


الفهرس

0422

0725

1028

1331

1635

1937



3 حصاد البحرين 2017

يختــم عامــه  السياســي  الوضــع  ثقيــًا ومنهــكً، قاســيً وعنيفــً وتصعيديــً.   2017 العــام  مــّر 
الســادس أكــر قتامــة وتأزمــً، حريــة التعبــر والــرأي أكــر إخراســً، األحــكام القضائيــة أشــّد قســوة 
ــد االســتبداد  ــل إطــاق ي ــة، مقاب وانتقامــً، كل شــيء يســر باجتــاه إنهــاء الهامــش األخــر للدول

ــوات. ــاس واألص ــم األنف ــع وكت والقم

 15 شــهيدًا قضــوا خــال هــذا العــام 3 منهــم إعدامــً، آخريــن عــر االســتهداف املباشــر علــى يــد 
قــوات األمــن البحرينيــة. 14 بحرينيــً صــدر يف حقهــم حكمــً باإلعــدام علــى خلفيــات سياســية، 8 
ــً  ــً ُأســقطت جنســياتهم قضائي منهــم يف حماكــم مدنيــة و6 يف حماكــم عســكرية. 155 بحريني

ألســباب سياســية. أحــكام بالســجن املؤبــد  بشــكل شــبه يومــي. 

إغــاق جريــدة الوســط البحرينيــة والقضــاء علــى آخــر صــوت إعامــي مســتقل. حــّل جمعيــة العمــل 
الوطنــي الدميقراطــي )وعــد( والقضــاء علــى الهامــش األخــر للعمــل السياســي العلنــي يف 

البــاد. 

اســتحداث قضايــا جديــدة علــى احلقوقيــني والسياســيني املســجونني أصــًا بهــدف تغليــظ 
ــون  ــادرة 3.3 ملي ــذ ومص ــف التنفي ــع وق ــنة م ــم س ــة اهلل قاس ــس آي ــم بحب ــدور احلك ــكام. ص األح
دينــار وعقاريــن، واقتحــام منطقــة الــدراز احملاصــرة منــذ أكــر مــن عام وســقوط 5 شــهداء و286 
ــيخ  ــة الش ــدة وحماكم ــة جدي ــتحداث تهم ــة. واس ــة اجلري ــت اإلقام ــم حت ــة اهلل قاس ــا وآي معتق

ــر مــع قطــر.  ــن بتهمــة التخاب علــي ســلمان وآخري

علــى صعيــد العاقــات اخلارجيــة، البحريــن تقطــع عاقاتهــا مــع دولــة قطــر وتشــارك يف حصارهــا 
ــار  ــة 3.8 ملي ــن بقيم ــلحة للبحري ــة أس ــى صفق ــق عل ــنطن تواف ــارات، وواش ــعودية واإلم ــع الس م
ــي  ــد بحرين ــام بوف ــاء الع ــرائيل، وانته ــاركة إس ــن مبش ــد يف البحري ــا ينعق ــرس الفيف دوالر، وكوجن

يــزور إســرائيل بشــكل علنــي.

 هذه هي البحرين:
15 شهيدًا و14 حكمًا باإلعدام 
وإغـاق الوسـط وحـّل وعـد واقتحـام الـدراز وزيارة إلسـرائيل
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JAN
ينايــــــــــر

01
العــام 2017 كان مصبوغــا باللــون األحمــر منــذ شــهره األول. أعدمــت البحريــن 3 حمتجــني اتهمتهــم الســلطات 

األمنيــة مبقتــل 3 شــرطيني مــارس/ آذار 2014 خــال مواجهــات مــع حمتجــني يف قريــة جنــوب غــرب املنامــة.

مــع ســاعات الفجــر األوىل مــن ينايــر، تســربت أنبــاء عــن متّكــن معتقلــني مــن الفــرار مــن ســجن جــو املركــزي. أكــدت 
وزارة الداخليــة تلــك املعلومــات الحقــا وقالــت إن رجــل حراســة مينــي قتــل أثنــاء عمليــة الهروب.

ــن. علــى ضــوء ذلــك  ــب 9 آخري فــر مــن الســجن رضــا الغســرة )احملكــوم بالســجن ألكــر مــن 100 عــام( إىل جان
مت إقصــاء مديــر الســجن وعــدد مــن مســاعديه قبــل أن تطلــق وزارة الداخليــة حملــة اعتقــاالت كبــرة بلــغ عــدد 

املعتقلــني فيهــا حــوايل 45 معتقــًلا.

ــي  ــميع، وعل ــاس الس ــم عب ــني ه ــة معتقل ــدام ثاث ــى إع ــز عل ــة التميي ــت حمكم ــاين، صادق ــون الّث يف 9 يناير/كان
ــتاين،  ــا باكس ــني أحدهم ــرطيني اثن ــي وش ــط إمارات ــل ضاب ــوا بقت ــد ُأدين ــوا ق ــيمع، كان ــامي مش ــنكيس، وس الس

ــر.  ــر 15 يناي ــة فج ــبان الثاث ــق الّش ــم بح ــذ احلك ــي، وُنفِّ ــر مين واآلخ

اجتاحــت البحريــن تظاهــرات حاشــدة نــددت بـــ “اجلرميــة”، رد النظــام احلاكــم بالقــوة، يف حــني توالــت املواقــف 
الدوليــة امُلَنــددة بتنفيــذ اإلعــدام. قالــت مصــادر معارضــة إن وســاطة عراقيــة جــرت يف اللحظــات األخــرة 
إلقنــاع رئيــس وزراء االمــارات حممــد بــن راشــد املكتــوم بالتنــازل والطلــب مــن حكومــة املنامــة وقــف تنفيــذ حكــم 

اإلعــدام، إال أنــه رفــض هــذه الوســاطة.

النظام البحريني مل يتوّرع عن استهداف أهايل الشهداء فأصدرت حماكمه حكًما بالسجن عاًما ضد والدة الشهيد 
علي مشيمع، وحكمً آخر بالسجن ملدة ثاث سنوات ضد والد الشهيد حممود أبوتاكي ووالد الشهيد علي الشيخ.

وعنــد فجــر 26 ينايــر، هاجمــت قــوات أمنيــة بلبــاس مــدين املعتصمــني عنــد منــزل آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم 
، واســتخدمت الرصــاص احلــّي ضدهــم، مــا أّدى إىل إصابــة الشــاب مصطفــى حمــدان برصاصــة يف رأســه 

ــة املركــزة يف مستشــفى الســلمانية. ــه قســم العناي ودخول

ــة  ــن جه ــدمي. م ــاد الق ــة الب ــادي يف منطق ــام احلم ــط هش ــل الضاب ــن مقت ــلطات ع ــت الس ــر، أعلن ويف 29 يناي
أخــرى، قــال مصــدر إســرائيلي مــن تــل أبيــب إن الكيــان الصهيــوين درب جمموعــة مــن قــوات مكافحــة الشــغب 

ــة. ــة البحريني ــة للحكوم التابع
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 01 ررررر
فــرار رضــا الغســرة و9 آخريــن مــن الســجن ووزارة الداخليــة تعلــن عــن هجــوم مســلح أّدى ملقتــل أحــد احلراس 

خــال عمليــة الهروب

02ررررر
وزارة الداخليــة تنشــر نقــاط تفتيــش شــّلت حركــة املــرور وطــاب فشــلوا يف الوصــول ملدارســهم مــا دفــع 

ــات  وزارة الرتبيــة لتعديــل مواعيــد االمتحان

 03 ررررر

حملة اعتقاالت يف بني جمرة طالت 18 شخصا ومداهمات يف مناطق متفرقة من الباد 

04

وزير الداخلية يعلن عن إيقاف وإحالة 3 مسؤولني بينهم رئيس السجن للنيابة على خلفية فرار املعتقلني  

05
ــة املســتقلة  ــة البحريني ــات اللجن مرســوم ملكــي مينــح جهــاز األمــن الوطنــي ســلطة االعتقــال خافــا لتوصي

ــق ــي احلقائ لتقص

06
تشــييع الشــرطي اليمنــي الــذي قضــى أثنــاء هــروب املعتقلــني مــن الســجن ورئيــس احلــرس الوطنــي يضــع 

حجــر األســاس جلامعــة طبيــة يف باكســتان

08

وزارة الداخلية تقول إن تواطؤ حراس يف سجن جو أّدى لفرار املعتقلني

09

أحكام نهائية بإعدام 3 حمتجني اتهموا بقتل ضابط إماراتي وشرطيني باكستاين وميني 

10

ملك البحرين وويل عهده يعزّيان يف وفاة الرئيس اإليراين األسبق هاشمي رفسنجاين بعد يوم من وفاته

14
زيــارة غــر جمدولــة للمعتقلــني ســامي مشــيمع، عبــاس الســميع وعلــي الســنكيس احملكومــني باإلعــدام يف 

قضيــة مقتــل الشــحي 
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15

البحرين تنّفذ حكم اإلعدام باملعتقلني الثاثة رميا بالرصاص واحتجاجات غاضبة جتتاح الباد

دفن الشهداء مشيمع، السميع والسنكيس يف مقرة املاحوز وصور اجلثامني تصدم البحرينيني

16

عزاء شعبي حاشد للشهداء يف السنابس واشتباكات متواصلة بني غاضبني وقوات احلكومة 

17

األمم املتحدة تعرب عن صدمتها من تنفيذ حكم اإلعدام وواشنطن تعّبر عن قلقها

19

السماح للوسط بالنشر على اإلنرتنت بعد 3 أيام من منعها

20

عوائل الشهداء حتّمل امللك مسؤولية إعدام أبنائها وتؤكد على االستمرار يف احلراك الشعبي

24 

استمرار التظاهرات و14 ألف يوقعون على عريضة بريطانية تطالب بوقف إعدام حممد رمضان

25 

وفاة نايجل روديل عضو اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق

26 

قوات مدنية تهاجم املعتصمني يف الدراز فجرا وإصابة مصطفى حمدان برصاصة يف الرأس

29 
الداخليــة تعلــن عــن مقتــل الضابــط هشــام احلّمــادي يف البــاد القــدمي وعشــرات اآلالف يتظاهــرون باألكفــان 

عشــية حماكمــة آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم 
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فرايــر 2017، شــهر دمــوي آخــر، فبعــد حصــول الســلطات علــى الدعــم العســكري  األمريكــي جمــدًدا مــن خــال  
متريــر إدارة ترامــب لصفقــة طائــرات إف 16، أصبحــت الســلطات األمنيــة يف البحريــن أكــر توحًشــا يف اســتخدام 

الرصــاص والقتــل والتعذيــب، ويف التضييــق علــى الســجناء.

