
حصــول  فبعــد  آخــر،  دمــوي  شــهر   ،2017 فرباير/شــباط 
مــن  جمــدًدا  األمريكــي  العســكري   الدعــم  علــى  الســلطات 
خــال  متريــر إدارة ترامــب لصفقــة طائــرات إف 16، أصبحــت 
اســتخدام  يف  توحًشــا  أكــر  البحريــن  يف  األمنيــة  الســلطات 
 الرصــاص والقتــل والتعذيــب، ويف التضييــق علــى الســجناء.

رضــا  مقتــل  عــن  الســلطات  أعلنــت  فرباير/شــباط،   9 ويف 
الغســرة ورفيقيــه: حممــود يحيــى ومصطفــى يوســف، وذلــك 
تابعــة  كومانــدوس  قــوات  حماصــرة  بعــد  البحــرـ  عــرض  يف 
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 بــن املتظاهريــن 
الوحشــية. التــي أظهــرت مســتوى عــاٍل مــن  األمــن   وقــوات 

قســوة الــرد احلكومــي مل تقتصــر علــى التظاهــرات وحدهــا، 
بــل امتــدت إىل حملــة اعتقــاالت واســعة اعتقلــت الســلطات 
النســاء،  اعتقــال  عــن  تتــورع  ومل  األفــراد  مــن  عــدًدا  خالهــا 
ــعمي،  ــح القش ــد صال ــيخ حمم ــن الش ــن املعتقل ــن ب وكان م
أعلنــت  الــذي  العــرب  حكيــم  حممــد  وكذلــك  وابنتــه،  وابنــه، 
يف  صــوره  ونشــرت  أمنًيــا،  مطلوًبــا  كونــه   عــن  الســلطات 
.2017 الثــاين  يناير/كانــون  شــهر  خــال  اإلعــام   وســائل 
كافًيــا  يكــن  مل  والربيطــاين  األمريكــي  الدعــم  وكأن 
الرتكــي  الرئيــس  زيــارة  فكانــت  البحرينيــة،  للّســلطات 
إضافًيــا  دعًمــا  للبحريــن  أردوغــان  طيــب  رجــب 
للشــعب. امُلِحقــة  املطالــب  وجــه  يف  لهــا   وحاســًما 
العفــو  منظمــة  قالــت  البحرينيــة،  الســاحة  اشــتعال  ومــع 
وجــاءت  الاعــودة.  نقطــة  إىل  وصلــت  البحريــن  إن  الدوليــة 
فربايــر/  21 يف  اإلعــان   فــكان  ذلــك،  لتؤكــد  األحــداث 
العجــوز. عبــداهلل  امُلطــاَرد  الشــاب  استشــهاد  عــن   شــباط 

مــن  خمســة  إصابــة  عــن  أيًضــا  أعلنــت  الســلطات 
تابعــة  ســيارة  اســتهدف  تفجــر  خــال  عناصرهــا 
املركــزي. جــّو  ســجن  مــن  قريبــة  منطقــة  يف   للنظــام 
مت  اللواتــي  املعتقــات  بالنســاء  الداخليــة  وزارة  وشــّهرت 
اعتقالهــن يف فرباير/شــباط، إذ نشــرت صورهــّن يف وســائل 
عنهــا  تعٍلــن  التــي  اخلايــا  إىل  باالنتمــاء  واتهمتهــن   اإلعــام 

متكــرر. بشــكل  الداخليــة 

استشهاد رضا الغسرة وحممود يحيى 
ومصطفى يوسف
 برصاص قوات األمن  

أحداث ووقائع شهر فرباير 2017
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احملكمة تدين شرطّيا بتهريب هواتف نّقالة إىل سجني يف »جو« 
مقابل جرعة خمّدرات

ملك البحرين يأمر برتقية 359 ضابطًا يف اجليش

معتمدة  موازنة  دون  العام  من  األول  الثلث  ستدخل  البحرين 
ونواب: األيام اجلميلة انتهت

موقع كيني يكشف تفاصيل مهمة عن جتنيس العدائني الكينيني 
يف البحرين

أسوشيتد برس: اشتباكات مع الشرطة يف البحرين يف الذكرى 
السادسة لالنتفاضة

إثر”تفجري  ألضرار  تعّرضت  مدنية  سيارات  إن  تقول  الداخلية 
إرهابي” على شارع البديع

البحرين: آالف الغاضبني يتظاهرون يف مسريات تشييع رمزية لـ 
3 شهداء قتلتهم السلطات يف عرض البحر

عملية  أثناء  قتل  الذي  العجوز  عبداهلل  الشهيد  يشيعون  اآلالف 
اعتقاله

الداخلية: تعلن إحباط تهريب هاربني من سجن جو عرب البحر ... 
وصحيفة حكومية تتحدث عن »اشتباكات«

املصاب مصطفى حمدان يدخل “مرحلة خطرة جدا”

األمن  جهاز  رئيس  ويلتقي  عسكري   2900 يرّقي  اجليش  قائد 
الوطني والنائب السلفي عبد احلليم مراد

