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 نيصحافيخطر على ال

 االنتهاكات األخيرة لحرية الصحافة في الكويت تشجب" حدود بال مراسلون"

 

عن انشغالها بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة اإلعالم ضد " مراسلون بال حدود"تعرب منظمة 
الكويتية، كانا قد أذاعا على الهواء بيانا للمعارضة، خالل نشرة أنباء يوم  اليومصحافيَّْين من قناة 

شباط /فبراير 21بتأييد محكمة االستئناف، يوم كما تندد المنظمة  .2102تشرين األول /أكتوبر 9
والقاضي بحبسه عاما نافذا ، زايد الزيد اإللكترونية اآلنناشر صحيفة  ضد ، للحكم الصادر2102

 عضو الهيئة العامة لالستثمارو  ، في قضية رفعها ضده وزير النفط األسبقبتهمة السب والقذف
شباط الماضي، وأودع السجن مباشرة /فبراير 22وقد اعتقل الصحافي، يوم . عبد المحسن المدعج

 .لدى نزوله في مطار الكويت الدولي عائدا من واشنطن
يم التقليدية إهانة الق"، و"المساس بشرف وسلطة األمير"متهمان بـ وأحمد العنزي ريما البغدادي

كما استدعت المحكمة للمثول . سنوات سجنا 5الكويت، والتهمتان تصل عقوبتهما إلى " إلمارة
 .المدير العام للقناة الفضائيةأحمد جبر كاظم الشمري ، وحسن عبد العزيز الروقيمدير األخبار، 

ون األربعة كافة كانون األول الماضي، أنكر المتهم/ديسمبر 5خالل جلسة المحاكمة األولى، يوم 
نيسان /أبريل 01التهم الموجَّهة ضدهم، وهم اآلن ينتظرون استئناف المحاكمة، المؤجلة إلى يوم 

 .المقبل
 عقد وكذا، زايد الزيداإلدانة بالسجن النافذ وبتوقيف  تشجب" مراسلون بال حدود"إن منظمة 

لم يقترفوا شيئا إال أنهم  لمهنيين وهو ما يشكل استهدافا، قناة اليوم الكويتية يصحافي ضد   محاكمة
 .مارسوا وظيفتهم

اإلدانة بعقوبة حارمة للحرية في جنح "عتقادها أن تعرب عن ا" مراسلون بال حدود"منظمة إن 
كما أن التهم الموجهة . لاللتزامات الدولية لدولة الكويتلتعبير تمثل انتهاكا واضحا أو ا/الرأي و

بابتهاج وتدل أيضا على أن وزارة اإلعالم تخلط . شديدُة الخطورةضد ريما البغدادي وأحمد العنزي 
، وأيضا الناشطين ننا قلقون من ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الصحافيينإ. بين الرأي والخبر

إن من شأن هذه ". المشاركين بتغريدات اعتُبرت مسيئة لألميراإللكترونيين والمواطنين البسطاء 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=134803&cid=48


، صقر الحشاشعن أحكام قاسية بالسجن، مثلما هو الشأن بالنسبة لقضية  المحاكمات أن تسفر
آذار بسنتين سجنا نافذا بسبب مواقف عب ر عنها /مارس 2المناضل المعارض، الذي أدين يوم 

نتهعلى تويتر وفي  قفت عليه منظمات دولية أخرى على غرار منظمة مراقبة وهو نفس ما و  .مدو 
من الضروري "إنه " مراسلون بال حدود"وقالت منظمة (. هيومن رايتس ووتش)حقوق اإلنسان 

ومحاكمة ريما . للديمقراطية الكويتية الحرص على تمكين الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية
م أن تسحب شكواها، وأن ُتسَقط إننا نطالب وزارة اإلعال. البغدادي وأحمد العنزي تشكل إشارة إنذار

 ".التهُم الموجهُة ضد هذين الصحافيَّْين
على العهد الدولي للحقوق  ةالموقع الدول أن الكويت من بين" مراسلون بال حدود"وتذكِّر منظمة 

من هذا  09المدنية والسياسية الذي أقرته األمم المتحدة، وعليه فإنه يتعين عليها أن تحترم المادة 
 .العهد
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