التقرير الدولي للحرية الدينية في اليمن للعام 2018
الملخص التنفيذي
ينصُُالدستورُعلىُأنُاإلسالمُهوُدينُالدولةُُ،وأنُالشريعةُاإلسالميةُهيُمصدرُكافةُالتشريعاتُ.ويكفلُ ُالدستورُحريةُ
الفكرُوالتعبيرُ"فيُحدودُالقانون" ُإالُأنهُالُيتطرقُلحريةُالدينُ.يحرمُ ُالقانونُاستهجانُاإلسالمُُ،وتنصيرُالمسلمينُُ،
والردةُعنُاإلسالمُإلىُدينُ ُآخرُ.استمرُالصراعُالذيُاندلعُفيُعامُُ 2014بينُالحكومةُاليمنية ُبقيادة ُالرئيسُعبدُربهُ
منصورهاديُوحركةُأنصارُهللاُالحوثيين ُالزيديةُالشيعيةُحتىُنهايةُالعامُ.وبينماُاستمرُالرئيسُونائبُالرئيس ُووزيرُ
الخارجية ُفي ُالمنفى ُفي ُالمملكة ُالعربية ُالسعودية ُانتقل ُبقية ُأعضاء ُالحكومة ُإلى ُعدن ُفي ُاكتوبرُ .لم ُتمارس ُالحكومةُ
سيطرةُُفاعلة ُعلىُأجزاءُكبيرةُمنُالبالدُُ.وعلىُالرغمُمنُأنُأسبابُالحربُكانتُمعقدةُُ ،رافقُالعنفُالطائفيُالصراعُ
األهلي ُالذي ُوصفه ُمراقبون ُبأنه ُجزء ُمن ُصراع ُإقليمي ُ على ُالسلطة ُبين ُإيران ُالتي ُيحكمها ُالشيعة ُوالسعودية ُالتيُ
يحكمهاُالسنةُ ".
حكمُجهازُاألمنُالقوميُالذيُيسيطرعليهُالحوثيون ُبإعدامُ البهائيُحامدُكمالُمحمدُحيدرةُبتهمةُالتجسسُفيُينايرُ .وقدُ
سجن ُحامد ُحيدرة ُمنذ ُعام ُُ 2013واتهم ُبالردة ُوالدعوة ُللبهائية ُوالتجسس ُلمصلحة ُإسرائيلُ .وقد ُظل ُحامد ُحيدرة ُفيُ
السجنُبانتظارُتنفيذ ُحكمُاإلعدامُحتىُنهايةُالعامُ .ووفقُاُللجامعةُالبهائيةُالعالمية ُُ،قامُجنود ٌُمسلحونُفيُاكتوبر ُبإعتقالُ
المتحدث ُالرسمي ُللبهائيين ُعبد ُهللا ُالعُلفي ُبصنعاء ُواحتجازه ُفي ُمكان ُمجهول ُلمدة ُثالثة ُأيامُ.وأفادت ُالجامعة ُالبهائيةُ
العالميةُأنُمحكمةُ ُحوثيةُبصنعاءُاتهمتُأكثرُمنُُ 20بهائيُا ُبالردةُوالتجسسُفيُسبتمبرُ.كماُأفادتُمجموعةُمنُالخبراءُ
المستقلين ُتتبع ُاألمم ُالمتحدة ُباعتقال ُالسلطات ُُ 24شخصا ُفي ُتلك ُالحادثة ُُ ،بينهم ُُ 22بهائيا ُعلى ُاألقلُ .وأفادت ُمنظمةُ
العفوُالعامُالدوليةُأنُتلكُالتهمُقدُتسفرُعنُإصدارُأحكامُُباإلعدامُ.ودعىُخبراءُاألممُالمتحدةُالخمسةُ"ُإلسقاطُهذهُالتهمُ
وتجريمُممارساتُالتمييز ُالقائمةُعلىُأساسُالدين"ُ .وأضافُالخبراءُ"ُ:نكررُ ُدعوتناُلسلطاتُاألمرُالواقعُفيُصنعاءُ
للوقفُالفوريُلالضطهادُالذيُيتعرضُلهُالبهائيون"ُ.ووفقُاُللجامعةُالبهائيةُالعالميةُفقدُظلُستةُبهائيينُفيُالسجنُبسببُ
ممارستهمُلشعائرهمُالدينيةُحتىُأكتوبر"ُ.وفيُخطابُُألقاهُفيُمارسُُ،دعاُزعيمُالحوثيينُعبدالملكُالحوثيُأتباعهُللدفاعُ
عنُبالدهمُضدُالبهائيينُالذينُوصفهمُبالكفارُ .ووفقُاُلتقاريرُإعالمية ُُ،عدلتُالسلطاتُالحوثية ُالبطائق ُالجامعيةُلطالبُ
جامعةُصنعاءُوأعضاءُهيئةُالتدريسُبإضافةُشعارُالحوثيين ُ"الموتُألمريكاُُ،الموتُإلسرائيلُُ،اللعنةُاليهودُُ،النصرُ
لإلسالمُ" ُإلىُالبطائق ُالجامعيةُ.وادخلُالمشرفُالثقافيُالحوثيُيحيىُأبوُعواضةُمادةُ ُإلزاميةُإلى ُمناهجُالجامعةُتحتُ
تمجيدا ُلحزب ُهللا ُوتنديدا ُبالصهيونيةُ .وقد ُاجتذب ُاإلنقسامُ
عنوان ُ"الصراع ُالعربي ُاإلسرائيلي" .وتضمنت ُهذة ُالمادة ُ ُ
