القسم الرابع

اليوميات السياسية
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هذه هي البحرين 15 :شهيدا ً و 14حكماً باإلعدام
ّ
وحل وعد واقتحام الدراز وزيارة إلسرائيل
وإغالق الوسط
م ـ ّر العــام  2017ثقي ـاً ومنهــكاً ،قاســياً وعنيف ـاً وتصعيدي ـاً .الوضــع السياســي يختــم عامــه
الســادس أكثــر قتامــة وتأزمـاً ،حريــة التعبيــر والــرأي أكثــر إخراسـاً ،األحــكام القضائيــة أش ـ ّد
قســوة وانتقام ـاً ،كل شــيء يســير باتجــاه إنهــاء الهامــش األخيــر للدولــة ،مقابــل إطــاق يــد
االســتبداد والقمــع وكتــم األنفــاس واألصــوات.
 15شــهيدا ً قضــوا خــال هــذا العــام  3منهــم إعدامـاً ،آخريــن عبــر االســتهداف المباشــر علــى
يــد قــوات األمــن البحرينيــة 14 .بحرينيـاً صــدر فــي بحقهــم حكـ ٌم باإلعــدام علــى خلفيــات
سياســية 8 ،منهــم فــي محاكــم مدنيــة و 6فــي محاكــم عســكرية 155 .بحرينيــاً أُســقطت
جنســياتهم قضائي ـاً ألســباب سياســية .أحــكام بالســجن المؤبــد بشــكل شــبه يومــي.
إغــاق جريــدة الوســط البحرينيــة والقضــاء علــى آخــر صــوت إعالمــي مســتقل .حـ ّـل جمعيــة
العمــل الوطنــي الديمقراطــي (وعــد) والقضــاء علــى الهامــش األخيــر للعمــل السياســي
العلنــي فــي البــاد.
اســتحداث قضايــا جديــدة ضــد الحقوقييــن والسياســيين المســجونين أص ـاً بهــدف تغليــظ
األحــكام .صــدور الحكــم بحبــس آيــة اللــه قاســم ســنة مــع وقــف التنفيــذ ومصــادرة 3.3
مليــون دينــار وعقاريــن ،واقتحــام منطقــة الــدراز المحاصــرة منــذ أكثــر مــن عــام وســقوط 5
شــهداء و 286معتق ـاً وآيــة اللــه قاســم تحــت اإلقامــة الجبريــة .واســتحداث تهمــة جديــدة
ومحاكمــة الشــيخ علــي ســلمان وآخريــن بتهمــة التخابــر مــع قطــر.
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علــى صعيــد العالقــات الخارجيــة ،البحريــن تقطــع عالقاتهــا مــع دولــة قطــر وتشــارك فــي
حصارهــا مــع الســعودية واإلمــارات ،وواشــنطن توافــق علــى صفقــة أســلحة للبحريــن بقيمــة
 3.8مليــار دوالر ،وكونجــرس الفيفــا ينعقــد فــي البحريــن بمشــاركة إس ـرائيل ،وانتهــاء العــام
بوفــد بحرينــي يــزور إسـرائيل بشــكل علنــي.
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يناير
العــام  2017كان مصبوغ ـاً باللــون األحمــر منــذ شــهره األول .أعدمــت البحريــن  3محتجيــن
اتهمتهــم الســلطات األمنيــة بمقتــل  3شــرطيين مــارس  2014خــال مواجهــات مــع محتجيــن
فــي قريــة جنــوب غــرب المنامــة.
مــع ســاعات الفجــر األولــى مــن ينايــر ،تســربت أنبــاء عــن تم ّكــن معتقليــن مــن الفـرار مــن
ســجن جــو المركــزي .أكــدت وزارة الداخليــة تلــك المعلومــات الحقـاً وقالــت إن رجــل حراســة
يمنــي قتــل أثنــاء عمليــة الهــروب.
فــر مــن الســجن رضــا الغســرة (المحكــوم بالســجن ألكثــر مــن  100عــام) إلــى جانــب 9
آخريــن .علــى ضــوء ذلــك تــم إقصــاء مديــر الســجن وعــدد مــن مســاعديه قبــل أن تطلــق
وزارة الداخليــة حملــة اعتقــاالت كبيــرة بلــغ عــدد المعتقليــن فيهــا حوالــي  45معتقـ ًـا.
فــي  9ينايــر ،صادقــت محكمــة التمييــز علــى إعــدام ثالثــة معتقليــن هــم عبــاس الســميع،
وعلــي الســنكيس ،وســامي مشــيمع ،كانــوا قــد أُدينــوا بقتــل ضابــط إماراتــي وشــرطيين اثنيــن
أحدهمــا باكســتاني ،واآلخــر يمنــي ،ونُ ِّفــذ الحكــم بحــق الشّ ــبان الثالثــة فجــر  15ينايــر.
اجتاحــت البحريــن تظاه ـرات حاشــدة نــددت بـــ “الجريمــة” ،رد النظــام الحاكــم بالقــوة،
فــي حيــن توالــت المواقــف الدوليــة ال ُم َنــددة بتنفيــذ اإلعــدام .قالــت مصــادر معارضــة إن
وســاطة عراقيــة جــرت فــي اللحظــات األخيــرة إلقنــاع رئيــس وزراء االمــارات محمــد بــن راشــد
المكتــوم بالتنــازل والطلــب مــن حكومــة المنامــة وقــف تنفيــذ حكــم اإلعــدام ،إال أنــه رفــض
هــذه الوســاطة.
النظــام البحرينــي لــم يتــو ّرع عــن اســتهداف أهالــي الشــهداء فأصــدرت محاكمــه حك ًمــا
بالســجن عا ًمــا ضــد والــدة الشــهيد علــي مشــيمع ،وحكمــاً آخــر بالســجن لمــدة ثــاث
ســنوات ضــد والــد الشــهيد محمــود أبوتاكــي ووالــد الشــهيد علــي الشــيخ.

عبارلا مسقلا

278

وعنــد فجــر  26ينايــر ،هاجمــت قــوات أمنيــة بلبــاس مدنــي المعتصميــن عنــد منــزل آيــة
الحــي ضدهــم ،مــا أ ّدى إلــى إصابــة
اللــه الشــيخ عيســى قاســم  ،واســتخدمت الرصــاص
ّ
الشــاب مصطفــى حمــدان برصاصــة فــي رأســه ودخولــه قســم العنايــة المركــزة في مستشــفى
الســلمانية.
وفــي  29ينايــر ،أعلنــت الســلطات عــن مقتــل الضابــط هشــام الحمــادي فــي منطقــة البــاد
القديــم .مــن جهــة أخــرى ،قــال مصــدر إسـرائيلي مــن تــل أبيــب إن الكيــان الصهيونــي درب
مجموعــة مــن قــوات مكافحــة الشــغب التابعــة للحكومــة البحرينيــة.
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يناير
 01يناير
فــرار رضــا الغســرة و 9آخريــن مــن الســجن ووزارة الداخليــة تعلــن عــن هجــوم مســلح
أدى ملقتــل أحــد احلــراس خــال عمليــة الهــروب
ّ

02يناير
وزارة الداخليــة تنشــر نقــاط تفتيــش شـلّت حركــة املــرور وطــاب فشــلوا يف الوصــول
ملدارســهم مــا دفــع وزارة الرتبيــة لتعديــل مواعيــد االمتحانــات

 03يناير
حملــة اعتقــاالت يف بنــي جمــرة طالــت  18شــخصًا ومداهمــات يف مناطــق متفرقــة
مــن البــاد

04
وزيــر الداخليــة يعلــن عــن إيقــاف وإحالــة  3مســؤولني بينهــم رئيــس الســجن للنيابــة
علــى خلفيــة فــرار املعتقلــن

05
مرســوم ملكــي مينــح جهــاز األمــن الوطنــي ســلطة االعتقــال خالفــً لتوصيــات اللجنــة
البحرينيــة املســتقلة لتقصــي احلقائــق

06
تشــييع الشــرطي اليمنــي الــذي قضــى أثنــاء هــروب املعتقلــن مــن الســجن ورئيــس
احلــرس الوطنــي يضــع حجــر األســاس جلامعــة طبيــة يف باكســتان

08
أدى لفرار املعتقلني
وزارة الداخلية تقول إن تواطؤ حراس يف سجن جو ّ
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أحــكام نهائيــة بإعــدام  3حمتجــن اتهمــوا بقتــل ضابــط إماراتــي وشــرطيني باكســتاين
ومينــي

10
ملــك البحريــن وويل عهــده يعز ّيــان يف وفــاة الرئيــس اإليــراين األســبق هاشــمي
رفســنجاين بعــد يــوم مــن وفاتــه

14
زيــارة غــر جمدولــة للمعتقلــن ســامي مشــيمع ،عبــاس الســميع وعلــي الســنكيس
احملكومــن باإلعــدام يف قضيــة مقتــل الشــحي

15
البحريــن تنفّ ــذ حكــم اإلعــدام باملعتقلــن الثالثــة رميــً بالرصــاص واحتجاجــات غاضبــة
جتتــاح البــاد
دفــن الشــهداء مشــيمع ،الســميع والســنكيس يف مقــرة املاحــوز وصــور اجلثامــن
تصــدم البحرينيــن

16
عــزاء شــعبي حاشــد للشــهداء يف الســنابس واشــتباكات متواصلــة بــن غاضبــن
وقــوات احلكومــة