اعتصام  يف  ملشاركته  الدرازى  طه  للطبيب  أشهر   6 احلبس 
الدارز

300 دينار وأكرث  45 ألف رب أسرة رواتبهم تقل عن  وزير العمل: 
من 120 ألف أسرة تستلم »عالوة الغالء«

وزارة  يف  مالزما  يعمل  كان  داعش  صفوف  يف  بحريني  مقتل 
الداخلية البحرينية

من  وخماطر  الالعودة  نقطة  وصلت  البحرين  الدولية”:  “العفو 
تفّجر أزمة كبرية

مبناقشة  العسكري  احلكم  تقنني  مرحلة  اليوم  يبدأون  “النواب” 
تعديل مادة دستورية بطلب من امللك

إصابات متفرقة بعد أن هاجمت قوات النظام تظاهرات يف بني 
جمرة وموكب عزاء بالدراز

إهانة  بتهمة  شهرًا  »التميمي«  السابق  النائب  حبس  تأييد 
شرطي

احلويجة  يف  املقاتلني  بني  من  إن  يقول  داعش  من  مسلح 
العراقية بحرينيون

سلمان بن حمد يبحث يف السعودية تسهيل إجراءات املستثمرين 
السعوديني ونقطة عبور واحدة على جسر امللك فهد

“منتدى البحرين” سّجل اعتقال 216 شخصا خالل شهر فقط

آخرين  واثنني  الغسرة  مقتل  عن  اإلعالن  بعد  غاضبة  تظاهرات 
بالرصاص

لقضاء  جو  سجن  إىل  ونقله  اإلمام  عبد  نادر  الناشط  اعتقال 
حمكوميته يف قضية جديدة

مينح  دستوري  تعديل  لبحث  النواب  جملس  زار  اجليش  قائد 
القضاء العسكري صالحيات أوسع

الداخلية: تفجري يف سرتة أسفر عن إصابة زوج وزوجته

بريطانيا مّولت تدريب مسؤوليني بحرينيني على قمع االحتجاجات 
بينهم طارق احلسن

السلطات تدفن “شهداء احلرية” بحضور ممثلني اثنني عن كل 
عائلة “خالفا للتقاليد الدينية”

 4 ضمت  إرهابية”  خاليا  “فككت  إنها  تقول  البحرينية  “الداخلية” 
نساء

البحرين من بني 8 دول مّولت رحالت نواب بريطانيني

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

»عبد  علوي:  سيد  عائلة  قسريا…  اختفائه  على  يوم   100 بعد 
العزيز أبل« رفض التجاوب معنا ألننا نلجأ للصحافة!

ويثني  الوطني  األمن  ورئيس  الداخلية  وزير  يلتقي  الوزراء  رئيس 
على جناح العملية األمنية

إحياء  اللؤلؤة  لدوار  الوصول  حاولت  تظاهرات  تفريق  البحرين: 
لذكرى “اخلميس الدامي”

درجات  تدين  مع  اجلاف  احلوض  يف  املعتقلني  مالبس  مصادرة 
احلرارة

الذكرى  عشّية  ضخمة  بتظاهرات  اخلوف  يكسرون  البحرينيون 
السادسة لثورة 14 فرباير )تقرير مصّور(

بعد إلغاء رسوم اشرتاكات التدريب: هبوط أعداد املتدّربني يف 
البحرين من 22 ألف يف 2015 إىل 2200 فقط يف 2016

اعتقال سيدة بحرينية فجرًا بعد مداهمة منزلها يف الشاخورة

بإصابته  متأثرا  تويف  العجوز  عبداهلل  الشهيد  إن  تقول  الداخلية 
بعد سقوطه

لـ  إيران  معاقبة  تدرس  بالده  إن  يقول  أمريكي  مسؤل  رويرتز: 
“دعمها اخلفي ملعارضني يف البحرين”

جمعيات  من  تبقى  ما  بحق  إجراءات  التخاذ  تتجه  العدل  وزارة 
املعارضة

إف  مقاتالت  مبيعات  على  ستوافق  ترامب  إدارة  أمريكي:  موقع 
16 إىل البحرين

اعتقال رجل دين شيعي وابنه وابنته بعد مداهمة منزلهم يف 
باربار

اإلفراج عن الناشطة معصومة السيد بعد 6 أشهر من احلبس

قناة العرب اململوكة للوليد بن طالل تغلق نهائيا

الوزراء  العهد ورئيس  البحرين ويلتقي امللك وويل  يزور  أردوغان 
ويؤكد وقوفه إىل جانب املنامة يف »حماربة اإلرهاب«

عدد العاطلني يف البحرين يفوق 8400 مع نهاية العام 2016

بحق  املتعمدة”  القتل  “جرمية  بـ  تندد  البحرين  يف  اشتباكات 
الشهيد الغسرة ورفيقيه

أثناء  األمن  قوات  يد  على  العجوز«  »عبداهلل  الشاب  استشهاد 
اعتقاله صباح اليوم

مقربة  يف  أبنائهم  زيارة  من  ممنوعون  اإلعدام  شهداء  عوائل 
املاحوز منذ ثالثة أسابيع