الطا ئفيُالناجمُعنُالحربُمعُالحوثيينُالزيديينُمُجندينُإلىُتنظيمُالقاعدةُفي ُجزيرةُالعربُ .وأجبرتُالقواتُالحكوميةُ
اإلماراتيةُالمتحالفةُمعُالمقاتلينُالقبليينُالمحليينُتنظيمُالقاعدةُفيُجزيرةُالعربُعلىُمغادرةُالمكالُخاللُالعامُ .وقدُقامُ
تنظيم ُالقاعدة ُفي ُجزيرة ُالعرب ُأثناء ُسيطرته ُعلى ُالمكال ُبترسيخ ُوفرض ُتأويله ُالخاص ُللشريعة ُاإلسالميةُ .واستمرُ
التنظيمُباحتفاضهُبتواجدُُميدانيُفيُواديُبلحارثُوعزانُفيُشبوةُُ،وواديُعُبيدُةُفيُمأربُُ،ومدينةُرداعُفيُالبيضاءُ
ُ،ولودرُوواديُموديةُفيُأبينُ.ويُقدر ُعددُنشطاء ُتنظيمُالقاعدةُفيُجزيرةُالعربُداخلُالبالد ُبنحو ُُ 6000إلى ُ.7000
وقدُنشرُخالدُباطرفيُُ،أحدُأبرز ُقيادات ُالقاعدةُفي ُجزيرةُالعرب ُُ،مقطعاُمرئياُمسجال ُفيُُ 23ينايرُدعى ُفيه ُلشنُ
ضدُاليهودُرداُعلىُقرارُالوالياتُالمتحدةُاإلعترافُبالقدسُعاصمةُُإلسرائيلُ ُ.
ُ
هجماتُبالسكاكينُوالمركباتُ
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ووفقُاُلتقاريرُإعالميةُُ،فقدُقتلُمسلحونُمجهولونُُ27إمامُاُفيُعدنُخاللُالعامينُالماضيينُحتىُأغسطسُُ،كماُ ُ
استمر ظهور المواد المعادية للسامية في المطبوعاتُ.وأفادُأتباعُالطائفةُاليهوديةُأنُانخفاضُأعدادهمُصعبُعليهمُاالستمرارُ
فيُممارسةُشعائرهمُالدينيةُ .
أصدر ُالمتحدث ُالرسمي ُباسم ُوزارة ُالخارجية ُاألمريكية ُفي ُُ 14ماي ُبيانا ُعبر ُفيه ُعن ُقلق ُالحكومة ُاألمريكية ُإزاءُ
المعاملة ُالتيُتتعرضُلهاُالطائفةُالبهائية ُفيُالبالدُُ،داعيُاُالحوثيينُإلىُإنهاءُمعاملتهمُغيرُالمقبولة ُللبهائيينُ.ونشرتُ
وحدة ُشؤون ُاليمن ُفي ُُ 8نوفمبر ُمن ُمقرها ُالكائن ُفي ُالمملكة ُالعربية ُالسعودية ُُ ،بيانا ُوقعته ُحكومات ُأستراليا ُوكنداُ
وألمانياُوالمملكةُالمتحدةُُ،أعربتُفيهُعنُقلقهاُالعميقُإزاءُسوءُالمعاملةُالتيُيتعرضُلهاُالبهائيونُفيُاليمنُ.كماُصنفُ
وزير ُالخارجية ُاألمريكية ُالحوثيين ُفي ُُ 28نوفمبر ُ"كيانا ُمثيرا ُللقلق" ُُ ،وذلك ُوفقا ُلقانون ُالحرية ُالدينية ُالدولية ُلعامُ
ُ ُُ.1998

القسم األول  :الديموغرافيا الدينية
تقدرُحكومةُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُإجماليُعددُالسكانُبنحو ُُ 28.6مليونُنسمةُُ،وذلكُوفقاُلتقديراتُيوليوُُ.2018
ووفقاُلتقديراتُعامُُ،ُُ 2010فأكثرُمنُُ %99من السكانُهمُمسلمونُ؛ ُإذُينتمون ُإماُإلىُالمذهبُالشافعيُالسُنيُأوُإلىُ
المذهب ُالزيدي ُالشيعيُ .وفي ُظل ُغياب ُإحصاءات ُرسمية ُُ ،تقدر ُالحكومة ُاألمريكية ُعدد ُالسُنة ُبنحوُ ُُ ٪65من ُتعدادُ
السكانُُ،كماُتقدرُعددُالشيعةُبقرابةُُ ٪35منُتعدادُالسكانُ.وهناكُأعدا ُدا ُمجهولةُمنُالشيعةُاإلثنيُعشرية ُالمقيمونُ
أساسا ُفي ُالشمال ُُ ،ومن ُاإلسماعيليين ُوالصوفيينُ .يشكلُ ُاليهود ُوالبهائيون ُوالهندوس ُوالمسيحيون ُُ ،وكثيرُ ُمنهم ُإماُ
الجئونُأو ُأجانبُمقيمونُفيُالبالدُبشكل ُمؤقت ُُ،أقلُمنُُ %1منُتعدادُالسكانُ.كماُتظمُالطوائف ُالمسيحية ُكال ُمنُ
الطائفةُالكاثوليكيةُالرومانيةُوالطائفةُاالنجليكانيةُ ُُ.
