
بحلــول شــهر مــارس/آذار 2017، مل يهــدأ جنــون الســلطات 
تقدميهــا  عــن  العــدل   وزارة  أعلنــت  فقــد  البحرينيــة، 
امُلعارضــة. وعــد  جمعيــة  حلــّل  احملاكــم  إلحــدى   طلًبــا 

وتلــت ذلــك عاصفــة مــن القــرارات احلكوميــة بشــأن حصــول 
أي طالــب علــى بعثــة أو منحــة تدريــب بشــكل مباشــر عــن غــر 
طريــق الدولــة، وصــواًل إىل تأكيــد وزارة الرتبيــة والتعليــم بأنهــا 
ــة أو  ــر بعث ــا ع ــا صاحبه ــل عليه ــهادة حص ــأي ش ــرتف ب ــن تع ل
منحــة غــر ُمواَفــق عليهــا مــن قبــل احلكومــة. وتصــب هــذه 
القــرارات يف منحــى التضييــق علــى املتفوقــن الشــيعة الذيــن 
 باتــت الســلطات حترمهــم مــن البعثــات بشــكل واضــح ومتزايــد.

ــن رعــد، وهــو املفــوض الســامي  ــد ب مــن جهــة أخــرى، قــال زي
حلقــوق اإلنســان إن القمــع لــن يقضــي علــى مظــامل النــاس 
يف البحريــن، فــكان أن ردت احلكومــة عليــه، ووصفــت كالمــه بـــ 
»املزاعــم الزائفــة«، ويف شــهر مــارس/آذار أيًضــا،  مت اإلفــراج 
عــن الطبيــب علــي العكــري وذلــك بعــد قضائــه حكًمــا بالســجن 

ملــدة خمــس ســنن.

اجتاه السلطات  إىل حّل جمعية وعد 
وحصار حكومي للمتفوقن الشيعة

أحداث ووقائع شهر مارس 2017
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على  مطلوبني   3 بإيواء  متهم  ملدرس  سنوات   3 السجن  تأييد 
ذمة قضايا سياسية

أنه  ويبدو  اإلقليمية  االتصاالت  كل  أمام  يصد  النظام  الديهي: 
ذاهب إىل املزيد من التصعيد

واحملالت  واجملمعات  املؤسسات  جميع  ستلزم  احلكومة 
التجارية بوضع كامريات مراقبة مربوطة بالداخلية

البحرين: وقف سجن سيدة سنة كاملة حلني قضاء زوجها حكما 
مماثال

رئيس الربملان يوجه رسالة للمفوض السامي لزيارة البالد

الوزراء  رئيس  زيارة  من  قليلة  أيام  بعد  للدوحة  يصل  العهد  ويل 
لها

البالد  يف  السعودية  القوات  بقاء  ترفض  احتجاجات  البحرين: 
وتندد مبحاكمة آية اهلل قاسم

حول  معه  التحقيق  بعد  شريف  إبراهيم  سبيل  تخلي  السلطات 
تغريدات عن الشهيد عبداهلل العجوز

5 سنوات  العكري بعد قضائه  الدكتور علي  البحرين: اإلفراج عن 
يف السجن

وقوات  سهوان…  حممد  الشهيد  يشيعون  الغاضبني  آالف 
احلكومة تواجههم بقنابل الغاز

رئيس الوزراء وويل العهد يعرضان نتائج زياراتهما اخلليجية على 
امللك

على  اجلنسية  سحب  من  للغاية  قلقة  ووتش  رايتس  هيومن 
نطاق واسع واستمرار مالحقة رجال الدين الشيعة يف البحرين

مفوضية  ويدعو  املتحدة  األمم  عام  أمني  يلتقي  اخلارجية  وزير 
حقوق اإلنسان الحرتام سيادة البحرين

ناري  بطلق  مصاب  املاليل  أحمد  القارب  منت  على  من  املعتقل 
ومل تفصح “الداخلية” عن إصابته