17
األمم املتحــدة تعــرب عــن صدمتهــا مــن تنفيــذ حكــم اإلعــدام وواشــنطن تع ّبــر عــن
قلقهــا
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19
السماح للوسط بالنشر على اإلنرتنت بعد  3أيام من منعها

20
حتمــل امللــك مســؤولية إعــدام أبنائهــا وتؤكــد علــى االســتمرار يف
عوائــل الشــهداء ّ
احلــراك الشــعبي

24
اســتمرار التظاهــرات و 14ألــف يوقعــون علــى عريضــة بريطانيــة تطالــب بوقــف إعــدام
حممــد رمضــان

25
وفاة نايجل روديل عضو اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق

26
قــوات مدنيــة تهاجــم املعتصمــن يف الــدراز فجــرًا وإصابــة مصطفــى حمــدان
برصاصــة يف الــرأس

29
احلمــادي يف البــاد القــدمي وعشــرات اآلالف
الداخليــة تعلــن عــن مقتــل الضابــط هشــام
ّ
يتظاهــرون باألكفــان عشــية حماكمــة آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم

عبارلا مسقلا

282

فبراير
فبرايــر  ،2017شــهر دمــوي آخــر ،فبعــد حصــول الســلطات علــى الدعــم العســكري األمريكــي
مجــد ًدا مــن خــال تمريــر إدارة ترامــب لصفقــة طائـرات إف  ،16أصبحــت الســلطات األمنيــة
فــي البحريــن أكثــر توحشً ــا فــي اســتخدام الرصــاص والقتــل والتعذيــب ،وفــي التضييــق علــى
السجناء.
وفــي  9فبرايــر ،أعلنــت الســلطات عــن مقتــل رضــا الغســرة ورفيقيــه :محمــود يحيــى
ومصطفــى يوســف ،وذلــك فــي عــرض البحــر بعــد محاصــرة قــوات كومانــدوس تابعــة
للداخليــة لقــارب كان رضــا الغســرة يســتقله مــع آخريــن فــي محاولــة للف ـرار إلــى خــارج
البــاد المبتــاة بالقمــع واالســتبداد.
استشــهاد الغســرة ورفيقيــه أشــعل الســاحة البحرينيــة إذ خرجــت تظاهـرات عارمــة ،تخللتهــا
صدامــات بيــن المتظاهريــن وقــوات األمــن التــي أظهــرت مســتوى عــا ٍل مــن الوحشــية.
قســوة الــرد الحكومــي لــم تقتصــر علــى التظاهــرات وحدهــا ،بــل امتــدت إلــى حملــة
اعتقــاالت واســعة اعتقلــت الســلطات خاللهــا عــد ًدا مــن األف ـراد ولــم تتــورع عــن اعتقــال
النســاء ،وكان مــن بيــن المعتقليــن الشــيخ محمــد صالــح القشــعمي ،وابنــه ،وابنتــه ،وكذلــك
محمــد حكيــم العــرب الــذي أعلنــت الســلطات عــن كونــه مطلوبًــا أمن ًيــا ،ونشــرت صــوره فــي
وســائل اإلعــام خــال شــهر ينايــر .2017
للســلطات البحرينيــة ،فكانــت زيــارة
وكأن الدعــم األمريكــي والبريطانــي لــم يكــن كاف ًيــا ّ
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان للبحريــن دع ًمــا إضافيًــا وحاســ ًما لهــا فــي وجــه
المطالــب ال ُم ِحقــة للشــعب.
ومــع اشــتعال الســاحة البحرينيــة ،قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن البحريــن وصلــت إلــى
نقطــة الالعــودة .وجــاءت األحــداث لتؤكــد ذلــك ،فــكان اإلعــان فــي  21فبرايــر عــن استشــهاد
الشــاب ال ُمطــا َرد عبداللــه العجــوز.
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الســلطات أعلنــت أيضً ــا عــن إصابــة خمســة مــن عناصرهــا خــال تفجيــر اســتهدف ســيارة
تابعــة للنظــام فــي منطقــة قريبــة مــن ســجن ج ـ ّو المركــزي.
وش ـ ّهرت وزارة الداخليــة بالنســاء المعتقــات اللواتــي تــم اعتقالهــن فــي فبرايــر ،إذ نشــرت
صوره ـ ّن فــي وســائل اإلعــام واتهمتهــن باالنتمــاء إلــى الخاليــا التــي تعلٍــن عنهــا الداخليــة
بشــكل متكــرر.
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فبراير
01
معلومــات تقــول إن إدارة الرئيــس األمريكــي اجلديــد دونالــد ترامــب ســتوافق علــى
صفقــة طائــرات أوقفتهــا إدارة أوبامــا

02
 100يــوم علــى اعتقــال الســيد علــوي حســن وال معلومــات عــن مــكان أو أســباب
احتجــازه

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

05
جملــس النــواب يبــدأ مناقشــة تعديــل دســتوري مينــح القضــاء العســكري حــق
حماكمــة املدنيــن

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
حملــة مداهمــات واســعة واعتقــال الشــيخ حممــد صالــح القشــعمي وابنــه أبــا
الفضــل وابنتــه أمــرة القشــعمي وآخريــن
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10
الســلطات متتنــع عــن تقــدمي أي معلومــات عــن جثامــن الشــهداء الثالثــة ومصــر
املعتقلــن واشــتباكات تنــدد بـــ "تصفيتهــم"

12
الســلطات تدفــن الشــهداء الثالثــة يف مقــرة الشــيخ ميثــم بحضــور ممثلــن اثنــن
عــن كل عائلــة واآلالف يشــاركون يف مســرات تشــييع رمزيــة

 13فباير
الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان يــزور البحريــن ويؤكــد وقــوف بــاده إىل جانــب
املنامــة فيمــا أســماه "حماربــة اإلرهــاب"

 14فباير
اشــتباكات يف الذكــرى السادســة للثــورة ومنظمــة العفــو الدوليــة تقــول إن البحريــن
وصلــت لنقطــة الالعــودة

 15فباير
األمم املتحدة تدعو البحرين حلوار حقيقي لضمان السالم جلميع البحرينيني

 16فباير
ملــك البحريــن يشــيد بإجنــازات وزارة الداخليــة يف ”مالحقــة املطلوبــن“ بعــد أســبوع
مــن تصفيــة  3معارضــن

 17فباير
وزير العمل 45 :ألف رب أسرة رواتبهم تقل عن  300دينار
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 21فباير

استشــهاد الشــاب عبــداهلل العجــوز أثنــاء حماولــة اعتقالــه والداخليــة تعلــن عــن تفكيك
خاليــا إرهابيــة ضمت  4نســاء

 22فباير
جملــس النــواب يوافــق علــى تعديــل دســتوري مينــح القضــاء العســكري احلــق يف
حماكمــة مدنيــن

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

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

 28فباير
رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة يف قطــر وويل العهــد ســلمان بــن حمــد
آل خليفــة يــزور الكويــت طلبــً للدعــم املــايل
رمــوز املعارضــة ميتنعــون عــن الزيــارات العائليــة احتجاجــً علــى تقليصهــا لنصــف
ســاعة
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مارس
بحلــول شــهر مــارس  ،2017لــم يهــدأ جنــون الســلطات البحرينيــة ،فقــد أعلنــت وزارة العــدل
لحــل جمعيــة وعــد ال ُمعارضــة ،فــي إطــار عملهــا
عــن تقديمهــا طل ًبــا إلحــدى المحاكــم ّ
الــدؤوب علــى تصفيــة العمــل السياســي.
واتهمــت وزارة العــدل جمعيــة وعــد بتحبيــذ تغييــر النظــام السياســي بالقــوة وتمجيــد
المجرميــن ،فــي إشــارة إلــى مواقــف وعــد مــن إعــدام وتصفية عــدد من النشــطاء السياســيين.
وشــهد مــارس انضمــام اثنيــن إلــى قافلــة الشــهداء التــي اتســعت مطلــع العــام بفعــل البطــش
الحكومــي .محمــد ســهوان المصــاب بـــ  80شــظية فــي رأســه استشــهد داخــل الســجن ،فيمــا
استشــهد فــي مستشــفى الســلمانية الشــاب مصطفــى حمــدان ( 18عامـاً) بعــد نحــو شــهرين
مــن إصابتــه فــي رأســه أثنــاء هجــوم مدنييــن علــى المعتصميــن فــي الــدراز حــول منــزل
الزعيــم الدينــي األعلــى آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم.
مــن جهــة أخــرى ،قــال زيــد بــن رعــد ،وهــو المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان إن القمــع
لــن يقضــي علــى مظالــم النــاس فــي البحريــن ،فــكان أن ردت الحكومــة عليــه ،ووصفــت
كالمــه بـــ "المزاعــم الزائفــة".
وفــي الشــهر ذاتــه ،ضــرب الدكتــور علــي العكــري موعــدا مــع الحريــة بعــد قضائــه حكمــا
بالســجن  5ســنوات ،وكان العكــري آخــر أفـراد الطاقــم الطبــي الــذي حاكمتــه البحريــن علــى
خلفيــة عالجــه المحتجيــن فــي العــام .2011
وقضــت محاكــم بحرينيــة بإعــدام  5محتجيــن ثالثــة منهــم فيمــا عــرف بتفجيــر القريــة (ميثــم
عمــران حســين عمــران ،عبدالمحســن صبــاح عبدالمحســن محمــد ،ورضــا خليــل جعفــر
إبراهيــم) ،واثنيــن آخريــن فــي تفجيــر ســترة (محمــد إبراهيــم آل طــوق ومحمــد رضــي
عبداللــه) ،فيمــا قضــت بالســجن  10ســنوات علــى علــى النائــب الســابق عــن كتلــة الوفــاق
الشــيخ حســن عيســى فــي القضيــة األخيــرة.
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فــي مقابــل ذلــك ،اكتفــى القضــاء العســكري بالســجن المؤبــد بحــق ضابــط مــن عائلــة آل
خليفــة الحاكمــة كان قــد قتــل فــي أواخــر العــام  2016اإلعالميــة إيمــان صالحــي بطلقــة فــي
الــرأس أمــام مــرأى مــن طفلتهــا!
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مارس
 3مارس
وفــاة الضابــط خالــد الــوزّان املتــورط يف قتــل نشــطاء سياســيني حتــت التعذيــب
تســعينيات القــرن املاضــي

