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 صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
 وزير الداخلية 

 الداخلية وزارة
 2933 .ب.ص 
  11134الرياض  

 المملكة العربية السعودية
 

 1185-403-1-966عبر الفاكس : 
 

 صاحب السمو الملكي ،
 

دراسات الشرق األوسط ( ميسا ) للتعبير عن قلقنا جمعية أكتب إليكم نيابة عن لجنة الحرية األكاديمية في 
في قضايا  القحطانيد.حكم ، 2013عام  /آذارمارسمحمد فهد القحطاني . في  الدكتور أستاذ االقتصادبخصوص 

في سجن  هزا. يجري حاليا احتجء مدة سجنهمماثلة تلي انقضا مدةلسفر ، كما منع من ال أعوام 10بالسجن  أمنية
القحطاني سياسية وانه قد سجن لمجرد د.الموجهة إلى  اإلتهاماتأن  نؤمنالحائر بالقرب من الرياض. نحن 

 ممارسته حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
 

األوسط وشمال ون الشرق ؤاالرتقاء بالتدريس والبحث العلمي في شبغرض  1966في عام  (ميسا) أسست
الدورية العلمية "المجلة الدولية لدراسات الشرق  تصدر عنهاز في هذا المجال، و برالمنظمة األ ، و هي أفريقيا

ضمان الحرية األكاديمية بملتزمة  )ميسا(أنحاء العالم .  كافةفي  عضو 3000رب من ا، ولها ما يقاألوسط" 
  .سائر أنحاء العالممنطقة في أمريكا الشمالية والدراسة ب علقا يتمفي وأ، سواء داخل المنطقة وحرية التعبير

 
االقتصاد في معهد  قام بتدريس، و 2002عام الدرجة الدكتوراه من جامعة إنديانا في  على القحطانيحصل د. 
القحطاني  قام د. 2009المملكة العربية السعودية. في عام التابع لوزارة الخارجية في الدبلوماسية الدراسات 

الناشط  2013المتهم اآلخر في محاكمة عام  ، بما في ذلكسعوديينال الباحثينكاديميين و األ عدد من بمشاركة
، وهي منظمة السعودية المملكة العربية جمعية الحقوق المدنية والسياسية فيتأسيس ب ، الحقوقي عبد هللا الحامد

 الذين تم احتجازهمعديد من عائالت المعتقلين لل تقوم بتقديم العونكما  ،في المملكة مدنيةالحقوق بزيادة ال تنادي
في  يبدو أن "جريمة" د.القحطاني الوحيدة هي المناداة بالحقوق و الحريات المدنية تهمة أو محاكمة. توجيه دون

 . طودون شر فوراً و من ينبغي اإلفراج عنه و لذلك سجين رأيهو و المملكة العربية السعودية
 

باحترام المعايير الدولية لحقوق اإلنسان  قد التزمتفي األمم المتحدة  ابوصفها عضو المملكة العربية السعوديةو 
قواعد القانون الدولي العرفي، مثل تلك المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . المعترف بها ك

تكوين التجمع السلمي و الحق في رية من اإلعالن العالمي أن "لكل شخص الحق في ح 20تنص المادة 
 ستمتثلفي المملكة  المعنيةحثكم على اتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من أن السلطات ن . و لذلك الجمعيات"

 عن د. القحطاني.تقوم فورا باإلفراج اللتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان و 
 

 نتطلع لتلقي ردكم .
  

 مع خالص التقدير،
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