ويف 9 فراير/شــباط، أعلنــت الســلطات عــن مقتــل رضــا الغســرة ورفيقيــه: حممــود يحيــى ومصطفــى يوســف، 
وذلــك يف عــرض البحــر بعــد حماصــرة قــوات كومانــدوس تابعــة للداخليــة  لقــارب كان رضــا الغســرة يســتقله مــع 

آخريــن يف حماولــة للفــرار إىل خــارج البــاد املبتــاة بالقمــع واالســتبداد.

استشــهاد الغســرة ورفيقيــه أشــعل الســاحة البحرينيــة إذ خرجــت تظاهــرات عارمــة، تخللتهــا صدامــات بــني 
املتظاهريــن وقــوات األمــن التــي أظهــرت مســتوى عــاٍل مــن الوحشــية.

ــت  ــعة اعتقل ــاالت واس ــة اعتق ــدت إىل حمل ــل امت ــا، ب ــرات وحده ــى التظاه ــر عل ــي مل تقتص ــرد احلكوم ــوة ال قس
الســلطات خالهــا عــدًدا مــن األفــراد ومل تتــورع عــن اعتقــال النســاء، وكان مــن بــني املعتقلــني الشــيخ حممــد 
صالــح القشــعمي، وابنــه، وابنتــه، وكذلــك حممــد حكيــم العــرب الــذي أعلنــت الســلطات عــن كونــه  مطلوًبــا أمنًيــا، 

ــر 2017. ونشــرت صــوره يف وســائل اإلعــام خــال شــهر يناي

وكأن الدعــم األمريكــي والريطــاين مل يكــن كافًيــا للّســلطات البحرينيــة، فكانــت زيــارة الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب 
أردوغــان للبحريــن دعًمــا إضافًيــا وحاســًما لهــا يف وجــه املطالــب امُلِحقــة للشــعب.

ومــع اشــتعال الســاحة البحرينيــة، قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن البحريــن وصلــت إىل نقطــة الاعــودة. وجــاءت 
األحــداث لتؤكــد ذلــك، فــكان اإلعــان  يف 21 فراير/شــباط عــن استشــهاد الشــاب امُلطــاَرد عبــداهلل العجــوز.

ــة خمســة مــن عناصرهــا خــال تفجــر اســتهدف ســيارة تابعــة للنظــام يف  الســلطات أعلنــت أيًضــا عــن إصاب
منطقــة قريبــة مــن ســجن جــّو املركــزي.

وشــّهرت وزارة الداخليــة بالنســاء املعتقــات اللواتــي مت اعتقالهــن يف فراير/شــباط، إذ نشــرت صورهــّن يف 
وســائل اإلعــام واتهمتهــن  باالنتمــاء إىل اخلايــا التــي تعٍلــن عنهــا الداخليــة بشــكل متكــرر.

FEB
فبرايـــــــر

02
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01
ــرات أوقفتهــا  معلومــات تقــول إن إدارة الرئيــس األمريكــي اجلديــد دونالــد ترامــب ســتوافق علــى صفقــة طائ

ــا إدارة أوبام

02

100 يوم على اعتقال السيد علوي حسني وال معلومات عن مكان أو أسباب احتجازه 

03
وزارة الداخليــة تطلــب معلومــات عــن علــي حممــد حكيــم العــرب الــذي اتهمتــه الحقــا مبقتــل الضابــط هشــام 

احلمــادي 

05

جملس النواب يبدأ مناقشة تعديل دستوري مينح القضاء العسكري حق حماكمة املدنيني 

06

حمكمة التمييز ترفض وقف تصفية الوفاق والطعن يف حل اجمللس العلمائي

09
استشــهاد رضــا الغســرة وحممــود يحيــى ومصطفــى يوســف يف عــرض البحــر خــال حماولتهــم الفــرار مــن 

البــاد وتظاهــرات غاضبــة تعــم البــاد

أمــرة  وابنتــه  الفضــل  أبــا  وابنــه  القشــعمي  الشــيخ حممــد صالــح  واعتقــال  حملــة مداهمــات واســعة 
وآخريــن القشــعمي 

10
ــدد بـــ  ــتباكات تن ــني واش ــر املعتقل ــة ومص ــهداء الثاث ــني الش ــن جثام ــات ع ــة معلوم ــدمي أي ــن تق ــع ع ــلطات متتن الس

"تصفيتهــم"

12
الســلطات تدفــن الشــهداء الثاثــة يف مقــرة الشــيخ ميثــم بحضــور ممثلــني اثنــني عــن كل عائلــة واآلالف يشــاركون يف 

مســرات تشــييع رمزيــة 

13 رررررر
الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان يــزور البحريــن ويؤكــد وقــوف بــاده إىل جانــب املنامــة فيمــا أســماه 

اإلرهــاب" "حماربــة 
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14 رررررر

اشتباكات يف الذكرى السادسة للثورة ومنظمة العفو الدولية تقول إن البحرين وصلت لنقطة الاعودة 

15 رررررر

األمم املتحدة تدعو البحرين حلوار حقيقي لضمان السام جلميع البحرينيني 

 16 رررررر

ملك البحرين يشيد بإجنازات وزارة الداخلية يف ”ماحقة املطلوبني“ بعد أسبوع من تصفية 3 معارضني

 17 رررررر

وزير العمل: 45 ألف رب أسرة رواتبهم تقل عن 300 دينار

21 رررررر
استشــهاد الشــاب عبــداهلل العجــوز أثنــاء حماولــة اعتقالــه والداخليــة تعلــن عــن تفكيــك خايــا إرهابيــة ضمــت 

4 نســاء 

 22 رررررر

جملس النواب يوافق على تعديل دستوري مينح القضاء العسكري احلق يف حماكمة مدنيني

26 رررررر
وزارة الداخليــة تقــول إن 5 مــن عناصرهــا أصيبــوا يف تفجــر اســتهدف حافلتهــم بالقــرب مــن ســجن جــو 

املركــزي 

 27 رررررر
حجــز حماكمــة آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم للنطــق باحلكــم يف 14 مــارس والنيابــة العامــة تســتخدم لغــة 

طائفيــة يف مرافعتهــا

 28 رررررر
رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة يف قطــر وويل العهــد ســلمان بــن حمــد آل خليفــة يــزور الكويــت 

طلبــا للدعــم املــايل

رموز املعارضة ميتنعون عن الزيارات العائلية احتجاجا على تقليصها لنصف ساعة 
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بحلــول شــهر مــارس/آذار 2017، مل يهــدأ جنــون الســلطات البحرينيــة، فقــد أعلنــت وزارة العــدل عــن تقدميهــا 
طلًبــا إلحــدى احملاكــم حلــّل جمعيــة وعــد امُلعارضــة، يف إطــار عملهــا الــدؤوب علــى تصفيــة العمــل السياســي.

واتهمــت وزارة العــدل جمعيــة وعــد بتحبيــذ تغيــر النظــام السياســي بالقــوة ومتجيــد اجملرمــني، يف إشــارة إىل 
مواقــف وعــد مــن إعــدام وتصفيــة عــدد مــن النشــطاء السياســيني.

وشــهد مــارس انضمــام اثنــني إىل قافلــة الشــهداء التــي اتســعت مطلــع العــام بفعــل البطــش احلكومــي. 
حممــد ســهوان املصــاب بـــ 80 شــظية يف رأســه استشــهد داخــل الســجن، فيمــا استشــهد يف مستشــفى 
الســلمانية الشــاب مصطفــى حمــدان )18 عامــا( بعــد نحــو شــهرين مــن إصابتــه يف رأســه أثنــاء هجــوم مدنيــني 

علــى املعتصمــني يف الــدراز حــول منــزل الزعيــم الدينــي األعلــى آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم.

مــن جهــة أخــرى، قــال زيــد بــن رعــد، وهــو املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان إن القمــع لــن يقضــي علــى مظامل 
النــاس يف البحريــن، فــكان أن ردت احلكومــة عليــه، ووصفــت كامــه بـ »املزاعــم الزائفة«.

ويف الشــهر ذاتــه، ضــرب الدكتــور علــي العكــري موعــدا مــع احلريــة بعــد قضائــه حكمــا بالســجن 5 ســنوات، وكان 
العكــري آخــر أفــراد الطاقــم الطبــي الــذي حاكمتــه البحريــن علــى خلفيــة عاجــه احملتجــني يف العــام 2011.