ويظمُالمذهبُاإلسماعيليُكال ُمنُطائفةُالمكارمة ُوطائفة ُالبهرةُ.وقدُفرُالعديدُمنُالبهرة ُإلىُالهند ُبعد ُنشوب ُالصراعُ
الدائر.
واستمرت ُأعداد ُالهنود ُالكبيرة ُباالنخفاض ُجراء ُاستمرار ُالعنف ُوعدم ُاالستقرار ُالسياسي ُفي ُالبالدُ .ال ُتوجد ُتقديراتُ
مؤكدة ُلعدد ُاألشخاص ُمن ُذوي ُاألصول ُالهندية ُالمقيمين ُفي ُالبالد ُأو ُأولئك ُالذين ُيمارسون ُالشعائر ُالهندوسيةُ .وطبقاُ
ألحدُالمصادرُُ،فإنُتعدادُالرعاياُالهنودُالمتواجدونُفيُالبالدُهوُأقلُمنُُ3000نسمةُ.
وتعدُالطائفةُاليهوديةُاألقليةُالدينيةُالوحيدةُمنُالسكانُاألصليينُغيرُالمسلمينُفيُالبالدُ.وتقدرُبعضُالتقاريرُعددُاليهودُ
المتبقونُفيُالبالدُبنحوُُ50فرداُيتمركزونُفيُصنعاءُوريدة.

القسم الثاني  :احترام الحكومة للحرية الدينية
اإلطار القانوني
ينص ُالدستور ُعلى ُأن ُاإلسالم ُهو ُدين ُالدولة ُُ ،كما ُيكفل ُالدستور ُحرية ُالفكر ُوالتعبير ُ"في ُحدود ُالقانون" ُإال ُأنه ُالُ
يتطرق ُإلى ُحرية ُالدين ُوالمعتقد ُوالضمير .وينص ُالدستور ُعلى ُأن ُالشريعة ُاإلسالميةُهي ُمصدر ُجميع ُالتشريعات ُُ،
رغمُتعايشهُمعُالقانونُالعلمانيُالعامُونماذجُمنُنظامُالقانونُالمدنيُفيُنظامُُقانونيُُهجينُ ُ.
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ُتشكل ُالشريعة ُاإلسالمية ُأساس ُالنظام ُالقانوني ُفي ُالبالد ُحيث ُتتعامل ُالمحاكم ُاإلبتدائية ُمع ُالقضايا ُالمدنية ُوالجنائيةُ
والتجاريةُوالشخصية ُُ،بينماُتتعاملُالمحاكمُغيرُالرسميةُُ،والتيُتعملُغالباُفيُالمناطقُالريفيةُُ،معُالقوانينُالعُرفيةُ
بجانبُالشريعةُلتسويةُالنزاعاتُ .
وينصُ ُالدستور ُعلى ُأن ُيكون ُالرئيس ُمسلما ُ"ملتزما ُبتعاليم ُاإلسالم" ُ؛ ُبيد ُأنه ُيجيز ُلغير ُالمسلمين ُالترشح ُلعضويةُ
البرلمانُطالماُأنهمُ"ملتزمونُبتعاليمهمُالدينية"ُ.الُيمنع ُالقانونُتشكيلُأحزابُسياسيةُعلىُأسس ُدينية ُُ،إالُأنهُيمنعُهذهُ
األحزابُإدعائهاُالتمثيلُاألوحدُلديانةُماُُ،أوُمعارضتهاُاإلسالمُُ،أوُتخصيصُعضويتهاُألتباعُطائفةُدينيةُُبعينهاُ ُ.
ينصُالقانونُالجنائيُعلىُأنُاإلدانةُ"المتعمدة"ُوُ"الملحة"ُلإلسالمُواعتناقُديناُآخرغيرُاإلسالمُهوُردةُ ُوجريمةُُيعاقبُ
مرتكبهاُباإلعدامُ.ويمنحُُالقانونُالمتهمينُبالردةُثالثُفرصُللتوبةُ؛ فإنُتابواُسقطُعنهمُحكمُاإلعدام.
يحرمُقانونُاألحوالُالشخصيةُالزواجُمنُالشخصُالمرتدُ.كماُأنه يحرمُعلىُالمسلماتُالزواجُبغيرُالمسلمُُ،ويحرمُعلىُ
المسلمينُالزواج ُمنُغيرُالمسلمةُباستثناءُالكتابيةُ(النصرانية ُُ،اليهودية)ُ.ويشترطُ ُقانونُاألحوالُالشخصيةُعلىُالمرأةُ
الحاضنةُأنُالُتكونُمرتدةُُعنُاإلسالمُ؛ُكماُيشترطُعلىُالرجلُالحاضنُواحديةُالمعتقدُ(معُالطفل)ُ.
يحرمُالقانونُتنصيرُالمسلمينُُ،ويحددُعقوبةُ"السخرية"ُالعامةُمنُأيُدينُبالسجنُلمدةُقدُتصلُإلىُثالثُسنواتُُ،كماُ
يحددُعقوبةُالسخريةُمنُاإلسالمُبالسجنُلمدةُقدُتصلُإلىُخمسُسنواتُ ُ.
