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حصاد 2016 وإن طال الُسرى

مـاذا يف حصـاد 2016؟ اإلمعـان يف تخريـب تراكـم اجملتمـع املـدين، وحماولـة إعـادة االحتجـاج إىل 
مربـع 1923، حيـث ال قيـادات كبـرة بحجـم عبـد الرحمـن الباكـر، وال عبدالرحمـن النعيمـي وال شـيخ 
علـي سـلمان وال مرجعيـات دينيـة بحجـم الشـيخ عيسـي قاسـم، ومـا كانـت هنـاك مطالـب بحجـم 

مطالـب 14 فربايـر، ومـا كانـت هنـاك منظمـات حقوقيـة وال جمعيـات سياسـية.

كان هنـاك شـيء واحـد، مكـون اجتماعـي منتهكـة حقوقـه، مسـلوب مـن كل شـيء، مهمـش 
ُيسـتخدم كسـخرة. قرر هذا املكون أن يطالب بحقوقه، فأخذ يكتب العرائض والرسـائل ويتظاهر 
يف السـاحات ويضغـط علـى االمرباطوريـة احلاميـة للعائلـة احلاكمـة، لتقـوم بإصالحـات جدية ذات 

مغـزى. أصـر هـؤالء النـاس أن يطالبـوا بكرامتهـم، وحتـدوا التنكيـل والتخويف.

حتدثنـا الوثائـق الربيطانيـة عـن 1500 متظاهـر يف املنامـة يف 1923، مـا كانـوا يقبلـون الرتاجـع 
عـن مطالبهـم، حتـى جنحـوا يف فـرض مطالبهـم، فكانـت اإلصالحـات التاريخيـة التـي غرت شـكل 

احلكـم، فوضعـت أسـس الدولـة  بإداراتهـا وأجهزتهـا احلديـث، وعزلـت احلاكـم.

وضـع البحريـن يف 2016 يشـبه العـودة إىل مربـع مـا قبـل 1923، شـارع بـال قيـادات وال جمعيـات 
سياسـية وال مرجعيـات روحيـة، وعائلـة حاكمة عنيدة، تعتـرب أي إصالح نياًل مـن كرامتها واحتكارها. 

وتسـتخدم التخويـف واإلرهـاب إلرعـاب النـاس للرتاجـع عـن مطالبها ودعمهـا لإلصالح.

شـبيه بتلـك اللحظـة، مشـهد اعتصـام الـدراز املفتـوح علـى اجملهـول الـذي ال ترعـاه جمعيـات 
سياسية وال قيادات ميدانية وال ترخيصات رسمية، هم أحفاد أولئك الذين فرضوا يف العشرينيات 
شـكاًل جديـدا للدولـة، أولئـك الذيـن كانـت جمـال العائلـة احلاكمـة تـدوس كرامتهـم قبـل زراعتهـم، 

وتخـّرب بسـاتينهم وتعيـث فسـادًا يف قراهم.

كانـوا ُعـزال مـن املعرفـة السياسـية  والعلميـة، وُعـزال مـن السـالح وُعـزال مـن القـوة القبليـة، كمـا 
هـم جمهـور حـراك اليـوم، ُعزال مـن جمعياتهـم وقيادتهـم ومرجعياتهـم ومناصريهم، لكـن لديهم  
سـيتم  وإال  باحلقـوق،  املطالبـة  يف  وعنـاد  تراكـم  النضـال  أن  املتيقنـة  السياسـية  معرفتهـم 
إركابهـم أعجـاز اإلبـل حيـث املشـقة والتعـب واإلذالل، وفوق ذلك، سـتعبث هذه اإلبـل يف أرضهم 

وُيحاكمـون عليهـا. 

كمـا جنـح حـراك العشـرينيات خـالل مـا يقـرب مـن عشـر سـنوات مـن النضـال، وهـو أعـزل وفـرض 
علـى السياسـة الربيطانيـة أن تسـتجيب ملطالبـه وحتـول القبيلـة إىل مشـروع دولـة، فـإن حـرك 

2011، سـينجح وإن طـال الُسـرى.



ـا لثـورة 14 فربايـر يف  بعـد إعـدام السـلطات السـعودية للّشـيخ منـر الّنمـر الـذي كان مناصـًرا قوّيً
البحريـن، هـددت وزارة الداخليـة البحرينيـة بإجـراءات عقابيـة ضـد كل مـن ينـدد باجلرميـة، غـر أن 

تظاهـرات كـربى اندلعـت يف البحريـن.

السـماهيجي. ويف تصعيـد  الطبيـب سـعيد  اعتقـاالت واسـعة شـملت  شـنت احلكومـة حملـة 
جديـد مـع إيـران، قطعـت احلكومـة عالقاتهـا مـع إيـران وحظـرت املالحـة اجلويـة والبحريـة منهـا 
وإليهـا. واعتقلـت عـدًدا من الّنشـطاء لتتهمهم الحقا باالنضمام إىل تنظيـم إرهابي ُدِعي بـ »قروب 

البسـطة« بينهـم الصحـايف يف الوسـط حممـود اجلزيـري. 

اسـتغلت احلكومـة أجـواء التصعيـد، وأعلنت عن رفع تسـعرة الكهرباء واملاء، كما رفعت أسـعار 
البنزين وسـط تواطؤ من جملسـي الّشـورى والنواب، إذ أجهض األخر اسـتجواًبا كان ُمَقرًرا لوزيري 

املالية والطاقة.

رفعـت وزارة الداخليـة قضيـة جديـدة ضـد زعيـم املعارضـة املعتقل الشـيخ علي سـلمان، على 
خلفيـة تغريـدة ُنِشـرت علـى حسـابه يف موقـع التواصـل االجتماعي تويـرت، فيما أصـدرت حمكمة 
حكًمـا بالّسـجن ملـدة 15 عاًمـا يف قضيـة أحـداث 10 مـارس 2015، وبغرامـة فاقـت 500 ألـف 

دينـار، ضـد 57 مـن احملكومـن يف سـجن جـو.
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5
15 يناير

رفـع  انتقـاد  لعـدم  توجـه  السـنية”  “األوقـاف 
أسـعار البنزيـن وآالف البحرينيـن يرفضـون القرار 

احلكومـة بانتخـاب  ويتمسـكون 

17 يناير 
حلـوار  بتدابـر  البحريـن  يطالـب  مـون  كـي  بـان 

اإلنسـان حلقـوق  واالمتثـال  سياسـي 

23 يناير
بـاألمم  التصويـت  يف  حقهـا  تفقـد  البحريـن 
السـنوي اشـرتاكها  دفعهـا  لعـدم  املتحـدة 

25 يناير 
السـجن 15 عامـً وغرامـة 508 آالف دينـار لــ 57 

متهمـا بأحـداث سـجن جو

26 يناير 
جملـس النـواب يسـقط اسـتجواب وزيـر املاليـة 
ووزيـر الطاقـة علـى خلفيـة رفـع أسـعار البنزيـن 

والكهربـاء واملـاء

28 يناير 
املعتقـل عبداجلليـل السـنكيس ينهـي إضرابـا 

عـن الطعـام اسـتمر 313 يومـا

1 يناير 
زخمـا  تعطـي  سـرتة  يف  حاشـدة  تظاهـرات 

اجلديـد العـام  بدايـة  مـع  لالحتجاجـات 

2 يناير 
السـعودية تعـدم رجـل الدين الشـيعي البارز منر 

النمـر وتصاعد االحتجاجـات يف البحرين

3 يناير 
ومدونـن  متظاهريـن  تطـال  اعتقـاالت  حملـة 

النمـر  الشـيخ  إعـدام  انتقـدوا 

4 يناير
ورفـع  إيـران  مـع  عالقتهـا  قطـع  تعلـن  البحريـن 

واملـاء  الكهربـاء  عـن  الدعـم 

5 يناير 
وقف الرحالت اجلوية إىل إيران

6 يناير 
الداخليـة تعلـن القبـض علـى “قـروب البسـطة” 

املدعـوم مـن إيـران!

