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ّ
رقم 18/07

تدين منظمة القلم الدولي إلقاء القبض على الكاتب اليمني والناشط في وسائل التواصل
اإلجتماعي ،مروان المريسي الذي اعتقله عناصر من األمن القومي السعودي في األول
من حزيران /يونيو  2018من منزله في الرياض قبل أن يتعرض لإلختفاء القسري .فال
يُعرف مكان اعتقال المريسي حتى اآلن ،ولم تتمكن عائلته من الحصول على أية معلومات
حول التهم الموجهة إليه ،والمكان الذي يُحتجز فيه أو القيام بزيارته.
تعرب من ّ
ظمة القلم الدولي عن بالغ قلقها حيال أمن المريسي وسالمته الجسدية وتعتقد أن
اعتقاله مرتبط فقط بممارسة حقه في حرية التعبير السلمية .ويدعو القلم السلطات السعودية
إلى اإلفراج فورا ً عن مروان المريسي ،وعلى أقل تقدير يحثهم على الكشف عن مكان تواجد المريسي وسبب احتجازه ،فضالً
عن احترام حقوقه كمعتقل بالتمثيل القانوني والسماح بالزيارات العائلية وتأمين الرعاية الطبية.
كما تدعو المنظمة إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الكت ّاب اآلخرين المحتجزين حاليا ً في المملكة العربية السعودية
بسبب الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع ،وذلك وفقا ً للمعايير الدولية بما في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
التحرك :المشاركة على تطبيقات فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي
دعوة إلى
ّ

توجيه رسائل مناشَدة إلى السلطات السعودية:



لمطالبتها بالكشف عن مكان تواجد المريسي وسبب احتجازه والسماح بالزيارات العائلية وتأمين الرعاية الطبية في حال
الضرورة ؛
الدعوة إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن المريسي وجميع األشخاص اآلخرين المحتجزين في السعودية لمجرد
ممارستهم بشكل سلمي ح ّقهم في التعبير والتج ّمع.
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مناشدة جانب:
الملك ورئيس الوزراء

وزير الداخلية

جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سعود
بن نايف

خادم الحرمين الشريفين  -مكتب جاللة الملك

وزارة الداخلية

الديوان الملكي – الرياض  -المملكة العربية السعودية
فاكس( :عن طريق وزارة الداخلية) :

ص ب ، 2933 :طريق المطار ،الرياض 11134
المملكة العربية السعودية

+966 11 403 3125

فاكس+966 11 403 3125 :

تويترKingSalman :

تويترMOISaudiArabia:

المخاطبة :صاحب الجاللة

المخاطبة :سمو األمير

يُرجى إرسال رسائلكم عبر السفارة السعودية في بلدكم ،ويمكنكم إيجاد العناوين على هذا الموقع.
وبأي أجوبة تتلقّونها
بأي تحرك تقومون به
ّ
يُرجى إبالغ من ّظمة القلم الدولي ّ
خلفيّة
يعيش مروان المريسي ،وهو مواطن يمني من مواليد عام  ،1982في المملكة العربية السعودية منذ عام  .2003وقد عمل كصحفي
ومعدّ برامج تلفزيونية للعديد من القنوات اإلعالمية مثل المجد ،الرسالة MBC ،وصحيفة سبق .يتخصص المريسي في مجال
اإلعالم الرقمي ،وقد تمت دعوته مرارا ً إلجراء مداخالت حول عمله .في كانون الثاني/يناير  ،2014نشر المريسي كتابا ً بعنوان
لبن العصفور حيث قام بنشر  140تغريدة كتبها العديد من مستخدمي تويتر ،والتي اعتبرها ظريفة .كما نشر مقاالت حول مجموعة
متنوعة من القضايا ،بما في ذلك كيفية تمويل المشاريع الشخصية.
تدهورت حالة حرية التعبير والرأي في السعودية في اآلونة األخيرة في ظ ّل القبض واالعتقال التعسفي للكت ّاب والناشطين .وقامت
منظمة القلم الدولي بحمالت مناصرة إلطالق سراح العديد من الكتاب في المملكة العربية السعودية مثل الشاعر الفلسطيني أشرف
فياض والمدون رائف بدوي والكاتب نذير الماجد والمحامي وليد أبو الخير.
تواصل "القلم" دعوتها السلطات السعودية إلى حماية حقوق جميع األفراد في التعبير بحرية عن آرائهم ،سواء كانوا مواطنين أو
أجانب ،كما تحميهم المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
انقر هنا لقراءة التقرير المشترك المقدّم من منظمة القلم الدولي إلى األمم المتحدة بشأن حالة حرية التعبير والكتّاب المعرضين
للخطر في المملكة العربية السعودية من خالل آلية المراجعة الدورية الشاملة.
للمزيد من المعلومات ،يمكن التواصل مع نائل جرجس ،من من ّ
ظمة القلم الدولي ،البريد اإللكترونيNael.Georges@pen- :
international.org
2