ُ
والُيتضمنُالقانونُبنداُينصُعلىُتسجيلُالجماعاتُالدينيةُ ُُ.
ووفقاُللقانونُُ،يتوجبُعلىُالحكومةُالسماحُبتشييدُمبانيُُجديدةُُ،إالُأنهُالُيذكرُأماكنُالعبادةُعلىُوجهُالتحديد.
يتوجبُعلىُالمدارسُالحكوميهُتدريس ُاإلسالمُدونُاألديانُاألخرىُُ،إذُينصُالقانونُعلىُأنُتقدمُحصص ُالمدارسُ
اإلبتدائيةُعلوماُبالشعائرُاإلسالميةُوتاريخُالبالدُوثقافتهاُفيُإطارُالحضارةُاإلسالمية ُُ،كماُيحددُالقانونُمعرفةُالعقيدةُ
اإلسالميةُكهدفُللتعليمُالثانوي .ويتطلبُمنُالمدارسُالحكوميةُتدريسُالطالبُالسنةُوالشيعةُنفسُالمناهجُالدراسيةُ؛
ومعُذلكُُ،تشيرُالموادُالتعليميةُإلىُقيامُالمدارسُفيُالمناطقُالخاضعةُلسيطرةُالحوثيينُبتدريسُالمبادئُالزيدية.
أسسُالحوثيون ُومسئولونُيمثلونُالمؤتمرُالشعبيُالعامُُ،أكبرُحزبي ُسياسي ُعلمانيُفيُالبالدُُ،ويقيمونُفيُالمناطقُ
عد المجلسُالسياسيُاألعلى كياناُيضم ُُ10
التيُتخضعُلسيطرة ُالحوثيين ُُ ،المجلسُالسياسيُاألعلى فيُيوليوُُ.2016ويُ ُ
أعضاءُُ،وقدُأسسُالمجلسُإلنشاءُوتحديدُهيكالُ ُحاكمُا ُلليمنُفيُظلُالنظامُالذيُيقودهُالحوثيُفيُصنعاء .وقدُاعتبرتُ
الحكومةُاليمنيةُوالمجتمعُالدوليُالمجلسُالسياسيُاألعلىُغيرُدستوريُوغيرُشرعي.
عضوُفيُالميثاقُالدوليُالخاصُبالحقوقُالمدنيةُوالسياسيةُ .
ٌُ
والبال ُدُ

الممارسات الحكومية
عادُمجلسُالوزراءُبقيادةُرئيسُالوزراءُالجديدُمعينُعبدُالملكُسعيدُإلىُعدنُ فيُأواخرُأكتوبرُُ،باستثناءُالرئيسُهاديُ
ونائبُالرئيسُعليُمحسنُاألحمرُووزيرُالخارجيةُخالدُاليمانيُُ،الذينُبقواُفيُالمملكةُالعربيةُالسعودية .وبالرغمُمنُ
ذلكُُ،لمُتمارسُالحكومةُسيطرةُُقانونيةُوإداريةُفعالةُعلىُمعظمُأنحاءُالبالد.
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وعلىُالرغمُمنُتعقيدُأسبابُالحرب ُُ ،صاحبُالعنفُالطائفيُالصراعُاألهليُ.وقدُدخلتُالحكومةُفيُصراعُعسكريُ
معُأنصارُهللاُ(الحوثيين)ُمنذُمارسُُ.2015كماُفرُكبارُالمسؤلينُالحكوميينُإلىُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُُبعدُأنُسيطرُ
الحوثيون ُعلى ُصنعاء ُفي ُسبتمبر ُُ 2014ووسعوا ُسيطرتهم ُعلى ُأجزاء ُمهمة ُمن ُالبالد ُُ ،حيث ُطلب ُالمسؤولونُ
الحكوميونُالعونُمنُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُودولُإقليميةُأخرىُ.فقدُأشارتُقناةُ(بيُبيُسي) ُ"أنُالمملكةُالعربيةُ
السعوديةُوثمانُدولُعربيةُذاتُاألغلبيةُالسنيةُشنتُحملة ُجويةُتهدفُإلىُإعادةُحكومةُ[الرئيس] ُهاديُبعدُأنُشعرتُ
بالقلق ُمن ُصعود ُجماعة ُتعتقد ُأنها ُمدعومة ُعسكريأ ُمن ُالقوة ُالشيعية ُاإلقليمية ُإيران"ُ .ووصف ُتقرير ُ(بي ُبي ُسي)ُ
الصراعُفيُوقتُ ُالحقُأنهُ"جز ٌُء ُمنُصراعُ ُإقليميُعلىُالسلطةُبينُإيرانُالتيُيحكمهُالشيعةُوالسعودية ُالتيُيحكمهاُ
السُنةُ ".
ووفقا ُلألمم ُالمتحدة ُومنظمات ُغير ُحكومية ُووسائل ُإعالمية ُفقد ُدمرت ُالغارات ُالجوية ُللتحالف ُبقيادة ُالسعودية ُأماكنُ
للعبادةُومراكزُدينيةُُ،كماُأوقعتُضحاياُفيُأوساطُالتجمعاتُالدينيةُ.