7 يناير 
البحرين حتظر املالحة اجلوية من وإىل إيران

11 يناير 
فلسـً   160 البنزيـن  أسـعار  رفـع  عـن  اإلعـالن 
الغـد  مـن  ابتـداًء  للجيـد  فلسـً  و125  للممتـاز 
وإيقـاف املسـاعدات املاليـة عـن احملكوميـن 

سـين لسيا ا



كّثـــف البحرينيـــون تظاهراتهـــم مـــع بدايـــة "شـــهر الثـــورة"، يف مـــا حـــّذرت بريطانيـــا رعاياهـــا مـــن الّســـفر إىل 
ـــا مـــن أربعـــة صحافيـــن أمريكيـــن يف جزيـــرة ســـرتة، كانـــوا  ـــا ُمَكوًن البحريـــن. وأوقفـــت الّســـلطات طاقًمـــا إعالمًي
يغطـــون االحتجاجـــات يف الذكـــرى اخلامســـة، األمـــر الـــذي تســـّبب بضجـــة إعالميـــة كبـــرة، أعقبهـــا ترحيلهـــم 

ـــالد. ـــن الب ع

علـــى صعيـــد احملاكمـــات مت إصـــدار حكـــم بالســـجن ملـــدة عـــام علـــى القيـــادي يف املعارضـــة إبراهيـــم شـــريف. 
كمـــا ُأبِعـــد الشـــيخ حممـــد خجســـته إىل بـــروت.

ـــك  ـــام 2011، وذل لت يف الع ـــجِّ ـــد ُس ـــت ق ـــة، كان ـــادة املعارض ـــن ق ـــدد م ـــّورة لع ـــات ُمَص ـــة اعرتاف ـــاة العربي ـــت قن بّث
يف برنامـــج أســـمته القنـــاة "صنـــدوق فربايـــر األســـود"، وأكـــد القـــادة املســـجونون أّن هـــذه االعرتافـــات ليســـت 

ـــه. ـــوا ل ـــذي تعّرض ـــديد ال ـــب الش ـــأة التعذي ـــت وط ـــت حت ـــا انُتِزَع ـــزأة، وأنه ـــل جمت ـــة ب كامل

ــد  ــجن أحمـ ــد الّسـ ــادر ضـ ــدام الصـ ــم اإلعـ ــاء حكـ ــة إىل إلغـ ــلطات البحرينيـ ــي الّسـ ــان األوربـ ــا الربملـ ــا، دعـ دولًيـ
ـــار الوفـــاء عبـــد الوهـــاب حســـن عـــدم وجـــود أي  ـــد تي ـــا سياســـية. ويف مـــا توقـــع قائ رمضـــان علـــى خلفيـــة قضاي
ـــون  ـــب أن تك ـــه يج ـــن إن ـــي يف البحري ـــفر األمرك ـــال الّس ـــة، ق ـــة واحمللي ـــروف االقليمي ـــبب الّظ ـــب بس ـــراج قري انف

ـــات. ـــد االنتخاب ـــى بع ـــة حت ـــوار مفتوح ـــواب احل أب

ـــة  ـــّدة رئاس ـــة إىل س ـــم آل خليف ـــا إبراهي ـــال ابنه ـــة إيص ـــا يف حماول ـــة معركته ـــة احلاكم ـــرت العائل ـــا، خس رياضًي
ـــا. الفيف
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7
21 فرباير 

العاصمـة  إىل  خجسـتة  حممـد  الشـيخ  إبعـاد 
بـروت  اللبنانيـة 

22 فرباير
رائـد  عـن  اجلنسـية  بإسـقاط  ملكـي  مرسـوم 

وعائلتـه  حـوراين 

23 فرباير 
عنيـف  هجـوم  يف  بحرينـي  شـاب  استشـهاد 

القطيـف علـى  السـعودية  للقـوات 

24 فرباير 
املعارضـة  يف  للقيـادي  كاملـة  سـنة  السـجن 

شـريف إبراهيـم 

26 فرباير 
سـلمان بـن إبراهيـم يفشـل يف رئاسـة االحتـاد 

الـدويل لكـرة القـدم 

27 فرباير 
املعارضـة  لرمـوز  اعرتافـات  تبـث  العربيـة  قنـاة 

التعذيـب  حتـت  انتزعـت  البحرينيـة 

1 فرباير
البحريـن يف السـاعات األوىل مـن  تظاهـرات يف 

شـهر فربايـر

2 فرباير 
البحريـن  بريطانيـا حتـذر رعاياهـا مـن السـفر إىل 
وتقـول إن هنـاك خماطـر مـن التعـرض لإلرهـاب

6 فرباير
احملليـة  الظـروف  حسـن:  عبدالوهـاب 
قريـب  انفـراج  أي  علـى  تـدل  ال  واإلقليميـة 

8 فرباير
الرئيـس  مـع  مباحثـات  يجـري  البحريـن  ملـك 
الدمشـقي" النصـر  "سـيف  ويهديـه  الروسـي 

12 فرباير
العفـو الدوليـة تقـول إن آمـال اإلصـالح والعدالـة 
انتفاضـة  علـى  أعـوام   5 مضـي  بعـد  تتالشـى 

البحريـن

14 فرباير 
تظاهـرات جتتـاح البحريـن يف الذكـرة اخلامسـة 

للثـورة واعتقـال طاقـم صحـايف أمريكـي

16 فرباير
وترحيلهـم  األمريكيـن  الصحافيـن  عـن  اإلفـراج 
عـن البـالد واإلفـراج عـن قطـري اتهمتـه البحريـن 

بالتجسـس

17 فرباير
مبناسـبة  بيـان  يف  تقـول  األمريكيـة  اخلارجيـة 
الذكرى اخلامسـة للثورة إنها سـتواصل الضغط 

علـى املنامـة 



يف مـارس، أقـال امللـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة وزيـر اإلعـالم عيسـى احلمـادي بعـد أن نشـر 
صـورة يسـخر فيهـا مـن فعاليـة رياضيـة يقودهـا جنـل امللـك ناصـر بـن حمـد. 

أبعـدت البحريـن 30 لبنانًيـا يف تصعيـد خليجـي ضـد لبنـان. فيمـا وصـف وزيـر الّداخليـة راشـد بـن 
عبـد اهلل آل خليفـة املذهب الّشـيعي بشـكل غر مباشـر باملذهـب املبتدع، وذلك خـالل اجتماع 

وزراء الّداخليـة العـرب يف تونـس.

املفوض السـامي حلقوق اإلنسـان يف األمم املتحدة زيد بن رعد احلسـن دعا البحرين إىل إجراء 
“إصالحـات عميقـة”، وعّبـر عـن قلقـه من اسـتهداف املعارضن عرب قرارات إسـقاط اجلنسـيات 

التـي تصدر بن فـرتة وأخرى.

تداعيـات “صنـدوق فربايـر” اسـتمرت مـع إعـالن رجـل األعمـال الكويتـي علـي املـرتوك مقاضـاة 
قنـاة العربيـة حيـث أشـارت اعرتافـات لرمـوز املعارضـة انتزعـت حتـت التعذيـب إىل اسـمه كممـول 

لشـراء السـالح.

قضائيـً، ألغـت حمكمـة التمييـز حكمـً باالعـدام ضـد املتهـم ماهـر اخلباز مـن قرية السـهلة متت 
إدانتـه ظلمـً بتهمـة قتـل شـرطي. كمـا أصـدرت حمكمـة بحرينيـة حكمـً بالسـجن ملـدة خمـس 

سـنوات ضـد املعتقلـة طيبـة درويش.

