
ــا  منــذ اليــوم األول، إذ أعلنــت الســلطات  العــام  2017 كان دموًي
ــا  ــم رض ــجناء بينه ــو 10 س ــرار نح ــال ف ــرطي  خ ــل ش ــن مقت ع
عــام. مائــة  مــن  ألكــر  بالســجن  عليــه  احملكــوم   الغســرة 

وإثــر عمليــة الفــرار، مت إقصــاء مديــر ســجن جــو وعــدد مــن 
اعتقــاالت  حملــة  الداخليــة  وزارة  لتطلــق  الســجن  مســؤويل 
معتقــًلا.  45 حــوايل  إىل  فيهــا  املعتقلــن  عــدد  وصــل   كبــرة 
علــى  التمييــز  حمكمــة  صادقــت  الّثــاين،  يناير/كانــون   9 ويف 
إعــدام ثاثــة معتقلــن هــم عبــاس الســميع، وعلــي الســنكيس، 
إماراتــي  ضابــط  بقتــل  ُأدينــوا  قــد  كانــوا  مشــيمع،  وســامي 
ــذ احلكم  وشــرطين اثنــن أحدهمــا باكســتاين، واآلخــر مينــي، وُنفِّ
الثــاين. اجلماهــر  يناير/كانــون   15 الثاثــة فجــر  الّشــبان  بحــق 
 البحرينيــة خرجــت للتعبر عن غضبها الّشــديد إزاء  تنفيذ احلكم.

صبــغ هــذا اإلعــدام شــهر ينايــر، ويف وجــه التظاهرات احلاشــدة 
للّشــعب البحرينــي، كان رد احلكومــة قاســًيا  فشــّنت حملــة 
امُلَنــددة  الدوليــة  املواقــف  تتالــت  حــن  يف  وحشــية،  قمــع 
ــة  ــاطة عراقي ــة إن وس ــادر معارض ــت مص ــدام، وقال ــذا األع به
جــرت يف اللحظــات األخــرة إلقنــاع رئيــس وزراء االمــارات حممــد 
بالتنــازل والطلــب مــن حكومــة املنامــة  بــن راشــد املكتــوم 
الوســاطة. هــذه  رفــض  إنــه  إال  االعــدام،  حكــم  تنفيــذ   وقــف 

النظــام البحرينــي مل يتــوّرع عــن اســتهداف أهــايل الشــهداء 
فأصــدرت حماكمــه حكًمــا بالســجن عاًمــا ضــد والــدة الشــهيد 
علــي مشــيمع، وحكمــً آخــر بالســجن ملــدة ثــاث ســنوات ضــد 
ــد الشــهيد علــي الشــيخ. ــد الشــهيد حممــود أبوتاكــي ووال  وال

أمنيــة  قــوات  هاجمــت  الثــاين،  يناير/كانــون   26 فجــر  وعنــد 
بلبــاس مــدين املعتصمــن عنــد منــزل آيــة اهلل الشــيخ عيســى 
إىل  أّدى  مــا  ضدهــم،  احلــّي  الرصــاص  واســتخدمت   ، قاســم 
رأســه  يف  برصاصــة  حمــدان  مصطفــى  الشــاب  إصابــة 
ــلمانية. ــفى الس ــزة يف مستش ــة املرك ــم العناي ــه  قس  ودخول

مقتــل  عــن  الســلطات  أعلنــت  الثــاين،  يناير/كانــون   29 ويف 
الضابــط هشــام احلمــادي يف منطقــة البــاد القــدمي. مــن جهــة 
أخــرى، قــال مصــدر إســرائيلي مــن تــل أبيــب إن الكيــان الصهيوين 
درب جمموعــة مــن قــوات مكافحــة الشــغب التابعــة للحكومــة 

ــة. البحريني

 شهر دموي بإعدام السلطات 
للسميع ومشيمع والسنكيس..
 ومقتل ضابط وشرطي

أحداث ووقائع شهر يناير 2016
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االستئناف تؤيد حبس الصحفي فيصل هيات 3 أشهر

