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بسم اهلل الرحمن الرحيم

يحــوي تقريــر حصاد البحرين 2017، ميالدية تسلســال ســامال ألحداث ســنة 2017، 
ويســتعرض أهم األحداث والظواهر التي رسمت مالمح ثورة 14 فبراير خالل السنة، 
والتي ســتترك أثرها على مســار الصراع بين شــعب البحرين والنظــام الخليفي الفاقد 
كمــا يذهــب هــذا الكتــاب إلــى عمــق هــذه األحــداث والظواهــر ليقــدم  للشــرعية، 
قراءات واستشــرافات للمســتقبل القريب، من خالل عرض مجموعة من القراءات 

والتحليالت واألرقام في مختلف المواضيع.

كتب هذا الحصاد الســنوي من أجل توفير مادة لدراســة األحداث والتطورات  وقــد 
والظواهــر المحليــة، وفهــم خلفياتهــا، وللتخطيــط للمرحلــة المقبلــة فــي عمــر الثــورة 

والنضال الشعبي من أجل الحرية والكرامة.

تم استستقاء مادة الحصاد من عدة مصادر منها وحدة الرصد السياسي والحقوقي 
لتيــار الوفــاء اإلســالمي، والمواقــع اإلعالميــة البحرانيــة المعارضــة، ومواقــع اإلعالم 

الحكومي ،ومصادر أخرى متفرقة.
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يناير 2017

T  بتاريــخ 1 ينايــر 2017 تــم تحريــر 10 مــن األســرى
في سجن جو في عملية »سيوف الثأر«، والتي 
تمــت بقيــادة الشــهيد رضا الغســرة مــن داخل 

السجن.

T  بتاريــخ 2 ينايــر 2017 شــهدت معظــم مناطــق
الخليفيــة  األمنيــة  اســتنفارا لألجهــزة  البحريــن 
ونقــاط تفتيش، علــى خلفية تحرر األســرى من 

سجن جو المركزي.
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يناير 2017

T  3 يناير 2017 شــهدت عدة مناطق في البحرين
حملة اعتقاالت واسعة على خلفية تحرر الشهيد 
رضا الغسرة ومجموعته من سجن جو المركزي. 

T  بتاريــخ 4 يناير 2017 أيدت محكمة االســتئناف
فيصــل  الرياضــي  الصحافــي  الخليفيــة حبــس 
هيات 3 أشــهر، عــن تهمة »إهانة رمــز ديني«، 
علــى خلفيــة تغريــدة اعتبــرت مســيئة ليزيد بن 
.

ً
معاوية، أحد حكام الدولة األموية قبل 14 قرنا
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يناير 2017

T  التمييــز محكمــة  ثبتــت   2017 ينايــر   9 بتاريــخ 
الخليفية أحكاما بإعدام عباس الســميع، علي 
الســنكيس وســامي مشــيمع، فــي محكمــة لــم 

كمة العادلة. توفر أبسط معايير المحا

T  بتاريــخ 10 ينايــر 2017 خرجــت تظاهرات عارمة
رفضــا  البحريــن،  وبلــدات  قــرى  معظــم  فــي 
منظمــات  حــذرت  كمــا  اإلعــدام،  ألحــكام 
حقوقيــة وقوى معارضة من مغبة إقدام النظام 

على تلك الخطوة.
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يناير 2017

T  بتاريــخ 14 ينايــر 2017 دّقــت هواتــف عائــالت
المحكوميــن باإلعــدام الثالثــة، ليتــم إخبارهم 

أن ثمة زيارة غير مجدولة ألبنائهم.

T  بتاريــخ 15 ينايــر 2017 أعــدم النظــام الخليفــي
الســميع،  عبــاس  مشــيمع،  ســامي  الشــهداء 
وعلي الســنكيس، على خلفية اتهامهم بتفجير 
اإلماراتــي  الضابــط  بحيــاة  أودى  الــذي  الديــه 

المرتزق الشحي.
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يناير 2017

T  بتاريــخ 15 يناير 2017 أعلن رئيس نيابة الجرائم
اإلرهابيــة أحمد الحمادي، أن اإلعدام قد ُنفذ 
« حســب تعبيــره، 

ً
 وباتــا

ً
بعــد أن أصبــح »واجبــا

فانفجــرت المشــاعر وضــج الشــعب، وصارت 
كبير. البحرين في مأتم بكاء وغضب 

T  بتاريــخ 16 يناير 2017 أحاطت القوات الخليفية
بمقبــرة الماحوز، ومنعت المواطنين من دخول 
المقبرة وزيارة قبور الشــهداء، ومنعت عوائلهم 
مــن زيارة قبور أبنائهم ألســابيع، فيما اســتمرت 
المســيرات الغاضبة بالخروج بشــكل يومي في 

.
ً
 واستنكارا

ً
معظم مناطق البالد احتجاجا
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يناير 2017

T  بتاريخ 16 يناير 2017 أعلن تيار الوفاء اإلسالمي
مرتضــى  الســيد  فيــه  القيــادي  لســان  علــى 
الســندي دعوته لمرحلــة »قبضة فــي الميدان 
وقبضــة علــى الزنــاد«، ردا على إعدام شــهداء 
الفجــر، وذلــك في حفل حاشــد فــي مدينة قم 

المقدسة.

T  شــئون وزارة  أصــدرت   2017 ينايــر   16 بتاريــخ 
االعــالم قــرارا بوقف تداول واســتخدام جريدة 
واإللكترونيــة،  االعالميــة  للوســائل  »الوســط« 
بمزاعــم »تكــرار قيام الجريدة نشــر وبــث ما يثير 

الفرقة في المجتمع”.

T  بتاريخ 17 يناير 2017 جيء ألهالي شهداء الفجر
بثياب اإلعدام، وقد علقت بها قطع اللحم التي 
تناثرت من أجسادهم بعد أن طشرها الرصاص. 

فكان استالمها فاجعة أخرى.
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يناير 2017

T  بتاريــخ 20 يناير 2017 أصدرت عوائل الشــهداء
 حّملت فيه رأس النظام )حمد بن عيســى 

ً
بيانا

آل خليفــة( مســؤولية إعدام أبنائها. وشــددت 
علــى بــراءة أبنائهــا مــن تهمــة مقتــل 3 عناصــر 
مــن المرتزقة، وقالت إن عائلة طارق الشــحي، 
كات مــع محتجيــن فــي  الــذي قتــل فــي اشــتبا
ببــراءة المتهميــن الثالثــة  مــارس 2014، تعلــم 
الذين تــم إعدامهم، ولكنها أصرت على تنفيذ 

الحكم.

T  المخابــرات داهمــت   2017 ينايــر   26 بتاريــخ 
الخليفيــة مــع القــوات الخليفيــة الخاصــة بلدة 
الدراز،وأطلقــوا علــى المعتصميــن حــول منــزل 
آيــة اهلل قاســم الرصاص الحــي، واعتقلوا عددا 
إصابــة  إلــى  الهجــوم  ذلــك  فيمــا أدى  منهــم، 
الشــاب مصطفى حمــدان )18 عاما( برصاص 
حي اســتقر فــي جمجمتــه، وأدى الستشــهاده 

الحقا.



فبراير 2017
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فبراير 2017

T  بتاريــخ 7 فبرايــر 2017 قضــت محكمــة خليفية
بتغريــم الشــيخ بشــار العالــي 50 دينــارا بتهمــة 

»إهانة مجلس النواب”. 

T  بتاريــخ 7 فبرايــر 2017 صــادق مجلــس النواب
الصــوري علــى الضريبــة االنتقائيــة علــى بعض 
كية بنســبة تصل مــن 50% إلى  الســلع االســتهال

100% من قيمة السلعة.

T  بتاريخ 9 فبراير 2017 أعلنت الداخلية الخليفية
عــن مواجهــة مســلحة فــي عــرض البحــر بيــن 
مرتزقتها وبين الشــهيد رضا الغســرة ومجموعة 
من رفاقه، والتي أدت الستشــهاده مع محمود 
يحــي ومصطفى يوســف، وذلك بعــد اعتراض 
قوارب الداخلية قارب الشهيد ورفاقه، والذي 

كان متوجها لخارج البحرين.
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فبراير 2017

T  بتاريخ 9 فبراير 2017 قضت المحكمة الخليفية
الكبرى الجنائية بســجن المغــرد يونس محمد 
جمعة الشــاخوري )36 سنة( لمدة عام بتهمة 
كراهيــة  علــى  و«التحريــض  الملــك«  »إهانــة 
مرخصــة  غيــر  لمســيرات  و«الدعــوة  النظــام« 
بالمخالفة للقانون« عن طريق وسائل التواصل 

االجتماعي.

T  تظاهــرات اندلعــت   2017 فبرايــر   10 بتاريــخ 
البحريــن  أرجــاء  عمــت  غاضبــة  ومواجهــات 
غضبــا على جريمة تصفية الشــهداء في عرض 

البحر.

T  محكمــة ــدت  أّيَ  2017 فبرايــر   13 بتاريــخ 
االســتئناف الخليفيــة العليا إســقاط  جنســية 5 
الصــادرة عليهــم  العقوبــة  وتأييــد  مســتأنفين، 
بالسجن المؤبد، وقد زعمت النيابة أن تهمتهم 
هي السعي والتخابر مع إيران وتأسيس جماعة 

إرهابية.
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فبراير 2017

T  فــي الشــعب  أحيــا   2017 فبرايــر   14 بتاريــخ 
البحرين ذكرى انطالق ثورة 14 فبراير بمسيرات 

وفعاليات عمت أرجاء البحرين.

T  بتاريخ 20 فبراير 2017 استشهد الشاب عبد اهلل
العجوز بعــد مالحقته في أزقة ببلدة نويدرات، 
وتصفيته بطلف ناري في رأســه وصدره، حيث 

كان مطلوبا للسلطات الخليفية.



17

فبراير 2017

T  المحكمــة قضــت   2017 فبرايــر   24 بتاريــخ 
الخليفيــة الكبرى اإلداريــة برفض الدعوى التي 
أقامهــا 8 أشــخاص، للمطالبــة بإلغاء قــرار وزير 

الداخلية بإسقاط الجنسية عنهم.

T  المحكمــة قضــت   2017 فبرايــر   28 بتاريــخ 
بإســقاط  الرابعــة  الجنائيــة  الكبــرى  الخليفيــة 
كانــت  إثنيــن مــن المواطنيــن،  الجنســية عــن 
قــد أدانتهمــا باالنضمام لجماعة ســرايا المختار 

وحيازة أسلحة وذخائر.





مارس 2017
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مارس 2017

T  بتاريخ 4 مارس 2017، رفضت اإلدارة البريطانية
الجمعيــة  فــي  مشــترك  بيــان  علــى  التصديــق 
العامــة لألمــم المتحــدة إلدانة ســجل البحرين 
وعرقلــت  بــل  اإلنســان،  حقــوق  فــي  الســيئ 
بريطانيــا إصــدار البيــان، ودعــت مجموعة من 
الــدول لعــدم التصديــق عليــه بدعــوى فشــل 
البيــان األممــي في اإلشــارة إلصالحــات مهمة 
قامــت بهــا الســلطة فــي البحريــن فــي المجال 
اإلدارة  تعبيــر  حســب  والسياســي،  الحقوقــي 

البريطانية.

T  الوفــاء تيــار  أصــدر   2017 مــارس   4 بتاريــخ 
اإلدارة  عــداء  فيــه  اســتنكر  بيانــا  اإلســالمي 
البريطانية لتطلعات شــعب البحرين في الحرية 
والكرامة، ودعمهــا للدكتاتورية، وقال التيار في 
بيانــه بأن عرقلــة بريطانيا إصــدار البيان األممي 
هــو ضــوء أخضــر للعصابــة الخليفية لالســتمرار 

في القتل واإلرهاب الرسمي.

T  بتاريــخ 5 مــارس 2017 تــم اســتدعاء واعتقــال
عــدد من أفراد عائلة الناشــط الحقوقي الســيد 
ناشــطون  قــال  وقــت  فــي  الوداعــي،  أحمــد 
كم  بــأن ذلــك علــى عالقــة بزيــارة مرتقبــة للحا
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مارس 2017

الخليفــي حمــد عيســى إلــى بريطانيــا، وأضافوا 
بأن الســلطات الخليفية “تســعى للضغط على 
النشــطاء البحرانيين في لنــدن لعدم إظهار أي 
كد عليه  نشــاط ضــد حمد وزيارتــه”، وهو أمــر أ
معارضون أشــاروا إلى أن “عمليات االستدعاء 
عوائــل  مــن  آخريــن  أفــرادا  طالــت  واالعتقــال 

نشطاء بحرانيين مقيمين في بريطانيا”.

T  بتاريــخ 5 مــارس 2017 توجه ســلمان بن حمد
آل خليفــة، إلــى دولــة قطــر فــى زيــارة رســمية، 
بــن  كــم قطــر تميــم  الزيــارة بحا والتقــى خــالل 
لــم  مباحثــات  جــرت  حيــث  ثانــى،  آل  حمــد 
يعــرف محتواهــا، ولكن قــال الجانب الرســمي 
العالقــات  تعزيــز  تناولــت  أنهــا  الطرفيــن  فــي 
مختلــف  فــى  البلديــن  بيــن  التعــاون  ودعــم 
المجــاالت. وأتــت الزيــارة بعد أيــام قليلة على 
زيارة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن ســلمان 
إلــى الدوحة. الزيارتان إلى قطر، من مســؤولين 
رفيعــي المســتوى مــن الحكــم الخليفــي، وفــي 
فتــرة أيام لــم تكن زيــارة عادية حســب القراءة 
ظروفــا  الســعودية  تعيــش  حيــث  السياســية، 
الجانــب  جعلــت  صعبــة،  وخارجيــة  داخليــة 
الخليفي مضطرا لتنشــيط عالقاته الدبلوماسية 
مــع دول مثــل قطــر وروســيا، والتــي أعلــن وزير 
الخارجيــة الخليفي عزمه على زيارة األخيرة في 

نفس الفترة.
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T  بتاريــخ 6 مــارس 2017 رفعــت ماتســمى بوزارة
العــدل دعــوى قضائيــة بحــل جمعيــة وعــد، 
اإلرهــاب،  وتمجيــد  بالقانــون  اإلزدراء  بتهمــة 
وتأييــد جهات وأفــراد أدينــوا قضائيــا، وتحبيذ 
تغييــر النظام بالقوة، وقال بيان ماتســمى بوزارة 
العــدل بــأن هــذا اإلجــراء فــي ســياق تصحيــح 

المسار السياسي وأولوية مكافحة اإلرهاب.

T  بتاريخ 6 مارس 2017 خطت العصابة الخليفية
خطــوة رئيســية علــى طريــق تعديــل دســتورها 
الفاقــد للشــرعية، بشــكل يلغــي حصــر القضــاء 
العســكري بالجرائــم التــي يرتكبها عســكريون، 
أمــام  مدنييــن  كمــة  محا أمــام  البــاب  وفتــح 
كــم العســكرية. ووافــق مجلس الشــورى  المحا
المعيــن مــن حمد ويضــم 40 عضوا في جلســة 
على مشــروع تعديل الدستور، بحسب أعضاء 
فــي المجلــس، بعــد أقــل مــن أســبوعين مــن 
موافقة مجلس النواب الصوري الذي يضم 40 

عضوا أيضا على التعديل.
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T  بتاريــخ 6 مــارس 2017 دّشــنت القــوى الثوريــة
د الخاص  المعارضة في البحرين شعارها الموّحَ
“االحتــالل  ذكــرى  فــي  المشــتركة  بالفعاليــات 
الســعودي للبحريــن”، الــذي ُيصــادف في 14 
مارس، وحمل الشعار عنوان “قاِوم” مع صورة 
آلية اهلل الشــيخ عيســى قاســم، حيــث عقدت 
كمة التي  في اليوم نفسه جلسة ضده في المحا

يواجهها بتهم تتعلق بأداء فريضة الخمس.

T  بتاريــخ 8 مارس 2017 دعا علماء البحرين إلى
الخــروج فــي تظاهــرات واحتجاجات واســعة، 
 مع آية اهلل الشــيخ عيســى قاســم الذي 

ً
تضامنا

كمة يوم 14 مارس. يواجه جلسة محا
وفــي البيــان دعوا إلــى »تحويل الليالــي واأليام 
ابتــداءا من يوم غــد الخميس إلى أيام تاريخية 
لعــزة وشــموخ الشــعب األبــي الصامــد« تحت 
حتــى  للمنازل«و”الدفــاع  عــودة  »ال  شــعار 
كبرى«  المــوت«”، وقــال البيــان بأنها »فرصــة 
الشــعب، مشــددا علــى أن  لتحقيــق مطالــب 
كمــة الهوية  كمــة الشــيخ قاســم هــي “محا محا

الدينية والوطنية” لشعب البحرين.
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T  بتاريــخ 9 مــارس 2017 قــال المتحــدث باســم
لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة في 
البرلمان اإليراني، ســيد حسين نقوي حسيني، 
أن زيــارة وزيــر الخارجيــة اإليراني محمــد جواد 
كانــت لبحث قضيــة آية  ظريــف، لدولــة قطــر، 
اهلل الشــيخ عيســى قاســم، ومطالــب الشــعب 

البحريني.

T  بتاريــخ 9 مارس 2017 هاجمت وزارة الخارجية
البحرينية، المفوض الســامي لحقوق اإلنسان، 
األميــر زيــد بن رعد، علــى خلفيــة خطابة الذي 
ألقــاه فــي مجلــس حقوق اإلنســان فــي جنيف 
أمــس األربعــاء 8 مــارس/آذار 2017، واصفــة 

خطابه بـ »المزاعم الزائفة«.
وقال مساعد وزير الخارجية عبداهلل الدوسري 
المفــوض  خطــاب  علــى  ســترد  الخارجيــة  أن 

السامي »بالشكل المناسب«.
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T  بتاريــخ 10 مارس 2017 رفضــت اللجنة المركزية
الديمقراطــي  الوطنــي  العمــل  جمعيــة  فــي 
»وعــد« فــي بيان لهــا االدعاءات التي ســاقتها 
وزارة العــدل بحــق الجمعيــة، واعتبرتهــا ضمن 
اســتهداف حرية العمل السياسي في البحرين، 
اإلصــالح  محــاوالت  وجــه  فــي  والوقــوف 

السياسي واالقتصادي الذي تنتهجه وعد.
بالدســتور،  ملتزمــة  وعــد  إن  اللجنــة  وقالــت 
المنظمــة  والقوانيــن  الوطنــي،  العمــل  وميثــاق 
ونظامهــا األساســي وبرنامجهــا العــام، وترى أن 
أســباب المطالبة بحل »وعــد« تعتبر ادعاءات 
الوقائــع  صحيــح  علــى  تســتند  وال  مرســلة 

والحقيقة.

T  بتاريــخ 10 مــارس 2017 داس المتظاهــرون في
البحريــن العلــم البريطانــي، وقامــوا بحرقه، في 
الشــعبي  للتعبيــر عــن االســتياء  موقــف متكــرر 
مــن السياســة البريطانيــة التــي قــال معارضــون 
عــن  األساســي  الدفــاع  خــط  “تمثــل  بأنهــا 
كات والجرائم  النظــام الخليفــي”، رغــم االنتهــا
المتواصلة التي ينفذها الخليفيون بحق شــعب 

البحرين.
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T  بتاريخ 11 مارس 2017 شّنت القوات السعودية
 علــى حــي المســورة فــي بلــدة 

ً
 واســعا

ً
هجومــا

العواميــة بمنطقــة القطيــف، شــرق الســعودية، 
وليــد طــالل  الشــاب  الهجــوم  وقتلــت خــالل 
 طــال 

ً
العريــض، بعــد أن خلفــت دمــارا واســعا

الممتلكات والمبانــي في الحي الذي أعلن آل 
 سعود قرار هدمه قبل شهرين من الهجوم عليه.
وشــوهدت الدمــاء الغزيــرة وهــي تغطــي موقع 
قتل الشهيد وليد العريض، و تم تدمير عدد من 
المنازل وإحراقها، بعد أن تحّركت وحدات من 
قوات الطواريء السعودية المدججة بالسالح 
باتجــاه الحي ونفذت حصارا على بعض أحياء 
المنطقــة بهــدف تعّقــب بعــض الناشــطين في 
كما اســتهدفت القوات المارة وأطلقت  البلدة. 

الرصاص العشوائي عليهم.

T  بتاريــخ 12 مــارس 2017 حــّذر الشــيخ عبــداهلل
الدقاق، في مدينة قم بالجمهورية اإلســالمية، 
، مــن أن إقــدام الســلطة علــى اعتقــال الشــيخ 

قاسم سيقود إلى حمام من دم في البحرين.
وفي حوار مع وكالة تســنيم اإليرانية، قال الشيخ 
الدقاق إن أي استهداف آلية اهلل قاسم سيكون 
»بمثابة زلزال وبركان مدوي وما بعد االستهداف 
ســتكون خياراته مفتوحــة وما بعد االســتهداف 
يختلــف عما قبــل االســتهداف، وســننطلق الى 

مرحلة اخرى ال يحسن االفصاح عنها اآلن«.
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T  بتاريخ 13 مارس 2017 وجه رئيس وزراء السلطة
الخليفية خليفة بن سلمان آل خليفة إلى تقليص 
ودعــا  الحكوميــة.  والهيئــات  الــوزارات  عــدد 
خليفــة بن ســلمان إلى دمــج الــوزارات، وتقليل 
عدد الهيئات والمؤسسات وإلحاقها بالوزارات 
القائمــة قــدر اإلمــكان للحد من تضخــم الجهاز 
كفاءته وزيادة إنتاجيته،  الحكومــي وضمان رفع 
حسب تصريحه.ولم تكن تلك المرة األولى التي 
تســعى فيهــا الســلطة الخليفيــة إلى تقليــل عدد 
الــوزارات، فقد وّجه حمد بن عيســى آل خليفة 
فــي ســبتمبر/ أيلــول 2015 إلى حكومــة مصغرة، 

قبل أن يتم إلغاء منصبين وزاريين فقط.

T  بتاريخ 13 مارس 2017 شــنت القوات الخليفية
 علــى منطقــة ســترة، واختطفــت عددا 

ً
هجومــا

مــن المواطنين بعد مداهمة المنازل، ومن بين 
المختطفين 4 من أشقاء الشهيد علي المؤمن، 
الذي قتلته القوات الخليفية في فبراير من العام 
2011، أثنــاء الهجــوم الغــادر علــى المعتصميــن 
فــي دوار اللؤلــؤة. وجــاءت هــذه المداهمــات 
في سياق هجمات إرهابية شنها مرتزقة النظام 
علــى عدد من البلدات والمناطق في البحرين 
كمة آية اهلل الشــيخ عيســى  عشــية جلســة محا
قاســم، التي عقدت الثالثاء، 14 مارس، والتي 
كان يتوقــع فيهــا أن تصــدر حكمــا ضــد الشــيخ 

بتهم تتعلق بأداء فريضة الخمس. 
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T  بتاريــخ 13 مــارس 2017 أصدر التيــار بيانا حول
حادثــة ضــرب إمــرأة فــي منطقــة عالــي ونــزع 
حجابهــا مــن قبــل المرتزقــة فــي الشــارع، وقــد 
قــال التيار بأن االعتداء المتواصل على النســاء 
البحرانيــات مــن قبل القــوات الخليلفيــة؛ يؤكد 
أن هنــاك “أوامــر” باّتبــاع هــذه السياســة مــن 
االعتــداء بالضــرب والتنكيل بالنســاء، وأوضح 
بــأن هنــاك “منهجــا مدروســا لإلســاءة لكرامــة 

الناس وغيرتها على حرماتها ومقدساتها”.
وذلــك بعــد أن أقدمــت القــوات علــى ضــرب 
إحــدى النســاء فــي بلــدة عالي، وعمــدت إلى 
إهانتهــا بنــزع حجابهــا فــي موقف وصفــه التيار 
فــي بيانــه األحــد، 13 مــارس، بأنهــا “جريمــة 
االســتخفاف  مــن  المســتوى  وُتظهــر  صادمــة، 
واإلهانــة التي يمارســها النظام الخليفي مرتزقته 

بالناس وبالدين وباألعراف والتقاليد”.

T  بتاريــخ 13 مــارس 2017 خــرج المواطنــون فــي
البحريــن فــي تظاهــرات واحتجاجــات غاضبــة 
لالحتــالل  السادســة  الســنوية  الذكــرى  عشــية 
الســعودي للبحريــن، والتــي تزامنــت مــع انعقاد 
كمــة آية اهلل الشــيخ عيســى قاســم،  جلســة محا
كثر من 50 منطقة  وخرجت مسيرات حاشدة في أ
 
ً
كفان، تعبيرا بالبحرين، ولبس فيها المتظاهرون األ
عــن رفضهم لبقاء القوات الســعودية، و تفانيهم 

كمته. في الدفاع عن قاسم، عشية محا
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T  بتاريخ 13 مارس 2017 نفذت القوات الخليفية
حمالت واسعة من المداهمات على عدد من 
المناطــق، واعتقلت العشــرات من المواطنين، 
فيما شــوهدت اآلليات العسكرية وهي تقتحم 

البلدات والشوارع الداخلية إلرهاب األهالي.

T  بتاريــخ 14 مارس 2017 قــررت محكمة خليفية
آيــة اهلل الشــيخ  مــد أجــل الحكــم فــي قضيــة 
عيســى قاسم، حتي 7 مايو/أيار 2017. وكانت 
فيهــا  تتهــم  التــي  القضيــة  المحكمــة حجــزت 
»آيــة اهلل قاســم، ومدير مكتبه الشــيخ حســين 
المحــروس، وعضــو المكتــب ميرزا الــدرازي«، 
للحكم في جلسة الثلثاء 14 مارس/آذار 2017، 
لكنهــا قــررت مــد أجــل الحكــم حتــى 7 مايــو. 
كم النظام الخليفي آية اهلل قاسم ومن معه  وحا
لممارســتهم فريضة الخمس الخاصة باألغلبية 
الشــيعية، وتتهمهم بجمع أموال دون ترخيص 
قاســم  اهلل  آيــة  رفــض  فيمــا  أمــوال،  وغســيل 
كما  كمــة أو حضور جلســاتها،  االعتــراف بالمحا

رفض تعيين محامي له، في القضية الكيدية.



30

مارس 2017

T  أحــداث أظهــرت   2017 مــارس   14 بتاريــخ 
الشــعبي  الحــراك  اســتمرار  المدنــي  العصيــان 
الحفــاظ  فــي  ونجاحــه  البــالد  فــي  والثــوري 
علــى وتيرتــه التــي ُعرف بهــا منــذ 2011، وهو ما 
اعتبــره ناشــطون »دليال على فشــل الخليفيين 
كثافة االنتشــار  فــي اإلجهــاز علــى الحراك رغــم 
العســكري، وحمالت المداهمة واالعتقاالت، 
تــم  الذيــن  المعتقليــن  مــن  الكبيــرة  واألعــداد 
استهدافهم خالل السنوات السابقة إلجهاض 

النشاط الميداني خاصة«.

T  وزيــر مســاعد  زار   2017 مــارس   14 بتاريــخ 
الخارجيــة األمريكــي لشــؤون الشــرق األســوط 
ســتيورت جونــز البحريــن، والقتــى بمســؤولين 
في النظام الخليفي، واســتمرت الزيارة ليومين، 
وقــد أشــار الجانب األمريكــي بعد الزيــارة عزمه 
علــى تنفيذ اتفاقيتيــن مع البحريــن، األولى فوز 
شركة أمريكية بعقد إنشاء خط انتاج جديد في 
شــركة ألمنيوم البحرين »ألبــا« بقيمة 3.5 مليار 
للبحريــن  إقــرار صفقــة تســليح  دوالر، والثانــي 
بقيمة 5 مليار دوالر. وقالت الســفارة األمريكية 
إن جونــز زار المنامــة 14 و15 مارس، وأنه التقى 
آخريــن،  بحرينييــن  ومســؤولين  ولــي  العهــد 
وأشارت إلى أن »من أولويات اإلدارة األمريكية 
بالمشــاركة  المتجــدد  التزامنــا  هــو  الجديــدة، 

االقتصادية في جميع أنحاء المنطقة«.
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T  الواليــات امتنعــت   2017 مــارس   14 بتاريــخ 
التعديــل  انتقــاد  عــن  األمريكيــة  المتحــدة 
الخليفيــة،  الســلطة  أجرتــه  الــذي  الدســتوري 
كمــة  محا فــي  العســكرية  كــم  للمحا بالســماح 
المدنييــن، وهي الخطوة التــي القت انتقادات 
حــادة مــن منظمــات حقوقيــة أبرزهــا هيومــن 

رايتس ووتش والعفو الدولية.
بمبنــى  عقــد  الــذي  الصحفــي  المؤتمــر  وفــي 
مــارس/آذار   14 )الثلثــاء  األمريكيــة  الخارجيــة 
2017( قــال المتحــدث باســم الخارجيــة مارك 
 على التعديل الدســتوري الذي مرره 

ً
تونر تعليقا

المجلــس الصــوري بغرفتيــه إن بــالده تتفهــم 
خطر اإلرهاب الذي يتهدد البحرين والمنطقة.

T  بتاريخ 16 مارس 2017 استشهد الشاب محمد
ســهوان نتيجــة اإلهمــال الطبــي فــي الســجن، 
كان يعانــي مــن آثــار اســتقرار 80 شــظية  حيــث 
في رأســه نتيجة إصابته بالرصاص اإلنشــطاري 
الســنابس  فــي  تظاهــرات  خــالل  )الشــوزن( 

حدثت في أبريل 2011.
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T  بتاريــخ 16 مــارس 2017 دعــت منظمــة العفــو
الدوليــة الواليات المتحــدة األمريكية الى عدم 
قة” 

ّ
الموافقة على إمضاء صفقات اسلحة “معل

الــى الســعودية والبحرين، محــذرة من ان مثل 
هــذه المبيعــات يمكــن ان تــوّرط واشــنطن في 

جرائم حرب.
العفــو  منظمــة  بعثتهــا  رســالة  فــي  ذلــك  جــاء 
الدوليــة الــى الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب 
ّكدت فيها على أن مبيعات االســلحة تؤدي  وأ
إلــى تســليح التحالــف الذي تقــوده الســعودية 
والــذي هاجــم االف المدنييــن فــي اليمــن في 

انتهاك للقانون الدولي.

T  بتاريــخ 16 مــارس 2017 وبمناســبة مــرور عــام
علــى اعتقــال آيــة اهلل الشــيخ حســين الراضي؛ 
أعلنت قوى الحراك المطلبي في بلدة العوامية 
بمنطقــة القطيف، شــرق الحجاز، عــن انطالق 
الشــيخ  اعتقــال  الســتمرار  اســتنكارا  تظاهــرة 
المــداد  مصطفــى  الناشــط  واغتيــال  الراضــي، 
فــي وقــت ســابق مــن الشــهر نفســه، وتنديــدا 
بالجريمــة التي ارتكبتهــا القوات الســعودية في 
11 مــارس، بالهجــوم علــى حــّي المســورة فــي 
العواميــة، والذي أســفر عن استشــهاد الشــاب 

وليد العريض.
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T  األمريكــي الرئيــس  أصــدر  مــارس   17 بتاريــخ 
دونالــد ترامب قرارا تنفيذيا بإدراج القيادي في 
تيــار الوفاء اإلســالمي الســّيد مرتضى الســندي 
الدولــي،  اإلرهــاب  قائمــة  فــي  آخــر  وشــاب 
وأصــدرت الخارجيــة األمريكيــة بيانا شــرح فيه 
الرئاســي،  األمريكــي  القــرار  هــذا  مســتلزمات 
وهــي عــزل هــؤالء الناشــطين عــن مجتمعهم، 
كهم، ومنع المواطنين  ومالحقة ومصــادرة أمال
األمريكييــن مــن التعامل المالــي أو غيره معهم، 
والقضائيــة  األمنيــة  الــوكاالت  مهــام  وتســهيل 
اتخــاذ  ســبيل  فــي  بمهامهــا  لتقــوم  األخــرى 

إجراءاتها القانونية.

T  فــي اآلالف  شــّيع   2017 مــارس   17 بتاريــخ 
بيــوم  المنامــة،  العاصمــة  غــرب  الســنابس، 
الشــهيد   )2017 آذار  مــارس/   17( الجمعــة 
محمــد ســهوان )45 عامــا( الذي ارتقا شــهيدا 
ســهوان  وكان  الخميــس.  يــوم  الســجن  فــي 
يقضــي حكما بالســجن )15 عامــا( على خلفية 
اتهامــات وجهت لــه باالنضمام لما بات يعرف 

بـ »خلية قطر«.
وردد المشــيعون الغاضبــون شــعارات تطالــب 
بإســقاط حمــد بــن عيســى آل خليفــة، الذيــن 
الســجون  فــي  الجرائــم  مســؤولية  حملــوه 
الخليفيــة. واعتدت القــوات الخليفية المرتزقة 
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علــى المشــيعين بالغــازات الخانقــة والرصاص 
كمــا اندلعــت االحجاجــات فــي  االنشــطاري. 
كثــر المناطق، الســيما منطقة  اليــوم نفســه في أ
الــدراز المحاصــرة، غضبا على ســقوط الشــهيد 

محمد سهوان.

T  بتاريخ 17 مارس 2017 ألقت الشــرطة األلمانية
فــي برليــن القبض على شــاب بحرانــي وضعته 
اإلنتربــول  قائمــة  علــى  الخليفيــة  الســلطات 
الدوليــة بتهمــة االنتمــاء إلــى خليــة إرهابية في 
البحريــن. وقال متحدث باســم االدعــاء العام 
فــي برليــن إن وحدة خاصة من الشــرطة ألقت 
القبــض علــى طالــب اللجوء بنــاء علــى مذكرة 

إيقاف دولية.
الــوزراء  بتاريــخ 19 مــارس 2017 صــّرح رئيــس 
بــأن البحريــن تمــر بتحديــات أمنيــة  الخليفــي 
واقتصاديــة غيــر اعتياديــة، وهــو اعتــراف نــادر 
بعمــق األزمة التي يعيشــها النظام جــراء الوضع 
الداخلــي،  واإلقتصــادي  واألمنــي  السياســي 
النظــام مــرارا فــي الماضــي علــى  حيــث دأب 
علــى  الســيطرة  مدعّيــا  التحديــات،  تجاهــل 
األمــور، وذلــك لطمأنــة الجبهــة الداخليــة لــه، 

ولجذب رؤوس األموال.
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T  بتاريخ 20 مارس 2017 وّجه تيار الوفاء اإلســالمي
دعــوة عامــة إلحيــاء ذكــرى ارتقــاء شــهداء ثــورة 
14 فبرايــر، وأحيــا المواطنــون فــي البحرين ذكرى 
الشــهداء، وخرجــوا في تظاهرات شــعبية مســاء 
اإلثنيــن، 20 مــارس، رفعــوا فيهــا صــوَر الشــهداء 
وبينهم الشــهيد الناشــط محمــد ســهوان الذين 
ختتمــت فــي نفس اليوم مراســم عزائه في بلدة 

ُ
آ

مختلــف  التظاهــرات  عّمــت  وقــد  الســنابس، 
البلدات، ومنها سترة والّدراز والسنابس وغيرهم.

T  العــام األميــن  مثــل   2017 مــارس   20 بتاريــخ 
األســبق لجمعية وعد إبراهيم شــريف للتحقيق 
أمــام نيابة الجرائم اإلرهابيــة بتهمة »التحريض 

كراهية النظام عبر تغريدات«. على 

T  الوفــاء تيــار  أصــدر   2017 مــارس   20 بتاريــخ 
اإلســالمي بيانــا رد فيــه علــى إدارج معارضيــن 
منهــم القيــادي في تيــار الوفــاء الســّيد مرتضى 
الســندي في قائمــة اإلرهاب األمريكيــة، وقال 
التيــار فــي بيانــه بتاريــخ 20 مــارس، بــأن القــرار 
أن  وبينهــا  “عميقــة”،  دالالت  لهــا  المذكــور 
واشــنطن قلقــة “من تصاعــد الثــورة والمقاومة 

ضد عميلها الخليفي” بحسب بيان التيار.
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T  محكمــة قضــت   2017 مــارس   23 بتاريــخ 
خليفيــة باإلعدام بحق الشــيخ ميثــم الجمري، 
محمــد  عبدالمحســن  صبــاح  عبدالمحســن 
دانتهــم  أن  بعــد  إبراهيــم  جعفــر  خليــل  ورضــا 
المحكمة بحيازة أسلحة والوقوف وراء تفجير.

T  استشــهاد نبــأ  أعلــن  مــارس 2017  بتاريــخ 24 
الشــاب مصطفي حمــدان، بعــد إصابته بطلق 
نــاري قبــل شــهرين مــن شــهادته، بعــد هجوم 
مرتزقــة النظــام الخليفــي علــى اعتصــام الــدراز 

واستهدافهم المعتصمين بالرصاص الحي.

T  البحريــن شــهدت   2017 مــارس   24 بتاريــخ 
تظاهرات غاضبة عقب اإلعالن عن استشهاد 
متأثــرا  الشــاب مصطفــى حمــدان )18 عامــا( 
بإصابتــه بالرصــاص فــي رأســه بعــد أن هاجــم 
فــي  الــدراز  اعتصــام  الخليفــي  النظــام  مرتزقــة 

ينايرالماضي.
حمــدان،  الشــهيد  صــور  المتظاهــرون  ورفــع 
بــن  حمــد  بإســقاط  تطالــب  شــعارات  ورددوا 
عيســى آل خليفــة، وحّملــوه مســؤولية تصاعد 
الجرائم ضد الشعب. وفتحت قوات الحكومة 
كثر المناطق، ومنها  النــار على المتظاهرين في أ
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حاشــدة  تظاهــرة  شــهدت  التــي  الــدراز  بلــدة 
كدت على االســتمرار في التواجــد حول منزل  أ

الزعيم الديني آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.

T  كرباباد بتاريخ 25 مارس 2017 شّيع اآلالف في 
مصطفــى  الشــهيد  المنامــة  العاصمــة  غــرب 
حمــدان )18 عامــا( تأثــرا بإصابتــه بالرصــاص 
في رأســه بعد أن هاجم مرتزقة النظام الخليفي 

اعتصام الدراز قبل شهرين.
وســارت جنازتــه، الــذي طغــت عليــه مشــاعر 
كرباباد )مســقط رأسه( حتى حلة  الغضب، من 
العبــداهلل الصالــح حيــث مرقــده األخيــر. ورفع 
أبنــاء الشــعب صــور الشــهيد حمــدان، ورددوا 
شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتحّمل حمد 

مسؤولية مقتل الشهيد.

T  بتاريــخ 26 مــارس 2017 أعلنت وزارة الداخلية
الخليفية الكشف عن تنظيم مرتبط بتيار الوفاء 
اإلســالمي هــدف إلــى القيــام بعمليــات أمنيــة 
وعســكرية، مــن ضمنهــا اســتهداف مســؤولين 
كــز  كبــار فــي النظــام الخليفــي، واســتهداف مرا
حيوية في الدولة، حسب تقرير وزارة الداخلية. 
وقد عرضت وزارة الداخلية صور المتهمين في 

التلفاز الرسمي.
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الثــوري  الحــرس  الداخليــة  وزارة  واتهمــت 
بتدريــب  بالقيــام  العــراق  اهلل  حــزب  وكتائــب 
الشــباب الذي وردت أسماءهم وصورهم في 

التلفاز، ومّدهم بالدعم اللوجستي والفّني.
كمــا نشــرت وزارة الداخليــة بيانا يحــوي بعض 
االدعــاءات التــي لــم تــرد فــي التقريــر الخبري، 
حيــث قالت فــي البيــان أنها أحبطــت مخططا 
الستهداف جنود أمريكيين يعملون في البحرية 

األمريكية في البحرين.
المؤيــدة  البيانــات  مــن  توالــت مجموعــة  كمــا 
إلجراءات النظام الخليفي، من قبل الممثليات 
الدبلوماســية الخليجية والعربية فــي البحرين، 

والتي تدين ماسمته هذه البيانات باإلرهاب.

T  بتاريــخ 26 مــارس 2017 دخــل مرســوم فــرض
ضرائب بحق المغادرين عبر مطار البحرين حيز 

التنفيذ.

T  القــوات اقتحمــت   2017 مــارس   28 بتاريــخ 
ســاعات،   5 لمــدة  العكــر  منطقــة  الخليفيــة 
وشــّنت فيهــا العديــد من المداهمــات للبحث 
عن الثوار المطلوبين أمنيا، وكانت منطقة سترة 
قــد تعرضــت لحملــة مداهمــات واختطافــات 
مشــابهة استمرت لمدة أســبوع تقريبا، واعتقل 

على إثرها 40 مواطنا.
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T  بتاريــخ 28 مــارس 2017  استشــهد اثنــان مــن
المواطنيــن في بلــدة العوامية بالقطيف، شــرق 
الحجــاز، بعــد هجــوم متجــدد نفذتــه القــوات 
السعودية، فيما ُجرح آخرون في الهجوم الذي 

وصفه مطلعون بـ”المجزرة”.
النمــر، وهمــا  كالهمــا مــن عائلــة  والشــهيدان 
محمد طاهر النمــر، ومقداد محمد النمر. وهما 

من أبناء عمومة الشهيد الشيخ نمر النمر.