سمحتُالحكومةُقبلُاندالعُالصراعُالعسكريُالدائر ُباستخدام ُالمعابدُالهندوسيةُفيُعدنُوصنعاءُوكذا ُمبانيُالكنائسُ
القائمة ُللخدمات ُالدينية ُللطوائف ُالدينية ُاألخرىُ .وبسبب ُالصراع ُالدائر ُلم ُتتوفر ُمعلومات ُحول ُاستخدام ُهذه ُاألماكنُ
الدينيةُخاللُالعامُ .
وبرغم ُقولها ُإنها ُكانت ُعلى ُعلمُ ُباإلدخال ُالقسري ُللزيدية ُالشيعية ُفي ُمناهج ُالمدارس ُفي ُالمناطق ُالتي ُيسيطرعليهاُ
الحوثيون ُإالُأن ُالحكومةُلمُتتمكنُمنُالتحققُمنُمحتوىُالمناهجُالدينية ُالتي ُتُدرس ُفيُبعضُالمدارسُالخاصة .وقدُ
التحق ُبعض ُالمواطنين ُالمسلمين ُبمدارس ُخاصة ُال ُتدرس ُاإلسالم ُُ ،حيث ُأن ُمعظم ُالطالب ُغير ُالمسلمين ُهم ُمنُ
األجانبُ ،وقدُالتحقواُبمدارسُخاصة .ووفقاُلوزارةُالخارجيةُُ،فتحتُالمدارسُلبضعُساعاتُ ُفقطُفيُاليومُالواحد ُفيُ
الكثير ُمنُالمناطقُُ،كماُأغلقتُأكثرُمنُُ 2000مدرسة ُبسببُاألضرارُالتيُلحقتُبهاُُ،أوُبسببُتواجدُالنازحينُفيهاُُ،
أوُبسببُُإحتاللهاُمنُجماعاتُُمسلحةُ.

انتهاكات ارتكبتها قوات أجنبية أو جهات فاعلة غير حكومية ُ
وفقُاُلتقاريرُإعالميةُُ،استمرُالحوثيونُفيُفرضُسيطرتهمُعلىُالبرلمانُفيُصنعاءُُ،وعلىُالرغمُمنُفرارُالعديدُمنُ
البرلمانيينُُ،استمرُالبرلمانُبسنُأجنداتُتشريعيةُ.واصلتُالجماعاتُاإلرهابيةُكتنظيمُالقاعدةُفيُجزيرةُالعربُوداعشُ
ُ،وكذاُالجماعاتُالمسلحةُواالنفصاليةُاألخرىُاإلسهامُفيُالعنفُالدائرُ.
ُ
ووفقاُلتقاريرُصحفيةُُ،أجبرتُالقواتُاإلماراتيةُالمتحالفةُمعُمقاتلينُقبليينُالقاعدةُفيُجزيرةُالعربُعلىُمغادرةُميناءُ
المكالُخاللُالعامُ.فأثناءُسيطرتهُعلىُمدينةُالمكالُعملُتنظيمُالقاعدةُفيُجزيرةُالعربُعلىُفرضُوترسيخُتأويلهُ
الخاصُللشريعةُاإلسالميةُ.واستمرُالتنظيمُباحتفاضهُبتواجدُُعملياتيُفيُواديُبلحارثُوعزانُفيُشبوةُُ،وواديُعُبيدُةُ
فيُمأربُُ،ومدينةُرداعُفيُالبيضاءُُ،ولودرُوواديُموديةُفيُأبينُ.وبسببُالفراغُاألمنيُوانعدامُالخدماتُالعامةُفيُ
العديدُمنُالمجاالتُُ،رعىُتنظيمُالقاعدةُفيُشبهُجزيرةُالعربُأنشطةُعامةُوشاركُفيهاُفيُمناطقُعدةُسعياُمنهُلبناءُ
سمعةُُإنسانيةُوحاكميةُفيُأوساطُالناسُ.ووفقاُلتقاريرُصحفيةُوخبراءُخارجيينُُ،تجنبُالتنظيمُالعدائيةُوالتصادمُمعُ
القبائلُُ،مستغالُوقتهُفيُكسبُالمزيدُمنُالمجندينُُ،واستكشافُمصادرُجديدةُللتمويلُُ،وإعدادُقياداتُشابةُجديدةُ.
وتقدرُالقوةُاإلجماليةُللتنظيمُداخلُاليمنُبينُُ6000وُُ ُ.7000
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ُ
وفقاُلتقريرُقُدمُإلىُمجلسُاألمنُفيُاألممُالمتحدةُُ،احتفظتُقيادةُالقاعدةُببنيةُُقويةُُفيُجزيرةُالعربُُ،الُسيماُفيُاليمنُ،
حيثُُاستمرُالتنظيمُبتخطيطُوتنفيذُهجماتُإرهابيةُفيُالمنطقةُُوخارجهاُ.اعتبرتُقيادةُتنظيمُالقاعدةُهذهُالبالدُمسرحأُ
لشنُهجماتُشبيهةُبحربُالعصاباتُومركزُاُللعملياتُاإلقليميةُ.أفادتُمصادرُأنُانعدامُالحكومةُالمركزيةُالقويةُفيُ
البالدُوفرُبيئةُُخصبةُللقاعدةُفيُجزيرةُالعربُلتأسيسُنفسهاُ.وقدُأصدرُحمزةُبنُالدنُُ،ابنُأسامةُبنُالدنُُ،بياناُفيُ
هدداُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُُ،حيثُدعاُأهاليُجزيرةُالعربُإلىُ
مارسُمنوهاُبدورُالقاعدةُفيُجزيرةُالعربُُ،وم ُ
التمردُ .