اآلالف وسـط  الوداعـي، وشـيعه  الّسـيد جـواد  الكبـر  الديـن  أواخـر مـارس، فقـد رحـل عـامل  أمـا 
األخـر. ملثـواه  املنامـة  العاصمـة 

03
مــــــــارس



9
18 مارس

اإلعالن عن تسـريح مئات البحرينين من القطاع 
املصـريف بسـبب الوضع االقتصـادي و100 ألف 

أجنبي دخلوا سـوق العمل منذ 2011

19 مارس
 5 بعـد  اخلواجـة  صـالح  الناشـط  عـن  اإلفـراج   

السـجن  مـن  سـنوات 

21 مارس 
رحيـل عـامل الديـن الكبـر السـيد جـواد الوداعـي 
يف  اآلخـر  ملثـواه  يشـيعونه  اآلالف  وعشـرات 

التـايل اليـوم  يف  املنامـة  العاصمـة 

26 مارس
وزير العمل: 9 آالف و800 بحريني مت تسـريحهم 
حتـى   2011 أحـداث  منـذ  اخلـاص  القطـاع  مـن 

اآلن

30 مارس
درويـش  طيبـة  للمعتقلـة  سـنوات   5 السـجن 

مطلوبـن" "إيـواء  بتهمـة 

2 مارس
البحريـن  إن  يقولـون  املتحـدة  األمم  مقـرروا 
تسـتخدم العنف والتمييز ضد الطائفة الشـيعية 

3 مارس
يعلـن  املـرتوك  علـي  الكويتـي  األعمـال  رجـل 
“صنـدوق  بسـبب  العربيـة  قنـاة  سـيقاضي  أنـه 

فربايـر”

4 مارس 
احلمـادي  عيسـى  اإلعـالم  وزيـر  يقيـل  امللـك 
بــ “حمايـة دوليـة” مـن  وآالف الشـيعة يطالبـون 

احلاكمـة  العائلـة  اضطهـاد 

6 مارس
يف  اخلبـاز  ماهـر  بإعـدام  حكمـا  تنقـض  التمييـز 

بالسـهلة  شـرطي  مقتـل  قضيـة 

7 مارس 
39 رجـل ديـن يتقدمهـم آيـة اهلل عيسـى قاسـم 

يؤكـدون أن ال مطالـب بدولـة مذهبيـة 

9 مارس 
املقـرر األممي املعني بالتعذيـب: انتهت واليتي 

والبحريـن مل توافق علـى زيارة البالد

10 مارس 
يدعـو  رعـد  بـن  زيـد  األمـر  السـامي  املفـوض 

عميقـة” “إصالحـات  إلجـراء  البحريـن 

14 مارس
ورضيعهـا  اخلواجـة  زينـب  الناشـطة  اعتقـال 
واشـتباكات يف الذكـرى اخلامسـة القتحام قوات 

البـالد سـعودية 



اسشـتهاد الشـاب علـي عبدالغنـي الـذي كان مطلوبـا علـى خلفية نشـاطه يف احلـراك البحريني 
املطالـب بالدميقراطيـة بعـد أيـام مـن إعـالن وزارة الداخليـة أنـه أصيـب أثنـاء حماولتـه الهرب من 

اعتقاله.

ضـرب رئيـس جمعيـة املعلمـن البحرينيـة مهـدي أبـو ديـب وأمـن عام جمعيـة العمل اإلسـالمي 
)أمـل( الشـيخ حممـد علـي احملفـوظ موعـدا مـع احلريـة بعـد 5 سـنوات قضياهـا يف السـجن 

علـى خلفيـة مشـاركته يف ثـورة 14 فربايـر 2011. وريحانـة املوسـوي تعانـق احلريـة.

وزيـر اخلارجيـة األمركـي جـون كـري يف البحريـن ألول مـرة، ليعلـن أن املعارضـة ارتكبـت خطـًأ 
مبقاطعتهـا لالنتخابـات، لكنـه عقـد مـن جانـب آخـر اجتماًعـا مـع قـادة املعارضـة، وقـال إن البـالد 

حتتـاج إلجـراءات تنمـي الثقـة بـن الطرفـن وصـوًلا إىل االنتخابـات املقبلـة.

البحريـن  يف  الدينيـة  احلريـات  عـن  تقريرهـا  األمركيـة  اخلارجيـة  وزارة  أصـدرت  ذاتـه،  أبريـل  يف 
مسـاءلة  يف  انعداًمـا   هنـاك  وأن  البـالد،  يف  الشـيعة  ضـد  التمييـز  اسـتمرار  إىل  فيـه  وأشـارت 

شـيعة. متظاهريـن  بقتـل  املتورطـن  الشـرطة  عناصـر  وحماسـبة 

أعلنـت وزارة الداخليـة يف 12 أبريـل مقتـل شـرطي يف منطقـة كربابـاد، وإثـر هذا احلـادث، أصدر 
اجليـش بيانـً هـدد فيـه ضمًنـا بالتدخل ضـد التظاهرات السـلمية التي تشـهدها البلـدات والقرى

04
أبــريـــــــــل



11
14 أبريل 

اخلارجيـة األمريكية يف تقريرها السـنوي 2015: 
البحريـن  يف  الشـيعة  ضـد  التمييـز  اسـتمرار 
املنتهكـن  للشـرطة  املسـاءلة  وانعـدام 

اإلنسـان حلقـوق 

16 أبريل 
يف  شـرطي  مقتـل  تعلـن  البحرينيـة  الداخليـة 
واجليـش  مولوتـوف  زجاجـة  إلقـاء  إثـر  كربابـاد 
يصـدر بيانـا الحقـا يؤكـد فيـه اسـتعداده للتدخـل 

االحتجاجـات مواجهـة  يف 

19 أبريل 
بتأهبـه  ويشـيد  الدفـاع  قـوة  يـزور  امللـك 
األصالـة  وجمعيـة  الداخليـة  قـوات  ملسـاندة 
السـلفية مسـتعدة ملسـاندة اجليـش عرب فتح 

اجلهـاد" "بـاب 

20 أبريل
ريحانـة املوسـوي إىل احلريـة بعـد 3 سـنوات مـن 

لسجن  ا

21 أبريل 
عفـو ملكي عن املعتقـل األمركي تقي امليدان 

عشـية لقاء أوبامـا بزعماء اخلليج يف الرياض

28 أبريل 
مركـزا   30 ببنـاء  القاهـرة  مـن  يتعهـد  امللـك 

لألزهـر  تعليميـا 

30 أبريل 
اإلفـراج عـن أمـن عـام أمـل الشـيخ حممـد علي 

احملفوظ

1 أبريل 
اآلالف يتظاهـرون يف البحريـن مع انطالق جتارب 

سـباق الفورموال 1 

4 أبريل 
استشـهاد الشـاب علـي عبدالغني بعـد إصابته 
أثنـاء اعتقالـه مـن قبـل قـوات الداخليـة واإلفـراج 
 5 بعـد  أبوديـب  مهـدي  املعلمـن  نقيـب  عـن 

السـجن مـن  سـنوات 

5 أبريل 
اآلالف يشيعون الشـهيد عبدالغني وآثار إصابات 

يف صدره تعزز الشـكوك يف رواية الداخلية 

6 أبريل 
ملـك البحريـن ينشـئ صندوقـا لتعويـض عوائـل 

العسـكرين القتلـى 

7 أبريل 
يصـل  كـري  جـون  األمركـي  اخلارجيـة  وزيـر 
املنامـة ويقـول إن املعارضـة البحرينيـة ارتكبـت 

لالنتخابـات مبقاطعتهـا  كبـرًا  خطـأ 

8 أبريل 
كـري يلتقـي ممثلـن عـن املعارضـة البحرينيـة 
بــ "شـكل غـر معلـن" وناقش معها املشـاركة 

يف انتخابـات 2018

10 أبريل 
بنـك  إغـالق  املركـزي:  املصـرف  حمافـظ 

اجلـاري العـام  اإليـراين  املسـتقبل 

12 أبريل 
زعيم املعارضة الشيخ علي سلمان يف مرافعته 
إنساين  بنظام  أطالب  االستئناف:  حمكمة  أمام 

يشعر فيه أبناء البحرين بقيمتهم كمواطنن



مبناسـبة يـوم العمـال العاملـي، خرجـت تظاهـرات عـدة أكـدت علـى حقـوق العمـال البحرينيـن 
ونـددت بعـدم التـزام احلكومـة باتفـاق ثالثـي يقضـي بعـودة املفصولـن إىل أعمالهـم.