حقوق  جملس  مع  الكامل”  “التعاون  إىل  البحرين  تدعو  سويسرا 
اإلنسان

اخلارجية األمريكية يف تقريرها السنوي عن حالة حقوق اإلنسان 
يف البحرين: تفاقم املشاكل واستمرار التمييز ضد الشيعة

مد أجل احلكم يف قضية آية اهلل قاسم حتى 7 مايو املقبل

سفري أملانيا يؤكد اعتقال بحريني بناء على مذكرة من اإلنرتبول 
ويوضح أنه الزال قيد التحقيق

أحد  رجل  تقبيل  رفض  أن  بعد  العرب  حكيم  حممد  علي  تعذيب 
حّراس احلوض اجلاف

عاجلوا  بالده:  انتقدت  دول  يهاجم  جنيف  يف  البحرين  ممثل 
خطابات الكراهية مبجتمعاتكم

هيومن رايتس ووتش ومنظمات دولية يف رسالة إىل جملس حقوق 
اإلنسان: على الدول األعضاء إصدار بيان مشرتك عن البحرين

“أمن الدولة” يعيد املعتقل أبو الفضل القشعمي لزنازينه وسط 
قلق من تعرضه للتعذيب

وزير اخلارجية يلتقي رئيس جملس النواب األمريكي ورئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية

كيلومرتات...   4 من  ألكرث  امتدت  البديع  شارع  ازدحام  طوابري 
ومدة االنتظار جتاوزت الساعتني

االحتاد األوروبي يقول إن وضع حقوق اإلنسان يف البحرين تدهور

احملاكم  مينح  دستوري  تعديل  على  يوافق  الشورى  جملس 
العسكرية سلطات واسعة

كان يخطط للقيام بعملية ضد الشيعة... نقل متهم باالنضمام 
إىل داعش للطب النفسي ومتديد حبسه 15 يوما

قدمته  بيان  بشأن  سويسرا  سفرية  تستدعي  اإلمارات  رويرتز: 
لألمم املتحدة عن حقوق اإلنسان يف البحرين

اخلارجية تهاجم املفوض السامي وتصف حديثه عن البحرين بـ 
»املزاعم الزائفة«

البحرين تطالب سويسرا بالتوقف عن إصدار بيانات تنتقد أوضاع 
حقوق اإلنسان وتزعم أنها متتلك “سجال مشرفًا يف هذا اجملال”

تعرض سيارات مشاركني يف ندوة بجمعية “وعد” للتخريب

معتقاًل   12 تعرض  خماطر  من  يزيد  اخلارجي  العامل  عن  العزل 
للتعذيب

البحرين ترحب بوضع اثنني من رعاياها على قائمة إرهاب أمريكية

يف  العهد  ويل  تواجد  أثناء  قطر  بأمري  اتصاال  أجرى  البحرين  ملك 
الدوحة

الداخلية: دورية أمنية تعرضت فجر اليوم إلطالق نار يف سلماباد

بتهمة  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  لبحريني  أشهر   6 السجن 
“ضرب شرطي”

البحرين: رئيس الوزراء يوجه إىل تقليص عدد الوزارات

آخر  على  عهده  وويل  وزرائه  رئيس  بحضور  يطلع  البحرين  ملك 
املستجدات األمنية

جتمهر  قضية  يف  سنوات   10 متهم  سجن  تؤيد  االستئناف 
باملنامة

بتهمة  أشهر   3 اخليف  جامع  إمام  حبس  تؤيد  االستئناف 
“التحريض على كراهية النظام”

بعد  بعائلته  اتصااًل  يجري  عباس  سيد  فاضل  سيد  املعتقل 
انقطاع دام 87 يوما

العفو الدولية تطالب ملك البحرين عدم املصادقة على تعديل 
دستوري يسمح للمحاكم العسكرية مبحاكمة املدنيني

اإلرهاب  قائمة  على  اثنني  بحرينّيني  تدرج  األمريكية  اخلارجية 
وتتهم إيران بدعم “سرايا األشرت”

وزارة العدل تطلب حل جمعية وعد وتتهما بـ “حتبيذ تغيري النظام 
السياسي بالقوة”