T  بتاريخ 29 مارس 2017 انطلقت فعاليات القمة
العربيــة رقــم 28، فــي األردن، وكان موضــوع 
اإلرهــاب أحــد المواضيع الرئيســية على أجندة 
االجتمــاع. ولــم تغــب أحــداث ســوريا واليمــن 
إشــارة  وفــي  االجتمــاع.  أجنــدة  عــن  والعــراق 
تبــدو موجهــة للجمهورية اإلســالمية فــي إيران 
قــال وزير الخارجية المصري أبــو الغيظ » هناك 
لتمزيــق  الطائفيــة  تســتخدم  إقليميــة  أطــراف 
وحدتنا العربية«، وهو اتهام تردده بعض الدول 
العربية اتجاه الجمهورية اإلســالمية للهرب من 
كلها الداخلية، ورمي المسببات على قوى  مشا
خارجيــة، وللتهــرب مــن االســتجابة لمطالــب 

شعوبها.
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T  بتاريــخ 29 مارس 2017 أصدر القضاء الخليفي
كل من محمد إبراهيم آل طوق،  حكما بإعدام 
وهــو أحــد رفقــاء الشــهيد رضــا الغســرة، وأحد 
المحرريــن مــن ســجن جــو المركزي، والشــاب 
 5 علــى  المؤبــد  وبالســجن  رضــي،  محمــد 
آخريــن، وبالســجن 10 ســنوات لفضيلة الشــيخ 
حســن عيســى، وبأحكام متفاوتة بحق شباب 
آخرين، وذلك في قضية تفجير حافلة للمرتزقة 
فــي منطقــة ســترة، وتقديــم الدعــم اإلنســاني 

لمطلوبين لدى النظام الخليفي.

T  محكمــة أيــدت   2017 مــارس   30 بتاريــخ 
االســتئناف الخليفيــة العليا إســقاط جنســية 12 
 في قضية »ســرايا األشــتر« والمتهم فيها 

ً
متهمــا

14 مواطنا.

T  فــي مصــدر  قــال   2017 مــارس   30 وبتاريــخ 
الكونجــرس األمريكــي إن إدارة الرئيــس دونالد 
ترامــب أبلغــت الكونجــرس باعتزامهــا المضــي 
فــي صفقــة قيمتها نحو خمســة مليــارات دوالر 
لبيــع البحريــن 19 مقاتلــة من طــراز إف-16 من 
إنتاج شــركة لوكهيد مارتــن والمعدات المتصلة 
بها وهي صفقة تقرر تعليقها العام 2016 بســبب 

ضغوط  منمنظمات حقوق اإلنسان.



41

مارس 2017

T  بتاريــخ 30 مــارس 2017 أعــرب االتحــاد العــام
مــن  اســتغرابه  عــن  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
تصاعــد ظاهــرة الحرمان من األجــور التي تطال 
مئــات العمــال البحرينييــن وغيــر البحرينييــن، 
مشــيرا إلــى أنــه تلقى شــكاوى من عمــال لتأخر 
وقــال  شــهور.  لعــدة  امتــدت  أجورهــم  دفــع 
االتحــاد فــي بيــان إنــه »التقــى بعــدة مجاميــع 
مــن عــدة شــركات في مبنــى االتحاد لمناقشــة 
كما قام االتحاد  كل،  ســبل حلحلة هذه المشــا
العــام بالتواصــل مــع وزارة العمــل مــن خــالل 
اللجنــة المشــتركة، وكانــت هناك وعــود من أن 
كل في القريب العاجل إال أن  تحل هذه المشــا
كل يوم بأن أعداد العمال  االتحــاد يتفاجئ في 

الذين يتم تأخير رواتبهم في ازدياد«.

T  بتاريــخ 31 مــارس 2017 دعت األمــم المتحدة
إلــى إجــراء تحقيقــات وافيــة في ظــروف مقتل 
متظاهرين في البحرين. وقال الناطق الرســمي 
باســم األمــم المتحــدة فرحــان حــّق فــي مؤتمر 
إن   2017 آذار  مــارس/   31 بتاريــخ  صحافــي 
باتخــاذ  البحريــن  طالبــت  المتحــدة  »األمــم 
خطوات لبناء الثقة وإجراء حوار وطني حقيقي 

يكفل السالم واألمان ألبناء البحرين«.





أبريل 2017
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T  بتاريــخ 1 أبريل 2017 قال الســفير البريطاني لدى
البحريــن ســايمون مارتن خــالل مؤتمر صحافي 
عقده في مقر السفارة بالعاصمة المنامة: »نحن 
قلقون مما تواجهه البحرين من اإلرهابيين، وقد 
اتخذنا موقفنا بشأن ذلك، وذلك ال يقتصر على 
البحرين فقط وإنما حتى على الدول المجاورة، 
 في تهديــد األمن ويجب أن 

ً
نحــن نواجه تحديا

 ألّن اإلرهــاب ال صديق 
ً

نواجــه التحديــات معــا
كما نرفض تهديــدات إيران للبحرين ودول  له، 

الخليج«، وصرح بذلك 

T  بتاريخ 1 إبريل 2017  أصدر الّنائب األمريكي جيم
كجفرن، وهو رئيس لجنة توم النتوس لحقوق  ما
اإلنسان، بياًنا دان فيه مخطط ترامب رفع جميع 
شروط حقوق اإلنسان عن مبيعات طائرات إف 
أّن “أمريــكا  كجفــرن  البحرين.وقــال ما إلــى   16
تتحمــل مســؤولية الّدفــاع عن حقوق اإلنســان 
كل الــّدول، ويجــب أن ال يشــكل حلفاؤنــا  فــي 
“الّتقاريــر  أّن  وأضــاف  ذلــك”،  علــى  اســتثناء 
اإلعالميــة تشــير إلــى أن وزيــر الخارجيــة ريكس 
تيلرســون ســيزيل قريًبــا جميــع شــروط حقــوق 
اإلنسان عن بيع طائرات إف 16 وأسلحة أخرى 
إلــى البحرين، وهو أمر مقلق بشــدة. فمثل هذه 
الخطوة ســتكون خياًرا قصير الّنظر وغير مبدئي، 
كما  وتزيــد خطــر انعدام االســتقرار فــي البحرين، 

تعرض أمريكا للخطر على المدى الطويل”.
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T  بتاريخ 2 أبريل 2017 أســقطت محكمة خليفية
الجنســية عــن الشــيخ عبــداهلل الدقــاق واثنين 
آخرين بعــد أحكام أصدرتها بالســجن ضدهم 

.
ً

لمدٍد تصل إلى 15 عاما

T  بتاريــخ 3 أبريل 2017 صادق حمد بن ســلمان
آل خليفة على قانون يعطي القضاء العســكري 
رأي  ومعتقلــي  سياســيين  كمــة  محا صالحيــة 
عــام، وهــو قانــون قــد أقــره المجلــس النيابــي 
الصوري ومجلس الشورى الذي يعين أعضاءه 

حمد نفسه.  

T  بتاريــخ 3 أبريل 2017 خّفضــت محكمة خليفة
حكــم فضيلة الشــيخ علــي ســلمان، أمين عام 
ســنوات   9 مــن  )المغلقــة(،  الوفــاق  جمعيــة 
إلــى 4 ســنوات. ونقضــت مــا ُتســمى بمحكمة 
التمييــز حكــم الشــيخ ســلمان إلــى 4 ســنوات. 
وقــد قضــت محكمــة خليفيــة بســجن الشــيخ 
سلمان في يوليو 2015 لمدة 4 سنوات، إلدانته 
بـ”التحريــض عالنيــة علــى بغــض طائفــة مــن 
النــاس، بمــا من شــأنه اضطراب الســلم العام، 
والتحريــض عالنية على عدم االنقياد للقوانين 
وتحســين أمور تشــكل جرائم”، وكذلك “إهانة 
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هيئــة نظاميــة” حســب ادعائها، وفــي 30 مايو 
2016، شــددت محكمــة االســتئناف الخليفيــة 
 9 بالســجن  ســلمان  الشــيخ  علــى  الحكــم 
ســنوات، حيث أدانته بـ “الترويــج لتغيير النظام 
بالقوة”، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها في 

كمة األولى. المحا

T  بتاريخ 3 أبريل 2017 اعتقلت السلطة الخليفية
والد الشــهيد علي الشــيخ من داخل المحكمة 
بعــد أن أّيــدت محكمة خليفية حكما بســجنه 
3 ســنوات بتهمة “إهانة الملــك” و”التحريض 
كما تم تأييد الحكم على  كراهية النظام”،  على 
كــي، الــذي يتواجد  والــد الشــهيد محمــود أبوتا
حاليــا خــارج البــالد، وكذلك الحكم ســنة على 
ّيــد حكم 

ُ
والــدة الشــهيد علــي مشــيمع، فيمــا أ

بالســجن 3 ســنوات فــي القضيــة نفســها على 
الناشــط الحقوقي حســين جواد، المقيم خارج 

البالد.

T  كــم الخليفي بتاريــخ 4 أبريــل 2017 صادق الحا
حمد بن عيسى آل خليفة على على تعديالت 
كم  كمة مدنيين في محا دســتورية تسمح بمحا

عسكرية.
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T  الســلطة اســتدعت   2017 أبريــل   5 بتاريــخ 
الشــهداء  عائــالت  مــن  العديــد  الخليفيــة 
للتحقيق معهم، على خلفية مشاركتهم الفاعلة 
مــع  ووقوفهــم  الشــعبية،  االحتجاجــات  فــي 

مطالب شعبهم، ومطالبهم بمحاسبة القتلة.
بتاريــخ 7 أبريــل 2017 انطلقــت تظاهــرات فــي 
عــدة مناطــق، منهــا غــرب العاصمــة المنامــة، 
تضامنا مع المحكومين باإلعدام في الســجون 
النظام الخليفي في البحرين. ورفع المتظاهرون 
صــور المحكوميــن باإلعدام فــي الفتة تقّدمت 
التظاهرات التي دعا إليها تيار الوفاء اإلســالمي 

تحت شعار “رجال النصر”.

T  بتاريــخ 13 أبريــل 2017  اســتدعت الســلطات
تأبيــن  خلفيــة  علــى  ديــن  رجــال   4 الخليفيــة 
الشــهيد الســّيد محمد باقر الصــدر، حيث أبلغ 
كاًل مــن )الشــيخ علــي  الضابــط تركــي الماجــد 
رحمــة، الشــيخ علي الجفيري، الشــيخ حســين 
المــرزوق والشــيخ محمــد الصيــاد( بــأن تأبيــن 
المرجــع آيــة اهلل العظمــى محمــد باقــر الصــدر 

“ممنوع بأوامر عليا”.
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T  بتاريــخ 15 أبريل 2017 حــرص المواطنون على
إقامــة فعالية “ثورة المحراب” بالصالة جماعة 
هدمتهــا  التــي  المســاجد  بعــض  مواقــع  عنــد 
القــوات الســعودية والخليفية فــي البالد خالل 

شهري مارس وأبريل من العام 2011.

T  مواجهــات اندلعــت   2017 أبريــل   15 بتاريــخ 
منطقــة ســترة  فــي  المتظاهريــن  بيــن  شــديدة 
والقــوات والمدرعــات الخليفيــة التــي أطلقــت 
الغازات الســامة وأســلحة القمع المختلفة ضد 
احتجاجات شــهدتها المنطقة رفضا لســباقات 

الفورمال 1.

T  بتاريخ 16 أبريل 2017 دعا تيار الوفاء اإلسالمي
إلى التضامن مع الناشط الحقوقي المعتقل عبد 
 

ً
الهــادي الخواجــة الــذي دخــل إضرابــا مفتوحا
 على ســوء 

ً
عــن الطعام فــي 11 أبريل، احتجاجا

األوضاع في سجن جو المركزي.

T  بتاريخ 18 أبريل 2017  قال مايسمى بوزير العدل
خالــد بن علي آل خليفــة، أن الوزارة بدأت في 
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دراســة االقتــراح بقانــون بإصدار قانــون موحد 
لألســرة البحرينية، الذي رفعه مجلس الشورى 
للحكومــة، فــي ضــوء الدراســات المعــدة بهذا 
الخصــوص والمســتندة إلــى الواقــع مــن حيث 
إطــار  فــي  الفعليــة  واالحتياجــات  اإلشــكاالت 
التشــاور مع المجلس األعلى للقضاء، حســب 

كالم الوزير الخليفي.

T  رفــع علــى  وتعليقــا   ،2017 أبريــل   19 بتاريــخ 
إلــى  قــرار  مشــروع  الصــوري  النــواب  مجلــس 
الحكومــة الخليفيــة بإصدار قانون أســرة مّوحد 
للطائفتين الشــيعية والســنية بالبلد، فقد أصدر 
كبــار علمــاء البحرين بيانــا قالوا  مجموعــة مــن 
كما هــو فــي “المطالبة  فيــه إن موقفهــم مــازال 
قانــون  تحّصــن  التــي  الدســتورية  مانــاِت 

َ
بالّض

األســرة، وهــذا ما لــم يتوّفر حّتــى اآلن، وإّن أّي 
 

ً
ــا َمّسَ ُيشــّكل  الّضمانــاِت  لهــذه  متجــاوٍز  إقــراٍر 

بالخصوصيات المذهبية”.
كبــار العلمــاء إن “المســوّدة المطروحــة  وتابــع 
القــراءة  -وحســب  الموّحــد  األســرة  لقانــون 
كبيرة من  األوليــة- وجدناهــا تحمــل مجموعــة 
األخطاء والتجاوزاِت لرأي المذهب وأحكامه، 
وهذا ما سوف يفرض على أتباع هذا المذهب 

 مع مذهبهم، وفق البيان.
ً

 متنافية
ً

أحكاما
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T  الســلطات اعتقلــت   2017 أبريــل   19 بتاريــخ 
الخليفيــة خطيب جامع الخيف بالدير، الشــيخ 
عيســى المؤمن، وذلك بعد اســتدعائه، لتنفيذ 

حكم بسجنه 3 أشهر بسبب خطبة جمعة.
وكانت محكمة االســتئناف الخليفية قد أيدت  
 بحبــس 

ً
)األحــد 12 مــارس/آذار 2017( حكمــا

كراهية  المؤمــن 3 أشــهر بتهمة التحريــض على 
النظــام، علــى خلفيــة خطبــة جمعــة ألقاها في 

جامع الخيف )2 أغسطس/آب 2016(.

T  النيابــة اســتدعت   2017 أبريــل   21 بتاريــخ 
 

ً
 بحرينيا

ً
الخليفيــة العامة في البحرين 12 ناشــطا

للمثول للتحقيق.
ومــن ضمنهــم المحامــي المدافــع عــن حقوق 
الحقوقيــة  الناشــطة  التاجــر،  محمــد  اإلنســان 
أحمــد  الحقوقــي  الناشــط  الصايــغ،  ابتســام 
الصفــار، الصحافــي فيصــل هيــات” باإلضافــة 

إلى المعارض إبراهيم شريف.
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T  بتاريخ 24 أبريل 2017 أصدر تيار الوفاء اإلسالمي
موقفه السياســي األســبوعي، والــذي تناول فيه 
خلفيــات المواجهــة بيــن النظــام والشــعب في 
ملف قانون األسرة الغربي، و الذي يعمل النظام 
الخليفي على فرضه على شعب البحرين عامة، 

وعلى األغلبية الشيعية خاصة.
وقال تيار الوفاء اإلسالمي في موقفه السياسي 
كــم الخليفــي، حمــد عيســى،  بــأن إصــدار الحا
للجنة الُمشــار إليها يؤكد “أســلوبه المعهود في 
الخــداع وااللتفاف”، وأن ذلك “يذّكر الشــعب 
أمــر طاغيــة آل خليفــة  التــي  الكثيــرة  باللجــان 
بالصــوت  الموثقــة  وبالتعهــدات  بتشــكيلها، 
ــص منهــا حمــد 

ّ
والصــورة للشــعب، والتــي تمل

ونظامــه الغــادر فــي أقــرب فرصة”، مؤكــدا بأن 
“هــذا اإلجــراء يعّزز ما قلناه ســابًقا بأن نظام آل 
خليفــة مســتمر فــي العــداء للشــعب والديــن، 
بالخــداع  القمــع والقتــل، ومــرة  بأســلوب  مــرة 

وااللتفاف”.
وأوضــح التيار في البيــان بــأن اإلدارة األمريكية 
كما  تقــف وراء مشــروع فــرض قانــون األســرة. 
قال بأنه ال يمكن الوثوق بأية ضمانات “تحت 
ســلطة الخليفيين”، داعيا إلــى وجوب “رفض 
أن يكــون للنظــام الخليفــي الفاقــد للشــرعية أو 
فــي صياغــة  الصــوري؛ دور  النيابــي  لمجلســه 
قانون األســرة”، وأن ُيحصــر ذلك بالمرجعيات 
الدينية المعتمدة لدى المواطنين، بحســب ما 

جاء في البيان.
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T  محكمــة أصــدرت   2017 أبريــل   25 بتاريــخ 
 بإسقاط الجنسية عن 36 مواطنا 

ً
خليفية حكما

بحرانيــا مع أحــكام أخرى تتراوح بيــن 3 إلى 10 
سنوات، وذلك في قضية مزعومة بـ”االنضمام 

إلى جماعة إرهابية”.
وأتــى هــذا الحكــم في ســياق تصعيــد متواصل 
شــنه النظــام علــى المواطنين والنشــطاء خالل 
بــأن  أفــادت  ســابقة  معلومــات  وبعــد  العــام، 
كم الخليفي، حمد عيســى،   جمع الحا

ً
اجتماعا

كبار العائلــة الخليفة، وأفضى االجتماع إلى  مع 
االتفاق على تصعيد “المواجهة” مع المعارضة 
مــن  أخــرى  مرحلــة  بــدأت  والتــي  والشــعب، 
العــام 2016 عندمــا  مــن  يونيــو  منــذ  التصعيــد 
أســقط النظــام جنســية آيــة اهلل الشــيخ عيســى 
كمته  قاســم، وهــدد باعتقالــه بعد إعــالن محا

بتهم تتعلق بأداء فريضة الخمس.

T  الســّيد ألقــى ســماحة  أبريــل 2017  بتاريــخ 27 
عبــد اهلل الغريفــي، مــن جامــع اإلمــام الصــادق 
فــي القفــول بالعاصمــة المنامــة خطابا قــال فيه 
“إن قضيــة آية اهلل الشــيخ عيســى أحمد قاســم 
تضــع الوطن أمام منعطف صعــب جدا”. وقال 
كبير ينفتح  فــي حديــث الجمعة “إما إلى انفــراج 
كل الخير وإما إلى خيار مآالته  بالوطن على الخير 

قاسية، وصعبة، ومؤلمة” على حد تعبيره.



53

أبريل 2017

T  المخابــرات اعتقلــت  أبريــل 2017  بتاريــخ 28 
الكربابــادي  الزهــراء  عبــد  الشــيخ  الخليفيــة 
وزوجتــه فجــرا مــن منزلــه الكائــن فــي منطقــة 
كما أنها اعتقلت شــقيقته من منزلها  “كرباباد”، 
إلدارة  جميعــا  ونقلتهــم  “كّرانــة”،  منطقــة  فــي 

التحقيقات الجنائية.

T  بتاريخ 28 أبريل 2017 انطلقت أولى التظاهرات
في البحرين الخاصة بعيد العمال الذي يحتفل 
كل عــام،  بــه العالــم فــي األول مــن مايــو مــن 
وخــرج المواطنون في منطقة ســترة في تظاهرة 
غاضبــة تقدمهــا شــعار “يســقط حمــد”، فيمــا 
عمدت القوات الخليفية إلى قمع المتظاهرين 
وأطلقــت الغازات الســامة باتجــاه المتظاهرين 

وداخل األحياء السكنية.
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T  بتاريخ 29 أبريل 2017 ندد تيار الوفاء اإلسالمي
حبيــب  نجــاح  البحرانيــة  المواطنــة  باعتقــال 
وحيــى “موقفهــا الشــجاع” في رفــض التعاون 
مــع األجهــزة الخليفيــة رغــم تعرضهــا للضــرب 
والتحرش الجنسي أثناء التحقيق معها في مركز 

شرطة المحرق.
وقــال التيــار إن “رفــض هــذه االمــرأة الكريمــة 
لهــذا االبتــزاز الرخيــص، وإصرارهــا علــى فضح 
المعذبيــن الســفلة هــو موقف شــجاع، وينبغي 
للتهديــد  يتعــرض  مــن  كل  موقــف  يكــون  أن 

واالبتزاز من قبل أزالم العصابة الخليفية”.
كمــا ندد التيــار باقتحام القــوات الخليفية لبيت 
الشــيخ عبدالزهــراء الكربابــادي واختطافــه هو 

وزوجته وشقيقته.
وقــال “إّن توالــي هــذه الجرائم البشــعة، والتي 
تستهدف النساء خاصة، يكشف افتقاد النظام 
الخليفــي، والــذي ُجِبل علــى الفســاد والتحلل 
الخلقي، للقيم الدينية واألعراف والتقاليد التي 
ُيْؤِمن بها شــعبنا الغيــور، وإن العصابة الخليفية 
كافة الوســائل القذرة  ال تتوانــى عن اســتخدام 

لحمل الناس على التراجع والخضوع”.
كــد البيــان على حــق الدفاع عــن األعراض،  وأ
وقــال “إن المقاومة المشــروعة والرد الميداني 
شــرعي  واجــب  حمــد  نظــام  جرائــم  علــى 
وأخالقي، وإن جرائم الســلطة ســتنقلب عليها 
 لــن تتوقف حتى إســقاط 

ً
غضًبــا ونــاًرا ومقاومة

كمة”. العصابة الحا
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T  بتاريــخ 30 أبريــل 2017  ُنفــذت عمليــة مقاومة
فــي بلدة نويــدرات، حيث اســتهدفت مدرعة 
البلــدة، وتتولــى  تتمركــز عنــد مدخــل  خليفيــة 
اإلشــراف على عمليــات القمــع واإلرهاب ضد 
مــن  غاضبــة  مجموعــة  وخرجــت  األهالــي. 
جهــات مختلفــة مــن عمــق البلــدة، وباغتــت 
المركبــة بــاألدوات المعتــادة فــي ردع اآلليــات 
العســكرية وإجبارها على االنسحاب من موقع 

التمركز األمني.
أجــل  مــن  “فلنمــت  شــعار  العمليــة  وحملــت 
أعراضنا”، وهو نّص هتاف أطلقه آية اهلل الشيخ 
قاســم مــن جامع اإلمــام الصــادق بالــدراز قبل 
نحو 5 ســنوات بعد تعديات قامت بها القوات 
الخليفية على النســاء البحرانيات. وتحت هذا 
الشــعار أيضــا؛ دعا تيــار الوفاء اإلســالمي - من 
القــوى الثوريــة - إلــى “أيــام غضــب” ردا علــى 
هــذه الجرائــم التي ال يحســن الســكوت عنها، 
كثر”، بحســب  كثر وأ وإال تمــادى فيهــا النظام أ

بيان التيار.





مايو 2017
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T  العامــة النيابــة  أوقفــت   2017 مايــو   1 بتاريــخ 
أحمــد  نجــاح  البحرانيــة  المواطنــة  الخليفيــة 
 على ذمة التحقيق بعد اتهامها 

ً
حبيــب 30 يوما

بقائمة من االتهامات السياسية.
المحــرق  شــرطة  مركــز  فــي  الســلطات  وكانــت 
اســتدعت المواطنة نجاح، مــن بلدة نويدرات 
مــع ابنها، نهايــة فبرايــر 2017، وتعرضت خالل 
كمــا  الجنســي،  والتحــرش  للضــرب  التحقيــق 
أنبــاء  وكالــة  مــع  اتصــال  فــي  العائلــة  كــدت  أ
ُهــّددت  كمــا  المعارضــة،  اليــوم”  “البحريــن 
بالقتــل واالغتصــاب بعــد رفضهــا التعــاون مــع 

أجهزة المخابرات الخليفية.

T  تظاهــرات خرجــت   2017 مايــو   2 بتاريــخ 
علــى  االعتــداء  ضــد  غاضبــة  واحتجاجــات 
ونفــذت  أخريــات،  ونســاء  نجــاح  المواطنــة 
مجموعــات ثوريــة عمليــات ميدانية فــي الدراز 
ونويــدرات وغيرها بعد أن أعلنت القوى الثورية 
تنديدهــا  عــن  مشــترك  بيــان  فــي  المعارضــة 
بالجريمة ودعوتها إلى “قطع أيدي المعتدين«.

وقــد توجدات في الســجون الخليفية ما ال يقل 
عــن 10 نســاء معتقــالت بتهــم سياســية، خالل 
شــهر مايو، وبعضهــن صدرت ضدهــم أحكام، 
وهن المدونة طيبة اسماعيل التي حكمت سنة 
واحــدة بتهمة “إهانة الملك” علــى موقع تويتر، 
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وطيبــة درويــش التــي حكمــت 5 ســنوات بتهم 
إيــواء مطلوبيــن سياســيين، إضافة إلى سوســن 
معيوف، أميرة القشعمي، فاتن حسين، حميدة 

الخور، منى حبيب، وهاجر منصور.

T  - بتاريخ 3 مايو 2017 دعا تيار الوفاء اإلسالمي
مــن القوى الثورية في البحرين - إلى تظاهرات 
مركزيــة باتجــاه بلدة الــدراز المحاصــرة، انطالقا 

من ثالثة محاور محيطة بالبلدة.

T  بتاريــخ 3 مايــو 2017 أعلن تيار الوفاء اإلســالمي
عــن انطــالق “مســيرات مركزية” ضمــن فعالية 
تحمــل عنــوان “لــن نخذلــك”، وانطلقــت مــن 
محاور في بلدات باربار، بني جمرة والمرخ باتجاه 
كانت تحاصرها القوات والمدرعات  الدراز التي 

الخليفية منذ شهر يونيو من العام 2016.

T  بتاريخ 3 مايو 2017 دعا التيار إلى المشاركة في
تظاهــرة ثوريــة تنطلق 4 مايو، من أمام مســجد 

الشيخ علي بن حماد ببلدة نويدرات.
وحملــت التظاهــرة شــعار “فلنمــت مــن أجــل 
النســاء  باعتقــال  تنديــدا  وجائــت  أعراضنــا”، 
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البحرانيــات وغضبــا للتعــدي عليهــن، وذلــك 
علــى خلفيــة االعتقــاالت التــي طالــت جملــة 
مــن النســاء، ومنهــن المواطنــة نجــاح حبيــب 
من بلــدة نويدرات، التي أعلنــت النيابة العامة 
ذمــة  علــى  يومــا   30 توقيفهــا  عــن  الخليفيــة 
التحقيــق فــي قضايــا سياســية، و ُوجهــت إليها 
بعــد أســبوع مــن اســتدعائها للتحقيق فــي مركز 
شــرطة المحرق، حيث تعرضــت أثناء التحقيق 
للضــرب والتحــرش الجنســي بعــد أن رفضــت 
كما ُهددت  التعــاون مــع األجهزة المخابراتيــة، 

بالقتل واالغتصاب.

T  بتكســير قــام مجهولــون  مايــو 2017  بتاريــخ 4 
الزجــاج الخلفــي لســيارة األميــن العام الســابق 
لالتحــاد العام لنقابــات عمال البحرين الســيد 
سلمان المحفوظ، باإلضافة إلى تخريب أجزاء 
أخــرى مــن ســيارته في وقــت مبكر مــن الفجر. 
هــو  الحريــق  ســبب  إن  المدنــي  الدفــاع  قــال 

كهربائي!  تماس 

T  بتاريخ 5 مايو 2017 دعا بيان صادر عن علماء 
البحريــن إلــى ما أســموه “النفيــر الدفاعي العام 
كمة  فــي جميــع مناطــق البحريــن في ليلــة محا
المذهب والشريعة اإلسالمية المقدسة”، على 
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حــد العبــارات المســتخدمة في البيــان، وجاء 
 

ً
في البيان: “نهيب بجميع أفراد الشــعب رجاال
كبــاًرا وصغــاًرا بالنــزول للشــارع إلعالن  ونســاًء 
الغضــب الدينــي المقدس وإعالن االســتعداد 
والقيــادة  الديــن  عــن  المــوت  حتــى  للدفــاع 
الربانية والوطنية ســماحة آية اهلل الشيخ عيسى 

أحمد قاسم”.
إصــدار  مــن موعــد  يوميــن  قبــل  البيــان  وأتــى 
 بشــأن آية اهلل 

ً
محكمــة خليفيــة حكمــا ابتدائيــا

كمته  الشيخ عيســى قاســم، والذي جرت محا
بتهمــة جمــع أمــوال الخمــس التي تعــد فريضة 

عند األغلبية الشيعية في البلد.

T  ،بتاريخ 7 مايو 2017 قال تيار الوفاء اإلســالمي
كمــة  تأجيــل محا أثــر  علــى  أصــدره  بيــان  فــي 
تأجيــل  بــأن  قاســم  عيســى  اهلل  آيــة  ســماحة 
كــم النظــام الخليفــي في البحرين لجلســة  محا
كمة آية اهلل الشــيخ عيسى قاسم “جاءت  محا
بســبب انعدام القــراءة الدقيقة من قبل النظام 
الخليفــي لمســار األمــور، والتطــورات الناجمة“ 

عن استهداف الشيخ.
وأبــدى التيار تفاؤلــه بـ“نتائج المعركة“ مشــددا 
وعــدم  “االســتعداد  علــى  نفســه  الوقــت  فــي 
التراخي قبال مماطــالت ومناورات النظام من 

كمة“. خالل تأجيل المحا
وأثنــى التيــار علــى جهــود النشــطاء الحقوقيين 
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الدوريــة  المراجعــة  جلســة  كشــفت  أن  بعــد 
لحقوق اإلنســان فــي البحريــن بجنيف “كذب 
اإلدراتيــن األمريكيــة والبريطانية“ بشــأن مزاعم 
البــالد، ولكــن  تحســن الوضــع الحقوقــي فــي 
 إلــى تفعيــل العمــل السياســي 

ً
التيــار دعــا أيضــا

علــى المســرح الدولــي، والعمــل علــى إيصــال 
الحقوق السياســية للبحرانييــن و“في مقدمتها 
حق الشــعب البحراني في تقرير مصيره واختيار 

نظام حكمه“.

T  بتاريخ 8 مايو 2017 أطلق تيار الوفاء اإلسالمي
“مــا  شــعار  تحــت  وثوريــة  تضامنيــة  فعاليــات 
مــع   

ً
تضامنــا دوام”،  مــن  وملــكك  لســجني 

الســجناء السياســيين الذيــن تجــاوز عددهــم 
4000 معتقل.

T  محكمــة حكمــت   2017 مايــو   10 بتاريــخ 
الخليفــي  القاضــي  برئاســة  العليــا  االســتئناف 
محمــد بــن علــي آل خليفــة وأمانــة ســر ناجــي 
مــن محكمــة  المعــادة  القضيــة  فــي  عبــداهلل، 
التمييــز وبإجماع آراء أعضــاء المحكمة، بقبول 
االســتئناف المقــام مــن ماهــر عبــاس )الخبــاز( 
شــكاًل وتأييد حكــم اإلعدام بحقــه، في قضية 

مقتل شرطي بالسهلة.
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T  ســيارة تعرضــت  فجــرا   2017 مايــو   15 بتاريــخ 
الناشــطة الحقوقيــة البحرانيــة ابتســام الصائــغ 
لالحتــراق الكامــل فــي ظــروف وصفها نشــطاء 
فــي  جــاءت  الحادثــة  إن  حيــث  بـ”المريبــة” 
ســياق حــوادث مشــابهة تعــرض لهــا نشــطاء 
وسياســيون آخــرون، منهم نائــب أمين جمعية 
حلهــا،  تــم  التــي  اإلســالمي،  الوطنــي  الوفــاق 
أحرقــت  والــذي  المــرزوق،  خليــل  المهنــدس 
كذلك فــي ظــروف غامضة،  ســيارته قبــل أيــام 

نسبتها السلطات للتماس الكهربائي.

T  الشــعب أبنــاء  خــرج   2017 مايــو   15 بتاريــخ 
شــعارات  ورفعــوا  تظاهــرات،  فــي  البحرانــي 
وهتافــات التضامــن مع أهالــي بلــدة العوامية، 
الســعودية،  شــرق  القطيــف،  منطقــة  وعمــوم 
وذلــك في ظــل الحصــار والعمليات العســكرية 
المستمرة التي يشهدها حي المسورة بالعوامية 
منــذ قرابــة األســبوع، ووصــف البحرانيــون آل 
سعود بـ”اإلرهابيين والقتلة” ونددوا بـ”الصمت 
كات  الدولــي” إزاء ما يحصل مــن جرائم وانتها

في القطيف.
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T  بتاريــخ 19 مايــو 2017 دعــا علمــاء البحرين في
كل مناطــق  بيــان لهــم إلــى مــأل المســاجد فــي 
 21( األحــد  ليلــة  والرجــال،  بالنســاء  البحريــن 
كمة آية اهلل الشيخ  مايو/ أيار 2017( عشية محا

عيسى قاسم.
وقــال البيــان »ســّطر الشــعب أروع ملحمــة في 
كمله، حيث انبرى دفاًعا عن  تاريــخ البحرين بأ
دينه وبقــّيَ مرابًطا متخندقا فــي أطول اعتصام 
شعبي في التاريخ الوطني«، في إشارة العتصام 

الدراز.
وتابع البيان »إن استمرار النظام في طغيانه طوال 
 »

ً
هذه الســنين لم يزد الشعب إال إصراًرا وعزيمة

كمــة الباطلة إنما  ورأى أن »اســتمرار هــذه المحا
صّعد من عنفوان تلك اإلرادة الشعبية«.

كمــة المذهــب  ودعــا العلمــاء »فــي ليلــة محا
بالمصليــن  الديــن  خنــادق  مــأل  إلــى  والديــن 
كل  الفدائيين، فلتمتلىء مســاجد البحرين في 

المناطق بالنساء والرجال«.
وختم البيان بالقول »كونوا على أتّم اإلســتعداد 
ألّي لحظة يصدر فيها النداء الشرعي في حال 

كلمة«. صدور أي حكم جائر، فإن للدين 

T  المحكمــة أصــدرت   2017 مايــو   21 بتاريــخ 
الخليفيــة حكمهــا بالحبس لمدة ســنة بحق آية 
اهلل الشــيخ عيسى أحمد قاســم، ومدير مكتب 
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البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف 
مكتــب  فــي  والعضــو  )المحــروس(،  القصــاب 
البيــان ميــرزا الــدرازي، مــع وقــف تنفيــذ عقوبــة 
الحبــس لمــدة 3 ســنوات بعــد صيــرورة الحكم 
نهائيا حســب وصف نص الحكم، وبررت ذلك 
بأّن قاسم »طاعن في السن وبلغ من الكَبر عتّيا، 
وخلــت صحيفــة المتهميــن مــن ثّمــة ســوابق، 

فالمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة«.
قاســم  اهلل  آيــة  بتغريــم  المحكمــة  قضــت  كمــا 
كل منهم  ووفضيلة الشــيخ القصــاب والــدرازي، 
مبلــغ 100 ألــف دينــار، وأمــرت بمصــادرة المبالــغ 
المودعــة بحســابات آيــة اهلل قاســم، والبالغــة 3 
 و301 دينار، ومصادرة العقارين 

ً
ماليين و367 ألفا

المملوكيــن له. ُيشــار إلى أن الســلطات الخليفية 
أســقطت فــي 20 يونيــو/ حزيران 2016 الجنســية 

البحرينية عن آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.

T  بتاريخ 21 مايو 2017 أصدر علماء البحرين بياًنأ
دعــوا فيه أبناء الشــعب البحريني لرفع الصوت 
فــي وجــه النظــام عالًيــا، وأعلنوا فيــه أن األحد 
21 مايــو 2017 يــوم غضــب بعدمــا أقــدم عليه 
النظــام مــن إصــدار حكــم ضد آيــة اهلل الشــيخ 
عيســى قاســم واثنيــن آخريــن، بالســجن لمدة 
عــام مع وقف التنفيذ ومصادرة أموال الخمس 
عقاريــن  ومصــادرة  حســابه،  فــي  الموجــودة 
خاصين لسكن طلبة العلوم الدينية، مع غرامة 
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مالية قدرها 100 ألف دينار بحريني.
وأثــار الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الخليفية 
ردودا مــن جهــات سياســية ودينيــة عــدة فــي 
العالــم اإلســالمي، فقــد دانــت األمانــة العامــة 
التحــاد العلمــاء المســلمين في العــراق الحكَم 
قاســم،  الشــيخ عيســى  آيــة اهلل  الصــادر ضــد 
بــأن  لهــا األحــد، 21 مايــو،  بيــان  فــي  وقالــت 
“الحكــم الجائر” انطوى على “مخالفة صارخة 
للشريعة اإلسالمية”وأنه تضمن“بدعة صريحة 

كل موارده”. في 
كل مكان”  ودعا البيان علماَء المســلمين “في 
كمــا طالب  إلدانــة هــذه المحكمــة وأحكامها، 

األمم المتحدة للعمل على إدانتها.
وفي نفس اليوم صرح المستشار الخاص لرئيس 
الدوليــة،  للشــؤون  اإليرانــي  الشــورى  مجلــس 
حسين أمير عبداللهيان، بأن الحكم ضد الشيخ 
قاســم “ســيزيد الظــروف الداخلية فــي البحرين 
تعقيــدا”، مجــددا الدعوة للعودة إلى “الشــعب 
كل السياسية، بدال من التعويل  في تسوية المشا
علــى األجانــب”، وذلــك فــي إشــارة إلــى تزامن 
كــم الخليفي  صــدور الحكــم اليوم مع لقــاء الحا
حمد عيسى مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
وحقوقيــون  محامــون  ودان  الســعودية،  فــي 

الحكم بمصادرة أموال الخمس.

T  بتاريــخ 21 مايو 2017 أصدر تيار الوفاء اإلســالمي
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بيانا دعا فيه الستمرار “الغضب الشعبي”، دفاعا 
كد التيار بأن “الحكم  عن “الدين والعقيــدة”، وأ
في قضية سماحة الشيخ جريمة طائفية، واعتداء 
علــى العقيدة والشــرع”، وأوضح بأن الخيــار إزاء 
ذلك هو “التصعيد الميداني والمقاومة والوحدة 

ذودا عن الدين والعقيدة”.

T  البحريــن شــهدت   2017 مايــو   21 بتاريــخ 
تظاهرات غاضبة تنديدا بإدانة محكمة خليفية 
آليــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم بتهمــة إدارتــه 
فريضة الخمس الشرعية الخاصة بالغالبية من 

المسلمين الشيعة.
وتظاهــر اآلالف في عشــرات المناطــق والقرى، 
لطاغيــة  مناوئــة  شــعارات  المتظاهــرون  وردد 
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي التقى 
مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب في الرياض. 
وحــّذر المتظاهــرون من ارتــكاب الحكومة مزيد 
من الخطــوات التصعيدية بحق آية اهلل قاســم، 

وقالوا إنهم على استعداد للموت دونه.
وأطلقت القوات الرصاص االنشــطاري وقنابل 
الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أدى 
إلصابــة عدد منهم. وفي الدراز، حيث اعتصم 
كما ســارت تظاهرة  اآلالف حــول منزل قاســم، 
كــد المعتصمــون  حاشــدة جابــت المنطقــة، وأ
اتصلــت  بينمــا  االعتصــام،  فــي  اســتمرارهم 
الداخلية برؤســاء مآتم وطلبت مساعدتهم في 

فك االعتصام.
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T  بتاريخ 23 مايو 2017 اســتباحت قوات خليفية
واســعة بلــدة الــدراز صباحــا بصورة غــادرة بعد 
وعــود قدمتهــا وزارة الداخليــة الخليفية للمآتم 
الحســينية في البلدة بعــدم “اقتحام االعتصام 
المفتــوح” بجــوار منــزل آيــة اهلل الشــيخ عيســى 
قاســم فــي البلــدة، وأدى الهجــوم العســكري 
إلــى وقــوع خمس شــهداء وعشــرات الجرحى 

والمصابين وبعضهم في حاالت حرجة.
وبــدأت اآلليــات والقــوات واألجهــزة الخليفيــة 
فــي التقدم نحو الدراز في وقت مبكر من صباح 
الحواجــز  رفــع  إلــى  أن عمــدت  بعــد  الثالثــاء، 
اإلســمنتية التــي تحاصر البلــدة، وبــدأت بعدها 
تشــكيالت عسكرية في االحتشــاد حول البلدة 
لتبدأ عمليات االستباحة باتجاه موقع االعتصام 
ومنــزل الشــيخ قاســم وســط مقاومــة ُوصفــت 
بـ”البطولية” من المواطنيــن الذين تقاطروا على 
كفــان، واشــتبكوا مــع  البلــدة وهــم يرتــدون األ
اآلليــات والمدرعــات الخليفيــة وســط إطــالق 
الغــازات الســامة ورصــاص الشــوزن بكثافة، ما 
أدى وقــوع إصابــات فــي صفــوف المتظاهريــن 

الذين أصروا على صد االقتحام العسكري.
ونفــذت القــوات الغازية اعتقاالت واســعة في 
صفــوف المواطنين والمتظاهرين، وشــوهدت 
المركبــات والباصــات المعــدة لالعتقــال وهــي 
مغطــاة بالحواجز الحديدية على نوافذها، فيما 
تحولــت أحيــاء بلدة الدراز إلى ســاحات مألى 
بالدماء وسحب الغازات، وتوزعت حشود من 
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القوات المســلحة التــي عمدت إلى اســتعمال 
مختلف وســائل القمع في مواجهــة المواطنين 

الذين تدافعوا لصد االجتياح.

T  بتاريــخ 23 مايو 2017 دعا علمــاء البحرين في
كل المناطق  بيــان عاجــل لهم إلى الخروج فــي 
كفان، وقال بيــان العلماء “أرادوها  وارتــداء األ
كربــالء”، داعيا إلــى “فتح  كربــالء فنحــن أبنــاء 

كل منطقة” من البالد. ساحات الفداء في 
إلــى  لهــا  بيــان  فــي  الثوريــة  القــوى  ودعــت 
“المقاومة” بكل الوســائل والدفاع عن الشــيخ 

حتى الشهادة.

