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الحكم بالسجن !دة عام على صحافي

 مراسلون ب( حدود –07/06/2012

يونيو 4في   ، أصدرت محكمة البيضاء حكمها بحق مراسل صحيفة ا$صدر أون(ين2012/ حزيران
 ا'لكترونية ماجد كاروت ا$تهم بنشر أخبار كاذبة على صفحته على فايسبوك. ويقضي هذا الحكم

حوالى 200000بسجنه $دة عام وتسديده غرامة قدرها  . 750( ريـال  ) يورو

صدمتها ـبـهذا الـحـكم ا$ـتـجاوز لـلـحدود. بالغ  عن  حدود  طار، أعـلـنت ـمـراسلون ب(  هذا ا'  "في 
 وانتهكت اـلسلطات الـقضائية ـحقوق الدفاع ناكرةً إب(غ ا$ـتهم ـبشأن محاـكمة الصحافي ـفض(ً عن

    . "أنه ) أساس ل(تهامات ا$وجهة ضده

فبراير 18في  شباط كاروت 2011/  صحافي مـاجد  إلى اـل مت ا'شارة  شرت عـلى، ـت صــورة ـن 	في   

  وكانت الصــورة ا$عنية التي تفيد بأن مدير مؤسسة ا)تصا)ت في البيضاء محمد موسى.فايسبوك
 القرفوشي متورّط في قضايا فساد، مرفقة برسالة موجهة من ا$وظف% في ا$ؤسسة إلى مسؤول%
عدة من  فة  لة وا$ؤـل رسالة الطوـي وزير ا)ـتصا)ت. وتـحصي هذه اـل هم   يمنـي% رفـيعي اـلشأن، من بيـن

صفحات انتهاكات كثيرة ارتكبها مدير ا$ؤسسة بهدف ا'ثراء الشخصي.

الي دير ا$ وشي وا$ وسى القرـف سيد محـمد ـم رفع اـل ساد،  امات الـف لى اتـه ً ـع يوم%، وردا مرور  عد   ـب
أنه ـليس صاحب  للمؤـسسة ـكمال الـنجار دعوى ـقضائية ـتستهدف، ـبشكل ـغريب، ـماجد كاروت مع 

ا$نشــورة أو حتى من نشرها. وبهذه الدعوى، انطلقت إجراءات قضائية مذهلة :

سات، ضاء، عـقدت ث(ث جـل ابة البـي من وكـيل نـي هام  حة ا)ـت ية )ـئ ضاء ا)بتداـئ مة البـي سلّم محـك  إثر ـت
 جرت آخرها منذ خمسة أشهر تقريبـاً. إ) أن الصحافي لم يستدعَ إلى أي منها بتجاهل تام لحقوق
في جـريدة له  استدعاء  شر  ضده بـعد ـن اجراءات قـضائية  ً بـوجود   الدفاع ا&سـاسية. وعـلم أخـيرا
 الجمهورية الرسمية. فإذا بماجد كاروط يتوجه بحسن نية إلى ا$حكمة في التاريخ ا$ذكور ولكنه تم

تأجيل الجلسة بسبب غياب القاضي الذي كان في إجازة.    

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=103464279733174&set=at.102756936470575.5824.100002088072781.100001120680142&type=1&ref=nf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=103464279733174&set=at.102756936470575.5824.100002088072781.100001120680142&type=1&ref=nf


يونيو ا$اضي، عقدت جلسة رابعة من دون تبليغ الصحافي. وفي4لدى عودة القاضي في   / حزيران
سوء ـقصد أخـبار نـاً وـب شر عـل ـن انه  مة  عام بتـه دة  يه باـلسجن $ قرر الـحكم عـل سة، ـت هذه الجـل  "خ(ل 
 وب(غات منسوبة كذبـاً للمجبي عليهما موسى القرفوشي مدير عام فرع ا$ؤسسة العامة ل(تصا)ت
 بالبيضاء وـكمال صالح الـنجار ا$دير ا$الي ـبفرع ا$ؤـسسة الـعامة ل(تصا)ت بالبـيضاء ـعلى شبكة

. "ا)نترنت في موقع الفيس بوك الخاص به

ً ما إن تم النطق بالحكم.6في  يونيو، علم ماجد كاروت بأن القاضي غادر ا$نطقة مجددا  / حزيران
ـمة ـضاة محـك ـوضحـاً أن ـق ـقدّم بـطـعن ـم أنه ـت إلى  أشار  حدود،  ـراسلون ب(  مع ـم  وفي اـتـصال 

ا)ستئناف هم مشتركون غائبون منذ أكثر من ثمانية أشهر. 

هدفها صفية حـسابات  وجود ـت ية  توحي بإمكاـن ها أن  دالة فـي تم إحـقاق الـع التي  ظروف  شأن اـل  من 
 إخماد صوت ماجد كاروت. فمن ا$حتمل أن تكون كتاباته حول قضايا الفساد على ا$ستوى ا$حلي
 وتغطيته للتظاهرات في البيضاء قد دفعا ا$سؤول% ا$حلي% إلى استغ(ل نشر ا)تهام بالفساد ضد

محمد موسى القرفوشي $حاولة وضع حد لنشاطاته الصحافية.  

قى  قد تـل كاروت  بأن مـاجد  تذكير  من اـل بدّ   (	يو   يوـل موز 	/في ـت   	  2010	   	حاكم   من    تهـديدات وإهـانات 
 البيضاء، محمد ناصر العامري. وقد كتب الصحافي عدة مقا)ت تنتقد سياسته وفساده. بناء عليه،

  الذين يحققون في قضايا الفساد،مضايقة العامل% ا$حترف% في القطاع ا'ع(مييبدو جليـاً أن 
خاصة على ا$ستوى ا$حلي، قد أصبحت منهجية في اليمن.

http://en.rsf.org/yemen-journalists-still-being-hounded-31-05-2012,42704.html
http://en.rsf.org/yemen-new-threats-to-press-freedom-in-03-08-2010,38084.html

