
مايو/أيار  شهر  من  والعشرين  الثالث  يوم  يف  النظام  خّط 
يف  الّدراز  قواته  اقتحمت  حني  وقتل،  دم  من  تاريًخا   ،2017
لقاء  من  فقط  يومني  بعد  املبارك،  رمضان  شهر  مطلع 
دونالد  األمريكي  بالرئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  امللك 
ترامب يف العاصمة السعودية الرياض، وتأكيد األخري للملك أن 
 العالقات بني البحرين والواليات املتحدة لن تشهد توترات أبًدا. 
ليطلق  امللك  يحتاجه  الذي  األخضر  الضوء  العبارة   تلك  كانت 
وتنكيًلا،  وقتًلا  وهتًكا  جرًحا  الدراز  بلدة  يف  فأمعنت  قواته  يد 
وحاصرت منزل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم قاسم ووضعته 
حتت اإلقامة اجلربية، بعد أن قتلت خمسة معتصمني عند داره، 
للهجوم. األول  اليوم  يف  فقط  آخرين   250 من  أكرث   واعتقلت 
يف مايو/أيار     2017   أ يًضا،  حّلت السلطات جمعية وعد املعارضة 
 عرب إحدى احملاكم التي تسيطر عليها السلطات بشكل كّلي.
بعد هذه اجلرائم، بدأت السلطات بتصدير أزمتها، عرب خطوات 
مّهدت ألكرب أزمة يشهدها اخلليج منذ أكرث من عقد من الزمان، 
وتطلعت العائلة احلاكمة يف البحرين إىل تصفية حساباتها مع 

دولة قطر، نظًرا لوجود ملف عدائي بني الطرفني.

جمزرة النظام يف الّدراز
 وحّل جمعية وعد 
وبدء أزمة مدوية مع قطر 

أحداث ووقائع شهر مايو 2017
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منذ  حماميه  أو  عائلته  لقاء  من  ميّكن  مل  علوي  سيد  املعتقل 
اعتقاله قبل أكرث من 6 أشهر

القضاء العسكري يف البحرين يؤكد أنه بدأ حماكمة مدنيني اثنني 
وآخر عسكري

البحرين: آالف الغاضبني يف الشوارع عشية النطق باحلكم بحق 
آية اهلل قاسم

للضرب  لتعرضه  الطعام  عن  مضرب  الوفاق  عام  أمني  أخ 
واحلرمان من العالج

 40 من  أكرث  تشمل  القضائي  السلك  يف  جديدة  ترقيات  ركة 
قاضيًا

بيان لعلماء البحرين يدعو إىل »النفري العام« يف ليلة حماكمة آية 
اهلل قاسم

“أندية  من  ملوقفه  إبراهيم  بن  سلمان  شكرنا  ووتش:  رايتس 
املستوطنات” لكنه تراجع وصّوت ضد فلسطني

االعتصام  لفك  التدخل  الدراز  مآمت  رؤساء  من  تطلب  الداخلية 
حول منزل آية اهلل قاسم

البحرين: إحالة أول مدين حملاكمة عسكرية بعد تعديل دستوري 
يسمح بذلك

توّرطت  للبحرين:  الربيطانية  تنشر تفاصيل املساعدات  ريربيف 
يف السماح بعمليات اإلعدام

أمني عام احتاد النقابات يحذر من تفكيك شركات كربى ويطالب 
احلكومة بتنفيذ االتفاق الثالثي

البحرين متنع صحفيا أملانيا انتقد سابقا سلمان بن إبراهيم من 
دخول البالد لتغطية فعاليات كوجنرس الفيفا

األخطاء الطبية أودت بحياة 63 شخصًا يف العام املاضي

متاس كهربائي يؤدي إلندالع حريق بسيارة خليل املرزوق

أسوشيتد برس: اعتقال أقارب ناشطني بحرينيني تظاهروا ضد 
امللك يف بريطانيا

55 شرطيا منذ بداية العام بتهمة  التحقيق اخلاصة حققت مع 
التعذيب وأحالت 4 منهم للمحاكمة