T  فــي اهلل  حــزب  دان   2017 مايــو   23 بتاريــخ 
بيــان لــه الهجــوم الدمــوي علــى بلــدة الــدراز، 
ووصف االعتداء بـ”الوحشي” الذي استهدف 

“اآلمنين الُعّزل”.
كــد البيــان بــأن “نظــام آل ســعود اإلرهابي”  وأ
يتحمل “كامل المسؤولية عما حصل ويحصل” 
في البحرين، محذرا من أن “أي مّس بالشــيخ 
قاسم سيفتح األمور على مدى المكام والزمان 
ع نتائجها”.

ُ
على احتماالت ال يستطيع أحد توّق

الهجــوم  خليفــة  آل  تنفيــذ  الحــزب  وأرجــع 
العســكري اليوم إلى الموقــف األمريكي الداعم 
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للنظــام، وخاصة بعــد اللقاء الــذي جمع حمد 
عيســى بالرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب في 

السعودية األحد الماضي.
وحّيــى أهالــي الــدراز والمواطنيــن الذيــن دافعوا 
عن الشــيخ قاسم وتصدوا في “ملحمة بطولية” 
كــد بــأن الشــعب البحرانــي  للقــوات الغازيــة، وأ
“يســير في طريق عزتــه وحريته وتحصيل حقوقه 
المغتصبة، وأن النصر سيكون حليفه بإذن اهلل”.

ودعا الحزب “من تبقى له من شرف أو استقاللية 
اإلنســانية”  والمنظمــات  العالــم  دول  مــن 
للمســارعة إلى اســتنكار “الجريمة” التي يرتبكها 

النظام في الدراز وبحق الشيخ قاسم.

T  بتاريــخ 24 مايــو 2017 شــهدت معظــم مناطق
البحريــن تظاهــرات غاضبــة، وتواصــل الحراك 
الشــعبي والثوري في مناطــق البحرين وبلداتها 
العســكري  االجتيــاح  مــن  يــوم  بعــد  األربعــاء، 
واســتباَحة بلــدة الــدراز ومنــزل آيــة اهلل الشــيخ 
عيســى قاســم. وقــد فشــل الهجــوم الدمــوي 
فــي إرعــاب المواطنيــن وتثبيــط عزيمتهــم فــي 
اســتمرار موقف الدفاع عن الشيخ، السيما في 
ظــل “الحرب النفســية الشرســة” التــي رافقت 
العمليــات التي أســفرت عن ســقوط مــا ال يقل 
عن 5 شهداء وعشرات الجرحى والمفقودين، 

إضافة إلى المئات من المعتقلين.
وارتفعت أصوات التكبير من أسطح المنازل في 
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بلــدة الدراز التــي خّيم عليها الظــالم الدامس، 
وســط عمليات عســكرية واعتقــاالت متواصلة 

شهدتها أحياء مختلفة من البلدة.

T  الســلطات رفضــت   2017 مايــو   26 بتاريــخ 
اعتصــام  شــهداء  جثاميــن  تســليم  الخليفيــة 
 من 

ّ
كل الــدراز إلــى ذويهم وعمــدت إلى دفــن 

الشــهداء محمــد زين الديــن )الــدراز(، محمد 
الســاري )ســار(، ومحمــد العكــري )الديه( في 
مقبــرة بالمحــرق، فــي حيــن ُدفــن الشــهيدين 
أحمــد العصفور )الشــاخورة( ومحمــد حمدان 

)كرباباد( في مقبرة الماحوز.

T  14 بتاريــخ 27 مايو 2017 أعلن ائتالف شــباب
 

ً
فبرايــر أن الجمعة األولى من شــهر رمضان يوما
وطنيــا لطــرد القاعــدة األمريكيــة فــي البحرين، 
الداعــم  األمريكــي  الموقــف  بســبب  وذلــك 
لالجتياح الدموي الذي تعرضت له بلدة الدراز 

ومنزل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.
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T  بتاريخ 28 مايو 2017 عمت التظاهرات مناطق
البحريــن وفــاء للشــهداء الفدائييــن الخمســة 
الثالثــاء  الخليفيــة  القــوات  قتلتهــم  الذيــن 
الماضــي أثنــاء هجومهــا علــى اعتصــام الــدراز 

ومنزل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.
ورفــع المتظاهرون صور الشــهداء والشــعارات 
الثورية وســط هتافات تدعــو إلى القصاص من 
كــم الخليفــي حمــد  القتلــة وعلــى رأســهم الحا
كيد على اســتمرار الدفاع حتى  عيســى، مــع التأ
الشــهادة عــن الشــيخ قاســم فــي ظل اســتمرار 
الحصــار علــى منزلــه وفــرض اإلقامــة الجبريــة 
عليــه، مع ســريان أنبــاء تتحدث عــن تحركات 

.
ً
جدية لتسفيره خارج البالد قسرا

وعمدت القوات الخليفية إلى قمع التظاهرات 
وأطلقــت الغــازات الســامة ورصاص الشــوزن، 
فيمــا لجأ المتظاهرون إلــى االحتجاج الغاضب 
عبر غلق الشــوارع العامة باإلطارات المشتعلة، 
كات “شديدة” في عدد من  كما اندلعت اشتبا
المحــاور، واســتعمل فيهــا المتظاهــرون أدوات 
محليــة فــي ردع القــوات والمدرعــات ومنعهــا 
البلــدات والتعــدي علــى  التوغــل داخــل  مــن 

المتظاهرين والمواطنين.
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T  بتاريخ 1 يونيو 2017 أيدت محكمة االســتئناف
الخليفيــة الحكــم الصــادر بحــق األميــن العــام 
لجمعيــة الوحــدوي، فاضــل عبــاس، بســجنه 
3 ســنوات عــن تهمة »إذاعة أخبار وإشــاعات 

كاذبة في زمن الحرب«.

T  البــالد فــي  انطلقــت   2017 يونيــو   4 بتاريــخ 
أهمهــا  مناطــق  فــي  غاضبــة،  احتجاجــات 
أبوصيبع والشــاخورة، الديه، باربار، الســنابس، 
كمــا اندلعت  كــرزكان، توبلــي، عــذاري، الجفير 
كات مــع القــوات وآلياتهــا فــي عــدد من  اشــتبا
البلــدات، ومنها بلــدة نويدرات التي تظاهر فيه 

المواطنون مؤكدين على الوفاء للشهداء.

T  بتاريخ 4 يونيو 2017 جدد مرشد الثورة اإلسالمية
آية اهلل العظمى السيد علي خامنئي في خطاب 
له بمناســبة ذكرى رحيل الســّيد اإلمام الخميني 
فــي  الســعودي  للــدور  رفضــه  ســره«  »قــدس 
المنطقة، وقال مرشد الثورة اإلسالمية في إيران 
الســيد علــي الخامنئــي بــأن “قضايــا البحريــن 
متعلقة بالشعب البحراني نفسه” رافضا الوجود 

العسكري األجنبي داخل البالد.
ورفــض الســيد الخامنئي التدخــل األجنبي في 
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شؤون البحرين، وتســاءل “لماذا تأتي حكومة 
أجنبيــة بقــوات عســكرية لهــذا البلــد وتخطــط 

لسياساته؟!”.

T  بتاريخ 5 يونيو 2017 جّدد تيار الوفاء اإلسالمي
النظــام  مــع  مصالحــة  ألي  الرافــض  موقفــه 
الخليفــي فــي البحريــن، وخاصــة بعــد تواصــل 
الهجــوم  وآخرهــا  البحرانييــن،  بحــق  الجرائــم 
الدموي على بلدة الدراز، ووصف التيار الجرائم 
الخليفيــة بأنهــا تعبير عن “جنون” و”اســتجابة 
فــي  مؤكــدا  الســعودية”،  والرغبــات  للحماقــة 
الوقــت نفســه بــأن “مشــروع القبيلــة الخليفيــة 

يتجه للفشل والسقوط”،
وأشــار البيان للجرائم المدعومة من “اإلدارتين 
األمريكيــة والبريطانيــة”، والتــي قضــت “علــى 
إمــكان إخــراج أي حلــول سياســية ُتبقــي علــى 
“إغــراء  بــأن  مضيفــا  ورمــوزه”،  النظــام  شــكل 
للنظــام  ســعود  وآل  والبريطانييــن  األمريكييــن 
الخليفــي باقتراف المزيد من الجرائم لن يحقق 

االستقرار للنظام وللدولة”.
التيــار أن تصيــب “الجرائــم”  لــم يســتبعد  كمــا 
“المعارضــة  إطــار  خــارج  آخريــن  الخليفيــة 
السياســية”، وأن تشــمل أولئك الذين يتخذون 
مواقف “وسطية”، وذكر بيان التيار بأن “إغالق 
الجرائد ومقرات الجمعيات السياســية والتلويح 
بضــرب أي جهــات متعاطفــة أو تابعــة لجماعة 
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اإلخوان المسلمين في البلد هي إجراءات تشير 
إلى نية السلطة بتصعيد الحرب على الجميع”.

كــد التيــار فشــل المشــروع الخليفي  فــي حيــن أ
فــي ظل الوضع اإلقليمي غير المريح آلل خليفة 
الموقــف “الصلــب”  وداعميــه؛ وكذلــك حــّي 
آلية اهلل الشــيخ عيسى قاســم “والفدائيين من 
كتراثهــم “بتهديــدات  حولــه”، وذلــك بعــدم ا

كمتها الجائرة”. السلطة ومحا

T  بتاريــخ 6 يونيــو 2017 قضــت محكمــة خليفيــة
بإعــدام ســيد  الظهرانــي  برئاســة علــي خليفــة 
أحمــد فــؤاد العّبــار، وحســين علي مهــدي في 
كمــا أمــرت  كربابــاد.  قضيــة مقتــل شــرطي فــي 

المحكمة بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين.

T  بتاريــخ 6 يونيــو 2017 مســاء خرجت تظاهرات
فــي البحرين تنديدا بأحــكام اإلعدام الجديدة 
التــي أصدرتها محكمة خليفية، وقضت إعدام 
اثنيــن مــن المواطنيــن، باإلضافــة إلــى أحــكام 
بالمؤبد والســجن لسنوات متفاوتة آلخرين مع 

إسقاط الجنسية.
وتظاهــر المواطنــون فــي مســيرة حاشــدة ببلدة 
ووقفــات  تظاهــرات  خرجــت  كمــا   ، كربابــاد 
احتجاجيــة مماثلــة في بلــدة ســماهيج، الدير، 
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المصلــى، الســنابس، شــهركان، المالكية عالي 
وغيرهــا، ورفعــوا فيها شــعارات دعــت لإلفراج 
كــدت الوفــاء  عــن المعتقليــن السياســيين، وأ
المتظاهــرون  هتــف  كمــا  معهــم،  والتضامــن 

بإسقاط النظام الخليفي وحمد عيسى.
كات شــديدة  وتخلــل التظاهرات اندالع اشــتبا
والمدرعــات  واآلليــات  المتظاهريــن  بيــن 
الخليفيــة التــي عمــدت إلــى قمــع المتظاهرين 

وإطالق الغازات السامة وسالح الشوزن.

T  بتاريــخ 6 يونيــو 2017 أصــدر علماء البــالد بيانا
جماهيريــة  “هبــة  إلــى  المواطنيــن  فيــه  دعــوا 
غاضبة، والنزول ليلة الجمعة القادم في جميع 

المناطق”.

T  بتاريــخ 6 يونيــو 2017 أصــدر علمــاء البــالد بيانــا
دعوا فيه المواطنين إلى “هبة جماهيرية غاضبة، 
والنزول ليلة الجمعة القادم في جميع المناطق”.

وثّمــن البيــان الموقــف الشــعبي المتواصل في 
الدفاع عن آية اهلل الشيخ عيسى قاسم، مؤكدا 
بــأن هناك المزيد مــن “مقاومة الظلــم والجور، 
والتهديــد  العــدوان  مــادام  مفتوحــة  وســتبقى 
مســتمرا ضــد الديــن والعقيــدة وتجــاه الزعيــم 

الديني” الشيخ قاسم.
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ووصف البيان اإلجراءات العسكرية المتواصلة 
فــي بلــدة الــدراز ومحيــط منــزل الشــيخ قاســم 
بأنهــا “فاقــدة ألدنــى أصــول اإلنســانية وقيمها 
وأخالقهــا الدينيــة”، مشــيرا إلــى إخفــاء مصيــر 
المعتقلين والمفقودين خالل عملية االجتياح، 

وتعريضهم للتعذيب، “حقدا وانتقاما”.

T  بتاريــخ 6 يونيــو 2017 انطلقــت فــي مقــر هيئــة
السويســرية  جنيــف  بمدينــة  المتحــدة  األمــم 
أعمــال الــدورة 35 لمجلــس حقوق اإلنســان, 
التي اســتعرض المشــاركون فيها أوضاع حقوق 

اإلنسان في مختلف أنحاء العالم.
التحالــف  الــدورة  هــذه  أعمــال  فــي  وشــارك 
كل من منظمة  الحقوقــي البحراني المؤلــف من 
امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
البحريــن  ومعهــد   )ADHRB( البحريــن  فــي 
للحقوق والديمقراطية)BIRD( والمركز األوروبي 

.)ECDHR(للديمقراطية وحقوق اإلنسان
أوضــاع  علــى  الضــوء  التحالــف  ط 

ّ
ســل وقــد 

 , البحريــن  فــي  المتدهــورة  اإلنســان  حقــوق 
علــى  ممثلــوه  ألقاهــا  التــي  الكلمــات  خــالل 
مســامع ممثلي الــدول األعضاء في هيئة األمم 
المتحــدة, وفــي النــدوات الموازيــة داخــل مقر 
فــي  وكذلــك  بجنيــف,  المتحــدة  األمــم  هيئــة 
اإلجتماعــات التــي عقدهــا مــع ممثلــي الــدول 
األعضــاء فــي المجلــس إلطالعهــم علــى آخــر 



79

يونيو 2017

مستجدات الوضع الحقوقي في البحرين.
افتتحــت أعمــال الدورة بكلمــة ألقاها المفّوض 
األممــي الســامي لحقــوق اإلنســان زيد بــن رعد 
الحســين وعــرج فيهــا على ذكــر البحرين مشــيرا 
الى عدم ســماحها آلليات اإلجــراءات الخاصة 
بزيارة البالد طوال السنوات الماضية بالرغم من 

كل منها لخمس طلبات لزيارة البحرين. تقديم 

T   14 بتاريــخ 9 يونيــو 2017 دعــا إئتــالف شــباب
فبرايــر إلــى تظاهــرة “غاضبــة” باتجــاه الســفارة 
ســياق  فــي  وذلــك  البحريــن،  فــي  األمريكيــة 
تنديــدا  اإلئتــالف  أطلقهــا  التــي  الفعاليــات 

بالموقف األمريكي الداعم آلل خليفة.

T  بتاريخ 9 يونيو 2017 أصدر تيار الوفاء اإلسالمي
بيانــا نــدد فيه بقرار نقــل الســفارة األمريكية إلى 
القدس، وقال بأن ذلك يتم “في ظل التآمر بين 
األنظمــة الدكتاتورية العميلة وأمريكا، وانشــغال 
عدة بلدان إســالمية بمواجهة الحروب والفتن 

التي صنعها أعداء األمة”.
وقــال التيــار بــأن هــذا “القــرار المســتفز الــذي 
بنقــل  األمريكــي  الكونجــرس  مجلــس  اتخــذه 
الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس هــو أحــد ثمــار 
الصفقــة األخيــرة بين أمريكا وآل ســعود، والتي 
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التطبيــع العربــي الشــامل مــع الكيــان  تتطلــب 
الصهيوني، ومجابهة قوى المقاومة”.

T  تظاهــرات اندلعــت   2017 مايــو   10 بتاريــخ 
ومواجهــات غاضبــة فــي العديد مــن المناطق 
خرجــت  النويــدرات  بلــدة  ففــي  البحرانيــة، 
مســيرات تطالــب بإقامــة نظــام جمهــوري فــي 
كمة عائلــة آل خليفة. وأما في  البحريــن وبمحا
بلدة العكر؛ فهاجمت مرتزقة آل خليفة مســيرة 
ودارات  الخليفــي  النظــام  إســقاط  إلــى  تدعــو 
مدّرعــات  الثــوار  خاللهــا  هاجــم  مواجهــات 
خليفيــة مصّفحــة. وشــهدت بلــدات المعاميــر 
والســنابس  والمقشــع  صيبــع  وأبــو  والمــرخ 

مسيرات وفاء للشهداء.
جانبهــا  مــن  الخليفيــة  القــوات  قمعــت  وقــد 
المسيرات مســتخدمة مختلف أنواع األسلحة 
المتظاهريــن  مــع  عنيفــة  صدامــات  ووقعــت 

ارتفعت خاللها ألسنة النيران.

T  بتاريخ 10 يونيو 2017 رد الثوار في كل من منطقتي
بنــي جمرة وكــرزكان بعمليتيــن هجوميتين على 
مركبــات المرتزقــة، باســتخدام قنابــل الملتوف 

تحت شعار »فدائيون لن نركع«.
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T  بتاريــخ 11 يونيو 2017 شــهدت مختلف المناطق
فــي البحرين تظاهرات رفع فيهــا األهالي الفتات 
وشــعارات ترمــز إلى المجموعات التــي تدعو إلى 
مقاومة الجرائم الخليفية، كما شددت التظاهرات 
على اعتبار الخليفيين “محتليــن“ للبالد وأعلنوا 

“مشروعية“ مقاومتهم و“التحرر منهم“.
وجــاءت هــذه التظاهــرات التــي حملــت عنوان 
“المقاومــة البحرانيــة طريقنا للتحرير“؛ اســتجابة 
لدعوات أطلقتها مجموعات شعبية تؤمن بالعمل 
المقاوم، وقد شوهدت الفتات تتقّدم التظاهرات 
وهي تحمل صورة الشهيد رضا الغسرة وشعارات 
عدد من هذه المجموعات التي تبنت عمليات 
مختلفة اســتهدفت تجمعات لمرتزقة خليفيين 
وآليات عسكرية تابعة لهم. وهذه المجموعات 
هي: ســرايا وعد اهلل، سرايا األشتر، سرايا المختار، 

ومنظمة الكفاح الثوري. 
وقــد عّبــر تيــار الوفــاء اإلســالمي - مــن القــوى 
ســّماه  لمــا  تأييــده  عــن   - المعارضــة  الثوريــة 
وقــال  الثوريــة“،  الشــبابية  المجاميــع  “حــراك 
إنها تمثــل “قبضة الميــدان الحاضنة للمقاومة 
المشروعة، وعالمة االمتداد الشعبي للمقاومة 

بين أبناء الشعب“.
وانطلقت التظاهرات على امتدد بلدات باربار، 
أبوقوة، الســنابس، بوري، شــهركان، المالكية، 

كرزكان، سترة، العكر، نويدرات، وغيرها.
وقــد عمــدت القــوات الخليفية إلــى قمع عدد 
من هذه التظاهرات، وأطلقت الغازات السامة 
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التــي انتشــرت داخــل األحيــاء الســكنية، فيمــا 
كات بين المتظاهريــن الغاضبين  وقعت اشــتبا
والقــوات فــي عدد مــن المحاور فــي البلدات، 
عمليــات  ميدانيــة  مجموعــات  نفــذت  كمــا 

غاضبة بغلق الشوارع باإلطارات المشتعلة.

T  بتاريــخ 11 يونيــو 2017 ، ومــع مــرور عــام علــى
اعتقــال الناشــط الحقوقــي البحرانــي المعروف 
نبيــل رجب، دعــت منظمة إفكــس IFEX إلى 
المشــاركة فــي حملــة للمطالبــة بإطالق ســراح 
رجب مع مرور الذكرى الســنوية األولى العتقاله 

في 13 يونيو.
كمــة بتهــم  وخضــع رجــب لجلســات مــن المحا
كات ســجن جو في  متعــددة، بينهــا فضح انتهــا
مــارس 2015، وتنديــده بالحرب الســعودية على 
اليمــن، فضــال عــن نشــره مقــاالت فــي صحــف 

دولية.

T  بتاريخ 11 يونيو 2017 أظهرت بيانات حكومية أن
الدين العام في البحرين بلغ مستويات تاريخية 
عند نهاية شهر مارس الماضي. وبينت البيانات 
الرســمية ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 23 
بالمائة في مارس الماضي، على أساس سنوي.
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T  بتاريــخ 12 يونيو 2017 أقرت الحكومة الخليفية
الميزانيــة العامــة للدولــة فــي البحريــن، وصّرح 
آل  محمــد  بــن  أحمــد  الخليفــي  الماليــة  وزيــر 
خليفــة إن ســعر التعــادل فــي الميزانيــة الــذي 
تحتاجــه البحرين هــو 119 دوالرا للبرميل، بينما 
اعتمــد مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة الذي 

وافقت عليه الحكومة 55 دوالرا فقط.

T  كثر من 30 نائبا في بتاريــخ 13 يونيو 2017 دعا أ
البرلمــان األوروبــي إلــى إطــالق ســراح الناشــط 
الحقوقي البارز نبيل رجب، وعن بقية النشطاء 
فــي  المعتقليــن  السياســيين  والمعارضيــن 
الســجون الخليفية في البحرين وفي بقية دول 
الخليج، وذلك في رسالة موجهة إلى فيديريكا 
موغيرينــي، الممثــل الســامي لالتحاد للشــؤون 
رئيــس  ونائــب  األمنيــة،  والسياســة  الخارجيــة 
األوروبيــة،  والمفوضيــة  األوروبيــة  المفوضيــة 
اســتمرار  إزاء  البالــغ  القلــق  عــن  فيهــا  عبــروا 
البحريــن،  فــي  اإلنســان  حقــوق  كات  انتهــا
رجــب  لنبيــل  المســتمر  االحتجــاز  “والســيما 

كامل على ذلك”. ، ومرور عام 
ً

تعسفيا
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T  المحكمــة حكمــت   2017 يونيــو   15 بتاريــخ 
المؤيــد،  بالســجن  شــاب   18 علــى  الخليفيــة 
وعلــى 8 شــاب بالســجن 15 عاما، وأســقطت 
الجنســية عنهــم، وذلــك بتهمة تشــكيل تنظيم 

»حركة شباب الدراز«.

T  مــن بتاريــخ 16 يونيــو 2017 دعــت مجموعــة 
حقــوق  مجــال  فــي  المتحــدة  األمــم  خبــراء 
 البحرين إلــى “وقف حملتها 

َ
اإلنســان؛ حكومة

المنظمة على المجتمع المدني” في البالد.

T  بتاريــخ 16 يونيــو 2017 هاجــم ثــوار بلــدة الدراز
قــوات المرتزقة المحاصرة لبيت آية اهلل قاســم 
بمنطقــة الدراز، في عملية أطلقوا عليها »لهيب 
الفــداء«، حيــث شــهدت المنطقــة علــى إثرها 
اســتنفارا مــن قبــل المرتزقة، والذيــن ردوا على 

هجمة الشباب بإطالق األعيرة النارية.

T  بتاريخ 16 يونيو 2017 بعثت السلطات الخليفية
إحضاريــات ألربعــة رجــال دين شــيعة، تطلب 
منهم المثول للتحقيق. و اســتدعت السلطات 
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كاًل مــن »الشــيخ هانــي البنــاء، الســيد صــادق 
والشــيخ  الســتري  حســين  الشــيخ  الغريفــي، 

صادق القطان« للتحقيق. 

T  بتاريــخ 17 يونيــو 2017 دشــنت القــوى الثوريــة
الموحــد  شــعارها  البحريــن  فــي  المعارضــة 
“األحــرار قادمــون يــا قــدس” لفعاليــات إحياء 
مــن  جمعــة  آخــر  فــي  العالمــي  القــدس  يــوم 
شــهر رمضــان، ودعــت إلى أوســع مشــاركة في 

الفعاليات بهذا الخصوص.

T  بتاريخ 17 يونيو 2017 أعلن مسؤول خليفي عن
إلغــاء دعــوة لمفوضيــة حقوق اإلنســان التابعة 
تقديــم  دون  البــالد،  لزيــارة  المتحــدة  لألمــم 
أســباب واضحة. وقال مســاعد وزير الخارجية 
تويتــر  فــي  حســابه  عبــر  الدوســري  عبــداهلل 
»ألســباب فنية ولوجســتية أرجئــت المفوضية 
الســامية لحقوق اإلنسان زيارتها للبحرين حتى 

إشعار آخر«.
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T  بتاريــخ 18 يونيــو 2018 أعلنــت وزارة الداخليــة
الخليفيــة مقتــل أحــد مرتزقهــا، بعــد أنبــاء عــن 

وقوع “انفجار” في بلدة الدراز.
كانــت  عســكرية  مركبــة  التفجيــر  واســتهدف 
تشــارك فــي عمليــات الحصــار المفــروض فــي 
آيــة اهلل الشــيخ  البلــدة، وخاصــة حــول منــزل 

عيسى قاسم.
وشــهد محيــط منــزل الشــيخ قاســم فــي بلــدة 
 وسط تحليق مروحيتين 

ً
الدراز استنفارا عسكريا

عســكريتين، وتوجهت ســيارات اإلســعاف إلى 
الحــي، فيمــا شــوهدت العديــد مــن المركبــات 
التــي تقــل مليشــيات مدنيــة مســلحة ترافقهــا 
كما تواجدت القوات الخاصة  آليات عسكرية، 

حاال في محيط العملية بعد تنفيذها.

T  بتاريــخ 19 يونيــو 2017 قضت محكمــة خليفية
برآســة علي خليفة الظهرانــي بالحكم باإلعدام 
تتهمــه  الــذي  مــرزوق  إبراهيــم  حســين  بحــق 

السلطات بالوقوف وراء تفجير العكر.
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T  بتاريخ 19 يونيو 2018 استشــهد الشاب الناشط
نبيــل عبداهلل الســميع مــن بلدة الســنابس في 
أن  إلــى  ُيشــار  الجهــادي.  واجبــه  آداء  إثنــاء 
فــي  واالســتدعاء  لالعتقــال  تعــرض  الشــهيد 
العام 2006 ميالدية، وكان معروفا بنشــاطه منذ 

انتفاضة التسعينات.

T  بتاريخ 18 يونيو 2018 خرجت تظاهرة في بلدة
ســفالة بمنطقــة ســترة، بدعــوة مــن تيــار الوفاء 
اإلســالمي، تحت شعار “العوامية لن تنحني”، 
كات  ونــدد المشــاركون فيهــا بالجرائــم واالنتها
كدوا “وحدة  المتواصلــة ضد البلدة وأهلهــا، وأ
المصيــر” بين الشــعبين في البحريــن والمنطقة 

الشرقية.
الشــعبي  الحــراك  ومــن جهــة أخــرى، تواصــل 
والميداني في مناطق البحرين، وتظاهر األهالى 
 مــع المعتقليــن في 

ً
فــي بلــدة شــهركان تضامنــا

كما خرجت تظاهرة مماثلة  السجون الخليفية، 
فــي بلدة الســنابس ُرفعت فيهــا هتافات تدعو 

للصمود في وجه الجرائم الخليفية.
كما ُنفذت سلســلة من العمليــات الميدانية في 
عدد من المحاور والشوارع العامة، ومنها عملية 
فــي بلــدة البــالد القديم تصــدى خاللها شــبان 
غاضبــون للقــوات الخليفيــة وآلياتها العســكرية 
محتجــون  رفــع  كمــا  البلــدة،  حــول  المتمركــزة 
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فــي بلــدة الديــر أعمدة النــار من اإلطــارات التي 
لمطــار  المحــاذي  الشــارع  بمحــاذاة  شــعلت 

ُ
أ

 
ً

البحريــن الدولي، وجاءت هذه العملية تضامنا
مع النساء المعتقالت في سجون آل خليفة.

، أغلــق محتجــون الشــارع 
ً

وفــي الســياق أيضــا
الشــاخورة  بلدتــي  علــى  المطــل  الحيــوي 
وأبوصيبــع فــي عمليــة ميدانيــة حملــت عنوان 
اعتقــال  باســتمرار  تنديــدا  الزينبيــة”  “القــدوة 
النســاء في البحرين ووفاء لصمود المعتقالت 

في السجون الخليفية.

T  األيــام قالــت صحيفــة  يونيــو 2017  بتاريــخ 18 
المملوكة للنظام إن وزارة شؤون اإلعالم تقدمت 
األحــد 18 يونيــو بشــكوى جنائية ضــد صحيفة 
الوســط. ولم توضح الصحيفة أســباب الدعوى 
أو طلباتهــا. ولفتت إلى أن »النيابة العامة تلقت 
بشــأن  اإلجــراءات  اتخــاذ  وجــاري  الشــكوى 
التحقيــق فيهــا«. وأصدرت الوزارة قــرارا بإغالق 

الوسط 4 يونيو 2017 حتى إشعار آخر.

T  بتاريــخ 19 يونيو 2017 قطــع محتجون غاضبون
باإلطــارات  المالكيــة  بلــدة  فــي  العــام  الشــارع 
نبيــل  الشــاب  استشــهاد  بمناســبة  المشــتعلة، 

السميع.
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T  بتاريــخ 19 يونيو 2017 شــنت القــوات الخليفية
هجومــا على منزل الشــهيد الحاج علي حســن 
ببلــدة الديــه، واعتقلــت إحــدى بناتــه، وهــي 
شقيقة الشيخ حسين الديهي، نائب أمين عام 
جمعيــة الوفــاق )المغلقــة(. وذكــرت المصــادر 
المنــزل،  علــى  حصــار  فرضــت  القــوات  بــأن 
كنيه، بمن فيه  وعمــدت إلى االعتداء على ســا
مــن النســاء. وقــد ُنقلت ابنــة الحاج علــي إلى 

مركز الشرطة، دون معرفة األسباب. 

T  مواجهــات اندلعــت   2017 يونيــو   19 بتاريــخ 
شــديدة فــي منطقــة الســنابس، قرب معســكر 
 - األيــام  صحيفــة  وقالــت  الشــباب،  بيــوت 
الحكومية - نقال عن مصادر في وزارة الداخلية 
بــأن عمليــات “إطالق نــار” تعرضت لــه قواتها 

بالمنطقة.
 

ً
وذكــر موقــع )األبــدال( اإللكترونــي بــأن هجوما
ُشــّن علــى المعســكر “بشــكل مباغــت”، قبــل 
أن ُتســارع القــوات إلى االنتشــار برفقــة القوات 
الخاصة )الكومانــدوز(، وبأن الهجوم نجح في 

إيقاع إصابات في صفوف القوات.
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T  الســلطات اعتقلــت   2017 يونيــو   19 بتاريــخ 
علــي  الشــيخ  بــن  حســين  الشــيخ  الخليفيــة 
الســتري، وذلــك بعــد التحقيــق معــه فــي مركــز 
شــرطة دوار 17 بمدينة حمد. ولم تتضح التهم 

الموجهة للستري.

T  الســلطات أفرجــت   2017 يونيــو   20 بتاريــخ 
كي بعد  الخليفيــة عن فضيلة الشــيخ فاضل الزا
كي اســتدعي  قرابــة عام مــن اعتقاله. وكان الزا
للتحقيــق فــي 6 أغســطس 2016 علــى خلفيــة 
اعتصــام الــدراز الــذي أقيــم عنــد منــزل آية اهلل 
الشــيخ عيســى قاســم، حيــث حكمــت عليــه 
 بالســجن 6 أشــهر، إال أنه بقي 

ً
المحكمــة الحقا

كثر من 6 أشــهر في الســجن إلنهاء محكوميته  أ
في قضية تجمهر بالمنامة.

T  بتاريــخ 21 يونيــو 2017 أعلن عن وفــاة المطارد
من األجهزة الخليفية والمحكوم غيابيا الشاب 
عبــاس منســي مــن بلــدة شــهركان، وذلك في 

كهربائي. حادث تماس 
وكان الشــاب عبــاس مــن الشــبان الناشــطين 
في الميدان الثوري، ومــن المرابطين الدائمين 
آيــة اهلل  منــزل  المفتــوح حــول  االعتصــام  فــي 
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الشــيخ عيســى قاســم فــي بلــدة الــدراز، وقــد 
نجــى مــن القتل بعــد االجتيــاح الدمــوي الذي 
شــنته القوات علــى المعتصمين فــي 23 مايو، 
والذى أدى الستشهاد خمسة فدائيين وجرح 

العشرات واعتقال المئات.

T  بتاريخ 21 يونيو 2017 شنت السلطات الخليفية
حملــة أمنية واســعة بالــدراز، نتج عنهــا اعتقال 

عدد من المواطنين بينهم 3 نساء.
وقد اعتقلت السلطة الخليفية المواطنة فاطمة 
علــي عبــداهلل مع زوجهــا المطلوب للســلطات 
والمحكوم بالســجن 3 ســنوات، الشــاب علي 
ســرقة  بعــد  وذلــك  الشــغل،  عبــداهلل  أحمــد 

أموالهم وتكسير محتويات منزلهم.
كمــا اعتقلــت الســلطات المواطنــة إيمــان علي 
العالــي،  إبراهيــم  محســن  وزوجهــا  عبــداهلل 
بعــد مصــادرة أجهــزة إلكترونية وتكســير أبواب 
المنزل، دون إبراز أي مذكرة تفتيش أو اعتقال.
كانــت المواطنــة آمال علي  وضمــن المعتقليــن 
األمنيــة  الســلطات  داهمــت  حيــث  عبــداهلل، 

شقتها واقتادتها إلى جهة مجهولة.
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T  الســلطات عمــدت   2017 يونيــو   21 بتاريــخ 
الخليفية إلى دفن الشهيد الناشط نبيل السميع 
 في مقبرة الحــورة، ومن غير حضور أهله، 

ً
قســرا

كتبها قبل استشهاده  وذلك خالفا لوصيته التي 
بخط يده، وأوصى فيها بدفنه في مسقط رأسه 

بلدة السنابس.
عــادًة  العــام  خــالل  الخليفيــون  “ســّن”  وقــد 
جديــدة  فــي االنتقــام مــن الشــهداء وأهاليهــم 
وذلك باالمتناع عن تســليم جثامين الشهداء، 
ورفــض دفنهــم فــي مســقط رأســهم، وكذلــك 
دفنهــم قســرا وبشــكل ســري وبحضــور القوات 
مــن  المواطنيــن  لمنــع  للمقبــرة  ومحاصرتهــا 
الحضــور فــي مراســم الصــالة والحيلولــة دون 

تشييعهم في مراسم الئقة.

T  احتجاجــات اندلعــت  يونيــو 2017   21 بتاريــخ 
غاضبــة فــي البحريــن تنديــدا باعتقــال النظــام 
الخليفــي لمجموعــة مــن النســاء، وخاصة في 

بلدة الدراز 
وأغلــق محتجــون الشــارع الرئيســي المعــروف 
مــارس،   9 وشــارع  الشــهداء  شــارع  باســم 
والذي يمتد على طول العشــرات من البلدات 
التــي  العمليــة  هــذه  فــي  وشــارك  البحرانيــة، 
حملــت عنوان “غيــرة الفدائييــن” مجموعات 
شــبابية مــن عــدد مــن البلــدات التــي امتــدت 
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مــن جدحفص وحتى بلدة باربار، مرورا ببلدتي 
أبوصيبع والشاخورة.

وارتفعت األدخنة في اإلطارت المشــتعلة التي 
أغلــق بهــا المحتجــون الشــارع الحيــوي، فيمــا 
شــهدت مناطــق أخــرى احتجاجــات غضــب 
عالــي،  بلــدات  فــي  محــاور  ومنهــا  مماثلــة، 
والعكــر وغيرهــا، وذلــك  المالكيــة،  دمســتان، 
 العتقال النســاء، 

ً
بالتــوازي مع تظاهرات غضبا

ووفــاءا للشــهيد الناشــط نبيــل الســميع الــذي 
دفــن النظــام الخليفي جثمانه قســرا فــي مقبرة 
الحــورة ومن غير موافقــة أهله، وخالفا لوصيته 
كتبهــا بخط يــده وأوصى فيها بــأن ُيدفن  التــي 

في مسقط رأسه بلدة السنابس.

T  بتاريــخ 23 يونيــو 2017 نفــذت مجموعة ثورية
عملية ميدانية بقطع الشارع الرئيسي المعروف 
باســم شــارع 14 فبراير، وذلك بعــد االعتقاالت 
األخيــرة التي اســتهدفت النســاء، وبينها نســاء 

من أهالي بلدتي الدراز والدير.
وجــاءت العملية التي حملت عنوان “زينبيات 
الخليفــي  باالســتهداف  تنديــدا  الصمــود” 
اعتقــل  حيــث  البحريــن،  لنســاء  المتواصــل 
واســتدعى عــددا مــن النســاء، وذلــك خــالل 
حمالت المداهمــة والتعديات التي قامت بها 
القوات الخليفية فــي مختلف البلدات، وبينها 

بلدتا الدراز والدير.
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وفــي الســياق نفســه، نفــذت مجموعــة أخرى 
عمليــة مماثلــة في الشــارع الرئيســي المحاذي 
لقصر القضيبية وســط العاصمة المنامة، للتعبير 
النســاء  اعتقــال  علــى  الشــعبي  الغضــب  عــن 
كما شــهدت بلدة  والتعــدي علــى المحرمات. 
 

ً
الســهلة الشــمالية عملية ميدانيــة أخرى غضبا
للتعــدي علــى النســاء، وُرفعــت األدخندة في 
الشــارع  قطعــت  التــي  المشــتعلة  اإلطــارات 

الرئيس المطل على البلدة.
أخــرى  ثوريــة  مجموعــة  نفــذت  ذلــك،  إلــى 
كــرزكان عمليــة نوعيــة ضــد القــوات  فــي بلــدة 
الخليفيــة المتمركــزة فــي الشــارع المــؤدي إلــى 
بيــن  شــديدة  كات  اشــتبا واندلعــت  البلــدة، 
المحتجين الغاضبين واآلليات العســكرية التي 

تلقت ضربات من أدوات الردع المحلية.

T  بتاريــخ 23 يونيو 2017 انطلقــت موجة جديدة
مــن التظاهــرات فــي جــوالت متواصلــة، والتي 
تركــزت على إحيــاء يوم القــدس العالمي، فيما 
الملــف  المتظاهــرون علــى اســتحضار  حــرص 
البحريــن،  بثــورة  المتعلقــة  والقضايــا  المحلــي 
ومــن ذلــك تظاهرة ســترة التي قام المشــاركون 
كم الخليفي حمد عيســى  فيها بوضع صور للحا
مداســا  لتكــون  الشــوارع  فــي  آخريــن  وطغــاة 

لألقدام خالل التظاهرة.
وحملــت تظاهــرات يــوم القــدس العــام شــعار 
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“األحــرار قادمــون يــا قدس”، إلى ذلــك، حّيى 
أميــن عــام حزب اهلل، الســيد حســن نصر اهلل، 
المواطنيــن فــي البحريــن علــى إصرارهــم علــى 
المشــاركة فــي إحيــاء هــذا اليــوم، علــى الرغــم 
مــن القمع واإلجــراءات األمنية المشــددة التي 
تمارسها السلطات الخليفية. وعمدت القوات 
الخليفيــة إلى قمع التظاهــرات منذ جوالتها في 

كر. الصباح البا

T  إدارة مجلــس  أعلــن   2017 يونيــو   24 بتاريــخ 
مــع  العمــل  عقــود  إنهــاَء  الوســط  صحيفــة 
الموظفين، وذلــك بعد توقف صدور الصحيفة 

بقرار من وزارة اإلعالم الخليفية.
ودعت منظمات حقوقيــة دولية إلى إلغاء قرار 
كــدت هيومــن رايتــس ووتــش في  إغالقهــا، وأ
بيــان أخيــر بأن إغــالق الصحيفة يمثل “شــكال 
فــي  المســتقل  التعبيــر  حريــة  لقمــع   ”

ً
صارخــا

البحرين.
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T  بتاريــخ 26 يونيــو 2017 تواصلــت وفــود األهالــي
خــالل أيــام عيــد الفطــر لزيارة قبــور الشــهداء في 
البحرين، كما ُنظمت زيارات تضامنية لزيارة عوائل 
المعتقليــن، إضافــة إلــى زيــارة منــازل المعتقليــن 
الذيــن تم اإلفــراج عنهم، وبينهــم المدونة طيبة 
طلق سراحها في أول أيام العيد، 

ُ
إســماعيل التي أ

بعد قضاء مدة محكوميتها سنة واحدة.
مــن  بالمواطنيــن  الشــهداء  روضــات  وعّمــت 
كاليــل مــن الورود  مختلــف الفئــات، ووضعــوا أ
والرياحيــن علــى الروضــات، مؤكديــن اســتمرار 
التمسك باألهداف التي استشهدوا من أجلها.
وحرص أهالي الشهداء على أن يكونوا بجانب 
قبــور أبنائهــم الشــهداء طيلــة أيــام عيــد الفطر، 
وبينهم شــهيد العيد الشهيد علي الشيخ الذي 
زارت قبــره والدتــه وحيــدة بعد اعتقــال زوجها 
الــذي يقضــي فــي الســجن عقوبــة 3  ســنوات 
بتهم تتعلق بنشــاطه الحقوقي وتمســكه بحقه 

في القصاص من قتلة ابنه.
وفــي بلدة الديــه، حرص األهالي على اســتذكار 
الشــهداء الذين ُدفنوا قســرا وبشــكل ســري في 
مدافن بعيدة عن مســقط رأسهم، وهم شهداء 
الحريــة والمقاومــة  الثالثــة، وشــهداء  اإلعــدام 
الثالثة، إضافة إلى الشهداء الفدائيين الخمسة. 
وقــد وضــع األهالــي قبورا رمزيــة فــي دوار البلدة 
كما اســتذكر  تعبيــرا عن الوفاء لهؤالء الشــهداء. 
المواطنــون أبناء الشــهداء والمعتقليــن، وجرى 

االحتفاء بهم والتضامن معهم في أيام العيد.