 4مارس
إن
وزارة اخلارجيــة األمريكيــة تؤكــد يف تقريرهــا الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان ّ
البحريــن مســتمرة يف التمييــز ضــد الشــيعة

 5مارس
ويل العهــد ســلمان بــن حمــد آل خليفــة يــزور الدوحــة بعــد أيــام فقــط مــن زيــارة
مشــابهة قــام بهــا رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

 6مارس
وزارة العــدل ترفــع دعــوى تطالــب فيهــا بحــل جمعيــة وعــد وتتهمــا بـــ "حتبيــذ تغيــر
النظــام السياســي بالقــوة"

 8مارس
املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان يقــول إن القمــع لــن يقضــي علــى مظــامل النــاس
يف البحريــن ،واحلكومــة تصــف تصريحاتــه بـــ "املزاعــم الزائفة"

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

 14مارس
احتجاجــات يف ذكــرى اقتحــام قــوات ســعودية للبــاد وتنديــد باســتمرار حماكمــة آيــة
اهلل الشــيخ عيســى قاســم بعــد مـ ّـد أجلهــا
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 15مارس

انتقــادات للبحريــن يف دورة جديــدة جمللــس حقــوق اإلنســان ورئيــس الربملــان يدعــو
املفــوض الســامي لزيــارة البحريــن

 16مارس
استشــهاد املعتقــل حممــد ســهوان املصــاب بـــ  80شــظية بالــرأس يف ســجن جــو
املركــزي

 17مارس
وفــاة الشــاعر منصــور آل مبــارك أحــد ضحايــا الســامة الوطنيــة بعــد صــراع مــع
املــرض
اخلارجيــة األمريكيــة تــدرج الســيد مرتضــى الســندي وأحمــد يوســف علــى قوائــم
اإلرهــاب

 20مارس
اشتباكات يف حميط دوار اللؤلؤة بعد ختام عزاء الشهيد حممد سهوان

 21مارس
القضــاء العســكري يقضــي بالســجن املؤبــد علــى ضابــط مــن عائلــة آل خليفــة
َــل اإلعالميــة إميــان صاحلــي بالرصــاص
احلاكمــة قَ ت َ

 23مارس
أحــكام باإلعــدام بحــق  3بحرينيــن الشــيخ ميثــم اجلمــري ،عبداحملســن صبــاح ،ورضــا
خليــل بعــد اتهامهــم بالوقــوف وراء تفجــر يف القر ّيــة
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 24مارس
استشــهاد الشــاب مصطفــى حمــدان بعــد نحــو شــهرين مــن إصابتــه برصاصــة يف
الــرأس أثنــاء هجــوم قــوات مدنيــة علــى املعتصمــن يف الــدراز

 29مارس
احلكــم باإلعــدام بحــق حممــد إبراهيــم آل طــوق وحممــد رضــي عبــداهلل والســجن
 10ســنوات للنائــب األســبق عــن كتلــة الوفــاق الشــيخ حســن عيســى بعــد اتهامهــم
باملســؤولية عــن تفجــر يف ســرة

 30مارس
اإلدارة األمريكيــة أبلغــت الكوجنــرس عزمهــا يف املضــي يف صفقــة مقاتــات إف 16
للبحريــن
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أبريل
فــي أبريــل  ،2017صــادق ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى التعديــل
الدســتوري الــذي يجيــز محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية ،فــي تعبيــر واضــح عــن
مــدى إص ـرار النظــام علــى اللجــوء إلــى القســوة فــي مواجهــة مطالــب الشــعب.
بالصمــت وعــدم معارضــة التّعديــل ،بــل أ ّمنــوا لــه مــا
ولــم يكتــف أقــرب حلفــاء ال ّنظــام ّ
يمكــن وصفــه بالغطــاء السياســي ،إذ امتنعــت اإلدارة األمريكيــة برئاســة ترامــب عــن انتقــاد
هــذه الخطــوة التــي دانتهــا أكبــر المنظمــات الحقوقيــة فــي العالــم.
محكمــة التمييــز نقضــت حكــم محكمــة االســتئناف القاضــي بســجن زعيــم المعارضــة الشــيخ
علــي ســلمان  9ســنوات ،وأيّــدت حكــم محكمــة الدرجــة األولــى بســجنه  4ســنوات رغــم
الدعــوات الدوليــة لإلفـراج عنــه .الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب تــم نقلــه للمستشــفى إلجـراء
عمليــة جراحيــة ،إال أن الســلطات أعادتــه للســجن بعــد يوميــن فقــط ،فيمــا دخــل الناشــط
عبدالهــادي الخواجــة إضرابــا مفتوحــا عــن الطعــام.
وواصلــت الســلطات البحرينيــة فــي هــذا الشــهر اســتهداف عوائــل الشــهداء مــن خــال
اللجــوء إلــى القضــاء ال ُمســيس إلصــدار أحــكام بالســجن ضــد عــدد مــن آبــاء الشــهداء ،فتــم
الحكــم علــى والــدة الشــهيد علــي مشــيمع بالســجن لمــدة عــام ،فيمــا طالــت قـرارات منــع
الســفر أكثــر مــن  37ناشــطا.
إصــدار قانــون موحــد لألحــوال الشــخصية دخــل دائــرة الضــوء مــع إعــان حمــد بــن عيســى
عــن تشــكيل لجنــة مــن  10أشــخاص لدراســة مسـ ّودة القانــون الــذي قوبــل بالرفــض مــن قبــل
علمــاء الديــن الشــيعة.
تقاريــر لجنــة الحريــات الدينيــة األمريكيــة ،منظمــة مراســلون بــا حــدود وفريــدوم هــاوس
كلهــا وجهــت انتقــادات قاســية للبحريــن الســتمرارها فــي التمييــز ضــد الشــيعة ،واعتبرتهــا
مــن أكثــر األنظمــة قمعــا فــي الشــرق األوســط علــى مســتوى الحريــات.
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أبريل
 3أبريل
حمكمــة التمييــز تخفّ ــض حكــم زعيــم املعارضــة الشــيخ علــي ســلمان مــن الســجن 9
ســنوات إىل  4ســنوات
ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة يصــادق علــى تعديــل دســتوري مينــح
القضــاء العســكري حــق حماكمــة مدنيــن

 5أبريل
جملــس النــواب يرفــض مقرتحــً يشــرط مــرور  10أعــوام علــى املتجنــس لالنتفــاع مــن
اخلدمات اإلســكانية

 6أبريل
شــركة أملنيــوم البحريــن (ألبــا) تخســر نصــف انتاجهــا بعــد خلــل أدى النقطــاع الكهربــاء
عــن خطــوط اإلنتــاج لســاعات

 7أبريل
إعــادة الناشــط احلقوقــي نبيــل رجــب إىل الســجن بعــد يومــن مــن إجرائــه عمليــة
جراحيــة ومطالبــات بإرجاعــه للمستشــفى الســتكمال العــاج

 9أبريل
وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمــراين تسـ ّـرح  60موظفــة بحرينيــة
بحجــة انتهــاء عقــود عملهــن

 11أبريل
الناشط احلقوقي املعتقل عبدالهادي اخلواجة يبدأ إضرابًا مفتوحا ًعن الطعام

 15أبريل
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إجــراءات أمنيــة مشــددة عنــد مداخــل الــدراز ملنــع دخــول صحفيــن أجانــب يتواجــدون
يف البــاد لتغطيــة ســباقات الفورمــوال 1

 19أبريل
ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة يصــادق علــى تعديــات لقانــون القضــاء
العســكري يف ضــوء التعديــل الدســتوري الــذي يســمح مبحاكمــة املدنيــن عســكريًا

 24أبريل
حمــد بــن عيســى آل خليفــة يشــكل جلنــة شــرعية مــن  10أعضــاء ملراجعــة مشــروع
قانــون األســرة املوحــد

 25أبريل
رئيــس الــوزراء يشــرط موافقــة احلكومــة علــى البعثــات واملنــح الدراســية للخــارج
وديــوان اخلدمــة يقــول إنــه ســيفصل مــن يوافقــون علــى بعثــات الســفارات

 26أبريل
مراســلون بــا حــدود تضــم البحريــن إىل القائمــة الســوداء يف حريــة الصحافــة بعــد
تراجعهــا مرتبتــن

 27أبريل
استدعاء  37ناشطًا للتحقيق خالل أسبوع ومنعهم من السفر خارج البالد
التقرير األمريكي للحرية الدينية يؤكد أن التمييز ضد الشيعة مستمر يف البحرين

 29أبريل
فريــدوم هــاوس يف تقريرهــا الســنوي حــول احلريــة :البحريــن مــن أكــر الــدول قمعــً
يف الشــرق األوســط
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مايو

خ ـ ّط النظــام فــي يــوم الثالــث والعشــرين مــن شــهر مايــو  ،2017تاري ًخــا مــن دم وقتــل،
حيــن اقتحمــت قواتــه ال ـ ّدراز فــي مطلــع شــهر رمضــان المبــارك ،بعــد يوميــن فقــط مــن
لقــاء الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بالرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب فــي العاصمــة
الســعودية الريــاض.