ونشرتُقناةُ(بيُبيُسي)ُتقاريراُحولُانتهاكاتُاالحوثيينُبحقُالمدنيينُاليمنيينُُ،فقدُذكرُصحفيُاُفيُقناةُ(بيُبيُسي)ُ
نقالُعنُتقريرُلمنظمةُهيومنُرايتسُووتشُأنُالحوثيينُارتكبواُأعمالُعنفُوتعذيبُبحقُمدنيينُيمنيينُ"تعرضواُ
للضربُبهراواتُحديديةُُ،والجلدُوالتكبيلُإلىُالجدرانُُ،والضربُعلىُاألقدامُُ،والتهديدُباإلغتصاب"ُ.وأفادتُتقاريرُ
عدةُعنُقصفُالحوثيينُلمدنُُمثلُتعزُوالحديدةُُ،ماُأسفرُعنُمقتلُالعشراتُمنُالمدنيينُاألبرياءُ .
ووفقاُلشهودُعيانُمحليينُوتقاريرُإعالميةُدوليةُُ،دمرتُالقواتُالحوثيةُأكثرُمنُُ750مكاناُللعبادةُفيُاليمنُُ،بماُفيُ
ذلكُأماكنُللعبادةُفيُمراكزُذاتُنسبُسكانيةُمرتفعةُمثلُتعزُوعدنُ .
ووفقُاُلمنظمةُهيومانُرايتسُووتشُُ،حكمتُالسلطاتُالحوثيةُفيُُ2ينايرُعلىُحامدُكمالُمحمدُحيدرةُباإلعدامُبتهمةُ
التخابرُمعُالمقرُاإلداريُللبهائيينُفيُحيفاُبإسرائيلُ.والُيزالُالبهائيُحامدُحيدرهُالذيُسجنهُجهازُاألمنُالقوميُمنذُ
عامُُ2013بتهمُالردةُونشرُالبهائيةُوالتجسسُلصالحُإسرائيلُرهنُاإلعتقالُ.قالُممثلونُعنُالبهائيةُإنُظروفُاحتجازُ
حامدُحيدرةُسيئةُمعُمحدوديةُالرعايةُُالطبيةُوُالزياراتُُاألسريةُُ،وأنهُقدُتعرضُللتعذيبُ.وقدُظلُحامدُحيدرةُفيُ
السجنُبانتظارُتنفيذُحكمُاإلعدامُحتىُنهايةُالعامُ .
ُ
وذكرتُالجامعةُالبهائيةُالعالميةُأنُقاضيأُدعاُإلىُحلُجميعُالمجالسُالبهائيةُ.ووفقاُللجامعةُالبهائيُالعالميةُُ،اعتقلُ
جنودُمسلحونُفيُصنعاءُالمتحدثُباسمُالبهائيينُعبدُهللاُالعُلفيُوهوُفيُطريقهُإلىُالسوقُفيُُ11أكتوبرُُ،حيثُعصبُ
الجنودُعينيُالعُلفيُواقتادوهُإلىُمكانُُمجهولُُ،وأطلقواُسراحهُبعدُذلكُبثالثةُأيامُ .
ووفقُاُللجامعةُالبهائيةُالعالميةُُ،إتهمُالحوثيونُفيُُ15سبتمبرُأكثرُمنُُ20بهائياُبالردةُوالتجسسُخاللُجلسةُاستماعُفيُ
إحدىُالمحاكمُبصنعاءُ.لمُتبلغُالسلطاتُالبهائيينُأوُمحاميهمُبشأنُجلسةُالمحاكمةُالتيُعقدتُبحضورُالقاضيُواإلدعاءُ
ومسؤولينُآخرينُفيُالمحكمةُفقطُ.وفيُجلسةُُمحاكمةُالحقةُعقدتُفيُُ29سبتمبرُُ،طلبُالقاضيُمنُاإلدعاءُُنشرُ
أسماءُالمتهمينُفيُإحدىُالصحفُُ،كماُأمرُبتجميدُممتلكاتُالمتهمينُإلىُحينُإصدرُالمحكمةُقرارهاُ.وذكرتُالجامعةُ
البهائيةُالدوليةُأنُستةُُبهائيينُالُيزالونُمسجونينُحتىُأكتوبرُبسببُممارستهمُلشعائرهمُالدينيةُُ،وأنُمنُبينهمُحامدُ
حيدرةُ ُُ.
ُ
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وأفادتُمنظمةُالعفوُالدوليةُأنُتلكُالتهمُقدُتسفرُعنُصدورُأحكامُُباإلعدامُ.وباإلشارةُإلىُالحادثةُذاتهاُُ،أفادتُمجموعةُ
منُالخبراءُالمستقلينُالتابعةُلألممُالمتحدةُعنُقيامُالسلطاتُباعتقالُُ24شخصاُُ،منهمُُ22بهائياُعلىُاألقلُ.ودعىُ
خبراءُاألممُالمتحدةُالخمسةُإلىُ"إسقاطُهذهُالتهمُوتجريمُممارساتُالتمييزُالقائمةُعلىُأساسُالدين"ُ.وأضافُالخبراءُ
قائلينُ"ُ:نكررُُدعوتناُلسلطاتُاألمرُالواقعُفيُصنعاءُللوقفُالفوريُالضطهادُالذيُيتعرضُلهُالبهائيون"ُ .