97

يونيو 2017

T  بتاريــخ 26 يونيــو 2017 اعتبــر المرشــد األعلــى
اهلل  آيــة  إيــران،  فــي  اإلســالمية  للجمهوريــة 
العظمــى الســيد علــي خامنئــي، خــالل خطبــة 
صالة عيد الفطر إن قضايا اليمن والبحرين ُتعد 

 في جسد العالم اإلسالمي«.
ً
كبيرا  

ً
»جرحا

ودعــا خامنئــي، العالــم اإلســالمي إلــى تقديــم 
والدعــم ونصرة الشــعوب في اليمــن والبحرين 
وكشــمير، التــي وصفهــا بالمضّطهــدة، وإعالن 
البراءة من الحكام الظلمة. وقال »هناك جراح 
عديــدة في جســد العالم اإلســالمي ســواء في 
اليمــن أو البحريــن« داعيــا العلمــاء المســلمين 
إلى اتخاذ »موقف مما يجري في بعض الدول 
اإلســالمية حتــى لــو أثــار ذلــك اســتياء الحكام 

الطواغيت«.
وتابــع »كمــا نعلــن نحــن بصراحــة موقفنــا تجاه 
األصدقــاء واألعــداء فعلــى العالــم اإلســالمي 
 اتباع هذه الطريقة وإعالن موقفه بشــكل 

ً
أيضا

صريح«.
وأضاف »على العالم اإلســالمي دعم الشــعب 
اليمنــي بصراحــة، واإلعــالن عــن البــراءة مــن 
الظالميــن الذيــن شــنوا العدوان على الشــعب 
اليمني في شــهر رمضان، وكذلك األمر بالنســبة 
شــعبنا  أن  حيــث  وكشــمير،  البحريــن  لشــعبي 
بإمكانــه أن يكــون الســند لمثــل هــذه الحركــة 

العظيمة في العالم اإلسالمي«.
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T  بتاريخ 28 يونيو 2017 أطلقت منظمة أمريكيون 
مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي 
 جديــدة لمناهضــة 

ً
البحريــن ADHRB؛ حملــة

تمارســه  الــذي  الممنهــج  االضطهــاد  سياســة 
وأوضحــت  البــالد،  فــي  الخليفيــة  الســلطات 
المنظمــة بــأن الحملــة ستنشــر ملفــات موثقــة 
كات التي  تســلط الضوء علــى الجرائم واالنتهــا
تســتهدف المواطنيــن والنشــطاء والمدافعيــن 

عن حقوق اإلنسان.
المعتقــل  حــول  ملــف  بنشــر  الحملــة  وبــدأت 
علي الغانمي، العســكري الســابق، الذي جرى 
اســتهدافه باالعتقال والتعذيــب بعد انضمامه 
إلــى الحــراك الشــعبي الــذي انطلــق فــي الرابــع 

عشر من فبراير 2011 ميالدية.

T  الدولــي يونيــو 2017 دان االتحــاد  بتاريــخ 28 
عــن  الخليفيــة  الحكومــة  امتنــاع  للصحافييــن 
مــا أدى  الوســط،  الحظــر عــن صحيفــة  “رفــع 

إغالقها هذا األسبوع”.
االتحاد الذي يمثل 180 نقابة وجمعية صحافية 
علــى الصعيد العالمي؛ دعا فــي بيانه الحكومة 
الراميــة  سياســتها  وقــف  “إلــى  البحريــن  فــي 
إلــى الحــد مــن التنــوع في وســائل اإلعــالم في 

البحرين، وترهيب الصحافيين المستقلين”.
وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر نفســه، طالــب 
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االتحــاد - الــذي يتخــذ من بروكســل مقــرا له - 
بضرورة رفع السلطات الخليفية فورا قرار تعليق 
إصــدار الوســط “وضمــان حريــة التعبيــر لجميع 

المؤسسات اإلعالمية”.

T  بتاريــخ 28 يونيــو 2017 ُشــّيع الشــهيد الناشــط
صفــوى  مدينــة  فــي  هانــي  آل  محمــد  أميــن 
قتلتــه  الــذي  الســعودية،  شــرق  بالقطيــف، 
القوات الســعودية بعد أن أطلقت عليه في 24 
يونيــو الرصــاَص قــرب الحاجز األمنــي بالناصرة 
علــى طريق بلدة العواميــة، ما أدى إلى احتراق 
جثمــان  ــم  وتفّحُ يســتقلها  كان  التــي  الســيارة 

الشهيد بداخلها.
وقد امتنعت الســلطات الســعودية عن تسليم 
جثمــان الشــهيد فــي محاولــة إلخفــاء معالــم 
العــدوان  مــع  بالتــوازي  تجــري  التــي  الجريمــة 
العواميــة  بلــدة  علــى  المتواصــل  الســعودي 
بالقطيــف، حيــث تتواصــل عمليــات الهجــوم 
علــى أحيــاء البلــدة لشــهرين بعــد أن تحّركــت 
القــوات لهــدم حــي المســورة التاريخــي، رغــم 
اإلدانــات الدوليــة واألمميــة التــي رفضــت قرار 
هــدم الحــي الــذي يعــود إلــى مئــات الســنين 

.
ً

 ثقافيا وتاريخيا
ً

ويمثل معلما
هانــي  آل  الشــهيد  القطيــف  أهالــي  زف  وقــد 
كان يــرأس  باعتبــاره “شــهيد القــرآن”، حيــث 
مــن  وُيعــد  المنطقــة،  فــي  القرآنــي  المجلــس 
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وأحــد  واالجتماعييــن  الدينييــن  النشــطاء 
كما  المثقفيــن المعروفيــن في المجــال القرآني. 
كان مــن الناشــطين فــي المجــال  أن الشــهيد 
التربــوي والدينــي والتأليــف، ولــه العديــد مــن 

الكتابات والتدوينات.

T  بتاريــخ 28 يونيــو 2017 أوقفــت النيابــة العامــة
الخليفية في البحرين الخطيب الشيخ حسنين 
التحقيــق.  ذمــة  علــى  أســبوعين  مــدة  المهنــا 
وُنقل الشــيخ المهنا إلى سجن الحوض الجاف 
كراهية  بعــد توقيفــه بتهمتــي “التحريــض علــى 
النظام”، و”التحريض على الكراهية الطائفية”.
وأتــى ذلك في ســياق حملة واســعة وممنهجة 
من االضطهاد السياسي والديني الذي يتعرض 
مــع  وبالتــوازي  البحريــن،  فــي  المواطنــون  لــه 
عمليــات واســعة مــن عمليــات القمــع والقتــل 
التــي أخــذت وتيــرة جديــدة منــذ شــهر يونيــو 

2016، وتواصلت حّدتها.

T  لجنــة رئيــس  قــال   2017 يونيــو   29 بتاريــخ 
الشــيوخ  مجلــس  فــي  الخارجيــة  العالقــات 
كوركــر، بأنــه لــن يســمح بــأي  األمريكــي، بــوب 
تصاريح أخرى لبيع األســلحة إلــى دول الخليج 
“حتــى يتــم حل أزمــة قطــر الراهنــة” وذلك في 
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كوركر إلى وزير الخارجية األمريكي  رســالة رفعها 
ريكس تيلرسون.

وأبدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان فــي البحرين الترحيــب بهذا 
القرار، ودعــت الكونغرس إلى “اتخاذ خطوات 
إضافية لضمان أال ُتســهم المساعدات األمنية 

في زعزعة االستقرار في منطقة الخليج”.

T  بتاريــخ 29 يونيــو 2017 قامــت مجموعــة ثوريــة
بمباغتــة القــوات المتمركــزة في نقطــة التفتيش 
المعروفة عنــد “المؤيد” والتي شــهدت العديد 
والمــارة،  المواطنيــن  بحــق  كات  االنتهــا مــن 
واستطاعت المجموعة أن ترمي القوات بأدوات 
تغــادر بســرعة، فيمــا  قبــل أن  المحليــة  الــردع 
شوهدت سيارة إسعاف تقاطع إشارات المؤيد، 
وتم استحداث نقطة تفتيش أخرى بالقرب من 
كان” للســيارات المطل على الشارع  معرض “را

المؤيدي لبلدات الديه وجدحفص.
وبســبب نجــاح العمليــة، انتقمــت القــوات مــن 
األهالــي وعمــدت إلــى االنتشــار إلى داخــل بلدة 
الســنابس وطّوقــت منطقــة اإلســكان الجديــد، 
واقتحمت عددا من المنازل برفقة مجموعة من 
الميليشات المسلحة التي كانت ترتدي األقنعة، 
فيمــا وردت أنباء عن تســجيل حــاالت اعتقال. 
كما أشارت األنباء عن إصابة أحد الشبان إصابة 

خطيرة بعد أن دهسته مدرعة خليفية.
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T  بتاريخ 29 يونيو 2017 شــنت القــوات الخليفية
بلــدة  فــي  المداهمــات  مــن  واســعة  حملــة 
الســنابس مســاء ،وشــوهدت اآلليات وقوات 
المرتزقة وهي تقتحم البلدة من جهة اإلســكان 

الجديد.

T  بتاريخ 30 يونيو 2017 أقدمت القوات الخليفية
علــى اعتقــال زوجــة الشــهيد الفدائــي محمــد 
الســاري بعــد أن أصــرت على زيــارة روضته في 
مقبرة البســيتين بالمحــرق، وتوعدتها باعتقالها 

مجددا قبل أن ُتطلق سراحها.
مــن  خمســة  دفنــت  قــد  الســلطات  وكانــت 
الشــهداء الفدائيين، وبينهم الشــهيد الساري، 
 ومن موافقة أهاليهم ودون إجراء المراسم 

ً
قسرا

القــوات  قتلتهــم  أن  بعــد  وذلــك  المعهــودة، 
خاللهــا اجتياحهــا لبلــدة الــدراز فــي 23 مايــو 
2017، وهجومهــا الدمــوي علــى المعتصميــن 
المدافعيــن عــن آية اهلل الشــيخ عيســى قاســم 

قرب منزله.

T  بتاريخ 30 يونيو 2017 انطلقت تظاهرة في بلدة
 
ً
كربابــاد تحــت شــعار “القــدوة الزينيــة” تنديــدا
باعتقــال النســاء واالعتــداء عليهــن، حيث تم 
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اســتهداف عدد من النســاء فــي اآلونة األخيرة 
أثنــاء مداهمــات لمنــازل األهالــي  واعتقالهــن 
فــي  الخليفيــة  والميليشــيات  القــوات  نّفذتهــا 

بلدات عدة، وبينها الدير، الديه والدراز.

T  بتاريــخ 30 يونيــو 2017 قمعت القــوات تظاهرًة
خرجت في منطقة سترة إحياء لذكرى الشهيدة 
فخرية مسلم التي استشهدت في العام 2015، 
ُكتــب عليها شــعار  ورفــع المتظاهــرون الفتــات 
وأطلقــت  مســلم”.  فخريــة  الشــهادة:  “فخــر 
المتظاهريــن  علــى  الســامة  الغــازات  القــوات 
الذيــن واصلــوا التظاهر وســط ســحب الغازات 
التي غطت سماء المنطقة وامتدت إلى داخل 

األحياء السكنية.

T  المواطنــون تظاهــر   2017 يونيــو   30 بتاريــخ 
فــي بلــدات المقشــع، باربــار، بــوري، أبوصيبــع 
آليــة  بالفــداء  هاتفيــن  وغيرهــا،  والشــاخورة 
كمــا جــددوا الوفاء  اهلل الشــيخ عيســى قاســم، 
للشهداء والتضامن مع المعتقلين في السجون 
الخليفية، ودّوت في األرجاء الهتافات الداعية 

إلسقاط النظام الخليفي.
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T  بتاريــخ 1 يوليــو 2017 فرضــت الدولــة ضرائــب
جديدة على مشــاريع البناء بواقع 12 دينار لكل 

متر مربع من صافي مساحة البناء.

T  بتاريــخ 1 يوليــو 2017 قال وزير الماليــة الخليفي
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة إن رصيــد الدين 
العام قد بلغ حتى أبريل الماضي 9.1 مليار دينار 
ين العام  بحرينــي؛ وأوضح أن نســبة رصيــد الَدّ
تشكل 76% من الناتج المحلي اإلجمالي للعام 

.2016

T  علــن عــن وفــاة الشــهيد
ُ
بتاريــخ 4 يوليــو 2017 أ

المهنــدس حســين حبيــب نتيجــة معاناته من 
كان ُيعاني منــه بعيد  مــرض الســرطان، حيــث 
خروجــه من الســجن فــي العــام 2011 ميالدية، 
فتــرة  خــالل  الشــديد  للتعذيــب  تعــرض  وقــد 

حبسه.
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T  بتاريــخ 6 يوليو 2017 شــهدت مناطــق مختلفة
مــن البحريــن تظاهــرات واحتجاجات واســعة 
البــالد  فــي  المتواصلــة  الفعاليــات  فــي ســياق 
كيدا على استمرار الثورة، وغضبا على الجرائم  تأ
الخليفية بحق النســاء، والوفاء آلية اهلل الشيخ 
عيســى قاســم. وخرجت التظاهــرات الغاضبة 
في بلدات الديه، أبوصيبع والشاخورة، القدم، 
سار، شهركان، المعامير، الجفير وغيرها وُرفعت 

خاللها الشعارات الثورية.

T  بتاريــخ 6 يونيــو 2017 قمعت القــوات الخليفية
تظاهرة انطلقت في سترة إحياء لذكرى الشهيد 
علــي طاهر، وأطلقــت القوات الغازات الســامة 
باتجــاه المتظاهريــن الذيــن ثبتوا في ســاحات 
البلدة وواجهوا القمع بالشــعارات التي ارتفعت 
فــي األرجــاء بالتوازي مع ُســحب الغــازات الي 

امتدت إلى داخل األحياء السكنية.

T  فــي تظاهــرة  خرجــت   2017 يونيــو   6 بتاريــخ 
بلــدة عالــي وفــاء للشــهيد وضحيــة التعذيــب 
المتظاهــرون  ورفــع  حبيــب،  محمــد  حســين 
شــعارات الثبــات علــى الثــورة واالســتمرار فــي 
كما ُرفعت صور الشــهيد وصور  نهج الشــهداء، 

الشيخ قاسم. 
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T  فــي مواطنــون  أقــام   2017 يونيــو   6 بتاريــخ 
العاصمــة المنامــة وقفــة وفــاء للشــيخ قاســم، 
ونددوا باســتمرار الحصار المفروض على منزله 
منــذ 23 مايــو 2016، حيــث  فــرض الخليفيون 
اإلقامــة الجبرية على الشــيخ منذ ذلــك التاريخ 
الــذي شــهد االجتيــاح الدمــوي للبلــدة وفــض 
االعتصام بجوار منزله بالقوة الغاشــمة، ما أدى 
الستشــهاد خمســة وسقوط عشــرات الجرحى 

واعتقال المئات.
وبمــوازاة التظاهــرات، عمت الشــوارع سلســلة 
انتصــارا  الميدانيــة  العمليــات  مــن  متجــددة 
وشــهدت  البحرانيــات،  المعتقــالت  لحرمــة 
ســاحات دمســتان ونويدرات نزوال ثوريا تخلله 
كات مع القوات واآلليات الخليفية ورفع  اشــتبا

أعمدة الدخان من اإلطارات.
كمــا قطــع محتجــون غاضبــون الشــارع العــام 
فــي الســنابس وفي بلــدة المرخ ورفعــوا أعمدة 
كيدا على التمسك بخيار المقاومة  “الغضب” تأ
واســتعداد التصــدي للجرائــم الخليفيــة بحــق 

النساء والمعتقلين في السجون الخليفية.

T  الســلطات أفرجــت   2017 يوليــو   6 بتاريــخ 
حســن  الشــيخ  الديــن  رجــل  عــن  الخليفيــة 
القصــاب، وذلك بعــد اســتدعائه للتحقيق في 
مركــز شــرطة ســماهيج بجزيــرة المحــرق بتهمــة 
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كراهية النظام”. “التحريض على 
وقالــت مصــادر بــأن التهمــة الموجهــة للشــيخ 
كلمة ألقاها حول  القصاب جاءت على خلفية 
فريضــة الخمــس، وهــي الفريضــة التــي وحوكم 
الشــيخ قاســم مع اثنين آخرين بســببها، وصدر 

حكم بسجنه سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

T  بتاريــخ 8 يوليــو 2017 اســتغلت وســائل إعــالم
حكوميــة وقــوى ســلفية مواليــة فــي البحريــن، 
زيــارة قــام بهــا وفــد رســمي مــن إدارة األوقاف 
الجعفريــة للمقــام األثــري الموجــود فــي جزيــرة 
صغيــرة في قرية عســكر بالبــالد؛ وأثارت موجة 
جديــدة مــن الخطابــات المذهبيــة، وحّرضت 
السلطات الخليفية لتحويل الجزيرة إلى منطقة 

عسكرية ومنع االقتراب منها.
ونشــرت صحيفة أخبــار الخليــج التابعة لرئيس 
الــوزراء الخليفــي، خليفة ســلمان، مقــاال ألحد 
نــدد  األمنيــة،  باألجهــزة  المرتبطيــن  الكّتــاب 
بالزيارة المذكورة، وادعى بأنها تمثل “استفزازا” 
، فــي حيــن أصــدرت جمعيــة األصالــة 

ً
مذهبيــا

كــد هــذا الســياق التحريضــي،   أ
ً

الســلفية بيانــا
المقــام  غلــق  إلــى  الســلطات  البيــان  ودعــا 
المنســوب إلى إبراهيم بن مالك األشتر، )توفي 
690 للميــالد ودفن فــي جزيرة بمنطقة عســكر 
جنــوب البــالد( وتحويــل الجزيــرة التــي يوجــد 

فيها إلى موقع أمني ُيمنع الوصول إليه.
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االعتــداءات  مــن  العديــد  حصلــت  وقــد 
الممنهجــة مــن قبل الســلطة الخليفيــة، و التي 
طالت العشــرات من المســاجد منذ العام 2011 
ميالديــة، ومــن ذلــك مقــام الصحابــي الجليل 
صعصعة بن صوحان، ومســجد البربغي الذي 
ُهدم علــى أيدي القوات الســعودية والخليفية 
في أبريل 2011 ميالدية، إضافة إلى االســتحواذ 
هيئــة  إلــى  وتحويلــه  الخميــس  مســجد  علــى 

الثقافة وسلب االعتبار الديني منه.

T  بتاريــخ 8 يوليــو 2017 واصــل المواطنــون فــي
وتنظيــم  التظاهــرات  فــي  الخــروج  البحريــن 
االحتجاجات الغاضبــة تلبية لنداء المعتقالت 
مناطــق  وشــهدت  الخليفيــة،  الســجون  فــي 
مختلفــة جوالت مــن التظاهــرات التي حملت 
اهلل  غيــرة  و”يــا  الغيــارى”  “غضــب  شــعار 
كما جدد المتظاهرون وفاءهم آلية  اغضبــي”، 
اهلل الشــيخ عيسى قاسم الذي ال يزال محاصرا 
فــي منزلــه ببلــدة الدراز منــذ االجتيــاح الدموي 

للبلدة في 23 مايو 2017.
وقمعت القــوات الخليفية تظاهرة انطلقت في 
منطقة ســترة، بلــدة مركوبــان، رفع المشــاركون 
المعتقــالت  للنســاء  النصــرة  شــعارات  فيهــا 
الغــازات  القــوات  وأطلقــت  قاســم،  وللشــيخ 
السامة باتجاه المتظاهرين الذين تحدوا القمع 
ورفعوا الهتافات الثورية وســط سحب الغازات 
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التي امتدت إلى داخل األحياء السكنية.
وشــهدت مناطــق أخــرى مــن البــالد تظاهرات 
ثوريــة  قــوى  أطلقتهــا  دعــوات  وســط  مماثلــة، 
 بالتعدي 

ً
الســتمرار االحتجــاج الغاضــب تنديــدا

على النساء واستهدافهن باالعتقال والتعذيب.

T  بتاريــخ 8 يوليــو 2017 تعرضت دورية عســكرية
تابعة للقــوات الخليفية للهجوم مســاء بالقرب 
مــن بلدة القدم، شــمال البحرين، فيما شــوهد 
تعزيز للقــوات واألجهزة األمنية قرب الحادث، 
كمائــن ونقــاط تفتيــش عنــد  ونصبــت نصبــت 

مداخل البلدة.
تنفيــذ عمليــة علــى  األشــتر”  وأعلنــت “ســرايا 
فبرايــر   14 باســم  المعــروف  الرئيســي  الشــارع 
بالقرب من بلدة القدم، وقالت في بيانها بأنها 
اســتهدفت “مركبــة لمرتزقــة العــدو الخليفي”، 
والتعــدي  النســاء  اعتقــال  علــى  “ردا  وذلــك 
عليهــن”، وأطلقــت علــى العمليــة اســم “نداء 

الشرف 1”.

T  بتاريخ 8 يوليو 2017 تظاهر المواطنون في بلدة
عالي، وســط البحريــن، في ختام مراســم عزاء 
ضحية التعذيب الشهيد حسين محمد حبيب 
علــن عــن وفاتــه بعــد معاناة 

ُ
آل يحيــى الــذي أ
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كتشــف  ا الــذي  الســرطان  مــرض  مــن  طويلــة 
اإلصابــة بــه بعد خروجه من الســجن في العام 

2011 ميالدية.
وسبق ذلك، استشــهاد الشاعر منصور المبارك 
في مارس 2016، وهو صديق الشــهيد حســين 
 لذات ظروف 

ً
ومن البلدة نفســها، وتعّرضا معــا

كالهما بالمرض  صيــب 
ُ
الســجن والتعذيب، وأ

الخبيث بعد الخروج من السجن.

T  بتاريــخ 10 يوليــو 2017 قضــت محكمــة خليفية
بســجن الناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب 
كم  ســنتين وذلك عن إحدى القضايــا التي ُيحا

فيها.
وصــرح ما ُيســمى رئيــس النيابة فــي المحافظة 
قضــت  المحكمــة  بــأن  بالبحريــن  الشــمالية 
بســجن رجــب - مــن غيــر أن يســّمه - ســنتين 
مــع النفــاذ بتهمة “بــث وإذاعة أخبــار وبيانات 
األوضــاع  حــول  ومغرضــة  كاذبــة  وإشــاعات 
الداخليــة للمملكــة والتــي من شــأنها النيل من 

هيبتها واعتبارها” بحسب زعمه.
كمته في قضية  وكان رجــب ال يــزال ينتظــر محا
أخــرى تتعلق بتغريدات على موقع تويتر تتناول 
إدانته للحرب على اليمن، والتي تصل عقوبتها 

إلى 15 سنة.
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T  بتاريــخ 10 يوليــو 2017 وافقــت لجنــة الشــؤون
التشــريعية والقانونية بمجلس النواب الصوري 
فــي البحريــن على قانون األســرة الــذي أحالته 

الحكومة إلى المجلس الصوري.
وصوتــت اللجنــة االثنيــن )10 يوليــو 2017( فــي 
لرئيــس  األول  النائــب  ترأســه  الــذي  االجتمــاع 
مجلــس النــواب الصــوري علي العــرادي  لصالح 
المشــروع، حيث لم تقم بإجــراء أي تعديل على 
مشــروع القانون بعــد أن أجازته اللجنة الشــرعية 
المشــّكلة مــن حمــد آل خليفــة، رغــم معارضــة 
علماء ومراجع الشعب لمسودة القانون لتضمنه 
كــد عضو في  مخالفــات شــرعية صريحــة. وقد أ
البرلمان الصوري بأن قانون األسرة الموحد الذي 
أحالتــه الحكومــة للبرلمــان تضمــن بنــودا خالفا 
للمذهــب الجعفــري، مشــيرا إلــى أن الحكومــة 

حذفت مواد تتوافق مع الفقه الجعفري.

T  البحريــن علمــاء  نــدد   2017 يوليــو   10 بتاريــخ 
بــأن  وقالــوا  البحرانيــات  النســاء  باعتقــال 
“العــدوان علــى العــرض والديــن إنمــا هو فعل 
النظــام  بعــزم  التنديــد  كمــا جــددوا  فرعــون”، 
علــى إصــدار قانــون لألحوال األســرية مــن غير 
فــي  النظــام  مســارعة  بعــد  وذلــك  ضمانــات 
اإلجراءات إلخراج هــذا القانون بعد موافقة ما 
ُيسمى باللجنة التشريعية في البرلمان الخليفي 
على القانون والدعوة لجلسة استثنائية إلقراره.
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T  البحريــن شــهدت   2017 يوليــو   23 بتاريــخ 
تظاهــرات تحــت شــعار “وطــن يقــاوم الغــزاة” 
دعــا إليهــا تيــار الوفــاء اإلســالمي. وأتــت هــذه 
التظاهــرات بمناســبة ذكــرى احتــالل قبيلــة آل 
كثــر من 230 ســنة.  خليفــة إلــى البحريــن قبــل أ
ودعــا التيــار للمشــاركة الواســعة فــي التظاهرات 
كيدا على مواجهة الوجود الخليفي في البالد. تأ

T  بتاريــخ 25 يوليو 2017 عّبر معارضون بحرانيون
عن القلــق من “دوافــع” اإلدارة األمريكية وراء 
تعيين سفير أمريكي جديد في البحرين هيكس 
كان مســؤوال عــن “مكافحة  ســيبيريل، والذي 
 بملف 

ً
اإلرهاب” في الخارجية األمريكية ومعنيا

إيــران فــي الخارجية. ومــن المرشــح أن يؤدي 
الســفير الجديد “أدوارا أمنية في مواجهة الثورة 

كثر من 6 سنوات. التي تشهدها البالد منذ أ

T  بتاريــخ 26 يوليــو 2017 ذكــرت مصــادر مطلعــة
فــي  الخليفيــة  الحكومــة  بــأن  رويتــرز  لوكالــة 
البحرين أرســلت طلبات إلــى البنوك للحصول 
علــى قروض بالدوالر األمريكــي، وذلك بهدف 
زيارة التمويل الخارجي لسد العجز في الميزانية 

بسبب انخفاض أسعار النفط.
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T  بتاريــخ 28 يوليو 2017 شــهدت البالد جوالت
جديــدة مــن التظاهــرات ابتــداء من بلدة ســار 
التي انطلقت نهار الجمعة بعد صالة الظهرين. 
الشــيخ  اهلل  آليــة  صــورا  المتظاهــرون  ورفــع 
عيسى قاسم والمســجد األقصى وعليها عبارة 
جريمــة  مســتحضرين  ُيحاَصــر”،  ال  “اإلســالم 
الحصار المفروض على الشــيخ قاســم واإلقامة 
جنــب  إلــى   

ً
جنبــا عليــه،  المفروضــة  الجبريــة 

التعديــات الصهيونية على المســجد األقصى. 
بهتافــات  التظاهــرة  فــي  المشــاركون  وهتــف 
العهــد  تجديــد  مــع  قاســم  للشــيخ  النصــرة 
المخاطــر  ظــل  فــي  عنــه  للدفــاع  واالســتعداد 

المحيطة به.

T  فــي المواطنــون  عبــر   2017 يوليــو   23 بتاريــخ 
البحرين عن تضامنهم مع بلدة العوامية وأهلها 
في ظل الحرب التدميرية التي تشنها قوات آل 
ســعود، وقــد انطلقت تظاهرات بالمناســبة في 
عــدة مناطــق تعبيرا عــن المصير المشــترك بين 
كما حّيــى األهالي  شــعبي البحريــن والقطيــف. 
صمود أهالي العواميــة ووجهوا نداء إلى العالم 
للضغــط علــى الحكومــات الغربيــة إلجبــار آل 
ســعود علــى وقــف جرائمهــم المتواصلــة فــي 

البلدة.
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T  بتاريــخ 31 يوليــو 2017 خرجــت تظاهرات عدة
كمــا اندلعت  فــي مناطــق مختلفــة من البــالد، 
الشــارع  فــي  بالشــديدة  ُوصفــت  كات  اشــتبا
العام قرب بلدتي أبوصيبع والشــاخورة، شمال 
نفذتهــا  غاضبــة  احتجاجــات  بعــد  البحريــن، 
 مع أهالي 

ً
مجموعــات من المتظاهريــن تضامنا

بلدة العوامية بالقطيف شرق بالد الحرمين.
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T  بتاريخ 1 أغســطس 2017  خفضــت وكالة موديز
يــوم الجمعــة التصنيــف االئتمانــي للبحرين من 
)  Ba2  ( إلى )  B1  ( وأبقت على النظرة المستقبلية 
عند ســلبية. وقالت موديز إن المحرك الرئيســي 
لخفــض التصنيــف االئتمانــي هــو االعتقــاد بأن 
الوضع االئتماني للحكومة البحرينية سيستمر في 
الضعف على نحو ملموس في األعوام المقبلة.

T  القــوات شــّددت   2017 أغســطس   2 بتاريــخ 
الخليفيــة من حصارها على بلدة الدراز، شــمال 
البحرين، ونصبت حواجز إسمنتية أمام مدخلها 

الرئيسي عند دوار الشهيد فاضل العبيدي. 
واحتشــدت القــوات بصحبــة آليــات ورافعات 
ووضعــت  الخليفيــة  الداخليــة  لــوزارة  تابعــة 
الحواجــز عنــد المدخــل الرئيســي للبلــدة الذي 

 بحواجز حديدية متنقلة.
ً

كان مغلقا

T  القــوات قمعــت   2017 أغســطس   2 بتاريــخ 
الخليفيــة تظاهــرة انطلقــت فــي بلــدة واديــان 
بمنطقة ســترة وأطلقت الغازات السامة باتجاه 
البلــدة  طرقــات  شــقوا  الذيــن  المتظاهريــن 
وتوجهــوا قــرب دوار الشــهيد محمــود العرادي 
حيــث أطلقــت القوات الغــازات بكثافة وســط 
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هتافــات نادت بســقوط النظــام الخليفي. وقد 
الشــهادة”  “عطــاء  عنــوان  التظاهــرة  حملــت 
وجاءت إحياء لذكرى الشــهداء علي الطويل، 

محمود العرادي وعلي البصري.
للشــهداء  الوفــاء  هتافــات  المتظاهــرات  وردد 
كيد على التمسك باألهداف التي استشهدوا  والتأ
كدت الشــعارات على المضي  كما أ مــن أجلهــا. 
في “نهج المقاومة” وحيوا على وجه الخصوص 

الشهداء “المقاومين” في البحرين.

T  الحــاج استشــهد   2017 أغســطس   2 بتاريــخ 
الوجيــه محمد الرحيماني بعد إصابته برصاص 
العواميــة  بلــدة  فــي  الســعوديين  القناصــة 
بالقطيف. ونشــر ناشــطون شــريط فيديو صّوره 
الشــهيد قبيل استشهاده وُيظهر أحياء العوامية 
العنيــف  المدفعــي  القصــف  بفعــل  ــرة  المدّمَ

المتواصل على البلدة .
وكان الشــهيد يــؤدي دوره التطوعــي فــي نقــل 
المرضــى وذوي االحتياجــات الخاصــة خــارج 
البلدة وتأمين طرق آمنة للخروج وسط القصف 
صيــب 

ُ
بالرشاشــات والمدافــع الحربيــة، وقــد أ

برصاصة مباشرة في قلبه.
وكانــت القــوات الســعودية اســتهدفت حافلــة 
كبار ســن ومرضى وهي فــي طريقها خارج  تقــل 
البلــدة، فــي ظــل موجــة مــن التهجيــر القســري 

كانت تعيشها البلدة.
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T  دفــاع قــوة  أنهــت   2017 أغســطس   2 بتاريــخ 
 مــع القــوات األمريكية 

ً
 مشــتركا

ً
البحريــن تمرينــا

استمر ألربعة أيام.

T  وكالــة نشــرت   2017 أغســطس   3 بتاريــخ 
ومقرهــا  المعارضــة،  اليــوم«  »البحريــن  أنبــاء 
لنــدن نــص مراســلة بين عضــو البرلمــان اللورد 
“بــول ســكرايفن” والخارجيــة البريطانيــة حــول 
التخصيصــات الحكومية لتقديم الدعم التقني 

األمني لسلطات البحرين.
حيــث أقــرت الخارجيــة البريطانيــة بــأن المبالغ 
المخصصة للســنة الماليــة 2016-2017؛ بلغت 
2 مليــون جنيــه اســترليني وتــم اســتقطاعها مــن 
صندوق الصراع واالستقرار واألمن، موضحا بأنه 

تم صرف 1.52 مليون جنيه استرليني منها. 

T  بتاريــخ 3 أغســطس 2017 شــنت قــوات مــن
مرتزقــة النظام يقودهم ضباط مــن جهاز األمن 
الوطني ســيئ الصيــت حملة مــن المداهمات 
كرزكان، والتي استمرت بشكل متكرر  على بلدة 
لمدة 5 أيام، وأســفرت عن اعتقال 10 من أبناء 
القرية، وبينهم إمرأة إسمها زينب مكي مرهون، 
والنهــار،  الليــل  فــي  المداهمــات  جــرت  وقــد 
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وعمــدت القــوات خاللهــا إلى انتهــاك حرمات 
المنــازل وتخريــب محتوياتهــا ومصــادرة بعض 

ممتلكات األهالي.

T  فــي نشــطاء  بــث   2017 أغســطس   3 بتاريــخ 
 لســيارتين 

ً
وســائل التواصــل االجتماعــي صــورا

علــي  الشــيخ  الديــن  لرجــل  ملكيتهمــا  تعــود 
بعــد  وذلــك  متفحمتيــن،  وهمــا  حميــدان، 
ســاعات من اإلفراج عنه، وفيما سبق تعرضت 

سيارات عدد من المعارضين لالحتراق. 

T  كــدت المعارضــة بتاريــخ 3 أغســطس 2017 أ
المعارضــة البحرانيــة فــي ألمانيا علــى تضامنها 
“المتجــدد والثابــت” مــع العواميــة وأهلهــا في 
منطقة القطيف، شــرق الســعودية، وقالت بأن 
القوات الســعودية تشــّن “حرب تطهيــر وإبادة 

جماعية”.
وفــي بيــان أصدرتــه دعــت المعارضــة “أحــراَر 
العالــم” لنصــرة قضيــة العواميــة والضغط على 
الحكومــات الغربيــة إلجبــار النظــام الســعودي 
كما عبرت  علــى وقــف تعدياته على القطيــف، 
عن تأييدها للمطلب اإلسالمي بـ”تدويل إدارة 
الشــريفين” واعتبــرت ذلــك “حقــا”  الحرميــن 

لكل المسلمين في العالم.
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T  بتاريخ 4 أغســطس 2017 خــرج البحرانيون في
 

ً
بلدة الخارجية بمنطقة سترة في تظاهرة تضامنا
مــع أهالــي بلدة العواميــة، ورفعوا فــي التظاهرة 
التي حملــت شــعار “العوامية تأبى اإلنكســار”؛ 
شــعارات نــددت بالجرائــم الســعودية وحّيــت 
صمــود األهالي في وجه “حــرب التطهير” التي 
كثــر مــن  تشــنها قــوات آل ســعود علــى مــدى أ

أسبوع عبر تهجير األهالي قسرا خارج البلدة.
نفــذت  وبالتــوازي،  نفســها،  المنطقــة  وفــي 
مجموعة ثورية عملية استهدفت تمركز القوات 
الخليفيــة فــي مركــز شــرطة ســترة، وشــوهدت 
اآلليــات  مــن  ترتفــع  وهــي  واألدخنــة  النيــران 
العســكرية. وجاءت هذه العملية وفاءا لذكرى 
العــرادي  الطويــل، محمــود  الشــهداء عيســى 

وعلي البصري.
انطلقــت  والشــاخورة،  أبوصيبــع  بلدتــي  وفــي 
تظاهرة حاشدة مساء رفعت شعارات الصمود 
كدت االستمرار في  وتحدي للنظام الخليفي، وأ
الثورة وعدم “االنكسار والتراجع” أمام الجرائم 
الممنهجــة التــي طالــت المواطنين والنشــطاء. 
كمــا عبــرت هتافــات المتظاهريــن عــن تجديد 
التضامــن مع أهالي العوامية والوفاء لشــهدائها 

وتضحياتها.
كما انطلقت ظاهرات مماثلة في بلدات باربار، 
الجنوبيــة،  الســهلة  كربابــاد،  القــدم،  المــرخ، 
عالــي وغيرهــا، وذلك ضمن فعاليــات “جمعة 
الصمــود 2”. ورفعت التظاهرات صورا آلية اهلل 
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الشــيخ عيســى قاســم. وعّبــر المتظاهــرون عن 
ثباتهــم على موقف الدفاع عن الشــيخ والعهد 

بالتضحية من أجله.

T  تظاهــرة انطلقــت   2017 أغســطس   4 بتاريــخ 
تحــت شــعار “جمعــة الصمــود2 ” فــي بلدتــي 
المصلى وإســكان جدحفص، غــرب العاصمة 
كــدت  المنامــة، ورفــع المتظاهــرون شــعارات أ
على اســتمرار ثورة البحرين والتمسك بأهدافها 
األصيلة، وعلى رأسها إسقاط النظام الخليفي.

T  بتاريــخ 4 أغســطس 2017 قــال موقــع فايــس
ســلمت  البريطانيــة  الحكومــة  إّن  البريطانــي 
األســبوع الماضــي آالف الملفــات القديمة إلى 
األرشــيف الوطنــي للمحفوظــات، حيث يمكن 
للجمهــور االطــالع عليها. وأشــار إلــى أّن هناك 
تســعة ملفــات في السياســة الخارجيــة تخفيها 
الحكومــة البريطانيــة وبعضها يتعلق بالسياســة 
البريطانيــة فــي البحريــن والجزيــرة العربية، من 
مــع  أســلحة  بصفقــات  تتعلــق  ملفــات  بينهــا 
الســعوديين، إذ أّن نصــف ملفــات الخارجيــة 
البريطانيــة المتعلقــة بالجزيــرة العربيــة )أي 17 

من 35(، منذ العام 1986، لم يتم نشرها.



124

أغسطس 2017

T  بتاريخ 6 أغسطس 2017 أرسل13  نائًبا بريطانًيا
وجماعــة حقوقيــة رســالة للخارجيــة البريطانية 
الخارجيــة  مكتــب  »صمــت  أن  فيهــا  رأوا 
والكومنولث البريطاني فيما يخص الحكم على 
الّناشــط مــن أجل حقــوق اإلنســان نبيل رجب 
»مــروع« وقــد تهربــت الخارجيــة البريطانية في 
ردهــا مــن تقديم رأي بشــأن األحــكام الصادرة 
كل  علــى نبيــل رجب، وقــد وقــع على الرســالة 
مــن منظمة المــادة 19، ومنظمــة إنجليش بن، 
والفدرالية الدولية لحقوق اإلنســان، ومؤسسة 
جيمي وايلز، ومنظمة القلم الدولي، ومراسلون 
لمناهضــة  العالميــة  والمنظمــة  حــدود،  بــال 
الّتعذيب باإلضافة إلى معهد البحرين للحقوق 
والديمقراطية وأمريكيون من أجل الديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان في البحريــن، ومركــز الخليج 
لحقوق اإلنسان، والمركز األوروبي للّديمقراطية 
مــن  كل  عليهــا  وقــع  كمــا  اإلنســان،  وحقــوق 
النــواب جولــي وارد وتوم برايك والحقوقية ســو 

ويلمان ومدير دايتون بيرس غلين.

T  بتاريــخ 6 أغســطس 2017 وعلــى خلفيــة األزمة
القطريــة أوردت صحيفة الشــرق القطريــة تقريرا 
بعنوان »البحرين محمية سعودية« أفادت فيه 
أن الريــاض »أصــرت علــى تحديد الحــدود مع 
ة ضعف حكومتها 

ّ
البحرين وفق مصالحها مستغل
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نتيجــة االضطرابــات السياســية المتواصلــة فــي 
ذلــك البلد. وفــي الثمانينيات وضعــت الرياض 
مواطنــي  أن  رغــم  البينــة  جزيرتــي  علــى  يدهــا 
البحرين كانوا يرتادون الجزيرتين بحرية، ولكنهم 
ال يســتطيعون اآلن بعــد أن أصبحت الجزيرتان 
تحــت الهيمنــة الســعودية«. وقالــت الصحيفة 
إن الســعودية ترفــض وضــع حقل »أبو ســعفة« 
النفطــي تحــت اإلدارة البحرينّيــة رغــم أن أغلبه 
يقع ضمن المياه اإلقليمية للبحرين. وتصر على 
احتفاظهــا مــن خــالل شــركة أرامكو بحــّق إنتاج 
النفــط وتصديره مــن ذلك الحقــل. ويبلغ إنتاج 
الحقــل 320 ألف برميل يوميا، تمنح الســعودية 

البحرين نصف اإلنتاج.

T  بتاريــخ 7 أغســطس نفــذت مجموعــة شــبابية
الشــارع  وســط  ميدانيــة  عمليــة  مســاء  ثوريــة 
الرئيســي المعروف باســم شــارع التحرير الدولي 
الــذي يربــط البحريــن بالمنطقــة الشــرقية مــن 
شــبه الجزيرة العربية، حيث أغلقت المجموعة 
مــع  واشــتبكت  المشــتعلة  باإلطــارات  الشــارع 
القوات الخليفية التي تتمركز في الشارع الحيوي 
الرابــط بيــن العاصمة المنامة وجســر الســعودية 

 بشارع الشهيد النمر.
ً

المعروف شعبيا
كمــا تجــددت التظاهــرات الشــعبية فــي عــدد 
مــن مناطق البــالد، وخــرج األهالي فــي بلدتي 
أبوصيبع والشــاخورة في تظاهرة حاشدة هتفوا 
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بلــدة شــهركان،  الثــورة، وفــي  فيهــا بشــعارات 
كــدت علــى  غــرب البــالد، انطلقــت تظاهــرة أ
الوفــاء للشــهداء المقاوميــن ولعمــوم شــهداء 
البحريــن، ورفــع المتظاهــرون الشــعارات التــي 
تعّبــر عــن أهــداف الثــورة األصيلة. ومن وســط 
البــالد، انطلقــت تظاهــرة في بلــدة عالي جدد 
المعتقليــن  مــع  التضامــَن  المتظاهــرون  فيهــا 
كمــا  الخليفيــة،  الســجون  فــي  والمعتقــالت 
شددوا على القصاص من قتلة الشهداء وعلى 

كم الخليفي حمد عيسى.  رأسهم الحا

T  بتاريــخ 7 أغســطس 2017 أفرجــت الســلطات
الخليفية عن الشيخ علي ناجي بعد قضائه فترة 
السجن سنة واحدة بتهمة المشاركة في اعتصام 
الدراز الذي فضته القوات الخليفية بالقوة خالل 

اجتياح دموي نفذته في 23 مايو 2017.