وقضــت حماكــم بحرينيــة بإعــدام 5 حمتجــني ثاثــة منهــم فيمــا عــرف بتفجــر القريــة )ميثــم عمــران حســني 
عمــران، عبداحملســن صبــاح عبداحملســن حممــد، ورضــا خليــل جعفــر إبراهيــم(، واثنــني آخريــن يف تفجــر 
ســرتة )حممــد إبراهيــم آل طــوق وحممــد رضــي عبــداهلل(، فيمــا قضــت بالســجن 10 ســنوات علــى علــى النائــب 

ــرة. ــة األخ ــى يف القضي ــن عيس ــيخ حس ــاق الش ــة الوف ــن كتل ــابق ع الس

يف مقابــل ذلــك، اكتفــى القضــاء العســكري بالســجن املؤبــد بحــق ضابــط مــن عائلــة آل خليفــة احلاكمــة كان قــد 
قتــل أواخــر العــام 2016 اإلعاميــة إميــان صاحلــي بطلقــة يف الــرأس أمــام مــرأى مــن طفلتهــا!

MAR
مــــــارس

03
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 3 رررر

وفاة الضابط خالد الوّزان املتورط يف قتل نشطاء سياسيني حتت التعذيب تسعينات القرن املاضي 

4 رررر
وزارة اخلارجيــة األمريكيــة تؤكــد يف تقريرهــا الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان إن البحريــن مســتمرة يف 

ــيعة  ــد الش ــز ض التميي

 5 رررر
ــس  ــا رئي ــام به ــابهة ق ــارة مش ــن زي ــط م ــام فق ــد أي ــة بع ــزور الدوح ــة ي ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــد س ويل العه

ــة  ــلمان آل خليف ــن س ــة ب ــوزراء خليف ال

6 رررر

وزارة العدل ترفع دعوى تطالب فيها بحل جمعية وعد وتتهما بـ "حتبيذ تغير النظام السياسي بالقوة"

8 رررر
املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان يقــول إن القمــع لــن يقضــي علــى مظــامل النــاس يف البحريــن، واحلكومــة 

تصــف تصريحاتــه بـــ "املزاعــم الزائفة" 

10 رررر
اإلفــراج عــن الطبيــب علــي العكــري آخــر أفــراد الطاقــم الطبــي املتهــم بعــاج جرحــى االحتجاجــات بعــد 5 ســنوات 

ــجن  من الس

 14 رررر
احتجاجــات يف ذكــرى اقتحــام قــوات ســعودية للبــاد وتنديــد باســتمرار حماكمــة آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم 

بعــد مــّد أجلهــا

15 رررر
انتقــادات للبحريــن يف دورة جديــدة جمللــس حقــوق اإلنســان ورئيــس الرملــان يدعــو املفــوض الســامي 

ــن ــارة البحري لزي

 16 رررر

استشهاد املعتقل حممد سهوان املصاب بـ 80 شظية بالرأس يف سجن جو املركزي

 17 رررر

وفاة الشاعر منصور آل مبارك أحد ضحايا السامة الوطنية بعد صراع مع املرض
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اخلارجية األمريكية تدرج السيد مرتضى السندي وأحمد يوسف على قوائم اإلرهاب  

20 رررر

اشتباكات يف حميط دوار اللؤلؤة بعد ختام عزاء الشهيد حممد سهوان

 21 رررر
القضــاء العســكري يقضــي بالســجن املؤبــد علــى ضابــط مــن عائلــة آل خليفــة احلاكمــة قتــل اإلعاميــة إميــان 

صاحلــي بالرصــاص

23 رررر
ــم  ــد اتهامه ــل بع ــا خلي ــاح، ورض ــن صب ــري، عبداحملس ــم اجلم ــيخ ميث ــني الش ــق 3 بحريني ــدام بح ــكام باإلع أح

بالوقــوف وراء تفجــر يف القرّيــة

24 رررر
استشــهاد الشــاب مصطفــى حمــدان بعــد نحــو شــهرين مــن إصابتــه برصاصــة يف الــرأس أثنــاء هجــوم قــوات 

مدنيــة علــى املعتصمــني يف الدراز

29 رررر
احلكــم باإلعــدام بحــق حممــد إبراهيــم آل طــوق وحممــد رضــي عبــداهلل والســجن 10 ســنوات للنائــب األســبق 

عــن كتلــة الوفــاق الشــيخ حســن عيســى بعــد اتهامهــم باملســؤولية عــن تفجــر يف ســرتة 

 30 رررر

اإلدارة األمريكية أبلغت الكوجنرس عزمها يف املضي يف صفقة مقاتات اف16- للبحرين
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يف أبريــل /نيســان 2017،  صــادق ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى التعديــل الدســتوري الــذي يجيــز 
حماكمــة املدنيــني أمــام حماكــم عســكرية، يف تعبــر واضــح عــن مــدى إصــرار النظــام علــى اللجــوء إىل القســوة 

يف مواجهــة مطالــب الشــعب.

ــاء  ــه بالغط ــن وصف ــا ميك ــه م ــوا ل ــل أّمن ــل، ب ــة الّتعدي ــدم معارض ــت وع ــام بالّصم ــاء الّنظ ــرب حلف ــف أق ومل يكت
السياســي، إذ امتنعــت اإلدارة األمريكيــة برئاســة ترامــب عــن انتقــاد هــذه اخلطــوة التــي دانتهــا أكــر املنظمــات 

ــامل.  ــة يف الع احلقوقي

حمكمــة التمييــز نقضــت حكــم حمكمــة االســتئناف القاضــي بســجن زعيــم املعارضــة الشــيخ علــي ســلمان 9 
ــط  ــه. الناش ــراج عن ــة لإلف ــوات الدولي ــم الدع ــنوات رغ ــجنه 4 س ــة األوىل بس ــة الدرج ــم حمكم ــدت حك ــنوات، وأّي س
احلقوقــي نبيــل رجــب مت نقلــه للمستشــفى إلجــراء عمليــة جراحيــة، إال أن الســلطات أعادتــه للســجن بعــد يومــني 

فقــط، فيمــا دخــل الناشــط عبدالهــادي اخلواجــة إضرابــا مفتوحــا عــن الطعــام.

وواصلــت الســلطات البحرينيــة يف هــذا الشــهر اســتهداف عوائــل الشــهداء مــن خــال اللجــوء إىل القضــاء 
امُلســيس إلصــدار أحــكام بالســجن ضــد عــدد مــن آبــاء الشــهداء، فتــم احلكــم علــى والــدة الشــهيد علــي 

مشــيمع بالســجن ملــدة عــام، فيمــا طالــت قــرارات منــع الســفر أكــر مــن 37 ناشــطا.

إصــدار قانــون موحــد لألحــوال الشــخصية دخــل دائــرة الضــوء مــع إعــان حمــد بــن عيســى عــن تشــكيل جلنــة مــن 
10 أشــخاص لدراســة مســّودة القانــون الــذي قوبــل بالرفــض مــن قبــل علمــاء الديــن الشــيعة.

تقاريــر جلنــة احلريــات الدينيــة األمريكيــة، منظمــة مراســلون بــا حــدود وفريــدوم هــاوس كلهــا وجهــت انتقــادات 
قاســية للبحريــن الســتمرارها يف التمييــز ضــد الشــيعة، واعترتهــا مــن أكــر األنظمــة قمعــا يف الشــرق األوســط 

علــى مســتوى احلريــات.

APR
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 3 ررررر

حمكمة التمييز تخّفض حكم زعيم املعارضة الشيخ علي سلمان من السجن 9 سنوات إىل 4 سنوات

ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة يصــادق علــى تعديــل دســتوري مينــح القضــاء العســكري حــق 
حماكمــة مدنيــني

 5 ررررر

جملس النواب يرفض مقرتحً يشرتط مرور 10 أعوام على املتجنس لانتفاع من اخلدمات اإلسكانية

6 ررررر
ــاج  ــوط االنت ــن خط ــاء ع ــاع الكهرب ــل أدى النقط ــد خل ــا بع ــف انتاجه ــر نص ــا( تخس ــن )ألب ــوم البحري ــركة أملني ش

ــاعات  لس

 7 ررررر
إعــادة الناشــط احلقوقــي نبيــل رجــب إىل الســجن بعــد يومــني مــن إجرائــه عمليــة جراحيــة ومطالبــات بإرجاعــه 

للمستشــفى الســتكمال العــاج

 9 ررررر
وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمــراين تســّرح 60 موظفــة بحرينيــة بحجــة انتهــاء عقــود 

عملهــن

 11 ررررر

الناشط احلقوقي املعتقل عبدالهادي اخلواجة يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام 

 15 ررررر
إجــراءات أمنيــة مشــددة عنــد مداخــل الــدراز ملنــع دخــول صحفيــني أجانــب يتواجــدون يف البــاد لتغطيــة 

ســباقات الفورمــوال 1

 19 ررررر
ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة يصــادق علــى تعديــات لقانــون القضــاء العســكري يف ضــوء التعديــل 

الدســتوري الــذي يســمح مبحاكمــة املدنيني عســكريا

 24 ررررر

حمد بن عيسى آل خليفة يشكل جلنة شرعية من 10 أعضاء ملراجعة مشروع قانون األسرة املوحد
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 25 ررررر
رئيــس الــوزراء يشــرتط موافقــة احلكومــة علــى البعثــات واملنــح الدراســية للخــارج وديــوان اخلدمــة يقــول إنــه 