وفيُخطابُُمُتلفزُألقاهُفيُُ23مارسُُ،دعاُزعيمُالحوثيينُعبدُالمالكُالحوثيُأتباعهُللدفاعُعنُبالدهمُضدُالبهائيينُُُ،
والذينُوصفهمُبالكفارُوُ"الشياطين"ُزاعمُاُأنهمُيحاربونُاإلسالمُ.وقدُأفادتُالجامعةُالبهائيةُالعالميةُأنهُوعقبُذلكُ
الخطابُأعادتُعدةُمواقعُإخباريةُوسلطاتُدينيةُنشرُوترديدُتصريحاتُزعيمُالحوثيينُبشأنُالبهائيينُُ،كماُعقدتُ
وزارةُاإلعالمُوجامعاتُحكوميةُندواتُومؤتمراتُوورشُحولُكيفيةُالردُعلىُالحربُالمذهبيةُالتيُشنهاُالبهائيونُ ُ.
وخلصتُمجموعةُالخبراءُالمرموقينُالتابعةُلألممُالمتحدةُبشأنُاليمنُأنُالحوثيينُ"ارتكبواُأفعاالُُقدُترقىُإلىُجرائمُ
حربُُ،بماُفيُذلكُالمعاملةُالقاسيةُوالتعذيبُوانتهاكُكرامةُاألشخاص"ُ.وقدُوثقُالخبراءُاعتقالُالحوثيينُللطالبُ
والمدافعينُعنُحقوقُاإلنسانُُ،والصحفيينُُ،وأتباعُالطائفةُالبهائيةُُ،وأولئكُالذينُيعتبرونهمُخصوماُسياسيين.
والُيزالُالحوثيونُيعتقلونُأحدُالبهائيينُمنذُعامُُ،ُ2015بتهمةُتهريبُالتراثُالثقافيُاليمنيُوالتجسسُلمصلحةُ
إسرائيلُ .
أفادُممثلونُعنُالطائفةُالمسيحيةُعنُقيامُالحوثيينُبتكثيفُاجراءاتُالرقابةُوالتفتيشُوذلكُقبلُإندالعُالنزاعُالعسكريُ
الدائرُُ،مماُدفعهمُألنُيكونواُأكثرُحذراُرغمُاستمرارهمُبارتداءُالمالبسُالدينيةُالتيُتُبينُانتمائهمُللطائفةُالمسيحيةُ ُُ.
ُ
أفادتُتقاريرُمنُالمناطقُالشماليةُوالتيُتقعُتقليدياُتحتُسيطرةُالحوثيينُعنُاستمرارُالحوثيينُفيُمحاوالتهمُلفرضُ
عاداتهمُوتقاليدهمُالمذهبيةُعلىُغيرُأتباعُالمذهبُالزيديُُ،بماُفيُذلكُمنعهمُللموسيقىُومطالبتهمُالنساءُباالنتقابُ .
ووفقاُلتقاريرإعالميةُُ،قامُالحوثيونُبتعديلُالبطائقُالجامعيةُللطالبُوأعضاءُهيئةُالتدريسُفيُجامعةُصنعاءُباضافةُ
الشعارُالحوثيُ"الموتُألمريكاُُ،الموتُإلسرائيلُُ،اللعنةُعلىُاليهودُُ،النصرُلإلسالم"ُإلىُالبطائقُالجامعيةُ.وأشارتُ
تقاريرُعنُقيامُالحوثيينُبتغييرُالمناهجُفيُالجامعاتُالواقعةُفيُالمناطقُالتيُتخضعُلسيطرتهمُُ،وذلكُلفرضُمعتقداتهمُ
المذهبيةُوالسياسيةُ.وقدُأدخلُالمشرفُالثقافيُالحوثيُيحيىُأبوُعواضةُمادةُُإلزاميةُإلىُمناهجُالجامعةُتحتُعنوانُ
تمجيداُلحزبُهللاُوتنديداُبالصهيونيةُ .
"الصراعُالعربيُاإلسرائيلي"ُ،حيثُتضمنتُهذةُالمادةُ ُ
ُ
نشر خالدُباطرفيُُ،أحدُأبرزُقيادات ُالقاعدةُفي ُجزيرةُالعربُفيُُ 23ينايرُُ،مقطعاُمرئياُمسجال ُدعىُفيه ُلشنُهجماتُ
ضدُاليهودُرداُعلىُقرارُالوالياتُالمتحدةُاإلعترافُبالقدسُعاصمةُُإلسرائيلُ ُ.
