
- في مرمى السلطاتسكوب قناة  الكويت 
04/05/2012–  مراسلون بال حدود 

 2012 نيسان/أبريل 26تأسف مراسلون بال حدود لصدور حكم عن املحكمة االبتدائية الكويـتية ـقضى في 
نار ـكويتي (حوالى 500000ـعلى ـقناة سكوب بدفع ـغرامة تعوـيضية قدرها    يورو) في ـقضية1360000 دـي

تواجه فيها مباشرة السلطات الكويتية.

ناة وبات املفـروضة عـلى الـق إسقاط العـق إلى  دعت  التي  نت املنظـمة  طار، أعـل هذا اإل   "إن هذه الغرامة:في 
وكل سكوب  ناة  إلى تكمـيم ـق هدف  ية" ـت وحدة الوطـن عن "اـل الدفاع  اسم  روضة ـب كافئة املـف ادحة وغـير املـت  الـف

وسائل اإلعالم التي تنتقد السلطة احلاكمة".

  دينار كويتي إلى وكيل وزارة اإلعالم500000حكمت املحكمة على قناة سكوب تسديد تعويضات هائلة تبلغ 
نائب اـلسابق   ، فيطالل السعيداـلسابق اـلشيخ فـيصل اـملالك اـلصباح. بـحسب املحـكمة، بث مدير الـقناة واـل

، برنامجاً اعتبر "مسيئاً" إلى العائلة املالكة.2011تشرين األول/أكتوبر 

. إن هذا احلكم ليعزز مرة أخرى املناخ احلالي من عدم الثقة جتاه الصحافة

ية في ـتشديد العـقوبات التي ـينص علـيها قانون اإلعالم املرئي واـملسموع ياً اـلسلطات الكويـت   ففي.وـتأمل حاـل
ضمان "اـلـوحدة2012 نـيـسان/أـبـريل 17 إلى الـتـطبيق اـلـصارم ـلـقانون اإلعالم بـغـية  وزير اإلعالم  دعا   ، 

 الوطنية"، مضيفاً أن السلطات تدرس إمكانية تعديل هذا القانون بغية تشديد األحكام امللحوظة ضد وسائل
وفي  في 2012 نـيـسان/أـبـريل 11اإلعالم املخاـلـفة.  لوزير اإلعالم  في ـجـريدة، ورد ـتـصريح  صدر   ـمـقال 

  جاء فيه أن وزارة االعالم «ستحيل كل صحيفة او فضائية متس الوحدة الوطنية للنيابة العامة بالالدستور،
محاباة ألحد».

ذلك، في  قانون ـبشأن2012 نـيسان/أـبريل 22وعالوة ـعلى  البرملان ـمشروع  ية إلى  أحالت احلـكومة الكويـت  ، 
املادة  في  ية"، ـينص  وحدة الوطـن من 19"اـل تتراوح  وبة  فرض عـق لى  نه ـع إلى 3 ـم عن7  قل  وما ال ـي سنوات    

(حوالى 3000 ويتي  نار ـك من 8200 دـي املواد  حترم أحـكام  من ال ـي كل  لى  يورو) ـع إلى 9  قانون.18  من اـل   
وحترّض عـلى املذاهب  إلى  وسائل اإلعالم  سيء  هك مبـجرّد أن ـت ية" تنـت وحدة الوطـن حظ أن "اـل مواد تـل  وهي 

املادة  ية ( املادة11 و10 واملعتقدات والدين (املادتني) 9الكراـه حتترم حـياة األفراد اخلـاصة ( لم   )، أو إذا 
12.(

رية في البالد ـمقر ـقناةاقـتحم حوالى خـمسني شـخص آذار/مارس اـملاضي، 18في  لة اـلعوازم األكـث من قبـي  اً 
نى ويحطّـمون اـملكاتب. من واـجهة املـب جزءاً  يدمّرون  هم  فإذا ـب يديو)،  في الـعاصمة (وصلة الـف واقع   سكوب اـل
قدّمه فايز نة" بحـقهم في خالل برـنامج ـي كان املحـتجون ـيعتزمون الرد ـعلى بث ـتصاريح اـعتبرت "مهـي  وـبهذا، 

بطي انتقد فيه النائب حسني القالف (النائب الشيعي) الشيخ فالح بن جامع، زعيم قبيلة العوازم.

