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 معاقَب بسبب تصاريحه

 سجن صحافي بسبب تصريح بسيط على الهواء

أحمد رضي تدين مراسلون بE حدود بأشد العبارات اعتقال الصحافي ا9ستقل وا9دوّن البحريني
مايو/16 في ، في السنابس، غرب العاصمة.2012  أيار

" ً لحـرية اSعEم: ية انتهـاكـاً خطـيرا سلطات البحريـن قد ارتكـبت اـل ـل نت ا9نظـمة  طار، أعـل Sهذا ا في 
هز الذي ـت عام ا9ـاضي لقـمع الحـركة اgحتجاجـية  مدة مـنذ اـل إلى ا9مـارسات ا9عـت ها مـجدداً  بلجوـئ
البEد. يبدو أن الجريمة الوحيدة التي اقترفها أحمد رضي هي أنه عـبّر عن رأيه. وفي غياب التهم

". ً بE قيد أو شرط ا9وجهة إلى هذا الصحافي، ندعو إلى إطEق سراحه فــورا

مايو/16 في أيار من ـمـنزل2012   qقوات ا من  حوالى اـلـساعة الراـبـعة ـفـجراً، اقـتـحم عـنـاصر   ،
هام رسمي اـلصحافي بالقوة من دون أن يبرزوا أي مذكرة توـقيف. ولم ـيصدر عن اـلسلطات أي اـت

ضده، ولكنه من ا9حتمل أن يمثل أمام القضاء منذ الغد بحسب ا9علومات ا9توفرة.

 أن اعتقاله يعود إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخراً على إذاعة بي بيأحمد رضي تظن عائلة
قد ـمشروع اgـتحاد ندن، ـحيث أنه انـت ولو ا9ـعارضة التي ـيقع مـقرها في ـل ناة ـل ية وـعلى ـق سي العرـب

 له معمقتطفات من مقابلة ا9قترح ب~ البحرين وا9ملكة العربية السعودية. وكان الصحافي قد نشر
 بي بي سي العربية على فايسبوك.

بالغ رضي اـل في بEده. وفـقـاً لرابـطة35 واجه أحـمد  سلطات  مع اـل عدة مـشاكل  من العـمر  سنة   
إلى أن مع اSشارة  قرن الـعشرين،  سعينيّات اـل في ـت عذيب  عرّض للـت سجن وـت ية،  اـلصحافة البحريـن
مل لحـساب أخذ يـع ثة،  ية الثاـل داية اqلـف وفي ـب سمعه.  من   ً جزءا قدته  اها أـف التي عاـن لة  سوء ا9عاـم
وقد يد،  حد بـع إلى  سلطات  زعج اـل وسيلة إعEم ـت وهي  ية،  نار اللبناـن ناة اـ9 ية وـق صحيفة اqيام ا9حـل

ضـاً تب أـي بات يـك  ،ًEستق أصبح ـم عد أن  عام~. وـب دة  نه 9 ماده ـم ـنة مكرّـسة سحبت أوراق اعـت مدوّ
.للبحرين



تذكّر مراسلون بE حدود بأن أعمال العنف ا9رتكبة ضد الصحافي~ باتت متداولة في البحرين. يرد
، صـنّفت2011 ، وفي العامصيّادي حرية الصحافة اسم ا9لك حمد بن عيسى آل خليفة على gئحة

.اqماكن العشرة اqكثر خطــورة على حياة الصحافي~ مراسلون بE حدود ا9نامة من