تنفيذ  لوقف  عراقية  وساطة  رفض  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد 
إعدام 3 بحرينيني

بعد  التمييز  حمكمة  بدور  تشيد  اإلنسان”  حقوق  “مؤسسة 
أسبوعني من حكمها بإعدام ثالثة معتقلني

اعتقال 45 شخصا يف حملة واسعة أعقبت هروب معتقلني من 
“جو”

اخلارجية األمريكية قلقة من قرار حكومة البحرين إيقاف “الوسط 
أونالين”

“جامعة  لـ  األساس  حجر  تضع  البحرين  املالية  الضغوطات  رغم 
امللك حمد” الطبية يف باكستان

اشتباكات بني غاضبني على إعدام 3 نشطاء وقوات النظام لليوم 
الثاين على التوايل

لوالدي  سنوات  و3  مشيمع  علي  الشهيد  لوالدة  عاما  السجن 
الشيخ وأبو تاكي

التقرير السنوي للوطنية للحقوق خال من اإلشارة إىل حصار الدراز 
وحل الوفاق

البحرين تستنكر تصريحات األمم املتحدة املنتقدة لتنفيذ أحكام 
اإلعدام بحق 3 نشطاء سياسيني

رابطة الصحافة البحرينية ترصد 359 انتهاكا العام 2016

 3 إعدام  إعالن  بعد  البحرين  يف  االضطرابات  من  جديدة  موجة 
معارضني

مرسوم ملكي: العميد حسن البوعينني وكياًل لـ”األمن الوطني”

فصل مسعف من وزارة الصحة بعد قضائه شهرًا يف السجن 
بتهمة التجمهر

واشنطن تعرب عن قلقها من إعدام البحرين لثالثة سجناء انتزعت 
اعرتافاتهم حتت اإلكراه

البحرين متنح جهاز  لتوصيات جلنة بسيوين  يف خمالفة صريحة 
األمن الوطني صفة الضبطية القضائية

عائالت الشهداء الثالثة يستقبلون املعزين يف السنابس

بريطانية  منظمة  أطلقتها  عريضة  يوقعون  شخص  ألف   14
للمطالبة بوقف إعدام حممد رمضان

“رايتس ووتش” يف تقريرها السنوي 2017: البحرين عازمة على 
حرمان اجملتمع املدين من التنفس

البحرين تشعل الشموع حزنا على شهداء اإلعدام

وزير الداخلية يحيل 3 مسؤولني بينهم مدير سجن جو إىل النيابة 
على خلفية فرار معتقلني

إعدام  من  ساعات  بعد  األمريكي  السفري  يلتقي  الداخلية  وزير 
ثالثة معارضني

احلكم على 5 أخوة وأخوات بالسجن يف قضية اعتداء على قوات 
األمن

فيه  قتل  الذي  الديه  تفجري  يف  متهمني   3 بإعدام  باّتة  أحكام 
ضابط إماراتي وشرطيني آخرين

الدين  لرجلي  سنتني  من  بداًل  أشهر   6 السجن  االستئناف: 
الشيعيني الشهابي والزاكي

تأجيل حماكمة آية اهلل قاسم حتى 30 يناير للمرافعة

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تؤيد إعدام 3 نشطاء

غياب نبيل رجب عن أوىل جلسات حماكمته يف القضية اجلديدة 
املتهم فيها بـ “بث شائعات” على خلفية تصريحات تلفزيونية

أمام  التجمهر  بتهمة  سهوان  مهدي  للرادود  أشهر   6 السجن 
منزل آية اهلل قاسم يف الدراز

نائب أمني عام الوفاق يف خطاب تلفزيوين: جرمية اإلعدام سترتك 
ارتدادات سياسية وأمنية حادة

بسبب  السجن  من  عام  بعد  السماهيجي  الطبيب  عن  اإلفراج 
تغريدات تستنكر إعدام الشيخ النمر