ية رويج للمذهـب اها بالـت مة إـي ناة، متـه ضد الـق دعوى ـقضائية  رفع  ية  ومة الكويـت قررت احلـك لة،  هذه املقاـب عد   ـب
 "اإلضرار بالوحدة الوطنية". في اليوم التالي لهذه احلادثة، أوقفت إدارة القناة البث، احتجاجاًوالسعي إلى 

http://www.youtube.com/watch?v=w0jri0BRWfU
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CArabicAndInter%5C2012%5C04%5CArabicAndInter_issue1637_day11_id406071.htm
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CArabicAndInter%5C2012%5C04%5CArabicAndInter_issue1637_day11_id406071.htm


 فايز بطي، استقال 2012 آذار/مارس 23على االعتداء. وفقاً للبيانات التي نشرت في صحيفة الوطن في 
وفي  تذار واألسف.  قدّمه باالـع إثر ـت سبيل ثالثة29من مـنصبه  عام  نائب اـل اضي، أـخلى اـل ريل اـمل   نـيسان/أـب

في  ناة  ضد الـق فّذ  الذي ـن تداء  في االـع موا باـملشاركة  عوازم اتـه لة اـل من قبـي آذار/مارس 18أـعضاء   2012، 
 يورو).2700 دينار كويتي (حوالى 1000وذلك بعد تسديد كل منهم كفالة قدرها 

  لوحق قناة شباط/فبراير املاضي،2في السابق، في أثناء حملة االنتخابات البرملانية التي كانت مرتقبة في 
  في أعقاب بثه تصاريح للمرشح عن الدائرة الثالثة محمد اجلويهل وهو ليبرالي يعارض بشدة سيطرةسكوب

القبائل على النهج السياسي. وإثر هذه التصريحات، أحرق أنصار السلطة القبلية مكاتب املرشح.

 ، تهجّم مناصرون للقبائل على املباني التابعة لقناة الوطن، فيما كان يجدر  2012   كانون الثاني/يناير 31في 
 إجراء مناظرة بني املرشحني، فيصل املسلم املنتسب إلى اإلسالميني، ونبيل الفضل املرشح املوالي للحكومة

والذي يعتبر معادياً لقبيلة مطير.

ضاً بحـجب مـوقع  حدود أـي مت مـراسلون بال  الوطنعـل نترنت مـنذ جـريدة  آذار/مارس21 املـستقلة عـلى اإل   
 ، وهو موقع يصدر من الواليات املتحدة ويتوفر باللغتني العربية واإلنكليزية. وقد باتت صفحات الوطن2012

 على اإلنترنت غير متاحة من األراضي الكويتية، فال ترد سوى عبارة: "حجبت وزارة املواصالت هذا املوقع
.2000 لعام 103مبوجب املادة السابعة من القرار الوزاري رقم    لم يبلَّغ املسؤولون عن املوقع بهذا احلجب"

بأي مبرر. في  قدّم مـنهم  تم الـت ية 2012 آذار/مارس 29ولم ـي  بسام، أكّد رـئيس حتـرير اـلصحيفة اإللكتروـن
اجلدير ـبـالذكر أن املمـلـكة العرـبـيةمـهداوي في اـلـكويت.  زالت محـجـوبة  ما  صفحات اـملـوقع    للمنـظـمة أن 

السعودية وسوريا تفرضان أيضاً الرقابة على هذه الصحيفة اإللكترونية. 
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