ترامــب أكــد للملــك أن العالقــات بيــن البحريــن والواليــات المتحــدة لــن تشــهد توتـرات أبـ ًدا.
كانــت تلــك العبــارة ضــوءا أخضـرا كان الملــك يحتاجــه ليطلــق يــد قواتــه .فأمعنــت فــي بلــدة
الــدراز قتــا وجرحــا وتنكيــا ،قبــل أن تفــرض حصــارا علــى منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيســى
قاســم قاســم ووضعتــه تحــت اإلقامــة الجبريــة ،بعــد أن قتلــت خمســة معتصميــن عنــد داره،
واعتقلــت أكثــر مــن  286آخريــن فــي اليــوم األول للهجــوم.
صمتــت أمريــكا ومــن خلفهــا “العالــم الحــر” ،وقــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد
جــواد ظريــف إن ترامــب ش ـ ّجع النظــام البحرينــي علــى قتــل المتظاهريــن ،الذيــن رفضــت
الســلطات تســليم جثامينهــم ألهاليهــم وقامــت بدفنهــم خالفــا لــكل األعــراف.
فــي مايــو  2017أيضً ــا ،أعلنــت الحقوقيــة ابتســام الصائــغ أنهــا تعرضــت للتحــرش الجنســي
والتعذيــب بعــد اســتدعائها إلحــدى مقـرات األمــن الوطنــي فــي المجمــع األمنــي بالمحــرق،
بعــد ليتــم إدخالهــا للمستشــفى فــي حالــة إنهيــار عصبــي.
وفــي الشــهر ذاتــه ،حلّــت الســلطات جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي وعــد؛ لتنهــي
بذلــك أي فضــاء للعمــل السياســي العلنــي فــي البــاد.
بعــد هــذه الجرائــم ،بــدأت الســلطات بتصديــر أزمتها للخــارج .اتهمــت قطر بدعــم المحتجين
فــي البحريــن ،ضمــن حملــة إعالميــة كبيــرة أعقبــت نشــر تصريحــات مفبركــة علــى لســان
األميــر تميــم بــن حمــد آل ثانــي.
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مايو
 1مايو
مفوضيــة حقــوق اإلنســان تنتقــد ســجل البحريــن بعــد مراجعــة التقريــر الــدوري
الشــامل الــذي رفعتــه اخلارجيــة البحرينيــة

 5مايو
جملــس حقــوق اإلنســان يعتمــد  175توصيــة للبحريــن يف ختــام مراجعــة ملفهــا
احلقوقــي

 6مايو
وكاالت أنبــاء تبعــث مللــك البحريــن خطابــً تطلــب فيه الســماح للمراســلني الصحافيني
مبزاولــة نشــاطهم بحرية

 7مايو
تأجيــل حماكمــة آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم حتــى  21مايــو وحريــق يندلــع يف
ســيارة املعــاون السياســي ألمــن عــام الوفــاق خليــل مــرزوق

 8مايو
وزيــر العمــل يقــول إن أكــر مــن  7آالف بحرينــي تقاعــدوا العــام املاضــي بســبب خمــاوف
مــن تغيــر نظــام التقاعد

 9مايو
إحالــة أول قضيــة متهــم فيهــا مدنيــون للمحاكمــة العســكرية بعــد تعديــل دســتوري
يســمح بذلــك

 10مايو
االســتئناف تؤيــد إعــدام ماهــر اخلبــاز واملؤبــد الثنــن والســجن  10ســنوات لســتة
آخريــن
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 11مايو
البحريــن تســتضيف اجتماعــات كوجنــرس االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم مبشــاركة وفــد
إســرائيلي رغــم رفــض شــعبي واســع

 13مايو
اعتقال أقارب بحرينيني تظاهروا ضد ملك البحرين يف بريطانيا

 20مايو
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب يلتقــي يف الريــاض زعمــاء أكــر مــن  50دولــة
إســامية

 21مايو
ترامــب يلتقــي امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ويؤكــد لــه أن العالقــات مــع البحريــن
لــن تشــهد توتــرًا سياســيًا وحمكمــة تقضــي بســجن آيــة اهلل قاســم عامــً مــع وقــف
التنفيــذ
تظاهــرات غاضبــة تنــدد باحلكــم وكبــار علمــاء البحريــن يعتربونــه إدانــة للطائفــة
ا لشــيعية

 23مايو
استشــهاد  5بحرينيــن بعــد هجــوم شــامل علــى املعتصمــن يف حميــط منــزل آيــة
اهلل الشــيخ عيســى قاســم وجــرح  8واعتقــال  286شــخصًا
اخــراق موقــع وكالــة األنبــاء القطريــة ونشــر تصريحــات مفربكــة علــى لســان األمــر
متيــم بــن حمــد آل ثــاين وبــوادر أزمــة خليجيــة

 24مايو
فــرض إقامــة جربيــة علــى الشــيخ عيســى قاســم واســتمرار االحتجاجــات يف عمــوم
البــاد
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 26مايو

دفن جثامني الشهداء اخلمسة يف احملرق واملاحوز من دون علم ذويهم
نقــل احلقوقيــة الصايــغ للمستشــفى يف حالــة انهيــار بعــد تعرضهــا للتعذيــب
والتحــرش اجلنســي

 31مايو
قرار قضائي بحل جمعية وعد وتصفيتها ووزارة الداخلية تغلق مقراتها
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يونيو
فــي يونيــو  ،2017كانــت البحريــن صاعــق التفجيــر ألكبــر أزمــة يشــهدها الخليــج علــى
األرجــح منــذ احتــال الع ـراق لدولــة الكويــت فــي العــام  .1990فقــد اســتخدمت المملكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة حكومــة البحريــن كــرأس حربــة فــي ال ّنـزاع
مــع قطــر.
فجــر  5يونيــو أعلنــت البحريــن قطــع عالقاتهــا مــع قطــر وأمهلــت بعثتهــا الدبلوماســية 48
ســاعة لمغــادرة البــاد ،واتهمتهــا بـــ “العمــل علــى إســقاط النظــام فــي البحريــن” .وقــررت
غلــق االجــواء امــام حركــة الطي ـران واقفــال الموانــئ والميــاه االقليميــة امــام المالحــة مــن
والــى قطــر خــال  24ســاعة.
بعــد هــذا اإلعــان أعلنــت الســعودية ،اإلمــارات ومصــر بيانــات مماثلــة .لتدخــل البــاد
أزمــة كبــرى فــي اإلقليــم ،خصوص ـاً مــع إعــان إي ـران وتركيــا رفضهمــا لإلج ـراءات القاســية
التــي اتخذتهــا الــدول األربــع بحــق قطــر ،دون وجــود مبــررات لتعقيــد األوضــاع اإلقليميــة
المعقــدة.
بعــد أيــام مــن نشــوب األزمــة االقليميــة ،أصــدرت المحاكــم الشــكلية ،حك ًمــا بإعــدام اثنيــن
مــن الشــبان المتهميــن بقتــل شــرطي فــي بلــدة كربابــاد ،وهمــا ســيد أحمــد فــؤاد الع ّبــار،
وحســين علــي مهــدي .محاكــم النظــام أصــدرت أيضً ــا فــي  19يونيــو حك ًمــا بإعــدام شــاب
آخــر فــي قضيــة تفجيــر قالــت الســلطات إنــه تســبب بمقتــل الشــهيدة فخريــة مســلم.
وفــي اليــوم ذاتــه ،استشــهد الشــاب نبيــل الســميع (الســنابس) فــي ظــروف غامضــة ،لتزعــم
الســلطات بعدهــا أنّــه قُتــل أثنــاء نقلــه قنبلــة محليــة الصنــع فــي مزرعــة بالشــاخورة.
علــى مســتوى أوضــاع حقــوق اإلنســان المترديــة فــي البــاد ،وجهــت الســلطات البحرينيــة
دعــوة للمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان لزيــارة البحريــن ،قبــل أن تلغيهــا بعــد أيــام مــن
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انتقــاد المفــوض الســامي إج ـراءات البحريــن والســعودية واإلمــارات ومصــر التــي اتخذتهــا
بحــق قطــر.
فــي  4يونيــو أوقفــت وزارة اإلعــام صحيفــة الوســط حتــى إشــعار آخــر ،إال أن إشــعار إغــاق
الصحيفــة كان أقــرب .اضطــر مجلــس اإلدارة إلــى إغــاق الصحيفــة المســتقلة الوحيــدة فــي
البــاد بعــد  3أســابيع مــن إيقافهــا وعــدم تجــاوب وزارة اإلعــام مــع المطالــب بعودتهــا
للصــدور.
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يونيو
 2يونيو
املفــوض الســامي يدعــو البحريــن للتحقيــق يف مقتــل  5متظاهريــن وفرنســا تقــول
إن التوتــرات تكبــح جمــاح املصاحلــة