ســيفصل مــن يوافقــون علــى بعثــات الســفارات

26 ررررر

مراسلون با حدود تضم البحرين إىل القائمة السوداء يف حرية الصحافة بعد تراجعها ملرتبتني

27 ررررر

استدعاء 37 ناشطا للتحقيق خال أسبوع ومنعهم من السفر خارج الباد

التقرير األمريكي للحرية الدينية يؤكد أن التمييز ضد الشيعة مستمر يف البحرين 

 29 ررررر

فريدوم هاوس يف تقريرها السنوي حول احلرية: البحرين من أكر الدول قمعا يف الشرق األوسط
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خــّط النظــام يف يــوم الثالــث والعشــرين مــن شــهر مايو/أيــار 2017، تاريًخــا مــن دم وقتــل، حــني اقتحمــت قواتــه 
الــّدراز يف مطلــع شــهر رمضــان املبــارك، بعــد يومــني فقــط مــن لقــاء امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

ــاض. ــعودية الري ــة الس ــب يف العاصم ــد ترام ــي دونال ــس األمريك بالرئي

ترامــب أكــد للملــك أن العاقــات بــني البحريــن والواليــات املتحــدة لــن تشــهد توتــرات أبــًدا. كانــت تلــك العبــارة ضــوءا 
أخضــرا كان امللــك يحتاجــه ليطلــق يــد قواتــه. فأمعنــت يف بلــدة الــدراز قتــا وجرحــا وتنكيــا، قبل أن تفــرض حصارا 
ــة  ــت خمس ــد أن قتل ــة، بع ــة اجلري ــت اإلقام ــه حت ــم ووضعت ــم قاس ــى قاس ــيخ عيس ــة اهلل الش ــزل آي ــى من عل

معتصمــني عنــد داره، واعتقلــت أكــر مــن 286 آخريــن يف اليــوم األول للهجــوم.

صمتــت أمريــكا ومــن خلفهــا “العــامل احلــر”، وقــال وزيــر اخلارجيــة اإليــراين حممــد جــواد ظريــف إن ترامــب شــّجع 
النظــام البحرينــي علــى قتــل املتظاهريــن، الذيــن رفضــت الســلطات تســليم جثامينهــم ألهاليهــم وقامــت 

ــراف. ــكل األع ــا ل ــم خاف بدفنه

ــغ أنهــا تعرضــت للتحــرش اجلنســي والتعذيــب بعــد  ــار 2017 أيًضــا، أعلنــت احلقوقيــة ابتســام الصائ يف مايو/أي
اســتدعائها إلحــدى مقــرات األمــن الوطنــي يف اجملمــع األمنــي باحملــرق، بعــد ليتــم إدخالهــا للمستشــفى يف 

حالــة إنهيــار عصبــي.

ويف الشــهر ذاتــه، حّلــت الســلطات جمعيــة العمــل الوطنــي الدميقراطــي وعــد؛ لتنهــي بذلــك أي فضــاء للعمــل 
السياســي العلنــي يف البــاد. 

بعــد هــذه اجلرائــم، بــدأت الســلطات بتصديــر أزمتهــا للخــارج. اتهمــت قطــر بدعــم احملتجــني يف البحريــن، ضمن 
حملــة إعاميــة كبــرة أعقبــت نشــر تصريحــات مفركــة علــى لســان األمــر متيــم بــن حمــد آل ثــاين.

MAY
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1 رررر
مفوضيــة حقــوق اإلنســان تنتقــد ســجل البحريــن بعــد مراجعــة التقريــر الــدوري الشــامل الــذي رفعتــه اخلارجيــة 

البحرينية 

5 رررر

جملس حقوق اإلنسان يعتمد 175 توصية للبحرين يف ختام مراجعة ملفها احلقوقي

 6 رررر
ــة نشــاطهم  ــه الســماح للمراســلني الصحافيــني مبزاول ــا تطلــب في ــن خطاب ــاء تبعــث مللــك البحري وكاالت أنب

بحريــة

7 رررر
تأجيــل حماكمــة آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم حتــى 21 مايــو وحريــق يندلــع يف ســيارة املعــاون السياســي 

ألمــني عــام الوفــاق خليــل مــرزوق 

 8 رررر

وزير العمل يقول إن أكر من 7 آالف بحريني تقاعدوا العام املاضي بسبب خماوف من تغير نظام التقاعد

 9 رررر

إحالة أول قضية متهم فيها مدنيون للمحاكمة العسكرية بعد تعديل دستوري يسمح بذلك 

10 رررر

االستئناف تؤيد إعدام ماهر اخلباز واملؤبد الثنني والسجن 10 سنوات لستة آخرين 

11 رررر
ــدويل لكــرة القــدم مبشــاركة وفــد إســرائيلي رغــم رفــض  ــن تســتضيف اجتماعــات كوجنــرس االحتــاد ال البحري

شــعبي واســع 

13 رررر

اعتقال أقارب بحرينيني تظاهروا ضد ملك البحرين يف بريطانيا 

 20 رررر

الرئيس األمريكي دونالد ترامب يلتقي يف الرياض زعماء أكر من 50 دولة إسامية 
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21 رررر
ترامــب يلتقــي امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ويؤكــد لــه أن العاقــات مــع البحريــن لــن تشــهد توترا سياســيا 

وحمكمــة تقضــي بســجن آيــة اهلل قاســم عامــا مــع وقــف التنفيذ

تظاهرات غاضبة تندد باحلكم وكبار علماء البحرين يعترونه إدانة للطائفة الشيعية

 23 رررر
استشــهاد 5 بحرينيــني بعــد هجــوم شــامل علــى املعتصمــني يف حميــط منــزل آيــة اهلل الشــيخ عيســى 

قاســم وجــرح 8 واعتقــال 286 شــخصا

ــاين  ــد آل ث ــن حم ــم ب ــر متي ــان األم ــى لس ــة عل ــات مفرك ــر تصريح ــة ونش ــاء القطري ــة األنب ــع وكال ــرتاق موق اخ
ــة ــة خليجي ــوادر أزم وب

 24 رررر

فرض إقامة جرية على الشيخ عيسى قاسم واستمرار االحتجاجات يف عموم الباد

 26 رررر

دفن جثامني الشهداء اخلمسة يف احملرق واملاحوز دون علم ذويهم 

نقل احلقوقية الصايغ للمستشفى يف حالة انهيار بعد تعرضها للتعذيب والتحرش اجلنسي

 31 رررر

قرار قضائي بحل جمعية وعد وتصفيتها ووزارة الداخلية تغلق مقراتها 
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يف يونيو/حزيــران 2017، كانــت البحريــن صاعــق التفجــر ألكــر أزمــة يشــهدها اخلليــج علــى األرجــح منــذ احتــال 
العــراق لدولــة الكويــت يف العــام 1990. فقــد اســتخدمت اململكــة العربية الســعودية واإلمارات العربيــة املتحدة 

حكومــة البحريــن  كــرأس حربــة يف الّنــزاع مــع قطــر.

فجــر 5 يونيــو أعلنــت البحريــن قطــع عاقاتهــا مــع قطــر وأمهلــت بعثتهــا الدبلوماســية 48 ســاعة ملغــادرة الباد، 
ــال  ــران واقف ــة الط ــام حرك ــواء ام ــق االج ــررت غل ــن”. وق ــام يف البحري ــقاط النظ ــى إس ــل عل ــا بـــ “العم واتهمته

املوانــئ وامليــاه االقليميــة امــام املاحــة مــن واىل قطــر خــال 24 ســاعة.

بعــد هــذا اإلعــان أعلنــت الســعودية، اإلمــارات ومصــر بيانــات مماثلــة. لتدخــل البــاد أزمــة كــرى يف اإلقليــم، 
ــع بحــق قطــر، دون  ــدول األرب ــا رفضهمــا لإلجــراءات القاســية التــي اتخذتهــا ال ــران وتركي خصوصــً مــع إعــان إي

ــدة. ــة املعق ــاع اإلقليمي ــد األوض ــررات لتعقي ــود م وج

بعــد أيــام مــن نشــوب األزمــة االقليميــة، أصــدرت احملاكــم الشــكلية، حكًمــا بإعــدام اثنــني مــن الشــبان املتهمــني 
بقتــل شــرطي يف بلــدة كربابــاد، وهمــا ســيد أحمــد فــؤاد العّبــار، وحســني علــي مهــدي. حماكــم النظــام أصــدرت 
أيًضــا يف 19 يونيو/حزيــران حكًمــا بإعــدام شــاب آخــر يف قضيــة تفجــر قالــت الســلطات إنــه تســبب مبقتــل 

الشــهيدة فخريــة مســلم.

ويف اليــوم ذاتــه، استشــهد الشــاب نبيــل الســميع )الســنابس( يف ظــروف غامضــة، لتزعــم الســلطات بعدهــا 
أّنــه ُقتــل أثنــاء نقلــه قنبلــة حمليــة الصنــع يف مزرعــة بالشــاخورة. 

علــى مســتوى أوضــاع حقــوق اإلنســان املرتديــة يف البــاد، وجهــت الســلطات البحرينيــة دعــوة للمفــوض 
ــراءات  ــامي إج ــوض الس ــاد املف ــن انتق ــام م ــد أي ــا بع ــل أن تلغيه ــن، قب ــارة البحري ــان لزي ــوق اإلنس ــامي حلق الس

البحريــن والســعودية واإلمــارات ومصــر التــي اتخذتهــا بحــق قطــر.