وزارة اخلارجيـة األمركيـة طالبـت البحريـن بالوفـاء بتعهدهـا باإلفراج عن الناشـطة زينب اخلواجة. 
فيمـا كشـفت املفـرج عنهـا أخرا ريحانة املوسـوي للـرأي العام عـن االنتهاكات التي جـرت بحقها 

داخل السـجن.

وبشـكل مفاجـئ، زار حممـود شـريف بسـيوين البـالد، ونشـرت وكالـة بنـا تصريًحـا على لسـانه قال 
فيهـا إّنـه مت تنفيـذ توصيـات جلنـة التحقيـق يف أحـداث البحرين التي ترأسـها قبل خمس سـنوات 

تقريًبـا، قبـل أن ينفيها.

مـن جهتـه، أصـدر جملـس النـواب قانوًنـا يحظـر علـى علمـاء الديـن ممارسـة العمـل السياسـي 
ضمـن اجلمعيـات السياسـية، يف حـن أصـدرت حمكمـة بحرينيـة حكًما بالسـجن ملـدة عام على 
10 سـجناء وأيـدت حمكمـة اسـتئنافية أحـكام  الشـيخ حممـد املنسـي. وأحـكام باملؤبـد بحـق 

اإلعـدام بحـق 3 آخريـن. 

وختمـت حمكمـة االسـئناف شـهر مايـو بزيـادة احلكـم الصـادر ضـد زعيـم املعارضـة الشـيخ علي 
سـلمان بالسـجن 9 أعـوام بـدًلا مـن 4. ومت اإلفـراج عـن زينـب اخلواجـة وإجبارهـا علـى الرحيـل إىل 

املنفـى بعـد فـرتة قليلـة مـن اإلفـراج عنها.

05
مــايـــــــــــو



13
15 مايو 

تقـوم  البحرينيـة  احلكومـة  أن  يؤكـد  تقريـر 
شـمل  ممنهـج  نحـو  علـى  العجـم  باسـتهداف 
البـالد  عـن  وإبعادهـم  اجلنسـيات  مـن  التجريـد 

18 مايو 
خطبـاء  علـى  يحظـر  البحرينـي  النـواب  جملـس 
الدين االنضمام للجمعيات السياسـية والشـورى 

يقـر القانـون الحقـا

19 مايو 
ضـد  قانونيـة  بشـكوى  يتقـدم  البحريـن  ملـك 
صحيفـة التاميـز بعـد انتقادهـا جلوسـه إىل جانب 

ميالدهـا  عيـد  حفـل  يف  إليزابيـث  امللكـة 

24 مايو 
الشـيعي  الديـن  رجـل  بسـجن  تقضـي  البحريـن 
"أدائـه  لــ  كامـال  عامـا  املنسـي  حممـد  الشـيخ 

ترخيـص" دون  الصـالة 

30 مايو
حمكمـة االسـتئناف تقـرر تشـديد عقوبـة زعيـم 
املعارضة إىل السـجن 9 سـنوات ووزير اخلارجية 
البحريـن  بالتـزام  املنامـة  مـن  يرحـب  الربيطـاين 

اإلنسـان  بحقـوق 

31 مايو
اإلفـراج عـن الناشـطة زينـب اخلواجـة ورضيعهـا 

عبدالهـادي

1 مايو 
تظاهـرات مبناسـبة يـوم العمـال العاملـي نددت 

بعـدم التـزام احلكومـة باالتفـاق الثالثي 

2 مايو 
اخلارجية األمريكية تدعو البحرين للوفاء مبا أعلنته 

واإلفراج عن الناشطة اخلواجة ورضيعها فورًا

3 مايو
قـوى املعارضـة تقـول مبناسـبة اليـوم العاملـي 
للصحافـة إن احلريـات اإلعالميـة سـجلت تراجعـً 

وطغـى علـى الصحـف خطابـات الكراهيـة

5 مايو 
ريحانـة املوسـوي تفتـح ملفـات السـجن لـ"مرآة 
معـي  حققـوا  إماراتيـون  ضبـاط  البحريـن": 

كامـرا  أمـام  عاريـة  أجلسـنني  وشـرطيات 

9 مايو
حممود شـريف بسـيوين يصل املنامة ويقول إن 
البحريـن نفـذت توصيـات جلنـة تقصـي احلقائـق 

وجتـاوزت أحـداث 2011

10 مايو 
االنتهاء  بسيوين  بحضور  حفل  يف  يعلن  امللك 
من تنفيذ توصيات تقصي احلقائق واألخر بقول 

إن ما نسبته وكالة أنباء البحرين له "غر دقيق"

11 مايو
ملك البحرين يزور سويسرا التي قالت إنها ناقشت 

معه بشكل مباشر أوضاع حقوق اإلنسان

13 مايو
اخلارجيـة األمريكيـة تقـول إنهـا نعـد تقريـرا عـن 
بطلـب  بسـيوين  تقريـر  لتوصيـات  البحريـن  تنفيـذ 

الكوجنـرس مـن 



كان شـهر يونيو الّشـهر األكرث سوداوية، شنت السلطات هجومً على املعارضة ابتدأته باعتقال 
الناشـط احلقوقـي البـارز نبيـل رجب، تـال ذلك إغـالق جمعية الوفاق مؤقًتـا متهيًدا حلّلهـا الحقا، ثم 
إغـالق جميعتـي الّتوعيـة والّرسـالة اإلسـالميتن بقرار من وزيـر العمل والتنميـة االجتماعية جميل 
حميـدان، ثـم قـرار إسـقاط جنسـية الشـيخ عيسـى قاسـم، وبعـد ذلـك حماكمتـه بتهمة غسـيل 

األمـوال وفًقا ملزاعم الّسـلطات.

وتسـببت هـذه القـرارات اجلائـرة بتصعيـد كبـر علـى املسـتوى احمللـي حيـث قـام رجـال الديـن، 
تسـاندهم جمموعـة كبـرة مـن الّشـباب، لالعتصـام بشـكل مسـتمر أمـام منـزل الشـيخ عيسـى 

قاسـم، وذلـك ملنـع السـلطات مـن القيـام مبزيـد مـن احلماقـات بحقـه.

اعتـرب الشـيعة أن مـا يجـري اسـتهداف لهـم كطائفـة تتـم حماربتهـا مـن قبـل السـلطات، وتعالـت 
االنتقـادات الدوليـة ضـد الّنظـام البحرينـي الـذي مل يأبـه بهـا، وواصـل سلسـلة إجراءاتـه إذ حاصـر 
بلـدة الـدراز التـي اعتصـم فيهـا مناصرو الشـيخ عيسـى قاسـم، وضّيق على أهـايل البلـدة، وصوًلا 

إىل عزلهـا ليـًلا عـرب قطـع اإلترننـت عنها.

وحتذيـر  القلـق،  عـن  باإلعـراب  املنحصـر  الّتقليـدي،  سـقفها  عـن  تخـرج  مل  األمركيـة  االنتقـادات 
حلفائهـا يف الّسـلطة البحرينيـة مـن اخملاطـر املرتتبـة عـن مـا تفعلـه علـى مسـتوى املنطقـة، 

امللتهبـة أصـًلا.

