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 ، على إثر تلقيه رصاصة2012 آذار/مارس 31 في  أحمد اسماعيل حسنيعلمت مراسلون بال حدود ببالغ األسى مبصرع
 سنة من العمر.22في أثناء تصويره مظاهرة سلمية في قرية سلماباد (جنوب غرب العاصمة). كان يبلغ 

كل خاذ  إلى اـت ية  سلطات البحريـن وندعو اـل صحافي  املواطن اـل هذا  تل  شدة مـق ندين ـب نا  نت املنظـمة: "إـن هذا اإلطار، أعـل  في 
 اإلجراءات الالزمة للعثور على اجلناة ومقاضاتهم. وبالرغم من االلتزامات التي تعهدت بها السلطات أمام املجتمع الدولي، إال

أن مملكة البحرين ال تزال مسرحاً لقمع دموي يستهدف وسائل اإلعالم واملصورين بشكل خاص".

 ، حوالى الساعة الواحدة والنصف فجراً، أصيب املواطن الصحافي أحمد إسماعيل حسني بعيار2012 آذار/مارس 31في 
 ناري في وركه. ومت نقله إلى املستشفى الدولي، ومن ثم إلى مستشفى السلمانية حيث فارق احلياة في وقت متأخر من الليل

متأثراً بجروحه. وأكدت وزارة الداخلية وفاته، وأعلنت عن فتح حتقيق في القضية.

  والنصف مساء في قرية سلماباد. وأفاد شهود عيان بأن11بدأت التظاهرة التي كان يغطيها أحمد إسماعيل حوالى الساعة 
لدموع واـلرصاص اـملطاطي لتـفريق املـتظاهرين.  قاً ـملركزاـلشاب كان ـيصور رجال اـلشرطة فـيما ـيستخدمون اـلغاز اـملسيل ـل  وـف

الذخيرة احلـية عـلى،البحـرين حلـقوق اإلنـسان رجال يطلـقون  مدنيتني يـشغلهما  سيارات الـشرطة مالحـقة بـسيارتني  كانت    
  إلى أن السيارة التي أطلقت العيارات النارية منها وكلّفت أحمد اسماعيل حياته لم تصل إالتشير مصادر أخرىاملتظاهرين. و

بعد رحيل قوات األمن.

من حـديد مـنذ يد  في أثـناء قمعـها ـب شرطة  ها اـل التي ترتكـب قاً الفـظائع  ظام، موـث صور املـظاهرات بانـت اسماعيل ـي  كان أحـمد 
، كل أشكال االحتجاج ضد النظام احلاكم.2011شباط/فبراير 

 تذكرنا وفاة أحمد اسماعيل بأن الصحافيني يعرّضون حياتهم للخطر في البلد. وقد القى إعالميان حتفهما في نيسان/أبريل
ما 2011 ما وـه ية باحتجازـه يام األجـهزة األمـن عد ـق خراوي ـب واملدوّنكـرمي ـف وسط،  صحيفة اـل  ، ـعضو مجـلس إدارة وـمؤسس 

راشد حـسن وسط2011 وفي العام. زكـريا  في  ؤلؤة  ساحة الـل ذلك  في  مبا  كة البحـرين،  حدود ممـل صنّفت مـراسلون بال   ، 
.األماكن العشرة األكثر خطورة على حياة الصحافينيالعاصمة، من بني 

 ، في الذكرى السنوية األولى حلركة االحتجاج التي هزت النظام امللكي احلاكم، استهدف املصور2012 شباط/فبراير 14في 
بي آي، واـملصور مازن مهدي الة دي  في وـك امل  املمحمد حمد  الـع رويترز، واـملراسل الـع الة  في وـك   ـلصحيفةسيميون كير 

 ، بنيران الغاز املسيل للدموع حوالى الساعة اخلامسة من بعد الظهر بينما كانوا يقومون بتغطية اعتداء القوىفاينانشال تاميز
 األمنية على موكب متظاهرين توجهوا نحو ساحة اللؤلؤة ويرتدون سترة كتب عليها "صحافة". وعمد شرطي إلى تهديد مازن
صحافي رأسه. فتـقدّم اـل كاميرته عـلى  حتت طائـلة كـسر  صور تظـهر عنـاصر الـقوى األمنـية  أمره بـحذف أي   مـهدي حينـما 

بشكوى. منذ تاريخ الذكرى، يشهد على أنه كان هدفاً لعدة هجمات نفّذها عناصر الشرطة.

http://en.rsf.org/annualoverview-21-12-2011,41582.html
http://en.rsf.org/bahrain-no-concessions-to-media-as-12-04-2011,40009.html
http://en.rsf.org/bahrain-co-founder-of-independent-18-04-2011,40037.html
http://www.enduringamerica.com/home/2012/3/31/bahrain-feature-the-killing-of-ahmed-ismail-hassan.html
http://www.bahrainrights.org/ar/node/5134
http://www.bahrainrights.org/ar/node/5134