يف 4 يونيــو أوقفــت وزارة اإلعــام صحيفــة الوســط حتــى إشــعار آخــر، إال أن إشــعار إغــاق الصحيفــة كان أقــرب. 
ــاد بعــد 3 أســابيع مــن إيقافهــا وعــدم  اضطــر جملــس اإلدارة إىل إغــاق الصحيفــة املســتقلة الوحيــدة يف الب

جتــاوب وزارة اإلعــام مــع املطالــب بعودتهــا للصــدور.

JUN
يـــونيــــــو
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20 حصاد البحرين 2017

2 ررررر
املفــوض الســامي يدعــو البحريــن للتحقيــق يف مقتــل 5 متظاهريــن وفرنســا تقــول إن التوتــرات تكبــح جمــاح 

املصاحلــة 

4 ررررر

وزارة اإلعام تصدر قرارا بإيقاف صحيفة الوسط حتى إشعارا آخر 

 5 ررررر
ــر  ــارات ومص ــعودية، اإلم ــام، والس ــقاط النظ ــى إس ــل عل ــا بالعم ــر وتتهمه ــع قط ــا م ــع عاقته ــن تقط البحري

ــة  تتخــذ إجــراءات مماثل

 6 ررررر

اإلعدام بحق حمتجني اثنني اتهما بقتل شرطي يف كرباباد  

 وزير الداخلية راشد بن عبداهلل آل خليفة يصدر قرارا مبنع سفر البحرينيني لقطر

7 ررررر

جملس النواب يوافق على وقف احلقوق التقاعدية عن املسقطة جنسياتهم 

 8 ررررر

حكومة البحرين توّجه دعوة رسمية ملفوضية حقوق اإلنسان لزيارة الباد

12 ررررر

جملس الوزراء يقر مشروع قانون امليزانية العامة للدولة ويحيله للرملان بعجز بلغ 2.5 مليار دينار 

13 ررررر

افتتاح منطقة دوار اللؤلؤة مهد ثورة 14 فراير بعد 6 سنوات من إغاقها أمام احلركة املرورية 

14 ررررر

احلكومة تطلب موافقة الرملان على رفع سقف الدين العام لـ 13 مليار دينار والتصرف باحتياطي األجيال 



21 حصاد البحرين 2017

17 ررررر
تلفزيــون البحريــن يبــث تســجيات صوتيــة بــني الشــيخ حســن ســلطان ومستشــار قطــري متــت يف إطــار 

الوســاطة لتســوية النــزاع يف 2011 والوفــاق ترفــض إقحامهــا يف اخلافــات اخلليجيــة

18 ررررر

البحرين تلغي الدعوة التي وجهتها للمفوض السامي حلقوق اإلنسان 

مقتل شرطي يف الدراز وإصابة اثنني آخرين يف حادث أمني 

 19 ررررر
استشــهاد الشــاب نبيــل الســميع يف ظــروف غامضــة وحمكمــة تقضــي باإلعــدام بحــق حمتــج تتهمــه بتدبــر 

تفجــر العكــر الــذي راح ضحيتــه الشــهيدة فخريــة مســلم يونيــو 2016

21 ررررر
ــن  ــد ب ــه حمم ــن جنل ــد وُيعّي ــة العه ــن والي ــف ع ــن ناي ــد ب ــزل حمم ــز يع ــن عبدالعزي ــلمان ب ــعودية س ــك الس مل

ســلمان 

 23 ررررر

احلكومة تستخدم القوة لتفريق تظاهرات يف يوم القدس العاملي 

24 ررررر

صحيفة الوسط تسّرح موظفيها بعد 3 أسابيع من قرار إيقافها 

29 ررررر

وزارة الداخلية تتهم جمموعة من األشخاص باالنضمام إىل "سرايا األشرت"

30 ررررر

اإلفراج عن خطيب جامع اخليف الشيخ عيسى املؤمن بعد قضائه حكما بالسجن 3 أشهر 



22 حصاد البحرين 2017

يف شــهر يوليــو/ متــوز 2017، عملــت الســلطات علــى اســتهداف اجلســم احلقوقــي يف البــاد بصــورة شرســة، 
فقــد أصــدرت حمكمــة بحرينيــة حكًمــا بالســجن علــى الناشــط احلقوقــي نبيــل رجــب ملــدة عامــني بتهمــة إجــراء 

مقابــات تلفزيونيــة نالــت مــن هيبــة الدولــة.

ويف اإلطــار نفســه، اعتقلــت الســلطات الناشــطة احلقوقية ابتســام الصائغ، والناشــط  حممد خليل الشــاخوري، 
واتهمتهمــا بإنشــاء مركــز حقوقــي مــع الناشــط الشــاب رضــي صالــح القطــري، وتورطهــم يف قضايــا إرهابيــة. 
ــاخوري  ــن الش ــع كل م ــا م ــد بتعرضه ــريبات تفي ــط تس ــة، وس ــة العام ــام النياب ــات أم ــغ االتهام ــت الصائ ــد نف وق

والقطــري للتعذيــب الوحشــي.

كمــا دفعــت الســلطات البحرينيــة جملســي الشــورى والنــواب إىل إقــرار قانــون مّوحــد لألحــوال الشــخصية أثــار جــدال 
لســنوات طويلــة، وقــد عّبــر كبــار علمــاء الطائفــة الشــيعية عــن رفضهــم للقانــون كونــه خمالًفــا ألحــكام املذهــب 

الشــيعي، إضافــة لعــدم وجــود أي ضمانــات بشــأنه.

مــن جانبــه، قــال املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان زيــد بــن رعــد إن الســلطات البحرينيــة تســتغل عنــوان 
مكافحــة اإلرهــاب لتضييــق اخلنــاق علــى املطالبــني بالدميقراطيــة، يف حــني اكتفــت الســلطات األمريكيــة بالتعبر 
عــن خيبــة أملهــا بشــأن احلكــم علــى الناشــط احلقوقــي نبيــل رجــب، وطالبــت باإلفــراج عــن ابتســام الصائــغ، دون 
ضغــوط حقيقيــة علــى الســلطات البحرينيــة التــي وقعــت عقــًدا لشــراء أســلحة مــن شــركة أمريكيــة مببلــغ 22 
مليــون دوالر، أمــا بريطانيــا فأصــدرت تقريــًرا منحــاًزا عــن األوضــاع احلقوقيــة يف البحريــن، نــال إعجــاب الســلطات 

البحرينيــة.       

JUL
يـــوليــــــو
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23 حصاد البحرين 2017

1 ررررر

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يبحث أزمة قطر مع الرئيس الروسي فادمير بوتني 

 4 ررررر

اعتقال الناشطة احلقوقية ابتسام الصائغ والناشط حممد الشاخوري

 5 ررررر

مراسلون با حدود تقول إن إغاق الوسط نهاية للصحافة املستقلة يف البحرين 

6 ررررر

زيد بن رعد يقول إن البحرين تستغل مكافحة اإلرهاب لتضييق اخلناق على الدميقراطية 

صحيفــة مملوكــة مــن اإلخــوان املســلمني ترفــض الهجــوم علــى اجلماعــة وتذكــر مبواقفهــا الداعمــة للعائلــة 
احلاكمة

7 ررررر

وزير خارجية قطر يقول إن نشاط اإلخوان املسلمني يف البحرين يكشف عن معاير مزدوجة

 8 ررررر

جماعة سلفية يف البحرين تطالب بتحويل مسجد للطائفة الشيعية إىل منطقة أمنية

 10 ررررر

السجن سنتني لنبيل رجب بتهمة إجراء مقابات تلفزيونية واألمم املتحدة تطالب باإلفراج عنه فورا 

12 ررررر

الرملان يقر امليزانية بعجز يفوق 2.5 مليار دينار ويقر قانون األحوال الشخصية املوحد 

 16 ررررر
ــاء  ــار علم ــان لكب ــب بي ــيعي بحس ــه الش ــف للفق ــرة خمال ــون لألس ــدار قان ــد بإص ــرون للتندي ــرات يتظاه العش

ــن  البحري



24 حصاد البحرين 2017

 19 ررررر

ملك البحرين يصادق على قانون األحوال الشخصية وميزانية الدولة ويفض انعقاد الرملان

 20 ررررر

اخلارجية الريطانية تثني يف تقريرها السنوى على اإلصاحات يف البحرين 

 22 ررررر

جنل وزير الداخلية يقدم أوراق اعتماده سفرا للمنامة يف واشنطن للرئيس األمريكي

 23 ررررر

احتاد النقابات: األنباء الغامضة عن رفع سن التقاعد تثر القلق والهواجس 

 25 ررررر
قــوة دفــاع البحريــن توقــع عقــدا مــع شــركة أمريكيــة بقيمــة 22 مليــون دوالر مــع شــركة لوكهيــد مارتــن 

األســلحة

 26 ررررر

إحالة 60 شخصا للمحاكمة بتهمة تأسيس خلية ومقتل الضابط هشام احلمادي يف الباد القدمي 

 30 ررررر

الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر يزور السعودية ويلتقي ويل العهد حممد بن سلمان 



25 حصاد البحرين 2017

يف   أغســطس / آب   2017   دخــل   حصــار   منــزل   آيــة   اهلل   الشــيخ   عيســى   قاســم،   أكــر   زعيــم دينــي يف الباد،   شــهره  
 الرابــع،   فيمــا   واصــل   جهــاز   األمــن   الوطنــي،   الــذي   أطلــق   امللــك   يــده،  سلســلة   االســتدعاءات   والتعذيــب. وأضيــف 

املستشــار القانــوين إبراهيــم ســرحان إىل قائمــة الذيــن تعرضــوا للتعذيــب يف اجلهــاز.