 4يونيو
وزارة اإلعالم تصدر قرارًا بإيقاف صحيفة الوسط حتى إشعا ٍر آخر

 5يونيو
البحريــن تقطــع عالقتهــا مــع قطــر وتتهمهــا بالعمــل علــى إســقاط النظــام،
والســعودية ،اإلمــارات ،ومصــر تتخــذ إجــراءات مماثلــة

 6يونيو
اإلعدام بحق حمتجني اثنني اتهما بقتل شرطي يف كرباباد
وزير الداخلية راشد بن عبداهلل آل خليفة يصدر قرارًا مبنع سفر البحرينيني لقطر

 7يونيو
سقَ َطة جنسياتهم
جملس النواب يوافق على وقف احلقوق التقاعدية عن املُ َ

 8يونيو
توجه دعوة رسمية ملفوضية حقوق اإلنسان لزيارة البالد
حكومة البحرين ّ
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 12يونيو

جملــس الــوزراء يقــر مشــروع قانــون امليزانيــة العامــة للدولــة ويحيلــه للربملــان بعجــز
بلــغ  2.5مليــار دينــار

 13يونيو
افتتــاح منطقــة دوار اللؤلــؤة مهــد ثــورة  14فربايــر بعــد  6ســنوات مــن إغالقهــا أمــام
احلركــة املروريــة

 14يونيو
احلكومــة تطلــب موافقــة الربملــان علــى رفــع ســقف الديــن العــام لـــ  13مليــار دينــار
والتصــرف باحتياطــي األجيــال

 17يونيو
تلفزيــون البحريــن يبــث تســجيالت صوتيــة بــن الشــيخ حســن ســلطان ومستشــار
قطــري متــت يف إطــار الوســاطة لتســوية النــزاع يف  2011والوفــاق ترفــض إقحامهــا
يف اخلالفــات اخلليجيــة

 18يونيو
البحرين تلغي الدعوة التي وجهتها للمفوض السامي حلقوق اإلنسان
مقتل شرطي يف الدراز وإصابة اثنني آخرين يف حادث أمني

 19يونيو
استشــهاد الشــاب نبيــل الســميع يف ظــروف غامضــة وحمكمــة تقضــي باإلعــدام
بحــق حمتــج تتهمــه بتدبــر تفجــر العكــر الــذي راح ضحيتــه الشــهيدة فخريــة مســلم
يونيــو 2016
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 21يونيو
ملــك الســعودية ســلمان بــن عبدالعزيــز يعــزل حممــد بــن نايــف عــن واليــة العهــد
و ُيع ّيــن جنلــه حممــد بــن ســلمان

 23يونيو
احلكومة تستخدم القوة لتفريق تظاهرات يف يوم القدس العاملي

 24يونيو
تسرح موظفيها بعد  3أسابيع من قرار إيقافها
صحيفة الوسط
ّ

 29يونيو
وزارة الداخلية تتهم جمموعة من األشخاص باالنضمام إىل "سرايا األشرت"

 30يونيو
اإلفــراج عــن خطيــب جامــع اخليــف الشــيخ عيســى املؤمــن بعــد قضائــه حكمــً
بالســجن  3أشــهر
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يوليو
فــي شــهر يوليــو  ،2017عملــت الســلطات علــى اســتهداف الجســم الحقوقــي فــي البــاد
بصــورة شرســة ،فقــد أصــدرت محكمــة بحرينيــة حك ًمــا بالســجن علــى الناشــط الحقوقــي
نبيــل رجــب لمــدة عاميــن بتهمــة إج ـراء مقابــات تلفزيونيــة نالــت مــن هيبــة الدولــة.
وفــي اإلطــار نفســه ،اعتقلــت الســلطات الناشــطة الحقوقيــة ابتســام الصائــغ ،والناشــط محمد
خليــل الشــاخوري ،واتهمتهمــا بإنشــاء مركــز حقوقــي مــع الناشــط الشــاب رضــي صالــح
القطــري ،وتورطهــم فــي قضايــا إرهابيــة .وقــد نفــت الصائــغ االتهامــات أمــام النيابــة العامــة،
وســط تســريبات تفيــد بتعرضهــا مــع كل مــن الشــاخوري والقطــري للتعذيــب الوحشــي.
كمــا دفعــت الســلطات البحرينيــة مجلســي الشــورى والنــواب إلــى إقــرار قانــون م ّوحــد
لألحــوال الشــخصية أثــار جــدال لســنوات طويلــة ،وقــد ع ّبــر كبــار علمــاء الطائفــة الشــيعية
عــن رفضهــم للقانــون كونــه مخال ًفــا ألحــكام المذهــب الشــيعي ،إضافــة لعــدم وجــود أي
ضمانــات بشــأنه.
مــن جانبــه ،قــال المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان زيــد بــن رعــد إن الســلطات البحرينيــة
تســتغل عنــوان مكافحــة اإلرهــاب لتضييــق الخنــاق علــى المطالبيــن بالديمقراطيــة ،فــي
حيــن اكتفــت الســلطات األمريكيــة بالتعبيــر عــن خيبــة أملهــا بشــأن الحكــم علــى الناشــط
الحقوقــي نبيــل رجــب ،وطالبــت باإلف ـراج عــن ابتســام الصائــغ ،مــن دون ضغــوط حقيقيــة
علــى الســلطات البحرينيــة التــي وقعــت عقـ ًدا لشـراء أســلحة مــن شــركة أمريكيــة بمبلــغ 22
مليــون دوالر ،أمــا بريطانيــا فأصــدرت تقريـ ًرا منحــازًا عــن األوضــاع الحقوقيــة فــي البحريــن،
نــال إعجــاب الســلطات البحرينيــة.
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يوليو
 1يوليو
ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة يبحــث أزمــة قطــر مــع الرئيــس الروســي
فالدميــر بوتــن

 4يوليو
اعتقال الناشطة احلقوقية ابتسام الصائغ والناشط حممد الشاخوري

 5يوليو
مراسلون بال حدود تقول إن إغالق الوسط نهاية للصحافة املستقلة يف البحرين

 6يوليو
زيــد بــن رعــد يقــول إن البحريــن تســتغل مكافحــة اإلرهــاب لتضييــق اخلنــاق علــى
الدميقراطيــة
صحيفــة مملوكــة مــن اإلخــوان املســلمني ترفــض الهجــوم علــى اجلماعــة وتذكــر
مبواقفهــا الداعمــة للعائلــة احلاكمــة

 7يوليو
وزيــر خارجيــة قطــر يقــول إن نشــاط اإلخــوان املســلمني يف البحريــن يكشــف عــن
معايــر مزدوجــة

 8يوليو
جماعــة ســلفية يف البحريــن تطالــب بتحويــل مســجد للطائفــة الشــيعية إىل منطقــة
أمنيــة
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 10يوليو

الســجن ســنتني لنبيــل رجــب بتهمــة إجــراء مقابــات تلفزيونيــة واألمم املتحــدة تطالــب
باإلفــراج عنــه فــورا

 12يوليو
الربملــان يقــر امليزانيــة بعجــز يفــوق  2.5مليــار دينــار ويقــر قانــون األحــوال الشــخصية
املوحــد

 16يوليو
العشــرات يتظاهــرون للتنديــد بإصــدار قانــون لألســرة خمالــف للفقــه الشــيعي
بحســب بيــان لكبــار علمــاء البحريــن

 19يوليو
ملــك البحريــن يصــادق علــى قانــون األحــوال الشــخصية وميزانيــة الدولــة ويفــض
انعقــاد الربملــان

 20يوليو
اخلارجية الربيطانية تثني يف تقريرها السنوي على اإلصالحات يف البحرين

 22يوليو
جنــل وزيــر الداخليــة يقــدم أوراق اعتمــاده ســفريًا للمنامــة يف واشــنطن للرئيــس
األمريكــي

 23يوليو
احتاد النقابات :األنباء الغامضة عن رفع سن التقاعد تثري القلق والهواجس
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 25يوليو
قــوة دفــاع البحريــن توقــع عقــدًا لألســلحة بقيمــة  22مليــون دوالر مــع شــركة لوكهيــد
مارتــن األســلحة

 26يوليو
إحالــة  60شــخصًا للمحاكمــة بتهمــة تأســيس خليــة ومقتــل الضابــط هشــام
احلمــادي يف البــاد القــدمي