واحلبس  التعذيب  وقف  على  البحرين  حتث  املتحدة  األمم 
االنفرادي

قاسم  اهلل  آية  جترمي  غضب:  ليوم  يدعون  البحرين”  “علماء 
واخلمس إنكار ملواطنية الشيعة وشراكتهم

توقيف عضو شورى الوفاق نزار القارئ 30 يومًا على ذمة التحقيق

ملك البحرين يتلقى اتصااًل من أمري قطر

تعيني خليفة الفاضل أمينًا عامًا للوطنية حلقوق اإلنسان

البحرين متنع مدير مكتب هيومن رايتس ووتش يف “فلسطني 
وإسرائيل” من دخول البالد

ترامب سيجتمع مبلك البحرين على انفراد صباح الغد ملدة 20 
دقيقة

وزير العمل: أكرث من 7 آالف بحريني تقاعدوا العام املاضي بسبب 
خماوف من تغيري نظام التقاعد

الصائغ بعد  ابتسام  احرتاق سيارة  أم سياسي:  ماس كهربائي 
أيام من حملة إعالمية ضدها

للبحرين  املوجهة  التوصيات  يعتمد  اإلنسان  حقوق  جملس 
وقطر تغري موقفها

منّظمة بريطانّية حتّث امللكة إليزابيث على االحتجاج ضد القمع 
يف لقائها مبلك البحرين

كبار علماء البحرين: إدانة آية اهلل قاسم صدمة كربى ومتثل إدانة 
للطائفة الشيعية

فريدة غالم تؤكد أن السلطات ال تزال متنع النشطاء من السفر 
على الرغم من انتهاء دورة جملس حقوق اإلنسان

هجمات  تواجه  البحرين  أن  يقول  الربيطاين  العسكري  امللحق 
إرهابية كل شهر

»جنيف«: واشنطن تنتقد بشدة البحرين وتطالبها بالرتاجع عن 
حل اجلمعيات السياسية وإجراء حوار سياسي ومصاحلة

النواب يقر فرض 10 دنانري كرسوم لتمديد شبكة الصرف الصحي

خليفة بن سلمان يشيد بـ “التغيريات اإليجابية” لإلدارة األمريكية 
جتاه املنطقة

تأجيل احلكم بقضية آية اهلل الشيخ عيسى قاسم إىل 21 مايو

وزارة العدل تعّد قانونًا للخطباء وأئمة املساجد

مشروع مسجد جديد يف فنلندا بتمويل بحريني يثري خماوف من 
انتشار “الوّهابّية” يف البالد

دَهس  لشرطي  التنفيذ  وقف  مع  أشهر   3 السجن  االستئناف: 
بقدمه رأس معتقل يف احلوض اجلاف

الشيخ الدقاق يف مقابلة مع وكالة إيرانية: دهاليز احلكم الصادر 
تقود اىل نفي الشيخ قاسم بعد 6 أشهر

تعرضه  للمحكمة  يؤكد  البسطة”  “قروب  تنظيم  يف  متهم 
“للتعذيب الشديد”

تأجيل قضية نبيل رجب حتى 30 مايو مع استمرار حبسه

تهاجم  كلمة  تلقي  البحرين  الشامل...  االستعراض  بداية  يف 
فيها املفوضية السامية واملنظمات الدولية

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

أمٌر ملكي برتقيات وتعيينات قضائية لـ 43 قاضيًا

زعيم  أبرز  بحق  صدوره  يتوقع  حكم  عشية  التظاهرات  عشرات 
لشيعة البحرين

بسبب  والدته  واستدعاء  العايل  عيسى  الناشط  والد  اعتقال 
مشاركته يف اعتصام مناهض مللك البحرين يف بريطانيا

بتهمة  آخرين  لعشرة  سنوات  و5  ملتهم  سنوات   10 السجن 
ضرب شاب بالدراز ألنه خمرب