T  محكمــة أّجلــت   2017 أغســطس   7 بتاريــخ 
خليفيــة الحكــم على الرمــز المعــارض المعتقل 
نبيل رجب إلى تاريخ 11 سبتمبر 2017، وُعقدت 
الجلســة فــي قضية التغريــدات التــي دان فيها 
كات فــي  رجــب الحــرب علــى اليمــن واالنتهــا

سجون البحرين. 
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T  بتاريخ 7 أغسطس 2017 شهدت مناطق عدة
فــي البحريــن تظاهــرات تحــت شــعار »دمكــم 
انتصــار يأبى االنكســار«، والتي هدفــت للتذكير 
الثــورة، وخاصــة شــهداء  بتضحيــات شــهداء 
المقاومــة اإلســالمية فــي البحريــن، وقــد تنوع 
الحــراك بيــن مســيرات وقطــع شــوارع رئيســية 
باإلطــارات منها شــارع التحريــر الدولي الفاصل 
شــبه  مــن  الشــرقية  والمنطقــة  البحريــن  بيــن 
الجزيــرة العربيــة، وردع مركبــات المرتزقــة التي 

تهاجم التظاهرات بقنابل الملتوف.

T  المحكمــة قضــت   2017 أغســطس   8 بتاريــخ 
السعودية الجزائية المتخصصة بالرياض بسجن 
، على 

ً
المجاهد الشيخ حســين الراضي 13 عاما

خلفية خطب جمعة ألقاها، استنكر فيها الحرب 
على اليمن ودعا إلى وقفها، وخطب أخرى دان 

فيها إعدام  الشيخ نمر النمر.
( آراؤه 

ً
وعــرف عــن الشــيخ الراضــي )66 عامــا

رفــض  حيــث  الســعودي،  للنظــام  المعارضــة 
اإلرهــاب،  الئحــة  علــى  اهلل  حــزب  تصنيــف 
وندد باســتخدام القوة العســكرية المفرطة ضد 
كما طالب في خطب ســابقة بســحب  اليمــن، 
القوات السعودية من البحرين ووقف التدخل 

في شؤون دول الجوار.
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T  القــوات جــددت   2017 أغســطس   8 بتاريــخ 
الســعودية اقتحامها لحي المســورة بالعاوامية، 
علــى  “الســيطرة”  اســتطاعت  بأنهــا  وأعلنــت 
الحّي التاريخي في البلدة، وعمدت إلى تصوير 
مقاطــع فيديو لقيادات أمنّيــة وهي تتجول في 

بعض طرقات الحّي لإليحاء بـ”االنتصار”.
وانتشــرت صور وفيديوهات للقوات السعودية 
وهــي ترقص وتردد شــتائم طائفية ضد الشــيعة 
وتعّبر عن الفرح باالنتصار عليهم واصفين إياهم 
بـ”الروافــض”، وأظهرت المقاطــع المتداولة في 
وسائل التواصل االجتماعي القوات وهي تقتحم 
المســاجد والمآتم الحســينية في البلــدة، وترفع 
كما رقصت عناصر من  شــارات النصر المزعوم، 
كــن العبادة ورفعــت أصوات  القــوات داخل أما
األغاني بداخلها وهي تدوس على صور آلية اهلل 
الشهيد الشيخ نمر النمر، كما أطلقت سلسلة من 

التحريض الطائفي ضد الشيعة.

T  كشــف تقريــر لوكالة بتاريــخ 8 أغســطس 2017 
“رويتــرز” أن حكومــة البحرين اســتأجرت عدة 
بنــوك إلصــدار ســندات دوليــة. وأشــار التقريــر 
 Citi ,jp و BNP مــن مصــرف ٍ

ّ
كل إلــى تكليــف 

Morgan إلبــرام الصفقــة باالشــتراك مــع بنــك 
الخليج الدولي ومصرف البحرين الوطني.
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T  بتاريــخ 9 أغســطس 2017 أطلقــت الســلطات
الخليفيــة ســراح أربعــة مــن رجــال الديــن وهم 
الشــيخ منير معتوق، الســيد ياســين الموسوي، 
الشــيخ عماد الشــعلة، والشــيخ عزيز الخضران 
كاملــة في الســجن بتهمة  بعــد أن أمضوا ســنة 
المشــاركة فــي اعتصام مفتــوح بجــوار منزل آية 
اهلل الشــيخ عيســى قاســم ببلدة الدراز، والذي 
فّضتــه القــوات الخليفيــة بالقوة بعــد اجتياحها 

الدموي للبلدة في 23 مايو 2017.

T  بتاريــخ 9 أغســطس 2017 ارتقى الطفل ســجاد
أبــو عبــداهلل )5 أعــوام( شــهيدا متأثــرا بإصابــة 
تعــرض لهــا قبل شــهرين مــن رصــاص للقوات 
الســعودية أطلقته في بلدة العوامية بالقطيف.
 عــن 

ً
إلــى ذلــك، أعلــن فــي نفــس اليــوم أيضــا

استشــهاد أحمد عبدالمحســن المحاسينة من 
األحســاء بعــد تعرضه إلطــالق نار مــن القوات 

السعودية قبل أيام. 

T  بتاريــخ 9 أغســطس 2017 اعتمــد وزيــر التربيــة
والتعليــم ماجــد النعيمــي إجــراءات تخصيص 
الدراســي  للعــام  الدراســية  والمنــح  البعثــات 
 %60 التربيــة  وزارة  وخصصــت   .2018-2017
من معايير توزيع البعثات إلى مقابلة شــخصية، 
شكى مبتعثون أنها مجرد لعبة إلعطاء البعثات 

للمحسوبين على الحكومة.
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T  كشفت الهيئة العامة بتاريخ 9 أغســطس 2017 
للتأميــن االجتماعــي عن إجمالــي تكلفة تقاعد 
أعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب خــالل 8 
ســنوات ماضيــة بقيمــة تقّدر بـــ9 مالييــن دينار 
 2009 مــن  الســنوات  خــالل  وذلــك  بحرينــي، 

وحتى العام 2016.

T  بتاريــخ 11 أغســطس 2017 شــهدت البحريــن
التظاهــرات  مــن  واســعة  جديــدة  سلســلة 
وحتــى  النهــار  مــن  امتــدت  واالحتجاجــات 
المساء وشــملت مختلف مناطق البالد، ورفع 
المتظاهرون شــعارات تنوعت بين االســتعداد 
لعيــد االســتقالل فــي 14 أغســطس، واســتمرار 
كيد  التضامــن مع بلــدة العوامية، إضافــة إلى تأ
الموقف الشعبي الثابت في الدفاع عن آية اهلل 
الشــيخ عيســى قاســم مع اســتمرار حصار منزله 

في بلدة الدراز وفرض اإلقامة الجبرية عليه.
كمــا نفــذت مجموعــات في عدد مــن المحاور 
العمليــات  مــن  مروحــة  العامــة  والشــوارع 
الميدانيــة، ومنهــا عمليــة نفذتهــا مجموعــات 
من البلــدات الثالث المعروفة بمثلث الصمود 
)السنابس، الديه، وجدحفص(، حيث قطعوا 
شارع السهلة الرئيس باإلطارات المشتعلة، كما 
أشعل محتجون في بلدة الديه اإلطارات وسط 
الشــارع العام المحاذي للبلدة.  وامتدت هذه 
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االحتاجاجــات إلــى شــارع الشــهداء والمنطقة 
الغربيــة، فأغلــق المحتجــون الغاضبون شــارعا 
كما قطع محتجون  رئيســيا عند بلدة شــهركان، 

من بلدة المقشع الشارع العام.
وقد حملت هذه االحتجاجات شعار “العوامية 
تأبى اإلنكســار” في اســتمرار لفعاليــات التنديد 

بالجرائم السعودية المتواصلة في العوامية.

T  صحيفــة فتحــت   2017 أغســطس   11 بتاريــخ 
قطريــة النار علــى البحريــن، ووصفتهــا بمملكة 
القمــع والتعذيــب، مــع تصاعــد الخــالف بيــن 
الدوحــة والدول األربــع التي ضمنهــا البحرين. 
وقالــت صحيفة الراية في عددها أن مطالبات 
المنظمــات الحقوقية الدوليــة والعربية بتدخل 
مجلس حقوق اإلنســان التابــع لألمم المتحدة 
اســتمرت  التــي  البحريــن،  تجــاه  تصاعــدت 
كاتهــا الخطيــرة لحقوق اإلنســان التي  فــي انتها
شملت »الممارسات العنصرية وقمع الحريات 
كمات الصورية  والتوسع في االعتقاالت والمحا
والتعذيــب البشــع فــي الســجون والمعتقــالت 

بحق المعارضين والخصوم السياسيين«.
وتطرقت الصحيفة إلــى رأي منظمات حقوقية 
فــي قضايا مثل »أحكام اإلعــدام الصادرة ضد 
 تحدثت الصحيفة 

ً
معارضين«وفي تقريرها أيضا

عــن اعتقــال 241 طفــاًل فــي العــام 2015 فقط، 
اســتخدمتهم  البحرينيــة  الحكومــة  وقالــت أن 
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كورقة ضغــط على »ذويهــم المعارضين، فبعد 
آبائهــم  الجنســية عــن  أن أســقطت الحكومــة 
حرمــوا  اآلخــر  البعــض  اعتقــال  أو  المعارضيــن 
هــؤالء األطفــال مــن حقهم فــي التعليــم حيث 
 
ً
تكشف التقارير أن سجون البحرين تضم عددا
 مــن القاصرين القابعين في الســجن دون 

ً
كبيرا

توجيه تهم لهم«.
وتحدثــت الصحيفــة القطريــة عــن مقتل »37 
 بالغاز المسيل للدموع، ومقتل 13 

ً
 ورضيعا

ً
جنينا

طفاًل برصاص القــوى األمنية خالل قمع الثورة 
الســلمية فــي البــالد«. وتنــاول التقريــر المطول 
عــن البحريــن قضايا تعذيب وقتــل المعتقلين، 
وإفالت الجنــاة من العقــاب، وتراجع البحرين 
فــي حريــة الصحافــة، واعتقالهــا للصحافييــن، 
ورقابتهــا لإلنترنت، وإســقاط جنســية مواطنين 
دون توجيــه اتهامــات لهــم، وانتهــاك حقــوق 

العمال المالية واإلنسانية.
واستندت الصحيفة القطرية على التقرير األخير 

لمنظمة العفو الدولية عن البحرين

T  القــوى أعلنــت   2017 أغســطس   12 بتاريــخ 
الثوريــة المعارضــة فــي البحريــن عــن برنامجها 
االســتقالل  ذكــرى  بإحيــاء  الخــاص  الموحــد 
فــي 14 أغســطس، والــذي بــدأ  13 أغســطس 
بمســيرة تعبوية انطلقت من منطقة سترة )بلدة 
مركوبــان( تحــت شــعار “مقاومــون حتــى دحــر 
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االحتالل”.
وقــد بدأت البلــدات في البحريــن الخروج في 
تظاهــرات للتعبئة من أجل الذكرى، وشــهدت 
المناطــق تظاهرات تحت عنــوان “جمعة عيد 
االستقالل”، فيما شهدت البالد السبت جولة 

أخرى من التظاهرات.
كــدت القــوى الثوريــة )التــي تضــم: ائتــالف  وأ
شــباب 14 فبرايــر، تيــار الوفــاء اإلســالمي، تيــار 
أحــرار  حركــة  حــق،  حركــة  اإلســالمي،  العمــل 
أهميــة  علــى  خــالص(  وحركــة  البحريــن، 
المشــاركة الفاعلة في هذه التظاهرات تشديدا 
علــى “االســتمرار في إنجــاز االســتقالل والتحرر 

من الهيمنة البريطانية واألمريكية”.
كــم  الحا الخليفــي  النظــام  أن  بالذكــر  الجديــر 
فــي البحريــن ال يعترف بذكرى االســتقالل، وال 
يوجد هناك أي احتفال رسمي بهذه المناسبة.

T  بتاريخ 13 أغســطس 2017 بدأ تكتل المعارضة
ذكــرى  إحيــاء  برنامــج  بريطانيــا  فــي  البحرانيــة 
اســتقالل البحريــن مــن االســتعمار البريطانــي، 
فــي منطقــة ماربــل أرج  ونظــم معرضــا للصــور 
بلندن. وكشفت صور المعرض عن جانب من 
كات التي يمارســها الخليفيون  الجرائــم واالنتها
والســعوديون بحــق المواطنيــن فــي البحريــن 

والمنطقة الشرقية من السعودية.
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T  القــوات بتاريــخ 13 أغســطس 2017 اعتقلــت 
الخليفيــة الخطيــب المــال هانــي البــالدي بعــد 
خلفيــة  علــى  أشــهر   6 بســجنه  حكــم  صــدور 

التضامن مع آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.

T  بتاريــخ 13 أغســطس 2017 أغلــق محتجون في
البحرين شوارعا رئيسية قرب بلدتي الديه وعالي، 
 للجرائم 

ً
شــمال البالد، في تعبير احتجاجي رفضا

كات الجارية في البالد، واستعدادا إلحياء  واالنتها
عيد االستقالل االثنين 14 أغسطس.

T  بتاريــخ 13 أغســطس 2017 اســتنفرت القــوات
كمائن تفتيــش في مختلف  الخليفيــة ونصبت 
مداخــل منطقــة ســترة بعــد اســتهداف مركبــة 
عســكرية علــى شــارع الشــهيد أحمــد فرحــان 

بالقرب من مركز شرطة سترة.
هرعــت  فيمــا  “انفجــار”،  دوّي  ســمع  وقــد 
الداخليــة  لــوزارة  التابعــة  اإلســعاف  ســيارات 
الخليفية إلى موقع الحادث. وتحدثت مصادر 
عن إصابة مباشــرة تعرضت لها مدرعة خليفية 

واإلضرار بعناصر المرتزقة فيها.
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T  بتاريــخ 14 أغســطس 2017  انتقــد الناشــط فــي
المعارضــة البحرانية حســين عبــد اهلل “التواطؤ 
األمريكــي والغربي” في العملية العســكرية التي 
تقــوم بهــا القوات الســعودية في بلــدة العوامية 

بالقطيف منذ شهر مايو .
وفــي مقــال نشــره موقــع “ميديــل إيســت آي” 
عبــداهلل  كــد  أ  ،2017 أغســطس   14 االثنيــن 
بــأن “العمليــة العســكرية المســتمرة للحكومــة 
الســعودية فــي العواميــة؛ مدعومــة ومتواصلــة 
بتواطــؤ الحكومــات الغربية، وخاصــة الواليات 

المتحدة”.
وأشــار عبداهلل إلى األســلحة والبرامج التدريبية 
التي قدمتها واشــنطن لقوات األمن الســعودية 
“بما في ذلك قواتهــا الخاصة وقوات مكافحة 
تشــاركان  القوتيــن  كال  بــأن  كــد  وأ اإلرهــاب”، 
فــي الهجــوم علــى العواميــة. وأضــاف “باعت 
مــن  كميــات  للســعودية  المتحــدة  الواليــات 

األسلحة بقيمة مليارات الدوالرات”.

T  بتاريــخ 14 أغســطس 2017 أقامــت المعارضــة
البحرانيــة فــي ألمانيــا اعتصامــا أمــام الســفارة 
الخليفيــة فــي برليــن بمناســبة ذكرى اســتقالل 
البحرين، وشــارك فــي االعتصام ناشــطون من 

أبناء الجالية العربية في ألمانيا.
ورفــع المعتصمــون شــعارات دعــت إلى وقف 
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كمــا دعــوا  مــا وصفــوه بـ”اإلرهــاب الخليفــي”، 
لشــعب  “اإلنتصــاف”  إلــى  الدولــي  المجتمــع 
البحريــن واالنتصــار لثورتهــم العادلة، مشــيرين 
إلــى “الغطــاء السياســي” الــذي تمنحــه أنظمة 
كات التي  غربيــة للنظــام رغم الجرائــم واالنتهــا

يواصل ارتكابها.
لهــا “الحكومــة  بيــان  فــي  المعارضــة  ودعــت 
األلمانية بأن يكون لها موقف إيحابي” حال ما 

يجري في البحرين.

T  المواطنــون أحيــا   2017 أغســطس   14 بتاريــخ 
فــي البحريــن ذكرى عيــد االســتقالل، وانطلقوا 
تظاهــرات  فــي  النهاريــة  األولــى  الجولــة  فــي 
شــهدتها مناطق مختلفة مــن البالد، واندلعت 
كات فــي بعضهــا مــع القــوات الخليفيــة  اشــتبا
التــي عمــدت إلى إطالق الغازات الســامة ضد 

المتظاهرين.
بمشــهد  الذكــرى  إحيــاء  المواطنــون  واســتهل 
غاضب رســمته أعمــدة الدخان األســود تعبيرا 
عــن التمســك بخيــار المقاومــة المشــروعة في 
كيدا  كات الخليفية، وتأ مواجهة الجرائم واالنتها
علــى تحدي ما تصفه القــوى الثورية المعارضة 
وبينهــا  البــالد،  فــي  األجنبيــة  بـ”االحتــالالت” 
واألمريكييــن،  للبريطانييــن  األجنبيــة  القواعــد 
إضافــة إلى القوات الســعودية وقوات المرتزقة 

المتعددة الجنسيات.
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T  النيابــة أمــرت   2017 أغســطس   16 بتاريــخ 
العامــة الخليفية بتوقيف رجــل الدين البحراني 
 على ذمة 

ً
الســيد محي الدين المشــعل أسبوعا

بــأن  متداولــة  معلومــات  وذكــرت  التحقيــق. 
النيابة أمرت بتوقيف السيد المشعل، من بلدة 
جدحفــص، والتحقيــق معــه بعــد أن ُوّجهــت 
كراهيــة النظام،  إليــه تهمتــي “التحريــض علــى 
والتعــدي علــى إحدى الملل”، مــن غير أن ترد 

معلومات عن تفاصيل االتهام وأسبابه.

T  كشف موقع “ستارز بتاريخ 17 أغسطس 2017 
أنــد ســترايبز” عــن تكليــف البحريــة األمريكيــة 
الميــاه  فــي  جديــدة  متنقلــة  بحريــة  لقاعــدة 
اإلقليميــة للبحريــن. وبّيــن الموقــع أن قاعــدة 
بحريــة جديــدة عائمة تحمــل اســم “المارين” 
كثر شــهرة في التاريــخ - بدأت مهامها في  - األ
البحريــن. وقال الموقع إن القاعدة التي ُتدعى 
“لويس بورويل” هي قاعدة بحرية استكشافية 
كبير يتم استخدامها إلطالق طائرات  مع سطح 
الهليكوبتــر والمركبات الهجــوم البرمائية وغيرها 
مــن الســفن الصغيرة لدعــم العمليــات البحرية 

اإلقليمية.
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T  كات بتاريــخ 18 أغســطس 2017 اندلعت اشــتبا
شديدة بين محتجين والقوات الخليفية في بلدة 

الدير بالمحرق وبمحاذاة مطار البحرين الدولي.
وجــاءت هذه العملية وفاءا لشــهداء البحرين 
والســيما الشــهداء المقاومين، وتجديدا للعهد 
المقاومــة  بخيــار  والتمســك  الثــورة  باســتمرار 

المشروعة.

T  مصــادر أفــادت   2017 أغســطس   22 بتاريــخ 
إعالميــة معارضة بــأن الســلطات الخليفية في 
كمــة  المحا جلســات  أولــى  أعلنــت  البحريــن 
بشــأن قضيــة التحريــر من ســجن جــو المركزي 
التي تمت في األول من يناير 2017، وتحرر فيها 
عشرة من السجناء بينهم الشهيد رضا الغسرة.

T  بتاريــخ 21 أغســطس 2017 أفرجــت الســلطات
الخليفية عن المعتقل محمود حسين علي بعد 
قضاء مدة السجن 7 سنوات. واستقبل األهالي 
فــي بلــدة المعامير محمود )الملقــب بالديواني( 
الذي اعتقل قبل اندالع ثورة البحرين التي بدأت 
في 14 فبراير 2011، واتهم في قضية ملفقة )حرق 
ســكراب( علــى صلــة باالحتجاجات السياســية 
التي شــهدتها البالد فــي 2010، حيث اعتقل في 
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23 غســطس 2010، مــع آخريــن بعــد مداهمــة 
منزله فجرا. وُحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

T  كات بتاريخ 24 أغسطس 2017  اندلعت اشتبا
ســياق  فــي  صيبــع  أبــو  بلــدة  فــي  شــديدة 
االحتجاجــات الغاضبة التي شــهدتها البحرين 
كات التــي تقــوم بهــا  تنديــدا بالجرائــم واالنتهــا
القــوات الخليفيــة بحــق المواطنيــن والنشــطاء 

والمعتقلين في السجون الخليفية.
عمليــة  البلــدة  مــن  ثوريــة  مجموعــة  ونفــذت 
تتمركــز  التــي  العســكرية  المركبــات  اســتهدفت 
كات  عند المدخل الرئيســي، وامتدت االشــتبا
إلى وســط الشارع الرئيســي )شارع البديع( بعد 
أن تقدمــت المجموعة باتجاه الدوار المعروف 
بــدوار زينــب الخواجــة، حيث وجهــت أدوات 
الدفــاع المحليــة باتجــاه القــوات التــي أطلقت 
األحيــاء  وطالــت  بكثافــة  الســامة  الغــازات 

كات. السكنية القريبة من موقع االشتبا
إلــى ذلــك، تظاهــر األهالي فــي بلدة الســنابس 
في المســاء وخرجوا في مسيرة جابت طرقات 
كد فيها المتظاهرون االستمرار في الثورة  البلدة أ
“وعدم االنحناء للطاغية” بحســب الشعارات 
كذلك  كدت  التي ُرفعت وســط التظاهرة التي أ
والمعتقــالت  المعتقليــن  مــع  التضامــن  علــى 
رُفعــت  كمــا  المصيــر،  تقريــر  بحــق  والتمســك 
للمقاومــة  للشــهداء والدعــوة  الوفــاء  الفتــات 

المشروعة في وجه الجرائم الخليفية.
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T  وزارة أعلنــت   2017 أغســطس   24 بتاريــخ 
كتشــاف تنظيم جديد،  الداخلية الخليفية عن ا
االحتجاجــات  لمواجهــة  سياســتها  ظــل  فــي 
الشــعبية المتواصلــة منــذ 7 ســنوات. وذكــرت 
الــوزارة فــي بيــان إنها ألقــت القبض علــى خلية 
مكونة من عشرة أشخاص »يشتبه بتورطهم في 
تنفيــذ أعمــال إرهابية«، ومرتبطة بســرايا األشــتر 
وتيــار الوفاء اإلســالمي. وضمت القائمة ســيدة 
بحرينيــة )34 عامــا( اتهمتهــا الســلطات األمنية 
بإخفاء حقائب تتضمن مواد متفجرة في منزلها.

T  بتاريــخ 26 أغســطس 2017 دعــا القيــادي فــي
تيار الوفاء اإلســالمي، السيد مرتضى السندي، 
كلمــة مصــورة تــم بثهــا مســاء اليــوم  إلــى  فــي 
المشــاركة الواسعة في تظاهرات “البراءة” التي 
دعــت إليها القــوى الثورية المعارضــة البحرانية 

في الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة.

T  بتاريــخ 26 أغســطس 2017 تظاهــر أهالي بلدة
فــي  الغربيــة  المنطقــة  بلــدات  كبــرى  كــرزكان، 
الخليفــي  النظــام  باعتقــال  تنديــدا  البحريــن، 
فــي  األهالــي  وخــرج  البحريــن.  فــي  للنســاء 
المحلــي  الســوق  وســط  مــن  انطالقــا  تظاهــرة 
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ُكتبــت عليهــا عبارات  للبلــدة، ورفعــوا الفتــات 
ابنــة  وآخرهــن  النســاء،  باســتهداف  نــددت 
كثر  البلــدة زينــب مرهون التــي اخُتطفــت قبل أ
من أســبوعين مع زوجها وشقيقها. وبعد إخفاء 
مصيرهــم طيلــة فترة االحتجــاز؛ نشــر التلفزيون 
الرســمي صورهــم مع آخريــن بعد توجيــه وزارة 
الداخليــة الخليفية اتهامات لهــم باالنتماء إلى 
“خليــة” مزعومة مرتبطة بتيار الوفاء اإلســالمي 
وحيــازة  األشــتر  ســرايا  اإلســالمية  والمقاومــة 

أسلحة ومتفجرات.

T  بتاريــخ 26 أغســطس 2017 شــهدت مناطــق
مــن البحريــن جــوالت واســعة مــن التظاهرات 
البحريــن،  مناطــق  شــهدتها  واالحتجاجــات 
وبينهــا تظاهرة انطلقت في منطقة ســترة تحت 
عنــوان “صامدون”، وهتف فيهــا المتظاهرون 
بشعارات الثورة األصيلة، فيما عمدت القوات 
الخليفيــة إلى قمــع التظاهرة وأطلقــت الغازات 

السامة التي غطت سماء المنطقة.

T  بتاريــخ 27 أغســطس 2017 صبــت الســلطات
الخليفيــة فــي البحريــن حواجــز إســمنتية علــى 
امتداد بلدة عذاري، شــمال البالد، وذلك بعد 
ســنوات من تســييج البلدة باألســالك الشائكة 
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ومحاصرتها.
حيث يمارس النظام الخليفي سياسة  “الفصل 
والمــدن  البلــدات  محاصــرة  عبــر  الطائفــي” 
الشــيعية فــي البــالد بالكمائن ونقــاط التفتيش 
وضــع  جنــب  إلــى  جنبــا  والمتنقلــة،  الثابتــة 
الحواجز عند مداخلها الرئيسية وعلى حدودها 
المفتوحــة علــى الشــوارع الرئيســية أو المطلــة 
علــى مواقــع أو مناطــق تابعــة )مواليــة( للنظــام 

الخليفي.

T  بتاريــخ 27 أغســطس 2017 نفــت الســلطات
الخليفية في البحرين زوجة المختطف محمود 
كرزكان مع أبنائه  محمد علي البحراني من بلدة 
الثالثة إلى لبنان، حيث تحمل زوجته الجنسية 

اللبنانية.
وأفــادت المعلومات المتداولة بأن الســلطات 
إلــى “جهــة  الثالثــة  وأبنائهــا  الزوجــة  اقتــادت 
مجهولــة” قبــل أن تنقلهــم إلــى مطــار البحرين 

وترحلهم قسرا إلى بيروت.
وقد نشرت وزارة الداخلية الخليفية نهاية صور 
عدد من أبناء البلــدة، وبينهم امرأة، واتهمتهم 

باالنتماء إلى “خلية إرهابية” مزعومة.
وقــد نفذ النظام الخليفي على مدى الســنوات 
األخيرة عمليات تهجير ونفي قسري للمواطنين 
كبــار، بعــد إســقاط  والنشــطاء، وبينهــم علمــاء 
الجنســية البحرانية عنهم، إال أنهــا المرة األولى 
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كاملة لمواطــن بحراني  التــي ُيهّجر فيهــا عائلــة 
معتقــل لــم يصــدر عليــه أّي حكم وقــت تهجير 
عائلته أو “إدانة قضائية” ضده، وهو ما يكشف 
عن “خواء اإلجــراءات القضائية في البحرين، 
كم في البــالد، واتباعها  وعــدم اســتقالل المحا

لألوامر التي تصدر من السلطات األمنية”.

T  وكالــة نشــرت   2017 أغســطس   27 بتاريــخ 
البحريــن اليــوم تقريــرا حــول شــهداء المقاومــة 
اإلســالمية فــي البحريــن، وتنامــي القبول بخط 

المقاومة ضد النظام الخليفي.

T  بتاريخ 31 أغســطس 2017 فرضت هيئة تنظيم
سوق العمل رسم جديد على معالجة الطلبات 

المقدمة إليها.

T  بتاريــخ 28 أغســطس 2017 خرجت تظاهرات
البحريــن، حيــث  مناطــق  فــي مختلــف  عــدة 
كــرزكان  بلدتــي  مــن  ثوريــة  مجموعــة  نفــذت 
البحريــن، عمليــة ميدانيــة  ودمســتان، غــرب 
اســتهدفت تمركــزا للقــوات الخليفيــة فــي مقــر 
الحراســات بمبنى البلدية الواقع بين البلدتين. 
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كات حاميــة بيــن المحتجيــن  واندلعــت اشــتبا
والقوات الخليفية فيما شــوهدت النيران وهي 
تلتهم المركبات العسكرية التي أطلقت الغازات 

السامة وأسلحة القمع بكثافة.
 لما أعلنتــه وزارة 

ً
وجــاءت هــذه العمليــة رفضــا

مزعومــة  “خليــة”  بشــأن  الخليفيــة  الداخليــة 
كــرزكان، بينهم  ُزج فيهــا عــدد مــن أبنــاء بلــدة 
المواطنــة زينــب مرهون، حيث تم التشــهير بها 
كما رحلت  وُنشــرت صورها وبقيــة المتهميــن، 
فــي  والمتهــم  البلــدة  ابــن  عائلــة  الســلطات 
“الخليــة” المزعومــة محمــود البحرانــي حيــث 

نفت قسرا زوجته وأبناءه الثالثة إلى لبنان.
وأغلــق محتجــون شــارع الشــهداء » البديــع« 
فــي  وذلــك  المشــتعلة  باإلطــارات  الرئيســي 
عمليات متفرقة نفذتها مجموعات شبابية في 
بلدات بني جمرة وأبوصيبع والشاخورة، ضمن 
مــن  البــراءة  لتظاهــرات  الجاريــة  التحضيــرات 
الطغــاة والمســتكبرين، التــي دعا له تيــار الوفاء 

اإلسالمي.
وتحــت تحــت الشــعار نفســه، نفــذ محتجــون 
في بلــدة الدير بجزيرة المحــرق عملية ميدانية 
مزدوجــة حيــث رُفعــت أعمــدة الدخــان مــن 
المحــاذي  الشــارع  أغلقــت  التــي  اإلطــارات 
ألســوار مطــار البحريــن الدولي، فيما اشــتبكت 
مجموعــة أخرى مع القوات الخليفية المتمركزة 
عنــد مدخــل البلــدة الرئيســي، حيث شــهدت 
ساحة المدخل مواجهات حامية استعمل فيها 

المحتجون أدوات الدفاع المحلية.
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ْغلق أيضا شارع 
ُ
وفي بلدة بوري، وسط البالد، أ

واقف التجاري باإلطارات المشتعلة في عملية 
عبر بها المحتجون عن تضامنهم مع المعتقلين 

والمعتقالت في السجون الخليفية.
علــى صعيد آخر، انطلقت سلســلة جديدة من 
التظاهــرات فــي عدد مــن البلــدات البحرانية، 
وقــد امتدت التظاهــرات على عمــوم المناطق 
فــي  الديــه  بلــدة  فــي  األهالــي  خــرج  حيــث 
الطغــاة  مــن  “البــراءة  شــعار  حملــت  تظاهــرة 
كيــدا علــى التمســك بهدف  والمســتكبرين” تأ
كم الخليفي حمد عيسى  الثورة في إسقاط الحا
كما انطلق األهالي في بلدة السنابس  ونظامه. 
فــي تظاهــرة عبر فهــا المشــاركون عــن دعمهم 
لخيــار المقاومــة المشــروعة والوفــاء للشــهداء 

المقاومين.
تظاهــر  البــالد،  غــرب  شــهركان،  بلــدة  وفــي 
األهالــي تضامنا مع المعتقلين والمعتقالت في 
السجون، ورفعوا هتافات شدد على االستمرار 
فــي الثــورة وتحــدي الجرائــم الخليفيــة. وبعــد 
انتهــاء التظاهرة لصق المواطنــون على جدران 
قاســم  عيســى  الشــيخ  اهلل  آيــة  صــور  المنــازل 

وشهداء البحرين والقطيف.
وفــي بلدات المعاميــر، العكر ونويدرات اســتمر 
األهالــي في تظاهراتهم اليوميــة التي رفعوا فيها 
شــعارات الثورة والوفاء للشــهداء والمعتقلين، 
فــي حيــن أطلقــت القــوات الخليفيــة الغــازات 
السامة باتجاه المتظاهرين الذين تصدوا للقمع 

الخليفي مستعملين أدوات الدفاع المتاحة.
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T  بتاريخ 28 أغسطس 2017 أمرت النيابة العامة
المعتقليــن محمــد  الطفليــن  توقيــف  بتجديــد 
، فيمــا تمكــن 

ً
إبراهيــم وأحمــد منصــور 30 يومــا

المحامــي من مقابلــة محمد إبراهيــم ألول مرة 
منــذ اعتقالــه مــع أحمــد فــي 22 يوليــو 2017، 
كثر  وتعرض محمد وأحمد لالختفاء القسري أل
كمــا وثقــت منظمــة “أمريكيــون  مــن أســبوع، 
مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي 
البحرين” حالة محمد ضمن سلســلة “ملفات 
المعاملــة  لســوء  تعرضــه  كــدت  وأ الضحايــا”، 
والتعذيب بناءا على شهادات وقرائن جمعتها.

T  مركبــة تعرضــت   2017 أغســطس   29 بتاريــخ 
عسكرية تابعة للقوات الخليفية لعملية مقاومة 
أدت إلى احتراقها بالكامل، فيما اعترفت وزارة 
الداخليــة الخليفيــة بوقــوع العمليــة، ونشــرت 
صــورة للمركبــة العســكرية وقــد بــدت متفحمة 

بالكامل.

T  بتاريــخ 30 أغســطس 2017 عمــت تظاهــرات
مــن  »البــراءة  شــعار  تحــت  البحريــن  مناطــق 

الطغاة والمستكبرين«.
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T  الثــورة قائــد  بتاريــخ 31 أغســطس 2017 دعــا 
علــي  الســيد  القائــد  إيــران،  فــي  اإلســالمية 
خامنئي إلى وقــف “فوري لألحداث الكارثية” 
فــي اليمــن، وحــذر مــن مــن “اختــالق الفتــن 
وتأجيج نيران النزاعات بين المســلمين”. وفي 
نداء وجهه بمناســبة الوقوف علــى عرفة، قال 
السيد الخامنئي بأن هناك غفلة “عن الواجب 
انشــغال  بســبب  فلســطين”  إلنقــاذ  المحتــوم 
المســلمين فيما وصفها بالحروب الداخلية في 

“سوريا والعراق واليمن وليبيا والبحرين”.

T  المواطنــون لّبــى   2017 أغســطس   31 بتاريــخ 
الوفــاء  تيــار  وجههــا  دعــوة  البحريــن  فــي 
اإلســالمي وقــوى ثوريــة للخروج فــي تظاهرات 
واحتجاجــات غاضبــة عمت مناطــق البحرين 
تحت شعار “البراءة من الطغاة والمستكبرين”، 
ورفعــوا الهتافــات المنــّددة بدعــم األمريكييــن 

والبريطانيين آلل خليفة وآل سعود.
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T  بتاريخ 4 ســبتمبر 2017 شــنت القوات الخليفية
فجرا حملة جديدة من المداهمات على منازل 
الســنابس  بلدتــي  فــي  البحريــن  فــي  الســكان 
كما  والبرهامــة، واختطفت عددا مــن األهالي، 
ذكرت األنباء أن إحضاريات لالستدعاء تلقتها 
مواطنــات، إضافة إلــى إحضاريات أخرى آلباء 

شهداء.

T  الســلطات منعــت   2017 ســبتمبر   4 بتاريــخ 
الخليفية الناشــطة الحقوقيــة فاطمة الحلواجي 
مــن مغادرة البــالد، وذلك فــي اســتمرار لتنفيذ 
قوائــم الحظــر التــي ُفرضــت على عشــرات من 

النشطاء منذ شهر يونيو 2016.

T  بتاريــخ 4 ســبتمبر 2017 دعــا ســتة مــن خبــراء
األمــم المتحــدة فــي رســالة مكتوبــة الحكومــة 
الخليفية في البحرين لتقديم إيضاحات بشأن 
مــن  معتقلــون  لهــا  يتعــرض  التــي  كات  االنتهــا
عائلة الســيد الوداعي في البحرين، والكشــف 

عن “األساس القانوني” الحتجازهم.



151

سبتمبر 2017

T  بتاريخ 6 سبتمبر 2017 نقل تيار الوفاء اإلسالمي
فــي ســجن  المعتقليــن  ــد”  عــن مصــادر “توّعُ
جــو المركــزي بتنفيــذ إضــراب عام عــن الطعام 
يوم الســبت 9 ســبتمبر من الشــهر نفسه، رفضا 
كات والجرائم الممنهجة بحق  لتصاعد االنتهــا

األسرى.

T  بتاريــخ 6 ســبتمبر 2017 أعلــن وزارة الداخليــة
الخليفية عن اعتقال عدد من المواطنين ،بعد 
أن جرت مداهمات على بلدة السنابس انتهت 
باعتقــال مــا ال يقل عــن 10 مواطنيــن، ووجهت 
الــوزارة إلى المعتقلين تهمة مزعومة بالمشــاركة 
فــي تظاهــرة “غيــر قانونيــة” رددت شــعارات 
“مســيئة لدولــة شــقيقة”، فــي إشــارة لتظاهــرة 
شــعبية خرجت في بلدة السنابس تحت شعار 
»البــراءة مــن الطغــاة والمســتكبرين«، وجــرى 
فيهــا دعــس العلــم وصــورة الرئيــس األمريكــي 

تحت أقدام المواطنين.

T  بتاريخ 7 سبتمبر 2017 عمت البحرين تظاهرات
حاشــدة فــي الــدراز ومختلــف البلــدات، رفضا 
للحصار المفروض على الدراز واإلقامة الجبرية 

على آية اهلل الشيخ عيسى قاسم
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T  كــد القيــادي فــي تيــار بتاريــخ 8 ســبتمبر 2017 أ
الوفــاء اإلســالمي الســيد مرتضى الســندي في 
خطابــه األســبوعي »كلمــة وطــن« “فشــل” مــا 
ُيشــاع عن خطة أمنية يعد لهــا النظام الخليفي 
فــي البحريــن للقضاء علــى النضــال والمقاومة 
المجلــس  النتخابــات  والتهيئــة  المشــروعة 
الســندي  وقــال   ،2018 فــي  الصــوري  النيابــي 
بــأن هــذه الخطــة التــي يتــم تســريبها “ليســت 
جديــدة” بــل هــي “تصديــق للوقائــع الجاريــة 
علــى األرض” فــي إشــارة إلــى حمــالت القمــع 

واالضطهاد المتصاعدة.

T  بتاريــخ 8 ســبتمبر 2017 وافقت وزارة الخارجية
أســلحة  مبيعــات  “صفقــة  علــى  األمريكيــة  
تشــمل  مليــار دوالر  مــن 3.8  كثــر  بأ للبحريــن 
دوريــة  وزوارق  وصواريــخ  إف-16  طائــرات 

وتحديث أسلحة”.

T  بتاريــخ 8 ســبتمبر 2017 نظــم األهالــي تظاهــرات
واعتصامــات شــعبية تحــت شــعار “أوقفــوا قتــل 
المســلمين فــي بورمــا”، وانطلقــت التظاهــرات 
نهــار الجمعــة فــي بلدتــي جدحفــص والمصلى، 
وتواصلت في بلدات شــهركان، بــوري، أبوصيبع 



153

سبتمبر 2017

والشــاخورة، عذاري، الســهلة الجنوبيــة، المرخ، 
وسترة.

T  بتاريــخ 9 ســبتمبر 2017 بدأ األســرى في ســجن
الطعــام  عــن  مفتوحــا  إضرابــا  المركــزي  جــو 

احتجاجا على تردي األوضاع في السجن.
كــد المعتقلــون أنهــم ماضــون فــي االضراب  وأ
حتــى تحقيــق مطالبهــم فــي تحســين أوضــاع 
للعيــش  »مالءمتــه  بـــ  يتعلــق  فيمــا  الســجن 
كامل حقوقهم في التحرك  اإلنساني وإعطائهم 

وحرية العبادة«.
كات  وشكا المعتقلون منذ مطلع العام من انتها
واســعة بحقهــم وحرمانهــم حتــى مــن الصــالة 

والخروج للساحات.

T  بتاريخ 10 ســبتمبر 2017 عقدت محكمة األسرة
وفــق قانون األســرة الجديد أولى جلســاتها في 
مبناهــا الجديد بمنطقــة الرفاع، ليتــم التقاضي 
فــي مواضيــع الــزواج والطــالق واإلرث والوالية 
وغيرهــا مــن شــؤون األســرة وفــق قانــون أقــره 
النظــام الخليفــي، ورفضــه علمــاء الشــيعة فــي 
مــن  للعديــد  الصريحــة  لمخالفتــه  البحريــن، 

األحكام الشرعية اإلسالمية.
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T  تظاهــرات اندلعــت   2017 ســبتمبر   12 بتاريــخ 
واحتجاجــات غاضبــة فــي عــدة مناطــق مــن 
البحريــن تضامنــا مــع األســرى المضربيــن عــن 
الطعام في سجن جو المركزي، وتواترت األنباء 
عــن اســتمرار ســقوط عــدد مــن المضربين في 
ســجن جــو المركــزي بســبب اإلعيــاء واإلنهــاك 
أجــل  مــن  للمضايقــة  وتعرضهــم  الشــديد، 
كدت  إجبارهم علــى فك اإلضراب، في حين أ
المصادر امتناع الســلطات عــن نقل المضربين 
إلــى العيــادة الطبيــة وهــدد ضبــاط المضربيــن 

بأنهم سيتركونهم “يموتون عطشا وجوعا”.