تسمح  التي  الدستورية  التعديالت  انتقاد  عن  متتنع  واشنطن 
مبحاكمة املدنيني يف حماكم عسكرية بالبحرين

رويرتز: البحرين تكشف عن تنظيم متشدد مرتبط بإيران مسؤول 
عن هجمات على أهداف أمنية

اعتقال 4 أشقاء للشهيد علي املؤمن فجر اليوم

استدعاء إبراهيم شريف للتحقيق غدا بالتزامن مع نظر حمكمة 
“حل جمعية وعد”

املعتقلني  على  التضييق  يف  مستمرة  اجلاف  احلوض  إدارة 
السياسيني منذ أكرث من عام

وزير اخلارجية اإليراين أبلغ أمري قطر أن سلوك البحرين جتاه علماء 
الدين البارزين سيّقوض استقرار املنطقة

بعد شهرين ونصف من آخر مكاملة هاتفية… اتصال قصري من 
سيد علوي لثمان دقائق فقط

مل  سويسرا  الربملان:  من  أسئلة  بعد  الربيطانية  اخلارجية  وزير 
تعد عازمة على تقدمي بيان عن البحرين

وفاة الشاعر منصور آل مبارك أحد ضحايا السالمة الوطنية

السفري األملاين ينفي امتالكه معلومات عن بحريني متهم باإلرهاب 
ومتواجد يف بالده: »كل ما أعرفه هو ما أعلنته السلطات البحرينية«

مركز البحرين: اعتقال 32 شخصا بينهم 5 أطفال خالل أسبوع

القضاء العسكري: السجن املؤبد لقاتل إميان صاحلي

 14 النتفاضة  السادسة  بالذكرى  األمريكي  الكونغرس  يف  ندوة 
فرباير: إدارة ترامب ودعم البحرين

اعتقال حوايل 20 مواطنًا إثر حملة أمنية مكثفة

سلطات سجن جو متنع معتقلني من الصالة وإقامة شعائرهم 
الدينية

املفوض السامي حلقوق اإلنسان: القمع لن يقضي على مظامل 
الناس يف البحرين

استشهاد حممد سهوان يف السجن بعد 5 سنوات من اعتقاله 
مصابا بالشوزن وحرمانه من العالج

يف اتصال هاتفي مع وزير خارجية أمريكا ... ملك البحرين يشيد 
بسياسات ترامب

تأييد تغرمي مغرد بتهمة اإلساءة إىل صحفية يف صحيفة الوطن

مذكرة  على  بناء  بحرينيا  أوقفت  إنها  تقول  األملانية  الشرطة 
إيقاف دولية

األوضاع  على  احتجاجا  التظلمات  مبنى  أمام  العشرات  اعتصام 
يف “جو”... واعتقال احلاج صمود

بيع  بعدم  ترامب  إلزام  األمريكي  الكونغرس  من  تطلب  عريضة 
مقاتالت للبحرين دون شروط تتعلق بحقوق اإلنسان

اشتباكات يف حميط دوار اللؤلؤة بعد ختام عزاء الشهيد حممد 
سهوان

وفاة خالد الوزان أبرز الضباط املتورطني بقتل عدد من الشهداء 
وتعذيب املئات من النشطاء

الشيخ الدقاق ُيحّذر: اعتقال آية اهلل قاسم سيؤدي إىل “حمام من 
دم” سننطلق بعده ملرحلة أخرى

نتذكر  ال  الفقار:  ذو  كتائب  حماكمة  جلسة  يف  الداخلية  ضباط 
شيئًا عن القضية واملتهمني

من  شهر  بعد  اجلاف  احلوض  سجن  إىل  شيعي  دين  رجل  نقل 
احتجازه يف مبنى التحقيقات

البحرين  سجل  تنتقد  والدمنارك  وإيرلندا  والتشيك  فرنسا 
احلقوقي
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تظاهرات غاضبة عقب اإلعالن عن استشهاد مصطفى حمدان

سجن احلوض اجلاف مينع إدخال املالبس للمعتقلني ويجربهم 
على الشراء من السجن بأسعار خيالية