 30يوليو
الزعيــم العراقــي الســيد مقتــدى الصــدر يــزور الســعودية ويلتقــي ويل العهــد حممــد
بــن ســلمان
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أغسطس
س  2017دخ ـ ل حصــا ر منــز ل آي ـ ة الل ـ ه الشــي خ عيس ـ ى قاســم  ،أكب ـ ر زعيــم دينــي
ف ـ ي أغســط 
ك يــده ،سلســل ة
فــي البــاد  ،شــهر ه الرابــع  ،فيمـ ا واصـ ل جهــا ز األمـ ن الوطنــي  ،الــذ ي أطلـ ق الملـ 
ت والتعذيــب .وأضيــف المستشــار القانونــي إبراهيــم ســرحان إلــى قائمــة الذيــن
االســتدعاءا 
تعرضــوا للتعذيــب فــي الجهــاز.
ب الوحشـ ي الذ ي
ف فيهـ ا عـ ن حجـ م التعذيـ 
ســرحان أدلـ ى بشــهاد ة مدويّـ ة وغيـ ر اعتياديـ ة كشـ 
ض لـ ه بســبب مقابلــة تلفزيونيــة علــى قنــاة المياديــن حــول الهجــوم الدمــوي الــذي شــنته
تعــر 
قــوات النظــام علــى المعتصميــن في الــدراز وراح ضحيته  5شــهداء ومئات المصابيــن والمعتقلي ن.
ف المــوت ” الــذي
ت حقوقيـ ة بحرينيـ ة تقريـ ر ”غــر 
ث منظمــا 
ت ثــا 
إزاء تلــك الممارســات  ،أصــدر 
يوثــق التعذيــب فــي جهــاز األمــن الوطنــي فــي المجمــع األمنــي بالمحــرق ،وحظــي التقريــر
باهتمــام إعالمــي واســع .وتعليقــا علــى مــا تضمنــه مــن شــهادات الضحايــا اعتبــرت الحكومــة أن
التقريــر “جــزء مــن المؤامــرة التاريخيــة القطريــة”.
وضمــن ســياق الخالفــات مــع قطــر ،بثــت تلفزيــون البحريــن تســجيالت لمكالمــات جــرت بيــن
زعيــم المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان ورئيــس وزراء قطــر وزيــر الخارجيــة حمــد بــن جاســم آل
ثانــي ،تعــود للعــام  ،2011ورغــم أن الطرفيــن كانــا يبحثــان مخرجا ســلميا لألزمــة مــارس  ،2011إال
أن الحكومــة وضعتهــا فــي إطــار “التخابــر مــع دولــة أجنبيــة”.
ك بعـ د
ت الدينيــة  ،وذلـ 
إلـ ى ذلــك  ،انتقـ د وزيـ ر الخارجيـ ة األميركـ ي ســج ل البحريـ ن فـ ي الحريــا 
ت الدينيـ ة ف ي العالــم  ،الذ ي تنشــر ه الخارجيـ ة األمريكيـ ة ك ل عام،
صــدو ر التقريـ ر الرســم ي للحريــا 
ت الديني ة.
ت المنامـ ة علـ ى الحريــا 
ويشــي ر إلـ ى التراجـ ع والتّضييـ ق الكبيـ ر الــذ ي تمارسـ ه ســلطا 
ونظــرت المحاكــم هــذا الشــهر فــي قضيــة  60شــخصا بينهــم أربــع نســاء متهمــون بمســاعدة
معتقليــن مــن الف ـرار مــن الســجن ومقتــل ضابــط فــي البــاد القديــم.
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أغسطس
 1أغسطس
إبراهيــم شــريف يقــول إن احتياطــي البحريــن مــن العملــة األجنبيــة مل يعــد يكفــي
وارداتهــا لشــهرين متتالــن

 3أغسطس
حتول املدخل الرئيسي للدراز إىل ”منطقة حمظورة“
وزارة الداخلية ّ

 8أغسطس
جهــاز األمــن الوطنــي اســتدعى نحــو  40ناشــطًا جميعهــم تعرضــوا للتعذيــب وســوء
املعاملــة (إحصائيــة)

 12أغسطس
ارتطام طائرة عسكرية أمريكية مبدرج مطار البحرين يؤدي إىل إغالقه

 13أغسطس
وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة يصل العراق يف زيارة غري معلنة

 14أغسطس
تظاهرات واشتباكات يف ذكرى استقالل البالد

 15أغسطس
وزير اخلارجية األمريكي يقول إن البحرين يجب أن تتوقف عن التمييز ضد الشيعة
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ابتســام الصائــغ مــن الســجن تصــف مــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب وحتــرش بـــ "البشــع"
وتدعــو العــامل للتحــرك لعــدم تكــراره

 16أغسطس
تلفزيــون البحريــن يبــث مكاملــات مســجلة بــن حمــد بــن جاســم آل ثــاين والشــيخ علــي
ســلمان

 19أغسطس
متظاهرون يف البحرين ينددون باحلرب السعودية على اليمن ويطالبون بوقفها

 21أغسطس
اإلقامــة اجلربيــة علــى آيــة اهلل قاســم تدخــل شــهرها الرابــع والســلطات تضــع حواجــز
اســمنتية حــول منزلــه

 22أغسطس
 3منظمــات تصــدر تقريــرًا عــن التعذيــب فيمــا وصفتــه "غــرف املــوت" يف جهــاز األمــن
الوطني
بدء حماكمة  60متهمًا بينهم  4نساء يف قضية تهريب معتقلني من سجن جو

 25أغسطس
احملامــي إبراهيــم ســرحان يفيــد بتعرضــه لتعذيــب وحشــي بعــد تصريحــات لقنــاة
املياديــن

 28أغسطس
عائلــة زعيــم حركــة حــق األســتاذ حســن مشــيمع قلقــة علــى صحتــه وتؤكــد أن آخــر
فحوصــات أجريــت لــه قبــل عــام
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 29أغسطس
مديــر قنــاة العــرب جمــال خاشــقجي يقــول إن اختيــار البحريــن الســتضافة القنــاة كان
خطـ ًـأ

 31أغسطس
احلكومــة تؤجــل حتــى أبريــل املقبــل قــرار رفــع رســوم الســجالت التجاريــة قبــل يــوم
مــن دخولــه ح ّيــز التنفيــذ
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سبتمبر
فــي ســبتمبر  ،2017واصلــت منظمــة العفــو الدوليــة ترســيخ صــورة النظــام القمعــي علــى
المســتوى العالمــي ،فبعــد تقريــر “غــرف المــوت” الــذي أصدرتــه منظمــات حقوقيــة بحرينيــة
الشــهر الفائــت ،نجــح تقريــر منظمــة العفــو الدولية المعنــون بـــ “ال أحد يســتطيع حمايتكم” في
توثيــق ممارســات النظــام القمعيــة القاســية بحــق النشــطاء والحقوقييــن والمواطنين بشــكل عام.
المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان ّ
دق مــن جانبــه جــرس اإلنــذار حــول الوضــع فــي البحريــن
خــال مراجعــات فــي مجلــس حقــوق اإلنســان حــول تنفيــذ الحكومــة لتوصيــات المجلــس ،إال أن
الــرد الرســمي بقــي علــى حالــه مــن التعنــت والنفــي المجانــي الــذي تكذبــه األفعــال الوحشــية
لألجهــزة األمنيــة.
وكانــت أبــرز األفعــال االســتدعاءات المتتاليــة لعــدد كبيــر مــن النشــطاء واإلعالمييــن ،وترافــق ذلك
مــع إضـراب عــام للســجناء وممارســة إدارة الســجن عقوبات قاســية بحقهــم وتركهــم يقتربون من
المــوت دون أدنــى تجــاوب مــن قبــل اإلدارة التابعــة لــوزارة الداخلية.
سياسـيًّا اســتمر االنفتــاح األمريكــي علــى النظــام ،وتــم اإلعــان عــن صفقــة ضخمــة لبيــع طائـرات
عســكرية أمريكيــة للبحريــن ،وهــو األمــر الــذي وصفــه الصحافــي األمريكــي كريســتوف بأنــه
سيســاهم فــي ازديــاد القمــع فــي البحريــن ،وهــو مــا حــدث فعـ ًـا.
ملــك البحريــن قــام بتغييــر رئيــس جهــاز األمــن الوطنــي حيــث أعــاد نائــب وزيــر الداخليــة اللــواء
عــادل الفاضــل إلــى رئاســة الجهــاز ،وتعييــن طــال بــن محمــد آل خليفــة نائ ًبــا لوزيــر الداخليــة.
اســتمر الملــك أيضً ــا فــي سياســة خطيرة عبــر التقرب مــن الكيان االسـرائيلي ،وتســريب تصريحاته
كونــه يعــارض مقاطعة إسـرائيل.
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سبتمبر
 2سبتمبر
احتجاجات تعم خمتلف مناطق البحرين يف عيد األضحى املبارك

 6سبتمبر
خــراء األمم املتحــدة يطالبــون البحريــن بتوضيحــات بشــأن املعتقلــن مــن عائلــة
الناشــط الوداعــي

 7سبتمبر
العفــو الدوليــة تصــدر تقريــرًا مفصــ ًا عــن األوضــاع يف البحريــن :ال أحــد يســتطيع
حمايتكــم

 9سبتمبر
املعتقلــون يف ســجن جــو املركــزي يبــدأون إضرابــً مفتوحــً عــن الطعــام للمطالبــة
باحــرام حقوقهــم األساســية
اخلارجية األمريكية توافق على صفقة أسلحة للبحرين بقمة  3.8مليار دوالر

 11سبتمبر
املفـ ّـوض الســامي حلقــوق اإلنســان زيــد بــن رعــد يحــذّ ر يف افتتــاح الــدورة  36مــن
خطــورة األوضــاع يف البحريــن

 12سبتمبر
ملــك البحريــن يع ّيــن مــن جديــد عــادل الفاضــل رئيســً جلهــاز األمــن الوطنــي و ُيع ّيــن
الرئيــس الســابق طــال بــن حممــد نائبــً لوزيــر الداخليــة
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 15سبتمبر

مرضــى ســكر مضربــون عــن الطعــام يتهددهــم اخلطــر والســلطة تضغــط علــى
الســيد جميــد املشــعل إلقنــاع الســجناء بفــك اإلضــراب