T  كم الخليفي بتاريخ 12 ســبتمبر 2017 أصدر الحا
حمــد عيســى “مرســوما” رّقــى بموجبــه طــالل 
محمد الخليفة إلى منصب نائب وزير الداخلية  
كما أصدر مرســوما آخر عّين  “بــذات الدرجة”، 
فيــه عــادل خليفة الفاضل رئيســا لجهــاز األمن 
كان يشــغل هــذا  الوطنــي خلفــا لطــالل الــذي 

المنصب حتى يومه.
وجــاءت هذه القــرارات بعد التقاريــر الحقوقية 
بشــأن  ضحايــا  بهــا  أدلــى  التــي  والشــهادات 
تــورط جهاز األمن الوطني، ســيء الصيت، في 
تعذيــب الناشــطين جســديا ونفســيا وممارســة 
وســائل مختلفة حاطة بالكرامة وابتزاز النشطاء 

لترك عملهم المعارض.
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T  بتاريخ 12 سبتمبر 2017 استدعت النيابة العامة
الخليفية الناشــط الحقوقــي نبيل رجب، رئيس 
مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان، من محبســه 
 جديــدة تتعلــق بتغريــدات 

ً
وأســندت لــه تهمــا

فــي  الشــخصية  حســاباته  علــى  ومنشــورات 
موقعي تويتر وانستغرام.

T  منظمــة  23 دعــت   2017 ســبتمبر   13 بتاريــخ 
“أمريكيــون  منظمــة  بينهــا  دوليــة،  حقوقيــة 
مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي 
فــي  والخزانــة  الخارجيــة  وزارتــي  البحريــن”؛ 
الواليــات المتحــدة األمريكية إلــى تنفيذ قانون 
ماغنتســكي العالمــي الخاص بمســاءلة أنظمة 
كاتها لحقوق اإلنســان،  وجماعــات حــول انتها
بمــا فــي ذلــك النظــام الخليفــي فــي البحريــن 

والنظام السعودي.

T  بتاريــخ 13 ســبتمبر 2017 أعلنت القــوى الثورية
المعارضــة فــي البحريــن عــن شــعارها الموحد 
عنــوان  تحــت  الحــرام  محــرم  شــهر  لموســم 
بيــان  وفــي  ومقاومــة”.  صمــود  “عاشــوراء 
التدشين حيت القوى الثورية الشعب البحراني 
علــى صمــوده طيلة الســنوات الســتة الماضية 
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كدت على نجاح المواطنين  مــن عمر الثورة، وأ
في إفشــال خيارات النظــام الخليفي ومخططه 
الدينيــة  الشــعب  هويــة  علــى  القضــاء  فــي 
والتاريخيــة والوطنيــة، ومن ذلــك التعدي على 

هويته “الحسينية”.

T  مــن العديــد  ســقط   2017 ســبتمبر   13 بتاريــخ 
فــي  جــو  فــي ســجن  الطعــام  عــن  المضربيــن 
حــاالت إعياء شــديد، وذلك بســبب إضرابهم 
بالضــرب  عليهــم  واالعتــداء  الطعــام،  عــن 
مــن قبــال ضبــاط وجــالوزة النظــام الخليفــي، 
االنفــرادي،  للســجن  منهــم  العديــد  وتعــرض 
حيــث عمــدت ســلطات الســجن إلــى تصعيد 
كات بحــق األســرى المضربيــن للضغط  االنتهــا
بــدل  الطعــام،  عــن  اإلضــراب  لفــك  عليهــم 
أفضــل،  بيئــة صحيــة  بتوفيــر  لهــم  االســتجابة 
وإيقــاف التعذيــب الجســدي والنفســي الــذي 

يتعرضون له، ومنعهم من حريتهم الدينية.

T  القــوات اعتــدت   2017 ســبتمبر   17 بتاريــخ 
الخليفيــة علــى مظاهــر والفتات عاشــوراء التي 
وضعهــا المواطنــون فــي بلــدات مــن البحريــن 

استعدادا لموسم محرم الحرام.
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T  بتاريخ 18 سبتمبر 2017 استأنف مجلس حقوق
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة أعمــال دورته 
وشــاركت  جنيــف،  فــي  والثالثيــن  السادســة 
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق 
حــول  مداخــالت  بعــدة   ADHRB اإلنســان 
البحرين خالل الحــوار التفاعلي في المجلس، 
الملفــات  مــن  مجموعــة  إلــى  فيهــا  وتطرقــت 

الحقوقية في البحرين والسعودية واليمن.

T  الســلطة اعتقلــت   2017 ســبتمبر   18 بتاريــخ 
الخليفيــة المدونــة روان صنقور مــن مقر عملها 
منظمــة  فيهــا  دعــت  مناشــدة  إطالقهــا  إثــر 
الصليب األحمر الدولي المســاعدة في ضمان 
عــالج أخيها المعتقل علــي صنقور الذي يعاني 

كسور في منطقة الحوض والرجل. من 

T  بتاريــخ 17 ســبتمبر 2017 نقلــت وســائل إعــالم
كــم الخليفــي حمــد  إســرائيلية تصريحــات للحا
عيسى “نّدد” فيها بـ”المقاطعة العربية إلسرائيل”.
 مــن الحاخــام مارفــن هيــر وأبراهــام 

ٌّ
كل ونقــل 

كوبــر عن حمــد الخليفة هــذه التصريحات التي 
قدمهــا لهمــا خــالل زيارتهمــا إلــى البحريــن في 
كــد لهما  أوائــل العــام 2017، وقــاال بــأن حمــد أ
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بأن المواطنين فــي البحرين “يتمتعون بالحرية 
فــي زيــارة إســرائيل”، وفــق مــا قالــت صحيفــة 

“جيروزاليم بوست”.
وجــاء اإلعالن عن هذه التصريحــات بالتزامن 
كــم الخليفــي، ناصر حمد  مــع توقيع نجــل الحا
)المعــروف بلقــب األميــر الجــالد(، اتفاقــا قبــل 
أســبوع مع مركز سيمون وايزنتال الصهيوني في 
لــوس انجلــوس بالواليــات المتحدة لتأســيس 
“مركز ديني حول التســامح الديني”، وذلك في 
ســياق حملة “العالقــات العامة” التــي ينظمها 
الخــارج  فــي  لتلميــع صورتــه  الخليفــي  النظــام 
البحريــن،  داخــل  كاتــه  انتها علــى  والتغطيــة 
والســيما فيما يتعلــق بملف االضطهــاد الديني 

ضد األغلبية في البالد.

T  الوفــاء تيــار  حــّذر   2017 ســبتمبر   18 بتاريــخ 
اإلســالمي في موقفه األسبوعي من محاوالت 
النظــام الخليفي في البحريــن لـ”تعبيد الطريق” 
أمــام االنتخابــات البرلمانية المقبلــة من خالل 
بالخدمــات  تتعلــق  “ثانويــة”  لقضايــا  إثارتــه 

الرياضية واالجتماعية في مناطق البالد.
ودعا التيار إلى التصدي “الشجاع العتداءات 
الحكم الخليفي على مراســم عاشوراء” وشدد 
بيان التيار على “الحفاظ على روح عاشــوراء”، 
وجدد الدعوة الستمرار التضامن مع المعتقلين 

كثر من 10 أيام المضربين عن الطعام منذ أ
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T  بتاريــخ 19 ســبتمبر 2017 أعلــن الرمــز الحقوقــي
بالمؤبــد،  والمحكــوم  المعتقــل،  البحرانــي 
عبدالهــادي الخواجة أنه ســيبدأ إضرابا جديدا 
“لوائــح  علــى  احتجاجــا  وذلــك  الطعــام  عــن 
الســجن غير العادلة”، وتضامنا مع األسرى في 
ســجن جو المركزي، و الذيــن يخوضون إضرابا 

لليوم العاشر.

T  بتاريخ 19 سبتمبر 2017 وجهت النيابة الخليفية
اتهامــات جديــدة للمعــارض البــارز نبيل رجب 
كاذيب، هذا رغم وجود نبيل  بالتدوين ونشــر أ

رجب داخل السجن.

T  القــوات واصلــت   2017 ســبتمبر   20 بتاريــخ 
الخليفيــة فــي البحريــن تعدياتهــا علــى مظاهــر 
وقامــت  عاشــوراء  ذكــرى  إلحيــاء  االســتعداد 
بإزالــة الرايــات واليافطات الحســينية في عدد 
مــن البلــدات والمناطــق، ومنهــا بلــدات ســار 

وكرزكان، المالكية، جدعلي، والمحرق.
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T  النســاء وجهــت   2017 ســبتمبر   20 بتاريــخ 
المعتقالت في ســجون البحرين رسالة مكتوبة 
بمناســبة قــرب حلــول ذكــرى عاشــوراء اإلمــام 
الحســين؟ع؟، دعيــن فيهــا إلــى تحــرك لنصــرة 
المعتقــالت تطبيقــا لنــداء “لبيــك يــا حســين”. 
ودعــت المعتقــالت فــي رســالتهن للوقوف في 

كل زمان ومكان”. وجه الظلم “في 

T  الســلطة أعربــت   2017 ســبتمبر   20 بتاريــخ 
كان  الخليفيــة عــن رفضهــا تنفيــذ 36 توصيــة 
مجلــس حقوق اإلنســان قــد أوصــى الحكومة 
الخليفية بتنفيذها 5 مايو 2017، خالل مناقشة 

دورية لألوضاع الحقوقية في البالد.

T   بتاريخ 20 ســبتمبر 2017 اعتقلــت قوات خليفية
المواطنة روان، وهي مدونة ناشــطة على مواقع 
التواصــل االجتماعــي، بعد اقتحام مقــر عملها، 
قــرارا  الخليفيــة  العامــة  النيابــة  أصــدرت  وقــد 
 على ذمــة التحقيــق، فيما لم 

ً
بتوقيفهــا 30 يومــا

تتضح بعد تفاصيل االتهامات الموجهة ضدها.
المعتقــل  شــقيقة  هــي  صنقــور  روان  المواطنــة 
المحكوم علي رياض صنقور الذي اشتهر بوقوفه 
أمام الدبابات الخليفية بصدره العاري في فبراير 

2011 ميالدية في األيام األولى لثورة البحرين.
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T  الســلطات طــردت   2017 ســبتمبر   21 بتاريــخ 
الخليفيــة حســين أبا القاســم ) 20 عامــا( خارج 

البالد بعد اعتقاله لمدة عامين.

T  فــي األهالــي  واجــه  بتاريــخ 23 ســبتمبر 2017 
بلــدة المعاميــر قــوات خليفيــة داهمــت البلدة 
وعمــدت إلــى نــزع الرايــات واألعــالم الخاصة 
بإحيــاء ذكــرى عاشــوراء، فــي ســياق تعديــات 
أخــرى نفذتهــا القوات في مناطــق مختلفة من 

البالد.

T  القــوات هاجمــت   2017 ســبتمبر   23 بتاريــخ 
الخليفية في ســجن جو المركزي على السجناء 
الســاحة  فــي  العــزاء  مراســم  أقامــوا  الذيــن 
كيدا من السجناء على حقهم في  الخارجية، تأ

إقامة الشعائر الدينية.

T  بتاريخ 23 ســبتمبر 2017 دشنت بلدة المصلى
كب العزائية الخاصة بإحياء ذكرى شهداء  الموا
كربالء، وانطق  البحرين تزامنا مع ذكرى شهداء 
األهالــي فــي موكــب “عــزاء الشــهيد” المركــزي 
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السنوي بمشاركة عدد من آباء الشهداء، ورفع 
للشــهداء،  الوفــاء  كــدت  أ شــعارات  األهالــي 
كما شــددوا على عــدم “االستســالم للظاّلم”، 
فيمــا دّوت هتافــات تدعــو إلى إســقاط النظام 

الخليفي.

T  بتاريخ 23 ســبتمبر 2017 نقلت مواقع إسرائيلية
عــن مســؤولين خليفييــن وغربيين بــأن النظام 
الخليفــي فــي البحرين وإســرائيل قــد يعلنا عن 
إقامــة عالقــات علنيــة بيــن الجانبيــن بحلــول 

العام 2018.
بــأن  إســرائيل”  فــي  “الوقــت  موقــع  ونقــل 
مســؤولين من الجانبين أشاروا إلى أن تل أبيب 
علــى طريق “تطبيع العالقات الدبلوماســية مع 
البحريــن”، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه 

الجانبان من “العداء المشترك ضد إيران”.

T  بتاريخ 24 ســبتمبر 2017 جددت النيابة العامة
الخليفيــة فــي البحرين حبــس المعتقلــة نجاح 
 إضافيــة على خلفيــة اتهامات 

ً
الشــيخ 30 يومــا

مزعومة تتعلق باألوضاع السياسية في البالد.
النظــام  كان  نجــاح،  الســيدة  إلــى  وإضافــة 
الخليفــي حينهــا يعتقــل 10 أخريات من النســاء 
البحرانيات بتهم سياسية، وهن طيبة درويش، 
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فاتــن حســين، منــى حبيــب، أميرة القشــعمي، 
حميــدة جمعــة، هاجــر منصــور، مدينــة علــي، 
زينب مرهون، الناشــطة ابتسام الصائغ، وأخيرا 

المدونة روان صنقور.

T  بتاريخ 25 ســبتمبر 2017 شــنت وزيــرة خارجية
كلمــة  فــي  ثورنبيــري  إميلــي  البريطانيــة  الظــل 
ألقتهــا في مؤتمر حزب العمل البريطاني هجوما 
 علــى الحكومــة البريطانية برئاســة تيريزا 

ً
واســعا

مــاي على خلفية سياســتها الخارجية في دعم 
األنظمــة الديكتاتورية و”المارقــة”، ومنها نظام 
الســعودية وآل خليفــة فــي البحرين، ووصفت 
هذه السياسة بـ”النفاق” و”عديمة األخالق”. 

T  بتاريــخ 27 ســبتمبر 2017 شــهدت بلــدات في
البحرين مسلســال جديــدا مــن التعديات على 
ذكــرى  بإحيــاء  الخاصــة  واليافطــات  الرايــات 
عاشــوراء، ومنهــا بلــدات المصلــى، المعاميــر، 
كات في  المالكية وكرزكان، وقد اندلعت اشــتبا
عــدد منها وأطلقــت القوات الخليفيــة الغازات 
الســامة باتجــاه األهالــي الذين تصــدوا بصدور 
عاريــة لهــذه التعديــات التــي تعتبــر مــن مظاهر 
الحرب الدينية والثقافية على شعب البحرين.
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T  آيــة اهلل الشــيخ بتاريــخ 30 ســبتمبر 2017 وجــه 
كــي، عضــو مجلــس خبــراء القيادة  محســن اآلرا
كد  في إيران خطابا متلفزا إلى شعب البحرين ، وأ
انتصار ثورة البحرين على “الظالمين”، وحّيى قادة 
الثــورة “الصابرين والصامدين” داخل الســجون 
البحريــن  فــي  “المقاومــة  بــأن  الخليفية.وقــال 
مســتمرة، وأن قادة شعب البحرين صامدون”. 
وأضاف “قادة شعب البحرين، وشعب البحرين 
وكــوادره الثائــرة؛ هم في طريق الثورة الحســينية، 

ودأب الثائرين المقاومين هو االنتصار”.
كــد بــأن آل خليفــة لــن يكونــوا قادريــن على  وأ
هزيمــة الشــعب، وأوضــح بأن النظــام الخليفي 
الشــاه  أو  حســين  صــدام  مــن  أقــوى  ليــس 
اإليرانــي أو معمــر القذافــي، حيــث انتهــوا إلــى 
كراســيهم بعد سنين من القهر  الزوال وســقطت 

واستعباد شعوبهم.

T  بتاريــخ 30 ســبتمبر 2017 ليلة العاشــر من محرم
عمدت السلطة الخليفية إلى إغالق المساجد 
فــي العاصمة إلعاقة إقامــة الصالة، وذلك في 
ســياق تعديــات وتهديدات اســتهدفت إحياء 

عاشوراء.
وتحــدى األهالــي هذه التعديــات باإلصرار على 
كــب العزائيــة وتنظيــم التظاهــرات  خــروج الموا
العاشورائية، مع الحرص على تكثيف الشعارات 



165

سبتمبر 2017

واليافطات التي تعبر عن التمسك بأهداف ثورة 
مــن  الــدروس  البحريــن ورموزهــا، واســتلهامها 
ثورة اإلمام الحســين وقيمها فــي مواجهة الظلم 

والدفاع عن الحق.
واحتشد اآلالف من المواطنين وسط العاصمة 
المنامة إحياءا لذكرى عاشوراء رافعين صور آية 
اهلل الشيخ عيسى قاسم بكثافة ومؤكدين على 

الوفاء له حتى الشهادة.

T  محكمــة أيــدت   2017 ســبتمبر   30 بتاريــخ 
 25« شــاب  ســجن  الخليفيــة   االســتئناف 
عاًمــا« لمدة 7 ســنين، وآخران خــارج البحرين 
كل منهمــا بالســجن لمــدة 10  ومحكــوم علــى 
ســنوات، بتهمة االنضمام لتيار الوفاء »وتجنيد 
عناصــر فيــه«، بهــدف نقــل األمــوال فيمــا بين 
عناصرهــا الســتعمالها فــي أنشــطة وفعاليــات 
بإســقاط  عليهــم  الحكــم  عــن  فضــاًل  التيــار، 

الجنسية ومصادرة المضبوطات.
وزعمت الســلطات أن المتهمين األول والثاني 
»30 و22 عاًمــا - مقيمــان فــي إيــران وقيادَيان 
فــي تيار الوفاء اإلســالمي« قاما بــإدارة جماعة 
إرهابية تهدف إلى تغيير دستور الدولة ونظامها 
األساســي عــن طريــق إشــاعة الفوضــى بالبالد 
وارتــكاب جرائــم العنــف والتخريــب والتعــدي 
وترويــع  والخاصــة  العامــة  الممتلــكات  علــى 
المواطنيــن واإلضرار بالوحدة الوطنية، حســب 

وصف االتهامات.
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T  مــن العاشــر  يــوم  ظهــر   2017 كتوبــر  أ  1 بتاريــخ 
كب  المحــرم شــارك المواطنون بكثافــة في موا
التلبيــة الحســينية، التــي دعــا لهــا تيــار الوفــاء 
الثوريــة  بشــعاراتها  تميــزت  والتــي  اإلســالمي، 
واألعــالم الحمــراء الدالــة علــى الشــهادة، في 
رســالة على استعداد المواطنين على التضحية 
والمضــي فــي ثورتهــم حتــى تحقيــق أهدافهــا، 
النويــدرات والــدراز وعالــي  بلــدات  وشــهدت 

مسيرات تلبية حاشدة ومتميزة.

T  كتوبــر 2017 انطلقــت مســيرة التلبيــة بتاريــخ 1 أ
الحســينية فــي بلــدة الــدراز باتجــاه منــزل آيــة 
اهلل قاســم، لفــك الحصــار عنــه، وقد شــهدت 
المســيرة حضــورا الفتــا وكبيــرا، والتي تــم قمعها 
علــى مشــارف منــزل آيــة اهلل قاســم بالغــازات 

السامة والرصاص االنشطاري.

T  كتوبــر 2017 جــدد أميــن عــام حــزب بتاريــخ 1 أ
اهلل الســيد حســن نصر اهلل تضامنه مع الشعب 
المفــروض  الحصــار  باســتمرار  ونــدد  البحرانــي 
علــى آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم فــي بلــدة 
اهلل  نصــر  الســيد  ودان  المحاصــرة.  الــدراز 
كــم الخليفــي حمد عيســى وقــال “خائب  الحا
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هــذا المليــك الــذي يــرى ضمانــة عرشــه فــي 
العــدو والخضــوع له، ال في التصالح مع شــعبه 
واإلصغاء إليه”. ودعا السيد نصر العالم العربي 
واإلســالمي إلى تحمل مسؤوليته تجاه “شعب 

البحرين المظلوم”.

T  علــى انفجــار  حــدث   2017 كتوبــر  أ  2 بتاريــخ 
شــارع الشــهداء »البدّيــع«، اســتهدف مرتزقــة 
كانت تقمــع المتظاهرين  النظــام الخليفي التي 
المتوجهيــن لميــدان الشــهداء، حيــث توجــه 
المركــزي  الديــه  بلــدة  عــزاء  فــي  المشــاركون 
العــام، باتجــاه ميــدان الشــهداء  إلــى الشــارع 
»اللؤلــؤة«، وقمعتهــم قوات النظــام بالرصاص 
االنشــطاري، والغازات السامة، وتبنت التفجير 
ســرايا وعــد اهلل، وقالــت وكالــة أنبــاء البحريــن 
الحكوميــة بــأن االنفجــار أدى إلصابــة 5 أفــراد 

من قوات الداخلية.

T  كتوبــر 2017 اعتقلــت قــوات النظــام بتاريــخ 3 أ
رجــل الدين الســيد علي الموســوي، مــن بلدة 
الدراز، والذي اعتقل من منزله، وشنت القوات 
الخليفية حملة واسعة ضد المواطنين، و عددا 
مــن رجــال الديــن علــى خلفيــة تهــم التجمهــر 

كراهية النظام. والتحريض على 
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T  كتوبر 2017 أظهر تقرير للبنك المركزي بتاريخ 8 أ
فــي البحرين ارتفــاع الدين العــام للدولة إلى 9 
مليــار دينــار بحريني، مقارنة بســبعة مليــار دينار 
بحرينــي »7 مليار دينار بحرينــي« مقارنة بالعام 
الماضــي فــي الوقــت نفســه، ممــا أشــر لفشــل 

سياسة التقشف و فرض الضرائب. 

T  فــي المواطنــون  خــرج  كتوبــر 2017  أ  9 بتاريــخ 
العديــد مــن المناطق فــي البحريــن بتظاهرات 
تحت شــعار »لن نتــركك ياحســين«، احتجاجا 
علــى تعديــات الســلطة الخليفيــة بحــق مظاهر 

إحياء موسم عاشوراء.

T  الســعودية بــدأت   2017 كتوبــر  أ  10 بتاريــخ 
والبحريــن عمليــة عســكرية مشــتركه فــي ميــاه 
المنــاورة  وتشــمل   .”“ اســم  تحــت  الخليــج 
اإلقليميــة  الميــاه  علــى  الســيطرة  “عمليــات 
وحماية المنشــآت الحيويــة والهامة والمجاري 
المائيــة الرئيســية، واســتخدام الذخيــره الحّيــه 
المســح  وعمليــات  االرهــاب  ومكافحــة 
واالستطالع وتمارين الغوص والهبوط البحري 

على السواحل والشواطئ”.
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T  الســلطات منعــت   2017 كتوبــر  أ  10 بتاريــخ 
الخليفيــة بالبحريــن القيــادي المعتقل األســتاذ 
حســن مشــيمع مــن الذهــاب لموعــده الطبــي 
كان ُيفترض أن يخضع للفحص الدوري  حيث 

عن مرض السرطان.
وأوضحــت مصــادر عائليــة بــأن ســبب المنــع 
يعــود إلــى إصــرار األســتاذ مشــيمع علــى موقفه 
المعــروف برفــض وضــع القيود والسالســل في 
اليديــن والرجليــن، وهــو اإلجــراء الــذي بدأت 
ســلطات الســجن فرضه على الســجناء خالل 

التنقالت خارج مبنى السجن.

T  كتوبر 2017 داهمت القوات الخليفية بتاريخ 10 أ
كــرزكان  أهمهــا  البحريــن،  فــي  مناطــق  عــدة 
والمنامة والســهلة الجنوبيــة، واعتقلت العديد 
مــن الشــباب، في حملة قمعية اســتمرت عدة 

أيام.

T  كتوبر 2017 دعا تيار الوفاء اإلسالمي بتاريخ 10 أ
كتوبــر، تحت  إلــى تظاهــرات فــي 12 و 13 و 14 أ
شــعار »ال للتطبيــع مــع الصهاينــة«، وذلــك ردا 
الخليفــي  النظــام  بيــن  العلنــي  التطبيــع  علــى 

والكيان الصهيوني.
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T  كتوبــر 2017 التقــى المعتقــل الحــاج بتاريــخ 11 أ
جــواد برويــز، أحــد رمــوز مــا ُيعــرف بمجموعــة 
“البحريــن 13«، بعائلتــه اليــوم الثالثــاء داخــل 
سجن جو المركزي في زيارة مفاجئة واستثنائية 
كثــر من 8 أشــهر. وقــد فوجئت  بعــد انقطــاع أل
العائلــة خالل الزيارة بوضعه الصحي المتردي، 
وقال الحاج برويز للعائلة بأن طلب هذه الزيارة 

لكي ُيبلغهم بـ”الوصية”.

T  مــن قــوات  أقدمــت   2017 كتوبــر  أ  11 بتاريــخ 
المخابــرات الخليفيــة علــى اقتحام بلــدة عالي، 
حيث قامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين، 
فيما تم رصد تكسير محتويات عدد من المنازل، 

وتسليم إحضاريات لعدد من النساء.

T  الجمعيــة أصــدرت   2017 كتوبــر  أ  12 بتاريــخ 
البحرانيــة لمقاومــة التطبيع بيانا اســتنكرت فيه 
محاوالت النظام للتطبيع مع الكيان الصهيوني، 
ونــددت “الجمعية البحرانيــة لمقاومة التطبيع 
مــع العدو الصهيونــي” بما وصفتــه “محاوالت 
بعــض األجهــزة الرســمية واألهليــة التقــرب إلى 

الكيان الصهيوني الغاصب”.
ودعت الجمعية في بيانها الشعَب في البحرين 
إلى “رفض واستنكار جميع المحاوالت الرسمية 
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واألهلية المهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، 
كمــا دعــت إلى “ســن تشــريعات وقوانين تجرم 
التطبيــع مع الكيــان الصهيوني بجميع أشــكاله، 
وإعــادة افتتاح مكتــب المقاطعــة، وتفعيل دور 
مؤسسات المجتمع المدني البحرينية في دعم 
المقاومة الفلسطينية”، وشدد البيان كذلك على 
“الدعوة لتشــكيل ائتالف لمؤسسات المجتمع 
للتطبيــع،  المناهــض  الحــراك  لتنظيــم  المدنــي 
وتوعيــة الشــعب بأهميــة القضيــة الفلســطينية 

ومركزيتها للشعب البحراني”.

T  كتوبــر 2017 قضــت محكمة خليفية بتاريــخ 12 أ
 

ً
بحبس رجل الدين الشــيخ حمزة الديري، عاما
كامــاًل على خلفية مشــاركته في اعتصــام الدراز، 
تنفيــذ  وحــددت المحكمــة 500 دينــارا لوقــف 
العقوبــة. ومنــذ يونيو/حزيــران 2015، اعتقلــت 
الديــن  رجــال  عشــرات  الخليفيــة  الســلطات 
الشيعة والنشطاء لمشاركتهم في اعتصام الدراز 

المتضامن مع آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.

T  كتوبر 2017 ذكــرت مصادر حقوقية بتاريــخ 13 أ
معارضة بأن السلطات الخليفية  قد خصصت 
كثــر مــن 68 مليــون دينــار لمــا يســمى بجهــاز  أ
األمن الوطنــي، المتورط فــي جرائم االختطاف 

والتعذيب والقتل في البحرين.
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T  كتوبر 2017 عبرت منظمة الشــفافية بتاريــخ 13 أ
الدوليــة عــن “القلــق الشــديد” من اإلجــراءات 
التي قــام بها النظام الخليفي فــي البحرين بمنع 
الســيد شــرف الموسوي، أحد نشــطاء المنظمة 
ورئيس الجمعية البحرانية للشــفافية، من السفر 
والمشــاركة فــي المؤتمر الســنوي ألعضــاء حركة 
الشفافية الدولية المنعقد في العاصمة األلمانية 

كتوبر 2017. برلين في الفترة بين 12 إلى 15 أ

T  البحريــن شــهدت   2017 كتوبــر  أ  13 بتاريــخ 
شــملت  واســعة  واحتجاجــات  تظاهــرات 
مختلــف مناطــق البــالد، عبــر فيهــا المواطنــون 
عــن رفضهــم للتطبيــع الخليفــي مــع إســرائيل، 
الخليفيــة  كات  واالنتهــا بالجرائــم  نــددوا  كمــا 
األخيــر  االســتهداف  ذلــك  ومــن  المتواصلــة، 

لألطفال باالعتقال واالعتداء بالضرب.

T  الدفــاع وزيــر  عمــد   2017 كتوبــر  أ  13 بتاريــخ 
الملــف  زج  إلــى  ماتيــس  جيمــس  األمريكــي 
البحراني في ســياق التصعيد األمريكي الجديد 
ضــد إيــران، وزعــم بــأن واشــنطن لــن تســمح 
كــن مثل  “بنقــل األســلحة )مــن إيــران( إلــى أما
اليمــن والبحريــن”، وذلــك فــي ســياق تصريــح 
أدلى به إلى وسائل اإلعالم تعليقا على خطاب 
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ترامــب الــذي أعلــن فيــه تصعيــد الموقف من 
الجمهورية اإلسالمية وحلفائها.

T  كتوبــر 2017 وجــه الســيد مرتضــى بتاريــخ 13 أ
الســندي خطابه األســبوعي »كلمــة وطن« إلى 
جماهير الشــعب،وأثنى القيادي في تيار الوفاء 
اإلسالمي السيد مرتضى السندي على الحضور 
الشــعبي الواســع في إحياء عاشوراء بالبحرين، 
وتصــّدي المواطنيــن للتعديــات الخليفية التي 
طالــت مظاهر وشــعائر إحيــاء ذكرى استشــهاد 

اإلمام الحسين بن علي هذا العام.
وقــال الســيد الســندي بــأن الشــعب البحرانــي 
نجح في إفشال المشروع األمريكي والسعودي 
فــي البحريــن، رغم التصعيــد األمريكي الجديد 
تمزيقهــا  سياســة  خــالل  مــن  المنطقــة،  فــي 
وتقســيمها، وتعزيــز النفــوذ األجنبــي فــي بــالد 

الحرمين تحت يافطة “محاربة التطرف”.

T  كتوبــر 2017 نقــل أهالــي ســجناء في بتاريــخ 14 أ
البحرين بأن األوضاع داخل سجن جو المركزي 
“لــم تتغيــر، وأنها الزالت ســيئة” رغــم اإلضراب 
كثــر مــن 1000 ســجين فــي  األخيــر الــذي نفــذه أ
مــن  حرمانهــم  علــى  احتجاجــا   2017 ســبتمبر 
حقوقهم الطبيعية داخل السجن وسوء المعاملة 
الجســدية والمعنويــة. ونقل بعض األســرى بأن 
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إدارة السجن نكثت بوعودها للسجناء بعد فك 
اإلضــراب األخيــر، ولم تنفذ شــيئا مــن المطالب 

المشروعة التي طالب بها المضربون.

T  الحكومــة أعــدت   2017 كتوبــر  أ  14 بتاريــخ 
 

ً
وقدمــت للمجلــس النيابــي الصــوري مشــروعا
الصحــي«،  »الضمــان  بشــأن  جديــد  بقانــون 
المواطنيــن والمقيميــن والزائريــن  يلــزم جميــع 
الحصــول  مقابــل  شــهرية  كات  اشــترا بدفــع 
كــز  علــى الخدمــات الصحيــة األوليــة فــي المرا

والمستشفيات العامة والخاصة.

T  كتوبــر 2017 نقلــت صحيفــة األيــام بتاريــخ 15 أ
الحكوميــة أن الحكومــة تعتــزم تحويــل قطــاع 
إلــى  واالتصــاالت  المواصــالت  بــوزارة  البريــد 
هيئة حكوميــة ربحية، بحيث تكون الخدمات 
الربحيــة  مبــدأ  علــى  تقــوم  المقدمــة  البريديــة 
الكاملــة بــدال مــن تقديــم الخدمــات البريديــة 

برسوم رمزية.
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T  النظــام مرتزقــة  قــام   2017 كتوبــر  أ  16 بتاريــخ 
بالهجــوم  المركــزي  جــو  ســجن  فــي  الخليفــي 
علــى زنزانات قيادات ورموز الثــورة المعتقلين. 
وقــد داهمت القــوات مبنى الرمــوز المعتقلين، 
“بشــكل  المبنــى  تفتيــش  علــى  وأقدمــت 
مهين”كما قامت بمصادرة القوات لكل الكتب 

التي بحوزة الرموز داخل المبنى.

T  كتوبر 2017 شــنت القوات الخليفية بتاريــخ 17 أ
حملة مداهمات جديدة على بلدة عالي، وسط 
البالد، واختطفت ما ال يقل عن 5 مواطنين بعد 
غارات على المنازل، فيما ُسجلت بين الحاالت 
عملية اختطاف من الجســر الرابط بين البحرين 

والجزء الشرقي من أرض الحرمين.

T  كتوبــر 2017 منعــت وزارة الداخليــة بتاريــخ 18 أ
الخليفيــة، جمعيــة العمل الوطنــي الديمقراطي 
للقضيــة  مناصــرة  نــدوة  إقامــة  مــن  »وعــد« 
الفلســطينية تنتقــد التطبيع مع إســرائيل، تحت 
االســتراتيجية  فــي  والتطبيــع  »الوعــد  عنــوان 
تــم  وقــد  فلســطين«،  الغتصــاب  الصهيونيــة 
الدعــوة إليهــا بالتعاون مــع الجمعيــة البحرينية 

لمقاومة التطبيع.
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T  كتوبر 2017 شهدت مناطق البحرين بتاريخ 20 أ
سلسلة واســعة من التظاهرات واالحتجاجات 
تضامنا مع الرموز وقيادات الثورة المعتقلين في 

سجن جو المركزي.

T  كتوبر 2017 صّرح القضاء العسكري بتاريخ 22 أ
بمكافحــة  المختصــة  األمنيــة  »األجهــزة  بــأن 
اإلرهــاب في قــوة دفــاع البحريــن تمكنت من 
خــالل مــا ورد إليهــا مــن معلومــات ومــا قامت 
والمراقبــة  والتحــري  البحــث  أعمــال  مــن  بــه 
مــن القبــض على »خليــة إرهابية« اســتهدفت 
ارتــكاب عــدد مــن الجرائــم اإلرهابيــة ضد قوة 

دفاع البحرين«.

T  الســلطات أوقفــت   2017 كتوبــر  أ  22 بتاريــخ 
بقنــاة  الرياضــي  المعلــق  لســاعات  الخليفيــة 
ســلطان،  حمــود  الكابتــن  القطريــة  »الــكأس« 
الســابق،  البحرينــي  المنتخــب  مرمــى  حــارس 
إثر انتشــار مقطــع فيديو له امتدح فيه الشــعب 

القطري.
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T  كتوبر 2017 بدأت 5 من المعتقالت بتاريخ 24 أ
في سجون النظام إضرابا عن الطعام احتجاجا 

على اعتقالهن وعلى ظروف السجن السيئة.

T  مــن نائًبــا   40 وجــه   2017 كتوبــر  أ  25 بتاريــخ 
جماعــات  إلــى  ينتمــون  األوروبــي،  االتحــاد 
سياســية متعددة، رسالة مفتوحة إلى فيديريكا 
موغيريني، وهي الممثل األعلى لسياســة األمن 
األوروبــي،  االتحــاد  فــي  الخارجيــة  والشــؤون 
يحثونهــا فيهــا علــى مطالبــة البحريــن باإلفــراج 

الفوري عن عائلة سيد أحمد الوداعي.

T  الوفــاء تيــار  أثــار   2017 كتوبــر  أ  25 بتاريــخ 
اإلســالمي معاناة األســرى، ودعا إلى تظاهرات 
تضامنيــة بتاريــخ 2 و 3و 4 نوفمبر، تحت شــعار 

»متضامنون مع األسرى«. 

T  كتوبــر 2017 قضت محكمة خليفية بتاريــخ 26 أ
فــي بحــل جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي 
)وعد( بعد رفض االستئناف على الدعوى التي 
رفعتهــا وزارة العــدل بحــل الجمعية بعــد توجيه 

تهم مزعومة ضدها بدعم “العنف” في البالد.
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T  القنــاة اســتضافت   2017 كتوبــر  أ  26 بتاريــخ 
العاشــرة اإلســرائيلية عبد اهلل جنيــد، وهو عضو 
ســابق فــي تجمــع الوحــدة الوطنية، في إشــارة 
جديدة على اتجاه النظــام الخليفي نحو تطبيع 
عالقــات بــالده مــع إســرائيل. وقــد عبــر عبــد 
اهلل جنيــد عن ســروره للظهور علــى القناة، قال 
إن إيــران تشــكل تهديدا مباشــرا لألمن القومي 
)البحريــن(.  لنــا  تهديــدا  وكذلــك  اإلســرائيلي، 
وأشــار جنيــد، إلى أن رحلة ترامــب من الرياض 
، وأعرب عن 

ً
كانت حدثا تاريخيا إلى تــل أبيب 

أملــه في أن تقّدر إســرائيل الخطوة الســعودية، 
وأن تعيد النظر في مبادرة السالم العربية.

T  تفجيــر علــى كتوبــر 2017 حــدث  أ بتاريــخ 27 
شارع الشــهداء »البديع« تبنته سرايا وعد اهلل، 
واســتهدف مركبة للمرتزقة، وأودى بثمانية من 

مرتزقة النظام بين قتيل وجريح.

T  كتوبر 2017 شــنت القوات الخليفية بتاريــخ 28 أ
مــن  العديــد  واعتقلــت  مداهمــات  حملــة 
كمــا شــهدت العديــد مــن الطــرق  المواطنيــن، 
الرئيسية نقاط للتفتيش، على خلفية تفجير على 

أطراف العاصمة أودى بحياة مرتزقة للنظام.
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T  محكمــة أصــدرت   2017 كتوبــر  أ  29 بتاريــخ 
خليفيــة حكمــا بإســقاط الجنســية عــن اثنيــن 
مــن المواطنيــن المعتقليــن، وحكمــت عليهما 
بالســجن لمــدة 7 و 10 ســنوات،  زعمــت أنهما 
ينتميــان إلــى جماعــة إرهابيــة تابعــة الئتــالف 

شباب ثورة  14 فبراير وتيار الوفاء.

T  كتوبــر 2017 قضت محكمة خليفية بتاريخ 30 أ
بإســقاط الجنســية بحق 14 بحرينيا مع السجن 
 لـ6 الباقين، 

ً
المؤبد لـ 8 منهم، والسجن 15 عاما

تيــار  تتبــع  اتهمتهــم الســلطات بتكويــن خليــة 
الوفــاء اإلســالمي، والتخابر مع إيــران والحرس 

الثوري اإليراني وحزب اهلل.

T  كتوبــر 2017 نــددت القــوى الثوريــة بتاريــخ 30 أ
المعارضــة فــي البحريــن باألحــكام “القاســية” 
التــي أصدرتها محكمة خليفيــة في قضية »تيار 
بالســجن  فيهــا  وقضــت  اإلســالمي«،  الوفــاء 
المؤبــد مــع إســقاط الجنســية علــى عــدد مــن 
علمــاء الديــن والنشــطاء، إضافــة إلــى أحــكام 

أخرى بالسجن 10 و 15 سنة.
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T  كتوبــر 2017 خرجــت تظاهــرات في بتاريــخ 30 أ
عــدد مــن مناطــق البحرين اســتمرارا فــي برامج 
التضامن مع رموز الثورة وقياداتها المعتقلين في 
الســجون الخليفيــة، وتنديدا بسلســلة األحكام 
كــم خليفيــة فــي عــدد مــن  التــي أصدرتهــا محا
القضايــا التــي لهــا عالقــة بالوضع السياســي في 

البالد.

T  كتوبــر 2017 قضت محكمة خليفية بتاريخ 30 أ
بســجن هاجر منصور )49 عاما( وابنها سيد نزار 
كمــا قضــت بحبس  نعمــة الوداعــي 3 أعــوام، 
 وغرامة 100 

ً
ابــن شــقيقها محمــود مــرزوق شــهرا

دينــار في قضيــة مفتعلــة »وضع هيــكل محاك 
ألشكال المتفجرات في عالي«. وهاجر منصور 
هي والدة زوجة الحقوقي سيد أحمد الوداعي، 
المقيــم فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن، وتــم 
استهدافها بسبب نشاط زوج ابنتها الحقوقي.

T  كتوبر 2017 هّجرت السلطات الخليفية بتاريخ 31 أ
المواطن إبراهيم كريمي، بعد انقضاء محكوميته.
وكان كريمي اعتقل في سبتمبر 2015 واتهم بإهانة 
حمــد آل خليفة علنا في تويتــر والتحريض على 

كراهية النظام، وإهانة السعودية.
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T   المحكمــة قضــت   2017 كتوبــر  أ  31 بتاريــخ 
بالســجن  الرابعــة  الجنائيــة  الكبــرى  الخليفيــة 
المؤبــد علــى عشــرة متهميــن فــي قضيــة ذات 
عنهــم  الجنســية  وإســقاط  سياســية،  خلفيــة 
جميعــا. أســندت إليهم تهمة تأســيس جماعة 

إرهابية.
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T  بتاريــخ 1 نوفمبــر 2017 قامت القــوات الخليفية
تنفيــذ مداهمــات علــى منــازل المواطنيــن فــي 
عدد من مناطــق البالد،منها الدير والســنابس 

والقدم وأبو قوة.