ُ
بالسكاكينُوالمركباتُ
ُ
ذكرت قناة العربية السعودية أن نحو  25000حاجا يمنيا أدوا شعائر الحج في أغسطس  2018منهم قرابة  7000حاجا أتوا من
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مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين .وقد أفاد وزير األوقاف الدكتور أحمد عطية أن الحجاج اليمنيين دخلوا الحدود إلى السعودية عبر
معبر الوديعة الحدودي فقط .ورفض الوزير عطية مزاعم الحوثيين عن قيام السعوديين بتسيس الحج  ،منوها أن الحجاج اليمنيين
وصلوا إلى مكة بيسر .ووفقا للصحافة اإلقليمية  ،فرض الحوثيون رسوما على الحجاج وأغلقوا مكاتب السفريات والحج التي
رفضت اإلمتثال لذلك .أغلق الحوثيون  28مكتبا للحج في صنعاء حتى يونيو .وأفادت تقارير عن مصادرة الحوثيين لجوازات بعض
اليمنيين ومنعهم من عبور الحدود إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقاُلتقاريرُإعالميةُُ،حولُالحوثيونُمسجداُفيُقريةُالجريبةُفيُمنطقةُالدريهميُبالحديدةُإلىُثكنةُعسكريُمُحصنةُُ،
حيثُطردواُإمامُالمسجدُوأهاليُالقريةُ.

القسم الثالث  :إحترام المجتمع للحرية الدينية
وفقُاُلتقاريرُإعالميةُُ،قتلُمسلحونُمجهولونُُ27إماماُفيُعدنُخاللُالعامينُالماضيينُحتىُأغسطسُُ،كماُاستمرُ
ظهورُالموادُالمعاديةُللساميةُفيُالمطبوعاتُ .
ُ
وأفادُأعضاءُفيُالطائفةُاليهوديةُأنُانخفاضُأعدادهمُصعبُعليهمُاالستمرارُفيُممارسةُشعائرهمُالدينية.
استمرُالمسلمونُاإلسماعيليونُفيُالشكوىُمنُالتمييزُالممارسُضدهمُُ،كماُأعاقُاندالعُالصراعُقدرةُاإلسماعيليينُ
الهنودُمنُأداءُالحجُفيُاألماكنُذاتُاألهميةُالدينيةُلديهمُداخلُالبالدُ .
ُ

القسم الرابع  :سياسة حكومة الواليات المتحدة األمريكية ومشاركتها ُ
علقتُوزارةُالخارجيةُاألمريكيةُأعمالُسفارتهاُفيُصنعاءُفيُُ11فبرايرُُ،ُ2015وذلكُبسببُتدهورُاألوضاعُاألمنيةُُ،
وقدُاستأنفتُالسفارةُأعمالهاُكوحدةُُلشؤونُاليمنُفيُالبدءُمنُجدةُفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُُ،ثمُانتقلتُإلىُالرياضُ
فيُسبتمبرُ ُ.2018وخاللُلقاءاتهمُمعُمسؤولينُمنُالحكومةُاليمنيةُشددُالمسؤولونُاألمريكيونُعلىُأهميةُالحريةُالدينيةُ
والتسامحُوالحوارُبينُاألديانُُ،وقدُأكدُمسؤولوُالحكومةُاليمنيةُكعادتهمُتأيدهمُلهذهُالمبادئُُ،كماُانتقدواُالحوثيينُ
الضطهادهمُاألقلياتُالدينيةُ .
ُ
أصدرُالمتحدثُالرسميُباسمُوزارةُالخارجيةُاألمريكيةُفيُُ14مايوُبياناُأعربُفيهُعنُقلقُالحكومةُاألمريكيةُحيالُ
البهائيينُفيُاليمنُُ،داعيُاُالحوثيينُإلىُإنهاءُتعاملهمُغيرُالمقبولُبحقُالبهائيينُقائالُُ"ُ:لقدُاستهدفُالحوثيونُالطائفةُ
البهائيةُبالخطاباتُالتحريضيةُعالوةُعلىُموجةُاالعتقاالتُُ،واستدعاءاتُالمحاكمُُ،واتخاذُعقوباتُبدونُأيُإجراءاتُ
قانونيةُعادلةُوشفافةُ.وتشيرُهذهُاألعمالُالتيُوقعتُالعامُالماضيُإلىُنمطُُمستمرُمنُسوءُالمعاملةُالتيُيتعرضُلهاُ
البهائيونُفيُاليمنُ.ويبدوُأنُهذهُاألعمالُهيُمحاولةُللضغطُعلىُالبهائيينُاليمنيينُللتخليُعنُمعتقدهم"ُ .
نشرتُوحدةُشؤونُاليمنُبياناُفيُُ8نوفمرُوقعتهُنيابةُعنُالوالياتُالمتحدةُُ،كماُوقعتهُحكوماتُأسترالياُوكنداُوألمانياُ
والمملكةُالمتحدةُُ،أعربتُفيهُعنُقلقهاُالعميقُإزاءُالمعاملةُالسيئةُالتيُيتعرضُلهاُالبهائيونُفيُاليمنُ.وأضافُالبيانُُ:
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"نشاركُاآلخرينُدعوتناُالحوثيينُلإلفراجُالفوريُعنُجميعُالبهائيينُالمحتجزينُلديهمُُ،فاحترامُالحريةُالدينيةُهوُاللبنةُ
األساسيةُفيُصرحُالسالمُواالزدهارُفيُاليمن"ُ .
صنفتُوزارةُالخارجيةُاألمريكيةُالحوثيينُفيُُ28نوفمبرُ"كيانُاُمثيراُللقلق"ُُ،وذلكُوفقاُلقانونُالحريةُالدينيةُالدوليةُ
لعامُُ ُ.1998
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