ســرحان  أدىل   بشــهادة   مدوّيــة   وغــر   اعتياديــة   كشــف   فيهــا   عــن   حجــم   التعذيــب   الوحشــي   الــذي   تعــرض   لــه   بســبب 
مقابلــة تلفزيونيــة علــى قنــاة املياديــن حــول الهجــوم الدمــوي الــذي شــنته قــوات النظــام علــى املعتصمــني يف 

الــدراز وراح ضحيتــه 5 شــهداء ومئــات املصابــني واملعتقلــني . 

إزاء تلــك املمارســات،   أصــدرت   ثــاث   منظمــات   حقوقيــة   بحرينيــة   تقريــر   ”غــرف   املــوت”   الــذي يوثــق التعذيــب يف 
جهــاز األمــن الوطنــي يف اجملمــع األمنــي باحملــرق، و حظــي التقريــر باهتمــام إعامــي واســع. وتعليقــا علــى مــا 

تضمنــه مــن شــهادات الضحايــا  اعتــرت احلكومــة أن التقريــر “جــزء مــن املؤامــرة التاريخيــة القطريــة”.

ــة  ــم املعارض ــني زعي ــرت ب ــات ج ــجيات ملكامل ــن تس ــون البحري ــت تلفزي ــر، بث ــع قط ــات م ــياق اخلاف ــن س وضم
الشــيخ علــي ســلمان ورئيــس وزراء قطــر وزيــر اخلارجيــة حمــد بــن جاســم آل ثــاين، تعــود للعــام 2011، ورغــم أن 
الطرفــني كانــا يبحثــان خمرجــا ســلميا لألزمــة مــارس 2011، إال أن احلكومــة وضعتهــا يف إطــار “التخابــر مــع دولــة 

أجنبيــة”.

إىل   ذلــك،   انتقــد   وزيــر   اخلارجيــة   األمركــي   ســجل   البحريــن   يف   احلريــات   الدينيــة،   وذلــك   بعــد   صــدور   التقريــر   الرســمي  
 للحريــات   الدينيــة   يف   العــامل،   الــذي   تنشــره   اخلارجيــة   األمريكيــة   كل   عــام،   ويشــر   إىل   الرتاجــع   والّتضييــق   الكبــر   الــذي  

 متارســه   ســلطات   املنامــة   علــى   احلريــات   الدينيــة . 

ونظــرت احملاكــم هــذا الشــهر يف قضيــة 60 شــخصا بينهــم أربــع نســاء متهمــون مبســاعدة معتقلــني مــن 
الفــرار مــن الســجن ومقتــل ضابــط يف البــاد القــدمي.

AUG
أغسطس
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26 حصاد البحرين 2017

 1 ررررر

إبراهيم شريف يقول إن احتياطي البحرين من العملة األجنبية مل يعد يكفي وارداتها لشهرين متتالني

 3 ررررر

وزارة الداخلية حتّول املدخل الرئيسي للدراز إىل  ”منطقة حمظورة“

8 ررررر

جهاز األمن الوطني استدعى نحو 40 ناشطا جميعهم تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة )إحصائية(

 12 ررررر

ارتطام طائرة عسكرية أمريكية مبدرج مطار البحرين يؤدي إىل إغاقه 

 13 ررررر

وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة يصل العراق يف زيارة غر معلنة 

 14 ررررر

تظاهرات واشتباكات يف ذكرى استقال الباد 

15 ررررر

وزير اخلارجية األمريكي يقول إن البحرين يجب أن تتوقف عن التمييز ضد الشيعة 

ابتســام الصائــغ مــن الســجن تصــف مــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب وحتــرش بـــ "البشــع" وتدعــو العــامل للتحــرك 
لعــدم تكــراره 

 16 ررررر

تلفزيون البحرين يبث مكاملات مسجلة بني حمد بن جاسم آل ثاين والشيخ علي سلمان

19 ررررر

متظاهرون يف البحرين ينددون باحلرب السعودية على اليمن ويطالبون بوقفها  



27 حصاد البحرين 2017

21 ررررر

اإلقامة اجلرية على آية اهلل قاسم تدخل شهرها الرابع والسلطات تضع حواجز اسمنتية حول منزله

 22 ررررر

3 منظمات تصدر تقريرا عن التعذيب فيما وصفته "غرف املوت" يف جهاز األمن الوطني 

بدء حماكمة 60 متهما بينهم 4 نساء يف قضية تهريب معتقلني من سجن جو

 25 ررررر

احملامي إبراهيم سرحان يفيد بتعرضه لتعذيب وحشي بعد تصريحات لقناة امليادين

 28 ررررر
عائلـــة زعيـــم حركـــة حـــق األســـتاذ حســـن مشـــيمع قلقـــة علـــى صحتـــه وتؤكـــد أن آخـــر فحوصـــات أجريـــت لـــه 

ـــام  ـــل ع قب

29 ررررر

مدير قناة العرب جمال خاشقجي يقول إن اختيار البحرين الستضافة القناة كان خطئا 

31 ررررر

احلكومة تؤجل حتى أبريل املقبل قرار رفع رسوم السجات التجارية قبل يوم من دخوله حّيز التنفيذ  



28 حصاد البحرين 2017

يف ســبتمر 2017، واصلــت منظمــة العفــو الدوليــة ترســيخ صــورة النظــام القمعــي علــى املســتوى العاملــي، 
ــة  ــر منظم ــح تقري ــت، جن ــهر الفائ ــة الش ــة بحريني ــات حقوقي ــه منظم ــذي أصدرت ــوت” ال ــرف امل ــر “غ ــد تقري فبع
ــة القاســية بحــق  ــون بـــ “ال أحــد يســتطيع حمايتكــم” يف توثيــق ممارســات النظــام القمعي العفــو الدوليــة املعن

ــام. ــكل ع ــني بش ــني واملواطن ــطاء واحلقوقي النش

املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان دّق مــن جانبــه جــرس اإلنــذار حــول الوضــع يف البحريــن خــال مراجعــات يف 
ــرد الرســمي بقــي علــى حالــه مــن  جملــس حقــوق اإلنســان حــول تنفيــذ احلكومــة لتوصيــات اجمللــس، إال أن ال

التعنــت والنفــي اجملــاين الــذي تكذبــه األفعــال الوحشــية لألجهــزة األمنيــة.

وكانــت أبــرز األفعــال االســتدعاءات املتتاليــة لعــدد كبــر مــن النشــطاء واإلعاميــني، وترافــق ذلــك مــع إضــراب عــام 
للســجناء وممارســة إدارة الســجن عقوبــات قاســية بحقهــم وتركهــم يقرتبــون مــن  املــوت دون أدنــى جتــاوب 

مــن قبــل اإلدارة التابعــة لــوزارة الداخليــة.

ا اســتمر االنفتــاح األمريكــي علــى النظــام، ومت اإلعــان عــن صفقــة ضخمــة لبيــع طائــرات عســكرية  سياســّيً
أمريكيــة للبحريــن، وهــو األمــر الــذي وصفــه الصحــايف األمريكــي كريســتوف بأنــه سيســاهم يف ازديــاد القمــع يف 

البحريــن، وهــو مــا حــدث فعــًلا.

ــل  ــادل الفاض ــواء ع ــة الل ــر الداخلي ــب وزي ــاد نائ ــث أع ــي حي ــن الوطن ــاز األم ــس جه ــر رئي ــام بتغي ــن ق ــك البحري مل
ــا لوزيــر الداخليــة. اســتمر امللــك أيًضــا يف سياســة  إىل رئاســة اجلهــاز، وتعيــني طــال بــن حممــد آل خليفــة نائًب

ــرائيل. ــة إس ــارض مقاطع ــه يع ــه كون ــريب تصريحات ــرائيلي، وتس ــان االس ــن الكي ــرب م ــر التق ــرة ع خط

SEP
سبتمبـــر
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29 حصاد البحرين 2017

 2 رررررر

احتجاجات تعم خمتلف مناطق البحرين يف عيد األضحى املبارك

6 رررررر

خراء األمم املتحدة يطالبون البحرين بتوضيحات بشأن املعتقلني من عائلة الناشط الوداعي

7 رررررر

العفو الدولية تصدر تقريرا مفصا عن األوضاع يف البحرين: ال أحد يستطيع حمايتكم 

9 رررررر
باحــرتام حقوقهــم  للمطالبــة  الطعــام  يبــدأون إضرابــا مفتوحــا عــن  املعتقلــون يف ســجن جــو املركــزي 

األساســية

اخلارجية األمريكية توافق على صفقة أسلحة للبحرين بقمة 3.8 مليار دوالر

11 رررررر

املفّوض السامي حلقوق اإلنسان زيد بن رعد يحّذر يف افتتاح الدورة 36 من خطورة األوضاع يف البحرين 

12 رررررر
ملــك البحريــن يعّيــن مــن جديــد عــادل الفاضــل رئيســا جلهــاز األمــن الوطنــي وُيعّيــن الرئيــس الســابق طــال بــن 