إسرائيل... مبشاركة  البحرين  يف  انعقد  الفيفا  كونغرس 
وفلسطني تطلب إيقاف “أندية االستيطان”

ترامب: يف ظل إدارتي لن تشهد عالقتنا مع البحرين أي توّتر

حكومة البحرين ترحب بانعقاد “كونغرس الفيفا” مبشاركة وفد 
إسرائيلي

عائلة املعتقل سيد فاضل سيد عباس: أحيل للقضاء العسكري 
لكنه ممنوع من توكيل حمام أو اللقاء بنا

الشامل  االستعراض  يف  دول   10 من  سؤااًل   40 تواجه  البحرين 
لسجلها احلقوقي يف جنيف

تنفيذ  حول  تقرير  إعداد  األمريكية  اخلارجية  يكّلف  الكوجنرس 
“توصيات بسيوين”

منذ  البحرين  يف  قتلوا  شرطيا   20 إن  يقول  العام  األمن  رئيس 
2011

اإلنسان  حقوق  جملس  توصيات  على  سرتد  البحرين  الدوسري: 
قبل سبتمرب

البحرين: اعتقال والد الناشط املسقطة جنسيته يوسف احلوري

غري  “تبعات  له  قاسم  اهلل  آية  بحق  الصادر  احلكم  عبداللهيان: 
حميدة”

بالتفتيش على  النواب يرفض مقرتحًا يسمح لقضاة االستئناف 
السجون

السجن 7 سنوات لـ 12 متهما و3 سنوات الثنني آخرين يف قضية 
“الهجوم على مركز شرطة سرتة”

قاسم(  عيسى  الشيخ  )قضية  يف  األموال  سنصادر  “النيابة” 
لتوجيهها لصالح األعمال اخلريية واإلنسانية

البحرين تستقبل اخلميس وفدا إسرائيليا... و12 مؤسسة أهلية 
تعرب عن رفضها

برواتبهم  للمطالبة  “العمل”  أمام  يعتصمون  بحرينيون  عمال 
املتأخرة منذ أكرث من 4 أشهر

الدوري  االستعراض  عن  تقريرها  يف  اإلنسان  حقوق  مفوضية 
الشامل للبحرين: قلق من حظر سفر النشطاء وحصار الدراز

منع 4 معارضني بحرينيني من السفر خارج البالد

االعتداءات  موجة  عن  الدولية«  »العفو  تقرير  يف  متميزا  مثاال  البحرين 
غري املسبوقة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف العامل

السماح  تطالبه  البحرين  مللك  خطابا  تبعث  أنباء  وكاالت 
للمراسلني والصحافيني مبمارسة عملهم بحرية يف البالد

البحرين  ملك  حضور  على  احتجاجًا  بريطانيا  يف  اعتصام  صور: 
سباقًا للخيول

الصادر  باحلكم  تندد  املناطق  عشرات  يف  تظاهرات  البحرين: 
بحق آية اهلل قاسم

السلطات  استدعاء  تنتقد  األمريكية  الصحافيني  حماية  جلنة 
البحرينية لفيصل هيات وجعفر اجلمري وأحمد رضي

قائد اجليش يكرم جنودًا عائدين من حرب اليمن

التنفيذ  وقف  مع  قاسم  عيسى  الشيخ  اهلل  آلية  سنًة  احلبس 
ومصادرة األموال الشرعية وعقارين

الوطنية للحقوق تلتقي نائب املفوض السامي يف جنيف

بتهمة  يونيو   15 يف  للحكم  البنعلي  عائلة  أبناء  أحد  قضية  حجز 
االنضمام إىل داعش
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أنهم  يؤكد  واألكرف  الليل  منتصف  الدراز  تقتحم  أمنية  قوات 
داهموا مصلى آية اهلل قاسم بجامع اإلمام الصادق

قرار  عن  الكاملة  املسؤولية  السعودي  النظام  يحّمل  اهلل  حزب 
الهجوم على الدراز ومنزل آية اهلل قاسم