 16سبتمبر
حتول حميط منزل آية اهلل قاسم إىل منطقة حمظورة
السلطات األمنية ّ

 17سبتمبر
قــوات تابعــة للداخليــة تعتــدي علــى مظاهــر موســم عاشــوراء يف مناطــق متفرقــة
مــن البــاد
صحيفــة إســرائيلية :ملــك البحريــن يديــن مقاطعــة إســرائيل ويقــول إن رعايــاه لهــم
احلــق يف زيــارة تــل أبيــب

 21سبتمبر
البحريــن ترفــض يف ردهــا الرســمي علــى مراجعــة ملفهــا يف جملــس حقــوق
اإلنســان تنفيــذ  36توصيــة مقدمــة مــن اجمللــس

 22سبتمبر
الرئيــس اإليــراين حســن روحــاين يقــول إن أزمــات البحريــن وســوريا واليمــن ليــس لهــا أي
حــل عســكري

 23سبتمبر
منــع إحيــاء عاشــوراء يف ســجن احلــوض اجلــاف يتســبب يف هتافــات وإضــراب عــن
الطعــام
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 26سبتمبر
وفــاة الربوفيســور حممــود شــريف بســيوين رئيــس اللجنــة البحرينيــة املســتقلة
لتقصــي احلقائــق
ملــك الســعودية ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود مينــح الســعوديات حــق قيــادة
الســيارة

 28سبتمبر
حمــد بــن عيســى يصــدر  3مراســيم ملكيــة ينــص أحدهــا علــى الســجن املؤبــد بحــق
املــدان يف متويــل اإلرهــاب

 29سبتمبر
ريا للواليــات املتحــدة
جملــس الشــيوخ األمريكــي يصــادق علــى جســن ســيبرييل ســف ً
يف البحريــن

 30سبتمبر
عشــرات اآلالف يحيــون يف املنامــة ذكــرى عاشــوراء والشــيخ حســن الديهــي يلقــي
اخلطــاب الســنوي
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أ كتوبر
دخلــت البحريــن مرحلــة جديــدة بعــد تدشــين الســلطة مرحلــة المحاكمــات العســكرية .بــدأ
القضــاء العســكري أكتوبــر  2017بمحاكمــة مجموعــة مــن المواطنيــن وجهــت لهــم النيابــة
العســكرية تهمــا مــن بينهــا القيــام بعمليات اغتيــال بعــد اختفائهم قســريا لقرابة العــام وتعرضهم
للتعذيــب والصعــق بالكهربــاء.
سياســيا ،أجهــزت الســلطات علــى العمــل العلنــي بشــكل كامل بعــد أن قـ ّررت محكمة االســتئناف
تأييــد الحكــم بحـ ّـل جمعيــة وعــد ،الجنــاح الثانــي فــي المعارضة بعــد جمعيــة الوفاق التــي حلّتها
الســلطات فــي يوليو مــن العــام .2016
وشـ ّنت الســلطات حملــة مداهمــات واعتقــاالت قاســية في عــدد من المناطــق ،وقالت إن شــرطيًا
قُ ِتــل فــي تفجير قــرب منطقــة جدحفص.
مــن جانــب آخــر ،أفرجــت الســلطات عــن الناشــطة الحقوقيــة ابتســام الصايــغ والناشــطين رضــي
القطــري ،ومحمــد خليــل الشــاخوري .وفــي موقــف مفاجــئ ،اعتقلــت نجــم منتخــب كــرة القــدم
الســابق حمــود ســلطان ،وأفرجــت عنــه بعــد ســاعات مــن اعتقالــه ،فــي حيــن تمت تنحية ســعيد
محمــد الفيحانــي مــن رئاســة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بعــد الفشــل الذريــع الــذي
ُم ِنيــت بــه المؤسســة فــي عهــده.
رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد بــن جاســم آل ثانــي قــال فــي تصريحــات لتلفزيــون بــاده إن
الوســاطة القطريــة التــي تمــت لتســوية النـزاع فــي البحريــن العــام  2011تمت بطلب مــن أمريكا
وبعلــم ملــك البحرين.
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أ كتوبر
 2أكتوبر
إصابة العشرات خالل تفريق متظاهرين حاولوا الوصول لدوار اللؤلؤة

 4أكتوبر
معتقــات يضربــن عــن الطعــام احتجاجــً علــى فــرض إدارة الســجن قيــودًا متنــع اللقــاء
املباشــر خــال الزيــارات

 6أكتوبر
أستاذ بجامعة البحرين يسخر من اإلمام الثاين عشر للشيعة

 8أكتوبر
اعتقاالت تطال عددًا من األطفال وأنباء عن تعرض بعضهم للتعذيب

 11أكتوبر
املعتقــل حممــد جــواد برويــز التقــى عائلتــه "اســتثنائيًا إلبالغهــا وصيتــه مــع تقدمــه
يف الســن وتدهــور صحتــه
إبراهيــم شــريف يحــذّ ر مــن أن البحريــن اقرتبــت مــن احلالــة اليونانيــة مــع تدهــور
األوضــاع املاليــة

 13أكتوبر
احلكومــة خصصــت  68مليــون دينــار جلهــاز األمــن الوطنــي املتــورط يف تعذيــب
معتقلــن (أرقــام)
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 14أكتوبر

ترحــب إىل جانــب الســعودية وإســرائيل باســراتيجية الرئيــس األمريكــي دونالــد
البحريــن ّ
ترامــب يف التعامــل مــع إيــران

 17أكتوبر
إجــراء عمليــة يف األعضــاء التناســلية للطفــل مهــدي مفتــاح بعــد أيــام مــن اعتقالــه
وتعرضــه للتعذيــب

 18أكتوبر
البحرين متنع جمعية وعد من إقامة ندوة مناصرة للقضية الفلسطينية

 21أكتوبر
إدارة ســجن جــو تقطــع امليــاه عــن املرافــق الصحيــة بعــد إضــراب معتقلــن عــن
الطعــام للمطالبــة باحــرام حقوقهــم األساســية

 22أكتوبر
اإلفراج عن نشطاء حقوقيني بينهم الناشطة ابتسام الصائغ
ســلطات املطــار حتقــق مــع حــارس املرمــى الســابق حمــود ســلطان علــى خلفيــة
زيارتــه قطــر

 23أكتوبر
القضــاء العســكري يعقــد أوىل جلســاته حملاكمــة مدنيــن بتهمــة اســتهداف قــوة
دفــاع البحريــن
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 25أكتوبر
رئيــس وزراء قطــر يؤكــد يف لقــاء تلفزيــوين أن الوســاطة القطريــة متــت بطلــب أمريــكا
وعلــم ملــك البحريــن

 26أكتوبر
حمكمة االستئناف تؤيد حل جمعية وعد وتصفية ممتلكاتها

 28أكتوبر
مقتل شرطي وإصابة  8يف انفجار قنبلة يف جدحفص

 29أكتوبر
تنحية ماجد الفيحاين عن رئاسة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 30أكتوبر
أحــكام بالســجن املؤبــد بحــق نشــطاء مت اتهامهــم بتشــكيل خليــة إرهابيــة (قــروب
البســطة) علــى تطبيــق احملادثــات الواتــس اب.

 31أكتوبر
ملك البحرين يوجه لفرض تأشريات دخول على القادمني من قطر.
إبعاد املواطن إبراهيم كرميي إىل العراق بعد انتهاء حمكوميته
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نوفمبر
شــهد شــهر نوفمبــر  2017توتـ ًرا خطيـ ًرا مــع االنتكاســة الصحيــة التــي مــر بهــا المرجــع الشــيعي
فــي البحريــن الشــيخ عيســى قاســم ،وهــو تطــور دفــع آالف البحرينييــن إلى النــزول إلى الشــوارع
فــي تظاهـرات ســلمية احتجا ًجــا علــى فــرض اإلقامــة الجبريــة علــى الشــيخ قاســم حيــث تحاصــر
قــوات النظــام منزلــه منــذ  23مايــو  ،2017واحتجا ًجــا علــى منعــه مــن الحصــول علــى العــاج
بحرية.
حريــق هائــل اندلــع فــي خــط أنابيــب نفــط فــي منطقــة بــوري ،تســبب فــي إيقــاف إمــدادات
النفــط مــن الســعودية للبحريــن .بعــد ســاعات مــن الحــادث أعلــن وزيــر الداخليــة راشــد بــن
عبداللــه آل خليفــة أن الحريــق نجــم عــن تفجيــر إرهابــي علــى صلــة بإيـران التــي وصفــت تلــك
االتهامــات بـــ “الصبيانية المكــررة”.
كمــا قامــت دولــة الكويــت التــي كان يُنظَر إليها دائ ًمــا على أنهــا ذات دور إيجابي ،باعتقال شــابين
بحرينييــن مقيميــن فــي الكويــت بشــكل مفاجــئ ،وســلمتهما للحكومــة البحرينية المعــروف عن
أجهزتهــا األمنيــة ممارســة التعذيــب على نطاق واســع.
ومــن جانــب آخــر ،زار ولــي العهــد النائــب األول لرئيــس الــوزراء ســلمان بــن حمــد آل خليفــة،
الواليــات المتحــدة األميركيــة حيــث قابــل الرئيــس األمريكــي وعــد ًدا مــن كبــار الــوزراء ،وعقــد
صفقــات عســكرية بقيمــة  9مليــارات دوالر ،كمــا جـ ّدد اتفاقيــة التعــاون العســكري مــع الواليــات
المتحــدة لمــدة  15عا ًمــا.
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نوفمبر
 1نوفمبر
النيابــة العامــة حتقــق مــع أمــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان علــى خلفيــة
االتصــاالت التــي متــت يف  2011بينــه وبــن رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد بــن جاســم