على  الثاين  لليوم  البحرين  يف  واالشتباكات  االحتجاجات  تواصل 
التوايل

اتهمتهم  مواطنني   3 على  قبضت  إنها  تقول  الداخلية  وزارة 
باالنضمام خللية تستهدف رجال األمن

عدد  واعتقال  البحرين  مناطق  خمتلف  يف  واسعة  أمنية  حملة 
من املواطنني

الربملان األوروبي يدين إعدام 3 معارضني يف البحرين

التمييز ترفض الطعن ضد حل اجمللس العلمائي

»شهداء  عائالت  يعزون  وسياسية  دينية  شخصيات  صور: 
احلرية«

القشعمي  الشيخ  عائلة  ابنيه...  مع  صورته  الداخلية  نشر  بعد 
تخشى تعرضهم لسوء املعاملة

يف  أشهر   6 قضائه  بعد  معروف  بحريني  دين  رجل  عن  اإلفراج 
السجن بسبب اعتصام »الدراز«

السلطات متتنع عن تقدمي أية معلومات عن جثامني الشهداء 
الثالثة

ظريف يدعو لتشكيل جممع للحوار مع دول اخلليج: األزمات يف 
العراق والبحرين وسوريا ليس لها حل عسكري

وزير العدل: لن نتحاور مع جمرم…. وإبراهيم شريف: وهل تبّقى 
أحد حتاوره!

»طلقات نارية«  »شهداء احلرية«: سبب الوفاة  شهادات وفاة 
يف الرأس والصدر واحلوض

تراجعا  العامل  يف  دولة  أسوأ  سادس  البحرين  هاوس:  فريدوم 
يف احلريات على مدى 10 سنوات

استشهاد رضا الغسرة واثنني آخرين بالرصاص بعد حماولتهم 
الفرار من البالد عرب البحر

مركز البحرين رصد 194 مسرية سلمية خالل الذكرى السادسة 
النطالق ثورة 14 فرباير

الشمالوي: التمييز ترفض وقف تصفية “الوفاق”

النيابة تقرر حبس فاتن حسني 45 يومًا على ذمة التحقيق

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

بـ  تتهمه  بحريني  شاب  عن  معلومات  تطلب  الداخلية  وزارة 
“اإلرهاب”

السجن 6 أشهر ملال هاين بسرية وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ

فيال…  على  للقضاء  األعلى  اجمللس  رئيس  نائب  حصول  بعد 
قضاة يناشدون امللك هدايا مماثلة

تغرمي الشيخ بشار العايل 50 دينارا بتهمة إهانة جملس النواب

األمم املتحدة تدعو البحرين حلوار حقيقي لضمان السالم جلميع 
البحرينيني
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حماكمة  من  جديدة  جلسة  عشية  حاشدة  تظاهرات  البحرين: 
آية اهلل قاسم

االحتجاجات  اندالع  منذ  أجنبي  آالف   4 من  أكرث  وظفت  البحرين 
الشعبية 2011

واجب  تقدمي  يف  يشاركون  املئات  التوايل  على  الثاين  لليوم  صور: 
العزاء لعائلة الشهيد العجوز

دورية  وإصابة  أيام   10 خالل  تفجري  ثالث  عن  تعلن  الداخلية 
عسكرية

14 مارس احلكم يف قضية الزعيم الروحي للشيعة يف البحرين 
آية اهلل قاسم

االستئناف: املؤبد ملتهمني و10 سنوات سجن ألربعة آخرين يف 
قضية تفجري بسرتة

صور: السلطات تسلم عائلة الشهيد سامي مشيمع متعلقاته

البحرين: غضب لنشر وزارة الداخلية ووسائل إعالم حكومية صور 
معتقالت بحرينيات

السجن 3 سنوات ملتهم بإيواء مطلوب على ذمة قضايا سياسية

تفجري  من  بالقرب  وقع  مروري  حادث  يف  حتفه  يلقى  شرطي 
استهدف حافلة للشرطة

اإلدارية ترفض إلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط اجلنسية عن 8 
مواطنني

قرب  تفجري  يف  عناصرها  من   5 إصابة  عن  تعلن  “الداخلية” 
السجن املركزي يف جو

ذمة  على  مطلوب  إيواء  بتهمة  وزوجته  ملواطن  سنة  السجن 
قضية سياسية

للطائفة  “تهديد  العامة  النيابة  بيان  أن  يرون  البحرين  علماء 
الشيعية” ويدعون للدفاع “حتى املوت عن قاسم”

وويل  التنسيق...  بخطى  اإلسراع  على  تتفقان  والبحرين  قطر 
العهد يف الكويت: لدفع التعاون االقتصادي

“حتتضن  بالده  إن  ويقول  أمريكيا  حاخاما  يستقبل  البحرين  ملك 
كل الديانات واملذاهب”

“الداخلية” تقول إن تفجريا وقع يف السنابس أسفر عن إصابة 
مواطنة

وزير الداخلية اإلماراتي يتفقد القوات اإلماراتية يف البحرين

56 % من خريجي التمريض البحرينيني خالل 3 سنوات بال عمل
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