والتوقف عن مالحقة األ طالقإشكال االضطهاد لألقليات بما ف

 . ما تم نهبه من أموال وأمالك أبناء هذه األقليات

يقاف الفوري لهذه الممارسات المخجلة يمانهم، واإل إ( منع اعتقال ومحاكمة األفراد عىل أساس أفكارهم ومعتقداتهم و 3
 
 
ي ت
 والتى

ّ
ي العصور ذك

 
ية.  رنا بمحاكم التفتيش ف  المظلمة من تاريــــخ البشر

ومنحها الحماية الالزمة لتتمكن من ممارسة أعمالها القانونية ( إعادة فتح كافة المؤسسات الرسمية لهذه األقليات، 4
 . ها ورعاية شؤون

ي تكفل الحريات األساسية للمواطني   اليم5
عة الدولية لحقوق اإلنسان والتى ي والشر

نيي   ( تطبيق كافة بنود الدستور اليمت 
 عىل حد سواء

 
إن نداءات ومشاريــــع التعصب والعنف والطائفية هذه يجب أن تقابلها مبادرات أقوى تدعو إىل الوئام والتسامح والسالم. إننا  

ي حسن نوايا منوكلنا ثقة أمام مسئولية تاريخية هامة 
 
يؤمنون بالعدل والخي  واالخوة ويحملون مسئولية الحفاظ عىل جمال  ف

ي المتنوع الذي طالما عرف كنموذج للتعايش والوئام. المجتمع الي
 مت 
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