حممــد نائبــا لوزيــر الداخليــة 

 15 رررررر
ــعل  ــد املش ــيد جمي ــى الس ــط عل ــلطة تضغ ــر والس ــم اخلط ــام يتهدده ــن الطع ــون ع ــكر مضرب ــى س مرض

ــراب ــك اإلض ــجناء بف ــاع الس إلقن

 16 رررررر

السلطات األمنية حتّول حميط منزل آية اهلل قاسم إىل منطقة حمظورة 

17 رررررر

قوات تابعة للداخلية تعتدي على مظاهر موسم عاشوراء يف مناطق متفرقة من الباد

صحيفة إسرائيلية: ملك البحرين يدين مقاطعة إسرائيل ويقول إن رعاياه لهم احلق يف زيارة تل أبيب



30 حصاد البحرين 2017

 21 رررررر
ــة  ــذ 36 توصي ــان تنفي ــوق اإلنس ــس حق ــا يف جمل ــة ملفه ــى مراجع ــمي عل ــا الرس ــض يف رده ــن ترف البحري

ــس  ــن اجملل ــة م مقدم

22 رررررر

الرئيس اإليراين حسن روحاين يقول إن أزمات البحرين وسوريا واليمن ليس لها أي حل عسكري

 23 رررررر

منع إحياء عاشوراء يف سجن احلوض اجلاف يتسبب يف هتافات وإضراب عن الطعام

26 رررررر

وفاة الروفيسور حممود شريف بسيوين رئيس اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق 

ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مينح السعوديات حق قيادة السيارة 

28 رررررر

حمد بن عيسى يصدر 3 مراسيم ملكية ينص أحدها على السجن املؤبد بحق املدان يف متويل اإلرهاب

29 رررررر

جملس الشيوخ األمريكي يصادق على جسنت سربيل  سفًرا للواليات املتحدة يف البحرين

30 رررررر

عشرات اآلالف يحيون يف املنامة ذكرى عاشوراء والشيخ حسني الديهي يلقي اخلطاب السنوي



31 حصاد البحرين 2017

 دخلــت البحريــن مرحلــة جديــدة بعــد تدشــني الســلطة مرحلــة احملاكمــات العســكرية.  بــدأ القضــاء العســكري 
أكتوبــر 2017 مبحاكمــة جمموعــة مــن املواطنــني وجهــت لهــم النيابــة العســكرية تهمــا مــن بينهــا القيــام 

ــاء. ــق بالكهرب ــب والصع ــم للتعذي ــام وتعرضه ــة الع ــريا لقراب ــم قس ــد اختفائه ــال بع ــات اغتي بعملي

سياســيا، أجهــزت الســلطات علــى العمــل العلنــي بشــكل كامــل بعــد أن قــّررت حمكمــة االســتئناف تأييــد احلكــم 
ــو مــن العــام  ــة الوفــاق التــي حّلتهــا الســلطات يولي ــاين يف املعارضــة بعــد جمعي ــاح الث بحــّل جمعيــة وعــد، اجلن

.2016

ــل يف  ــرطًيا ُقِت ــت إن ش ــق، وقال ــن املناط ــدد م ــية يف ع ــاالت قاس ــات واعتق ــة مداهم ــلطات حمل ــّنت الس وش
ــص. ــة جدحف ــرب منطق ــر ق تفج

مــن جانــب آخــر، أفرجــت الســلطات عــن الناشــطة احلقوقيــة ابتســام الصايــغ والناشــطني رضــي القطــري، 
ــلطان،  ــود س ــابق حم ــدم الس ــرة الق ــب ك ــم منتخ ــت جن ــئ، اعتقل ــف مفاج ــاخوري. ويف موق ــل الش ــد خلي وحمم
وأفرجــت عنــه بعــد ســاعات مــن اعتقالــه،  يف حــني متــت تنحيــة ســعيد حممــد الفيحــاين مــن رئاســة املؤسســة 

ــه املؤسســة يف عهــده.       ــذي ُمِنيــت ب ــع ال الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بعــد الفشــل الذري

رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد بــن جاســم آل ثــاين قــال يف تصريحــات لتلفزيــون بــاده إن الوســاطة القطريــة 
التــي متــت لتســوية النــزاع يف البحريــن العــام 2011 متــت بطلــب مــن أمريــكا وبعلــم ملــك البحريــن.

OCT
أكتوبـــــــر

1 0



32 حصاد البحرين 2017

 2 رررررر

إصابة العشرات خال تفريق متظاهرين حاولوا الوصول لدوار اللؤلؤة

 4 رررررر

معتقات يضربن عن الطعام احتجاجا على فرض إدارة السجن قيودا متنع اللقاء املباشر خال الزيارات

 6 رررررر

أستاذ بجامعة البحرين يسخر من اإلمام الثاين عشر للشيعة

 8 رررررر

اعتقاالت تطال عددا من األطفال وأنباء عن تعرض بعضهم للتعذيب 

 11 رررررر

املعتقل حممد جواد برويز التقى عائلته "استثنائيا" إلباغها وصيته مع تقدمه يف السن وتدهور صحته 

إبراهيم شريف يحّذر من أن البحرين اقرتبت من احلالة اليونانية مع تدهور األوضاع املالية 

 13 رررررر

احلكومة خصصت 68 مليون دينار جلهاز األمن الوطني املتورط يف تعذيب معتقلني )أرقام(

14 رررررر
البحريــن ترّحــب إىل جانــب الســعودية وإســرائيل باســرتاتيجية الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب يف التعامــل مــع 

إيران 

 17 رررررر

إجراء عملية يف األعضاء التناسلية للطفل مهدي مفتاح بعد أيام من اعتقاله وتعرضه للتعذيب

 18 رررررر

البحرين متنع جمعية وعد من إقامة ندوة مناصرة للقضية الفلسطينية



33 حصاد البحرين 2017

 21 رررررر
إدارة ســجن جــو تقطــع امليــاه عــن املرافــق الصحيــة بعــد إضــراب معتقلــني عــن الطعــام للمطالبــة باحــرتام 

حقوقهــم األساســية

 22 رررررر

اإلفراج عن نشطاء حقوقيني بينهم الناشطة ابتسام الصائغ 

سلطات املطار حتقق مع حارس املرمى السابق حمود سلطان على خلفية زيارته قطر 

23 رررررر

القضاء العسكري يعقد أوىل جلساته حملاكمة مدنيني بتهمة استهداف قوة دفاع البحرين 

 25 رررررر

رئيس وزراء قطر يؤكد يف لقاء تلفزيوين أن الوساطة القطرية متت بطلب أمريكا وعلم ملك البحرين 

 26 رررررر

حمكمة االستئناف تؤيد حل جمعية وعد وتصفية ممتلكاتها  

 28 رررررر

مقتل شرطي وإصابة 8 يف انفجار قنبلة يف جدحفص 

 29 رررررر

تنحية ماجد الفيحاين عن رئاسة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 30 رررررر
ــد بحــق نشــطاء مت اتهامهــم بتشــكيل خليــة إرهابيــة )قــروب البســطة( علــى تطبيــق  أحــكام بالســجن املؤب

ــس اب. ــات وات احملادث

 31 رررررر

ملك البحرين يوجه لفرض تأشرات دخول على القادمني من من قطر.

إبعاد املواطن إبراهيم كرميي إىل العراق بعد انتهاء حمكوميته



34 حصاد البحرين 2017

شــهد شــهر نوفمــر / تشــرين الثــاين 2017 توتــًرا خطــًرا مــع االنتكاســة الصحيــة التــي  مــر بهــا املرجــع الشــيعي 
يف البحريــن الشــيخ عيســى قاســم، وهــو تطــور دفــع آالف البحرينيــني إىل النــزول إىل الشــوارع يف تظاهــرات 
ســلمية احتجاًجــا علــى فــرض اإلقامــة اجلريــة علــى الشــيخ قاســم حيــث حتاصــر قــوات النظــام منزلــه منــذ 23 

مايــو /أيــار 2017، واحتجاًجــا علــى منعــه مــن احلصــول علــى العــاج بحريــة.

حريــق هائــل اندلــع يف خــط أنابيــب نفــط يف منطقــة بــوري، تســبب يف إيقــاف إمــدادات النفــط مــن الســعودية 
للبحريــن. بعــد ســاعات مــن احلــادث أعلــن وزيــر الداخليــة راشــد بــن عبــداهلل آل خليفــة أن احلريــق جنــم عــن تفجــر 

إرهابــي علــى صلــة بإيــران التــي وصفــت تلــك االتهامــات بـــ “الصبيانيــة املكــررة”.

ــي، باعتقــال شــابني بحرينيــني  ــا علــى أنهــا ذات دور إيجاب ــت التــي كان ُينَظــر إليهــا  دائًم ــة الكوي كمــا  قامــت دول
مقيمــني يف الكويــت بشــكل مفاجــئ، وســلمتهما للحكومــة البحرينيــة املعــروف عــن أجهزتها األمنية ممارســة 

التعذيــب علــى نطــاق واســع. 