06
يـــونيـــــــو



15
15 يونيو

اتخذتهـا  التـي  اإلجـراءات  يدعـم  البحريـن  ملـك 
الوفـاق  ضـد  احلكومـة 

16 يونيو
علمـاء الشـيعة يف البحريـن يعلنـون عـن وقـف 
صـالة اجلماعـة بعـد تهديـدات ومالحقـات أمنيـة

18 يونيو 
البحرين: لن نسّلم  الدين الشيعة يف  كبار رجال 
ثوابت املذهب  أي جهة تستهدف  نفاوض  ولن 

الشيعي

20 يونيو 
الدينـي  الزعيـم  عـن  اجلنسـية  تسـقط  البحريـن 
واآلالف  قاسـم  عيسـى  الشـيخ  اهلل  آيـة  األعلـى 

بالـدراز منزلـه  أمـام  اعتصامـا  يبـدأون 

21 يونيو
اهلل  آيـة  عـن  اجلنسـية  إلسـقاط  دوليـة  إدانـات 

الوفـاق  جمعيـة  بحـق  واإلجـراءات  قاسـم 

22 يونيو 
تنفيـذ  عـن  تقريرهـا  تصـدر  األمريكيـة  اخلارجيـة 
توصيـات بسـيوين: البحريـن مل تنفـذ عـددا مهمـا 

التوصيـات وأوقفـت جهـود املصاحلـة مـن 

23 يونيو
املرجع األعلى السيستاين يتصل هاتفيا بالشيخ 
يضركم  ال  حصل  وما  القلوب  مكانكم  قاسم: 

والسلطات تقطع خدمات االنرتنت عن الدراز

25 يونيو
اهلل  آية  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة  مرشد 
عيسى  الشيخ  تنحية  إن  يقول  خامنئي  علي 
البحريني  الشباب  لدى  الرادع  إزالة  تعني  قاسم 

املتحّمس

2 يونيو
بـان كـي مـون يطالـب بالعفـو عـن الشـيخ علـي 
يف  القانـوين  حقـه  مـارس  إنـه  ويقـول  سـلمان 

التعبـر حريـة 

3 يونيو
سـلمان  عقوبـة  لتشـديد  واسـعة  احتجاجـات 
للنفـط  وزيـرا  اجليـش  قائـد  جنـل  يعـن  وامللـك 

4 يونيو 
الداخليـة تقـول إن معتقلـن يف احلـوض  وزارة 
اجلـاف متكنـوا من الفرار وتشـّكل جلنـة للتحقيق 

يف احلادثـة

10 يونيو 
يف  األوىل  البحريـن  أن  تعلـن  دوليـة  مؤسسـة 

الّسـجناء نسـبة  حيـث  مـن  األوسـط  الشـرق 

11 يونيو 
زينـب اخلواجـة تقـول عـرب تويـرت إنها اتخـذت قرارا 

صعبـا مبغـادرة البحريـن للدمنارك

12 يونيو
السـلطات متنـع حقوقيـن مـن السـفر جلنيـف 
املنـرب  بـن  اجلمـع  مينـع  قانونـً  يصـدر  وامللـك 
الدينـي والعمـل السياسـي ويسـقط اجلنسـية 

الوطنـي  للحـرس  3 منتسـبن  عـن 

13 يونيو
اعتقال الناشط البارز نبيل رجب 

14 يونيو 
علـى  والتحفـظ  الوفـاق  إغـالق  تقـرر  حمكمـة 
حلـل  العـدل  مـن  دعـوى  علـى  بنـاء  أموالهـا 
والرسـالة  التوعيـة  جمعيتـي  وحـل  اجلمعيـة 

ميتن  سـال إل ا



يف السـاعات األوىل مـن شـهر يوليـو مت اإلعـالن عـن اسُتشـهاد املواطنـة فخريـة مسـلم عنـد 
مرورهـا بالقـرب مـن منطقـة العكـر، وقـد تعـددت الروايـات بشـأن احلادثـة، لكـن روايـة الداخليـة 

قالـت إن قنبلـة انفجـرت حلظـة مـرور الشـهيدة مـع بناتهـا.

أعلنـت الداخليـة بعـد أيـام عن اعتقالهـا جمموعة اتَّهَمت أفرادهـا بتنفيذ التفجـر وكان من بينهم 
الشـاب حسـن احلايكـي الـذي فـارق احليـاة شـهيًدا هـو اآلخـر داخـل السـجن يف اليـوم األخـر مـن 

أيـام شـهر يوليو/متوز.

ويف سـاحة القضـاء امُلَسـّيس الـذي باتـت الّسـلطة تلعـب بـه كسـوط تعذيـب، قـّررت احملكمـة 
اإلداريـة حـل جمعيـة الوفاق ومصادرة أمالكهـا وتصفيتها، وهو قرار قال وزيـر اخلارجية األمريكي 

جـون كـري إنه يزعـزع أمـن اإلقليم. 

واصلـت السـلطات ضـرب الطائفـة الشـيعية مـن خـالل القضـاء لتعلـن عـن إحالـة آية اهلل الشـيخ 
عيسـى قاسـم وآخريـن للنيابـة يف قضيـة عرفـت بأنهـا أول قضّيـة ضـد فريضـة اخلمـس، وهـي 
مـن أصـول عقيـدة الّطائفـة الّشـيعية، ويف ضـوء الضربـات املتالحقة، أعلـن كبار علمـاء البحرين، 
ومـن بينهـم الشـيخ عيسـى أحمـد قاسـم، والسـيد عبـد اهلل الغريفي، يف بيـان هـام، أن الطائفة 
الشـيعية يف البحريـن باتـت ُمسـَتهَدفة يف وجودهـا وهويتهـا، وبـدأ النظام من جهتـه مبحاكمة 

الشـيخ عيسـى قاسـم غيابًيا.

بقتلهـا، حسـن  باستشـهاد املتهـم  األخـرة  أيامـه  وانتهـى يف  باستشـهاد فخريـة  يوليـو  بـدأ 
احلايكـي، الـذي روى ألهلـه قبـل استشـهاده كيفيـة تعذيبـه بالكهربـاء ووسـائل وحشـية مؤملـة 
مـن قبـل عناصـر األمـن إلجبـاره علـى االعـرتاف بتنفيـذ التفجر الـذي أودى بحيـاة الشـهيدة، لرحل 
الحًقـا هـو اآلخـر متأثـرًا بتعذيـب، مل يتحملـه قلبـه، فتوقـف عـن النبـض يـوم األحـد 31 يوليو/متـوز 

.2016

07
يـــوليـــــــو



17
18 يوليو 

آيـة اهلل قاسـم وكبار العلمـاء يف البحرين يعلنون 
أن الطائفـة الشـيعية مسـتهدفة يف وجودهـا 
واإلفـراج عـن الشـيخ حممد صنقور بعـد اتهامه 

بإقمـة الصـالة دون ترخيص 

24 يوليو 
علـى  للتحقيـق  شـيعة  ديـن  رجـال  اسـتدعاء 

الـدراز اعتصـام  يف  مشـاركتهم  خلفيـة 

27 يوليو
بدأ أوىل جلسـات حماكمة آية اهلل الشيخ عيسى 

قاسم غيابيا 

29 يوليو 
نصـراهلل  حسـن  السـيد  اهلل  حـزب  عـام  أمـن 
يشـيد باملعتصمـن البحرينيـن حـول منـزل آيـة 
اخلمـس  فريضـة  اعتبـار  ويسـتنكر  قاسـم  اهلل 

أمـوال” “تبييـض 

30 يوليو 
البـارز  الشـيعي  الديـن  رجـل  تعتقـل  السـلطات 

منزلـه مداهمـة  بعـد  املشـعل  جميـد  السـيد 

31 يوليو 
استشـهاد حسـن احلايكـي داخـل السـجن بعـد 
بتفجـر  اتهامـه  خلفيـة  علـى  للتعذيـب  تعرضـه 

العكـر

1 يوليو
استشـهاد املواطنـة فخريـة مسـلم يف حـادث 
اليـوم  يف  يشـيعونها  واآلالف  بالعكـر  غامـض 

الالحـق 

2 يوليو
هاتفيـا  اتصـاال  يجـري  األمركـي  الرئيـس  نائـب 
إزاء  الشـديد  قلقـه  فيـه  أبـدى  البحريـن  مبلـك 
التطـورات السـلبية األخـرة واجلريـدة الرسـمية 
تصـدر مرسـوما ملكيـا بإسـقاط جنسـية آية اهلل 

قاسـم 

7 يوليو 
81 باملئـة مـن نـواب الربملـان األوروبـي يصوتون 

علـى قـرار يديـن البحرين

11 يوليو 
اإلفراج عن إبراهيم شريف بعد عام من السجن

12 يوليو 
وزارة الداخلية تقول إنها قبضت على شخصن 
تتهمهمـا بالوقـوف وراء حـادث العكـر الـذي راح 