القطرية  الوكالة  موقع  لإلعالم:  القطرية  املؤسسة  رئيس 
خمرتق وال صحة للتصريحات املنسوبة للشيخ متيم

على  بالتسرت  تتهمهم  شخصا   11 مع  حتقق  العامة  النيابة 
معتقلني فّروا من السجن 1 يناير

اعتقال عضو األمانة العامة يف “الوفاق” السيد طاهر املوسوي

نزار  “الوفاق”  شورى  عضو  سراح  إطالق  تقرر  األمنية  السلطات 
القاريء

السعودية تعلن دعمها اإلجراءات التي اتخذتها األجهزة األمنية 
البحرينية يف قرية الدراز

احتجاجات غاضبة يف البحرين لليوم الثاين على التوايل

البحريني  النظام  شّجع  بأنه  ترامب  يتهم  اإليراين  اخلارجية  وزير 
على قتل املتظاهرين

العفو الدولية: 8 إصابات خطرية يف العناية املركزة جراء الهجوم 
على الدراز

قوى التيار الدميقراطي تابعت الهجوم على الدراز: احللول األمنية 
ستقود ملزيد من التأزمي

على  أشهر   3 بسجنه  حكم  تأييد  بعد  الدرازي  الطبيب  اعتقال 
خلفية “اعتصام الدراز”

بـ»بقاء  وقرار  الدراز  يف  شخصًا   50 اعتقال  الداخلية:  وزارة 
الشرطة يف املوقع«

قاعة  من  املؤمن  عيسى  الشيخ  اخليف  جامع  خطيب  اعتقال 
احملكمة بعد تأييد حكم بسجنه 3 شهور

مواقفهم  مراجعة  إىل  والبحرين  واإلمارات  مصر  يدعو  قطر  أمري 
املناهضة لبالده

4 شهداء وتقول إنها تتحقق من هوية  “الداخلية” تعلن أسماء 
اخلامس

النظام  أن  وتقول  “اجملزرة”  لوقف  عاجاًل  نداًء  تطلق  الوفاق 
ميارس أبشع صور اإلرهاب والقمع

أمني عام حزب اهلل اللبناين يدعو حكومة بالده إىل رفض تسفري آية 
اهلل الشيخ عيسى قاسم إىل لبنان

النظام  قوات  فتحت  بعدما  بحرينيني  متظاهرين   5 استشهاد 
النار على معتصمني يف الدراز

وال  احمللي  القانون  يخالف  ال  املتهمني  صور  نشر  الداخلية: 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

الشاب  واستشهاد  الدراز  قرية  تقتحم  أمنية  قوات  البحرين: 
حممد كاظم زين الدين

وسائل  ملواقع  حجبها  يف  والسعودية  اإلمارات  تلحق  البحرين 
إعالم قطرية

286 شخصًا  ارتفاع حصيلة معتقلي الدراز.. و»الداخلية« تعلن: 
ألقي القبض عليهم

حملاولته  البنعلي  عبداهلل  بحق  سنوات   3 السجن  االستئناف: 
الهرب من البحرين بجواز سفر صديقه

اإلمارات ترحب بإجراءات البحرين لبسط سلطة القانون يف الدراز

املساس  ضد  للتظاهر  العراقيني  يدعوا  الصدر  مقتدى  السيد 
بآية اهلل قاسم
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الدراز  يف  الدموي”  “القمع  تدين  العربية  الشخصيات  عشرات 
وتطالب بحوار حقيقي

اإلفراج عن رجل دين شيعي بعد شهر من اعتقاله

انقطاع االتصال بالرموز املعتقلني يف سجن جو منذ 9 أيام

احملامي الشمالوي يقول إن قيام الداخلية بدفن شهداء الدراز 
بالطريقة التي متت انتهاك صارخ للدستور