 2نوفمبر
حظر النشر يف أول قضية يحاكم فيها القضاء العسكري مدنيني

 5نوفمبر
بــأراض قطريــة يف تصعيــد لألزمــة
البحريــن تقــول إنهــا متلــك احلــق يف املطالبــة
ٍ
السياســية بــن البلديــن
اعتقال أمراء منافسني لويل العهد السعودي حممد بن سلمان بتهم الفساد

 9نوفمبر
مداهمة مقر جمعية التوعية اإلسالمية يف الدراز

 10نوفمبر
حريــق هائــل بعــد انفجــار خــط أنابيــب يف بــوري قالــت وزارة الداخليــة إنــه جنــم عــن
حــادث إرهابــي

 12نوفمبر
إيــران تصــف االتهامــات املوجهــة لهــا بالوقــوف وراء حادثــة خــط األنابيــب بـــ "االتهامــات
الصبيانيــة املكررة"
الســفري األمريكــي اجلديــد جســن ســيبرييل يقــدم أوراق اعتمــاده لوزيــر اخلارجيــة
خالــد بــن أحمــد آل خليفــة
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النيابــة العامــة تعلــن إحالــة أمــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان للمحاكمــة بتهمة
التخابــر مــع إيران

 17نوفمبر
اإلفراج عن السيد أحمد املاجد بعد  5سنوات من السجن

 18نوفمبر
احملكوم باإلعدام ماهر اخلباز يتعرض للضرب يف السجن

 19نوفمبر
البحريــن تدعــو العــراق إىل اإلســراع يف انعقــاد اللجنــة املشــركة وقلــق يف بغــداد مــن
جتنيــس املنامــة بعثيــن

 20نوفمبر
األعلــى للصحــة يعلــن عــن توجهــه لفــرض رســوم جديــدة علــى املواطنــن مقابــل
الــدواء ومراجعــة االستشــاريني

 22نوفمبر
االســتئناف تؤيــد الســجن عامــن للناشــط احلقوقــي البــارز نبيــل رجــب علــى خلفيــة
مقابــات تلفزيونيــة

 23نوفمبر
الــدول األربــع التــي تقاطــع قطــر تضــع الشــيخ حســن ســلطان ضمــن قائمــة إرهــاب
تضــم اجملاهديــن الصوماليــن ومنظمــات إرهابيــة
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 24نوفمبر
عبداللطيــف احملمــود يقــول إنــه أنهــى عالقتــه بـــ "احتــاد املســلمني" بعــد أقــل مــن
يــوم علــى تصنيفــه تنظيمــً إرهابيــً

 26نوفمبر
تدهور صحة آية اهلل الشيخ عيسى قاسم وطبيب يؤكد حاجته للعالج الفوري

 27نوفمبر
أمــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان ميتنــع عــن حضــور أوىل جلســات حماكمتــه
املتهــم فيهــا بـــ "التخابــر مــع قطــر"

 28نوفمبر
ســفارة البحريــن يف واشــنطن تقــر بوضــع آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم حتــت
اإلقامــة اجلربيــة

 29نوفمبر
السلطات الكويتية تعتقل بحرينيني اثنني وتسلمهما للمخابرات
ويل العهد سلمان بن حمد يصل واشنطن للقاء الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 30نوفمبر
الرئيــس األمريكــي يعلــن خــال لقائــه ويل العهــد أن البحريــن وقعــت صفقــات بـــ 9
مليــارات دوالر مــع بــاده
اآلالف يتظاهرون يف البحرين تنديدًا بحرمان آية اهلل الشيخ عيسى قاسم من العالج
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ديسمبر
اختــارت العائلــة الحاكمــة فــي البحريــن أن تنهــي عــام  2017كمــا بدأته ،باإلعــدام ورائحــة الموت.
فقــد أصــدرت محكمــة عســكرية أول أحكامهــا بعــد تعديــل الدســتور وقانــون القضــاء العســكري،
بإعــدام ســتة مواطنيــن بينهــم خمســة مدنيين وجندي عســكري ينتمــي للجيش البحرينــي ،وذلك
بعــد أن اتهمتهــم مخابـرات الجيــش بالتخطيــط الغتيــال قائد الجيــش خليفة بن أحمــد آل خليفة.
الضغــوط اســتمرت للســماح للزعيــم الدينــي األعلــى فــي البــاد آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم،
الــذي تحاصــر الســلطات األمنيــة منزلــه وتفــرض عليــه إقامــة جبريــة ،بالعــاج .وبعــد ضغــوط
محليــة وأخــرى دوليــة دخــل للمستشــفى الدولــي وأجــرى عمليــة جراحيــة وخــرج فــي وقــت
قصيــر جــدا ً ،ليعــود لمنزلــه تحــت اإلقامــة الجبريــة مجــد ًدا.
وفــي  9ديســمبر زار وفــد مــن جمعيــة محســوبة علــى الســلطة إلــى مدينــة القــدس المحتلــة
وذلــك بعــد قـرار الرئيــس األمريكــي ترامــب االعتـراف بالقــدس عاصمــة إلسـرائيل مما تســبب في
ضجــة شــعبية كبيــرة ،جمعيــة “هــذه هــي البحريــن” التي تأسســت لتلميع صــورة الســلطات في
المحافــل الخارجيــة عاشــت إربــاكاً ،خصوصـاً بعــد المســيرات الشــعبية المنــددة بزيارتهــم إلــى
“اسـرائيل” ،وبعــد عــودة الوفــد إلــى البحريــن ،نظمــت الجمعيــة احتفــاالً بمناســبة عيــد الجلوس
وجــرت االحتفاليــة تحــت رعايــة الملــك ممــا شــكل غطــاءا ً سياســياً للجمعيــة.
فــي عيــد الشــهداء  18ديســمبر خرجــت تظاهـرات فــي مناطــق متفرقــة مــن البحريــن ،وأطلقت
قــوات النظــام الغــازات المســيلة للدمــوع والرصــاص اإلنشــطاري على المحتجين .وشــهد ديســمبر
كغيــره مــن أشــهر العــام  2017اعتقاالت واســعة.
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ديسمبر
 1ديسمبر
استمرار االحتجاجات املطالبة بالسماح آلية اهلل الشيخ عيسى قاسم بالعالج

 4ديسمبر
نقل آية اهلل قاسم للعالج يف مستشفى البحرين الدويل

 5ديسمبر
حممــد بــن مبــارك يــرأس الوفــد البحرينــي إىل قمــة جملــس التعــاون اخلليجــي بعــد
مقاطعــة امللــك للقمــة علــى خلفيــة األزمــة مــع قطــر

 6ديسمبر
النيابــة العامــة حتيــل معتقلــن مــن اعتصــام الــدراز إىل احملاكمــة وتتهــم أحدهــم
مبحاولــة دهــس شــرطي
الرئيــس األمريكــي يعــرف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل وانــدالع احتجاجــات شــعبية
واجهتهــا الســلطات البحرينيــة بالقــوة

 7ديسمبر
أربعــة خــراء يف األمم املتحــدة يطالبــون بعــاج آيــة اهلل قاســم دون ضغــوط ورفــع
اإلقامــة اجلربيــة املفروضــة عليــه

 8ديسمبر
الشــيخ عيســى قاســم خضــع جلراحــة عاجلــة يــوم اجلمعــة يف مستشــفى ابــن
النفيــس باملاحــوز

عبارلا مسقلا

326
 9ديسمبر

وفــد بحرينــي رســمي يــزور إســرائيل وينقــل رســالة ســام مــن امللــك بعــد يومــن مــن
إعــان ترامــب القــدس عاصمــة للكيــان.

 10ديسمبر
آيــة اهلل قاســم يعــود لإلقامــة اجلربيــة بعــد خضوعــه بعــد يــوم مــن خضوعــه لعمليــة
جراحيــة

 12ديسمبر
أربــع منظمــات حقوقيــة تصــدر تقريــرا عــن فــض اعتصــام الــدراز بالقــوة وتقــول إنــه
"جرميــة خــارج التغطيــة"

 14ديسمبر
صحيفــة إســرائيلية :رجــال أعمــال إســرائيليون ســيزورون البحريــن يف املرحلــة الثانيــة
مــن التطبيــع

 18ديسمبر
قوات النظام تطلق الرصاص اإلنشطاري على احملتجني يف ذكرى عيد الشهداء

 19ديسمبر
اعتقال  8مواطنني يف إطار سلسلة اعتقاالت واسعة جرت خالل شهر ديسمرب

 20ديسمبر
ً
صاروخــا باليســت ًيا باجتــاه قصــر اليمامــة يف
البحريــن تديــن إطــاق اجليــش اليمنــي
الريــاض
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وزيــر خارجيــة البحريــن يقــول إن القــدس قضيــة جانبيــة عشــية التصويــت يف األمم
املتحــدة علــى اعــراف ترامــب باملدينــة املقدســة عاصمــة إلســرائيل

 25ديسمبر
احملكمــة العســكرية تقضــي بإعــدام  6والســجن  7ســنوات لســبعة آخريــن يف قضية
التخطيــط الغتيــال قائــد اجليش

 27ديسمبر
املؤبد لـ  10وإسقاط اجلنسية عن  11مواطنًا يف قضية “مستودع النويدرات”

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