T  بتاريــخ 1 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة خليفية
رجــال  عشــرة  علــى  المؤبــد  بالســجن  حكمــا 
وإســقاط الجنسية عنهم بعد اتهامهم بتشكيل 
خليــة إرهابيــة والتخطيــط لهجمــات.ُ زعمــت 
السلطات أنهم تلقوا تدريب في معسكرات في 
إيران والعراق على استخدام األسلحة والقنابل 

بهدف تنفيذ هجمات إرهابية في البحرين.

T  بتاريخ 2 نوفمبر 2017 اعتدت القوات الخليفية
بسجن جو المركزي في البحرين على السجناء 
فــي مبنــى رقــم 4 وذلــك بعــد رفــض الســجناء 
المضايقات التي تمارســها القــوات ومحاوالت 

اإلذالل المتعمد التي يتعرضون لها.
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T  كشــف موقــع بلومبيــرغ بتاريــخ 2 نوفمبــر 2017 
المختص في الشــؤون االقتصادية أن البحرين 
طلبــت مــن حلفائهــا الخليجييــن دعمــا ماليــا، 
فــي وقت تتفاقم فيــه األزمة المالية في البالد. 
وذكــر الموقــع أن البحريــن تحــاول إعــادة ملء 
احتياطاتهــا األجنبيــة؛ لتتجنــب خفــض قيمــة 
العملــة، الــذي قــد يتــرك أثــره علــى بقيــة دول 

المنطقة.

T  تظاهــرات خرجــت   2017 نوفمبــر   2 بتاريــخ 
كــرزكان  فــي عــدة مناطــق فــي البحريــن، منهــا 
اجتجاجــا  والشــاخورة  صيبــع  وأبــو  والمعاميــر 
علــى اعتقــال النســاء، وتضامنا مع رمــوز الثورة 
المعتقليــن ووفاء لتضحياتهم داخل الســجون 
كات والمضايقات  الخليفيــة، منددين باالنتهــا

التي يتعرضون لها من قوات السجن.

T  بتاريخ 3 نوفمبر 2017 شهدت البحرين تظاهرات
كات التي  واحتجاجــات واســعة تنديدا باالنتهــا
يتعرض لها المعتقلون والمعتقالت في السجون 
تضامنهــم  عــن  المواطنــون  وعبــر  الخليفيــة، 
مــع الســجناء، وخاصــة رمــوز الثــورة المعتقليــن 

والسجينات السياسيات.
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T  بتاريخ 3 نوفمبر 2017 نفذت مجموعة شــبابية
اســتهدفت  ميدانيــة  عمليــة  الديــه  بلــدة  فــي 
كات  تجمعا للقوات الخليفية، واندلعت اشــتبا
شــديدة مع القوات التي شوهدت وهي ُتحاط 
بالنيــران التــي أضرمهــا الشــبان بعــد أن ردعــوا 

القوات بأدوات الدفاع المحلية.

T  فــي أغلــق محتجــون  نوفمبــر 2017  بتاريــخ 3 
بلــدة ســماهيج، قــرب مطــار البحريــن الدولــي 
فــي جزيــرة المحرق، شــارعا رئيســيا باإلطارات 
واســتمرار  النســاء  باعتقــال  تنديــدا  المشــتعلة 
كات والمداهمات داخل السجون وفي  االنتها

مناطق البالد.

T  بتاريــخ 4 نوفمبــر 2017 قال الخبيــر االقتصادي
كامــل وزني في حلقــة حوارية على قناة الجزيرة 
القطريــة حول الوضع االقتصــادي في البحرين 
علــى إثر تقرير نشــرته وكالــة بلومبيــرغ األمريكية 
“إن هناك مشكلة بنيوية في اقتصاد البحرين، 
وأن ثــالث وكاالت اقتصاديــة عالمية وضعت 

البحرين على مؤشر حافة  االنهيار”.
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T  بتاريــخ 4 نوفمبــر 2017 في أعلن رئيــس الوزراء
اللبناني سعد الحريري استقالته من منصبه في 
بيــان أذاعه مــن العاصمة الســعودية الرياض.
كما تــم الرد  وأضــاف فــي أنه ســيرد علــى إيران 

عليها في “اليمن والبحرين”

T  التظاهــرات تجــدد   2017 نوفمبــر   4 بتاريــخ 
شــعارات  تحــت  بالبــالد  مناطــق  عــدة  فــي 

»متضامنون مع األسرى« و »زينبيات اإلباء«.

T  بتاريخ 6 نوفمبر 2017 اعتدت القوات الخليفية
بالغــازات  الــدراز  ببلــدة  عزائيــة  مســيرة  علــى 

السامة.

T  النــواب مجلــس  أقــر   2017 نوفمبــر   7 بتاريــخ 
الصــوري أحــكام االتفاقيــة الموحــدة للضريبــة 
االنتقائية لدول مجلس التعاون، مخالفا بذلك 
توصيــة لجنتــه الماليــة التي رفضت المشــروع. 
ووفق مشروع القانون تفرض على بعض السلع 
ينظــم مشــروع  كمــا  المنتقــاة ضريبــة خاصــة، 

القانون التعامل مع حاالت التهرب الضريبي.
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T  بتاريــخ 8 نوفمبر 2017 نفذت القوات الخليفية
 علــى مبنى جمعيــة التوعية اإلســالمية 

ً
هجومــا

فــي بلــدة الــدراز المحاصــرة، فيمــا يظهــر أنهــا 
كانت تتعقب متظاهرين.

T  بتاريــخ 8 نوفمبــر 2017 خرجت عدة تظاهرات
في مناطق منها أبوصيبع والشــاخورة وشهركان 

والبالد القديم.

T  ســندات تراجعــت   2017 نوفمبــر   8 بتاريــخ 
البحريــن الدوالرية مع اســتمرار هبــوط األصول 
فــي أنحاء المنطقة في أعقاب حملة لمكافحة 

الفساد في السعودية. 

T  أدى انفجــار  حــدث   2017 نوفمبــر   10 بتاريــخ 
الشــتعال أنبــوب غــاز بالقــرب من بلــدة بوري، 
علــى  الســيطرة  الرســمية  الجهــات  وعلنــت 
الحريــق الهائــل الــذي اندلــع فــي أحــد أنابيب 
النفــط بالقــرب مــن بلدة بــوري، وســط البالد، 
فــي وقــت أعلنت شــركة نفط البحريــن )بابكو( 
بــأن الحريــق ناتــج عن تســرب نفطــي في أحد 

األنابيب المحاذية للبلدة.
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T  بتاريــخ 10 نوفمبر 2017 حدث انفجار في دورية
عــن  أســفر  ممــا  بالبحريــن،  الخاصــة  للقــوات 
إصابــة أفرادهــا بجروح بليغة، وقد تبنت ســرايا 

األشتر العملية، وتوعدت النظام بالمزيد منها.

T  المؤشــر انخفــض   2017 نوفمبــر   10 بتاريــخ 
العــام لســوق البحريــن المالــي خــالل تعامالته 
األســبوعية، إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ ينايــر 

2017، بعد أن ارتفع مؤخرا.

T  بتاريــخ 13 نوفمبــر 2017 ســلم الســفير األمريكي
الجديد في البحرين جاستين هيكس سيبيريل 
الخليفــي  الخارجيــة  إلــى وزيــر  أوراق اعتمــاده 
خالــد أحمــد ليتولــى بذلــك رســميا مهامــه فــي 
وجههــا  واســعة  انتقــادات  ظــل  فــي  المنامــة 
نشــطاء محليون وأجانــب للسياســة األمريكية 
تجــاه البحريــن، وخاصة في ظــل إدارة الرئيس 
دونالــد ترامــب الذي رّشــح شــخصيا ســيبيريل 

لهذا المنصب بسبب خلفيته األمنية.

T  بتاريــخ 13 نوفمبــر 2017 شــهدت البــالد حملــة
اعتقاالت ومداهمات للمنازل في كل من بلدتي 
جبلة حبشــي وبوري وبلدات أخــرى، باإلضافة 

للمنفذ البري على جسر البحرين والسعودية.
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T  الســلطات اعتقلــت   2017 نوفمبــر   14 بتاريــخ 
الخليفيــة المغرد عبــداهلل الحمادي بعد نشــره 
أخبــارا عن إقرار رســوم مــن قبــل اإلدارة العامة 

للمرور على مواقع التواصل.

T   بتاريــخ 15 نوفمبر 2017 عقد رئيس األمن العام
طــارق الحســن مؤتمــرا قــال فيــه إن الداخليــة 
ألقــت القبــض علــى شــخص تتهمــه بالوقوف 
وراء حادثة تفجير حافلة شرطة الشهر الماضي. 
وزعــم الحســن أن اعتقالــه ســاهم فــي إحبــاط 
كان يســتهدف شــخصيات عامة  كبير  مخطــط 
فــي الدولــة باإلضافــة إلــى 3 مواقــع ألنابيــب 

النفط في البالد.

T  بتاريخ 18 نوفمبر 2017 شــنت القوات الخليفية
الكومانــدوز  وقــوات  بالمليشــيات  المصحوبــة 
هجومــا واســعا علــى منطقــة ســترة، وتحدثــت 
المعلومــات األوليــة عــن اعتقاالت واســعة في 
كانوا يحيون ذكرى وفاة  صفوف األهالي الذين 

كرم. الرسول األ
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T  خارجيــة وزراء  عقــد   2017 نوفمبــر   19 بتاريــخ 
القاهــرة  فــي  عاجــال  اجتماعــا  العربيــة  الــدول 
مواجهــة  أجنــدة  تحــت  ســعودي  بطلــب 
التدخــالت اإليرانيــة، وخــالل االجتمــاع شــن 
وزيــر الخارجيــة الخليفــي هجومــا خطابيــا على 
إيــران وحــزب اهلل واتهمهما بزعزعــة األمن في 
كمــا قــال بــأن »االرتبــاط  البحريــن والمنطقــة، 
مــن  أجــدى  الخامــس  األمريكــي  باالســطول 

العمل العربي المشترك«.

T  كشــف رئيس المجلس بتاريخ 19 نوفمبر 2017 
األعلــى للصحــة محمد بــن عبــداهلل آل خليفة 
األحد أن الحكومة الخليفية تتجه لفرض رسوم 
علــى الــدواء ومراجعــة االستشــاريين. وأشــار،  
في لقاء نشــرته وكالة أنباء البحرين، إلى وجود 
»ثالثــة أنــواع مــن الرســوم التــي ســوف تفرض 
على المرضى عند تطبيق التأمين الصحي على 

البحرينيين في مطلع 2019«.

T  بتايخ 20 نوفمبر 2017 شــنت الســلطات األمنية
حملــة واســعة فــي الســاعات الـــ 24 الماضيــة 
أســفرت عن اعتقال ما ال يقــل عن 7 مواطنين 
بينهم الناشــط حجي مجيد عبداهلل والملقب بـ 

»حجي صمود«.
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T  بتاريخ 20 نوفمبر 2017 طالب المتحدث باســم
الخارجيــة اإليرانــي بهــرام قاســمي، الســعودية 
تدخلهــا  وإنهــاء  اليمــن  علــى  حربهــا  بوقــف 
العسكري في البحرين، والتوقف عن سياساتها 

الضاغطة على لبنان وقطر.

T  بتاريخ 21 نوفمبر 2017 تظاهر مواطنون في بلدة
شهركان، مؤكدين على استمرار الحراك الثوري 
المتظاهــرون  وهتــف  البــالد،  فــي  والشــعبي 
بشــعارات عبرت عــن التضامن مــع المعتلقين 
كما دعت إلى إســقاط  في الســجون الخليفية، 

النظام الخليفي.
وفــي  غــرب البــالد نفــذ محتجــون فــي بلدتي 
كثــر مــن عمليــة ميدانيــة،  كــرزكان ودمســتان أ
الشــارع  كــرزكان  مــن  محتجــون  قطــع  حيــث 
الرئيســي للمنطقــة الغربيــة وأشــعلوا اإلطــارات 
وســط الشــارع، في تعبير احتجاجي عن رفض 
المتواصلــة  الخليفيــة  كات  واالنتهــا التعديــات 

ضد المواطنين والسجناء.
كات  وعلــى مقربــة مــن ذلــك، اندلعــت اشــتبا
دمســتان  بلــدة  فــي  محتجيــن  بيــن  شــديدة 
والقــوات الخليفيــة بعــد أن نفــذت مجموعــة 
ــع القــوات فــي  ثوريــة عمليــة اســتهدفت تجّمُ
مبنــى البلديــة التــي تحــول إلــى مركــز للتعذيب 

وانطالق عمليات القمع ومداهمة المنازل.
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T  جلســة ُعقــدت    2017 نوفمبــر   22 بتاريــخ 
اســتماع فــي البرلمــان األوروبــي فــي العاصمــة 
االضطهــاد  ملــف  حــول  بروكســل  البلجيكيــة 
الطائفــي في البحرين بمشــاركة خبراء دوليين، 
وأدان البرلمــان األوروبــي الحكــم الصادر بحق 

المعارض نبيل رجب.

T  بتاريخ 22 نوفمبر 2017 أّيدت محكمة االستئناف
الخليفيــة حكما بإعدام المعتقل حســين مرزوق 
الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء تفجير تقول 

السلطة أنه استهدف أحد رموز النظام.

T  بتاريخ 23 نوفمبر 2017  قال القائم بأعمال السفير
الســوداني فــي البحرين محمــد المعتــز جعفر إن 
عــدد الجاليــة الســودانية يبلــغ حوالــي 7 آالف 

سوداني معظمهم يحملون الجنسية البحرينية.

T  نوفمبــر 2017 طالــب وزيــر شــؤون بتاريــخ 23 
مجلــس الــوزراء محمد المطوع بفــرض ضريبة 
أن  إلــى   

ً
مشــيرا البحريــن،  فــي  الدخــل  علــى 

البحريــن تعتمــد علــى النفــط بنســبة تصــل إلى 
86% لميزانيتها.
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T  البحريــة وزيــر  زار   2017 نوفمبــر   23 بتاريــخ 
حيــث  البحريــن،  سبينســر  ريتشــارد  األمريكــي 
كبــار المســؤولين فيهــا لتعزيــز »التعــاون  التقــى 
والتنســيق الدفاعــي، وتأمين المالحــة الدولية 
كة  والشــرا والتطــرف،  اإلرهــاب  ومكافحــة 

االستراتيجية بين البلدين«.

T  بتاريخ 24 نوفمبر 2017 أيدت محكمة االستئناف
 ،

ً
الخليفية العليا إســقاط الجنســية عن 36 متما

مع تأييد العقوبــات الصادرة على 22 متهما في 
قضية ذات خلفية سياســية تتهمهم السلطات 
وآخريــن بتأســيس »جماعــة إرهابيــة«. زعمت 
السلطات أنهم شكلوا »جماعة إرهابية« للقيام 

بمسيرات غير مرخصة ووضع قنابل وهمية.

T  مناطــق شــهدت    2017 نوفمبــر   24 بتاريــخ 
واســعة  وتظاهــرات  احتجاجــات  البحريــن 
نظــام  وبإقامــة  المصيــر  تقريــر  بحــق  للمطالبــة 
سياســي جديد في البالد، وامتدت الفعاليات 
الجمعــة،  مســاء  حتــى  والميدانيــة  الشــعبية 
شــمال  فــي  والبلــدات  المناطــق  وشــملت 
البــالد،  ووســط  الغربيــة  والمناطــق  البحريــن، 

وصوال إلى جزيرة المحرق.
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T  بتاريــخ 26 نوفمبــر 2017 حدثــت وعكــة صحيــة
لسماحة آية اهلل الشيخ عيسى قاسم، وعلى إثرها 
كما  حدث استنفار أمني في محيط بيت الشيخ، 
شهدت البحرين تظاهرات احتجاجية وتضامنية 
مع الشــيخ، وأصدرت القوى المعارضة بيانات 

التضامن والدعوة للنزول للشارع.

T  تظاهــرات اندلعــت   2017 نوفمبــر   27 بتاريــخ 
غاضبة في العديد من مناطق البحرين احتجاجا 
على حصار الشيخ عيسى وتعريضه للخطر ومنع 
كما أصدر علماء الدين بيانا ودعوا  العالج عنه، 

الناس للتظاهر ليلة الجمعة بالمناسبة.

T  بتاريــخ 29 نوفمبــر 2017 اســتهدفت مجموعــة
شــبابية ببلــدة الــدراز بقنابــل الملتــوف مدرعــة 
كانــت مــن ضمــن المدرعات  لمترزقــة النظــام 

المرابطة لحصار بيت آية اهلل قاسم.

T  تظاهــرات اندلعــت   2017 نوفمبــر   30 بتاريــخ 
غاضبــة فــي مختلــف مناطــق البحريــن تحــت 
شعار »الغضب الثوري« للتنديد بحصار آية اهلل 
قاســم في بيته من قبل مرتزقة النظام الخليفي 

وحرمانه من الرعاية الصحية.





ديسمبر 2017
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T  الســلطات شــنت   2017 ديســمبر   1 بتاريــخ 
الخليفيــة حملــة عنيفــة علــى بلدتــي أبوصيبــع 
والشــاخورة أسفر عنها مداهمة عدد من منازل 
كمــا تــم  المواطنيــن، واعتقــال 4 علــى األقــل، 
اعتقــال الشــاب محمــود حســين الديواني من 
نقطة تفتيش بالمعامير، حيث أفرج عنه مؤخرا 
بعــد قضائــه 7 أعــوام فــي الســجن فــي قضيــة 

»حريق السكراب«.

T  تظاهــرات اندلعــت   2017 ديســمبر   2 بتاريــخ 
جديدة في بلدة الدراز ومناطق أخرى احتجاجا 
على حصار آية اهلل الشــيخ عيسى ومنع العالج 

عنه.

T  ديــوان تقريــر  أفــاد   2017 ديســمبر   2 بتاريــخ 
الرقابــة المالية واإلدارية لعامــي )2017-2016( 
كتــواري لصندوقــي التقاعــد العام  أن العجــز اال
والخــاص ارتفــع إلــى 10.6 مليار دينــار في نهاية 
كان 6.3 مليــار دينــار في  العــام 2016، بعــد أن 

نهاية 2012، أي بزيادة مقدارها 73 %.
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T  تابعــة قــوات  بتاريــخ 3 ديســمبر 2017 شــنت 
للداخليــة حملــة أمنية واســعة داهمت خاللها 
عــددا مــن منــازل المواطنيــن فــي قريــة الديــر 
 5 اعتقــال  عنهــا  أســفر  المحــرق،  بمحافظــة 

مواطنين على األقل.

T  بتاريخ 5 ديســمبر 2017 رفعــت عائلة المواطن
البحرانــي المحكــوم باإلعــدام ســلمان عيســى 
ســلمان شــكوى إلى الجهات الرســمية بســبب 
إلــى  لهــا، ودعــت  يتعــرض  التــي  المضايقــات 
وزارة  فــي  عنهــا  المســؤولة  العناصــر  محاســبة 

الداخلية الخليفية.

T  بتاريــخ 4 ديســمبر 2017 أعطــى رجــل األعمــال
خالد جناحي تقديرا بكلفة الفساد في األجهزة 
فــي  وذلــك  دوالر،  مليــار   50 بنحــو  الحكوميــة 
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  تقريــر  صــدور  أعقــاب 
واإلدارية الذي يكشــف ســنويا عن التجاوزات 

في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
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T  الوفــاء تيــار  أعلــن   2017 ديســمبر   6 بتاريــخ 
اإلسالمي عن جمعة »غضب القدس« ضمن 
اإلدارة  إعــالن  علــى  الشــعبية  الــردود  حملــة 
األمريكيــة اعترافهــا بالقــدس عاصمــة للكيــان 

الصهيوني.

T  بتاريــخ 8 ديســمبر 2017 داهمــت قــوات أمنية
تابعــة للداخليــة منــازل عــدد مــن المواطنيــن 
فــي ســترة، واعتقلت 3 على األقــل من منطقة 
كدت حســابات متخصصة  »ســفالة« وفق ما أ

في رصد المداهمات واالعتقاالت.

T  بتاريــخ 9 ديســمبر 2017 ذكــرت القنــاة الثانيــة
اإلســرائيلية  أن وفدا خليفيا قادما من البحرين 
يزور فلســطين المحتلة “بشــكل رسمي وعلني 
كــدت القناة بأن الزيــارة جاءت  ألول مــرة”، وأ
كــم الخليفــي حمــد عيســى  بموافقــة مــن الحا
فيهــا  رفــض  ســابقة  تصريحــات  أطلــق  الــذي 
بزيــارة  الســماح  كــد  وأ إســرائيل”،  “مقاطعــة 

“إسرائيل” لمن أراد.
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T  مواقــف صــدرت   2017 ديســمبر   10 بتاريــخ 
الوفــد  ضــد  البحريــن  فــي  واســعة  اســتنكار 
المحتلــة  فلســطين  فــي  الــذي حــل  الخليفــي 
برعايــة وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية، وزار الوفد 
القــدس المحتلــة وحّيهــا القديــم، فيمــا التقــى 
عــدد من أعضاء الوفد بأعضاء في الكنيســت 

الصيهوني.

T  بتاريــخ 10 ديســمبر 2017 عــاد آيــة اهلل الشــيخ
عيســى قاســم إلــى منزلــه المحاصــر فــي بلــدة 
نحــو  بعــد  وذلــك  البحريــن،  شــمال  الــدراز، 
مــن  باثنيــن  العــالج  فــي  قضاهمــا  أســبوعين 
المستشــفيات الخاصــة، حيــث تدهــور وضعه 
الصحي خالل أشــهر اإلقامة الجبرية المفروضة 

عليه في منزله منذ شهر مايو 2016.

T  صحيفــة نشــرت   2017 ديســمبر   11 بتاريــخ 
للرمــز  مقــاال  األمريكيــة  بوســت  واشــنطون 
الحقوقــي المعتقــل جــدد فيــه إدانتــه للدعــم 
األمريكــي للنظــام الخليفــي علــى خلفيــة إبــرام 
صفقة التســلح األخيــرة خالل زيــارة ولي العهد 
ولقائــه  لواشــنطن  حمــد  ســلمان  الخليفــي 

بالرئيس األمريكي دونالد ترامب.
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T  بتاريخ 11 ديســمبر 2017 خطب الســيد نصر اهلل
فــي ختام تظاهرة تضامنيــة مع القدس، وانتقد 
الصهاينــة،  مــع  تطبيعــه  فــي  الخليفــي  النظــام 
وأشــاد بنضــال الشــعب البحرانــي وتضامنه مع 

القدس وفلسطين.

T  الســلطات بتاريــخ 11 ديســمبر 2017 داهمــت 
األمنيــة عددا مــن منــازل المواطنيــن وروعتهم 
واعتقلت 6 مواطنين، وقامت بإطالق الغازات 
الخانقــة والرصاص االنشــطاري على عدد من 
البلــدات، إثــر خروجهــم فــي تظاهــرات جابت 

شوارع البحرين.

T  الســلطات منعــت   2017 ديســمبر   12 بتاريــخ 
الخليفية في ســجن جو المركزي الرمز الحقوقي 
المحكــوم بالمؤبــد عبدالهــادي الخواجــة مــن 
حقــه فــي إجــراء المكالمــات الهاتفيــة، وذلــك 
انتقاما من رســالة رفعها إلــى وزير الداخلية ندد 

كات في السجن. فيها باالنتها
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T  المعارضــة أحيــت   2017 ديســمبر   13 بتاريــخ 
البحرانية في بريطانيا يوم الشــهيد البحراني عبر 
تنظيــم نــدوة األربعــاء تحــت عنوان: “سياســة 
الخليــج”  فــي  المعيبــة  المتحــدة  المملكــة 
وبمشــاركة نواب بريطانييــن في إحدى قاعات 

مجلس العموم البريطاني.

T  بتاريــخ 13 ديســمبر 2017 أفــادت مصــادر مــن
داخــل ســجن جــو المركــزي فــي البحريــن بــأن 
ســلطات الســجن ال تــزال تتعمــد إهمال عالج 
بعــض  وأن  المرضــى،  الســجناء  مــن  العديــد 
الحــاالت ُيخشــى أن ُتصاب بأمــراض خطيرة، 

وبينها السرطان.

T  صحيفــة نقلــت   2017 ديســمبر   14 بتاريــخ 
الحاخــام  بوســت اإلســرائيلية عــن  جيروزاليــم 
كوبر، المدير المســاعد في مركز شيمون  أبراهام 
كبار رجــال األعمال  فيزنتــال قولــه إّن وفًدا من 
المقبــل  الشــهر  البحريــن  ســيزور  اإلســرائيليين 
 للزيارة التي قام بها وفد بحريني للقاء 

ً
استكماال

بين األديان إلى القدس.
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T  القــوات اعتقلــت   2017 ديســمبر   15 بتاريــخ 
الخليفية السيدة فوزية ماشاء اهلل بعد مداهمة 

منزلها واعتقال بعض أقاربها.

T  بتاريــخ 15 ديســمبر 2017 جــرى حفــل جمعيــة
) هــذه هــي البحرين( بمناســبة ذكــرى جلوس 
الملــك، تحت رعاية الطاغية حمد بن عيســى 
 

ً
 سياسيا

ً
آل خليفة، لتشــكل هذه الرعاية غطاءا

للجمعيــة التــي زار وفــد منهــا »اســرائيل، وأثــار 
احتجاجات واسعة داخل وخارج البحرين.

T  بتاريخ 17 ديســمبر 2017 خرج شــعب البحرين
فــي تظاهرات شــملت معظم بلــدات البحرين 
الــذي حمــل شــعار  الشــهداء،  بمناســبة عيــد 
شــهدت  والتــي  فانتصــروا«،  المــوت  »قهــروا  

صدامات مع القوات المرتزقة للنظام.

T  بتاريخ 18 ديسمبر 2017 قال المساعد الخاص
لرئيــس مجلــس الشــورى اإليراني حســين أمير 
عبــد اللهيان أن زيــارة الوفد الحكومي الخليفي 
للكيان االســرائيلي تكشــف “األزمة الحادة في 

المنامة وسط إشارات االنهيار”.
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T  القــوات قتلــت   2017 ديســمبر   19 بتاريــخ 
الســعودية الناشــط والمقاوم المعروف سلمان 
كان أحــد النشــطاء الذيــن قادوا  الفــرج الــذي 
الحراك المطلبي في القطيف، شرق السعودية، 
مــع بدء احتجاجات وثورات العالم اإلســالمي 

في العام 2011.

T  بتاريــخ 20 ديســمبر 2017 اعتبــر وزيــر الخارجيــة
الخليفــي خالــد آل خليفة بأن اعتــراف الرئيس 
األمريكــي بالقــدس عاصمــة إلســرائيل »قضية 
جانبيــة«، داعيــا إلــى مواجهــة الخطــر اإليرانــي 

بدل االهتمام بمعارضة أمريكا حسب زعمه.

T  بتاريخ 20 ديسمبر 2017 أيدت محكمة خليفية
ســجن هاجر منصور )49 عاما( وابنها ســيد نزار 
كما قضت  نعمــة الوداعــي )19 عاما( 3 أعوام، 
بحبس ابن شــقيقها محمود مــرزوق )30 عاما( 
كيدية »وضع   وغرامة 100 دينار في قضية 

ً
شــهرا

هيكل محاك ألشكال المتفجرات في عالي«.
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T  عبــوة اســتهدفت   2017 ديســمبر   20 بتاريــخ 
ناســفة مركبــة للقــوات الخليفية، وتبنــى تنظيم 
كد في بيان له تحقيق  ســرايا األشــتر العملية، وأ
وفــاء  تأتــي  العمليــة  وأن  مباشــر،  إصابــات 

للشهداء ونهجهم.

T  المحكمــة رفضــت   2017 ديســمبر   21 بتاريــخ 
الحكــم  بتأييــد  العليــا االســتئناف  االســتئنافية 
بإسقاط الجنسية عن 6 متهمين بقضية الشروع 
فــي قتل ضابط شــرطة بإطــالق الرصاص عليه 
في ســترة. حكمت بالســجن المؤبد على ثالثة 

منهم، والسجن 10 سنوات للباقين.

T  الماليــة وزيــر  21 ديســمبر 2017 صــرح  بتاريــخ 
الخليفــي أحمد بن محمد بأن البحرين ســتبدأ 
 من 

ً
بتطبيــق قانــون الضريبــة االنتقائيــة اعتبــارا

مطلــع عــام 2018، في إشــارة لضرائــب اضافية 
ســتفرض على شــراء ســلع محددة مما سيثقل 

كاهل المواطنين.
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T  بتاريخ 23 ديسمبر 2017 أصدر البرلمان البريطاني
قراًرا بتصنيف ســرايا في المقاومة اإلسالمية في 
البحرين، »ســرايا األشــتر« و»ســرايا وعــد اهلل« و 

»سرايا المختار«، في قائمة اإلرهاب. 

T  بتاريــخ 25 ديســمبر 2017 حكمــت المحكمــة
العســكرية الخليفية باإلعدام علــى 6 مواطنين 
فــي قضية محاولة اغتيال المشــير واســتهداف 
منشآت عســكرية. وأمرت بإســقاط جنسيتهم 

مع 7 آخرين.

T  بتاريــخ 26 ديســمبر 2017 انطلقــت تظاهــرات
غاضبــة فــي معظم مناطــق البحريــن احتجاجا 

على أحكام اإلعدام بحق 6 من المواطنين.

T  بتاريــخ 27 ديســمبر 2017 أصــدرت المحكمــة
بالســجن  حكمــا  الرابعــة  الجنائيــة  الخليفيــة 
المؤبــد علــى 10 متهميــن في قضية »مســتودع 
كمــا حكمــت المحكمــة الكبرى  النويــدرات«. 
الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية عن 11 مواطنا 

في نفس القضية.



210

ديسمبر 2017

T  خطبتــه وخــالل   2017 ديســمبر   28 بتاريــخ 
اإلمــام  بجامــع  الخميــس  مســاء  المعتــادة 
الصــادق ببلــدة القفــول؛ وّجه الســيد عبــداهلل 
خليفــة  آل  عيســى  حمــد  إلــى  الغريفي الشــكر 
والمســؤولين الخليفيين نظير “العناية” بمتابعة 
الوضع الصحي للشيخ قاسم، وَعبَر الغريفي من 
ذلــك إلطالق ما بــات ُيعــَرف بمبــادرة الغريفي 

للخروج من “األزمة”.

T  الوفــاء تيــار  أقــم   2017 ديســمبر   29 بتاريــخ 
اإلســالمي احتفاليــة خاصــة بالذكــرى الســنوية 
النمــر  نمــر  الشــهيد  آل ســعود  الثانيــة إلعــدام 
والذكــرى الســنوية األولــى لتنفيذ عمليــة تحرير 
سجناء من سجن جو المركزي في البحرين في 
األول من يناير 2017، والتي شهدت أول ظهور 

علني لألسرى المحررين.

T  بتاريخ 30 ديســمبر 2017 اختطفت ميليشــيات
المطــارد  الشــاب  بالقــوات  خليفيــة مصحوبــة 
محمــد حبيب هالل من بلدة دمســتان وســط 
مبنــى  إلــى  نقلــه  بعــد  حياتــه  علــى  مخــاوف 

التحقيقات سيء الصيت.
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T  بلــدات تظاهــرت   2017 ديســمبر   30 بتاريــخ 
البحرين اســتمرارا في االحتجاجات المتواصلة 
فــي مختلف مناطق البالد ضد أحكام اإلعدام 
عســكرية  محكمــة  أصدرتهــا  التــي  األخيــرة 
للمشــاركة  الجهوزيــة  علــى  كيــد  وللتأ خليفيــة، 
فــي الفعاليات الخاصة التي أعلنتها قوى ثورية 

معارضة مع بدء العام الجديد.

T  بتاريخ 31 ديســمبر 2017 عّبرت حركة الحريات
للمبــادرة  رفضهــا  عــن  )حــق(  والديمقراطيــة 
السياســية التي طرحها ســماحة العالمة الســيد 
عبــداهلل الغريفــي مؤخــرا، وعللــت ذلــك بأنهــا 
كانــت “طرحــا أحاديــا” ولــم تتطــرق لتفاصيــل 
كدت في الوقت  المطالب السياســية، ولكنها أ
نفســه على دعوتهــا لتجنب الخالفــات البينية 
ومكانتــه  الغريفــي  الســيد  لموقــع  واحترامهــا 

الدينية.
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اتخــذ مســار األحــداث علــى ســاحة البحريــن 
منحــى تصاعديــا فــي الكــم والنــوع، مقارنة مع 
ســنتي 2014 و 2015، من جانب الشــعب ومن 
قبل النظام الخليفي، وأصبحت أخبار عمليات 
المقاومــة، وأحكام اإلعدام، والتنســيق األمني 
بيــن النظــام واإلدارتيــن األمريكيــة والبريطانية، 
واعتقــال العلمــاء والنســاء، وعروج الشــهداء، 
الضرائــب،  وفــرض  االقتصــادي،  والتدهــور 
الصهيونــي  الكيــان  مــع  الخليفــي  والتطبيــع 
دارجــة، وقد عّبــرت عن نمط ونــوع األحداث 
التي عاشها شعب البحرين خالل العام 2017.

يتنــاول هــذا التقرير السياســي البيئة السياســية 
فــي البحريــن خــالل العــام 2017م، من خالل 
واألمنيــة  السياســية  الظواهــر  أهــم  اســتعراض 
النظــام  أزمــات  أثــرت  وكيــف  واالقتصاديــة، 
الثالث، السياســية واألمنيــة واالقتصادية على 
يســلط  كمــا  والخارجيــة،  الداخليــة  سياســاته 
التقريــر الضوء علــى الدور األمريكــي والبريطاني 
السياســية  األصعــدة  علــى  النظــام  دعــم  فــي 
كما يقدم هذا التقرير  وغيرها، وخلفيات ذلك، 
تحليال واستشــرافا على المــدى المنظور للواقع 
السياســي في البحرين، ويقدم خطوط عريضة 
المعارضــة  لقــوى  سياســي  مشــروع  لمقتــرح 

البحرانية.

األزمات تحيط بالنظام

األزمة السياسية
خــالل العــام 2017 انتهت آخر فصول ماســماه 
النظــام بعهــد اإلصــالح، والــذي دشــنه بدايــة 
األلفيــة، علــى هامش انتهــاء انتفاضــة الكرامة 
فــي تســعينات القــرن الماضــي، حيــث تميزت 
ميالديــة،   2011 و   2000 العاميــن  بيــن  الفتــرة 

بالتالي:

مــن . 1 جــزء  إدخــال  علــى  النظــام  عمــل 
المعارضة في العملية السياسية الرسمية

المتمــردة . 2 المعارضــات  ضــرب وإضعــاف 
على قوانين النظام

كمــا . 3 تعزيــز الجهــاز األمنــي واالســتخباراتي 
ونوعا

والتوطيــن . 4 التجنيــس  عمليــة  تصعيــد 
بمعدالت خطيرة

ماليــا، . 5 مقتــدرة  المــواالة  مــن  شــبكة  بنــاء 
ومنظمــة بشــكل جيــد، وقــد تطــرق لذلك 

تقرير البندر

تقنين القمع واإلرهاب عبر ســن جملة من . 6
القوانين المجحفة والظالمة

فرض دســتور بعيدا عن التوافق أو التعاقد . 7
كتابته عبر ممثليه أو تمكين الشعب من 
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إنشــاء العديــد من المؤسســات الديكورية . 8
في مجال حقوق اإلنسان وغيره

النظــام  خطــة  لتبعثــر  فبرايــر   14 ثــورة  جائــت 
بدايــة  األول  للمربــع  وأرجعتــه  الخليفــي، 
األلفيــة، حيــث عــادت األزمــات واإلشــكاالت 
السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة تضــرب فــي 
اســتقرار النظام، وقدرته على االســتمرار والبقاء 

مستقبال. 

عمــل النظــام بداية انطــالق الثورة علــى إعادة 
ترميــم العمليــة السياســية الرســمية، من خالل 
جهــود الثــورة المضــادة، وإيقــاف المــد الثوري 
المياديــن،  عــن  الجماهيــر  وحســر  الشــعبي، 

وعمل على عدة أمور بهذا الشأن، أهمها:

األمريكية-الخليجيــة . 1 المبــادرة  تقديــم 
لبعــض قــوى المعارضــة الرســمية، وكانت 
المبــادرة تحــت إشــراف و رعايــة أمريكيــة 
فــي  المســؤول  مــن  وبإشــراف  وقطريــة، 
»فليتمــان«.  آنــذاك  األمريكيــة  الخارجيــة 
الســعودية  القــوات  حينهــا  دخلــت  وقــد 
وأمريــكا وقطــر  النظــام  فتنصــل  البحريــن، 
والســعودية من هــذه المبــادرة بالرغم من 
قبول المعارضة الرسمية بأصلها، وتعاطيها 
معها، وكان النقــاش يجري في التفاصيل، 
واتضح الهدف من تقديم الجانب الرسمي 
لهــذه المبادرة، وهو شــراء الوقــت، وتأطير 
عمــل قــوى المعارضــة الرســمية بعيدا عن 

التوجهات والتحركات الثورية في الشارع.

إعــالن حالــة الطــوارئ في مــارس 2011م، . 2
ودخول القوات السعودية، والتي اعتقلت 
قادة الثورة وقمعت الحراك الثوري بشدة، 
وأثارت موجة من القتل واالعتقاالت، وقد 
عمــل النظام في ذلــك الوقت على تحييد 
الجمعيــات السياســية الرســمية وقادتهــا، 
وكذلــك الحقوقييــن مــن الحملــة القمعيــة 
واألمنيــة، وقــد هــدف النظــام مــن خــالل 
هــذا التحييد إلــى إعطاء العمل السياســي 
الجهــات  بترخيــص  والمؤطــر  الرســمي 
الرســمية، وكذلــك إعطاء العمــل الحقوقي 
التحــركات  عــن  البديــل  يكــون  متنفســا 
الثورية، والخطــاب الثوري الذي يؤثر على 
شــرعية النظــام وقوانينــه وصورة االســتقرار 

السياسي واالقتصادي واألمني.

الطائفيــة . 3 والهيئــات  التجمعــات  تشــكيل 
عبــر رجــال المــواالة، وأصحــاب المصالــح 
المتضرريــن مــن إنهــاء حقبــة الدكتاتورية، 
وأبرز هذه الهيئات والتنظيمات هو »تجمع 
هــذه  هــدف  وكان  الوطنيــة«،  الوحــدة 
التنظيمــات خلــق القطبيــة فــي المجتمــع 
وتحويــل  وطائفــي،  دينــي  أســاس  علــى 
الشــرعية  وأزمــة  السياســي،  الموضــوع 

السياسية إلى صراع طائفي.

بناء شــبكة من الوجــوه الدينية واإلعالمية . 4
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المتطرفــة والطائفية لتؤدي دور إثارة البلبة 
والتقســيم وصــرف النظــر عن المشــكالت 
الحقيقية، ومثال ذلــك عند زيارة األوقاف 
الجعفريــة لمقام إبراهيم األشــتر في إحدى 
 2017 يوليــو   7 فبتاريــخ  البحريــن،  جــزر 
فــي  الســلفية  األصالــة  جمعيــة  طالبــت 
البحريــن بتحويل المقام إلى منطقة أمنية، 
واســتنكرت األصالــة زيارة رئيــس األوقاف 
إلــى  العصفــور  محســن  الشــيخ  الجعفريــة 
مقــام إبراهيــم بن مالك األشــتر )توفي 690 
للميــالد ودفــن في جزيــرة بمنطقة عســكر 
جنوب البالد(. وقالــت األصالة »األفضل 
غلــق المقام المنســوب، و تحويل الجزيرة 
إلــى منطقــة أمنيــة لخفــر الســواحل وعــدم 

تركها مهجورة هكذا«.

التابعــة  الخليــج  أخبــار  صحيفــة  نشــرت  كمــا 
لرئيس الــوزراء الخليفي، خليفة ســلمان، مقاال 
ألحد الكّتاب المرتبطين باألجهزة األمنية، ندد 
بالزيارة المذكورة، وادعى بأنها تمثل »استفزازا« 

.
ً

مذهبيا

إطــالق حــوارات شــكلية شــارك فيها قوى . 5
ورجــال  تنظيمــات  مــع  رســمية  معارضــة 
قبــل  مــن  فعليــة  مشــاركة  دون  المــواالة، 
أصحــاب القــرار من رمــوز النظــام، وجهاته 
الســيادية، وقد ضاعت مخرجــات الحوار 
وتفاصيلــه عــن مطالــب الشــعب وهمومه 
النظــام  بقــى  بينمــا  األساســية،  كله  ومشــا

الخليفــي يتفــرج على جهــات متحاورة في 
أمور ثانوية، ويغلب عليها التشــنج وغياب 

الثقة والشفافية.

إصــدار قرار بالســماح بلجنة تقصي حقائق . 6
»لجنــة بســيوني«، وكان الهدف األســاس 
للنظــام منهــا تحويــل األنظــار عــن الصــراع 
السياســي واألزمة السياسية، نحو موضوع 
الدعــوات  وتفــادي  اإلنســان،  حقــوق 
حقــوق  منظمــات  أطلقتهــا  التــي  الدوليــة 
كمة النظام الخليفي  اإلنسان األممية بمحا
بتهــم موثقــة  كــم دوليــة  فــي محا ورمــوزه 
باألدلــة الجنائيــة، وكذلــك إعطــاء داعمي 
النظام من اإلدارتيــن األمريكية والبريطانية 
مســتندا يدافعون من خالله عن انفســهم 
الجهــات  أمــام  الخليفــي  حليفهــم  وعــن 
األهلية والشعبية في البلدين، وبأن هناك 
الحاصلــة،  كات  لالنتهــا إصــالح  مشــروع 
وأن حــل الصــراع السياســي يمر عبــر لجنة 

بسيوني.