ضحيتـه فخرية مسـلم 

15 يوليو
البحريـن  يف  واجلماعـة  اجلمعـة  صـالة  عـودة 
وصنقـور يطالـب السـلطة مببـادرة تربيـد االجواء 

الثقـة واسـتعادة 

16 يوليو 
إحالـة آيـة اهلل الشـيخ عيسـى قاسـم للمحاكمة 

إلدارتـه أمـوال فريضـة اخلمس الشـرعية 

17 يوليو 
احملكمـة االداريـة تقضـي بحـل جمعيـة الوفـاق 

وتصفيـة أموالهـا



الـذي شـهد تصعيـًدا يف وتـرة   ،2016 :االسـتهداف املتواصـل هـو عنـوان شـهر أغسـطس 
. الديـن وحماكمتهـم  اعتقـال علمـاء 

اسـتدعت السـلطات أكـرث مـن خمسـن مـن رجـال الديـن، وقـررت حبـس عـدد منهم، هـي حملة 
ضـد رجـال الدين الشـيعة وإصدار أحكام بالسـجن بحقهم، بالتزامن مع اسـتمرار منع السـلطات 

إقامـة صـالة اجلمعـة يف الـدراز القريـة التي تواصـل حصارها منذ شـهر يونيو.

وكان مـن أبـرز الشـخصيات التـي ُحِكـم عليهـا بالّسـجن، رئيـس اجمللـس العلمائـي سـابًقا جميـد 
املشـعل، الـذي صـدر حكـم بسـجنه ملـدة عامن.

وتواصلـت املطالبـات الغربيـة باإلفـراج عـن الناشـط احلقوقـي البـارز نبيـل رجـب لكنهـا مل تلـَق أي 
صـدى عنـد النظـام احلليـف للغـرب، وقـد تدهـورت صحـة نبيـل رجـب جـراء اسـتمرار احتجـازه يف 

مركـز الرفـاع وسـط ظـروف صحيـة ونفسـية سـيئة أثـرت عليـه.

وبعـد صـدور نتائـج الثانوية العامة، اشـتكى مئات الطلبـة والطالبات املتفوقن الشـيعة من عدم 
حصولهـم علـى بعثـات تناسـب النتائج املرتفعـة التي حققوهـا، فقد حصل الكثـرون منهم على 

الرغبـة رقم 12 من رغباتهم الدراسـية.

08
أغسطس



19
18 أغسطس 

السـجن سـنة لرجـل ديـن شـيعي يف أول حكـم 
قضائـي بحـق املشـاركن يف اعتصـام الـدراز

19 أغسطس 
البحريـن تعلـن مقتـل أحـد جنودهـا املنخرطـن 

يف احلـرب علـى اليمـن

23 أغسطس 
البحريـن  عهـد  ويل  األمريكيـة:  للخارجيـة  وثائـق 
كلينتـون  ملؤسسـة  دوالر  مليـون   32 بــ  تـربع 

بلقائـه إلقناعهـا 

24 أغسطس 
آل  أحمـد  بـن  خليفـة  العـام  األمـن  رئيـس  نائـب 
أنسـابهم الشـيعة ويشـكك يف  خليفـة يشـتم 

31 أغسطس
احلكـم بسـجن السـيد جميـد املشـعل عامـن 

وعلـى املغـردة طيبـة اسـماعيل عامـا كامـال 

2 أغسطس 
آالف الغاضبن يشـيعون الشـهيد احلايكي الذي 

قضـى بعـد 24 يومـا مـن اعتقاله

4 أغسطس 
نائبـا  تعذيـب  قضايـا  يف  متورطـا  يعّيـن  امللـك 
لوزيـر الداخليـة وطـالل آل خليفة رئيسـا لـ “األمن 

الوطنـي”

5 أغسطس 
املسـقطة  مينـح  قـرارا  يصـدر  الداخليـة  وزيـر 
وفقـا  أوضاعـه  لتصحيـح  أسـابيع   4 جنسـيته 

األجانـب  لقانـون 

6 أغسطس 
للتحقيـق  الديـن  رجـال  مـن  املزيـد  اسـتدعاء 
الشـيخ عيسـى  وتوقيـف خطيـب جامـع اخليـف 

مـن  ملؤ ا

9 أغسطس 
توزيـع البعثـات يظهـر حجـم التمييـز الكبـر بحـق 

الشـيعية  الطائفـة  مـن  املتفوقـن 

10 أغسطس 
شـيعي  ديـن  رجـل   47 اسـتدعت  السـلطات 

يومـا   50 خـالل  منهـم   13 واعتقلـت 

14 أغسطس 
علـى  تؤكـد  االسـتقالل  ذكـرى  يف  تظاهـرات 

العادلـة  البحرينيـن  مطالـب 

16 أغسطس 
حـد  وضـع  علـى  البحريـن  حتـث  املتحـدة  األمم 

الشـيعة  الضطهـاد 



انتهجـت السـلطات البحرينيـة خـالل شـهر سـبتمرب 2016، مسـاًرا عدوانًيـا يف تصريحاتهـا مـع 
منظمـة األمم املتحـدة، وجملـس حقـوق اإلنسـان املنبثـق عنهـا.

فقـد صـّرح وزيـر اخلارجيـة خالـد بـن أحمـد آل خليفـة أن احلكومـة لـن تضيـع وقتهـا مـع جملـس 
حقوق اإلنسـان، ومنعت السـلطات سـفر جميع النشـطاء احلقوقين الذين كان مقررا سـفرهم 

للمشـاركة يف جلسـات جملـس حقـوق اإلنسـان املنعقـدة يف جنيـف.

كمـا اجتمـع وزيـر اخلارجيـة يف وقـت الحـق مـع أمـن عـام األمم املتحـدة بـان كـي مـون، وقالـت 
األمم املتحـدة إن أمينهـا العـام ناقـش السـجل احلقوقـي للبحريـن، لتنفـي السـلطات البحرينيـة 
الحقـً هـذا األمـر، وقال وزيـر اخلارجية يف تصريح له إن السـلطات البحرينية ال تسـتهدف الطائفة 

الشـيعية كمـا أنهـا تعـرف مصلحـة البـالد أكـرث مـن األمم املتحـدة.

ومل يسـلم املفـوض السـامي حلقـوق اإلنسـان زيد بـن رعد من انتقادات بحرينية رسـمية بسـبب 
مطالبتـه سـلطات املنامـة بتنفيـذ توصيـات جملـس حقوق اإلنسـان، وشـّن ُكّتاب موالـون للنظام 

حملـة شـعواء ضـد زيد بـن رعد.

وأصـدرت أكـرث مـن 36 دولـة بيان انتقاد لسـجل احلكومـة البحرينية يف ملف حقوق اإلنسـان، لكن 
احلكومة واصلت سياسـاتها وتشـددت فيها وصواًل إىل بدء اسـتهداف الّشـعائر الدينية الشيعية 
بشـكل علنـي، وإعـالن وزيـر الداخليـة بشـكل موارب أنه لـن يكون للّشـيعة مشـاركة يف أي عملية 

سياسـية مقبلـة إذ وصفهـم بـ “مؤيدي االنقالب” بحسـب تعبره.

