
- األردن صحافي يواجه محكمة أمن الدولة في اململكة األردنية 
25/04/2012 -  مراسلون بال حدود 

قرار االتـهام الـصادر بـحق الـصحافي  حدود  سبتـستنكر مـراسلون بال  مال املحـت في ـج ذمة التحقـيق   23 واحتـجازه عـلى 
.2012نيسان/أبريل 

 في هذا اإلطار، أعلنت املنظمة: "إن احتجاز جمال املحتسب ليشكل انتهاكاً خطيراً للقانون األردني وحرية اإلعالم. إن الدعوى
 التي رفعتها السلطات ضد هذا الصحافي إثر كشفه قضية فساد تهم املصلحة العامة، غير قانونية وتعسفية. وال شك في أنها
هم وإسقاط الـت صحافي  هذا اـل عن  فوري  باإلفراج اـل طالب  نا ـن قد أو مـساءلة. إـن كة ألي ـن لة املاـل رفض العاـئ مدى  ضاً   تبنيّ أـي

املوجهة إليه".

سان/أبـريل 23في  املرآة جـمال2012 نـي وأسبوعية  اشر مـوقع جـراسا نـيوز اإلخـباري  دولة حـبس ـن أمن اـل قررت محكـمة   ، 
  ـيوماً على ذمة التحقيق في سجن اجلويدة في ـعمان بعد أن اتهمته بـ"الـعمل على مناهضة النظام". وهو يواجه14املحتسب 

 عاماً.15عقوبة بالسجن تصل إلى 

 رفعت الدعوى القضائية ضد املحتسب بعد نشره تقريراً بعنوان: "نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم إدانة املجالي مبلف
 'سكن ـكرمي'"، وهو اسم ـمشروع ضخم للـمساكن االجتماـعية.  وقد ـفضح ـجمال املحـتسب الـفساد في أـعلى ـمستويات اـلدولة
 متهماً الوزير السابق سهيل املجالي بامللف. وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، كان هذا البرنامج العقاري الذي أطلق في العام

  مسكن في األردن. وقد أشار الصحافي إلى أن السلطة100000 مليارات دوالر، يهدف إلى بناء 7 مبوازنة أولية تبلغ 2008
التنفيذية قد حثت النواب، مبوجب توجيهات ملكية، على عدم إدانة الوزير السابق بفضيحة الفساد هذه.

 إن اللجوء إلى محكمة خاصة للحكم على الصحافي يظهر بعض العصبية من جانب السلطات، حيث أن املصلحة العليا للدولة
إلى القانون األردني، يعتبر هذا اإلجراء غير قانوني وال أساس له. ومبوجب املادة   ،101تتغلب على حرية اإلعالم. واستناداً 

انة2الـفقرة  ياً محاـكمة املدنيني أمام محـكمة ـعسكرية، إال في حاالت اخلـي ية الـهاشمية، يـحظر نظاـم كة األردـن  ، من دستور املمـل
. في  وفي هذا اـلسياق، ـيشكل اـتهام اـلسلطات احلاـكمة ـخطاً أـحمر ال ـيجوز لـلصحافة   العـظمى والتـجسس وتـهريب اـملخدرات 
األردن أن تتجاوزه، حتت طائلة املعاقبة.

  نيسان/أبريل،25، ذكرت وكالة أنباء جراسا نيوز أن محكمة أمن الدولة قد أجّلت، بال مبرر، إلى 2012 نيسان/أبريل 24في 
الذكر أن اـلصحافية  باء نـفسهاسحر املحتسباـلقرار ـبشأن األفراج بكفالة عن اـلصحافي. اجلدير ـب الة األـن   التي تـعمل في وـك

 يورو).5300 دينار أردني (حوالى 5000واملالحقة بالتهم نفسها قد أخلي سبيلها بعد تسديدها كفالة قدرها 
 

  نـيسان/أبريل، تعرّض موقع جراسا نيوز لهـجمات إلكترونية. فقد أفادت وسيلة اإلعالم هذه بأن سبعة ـمستخدمني23مساء 
سيطروا على املوقع وأزالوا البنود املتعلقة باعتقال املحتسب وتوجيه االتهام إليه.

إلى50 نـيسان/أـبريل، ـنظم ما ـيقرب من 23في  ية" لالحـتجاج ـعلى الـلجوء  صحافياً اعـتصاماً أمام "جمـعية اـلصحافة األردـن   
صباح  في  هذا  كرروا ـنـشاطهم  وقد  عن زميـلـهم.  باإلفراج اـلـفوري  هذه الـقـضية، واملطاـلـبة  في  أمن اـلـدولة   24محـكـمة 

نيسان/أبريل، قبل البدء، في فترة ما بعد الظهر، بتجمع أمام البرملان.