 14 ثورة  اندالع  منذ  سياسيني  ملعارضني  إعدام  أول  البحرين: 
فرباير

السلطات تستدعي احلقوقية ابتسام الصايغ للتحقيق غدًا يف 
مركز شرطة احملرق

الداخلية: تواطؤ حراس سجن جو أدى لهروب السجناء

البحرين تقرر وقف العالوات السنوية ملوظفي احلكومة وتستثني 
العسكريني

ذمة  على  يومًا   15 رجب  احلقوقي  حبس  متديد  تقرر  النيابة 
التحقيق

إخالء سبيل إبراهيم شريف بعد التحقيق معه بشأن تغريدة

اجلنائية  والتحقيقات  يوما   117 منذ  معتقل  اختفاء  البحرين: 
ترفض تقدمي معلومات بشأنه

شاهد: املعتقل سيد علوي يتم نقله على كرسي متحرك بسبب 
التعذيب الشديد

العفو الدولية: البحرين على شفا أزمة ويجب أن تغري حكم اإلعدام 
بحق رمضان وموسى

 18 نحو  اعتقال  عن  تسفر  االثنني  فجر  منذ  مداهمات  حملة 
مواطنا من بني جمرة

 2 البحرين  متنح  خطة  بشأن  أسئلة  تواجه  الربيطانية  احلكومة 
مليون جنيه اسرتليني

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

يف  أشهر   3 قضائه  بعد  هيات  فيصل  الصحفي  عن  اإلفراج 
السجن بسبب تغريدة

جدية  شكوك  بحرينيني:   3 إعدام  من  مصدومة  املتحدة  األمم 
بشأن حصولهم على حماكمة عادلة

وزير إسرائيلي يقول إنه يقف وراء زيارة الوفد اليهودي للبحرين 
وعالج ابنة امللك يف إسرائيل

مقررة يف األمم املتحدة تصف إعدام البحرين 3 شبان بـ “القتل 
خارج إطار القانون”

هيومن رايتس ووتش حتذر من خطر اإلعدام الوشيك ملعتقلني 
اثنني انتزعت اعرتافاتهما حتت التعذيب

عند  غاز  قنابل  إطالق  بسبب  عينه  يف  طفل  إصابة  بالصور: 
مدرسة أوال اإلعدادية بسرتة

صدمة  الوطن:  شهداء  يف  يعزون  البحرين  يف  العلماء  كبار 
عنيفة هزت كل املشاعر

والرتبية  للمدارس...  الوصول  من  طلبة  متنع  التفتيش  نقاط 
تعدل مواعيد االمتحانات

3 من احملكومني باإلعدام يف قضية  زيارة غري جمدولة لعوائل 
مقتل الضابط اإلماراتي الشحي

أحكام تصل إىل السجن املؤبد لـ 12 متهمًا بتفجري يف كرانة

االستخبارات  ضلوع  إىل  يلمح  البحرينّي  األمن  جهاز  يف  مسئول 
الربيطانية يف تعقب الفاّرين من سجن جّو

اعتقال 46 شخصا خالل أسبوع واحلكم على 20 معتقال بالسجن 
236 عاما

مسؤولة هندية يف البحرين لبحث تأخر صرف رواتب مئات العمال 
ومقتل أحدهم بقنابل الغاز املسيل للدموع

إقرار امليزانية وتخفض  الرتقيات واحلوافز حلني  احلكومة توقف 
ميزانية العمل اإلضايف 50٪

الذين  الثالثة  حصول  عدم  من  قلقنا  عن  عربنا  األوروبي:  االحتاد 
أعدمتهم البحرين على حقهم يف حماكمة عادلة

احتجاجات متواصلة يف البحرين بعد أسبوع على إعدام 3 نشطاء

السابق  بريطانيا  وزراء  رئيس  يلتقيان  عهده  وويل  البحرين  ملك 
ديفيد كامريون

ختام  يف  اللؤلؤة  دوار  مشارف  على  واشتباكات  يتظاهرون  آالف 
عزاء 3 ناشطني اعدموا رميا بالرصاص