09
سبتمبــــــر



21
14 سبتمرب 

35 دولـة تديـن إجراءات البحريـن بحق املعارضة 
وتدعو إلصالحات شـاملة

15 سبتمرب 
دول اخلليـج تعّبـر عن “خيبة أملها” من انتقادات 
مفـوض حقـوق اإلنسـان للبحريـن وإحالـة أمـن 
عـام الوفـاق للنيابـة علـى خلفيـة كلمته جمللس 

حقوق اإلنسـان 

20 سبتمرب 
أحـد  يف  الـرس  ناصـر  احلقوقـي  الناشـط  وفـاة 

كنـدا مستشـفيات 

22 سبتمرب 
حمكمـة االسـتئناف تؤيـد حـل وتصفيـة جمعيـة 

الوفـاق 

26 سبتمرب 
حبـس نبيـل رجـب بسـجن انفـرادي يف “الرفـاع 

لإلهانـات وتعريضـه  الشـرقي” 

29 سبتمرب 
وزير اخلارجية البحريني يرثي الرئيس اإلسـرائيلي 

بريز ويشـيد به كرجل حرب

30 سبتمرب 
مبنـع  يتعهـد  البحرينـي  الداخليـة  وزيـر 
املشـاركة  مـن  االنقـالب”  يف  “املشـاركن 
بنـزع  قـوات  قيـام  بعـد  واشـتباكات  السياسـية 

عاشـوراء  مبناسـبة  خاصـة  رايـات 

1 سبتمرب 
واشـنطن سـتنفذ صفقـة طائرات حربيـة لقطر 

والكويـت وُتعّلـق بيعهـا للبحرين

4 سبتمرب 
رجـب:  نبيـل  مـن  رسـالة  تنشـر  تاميـز  نيويـورك 
لقائـي  حـول  معـي  حققـت  البحرينيـة  الداخليـة 
وزيـر اخلارجية األمركـي والنيابة تتهمه بـ “إذاعة 

كاذبـة” أخبـار 

6 سبتمرب
ملـك البحريـن يصـل روسـيا يف الزيـارة الثانية له 

خـالل عام 

7 سبتمرب 
السـماهيجي  الطبيـب  سـجن  تؤيـد  االسـتئناف 
سـنة واحدة علـى خلفية تغريدات اسـتنكر فيها 

إعـدام الشـيخ النمـر

9 سبتمرب 
مـدن  يف  يتظاهـرون  اآلالف  عشـرات  صـور- 

البحرينـي الشـعب  لنضـال  دعمـا  إيرانيـة 

11 سبتمرب 
تنتقـد  الكونغـرس  يف  اسـتماع  جلسـة 
البحريـن  حلكومـة  الطائفيـة”  “السياسـات 

ملموسـة بإجـراءات  أمـركا  وتطالـب 

12 سبتمرب 
حشـود تـؤدي صـالة عيـد األضحـى عند منـزل آية 

اهلل الشـيخ عيسـى قاسـم وتظاهـرات بالدراز

13 سبتمرب
أمـن عـام الوفاق الشـيخ علـي سـلمان يخاطب 
جملـس حقـوق اإلنسـان: شـعب البحريـن يتطلع 
السـامي  واملفـوض  الـدويل...  اجملتمـع  لدعـم 

يدعوهـا لتنفيـذ توصيـات اجمللـس



مـع كل موسـم عاشـوراء تتجـدد املضايقـات الدينيـة التـي مل تتوقـف منـذ العـام 2011، شـددت 
السـلطة مـن قيودهـا علـى اخلطبـاء واملنشـدين واملظاهـر الدينيـة يف كل مـكان.

تفاجـأت السـلطات البحرينيـة بقـرار الواليـات املتحـدة األمريكيـة بإيقـاف صفقـة بيـع طائـرات إف 
16 لإلعـراب عـن اسـتيائها مـن قـرارات النظـام البحرينـي الـذي باشـر منـذ بدايـة شـهر يونيـو  بحل 
جمعيـة الوفـاق الوطنـي اإلسـالمية، وسـحب جنسـية الشـيخ عيسـى قاسـم، وتشـديد  احلكـم 

بحـق زعيـم املعارضـة الشـيخ علـي سـلمان، واعتقـال الناشـط املعـروف نبيـل رجـب.

أمـا الدعـم الربيطـاين للنظام البحريني فد اسـتمر على أعلى املسـتويات السياسـية، ذهب امللك 
حمـد بـن عيسـى آل خليفـة للقـاء رئيسـة الـوزراء الربيطانيـة بامللكـة الربيطانيـة، تريـزا مـاي، ومل 

تفلـح كل النـداءات احلقوقيـة يف إحـداث أي تغيـر يف املوقـف الربيطاين.

10
أكتوبـــــــــر



23
17 أكتوبر 

بحـق  الصـادر  احلكـم  تنقـض  التمييـز  البحريـن: 
زعيـم املعارضة وأحـكام اإلعدام بحق املتهمن 

بقتـل ضابـط إماراتـي 

20 أكتوبر 
القـوات األمنيـة تداهـم مقـرات الوفـاق وحمكمـة 

التنفيـذ تعلـن عـن مـزاد علنـي لبيـع ممتلكاتهـا

24 أكتوبر 
اعتقـال السـيد علـوي املوسـوي أثنـاء عملـه يف 

موقـع مبنطقـة احملـرق 

25 أكتوبر 
وزيـر: البحريـن مل تكـن حمتلـة مـن بريطانيـا وهي 

مسـتقلة منـذ جمـيء آل خليفة

26 أكتوبر 
متظاهـرون يعرتضـون سـيارة ملـك البحرين يف 

لندن

30 أكتوبر 
السـلطات تعتقـل زوجة الناشـط أحمـد الوداعي 
بعـد اعرتاضـه موكـب امللـك يف لنـدن وجمعيـة 
الوفـاق تطعـن أمـام حمكمـة التمييـز علـى حكـم 

حلهـا وإغـالق مقراتها

1 أكتوبر 
إدارة أوبامـا ترفـض بيـع مقاتـالت F16 للبحريـن 

دون حصـول تقـدم يف جمـال حقـوق اإلنسـان

3 أكتوبر 
مـن  بالـدراز  مـآمت   3 متنـع  األمنيـة  السـلطات 
أعتـداء   15 ورصـد  احلسـينية  الشـعائر  إقامـة 

عاشـوراء  مظاهـر  علـى 

10 أكتوبر
النيابـة العامـة تسـجن الصحـايف فيصـل هيـات 

7 أيـام علـى ذمـة التحقيـق

11 أكتوبر 
رغـم  باملنامـة  املركزيـة  الصـالة  يـؤدون  اآلالف 
يف  الديهـي  حسـن  والشـيخ  السـلطات  منـع 
نتـاج  عاشـوراء  مظاهـر  علـى  التعـدي  خطـاب: 

بالدولـة جتـذرت  تكفريـة  عقيـدة 

13 أكتوبر 
اشـتباكات يف البحريـن مـع اقـرتاب متظاهريـن 

مـن دوار اللؤلـؤة

15 أكتوبر 
اجتماعـات  اسـتضافة  علـى  توافـق  البحريـن 
كوجنـرس االحتـاد الـدويل لكـرة القـدم مبشـاركة 

إسـرائيلي  وفـد 

16 أكتوبر 
الثالـث:  االنعقـاد  دور  مفتتحـا  عيسـى  بـن  حمـد 

والشـعائر الكرامـة  فيـه  ُتصـان  بلـد  البحريـن 



كان ويل عهـد بريطانيـا األمـر تشـارلز ضيفـا علـى العائلة احلاكمـة، افتتح خالل زيارتـه البحرين أول 
قاعـدة لربيطانيـا شـرق السـويس منـذ 1967، ويف سـياق التقـرب مـن الكبـار، أقامـت السـفارة 
البحرينيـة يف واشـنطن حفـال مبناسـبة عيـد اجللـوس يف فنـدق ميتلكـه الرئيـس املقبـل دونالـد 

ترامب.

أن  إال  زيارتـه،  رافقـت تشـارلز يف  التـي  آمـال ودعـوات املنظمـات احلقوقيـة  الرغـم مـن  وعلـى 
العامـة  النيابـة  وجهـت  حينمـا  املعارضـن  لقمـع  املتواصلـة  إجراءاتهـا  يف  مضـت  البحريـن 
للمعـارض إبراهيـم شـريف تهمـة التحريض على كراهيـة النظام جملرد تصريحـات أدىل بها لوكالة 

األمركيـة. بـرس  أسيوشـيتد 

لألسـبوع الــ 17 مت منـع أكـرب صـالة للشـيعة و43 ناشـطا ورجـال ديـن ممنوعـن مـن السـفر و3 
أشـهر حبـس للصحـايف فيصـل هيـات أرقـام تـدل علـى حجـم مـا يحصـده البحرينيون مـن معاناة 

يف ظـل النظـام املدعـوم بريطانيـا.

