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 ينالبحر في وحقوق اإلنسان الديمقراطية أمريكيون من أجلتدين كالً من منظمة لذلك . اً شخصاً آخر 46مع  النمر باقر

ومة أشد عبارات اإلدانة فعل حكب وحقوق اإلنسان للديمقراطية والمركز األوروبي للحقوق والديمقراطية معهد البحرينو

 .المزيد من إراقة الدماء منع من أجل التدخل إلى المجتمع الدولي حكومات وتدعو ،المملكة العربية السعودية

 فقد كانة. السعودي حكومة المملكة العربية معارضته في الالعنف تبنى نهج وقدإصالحياً وسلمياً  نمر النمر كان الشيخ

 للحكومة المناهضة السلمية االحتجاجية مسيراتعلناً للدعمه أعلن كما  ،المواطنين السعوديين لجميع المساواة يدافع عن

 السعودية لقد قامت حكومة المملكة العربية .2011في  المملكةأخرى من  أجزاءو المنطقة الشرقية في خرجتالتي 

 ً يزيد إعدام الشيخ نمر من زعزعة  ومن المرجح أن المدافعين عن حقوق االنسان واإلصالحيين، ضد بالتمييز تاريخيا

ن الحكومة بيالقائمة بشكل كبير  إذكاء التوترات نمر النمر خمن المرجح أن يساهم إعدام الشيوأيضاً  المملكة. استقرار

 .المملكةزعزعة استقرار  ، مما سيزيد منفي المنطقة الشرقية الشيعة السكان منو

 نمر البحرين الشيخ في"لقد عرفنا  للحقوق والديمقراطية، معهد البحرينقال السيد أحمد الوداعي، مدير الدعوة في 

 في جميع أنحاء العالم." خسارته نعي سلمي". وأضاف "سيتم كإصالحي

بارتكاب  ادانته ، حاولت الحكومة2013بعنف. وفي  الشيخ نمر السعودية حكومة المملكة العربية اعتقلت، 2012في 

 ."التحريض على الفتنة الطائفية" و "للحاكم الوالء كسرك "بما في ذل ،تتعلق باإلرهاب جرائم

 نائينظام العدالة الج منفصلة عن ، وهي محكمةجنائية متخصصة محاكمته في محكمةب السعودية المملكة العربيةقامت 

 االتهامات، أدانته المحكمة ب2013في . إلجراءات القانونية الواجبةل انتهاكاتمن  بمزاعم وأغرقته التقليدي السعودي

 .اليوم اإلعدام الحكومة ، لتنفذالنهائي استئنافه ، خسر2015 ، وفيالتي كانت موجهة له

قاً: "إن البحرين، معل في وحقوق اإلنسان الديمقراطية أمريكيون من أجلقال حسين عبدهللا، المدير التنفيذي لمنظمة 

ً جريمة – أي فرد ضد يمكن تصورها أخطر جريمة ليس فقط الشيخ نمر إعدام  اإلنسان حقوق ضد إنما أيضا

 مرالشيخ ن إعدام ارتكاب جريمة استطاعت المملكة العربية السعوديةوأضاف: " "الكرامة اإلنسانية.والديمقراطية و

 لحقوق اإلنسان." النتهاكات الجسيمةا على المجتمع الدولي النمر، بسبب صمت

 من بما في ذلك عدداً  ،شخصاً آخراً  46قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإعدام باإلضافة إلى الشيخ نمر النمر، 

دليل  ادهؤالء األفر جانبب الشيخ نمر النمر العقد الماضي. إن إعدامخالل  المملكة القاعدة في دعم تنظيمب كانوا قد أدينوا األفراد

 هانةإ باإلضافة إلىالعنيفة  الجرائم ارتكاب شملييمكن أن  والذي، لإلرهاب مضللالو موسعال على التعريف السعودي

ً  وزير الداخلية الملك أو  .تويتر موقع على سلميا

 اتمع كل من الوالي عالقات قوية المملكة العربية السعودية على، تحافظ اإلنسان حقوقانتهاكات  شدة على الرغم من

ع المملكة اتفاقية تسليح م هذا العاممن  المتحدة في وقت سابق الواليات أعلنتحيث . المتحدة والمملكة األمريكية المتحدة

 سلسلة منتخطط ل المتحدة أن المملكةب تداول انباء ت، تمنوفمبر في .بليون دوالراً  1.29 السعودية بقيمة العربية

 . مماثلة الحصول على عقود من أجل رفيعة المستوىال الزيارات الثنائية

 .برياءاأل لقتل حكومة السعودية مخولةال إن"حمد الوداعي، اإلنسانية"، قال السيد أ هذه الكارثة على بأكمله شاهد العالم"
المملكة المتحدة و األمريكية دعم الواليات المتحدة من دونمختلفة  47ضحايا الـهؤالء الولكن كان يمكن أن تكون نهاية 

 للمملكة العربية السعودية."

ة ابن الحكومة السعودي أدانتلقد . محكوماً عليهم باإلعدامو في السجن ومؤيديه مر النمرالشيخ ن أقارب يقبع العديد من

الوقت  في قاصراً  النمر علي ، وقد كانباإلعدامحكمت عليه و تتعلق باإلرهاب بتهم ،النمر النمر، علي الشيخ شقيق

 خالل المحاكمة. صلببال سعت إلى الحكم عليه ويذكر أن الحكومة ،فيه األحداث المزعومة وقعت الذي
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ومؤيديه"،  علي ابن أخيه العمل على إنقاذ ال يزال بوسعنا ،ومع ذلك . النمر نمر بالغ إزاء إعدام الشيخ "أشعر بحزن

 ذل كل ماب ،المتحدة والمملكة األمريكية المتحدة بما في ذلك الواليات ،الدولي عبدهللا، "يجب على المجتمعقال حسين 

 غير المجدي."وضع حد لسفك الدماء في وسعهم ل

 

 

 

 

 

 

 

 