ومــن جانــب آخــر، زار ويل العهــد النائــب األول لرئيــس الــوزراء ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، الواليــات املتحــدة 
األمركيــة حيــث قابــل الرئيــس األمريكــي وعــدًدا مــن كبــار الــوزراء، وعقــد صفقــات عســكرية بقيمــة 9 مليــارات 

ــا.  ــدة 15 عاًم ــدة مل ــات املتح ــع الوالي ــكري م ــاون العس ــة التع ــّدد اتفاقي ــا ج دوالر،  كم

NOV
نوفمبــــر

1 1
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 1 رررررر
النيابــة العامــة حتقــق مــع أمــني عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان علــى خلفيــة االتصــاالت التــي متــت 2011 

بينــه وبــني رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد بــن جاســم

2 رررررر

حظر النشر يف أول قضية يحاكم فيها القضاء العسكري مدنيني 

 5 رررررر

البحرين تقول إنها متلك احلق يف املطالبة بأراض قطرية يف تصعيد لألزمة السياسية بني البلدين 

اعتقال أمراء منافسني لويل العهد السعودي حممد بن سلمان بتهم الفساد

 9 رررررر

 مداهمة مقر جمعية التوعية اإلسامية يف الدراز 

 10 رررررر

حريق هائل بعد انفجار خط أنابيب يف بوري قالت وزارة الداخلية إنه جنم عن حادث إرهابي 

 12 رررررر

إيران تصف االتهامات املوجهة لها بالوقوف وراء حادثة خط األنابيب بـ "االتهامات الصبيانية املكررة"

السفر األمريكي اجلديد  جسنت سيبريل يقدم أوراق اعتماده لوزير اخلارجية خالد بن أحمد آل خليفة 

النيابة العامة تعلن إحالة أمني عام الوفاق الشيخ علي سلمان للمحاكمة بتهمة التخابر مع إيران 

 17 رررررر

اإلفراج عن السيد أحمد املاجد بعد 5 سنوات من السجن 

 18 رررررر

احملكوم باإلعدام ماهر اخلباز يتعرض للضرب يف السجن 

19 رررررر

البحرين تدعو العراق إىل اإلسراع يف انعقاد اللجنة املشرتكة وقلق يف بغداد من جتنيس املنامة بعثيني 
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20 رررررر
ومراجعــة  الــدواء  مقابــل  املواطنــني  علــى  جديــدة  رســوم  لفــرض  توجهــه  عــن  يعلــن  للصحــة  األعلــى 

يني  ر ستشــا ال ا

 22 رررررر

االستئناف تؤيد السجن عامني للناشط احلقوقي البارز نبيل رجب على خلفية مقابات تلفزيونية

 23 رررررر
الــدول األربــع التــي تقاطــع قطــر تضــع الشــيخ حســن ســلطان ضمــن قائمــة إرهــاب تضــم اجملاهديــن 

إرهابيــة ومنظمــات  الصوماليــني 

24 رررررر

عبداللطيف احملمود يقول إنه أنهى عاقته بـ "احتاد املسلمني" بعد أقل من يوم على تصنيفه تنظيما إرهابيا.

 26 رررررر

تدهور صحة آية اهلل الشيخ عيسى قاسم وطبيب يؤكد حاجته للعاج الفوري

 27  رررررر

أمني عام الوفاق الشيخ علي سلمان ميتنع عن حضور أوىل جلسات حماكمته املتهم فيها بـ "التخابر مع قطر"

 28 رررررر

سفارة البحرين يف واشنطن تقر بوضع آية اهلل الشيخ عيسى قاسم حتت اإلقامة اجلرية 

29 رررررر

 السلطات الكويتية تعتقل بحرينيني اثنني وتسلمهما للمخابرات 

ويل العهد سلمان بن حمد يصل واشنطن للقاء الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

 30 رررررر

الرئيس األمريكي يعلن خال لقائه ويل العهد أن البحرين وقعت صفقات بـ 9 مليارات دوالر مع باده 

اآلالف يتظاهرون يف البحرين تنديدا بحرمان آية اهلل الشيخ عيسى قاسم من العاج
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ــه، باإلعــدام ورائحــة املــوت. فقــد أصــدرت  ــن أن تنهــي عــام 2017 كمــا بدأت ــة احلاكمــة يف البحري ــارت العائل اخت
حمكمــة عســكرية أول أحكامهــا بعــد تعديــل الدســتور وقانــون القضــاء العســكري، بإعــدام ســتة مواطنــني 
بينهــم خمســة مدنيــني وجنــدي عســكري ينتمــي للجيــش البحرينــي، وذلــك بعــد أن اتهمتهــم خمابــرات اجليــش 

ــد اجليــش خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة. بالتخطيــط الغتيــال قائ

ــر  ــذي حتاص ــم، ال ــى قاس ــيخ عيس ــة اهلل الش ــاد آي ــى يف الب ــي األعل ــم الدين ــماح للزعي ــتمرت للس ــوط اس الضغ
الســلطات األمنيــة منزلــه وتفــرض عليــه إقامــة جريــة، بالعــاج. وبعــد ضغــوط حمليــة وأخــرى دوليــة دخــل 
للمستشــفى الــدويل وأجــرى عمليــة جراحيــة وخــرج يف وقــت قصــر جــدًا، ليعــود ملنزلــه حتــت اإلقامــة اجلريــة 

ــدًدا. جم

ــرار  ــد ق ــك بع ــة وذل ــدس احملتل ــة الق ــلطة إىل مدين ــى الس ــوبة عل ــة حمس ــن جمعي ــد م ــمر زار وف ويف 9 ديس
الرئيــس األمريكــي ترامــب االعــرتاف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل  ممــا تســبب يف ضجــة شــعبية كبــرة، جمعيــة 
“هــذه هــي البحريــن” التــي تأسســت لتلميــع صــورة الســلطات يف احملافــل اخلارجيــة عاشــت إربــاكً، خصوصــً 
ــن، نظمــت اجلمعيــة  بعــد املســرات الشــعبية املنــددة بزيارتهــم إىل “اســرائيل”، وبعــد عــودة الوفــد إىل البحري

احتفــااًل مبناســبة عيــد اجللــوس وجــرت االحتفاليــة حتــت رعايــة امللــك ممــا شــكل غطــاءًا سياســيً للجمعيــة.

يف عيــد الشــهداء 18 ديســمر خرجــت تظاهــرات يف مناطــق متفرقــة مــن البحريــن، وأطلقــت قــوات النظــام 
الغــازات املســيلة للدمــوع والرصــاص اإلنشــطاري علــى احملتجــني. وشــهد ديســمر كغــره مــن أشــهر العــام 

2017 اعتقــاالت واســعة.

DEC
ديسمبــر

1 2
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 1 رررررر

استمرار االحتجاجات املطالبة بالسماح آلية اهلل الشيخ عيسى قاسم بالعاج 

 4 رررررر

نقل آية اهلل قاسم للعاح يف مستشفى البحرين الدويل 

 5 رررررر
حممــد بــن مبــارك يــرتأس الوفــد البحرينــي إىل قمــة جملــس التعــاون اخلليجــي بعــد مقاطعــة امللــك للقمــة 

علــى خلفيــة األزمــة مــع قطــر 

 6 رررررر

النيابة العامة حتيل معتقلني من اعتصام الدراز إىل احملاكمة وتتهم أحدهم مبحاولة دهس شرطي 

الرئيــس األمريكــي يعــرتف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل وانــدالع احتجاجــات شــعبية واجهتهــا الســلطات 
البحرينيــة بالقــوة

 7 رررررر
أربعــة خــراء يف األمم املتحــدة يطالبــون بعــاج آيــة اهلل قاســم دون ضغــوط ورفــع اإلقامــة اجلريــة املفروضة 

عليه

 8  رررررر

الشيخ عيسى قاسم خضع جلراحة عاجلة يوم اجلمعة يف مستشفى ابن النفيس باملاحوز 

 9 رررررر
وفــد بحرينــي رســمي يــزور إســرائيل وينقــل رســالة ســام مــن امللــك بعــد يومــني مــن إعــان ترامــب القــدس 

عاصمــة للكيــان.

 10 رررررر

آية اهلل قاسم يعود لإلقامة اجلرية بعد خضوعه بعد يوم من خضوعه لعملية جراحية 

 12  رررررر

أربع منظمات حقوقية تصدر تقريرا عن فض اعتصام الدراز بالقوة وتقول إنه "جرمية خارج التغطية"
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 14 رررررر

صحيفة إسرائيلية: رجال أعمال إسرائيليون سيزورون البحرين يف املرحلة الثانية من التطبيع

 18 رررررر

قوات النظام تطلق الرصاص اإلنشطاري على احملتجني يف ذكرى عيد الشهداء

 19 رررررر

اعتقال 8 مواطنني يف إطار سلسلة اعتقاالت واسعة جرت خال شهر ديسمر 

 20 رررررر

البحرين تدين إطاق اجليش اليمني صاروًخا باليستًيا باجتاه قصر اليمامة يف الرياض 

ــرتاف  ــى اع ــدة عل ــت يف األمم املتح ــية التصوي ــة عش ــة جانبي ــدس قضي ــول إن الق ــن يق ــة البحري ــر خارجي وزي
ترامــب باملدينــة املقدســة عاصمــة إلســرائيل 

 25 رررررر
احملكمــة العســكرية تقضــي بإعــدام 6 والســجن 7 ســنوات لســبعة آخريــن يف قضيــة التخطيــط الغتيــال قائــد 

جليش ا

 27 رررررر

املؤبد لـ 10 وإسقاط اجلنسية عن 11 مواطنا يف قضية “مستودع النويدرات”

30
البحريــن تلحــق بالســعودية واإلمــارات وتبــدأ تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة علــى املشــروبات الغازيــة 

والســجائر الطاقــة  ومشــروبات 
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