ويل العهـد السـعودي حممـد بـن نايـف يف البحريـن وخليفـة بـن سـلمان يف الريـاض تبـادل زيارات 
لتعزيـز أواصـر املشـيخات اخلليجيـة يف مواجهـة التطلعـات الدميقراطيـة.

1 1
نوفمبـــــــر



25
19 نوفمرب

اعتصـام الـدراز يكمـل يومـه الــ 150 عنـد منـزل 
آيـة اهلل قاسـم

21 نوفمرب 
يف  التعذيـب  أن  يؤكـد  الدوليـة  للعفـو  تقريـر 

مسـتمر البحرينيـة  السـجون 

23 نوفمرب
نبيـل رجـب للمستشـفى  البـارز  نقـل احلقوقـي 

القلـب بسـبب مشـاكل يف 

26 نوفمرب 
البحرين: االحتاد اخلليجي قد يتم من دون عمان 

28 نوفمرب 
تقـول  التظلمـات  اختطافـه:  مـن  يومـا   35 بعـد 
إنهـا التقـت سـيد علـوي وتزعـم أنه موقـوف على 

ذمـة قضيـة “إرهابيـة”

29 نوفمرب 
هيـات  فيصـل  للصحـايف  أشـهر   3 احلبـس 

تغريـدة بسـبب 

30 نوفمرب 
احتفـااًل  تقيـم  واشـنطن  يف  البحريـن  سـفارة 
ميلكـه  فنـدق  يف  الوطنـي  العيـد  مبناسـبة 

ترامـب املنتخـب  الرئيـس 

3 نوفمرب 
بــ  الثامـن  العـام  مؤمترهـا  أعمـال  تفتتـح  وعـد 

املعارضـة“ مبطالـب  “التمسـك 

4 نوفمرب
علـى  البحريـن  ملـك  تضـع  حـدود  بـال  مراسـلون 

الصحافـة” حلريـة  “صّيـاد  قائمـة 

9 نوفمرب 
حمـد بـن عيسـى يهنـئ ترامـب ويتطلـع للتعاون 

مـع أمريكا

10 نوفمرب 
بـالده  قاعـدة  يفتتـح  الربيطـاين  العهـد  ويل 

البحريـن يف  العسـكرية 

11 نوفمرب
السـلطات البحرينيـة متنـع الشـيعة مـن إقامـة 
أكـرب صـالة جمعـة لهم لألسـبوع 17 علـى التوايل

14 توفمرب 
علـى  التحريـض  تهمـة  توجـه  العامـة  النيابـة 
خلفيـة  علـى  شـريف  إلبراهيـم  النظـام  كراهيـة 

أمريكيـة أنبـاء  لوكالـة  تصريحـه 

16 نوفمرب 
يصـل  نايـف  بـن  حممـد  السـعودية  عهـد  ويل 
متريـن  فعاليـات  ختـام  يف  للمشـاركة  البحريـن 

اخلليـج أمـن 

18 نوفمرب 
احملامـي التاجـر يقـول إن 38 ناشـطً و15 رجـل 

ديـن ممنوعـن من السـفر



هاجمـت قـوة كبـرة سـاحة االعتصـام يف الـدراز، لتشـتبك مـع املعتصمـن واألهـايل بالقـرب مـن 
منـزل آيـة اهلل الشـيخ عيسـى قاسـم، كان ذلـك بعـد زيـارة لرئيسـة الـوزراء الربيطانيـة تريـزا مـاي 

للمشـاركة يف القمـة اخلليجيـة التـي انعقـدت بالصخـر.

العائلـة احلاكمـة ال تتوقـف، بعـد فنـدق ترامـب وثائـق تؤكـد أن  التـي تقدمهـا  الرشـوات  فضائـح 
املعهـد الـدويل للدراسـات )ينظـم حوار املنامة( تلقى نحـو 25 مليون جنيه اسـرتليني من العائلة 

احلاكمـة، الفضيحـة التـي اضطـرت رئيسـه لتقـدمي اسـتقالته. 

يف مقابـل عيـد اجللـوس كان عيـد الشـهداء، تظاهـرات تؤكـد أن البحرينيـن يتطلعـون النتخـاب 
خليفـة  آل  سـلمان  بـن  خليفـة  العـامل  يف  وزراء  رئيـس  أقـدم  فيـه  دخـل  وقـت  يف  احلكومـة، 

طبيـة. فحوصـات  إلجـراء  شـهر  خـالل  مرتـن  للمستشـفى 

شـهود عيان قالوا إنهم سـمعوا املعتقل علوي املوسـوي يصرخ يف غرفة التعذيب “قتلتموين”، 
لكنهـا صرخـة تتلـذذ بهـا العائلة احلاكمة التي قتـل أحد ضباطها اإلعالمية إميـان صاحلي بطلقة 

يف الـرأس أمـام مرأى من طفلها ذي السـتة أعوام.

1 2
ديسمبــــر



27
16 ديسمرب 

تظاهـرات عشـية ذكـرى عيـد الشـهداء وقـوات 
النظـام تسـتخدم الغـازات لتفريـق احملتجـن

17 ديسمرب 
بـن  خليفـة  خـروج  يعلـن  الـوزراء  رئيـس  ديـوان 
سـلمان من املستشـفى بعـد إجـراء فحوصات

21 ديسمرب 
الشـيخ  اهلل  آيـة  منـزل  حميـط  يف  اشـتباكات 
كبـرة  قـوة  اقتحمـت  أن  بعـد  قاسـم  عيسـى 

االعتصـام  سـاحة 

22 ديسمرب
الداخليـة حتقـق مـع رجـب على خلفيـة مقال يف 

صحيفـة فرنسـية وحتيل القضيـة للنيابة 

23 ديسمرب 
إن  تقـول  ومعلومـات  الرفـاع  يف  فتـاة  مقتـل 

احلاكمـة العائلـة  مـن  ضابـط  القاتـل 

26 ديسمرب 
للمـرة  املستشـفى  يف  سـلمان  بـن  خليفـة 
الثانيـة خـالل شـهر وويل العهـد يـرتأس جلسـة 

احلكومـة 

28 ديسمرب 
احتفـال يهـودي بالبحرين يثـر اجلدل على مواقع 

التواصل االجتماعي

5 ديسمرب 
عـن  تعـرب  حفـاظ  نـدى  األسـبق  الصحـة  وزيـر 
الـوزارة  مـن  البحرينيـة  اخلـربات  خلـروج  أسـفها 

6 ديسمرب
رئيسـة وزراء بريطانيـا تصـل البحرين للمشـاركة 
متنـع  والسـلطات  اخلليجيـة  القمـة  يف 
إعالميـة حمسـوبة علـى قطـر مـن  مؤسسـات 

القمـة  تغطيـة 

8 ديسمرب 
ملـك البحريـن ونظـره السـعودي يتفقـان علـى 
دراسـة متويـل القطـاع اخلـاص اجلسـر اجلديـد 

بـن البلديـن

9 ديسمرب 
الـدويل  معهـد  ومديـر  املنامـة  حـوار  انطـالق 
للدراسـات يسـتقيل بعد فضيحة تلقي املعهد 
25 مليـون جنيـه مـن العائلـة احلاكمـة البحرينيـة

12 ديسمرب 
االسـتئناف تثبـت حكمـً بسـجن زعيـم املعارضة 

الشـيخ علـي سـلمان 9 أعـوام

13 ديسمرب
بـإدارة  "متفائـل"  إنـه  يقـول  البحريـن  عهـد  ويل 

ترامـب

14 ديسمرب
شـاهد عيـان علـى اخملتفي قسـريا سـيد علوي 
إنـه سـمع صراخـه يف غرفـة  املوسـوي يقـول 

التعذيـب 




