
 البحرين

 
 استمرار الكابوس

 
 الحتجاز الطوّل لحمد رضي بعد انتزاع اعترافات قسرية

 
  والدعي العام2012أغسطس /آب 30تستنكر مراسلون بل حدود القرار الصادر عن محكمة النامة العليا في 

ويبدو.   مايو الاضي  /  أيار     16  إثر توقيفه في يوماً  15 أحمد رضيبتمديد احتجاز الصحافي والدوّن البحريني   
تعود إلى" تكدير النظام العام"و" التجمّع غير الشروع"أن عملية توقيف هذا الصحافي اللحق رسمياً بتهمتي   

 تصاريح أدلى بها على إذاعة راديو بي بي سي العربية وقناة العارضة لولو التي يقع مقرها في لندن حيث انتقد
 .مشروع التاد بي البحرين والملكة العربية السعودية

 
في إطار استمرارية القرارات القامعة لرية الصحافة في البحرين،: "في هذا الطار، أعلنت مراسلون بل حدود  

 يبيّ هذا النتهاك الديد الصادر عن أعلى هيئة قضائية في البلد فشل مؤسسة يفترض بها أن تثل النزاهة
القضاء بالعدل و ل القضاء على العدلوالنصاف و  ".  

 
يجدر بالجتمع الدولي أن يارس الضغوط على البحرين والملكة العربية التحدة التي: "وأعادت النظمة التأكيد  

 تدعم صراحة سلطات الملكة كي تتوقف سياسة قمع الصوات العارضة التي ينتهجها النظام اللكي في إفلت
إننا ندعو سلطات البلد إلى العودة عن هذا القرار ورفع كل التهم الوجهة إلى الصحافيي. تام من العقاب  

لمارسة حقهم في حرية التعبيروالشخاص الوقوفي  ". 
 

 بحسب العلومات التي جمعتها مراسلون بل حدود، تعرّض أحمد رضي لعدة أعمال عنف جسدية ونفسية في
ومن شأن تديد اعتقاله أن يدل على أن تصريحات. السجن، لجباره على العتراف بجرائم يلحق بها اليوم  

.اللك التي تفيد بأنه لم يعد من صحافيي مسجوني بسبب آرائهم ليست سوى حبراً على ورق
 

 بغض النظر على احتجاز الصحافي، يشكل القرار انتهاكاً لتوصيات اللجنة البحرينية الستقلة لتقصي القائق
، الداعية إلى العدول عن)2011نوفمبر /استنتاجات ت نشرها في تشرين الثاني(التي يترأسها السيد بسيوني   

وقد. احتجاز العلميي الذين يكمن ذنبهم الوحيد في مارسة حقهم في حرية التعبير والتعبير عن آرائهم  
 حضّت اللجنة السلطات إلى تخفيف الرقابة على وسائل العلم ومنح العارضة فرص وصول أهم إلى وسائل

http://fr.rsf.org/bahrein-un-journaliste-emprisonne-pour-une-18-05-2012,42639.html


.العلم الرسمية، سواء كانت قنوات تلفزة أو إذاعات أو صحف مطبوعة
 

عقوبة السجن 2012سبتمبر /أيلول 3بالضافة إلى ذلك، أيّدت محكمة الستئناف العليا في النامة في   
وحكم على ثمانية منهم بالسجن. من شخصيات العارضة التهمي بالتآمر للطاحة بالنظام 20الصادرة ضد   

عبدمن الداني، . لدى الياة، فيما حكم على البعض الخر بالسجن لدد تتراوح بي خمس وخمس عشرة سنة  
احتجاجاً على اعتقاله" الرية أو الوت"يوماً تت شعار  110 الذي نفّذ إضراباً عن الطعام لدة ا الواجة .

 
:السياق

 
 تندرج النتهاكات الرتكبة ضد الصحافيي في البحرين في بيئة مثيرة للقلق تشهد تراجعاً ملحوظاً في حرية

، الهادف إلى قمع النتفاضة الشعبية2011مارس /آذار 15الصحافة، ل سيما منذ إعلن حالة الطوارئ في   
وقد انقضّ النظام القائم على العلميي لا يثلونه من شهود مزعجي على هذا القمع، عبر. التي بدأت قبل شهر  

ناهيك عن. انتهاج سياسة اعتقالت تعسفية ومنهجية واعتداءات جسدية ضد ملتقطي الصور بشكل خاص  
، وهو مديرزكريا راشد حسن الستقلة، والوسط في السجن، وهو أحد مؤسسي صحيفة كري فخراويوفاة   

الذي أردي 2012مارس /آذار 31 في أحمد إسماعيل حسيموقع على شبكة النترنت، في مدينة الدير، و  
جنوب غرب العاصمة( برصاصة بينما كان يصوّر مظاهرة سلمية في قرية سلماباد ).

 
  التي تعدّها مراسلون بلمدرج على لئحة صيادي حرية الصحافةمع العلم أن اللك حمد بن عيسى آل خليفة 

  .حدود
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