10 باملئة من األسر البحرينية تتلقى مساعدات اجتماعية

خليل  الّناشط  عن  اإلفراج  إىل  البحرين  لدعوة  إلكرتونية  حملة 
احللواجي قبل جلسته غًدا

استشهاد “مصاب الدراز” مصطفى حمدان

النيابة العامة تقول إنها كلفت الشرطة بإجراء حتقيق يف قضية 
مصطفى حمدان

منع مراسم ختام عزاء الشهيد حمدان... وصدامات يف كرباباد 
واحللة

أملانيا تفرج عن طالب جلوء بحريني بعد 5 أيام من اعتقاله

وأمانة  الداخلية  وزير  يلتقي  الفرنسي«  »النواب  من  وفد 
التظلمات يف البحرين

احلبس 4 أشهر لطفل بحريني يقضي والده حكما بالسجن 15 
عاما

وال  الفقيه  تسلموا  ال  وصيته:  يف  حمدان  مصطفى  الشهيد 
تنحنوا للظامل

نقل مصور الوكالة الفرنسية حممد الشيخ للتحقيقات اجلنائية 
بعد اعتقاله

لولوة آل خليفة تصف التجنيس بـ “العار” وتدعو اجملنسني لرتك 
البحرين لسّنتها وشيعتها

األشرت  لسرايا  ينتمون  متهمًا   14 على  القبض  تعلن  النيابة 
وتتهمهم بتفجري باص تابع للداخلية

بحريني  ومصدر  مبارك…  التقى  عيسى  بن  حمد  احلياة:  قناة 
ينفي

مركز البحرين حلقوق اإلنسان: 112 مسرية سلمية واعتقال 62 
مواطنا األسبوع املاضي

الفرنسية حممد الشيخ بعد يوم من  الوكالة  اإلفراج عن مصور 
اعتقاله

الطفل علي نعيم ذو العشرة أعوام ميثل للمحاكمة أمام حمكمة 
بحرينية

العالقات  توتر  من  أيام  بعد  السويسري  القنصل  يلتقي  املشري 
بني البلدين إثر انتقادات سويسرية مللف حقوق اإلنسان

ألربعة  املؤبد  والسجن  نشطاء   3 بحق  إعدام  أحكام  البحرين: 
آخرين يف قضية سياسية

األمريكي على وقف صفقة أسلحة  الرئيس  الّدولية حتث  العفو 
للبحرين والّسعودية

البحرين: إخالء سبيل ناشطة حقوقية عائدة من جنيف ومصادرة 
جواز سفرها

وحالته  للعالج  يستجيب  يعد  مل  حمدان  مصطفى  املصاب 
الصحية متدهورة

اآلالف يشيعون مصطفى حمدان يف موكب طغت عليه مشاعر 
الغضب
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على  فتيات  وإجبار  بالبشر  باإلجتار  متهم  شرطي  حبس  جتديد 
ممارسة اجلنس مقابل مبالغ مالية

إىل   16 إف  طائرات  بيع  صفقة  تدين  فريست  رايتس  هيومن 
البحرين

قضية  يف  آخرين  خلمسة  واملؤبد  ملتهمني  باإلعدام  أحكام 
تفجري سرتة

الداخلية حتيل قضية شجار بني جمنسني ومواطنني يف الرفاع 
الشرقي للنيابة العامة

السجن 10 سنوات للقيادي يف الوفاق الشيخ حسن عيسى

الداخلية  بوزارة  السابق  للعقيد  سنوات   10 من  بداًل  سنوات   3
عادل فليفل يف قضية حيازة أسلحة وذخائر

جمع  حاويات  بإزالة  اخلريية  الصناديق  تطالب  العمل  وزارة 
املالبس املستعملة »فورًا«

10 و15 سنة وإسقاط اجلنسية عن ثالثة متهمني يف  السجن 
قضية ذات خلفية سياسية

لسرايا  باإلنضمام  ملتهمني  سنة  و15   7 السجن  االستئناف: 
األشرت وإسقاط جنسية 12 منهم

إف-16  مقاتالت  بيع  صفقة  يف  متضي  ترامب  إدارة  رويرتز: 
للبحرين
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