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 دولة عربية 13 شبكة وتحالف ومنظمة حقوقية من 59بيان 
إداسنة وشجب لجريمة الظلميين الرهابية

والمطالبة بجلب المشتبه بهم من محرضين ومنظمين وممولين ومنفذين  للعدالة

وق السنسسان  الموقعسة أدسنساه سنسدين بأشسد العبسارات فسي السدول العربيسةسنحن منظمات ومراكسز حق
الجريمة الرهابية المنظمة ويد الغدر الجباسنة التي طالت حياة السياسي اليسسساري الردن سنسساهض
ن الجنساة حتر في صبيحة هذا اليوم أمام مبنسي قصسر العسدل فسي عمسان، وإذ سنطسالب بالكشسف ع
ب المشستبه بهسم للعدالسة فإسننسا سنؤكسد علسى الحقيقيين الذين يقفون خلف هذه الجريمة النكسراء  وجل
محاسبة كافة المحرضين الذين غذوا عقلية الجناة الرهابيين وشحنوا عقولهم معنويا بغية القدام
على هذا الفعل الجرامي المشين، كما ول سنستثني الميسرين لها ماديا، حيث لسم يكسن لهسا إن تتسم
بهذه السهولة لول وجود حلقات تنظيمية وفسسرت معلومسسات دقيقسسة سسسهلت للمجرميسسن إتمسسام فعلهسسم

الجرامي بنجاح.
إن هذه الجريمة النكراء لم تكن مجرد استهداف لحياة مواطن عادي وإسنمسسا غسسدرت بمنسساخ المسسن
والمان في الردن بالدرجة الولى وغذت حالة الحتقان الطائفي والسياسي فسسي البلد وأدخلسست
مواطنيه في حالسسة مسسن الرعسسب وعسسدم المسسان، وخسسدمت مخططسسات التشسسرذم الجتمسساعي وقسسوى
الرهاب التكفيري، لذا سنطالب الجهات المختصة إن تقوم بدورها المفترض بتوفير حماية حقيقية

للسنسان الردسني بعيدا عن العتبار الطائفي والسياسي لفراد المجتمع الردسني.
إن الحفاظ على أمن الردن ووحدة سنسيجه الجتماعي يتطلب تجفيسف منسابع الرهساب التنظيميسة
والفكرية والمادية وملحقة كافة مثيري الفتن و"السيرفرات" الظلمية التي باتت تغذي الرهسساب
وتشجع الطرف وإشساعة الفوضسى وتسدمير المجتمعسسات العربيسسة خدمسسة لعسسداء السنسسان العربسي

كما يتطلب تعديل التشريعات لحماية حق التعبير وعدم توقيفومنعه من حق التطور والنهوض. 
وحبس وتجريم الفراد بسبب آرائهم السياسية. 

 سنتقدم من الس حتر وعائلسة المغسدور خاصسة ومسن المجتمسع الردسنسي عامسة بسأحر مشساعروأخيرا
المواساة والتضامن، مؤكدين ثقتنا بالمجتمع الردسني الواحد وقدرته على التماسسسك وتجسساوز أثسسار

هذه الجريمة النكراء وإداسنته الواسعة لفكار التطرف والظلمية والرهاب والتكفير.
: الموقعين

مركز عمان لدراسات حقوق السنسان-1
/الردنجمعية النساء العربيات-2
/الردنمنظمة رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق السنسان-3
الشبكة الردسنية لمدربي حقوق السنسان-4
التحالف الردسني لديمقراطية السنتخابات-5
 منظمة حقوقية)54(وتضم التحالف العراقي لمنظمات حقوق السنسان-6
 باريس/لتحالف الدولي للحقوق والحرياتا-7
جمعية التنمية و الدراسات الستراتيجية / توسنس-8
الرابطة التوسنسية للدفاع عن حقوق السنسان-9

 منظمة حقوقية مغاربية مممن26 (وتضم التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق السنسان-10
) المغرب، الجزائر، توسنس، ليبيا وموريتاسنيا

الفريق السلمي من أجل السلم/ العراق-11
المعهد التوسنسي للديمقراطية والتنمية -12
معهد المم للتنمية والتعاون الدولي / توسنس -13
الشبكة اللبناسنية لمنظمات المجتمع المدسني -14
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مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب / مصر -15
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناسني-16
مركز إعلم حقوق السنسان والديمقراطية "شمس"/ فلسطين-17
 /فلسطينالفدرالية العربية للديمقراطية-18
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق السنسان -19
مركز التنمية البيئة والجتماعية / لبنان -20
التحالف الدولي للحقوق والحريات / باريس -21
التحالف المدسني للسلم وحماية الحقوق والحريات / اليمن-22
التحالف الردسني لمناهضة عقوبة العدام -23
منظمة تنمية المرأة / اليمن -24
مؤسسة وعي للدراسات السنتخابية / اليمن-25
 جمعية منتدى عمان لحقوق السنسان-26
  أبريل للديمقراطية / اليمن27منظمة -27
/ المغرب منظمة حريات العلم والتعبير-حاتم-28
المؤسسة العربية لحقوق السنسان / اليمن -29
منظمة التوعية القاسنوسنية / اليمن-30
الجمعية الموريتاسنية لحقوق السنسان والتنمية-31
مؤسسة البيت القاسنوسني / اليمن-32
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدسنية/السويد -33
اللجنة العربية لحقوق السنسان/باريس -34
مركز القدس للمساعدة القاسنوسنية وحقوق السنسان / فلسطين -35
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان-36
منظمة القارة السمراء لحقوق السنسان/ليبيا-37
المركز السوري للحقوق القتصادية والجتماعية-38
التحالف العربي لمناهضة عقوبة العدام-39
منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية-40
/ اليمن منظمه عدالة للحقوق والحريات-41
منظمة العدالة لحقوق السنسان والديمقراطية في سورية -42
/ اليمن شبكه المرأة اليمنية للمن والسلم -43
منظمة سلم للديمقراطية وحقوق السنسان/البحرين-44
/ اليمن  التحالف اليمني لمناهظه عقوبة العدام-45
منطمة حقوق السنسان في سورية/ ماف-46
الشبكة الردسنية لمنظمات المجتمع المدسني-47
منتدى البحرين لحقوق السنسان-48
نسقية وعي وقضية من أجل الوحدة الوطنية ومكافحة الرق / موريتاسنيات-49
/ اليمنمنتدى الشقائق العربي لحقوق السنسان-50
المنتدى القليمي لحقوق السنسان/البحرين-51
الشبكة العربية لمدربي حقوق السنسان/الردن-52
مؤسسة الشرق الوسط للتنمية وحقوق السنسان/اليمن-53
المنظمة العربية للصلح الجنائي/مصر-54
تجمع جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا للناطقين بالعربية-55
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مركز العلميات العربيات/الردن-56
المركز الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق السنسان/جنيف-57
المركز الفلسطيني لقضايا السلم والديمقراطية/فلسطين-58
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/سويسرا ومصر -59
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