“الداخلية” تعلن عن هجوم مسلح على سجن جو أدى ملقتل أحد 
عناصرها وفرار 10 حمكومني

وثيقة حكومية بريطانية: البحرين أنفقت 16 ألف جنيه اسرتليني 
الستضافة نواب بريطانيني يف حوار املنامة

السلطات تسمح للوسط بالنشر اإللكرتوين جمددًا

معتقلني  هروب  حادثة  يف  قضى  الذي  اليافعي  تشييع  صور- 
مبشاركة السفري اليمني

اإلعالم متنع “الوسط” من النشر على اإلنرتنت حتى إشعار آخر

نايجل  احلقائق  لتقصي  املستقلة  البحرينية  اللجنة  عضو  وفاة 
روديل

وتتفق  شات  وسناب  وفيسبوك  تويرت  تلتقي  االتصاالت”  “تنظيم 
معها على حذف احملتوى غري الالئق

البحرين: إصابة شرطي يف إطالق نار مع توجه السلطات لتنفيذ 
حكم إعدام بحق 3 معارضني

وزير اخلارجية يصف تعيني ماتيس وزيرا للدفاع يف أمريكا بـ “النبأ 
العظيم”

األسبق  اإليراين  الرئيس  برحيل  يعزيان  عهده  وويل  البحرين  ملك 
رفسنجاين

عن  بالرتاجع  البحرين  تطالب  األمريكية  الصحفيني  حماية  جلنة 
قرارها مبنع “الوسط” من النشر إلكرتونيا
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مكافحة  قوات  من  جمموعة  دربت  أبيب  تل  إسرائيلي:  مصدر 
الشغب البحرينية

على  ستفرض  مالية  رسوم  عن  يعلن  للصحة  األعلى  رئيس 
املواطنني لقاء اخلدمات الصحية

أنباء عن مقتل ضابط يف البالد القدمي و”الداخلية” تغلق املنافذ 
املؤدية للمنطقة

“الوطنية حلقوق اإلنسان” تقول إن مصطفى حمدان أصيب يف 
تبادل إطالق نار وحجارة مع ملثمني

قوات مدنية تهاجم اعتصام الدراز وإصابة بليغة يف الرأس ألحد 
املعتصمني

واجلماهري  سلمية  األكفان  مسرية  الدقاق:  عبداهلل  الشيخ 
سرتدع نظام احلكم

حمدان  مصطفى  إصابة  يف  حتقق  إنها  تقول  العامة  النيابة 
ومقتل هشام احلّمادي

الصناعي  والتنفس  التخدير  حتت  حمدان  مصطفى  الشاب 
والرصاصة الزالت يف جمجمته

رضي املوسوي: حصار 20 ألف مواطن يف الدراز وضع ال إنساين ال 
يجوز أن يستمر إىل ما ال نهاية

وزارة العدل: الدولة يجب أن تتحقق من كل ما يتصل بـ “اخلمس”

صفقات  بتسهيل  متهم  التأمينات  لـ  مملوكة  شركة  عام  مدير 
وخسائر تصل لنصف مليون دينار

أبلغوا  الدراز  يف  املسّلحون  املدنيون  اعتقلهم  معتصمون 
عوائلهم باحتجازهم يف التحقيقات اجلنائية

منظمة العفو الدولية: مصري املعتقل البحريني علوي املوسوي 
جمهول

 2015 يف  باحلكومة  األجانب  املوظفني  رواتب  دينار  مليون   133
شملت بدل اغرتاب وعالوات حتسني معيشة

القانون  يد  الداخلية:  ووزير  بالرفاع  احلمادي  الضابط  تشييع 
ستطال مرتكبي اجلرمية

صور- تظاهرات واشتباكات يف مناطق متفرقة تنديدا بالهجوم 
على الدراز

البحرين عشية حماكمة آية اهلل قاسم: تظاهرات باألكفان وكبار 
العلماء يحذرون من “منزلقات مدمرة”

يناير   15 منذ  مستمر  جو  يف   10 مبنى  يف  املعتقلني  تعذيب 
بإشراف حممد عبداحلميد، وسعود ابو فالح
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