اليمن
المملكة العربية السعودية :يجب عىل السلطات اإلفراج عن الكاتب
ي
المريس
مروان
ي

القسط لحقوق اإلنسان ف السعودية ،مركز القلم اإلنكليي ،مركز الخليج لحقوق اإلنسان ،ر
مؤش عىل
ي
الدول ،ومراسلون بال حدود يدعون السلطات يف المملكة العربية السعودية إل
الرقابة ،نادي القلم
ي
المريس ،الذي كان عرضة لالختفاء القرسي منذ
اليمن مروان
إطالق شاح الكاتب والناشط
ي
ي
يونيو/حزيران.
المريس من ميله ونقلته إل
بتاري خ  ٠١يونيو/حزيران  ،٢٠١٨اعتقلت قوات األمن مروان
ي
ُ
ى
الخارج .وحن اآلن ،حرمت
مكان ٍمجهول .وأكدت التقارير الموثوقة أنه محتجز بمعزل عن العالم
ي
المريس من المعلومات المتعلقة بالتهم الموجهة ضده ،أو معرفة الموقع الذي يحتجز
عائلة مروان
ي
فيه ،وهم غي قادرين عىل زيارته .
المريس ،المولود عام  ،١٩٨٢من اليمن إل المملكة العربية السعودية يف عام  ٢٠٠٣وبدأ
انتقل مروان
ي
مسيته المهنية يف الصحافة خالل السنة التالية .لقد عمل يف العديد من وسائل اإلعالم السعودية ،بما
ف ذلك ى
تويي ر
قنات التلفزيون ،المجد والرساله .ويتابع حسابه عىل ى
أكي من مائة ألف متابع ،حيث تركز
ي
ي
ر
ر
.
الرقم والتنمية البرسية وقانم بإعداد أكي من ٣٠
تغريداته عىل مجاالت تخصصه ،بما يف ذلك اإلعالم
ي
ً
ً
ى
الن تتناولت التكنولوجيا ووسائل
برنامجا ً تلفزيونيا ،وكان ضيفا عىل ٍ
عدد من اليامج ًالتلفزيونية ي
المريس كتابا ًواحدا صدر عام  ٢٠١٤بعنوان "لب العصفور ".
االجتماع .كتب مروان
التواصل
ي
ي
إن اعتقال مروان المريس هو جزء من سلسلة من االعتقاالت شملت ر
العرسات من األكاديميب
ي
والكتاب والصحفيب والمدافعب عن حقوق اإلنسان ،بما يف ذلك نشطاء حقوق المرأة البارزين منذ ١٥

مايو/أيار  .٢٠١٨لقد استهدفت االعتقاالت المدافعب عن حقوق اإلنسان الذين يطالبون بالسماح
للمرأة بالقيادة ،والعيش بحرية من نظام الوصاية.
يف يونيو/حزيران ُ ،٢٠١٨سمح للنساء يف النهاية بالقيادة يف المملكة العربية السعودية ،لكن يبدو أن
حملة القمع مصممة لردع أي انتقاد للمملكة أو حكامها .وقد تم بالفعل سجن المئات من المدافعب
ً
عن حقوق اإلنسان والمثقفب وغيهم من النشطاء الذين هم بالفعل يف السجن ويقضون أحكاما
بالسجن يف السعودية ،والعديد منهم من منظمات غي حكومية محظورة.
ينبغ عىل السلطات السعودية توضيح وضع مروان المريس وضمان ى
احيام جميع حقوقه المدنية
ي
ي
ً
.
قيد أو رشط من أجل العودة إل مواصلة مسيته
وكذلك
واإلنسانية
ينبغ اإلفراج عنه فورا ودون ٍ
ي
الناجحة ككاتب.

الموقعون:
منظمة القسط لحقوق اإلنسان يف السعودية
مركز القلم اإلنكليي
مركز الخليج لحقوق اإلنسان
ر
مؤش عىل الرقابة
الدول
مركز القلم
ي
مراسلون بال حدود

فولهام ،لندن
أبلغ عن شكوى
تابع القسط عىل تويي:
@ALQST_ORG