تقدمي  ترفض  والسلطات  اخلامس...  الشهيد  العكري  حممد 
إيضاحات بشأن دفن الشهداء

االحتاد األوروبي: أحداث الدراز متثل تطورًا مثريا للقلق وندعو إىل 
استئناف احلوار

جهاز األمن الوطني يحاول إجبار احلقوقي عبداجلليل يوسف عرب 
التهديد على ترك النشاط احلقوقي

تسليم  غري  طلب  ألي  الرضوخ  عن  منتنع  الدراز:  شهداء  عوائل 
اجلثامني الطاهرة وفقًا لألعراف املتبعة

سلب  الشهداء  جثامني  يف  الداخلية  تصرف  الفداء:  شهداء  عوائل 
حلقنا الدستوري وسنلجأ لكل الوسائل القانونية الستعادة هذا احلق

يجيز  ال  مذهبنا  وتؤكد:  الداخلية...  بيان  تكّذب  الشهداء  عوائل 
الدفن دون إذن الويل الشرعي

بعد  الشهداء  جثامني  على  صليت  نعم  يقّر:  غلوم  صادق  مال 
اتصال قيل يل سندفنهم دون غسل أو صالة

تسليمها  دون  الدراز  شهداء  دفنت  أنها  تعرتف  “الداخلية” 
لذويهم

قوات أمنية تستويل على أحد املنازل القريبة من مسكن آية اهلل 
قاسم وتطرد قاطنيه

انهيار  حالة  يف  للمستشفى  الصائغ  ابتسام  الناشطة  ادخال 
عصبي بعد التحقيق معها 8 ساعات

أن  املعيب  من  سلمان:  علي  الشيخ  املعتقل  املعارضة  زعيم 
يحاصر آية اهلل قاسم أمام مرأى من العامل

نائب أمني عام الوفاق يف خطاب تلفزيوين: ما بعد استهداف آية 
اهلل قاسم ليس كما قبله

ذويهم...  علم  دون  واملاحوز  احملرق  يف  الفداء  شهداء  دفن 
واملال صادق أدى الصالة عليهم!

حتقيق  وإجراء  الدراز  من  األمنية  القوات  بسحب  تطالب  “وعد” 
شفاف يف استشهاد 5 مواطنني

إيران تطالب حكومة البحرين بـ “ضبط النفس” وحتذر من “انفجار 
األوضاع”

قطرية  إعالم  وسائل  مواقع  حجبت  الرياض  سعودية:  صحيفة 
بسبب أخبار “متس أمن البحرين”
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شاهد عيان: رأيت املعتقل املوسوي يف النيابة العامة إنه يف 
حالة يرثى لها

الداخلية تخلي منزاًل بالقرب من مسكن آية اهلل قاسم كانت قد 
استولت عليه بعد اقتحام الدراز

مت  ومدونني  نشطاء  تعرض  تكشف  حقوقية  منظمات   6
استدعاؤهم يف األمن الوطني للتعذيب والتحرش اجلنسي

الناشطة ابتسام الصائغ تؤكد تعرضها للتعذيب يف جهاز األمن 
الوطني

اعتصام أمام مقر االحتاد األوروبي تنديدًا مبجزرة الدراز

يف  ترامب  مع  سيجتمعون  اخلليج  قادة  األمريكية:  اخلارجية 
واشنطن واتفاق على ردع التدخالت يف البحرين

على  عنوانه  ألن  أعضائه  أحد  عضوية  يسقط  اجلنوبية  بلدي 
حمافظة أخرى

حمكمة بحرينية تقرر حل “وعد” وتصفية أموالها

بتصفيتها...  قضائي  حكم  بعد  وعد  جمعية  مقّرات  غلق 
والداخلية: ملنع جتمع خمالف

متهمًا   11 بحق  املؤبد  السجن  إىل  تصل  أحكاما  تؤيد  االستئناف 
بتفجري قنبلة يف كرانة

إرسال  وقت  يحن  أمل  آي:  إيست  ميدل  مع  مقابلة  يف  الديهي 
مبعوث خاص للبحرين؟
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