السماح للمعارضة الرسمية بعمل فعالياتها . 7
السياسية والميدانية، من أجل حصر حركة 
الشارع بها، بعيدا عن المد والنهج الثوري.

تكثيــف جهــود التواصــل بين رمــوز النظام . 8
والهيئات والــوزارات الحكومية مع جهات 
بيــن  الرماديــة  المنطقــة  فــي  تقــع  شــعبية 
تــؤدي  أن  أجــل  مــن  والنظــام،  الشــعب 
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هــذه الجهــات دورا في تغييــر المزاج العام 
فــي  والدخــول  التهدئــة،  نحــو  للجماهيــر 

العملية السياسية الرسمية من جديد.

تصعيــد السياســات واإلجــراءات الطائفية . 9
كن التي يشــكل فيها  فــي القطاعات واألما
كاديميــة أو مهنيــة وعمالية،  الشــيعة قــوة أ
وباألخــص فــي وزارتــي التعليــم والصحــة. 
مــن  كبيــرة  أعــداد  توظيــف  ذلــك  شــمل 
شــريحة المواالة، ومن عديمــي الكفاءة أو 
ضعيفي التخصص فــي هذين القطاعين، 
مــن  الوزارتيــن  منتســبي  علــى  والتضييــق 
المنتمين لبيئة المعارضة لدفعهم للتقاعد 
كشــفت أرقــام رســمية  المبكــر، فمثــال قــد 
2018م  مــارس   10 بتاريــخ  الصحــة  لــوزارة 
أن البحريــن خســرت خدمــات 117 طبيبا 
وكشــفت  األخيــرة.  ســنوات   4 خــالل 
االحصــاءات أن عدد األطبــاء في القطاع 
األربــع  خــالل  تراجــع  الحكومــي  الصحــي 
ســنوات الماضية بنســبة 9.1%.، وأظهرت 
اإلحصائية تراجع سنوي في عدد األطباء، 
حيــث تراجــع العــدد فــي العــام 2015 إلــى 
1270 طبيًبــا، ثم في 2016 إلى 1202 طبيًبا، 
وليتراجــع العــدد فــي العــام المنصــرم إلــى 
1160 طبيًبــا، مــا يعني خســارة 42 طبيًبا في 
عــام واحــد، حيــث تدهــورت الخدمــات 
الصحية في البالد منذ تولي الجيش إدارة 

الوزارة في مارس 2011م.

وميدانيــة . 10 سياســية  أهــداف  بنــك  عمــل 
كل  وأمنيــة، وخارطــة طريــق للقضــاء على 

أشكال المعارضة.

حققــت الخطوات التي أقــدم عليها النظام في 
األعلــى نجاحــات نســبية، إال أنهــا لــم تســتطع 
كما أن  أن تنهــي الحراك الجماهيــري والثوري، 
الواقع على الســاحة الميدانية قد أفرز تطورات 
وحقائــق جديــدة، منهــا أن هنــاك قــوى ثوريــة 
واالحتجاجــات،  التظاهــرات  بزمــام  تمســك 
النظــام،  مــع  المواجهــة  أدوات  مــن  وتطــور 
الجماهيــري  الحــراك  تحفــظ  أن  واســتطاعت 
الثــورة، واليمكــن  لمــدة 7 ســنوات مــن عمــر 
ألي مشــروع سياســي أن يفــرض علــى األرض 
آخــر،  رأي  لهــا  الثوريــة  القــوى  هــذه  مادامــت 
ممــا أفــرز حقيقــة فهمهــا النظام، وهــي أن بقاء 
القوى المعارضة الرســمية في المشهد اليصب 
كانت  فــي صالــح مشــروعه، فهذه القــوى وإن 
النظــام،  مبــادرات  مــع  للتعاطــي  القابليــة  لهــا 
واالنسياق ضمن الخطوط الحمر التي يرسمها، 
كقــوى معارضــة منحــازة بشــكل عــام  إال أنهــا 
للنــاس، وهــي جــزء مــن المشــهد المعــارض، 
وصوتهــا المؤثر في المحافل الدولية السياســية 
واإلعالميــة، وعــدم اســتعدادها للقبــول بحــل 
النظــام  جعــل  النظــام،  بمقاســات  سياســي 

الخليفي يدرجها وقادتها ضمن بنك أهدافه.

 هــدف النظــام السياســي الخليفــي مــن خالل 
الخطــوات التــي أقــدم عليهــا فــي العــام 2017 
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العمــل  أشــكال  مــن  شــكل  أي  إنهــاء  إلــى 
السياســي المعارض الرســمي، وتمثل ذلك في 
إغــالق جمعيــة وعــد، فبتاريخ 6 مــارس 2017 
رفعت ماتســمى بــوزارة العدل دعــوى قضائية 
بحــل جمعيــة وعــد، بتهمــة اإلزدراء بالقانــون 
وتمجيــد اإلرهاب، وتأييد جهات وأفراد أدينوا 
قضائيــا، وتحبيــذ تغييــر النظــام بالقــوة، وقــال 
بيان ماتســمى بــوزارة العــدل بأن هــذا اإلجراء 
فــي ســياق تصحيــح المســار السياســي وأولوية 

مكافحة اإلرهاب.

المحكمــة  قضــت   2017 كتوبــر  أ  26 وبتاريــخ 
الخليفيــة بحل الجمعية بعد رفض االســتئناف 
و  العــدل،  وزارة  رفعتهــا  التــي  الدعــوى  علــى 
العــام  األميــن  مثــل   2017 مــارس   20 بتاريــخ 
األســبق للجمعية إبراهيم شريف للتحقيق أمام 
نيابة الجرائــم اإلرهابية بتهمة »التحريض على 

كراهية النظام عبر تغريدات«.

كمــا عمــل النظام علــى االنتقــام السياســي من 
جمعية الوفاق الوطني اإلسالمي، والتي أغلقها 
ســابقا أيضا، واســتهدف العديد من ناشــطيها، 
ويمكن القول عمليا أنه لم يبقى شيئ من صورة 
اإلصالحــات المزعومــة، أو العهــد اإلصالحــي 
المزعوم الذي يدعي النظام تدشــينه في بداية 

األلفية.

فعــالوة علــى التحقيق مع وســجن البعض من 
مسلســل  ضمــن  ألشــهر  الجمعيــات  قياديــي 

معــد، فقــد قضــت محكمــة خليفيــة بســجن 
الشيخ سلمان في يوليو 2015 لمدة 4 سنوات، 
إلدانتــه بـ”التحريض عالنية علــى بغض طائفة 
مــن النــاس، بمــا مــن شــأنه اضطــراب الســلم 
العــام، والتحريــض عالنيــة على عــدم االنقياد 
جرائــم«،  تشــكل  أمــور  وتحســين  للقوانيــن 
وكذلــك “إهانــة هيئــة نظامية” حســب وصف 
نيابــة النظــام الخليفــي، وفــي 30 مايــو 2016، 
شــددت محكمــة االســتئناف الخليفية الحكم 
على الشيخ سلمان بالسجن 9 سنوات، حيث 
أدانتــه بـــ »الترويــج لتغيير النظام بالقــوة«، وهي 
كمة  التهمــة التــي تمــت تبرئتــه منهــا فــي المحا

األولى.

يفهم تشــديد الحكم على فضيلة الشــيخ علي 
ســلمان هو بســبب التزامه بمقاطعــة انتخابات 
بالمشــاركة  قــرار  اتخــاذ  وعــدم  2014م،  العــام 
مــع  ظهــر  مــا  وهــو  2018م،  انتخابــات  فــي 
اصطفــاف الــدول الغربيــة، وخاصــة بريطانيــا، 
مــع النظــام الخيفي في شــأن االنتخابات، وقد 
 

ً
انتقــدت الســفارة البريطانيــة فــي المنامــة علنا
موقــف المعارضة السياســية الداعــي لمقاطعة 
االنتخابــات، وهو ما اعتبر ضوء أخضر العتقال 
الشيخ سلمان، وهو ما حصل بعد أشهر قليلة.

وفــي 2017م اتهم فضيلة الشــيخ علي ســلمان 
بقضيــة التخابــر مــع قطــر، والتآمــر لقلــب نظــام 
الحكم، وإفشــاء أســرار عســكرية، علــى خلفية 
التواصــل مع الجانب القطــري، ضمن المبادرة 
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كانت  األمريكية-الخليجيــة فــي 2011م، والتــي 
بعلم النظام الخليفــي وموافقته عليها، و تحت 

كل من أمريكا وقطر.  إشراف ودراية 

تزامنت الحملة على العمل السياســي الرســمي 
مــع محاولــة القضــاء علــى ماتبقى مــن مصادر 
القوة لدى الناس، وعلى الحاضنة الدينية، وأي 
شكل من أشــكال التعاطف والنفوذ اإلعالمي، 
ففــي عــام 2017 عمــل النظــام الخليفــي علــى 
ابتداء مرحلة جديدة وخطيرة من الحرب على 
الشــعائر واألحــكام والعقائــد الدينيــة، وتمثلت 
التــي  الخمــس  فريضــة  ممارســة  تجريــم  فــي 
يعتقــد فيها الشــيعة، وفــق أحكامهم الشــرعية 
التاريــخ  فــي  لــم يحــدث  الثابتــة، وذلــك ممــا 
الحديث بأن قامت أي سلطة سياسية في بلد 
يعيــش فيــه الشــيعة بأن جّرمــت جمــع وتوزيع 
كمــا ضيقــت الســلطة على  أمــوال األخمــاس، 
الخطــاب الدينــي، فاعتقلــت العلمــاء لذكرهم 
أحداث تاريخية مرتبطة بصدر اإلســالم األول، 
كمــا فرضــت قانــون األســرة المخالــف للشــرع 

الجعفري على أبناء المذهب. 

مثل إغالق المنبر اإلعالمي الوحيد الذي يتسم 
بمســاحة مــن الحريــة والوســطية عالمــة علــى 
عــزم النظــام طي آخر ماتبقى مــن مظاهر العمل 
السياســي الرسمي والمرخص، فبتاريخ 16 يناير 
2017 أصدرت وزارة شئون االعالم قرارا بوقف 
تداول واســتخدام جريدة »الوســط« للوســائل 
قيــام  »تكــرار  بمزاعــم  واإللكترونيــة  االعالميــة 

الجريدة نشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع«.

هــذا وقــد أغلــق النظــام البحريــن خــالل العام 
2017 فــي وجــه العالــم ، مــن جهــات إعالميــة 
أو حقوقيــة، مــن خــالل منــع ســفر المعارضيــن 
والحقوقييــن، وعدم الســماح ألي جهة دولية 
كانــت أو سياســية أو  رســمية أو أهليــة حقوقيــة 
إعالميــة بزيارة البحرين، لالطــالع على الوضع 
كثب، مما حدا بمجموعة من المنظمات  عــن 
اإلعالميــة الدوليــة أن نشــرت رســالة بتاريــخ 4 
مايــو 2017 قالت أنها بعثتها للســلطة الخليفية 
في البحرين، حيث بعثت وكالة أنباء أسوشيتد 
بــرس، ووكالــة أنبــاء فرانــس بــرس، ومنظمات 
مــن بينها لجنــة حماية الصحافيين رســالة إلى 
كم الخليفي حمد بن عيسى آل خليفة في  الحا
أبريــل 2017، تدعوه فيها الّســماح للصحافيين 
بالعمــل بحريــة فــي البــالد، وإعطــاء الصحافة 
األجنبية حق الدخول إلى البالد بشكل متساو. 
وبتاريــخ 28 يونيــو 2017 دعــا االتحــاد الدولــي 
للصحفييــن، و الذي يمثــل 180 نقابة وجمعية 
صحافيــة علــى الصعيد العالمــي؛ الحكومة في 
البحريــن إلى وقف سياســتها الراميــة إلى الحد 
مــن التنــوع في وســائل اإلعــالم فــي البحرين، 

وترهيب الصحافيين المستقلين.

األزمة األمنية
نتيجــة لتصاعــد جرائــم النظــام وإطباقــه علــى 
السياســي  العمــل  أشــكال  مــن  شــكل  أي 
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الحاضنــة  اتســعت  والمرخــص،  الرســمي 
الشــعبية للمقاومة العنيفة ضــد النظام وأفراده 
كثيرة منها  ومصالحه، وتمثــل ذلك في مواطن 
فــي  البحريــن  مــن شــباب  العشــرات  انخــراط 
العمل المقاوم ضد النظام، و التعاطف الشعبي 
الكبيــر مع قضية الشــهيد رضا الغســرة، وخروج 
عدة مسيرات شعبية  خالل العام 2017 مؤيدة 

للمقاومة العنيفة ضد النظام.

شــهدت ســنة 2017 اهتزازا في الصــورة األمنية 
لألجهــزة الخليفيــة، حيــث بدأت الســنة بعدة 
عمليــات نوعيــة، منهــا بتحريــر 10 مــن األســرى 
في ســجن جو في عملية »ســيوف الثأر« والتي 
تمــت بقيــادة الشــهيد رضا الغســرة مــن داخل 
الســجن، وكانــت عمليــة معقدة فــي التخطيط 
والتنفيذ، ومقتل الضابط الحمادي، واختتمت 
الســنة بأربعة عشــر عملية نوعية ضــد المرتزقة 

)راجع ملف المشهد األمني 2017(. 

األزمة االقتصادية
االقتصــاد  فــي  بنيويــة عميقــة  كل  هنــاك مشــا
البحرينــي، وترتبط جذور المشــكلة االقتصادية 
والفســاد  القائــم،  واألمنــي  السياســي  بالوضــع 
المستشــري، ونظــام الحكــم الشــمولي الــذي 
كمــة  الحا العائلــة  لخدمــة  االقتصــاد  يســخر 
مصالــح  حســاب  علــى  الضيقــة  ومصالحهــا 
كما أن هناك غيــاب للبرامج والخطط  الوطــن، 
كل اإلنتــاج وأولويات  الواضحــة لمعالجــة مشــا

ين العام المترتب على البحرين،  الصــرف و الّدَ
واالفتقــار لخارطــة طريــق واضحــة تعالــج هذه 
كل وتحقــق االســتقرار وخطــط التنميــة،  المشــا
خاصــة في ظــل المــرور بنفق اقتصــادي مظلم 

 جذرية.
ً

يتطلب حلوال

فإذا كان عام 2016 عام التقشف وربط الحزمة، 
كان عام الكســاد والضرائب وعجز  فعام 2017 
الدولــة عن الوفاء بالتزاماتهــا للمواطنين، حتى 
فــي  بأنهــا  البحريــن  اقتصاديــون  خبــراء  عــّد 
طريقهــا للحالة اليونانية، وإن ما يمنع الســقوط 
فــي الهــوة هــو اإلعانــات المالية مــن دول مثل 
السعودية واإلمارات )راجع الملف االقتصادي 

.)2017

الهيمنــة األجنبيــة علــى السياســات الداخليــة 
والخارجية للبحرين

الدعــم  علــى  الخليفــي  النظــام  العتمــاد  نظــرا 
اليــوم  السياســي واالقتصــادي األجنبــي، فهــو 
ينفذ سياســات وتوجيهــات الداعميــن، وعلى 
فيمــا  واإلمــارات،  والســعودية  أمريــكا  رأســهم 
يتعلق بإدارة أزماته الثالث: السياسية واألمنية 
واالقتصاديــة. وهــذا مايفســر االندفــاع لتطبيع 
قطــع  و  الصهيونــي،  الكيــان  مــع  العالقــات 
العالقــات بين البحريــن وقطر، وبيــن البحرين 
مــع  العالقــة  وبــرود  اإلســالمية،  والجمهوريــة 
تركيــا، ودخــول البحرين في الحلف العســكري 
ضد اليمن، وتأديــة وزير خارجية البحرين دورا 
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متقدمــا فــي الهجوم على خصــوم الرياض وأبو 
ظبي.

اندفاع نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني

إن االندفاعة الخليفيــة نحو التطبيع مع الكيان 
الصهيونــي هي بفعل توجهات الرياض وتوجيه 
اإلدارة األمريكيــة التــي أصبحت تريــد التزامات 
وأثمــان جديدة سياســية واقتصاديــة من دول 
السياســية  والرعايــة  الحمايــة  مقابــل  الخليــج 
واألمنيــة والعســكرية، ومــن أبــرز هــذه األثمــان 
التطبيع السياســي واالقتصادي العلني والسريع 
ســبتمبر   17 فبتاريــخ  الصهيونــي.  الكيــان  مــع 
2017 نقلت وسائل إعالم إسرائيلية تصريحات 
فيهــا  نــّدد  عيســى  حمــد  الخليفــي  كــم  للحا

بـ”المقاطعة العربية إلسرائيل«.

وجــاء اإلعالن عن هذه التصريحــات بالتزامن 
كــم الخليفي، ناصــر اتفاقا  مــع توقيع نجــل الحا
مــع مركز ســيمون وايزنتــال الصهيوني في لوس 
انجلــوس بالواليــات المتحــدة لتأســيس »مركز 
ديني حول التسامح الديني«، وذلك في سياق 
الصهيونــي،  الكيــان  مــع  للتطبيــع  توفيرغطــاء 
وكأداة  واالنفتــاح«،  »التســامح  يافطــة  تحــت 
ضمــن حملــة »العالقــات العامة« التــي نظمها 
الخــارج  فــي  لتلميــع صورتــه  النظــام الخليفــي 
وافتقــاده  السياســية  األزمــة  علــى  والتغطيــة 
للشرعية السياسية للحكم، وبتاريخ 20 ديسمبر 
2017 اعتبــر وزيــر الخارجيــة الخليفــي خالــد آل 

خليفــة بأن اعتراف الرئيــس األمريكي بالقدس 
عاصمة إلســرائيل »قضية جانبيــة«، داعيا إلى 
مواجهة الخطر اإليراني بدل االهتمام بمعارضة 

أمريكا حسب زعمه.

العداء للجمهورية اإلسالمية
يتعامــل النظــام الخليفــي فيمــا يخــص العالقة 
وفــق  إيــران  فــي  اإلســالمية  الجمهوريــة  مــع 
بدرجــة  األمريكية-الســعودية،  السياســات 
أولــى، ووفــق تطــورات الداخــل فــي البحريــن 
بدرجــة ثانية، حيث تتوتــر العالقة في المراحل 
التي تشــهد فيها البحرين حــركات احتجاجية، 
كله  مما يجعل النظام الخليفي يرمي بأصل مشا
علــى الجمهورية اإلســالمية، بــدل البحث عن 

األسباب الحقيقية والواقعية.

خليفــة  آل  بيــن  القائمــة  الحديثــة  فاألزمــة 
الخــالف  إلــى  تعــود  اإلســالمية  والجمهوريــة 
الســعودي اإليراني حول الوضــع اإلقليمي، بما 
في ذلك رْفض طهران للتدخل السعودي ضد 
ثورة البحرين التي اندلعت في 14 فبراير 2011م 
ودخــول قــوات ســعودية وإماراتيــة لقمعها في 
مــارس مــن العــام نفســه. ومنــذ ذلــك الوقــت 
لجــأ النظــام الخليفــي إلــى تصعيــد االتهامــات 
السياســية ضــد الجمهوريــة اإلســالمية بتأجيج 
االحتجاجات وتسليح قوى معارضة، وتصعيد 

اللغة اإلعالمية ضد الجمهورية اإلسالمية.

هــدف  هــو  اإلســالمية  الجمهوريــة  شــيطنة 
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عــن  اليغيــب  وخليفــي  وســعودي  أمريكــي 
تصريحــات المســؤولين فــي النظــام الخليفــي، 
وعن مؤتمراتهم الخليجية والعربية، فبتاريخ 19 
نوفمبــر 2017 عقد وزراء خارجية الدول العربية 
اجتماعــا عاجــال فــي القاهــرة بطلــب ســعودي 
تحــت أجنــدة مواجهــة التدخــالت اإليرانيــة، 
وخالل االجتماع شــن وزيــر الخارجية الخليفي 
هجوما خطابيا على إيران وحزب اهلل واتهمهما 
كما قال  بزعزعــة األمن في البحرين والمنطقة، 
بــأن »االرتبــاط باالســطول األمريكــي الخامــس 
أجــدى من العمــل العربي المشــترك«. وبتاريخ 
20 ديســمبر 2017 اعتبر وزير الخارجية الخليفي 
خالــد آل خليفة بأن اعتــراف الرئيس األمريكي 
بالقــدس عاصمة إلســرائيل »قضيــة جانبية«، 
بــدل  اإليرانــي  الخطــر  »مواجهــة  إلــى  داعيــا 

االهتمام بمعارضة أمريكا«.

وليــس هناك أفق قريب لوقف العداء الخليفي 
والســعودي للجمهورية اإلسالمية، أو للوصول 
الجمهوريــة  بيــن  مصالحــات  أو  لتســويات 
والخليفــي،  الســعودي  والنظاميــن  اإلســالمية 
نظرا لتبعية النظامين السعودي والخليفي للقرار 
األمريكيــة  السياســة  مــع  الســيما  و  األمريكــي، 
ترامــب،  دونالــد  يتبعهــا  التــي  »المتشــددة« 
والتــي تواصــل منحــى »شــيطنة إيــران« وعلــى 
الطريقة التي يؤيدها الخليفيون والســعوديون، 
وتناســب طريقة التعامل مع أزماتهم الداخلية. 
إضافــة إلــى اســتمرار الوضــع غيــر المســتقرفي 

الملفات اإلقليمية، وهزمية مشــاريع آل ســعود 
وأمريــكا، وعــدم قدرتهم على تحقيــق إنجاز أو 
كثــر محاور وســاحات  نجــاح لسياســاتهم فــي أ

الصراع.

الجمهوريــة  فيــه  وضعــت  وقــت  فــي  هــذا 
المظلومــة  الشــعوب  قضايــا  دعــم  اإلســالمية 
علــى ســلم أولوياتهــا الخارجيــة، حيــث اعتبــر 
الســيد القائد آية اهلل العظمى الخامنئي، بتاريخ 
26 يونيــو 2017م، خــالل خطبــة صــالة عيــد 
 

ً
الفطــر إن قضايــا اليمــن والبحريــن ُتعــد »جرحا

 في جســد العالم اإلسالمي«. ودعا السيد 
ً
كبيرا

القائــد العالــم اإلســالمي إلــى تقديــم والدعــم 
ونصرة الشــعوب في اليمن والبحرين وكشمير، 
التــي وصفها بالمضّطهــدة، وإعالن البراءة من 
الحــكام الظلمــة. وقــال »هنــاك جــراح عديدة 
في جســد العالم اإلسالمي ســواء في اليمن أو 
البحريــن« داعيا العلماء المســلمين إلى اتخاذ 
»موقف مما يجري في بعض الدول اإلسالمية 

حتى لو أثار ذلك استياء الحكام الطواغيت«.

افتعال األزمة مع قطر
العالقات الخليجية ليست استثناء من هيمنة 
للنظــام  الخارجيــة  السياســة  علــى  ســعود  آل 
الخليفــي، وحتــى لو أدى ذلك لخســائر باهضة 
اإلنعــاش  تحــت  يقبــع  الــذي  االقتصــاد  علــى 
كافــة  المســتمر، حيــث قطــع النظــام الخليفــي 
الجمهوريــة  مــع  االقتصــادي  التعامــل  أشــكال 
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اإلســالمية، بمــا في ذلــك وقف حركــة الطيران 
بيــن البلديــن، والــذي تســبب بخســارة شــركة 
طيــران الخليج لماليين الــدوالرات من األرباح 
أعلنــت  2017م  يونيــو   5 بتاريــخ  و  الســنوية، 
الســلطة الســعودية قطع عالقاتها الدبلوماسية 
مــع دولــة قطــر »وذلــك انطالقــا مــن ممارســة 
كفلها القانــون الدولي  حقوقهــا الســيادية التــي 
وحمايــة ألمنها من اإلرهاب«، بحســب البيان 
الســعودي. وقررت الحكومة السعودية إغالق 
المنافــذ البريــة والبحريــة والجوية مــع الدوحة، 
بمــا فــي ذلك منع العبور فــي األراضي واألجواء 

اإلقليمية السعودية.

وأعلــن النظــام الخليفــي ودولــة اإلمــارات قرارا 
اعتبــار  أي  دون  الســاعة،  ذات  فــي  مماثــال 
للبحريــن،  والسياســية  االقتصاديــة  للمصالــح 
حيــث تملي الســعودية علــى البحرين مايجب 

فعله على صعيد السياسات الخارجية.

الخليجــي  التصعيــد  ظــل  فــي  ذلــك  وأتــى 
)الســعودي، اإلماراتــي( ضــد قطــر، وذلــك في 
أعقــاب تصريحــات ُنســبت إلى األميــر القطري 
ضــد  التصعيــد  سياســة  فيهــا  ورفــض  تميــم، 
كمــا قيــل عن أســباب  الجمهوريــة اإلســالمية، 
أخــرى مــن بينها رفض قطر للمشــاركة بالحصة 
كصفقات ســالح مع إدارة  التــي قررتها الرياض 
ترامب، لقاء اســتمرار الدعم السياسي واألمني 
الخليــج، حيــث  لــدول  األمريكــي  والعســكري 
اســتعر خــالف داخلي حــول حجــم الصفقات 

كل دولة مع  العســكرية التي يجب أن تعقدهــا 
المذكــورة تظهــر  اإلدارة األمريكيــة، واألســباب 
كلهــا صحيحــة وموضوعية، حيث نشــب  أنهــا 
إنتهــاء  أعقــاب  فــي  الطرفيــن  بيــن  الخــالف 
ماسمي بالقمة اإلسالمية األمريكية التي ترأسها 

دونالد ترامب في الرياض.

هشاشــة  القطرية-الخليجيــة  األزمــة  كشــفت 
مجلس التعــاون الخليجي، وحجم الخالفات 
التــي تعصــف بيــن أعضائــه. فهــذا المجلــس 
الــذي لم يكــن يوما فــي صالح الشــعوب يبدو 
اليوم منقسما بشكل واضح، فالكويت وعمان 
لــم تحذوا حذو الســعودية في قطــع العالقات 
كما وان هــذا اإلجراء لــم يقتصر على  مــع قطــر، 
المواطنيــن  شــمل  بــل  القطريــة،  الســلطات 
القطريين الذين اعطوا مهلة اسبوعين لمغادرة 

الدول الثالث مع حظر دخولهم اليها.

حجــم  عــن  الثالثــي  اإلجــراء  هــذا  وكشــف 
كمة بين مشايخ دول الخليج،  الخالفات المترا
وأظهر للســطح خالفــات تحت الرمــاد تتمحور 
حول النزاعات الحدودية ومحورها الســعودية 
مــع جميع دول مجلــس التعــاون، وتطفو هذه 
الخالفــات بيــن الحيــن واآلخــر بينهــا. وحتــى 
التحالف الثالثي القائم بين البحرين والسعودية 
واإلمــارات فيبدو هشــا وتمليــه المصالح اآلنية 
وقــد ظهــرت أولــى عالمــات التصدع فيــه عبر 
اليمــن.  حــول  الســعودي  اإلماراتــي  الخــالف 
واســتياء النظام الســعودي من بقــاء العالقات 
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التجاريــة بين اإلمارات والجمهورية اإلســالمية 
رغم الخالف السياسي. ففي هذا الخضم فإن 
تماسك العالقات الســعودية اإلماراتية اليبدوا 

مرشحا لالستمرار طويال.

والنوعــي  الكمــي  بالمــدى  التكهــن  اليمكــن 
السياســية  للمعارضــة  يمكــن  الــذي  والوقتــي 
فــي البحرين االســتفادة من التموضــع القطري 
للســطوة  بتحــدي  يتمتــع  والــذي  الحالــي، 
الســعودية، وبعالقات مفتوحة مــع الجمهورية 
اإلســالمية، إال أن األرضيــة تبــدو متاحــة اآلن 
القطريــة  اإلعالميــة  المنابــر  مــن  لالســتفادة 
للضغــط على النظام الخليفي وفضحة، وهناك 
أمثلة منها تقرير صحيفة الشــرق القطرية بتاريخ 
6 أغســطس 2017م، حيــث أوردت الصحيفة 
ســعودية«  محميــة  »البحريــن  بعنــوان  تقريــرا 
أفــادت فيــه أن الرياض »أصــرت على تحديد 
ة 

ّ
الحــدود مــع البحريــن وفق مصالحها مســتغل

ضعف حكومتها نتيجة االضطرابات السياسية 
المتواصلــة فــي ذلــك البلــد. وفــي الثمانينيات 
وضعــت الرياض يدها على جزيرتي البينة رغم 
كانوا يرتــادون الجزيرتين  أن مواطنــي البحريــن 
أن  بعــد  اآلن  يســتطيعون  ال  ولكنهــم  بحريــة، 
أصبحت الجزيرتان تحت الهيمنة السعودية«. 
وقالــت الصحيفــة إن الســعودية ترفــض وضع 
اإلدارة  تحــت  النفطــي  ســعفة«  »أبــو  حقــل 
الميــاه  ضمــن  يقــع  أغلبــه  أن  رغــم  البحرينّيــة 
اإلقليميــة للبحريــن. وتصــر علــى احتفاظها من 

خالل شــركة أرامكو بحّق إنتاج النفط وتصديره 
مــن ذلــك الحقل. ويبلغ إنتــاج الحقل في 320 
ألــف برميــل يوميــا، تمنــح الســعودية البحريــن 

قيمة نصف اإلنتاج.

وبتاريــخ 11 أغســطس 2017 فتحــت صحيفــة 
قطريــة أخــرى النــار علــى البحريــن، ووصفتهــا 
بمملكــة القمع والتعذيب، فــي هجوم إعالمي 
بيــن الدوحــة  مكثــف، مــع تصاعــد الخــالف 
والــدول األربــع التــي ضمنهــا البحريــن. وقالت 
صحيفــة الراية في عددها الصادر أغســطس/
آب 2017 أن مطالبــات المنظمــات الحقوقيــة 
حقــوق  مجلــس  بتدخــل  والعربيــة  الدوليــة 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة تصاعدت تجاه 
كاتها الخطيرة  البحرين، التي استمرت في انتها
لحقــوق اإلنســان التــي شــملت »الممارســات 
فــي  والتوســع  الحريــات  وقمــع  العنصريــة 
كمــات الصورية والتعذيب  االعتقــاالت والمحا
بحــق  والمعتقــالت  الســجون  فــي  البشــع 

المعارضين والخصوم السياسيين«.

وتطرقت الصحيفة إلــى رأي منظمات حقوقية 
فــي قضايا مثل »أحكام اإلعــدام الصادرة ضد 
 تحدثت الصحيفة 

ً
معارضين«وفي تقريرها أيضا

عــن اعتقــال 241 طفــاًل فــي العــام 2015 فقط، 
البحرينيــة اســتخدمتهم  الحكومــة  وقالــت أن 
كورقــة ضغط على »ذويهــم المعارضين، فبعد 
آبائهــم  أن أســقطت الحكومــة الجنســية عــن 
حرمــوا  اآلخــر  البعــض  اعتقــال  أو  المعارضيــن 
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هــؤالء األطفــال مــن حقهم فــي التعليــم حيث 
 
ً
تكشف التقارير أن سجون البحرين تضم عددا
 من القاصرين القابعين في الســجن دون 

ً
كبيــرا

توجيه تهم لهم«.

وتحدثــت الصحيفــة القطريــة عــن مقتل »37 
 بالغاز المســيل للدمــوع، ومقتل 

ً
 ورضيعــا

ً
جنينــا

13 طفــاًل برصــاص القــوى األمنيــة خــالل قمع 
التقريــر  وتنــاول  البــالد«.  فــي  الســلمية  الثــورة 
المطــول عــن البحريــن قضايــا تعذيــب وقتــل 
العقــاب،  مــن  الجنــاة  وإفــالت  المعتقليــن، 
وتراجع البحرين في حرية الصحافة، واعتقالها 
وإســقاط  لإلنترنــت،  ورقابتهــا  للصحافييــن، 
جنســية مواطنيــن دون توجيــه اتهامــات لهم، 
واإلنســانية.  الماليــة  العمــال  حقــوق  وانتهــاك 
واستندت الصحيفة القطرية على التقرير األخير 

لمنظمة العفو الدولية عن البحرين

الــدور األمريكــي والبريطانــي فــي البحرين إلى 
العلن

بعــد تصاعد حــدة المقاومــة واســتمرار الحراك 
الشعبي في عامه السابع، ومرور النظام الخليفي 
وفشــل  كبــرى،  واقتصاديــة  أمنيــة  بتحديــات 
المشــاريع الســعودية واألمريكيــة فــي المنطقــة 
فقــد رأت اإلدارتــان األمريكيــة والبريطانيــة أن 
كل  النظــام علــى  هنــاك حاجــة ملحــة لدعــم 
مــن  والعســكرية،  واألمنيــة  السياســية  الصعــد 
كسب ســاحة الصراع في البحرين ضمن  أجل 

الســاحات المتعــددة علــى خارطة الشــطرنج، 
كأمريــكا  فيهــا العبــون دوليــون  يلعــب  والتــي 
والجمهورية اإلســالمية وروسيا وغيرهم، وظهر 
الدعــم األمريكــي والبريطانــي للنظــام الخليفــي 

على عدة صعد أهمها:

اإلدارة  رفضــت  فقــد  اإلنســان:  حقــوق   -1
البريطانيــة فــي 4 مــارس 2017 التصديــق على 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  فــي  مشــترك  بيــان 
المتحــدة إلدانــة ســجل البحريــن الســيئ فــي 
حقــوق اإلنســان، بل وعرقلــت بريطانيــا إصدار 
لعــدم  الــدول  مــن  مجموعــة  ودعــت  البيــان 
التصديــق علــى البيــان بدعــوى فشــل البيــان 
األممــي في اإلشــارة إلصالحــات مهمة قامت 
بها الســلطة في البحريــن في المجال الحقوقي 

والسياسي، حسب تعبير اإلدارة البريطانية.

هذا وقد امتنعــت الواليات المتحدة األمريكية 
بتاريــخ 15 مــارس 2017م عــن انتقــاد التعديل 
الخليفيــة،  الســلطة  أجرتــه  الــذي  الدســتوري 
كمــة  محا فــي  العســكرية  كــم  للمحا بالســماح 
المدنييــن، وهي الخطــوة التي القت انتقادات 
حــادة مــن منظمــات حقوقيــة أبرزهــا هيومــن 

رايتس ووتش والعفو الدولية.

بمبنــى  عقــد  الــذي  الصحفــي  المؤتمــر  وفــي 
مــارس/آذار   14 )الثلثــاء  األمريكيــة  الخارجيــة 
2017( قــال المتحــدث باســم الخارجيــة مارك 
الــذي  الدســتوري  التعديــل  علــى   

ً
تعليقــا تونــر 
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بــالده  إن  بغرفتيــه  الصــوري  المجلــس  مــرره 
»تتفهــم خطــر اإلرهاب الــذي يتهــدد البحرين 

والمنطقة«.

وفيمــا يتعلق بموقــف الحكومــة البريطانية على 
مقتل الشــهيد مصطفى حمــدان على يد قوات 
الحكــم الخليفــي، فقــد قــال موقــع بريطانــي إّن 
مســؤولي وزارة الخارجيــة البريطانيــة فشــلوا في 
الــّرد على ادعــاءات جماعات حقوق اإلنســان 
بــأّن »الشــرطة البحرينيــة التــي دربتهــا المملكــة 
المتحدة مسؤولة عن إطالق النار على مصطفى 
حمدان، البالغ من العمر 18 عاًما، والذي توفي 

بعد شهرين من إصابته في رأسه«.

وقــد اعتبــرت هيومــن رايتــس ووتــش ومعهــد 
رفــض  والّديمقراطيــة  للحقــوق  البحريــن 
الحكومــة البريطانية الّتعليق تصرًفا »غير مقبول 
وغيــر أخالقــي«، وقــد أشــارت المنظمتــان إلى 
العالقــات بيــن الحكومــة البريطانيــة واألجهــزة 
فــي  المراقبــون  وادعــى  الخليفيــة.  األمنيــة 
ــوردات ومنظمات حقوق اإلنســان 

ّ
مجلــس الل

أّن  الحكومــة البريطانية تتجاهل الّتناقض بين 
الّديمقراطــي  اإلصــالح  عــن  البحريــن  مزاعــم 
وقمعهــا الوحشــي للمحتجيــن الّســلميين على 
خلفيــة العالقــات العســكرية والماليــة المفيدة 

بين الّدولتين.

تابعــت المنظمــات الحقوقيــة تدهــور أوضــاع 
قامــت  كمــا  البحريــن،  فــي  اإلنســان  حقــوق 

أمريــكا  كل مــن  توفــره  التــي  الغطــاء  باســتنكار 
النظــام،   بهــا  يقــوم  التــي  للجرائــم  وبريطانيــا 
فبتاريــخ 1 إبريــل 2017  أصــدر الّنائب األمريكي 
كجفرن، وهو رئيــس لجنة توم النتوس  جيــم ما
لحقوق اإلنســان، بياًنا دان فيه مخطط ترامب 
رفع جميع شــروط حقوق اإلنسان عن مبيعات 

طائرات إف 16 إلى البحرين.

كجفــرن أّن »أمريــكا تتحمل مســؤولية  وقــال ما
كل الــّدول،  الّدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي 
علــى  اســتثناء  يشــكل حلفاؤنــا  أن ال  ويجــب 
ذلــك«، وأضــاف أّن »الّتقاريــر اإلعالمية تشــير 
إلى أن وزير الخارجية ريكس تيلرســون ســيزيل 
قريًبــا جميــع شــروط حقــوق اإلنســان عــن بيع 
طائــرات إف 16 وأســلحة أخرى إلــى البحرين، 
وهــو أمــر مقلــق بشــدة. فمثــل هــذه الخطــوة 
ســتكون خيــاًرا قصيــر الّنظر وغير مبدئــي، وتزيد 
كما تعرض  خطر انعدام االستقرار في البحرين، 

أمريكا للخطر على المدى الطويل«.

وبتاريــخ 23 مايــو 2017 م، أصــدرت منظمــة 
وحقــوق  الديمقراطيــة  اجــل  مــن  أمريكيــون 
اإلنســان فــي البحريــن )ADHRB( بيانــا حول 
كمــة فــي البحرين  هجــوم قــوات الســلطة الحا
علــى المعتصمين الســلميين أمام منزل آية اهلل 
الشــيخ عيســى قاســم فــي منطقــة الــدراز، مما 
أدى لقتل 5 شــهداء، وجرح واعتقال المئات، 
الســلطات أقدمــت  المنظمــة أن  وأوضحــت  
فقــط  يوميــن  مــرور  بعــد  الخطــوة  هــذه  علــى 
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كــم البحرين حمد  علــى اللقــاء الذي جمــع حا
آل خليفــة بالرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
فــي الريــاض واعتبــرت ان هــذا التوقيت ليس 

»صدفة«.

وبتاريــخ 25 مايــو 2017 دعــت هيومــن رايتس 
فيرســت إدارة ترامب إلــى إدانة أعمال القوات 
الخليفيــة التــي هاجمــت متظاهريــن ســلميين 
فــي قرية الدراز، متســببة باستشــهاد 5 وإصابة 
واعتقــال المئــآت. وقــال المديــر فــي المنظمة 
برايــن دولي »إن غارة قوات األمن مثيرة للقلق 
للغاية« مضيفا أنه »من المثير لالنزعاج بشــكل  
خــاص أن الغــارة تأتــي بعــد يوميــن فقــط مــن 
كد  لقــاء الرئيس ترامب ملــك البحرين والذي أ
لــه أنه لــن يكون هناك أي ضغــط على العالقة 
بيــن الواليــات المتحــدة والبحريــن« وأضــاف 
»أن هذه الهجمات األخيــرة على المتظاهرين 
اتخــذ  البحرينــي  النظــام  أن  تظهــر  الســلميين 
كإشــارة لتكثيف  كلمــات ترامــب للملــك حمــد 

قمعه دون خوف من اللوم«. 

و بتاريــخ 27 مايــو 2017 قالــت قناة فرانس 24 
فــي مقــال علــى موقعهــا إن »الّرئيــس ترامــب 
متهــم بإعطــاء الّضوء األخضر لملــك البحرين، 
الــذي التقــى بــه فــي الّريــاض، لتصعيــد القمــع 
ضد مواطنيه الّشــيعة«. وأضافت أن »العملية 
األمنيــة في الــّدراز حصلت بعد 48 ســاعة من 
قــاء فــي الّريــاض«، الفتــة إلــى أّن »الّرئيــس 

ّ
الل

األمريكــي  قــال أثنــاء التقــاط صــور لــه وللملك 

البحرينــي، إّنــه »ســيكون لدينــا عالقــة وثيقــة 
جــًدا، علــى المــدى الّطويــل. أنا أتطلــع لذلك. 

لدينا الكثير من األشياء المشتركة«.

وقــد أرســل 13 نائًبــا بريطانًيا وجماعــة حقوقية 
رســالة للخارجية البريطانية بتاريخ 6 أغسطس 
2017 رأوا فيهــا أن »صمــت مكتــب الخارجيــة 
والكومنولث البريطاني فيما يخص الحكم على 
الّناشــط مــن أجل حقــوق اإلنســان نبيل رجب 
»مروع« ، وقد تهربــت الخارجية البريطانية في 
ردهــا من تقديم رأي بشــأن األحــكام الصادرة 
على نبيل رجب، وقالت الرسالة بأن »الصمت 
البريطاني بخصــوص هذه القضية يتعارض مع 
دعم الخارجية البريطانية للمدافعين عن حقوق 
كل  اإلنســان في العالم« وقد وقع على الرسالة 
مــن منظمة المــادة 19، ومنظمــة إنجليش بن، 
والفدرالية الدولية لحقوق اإلنســان، ومؤسسة 
جيمي وايلز، ومنظمة القلم الدولي، ومراسلون 
لمناهضــة  العالميــة  والمنظمــة  حــدود،  بــال 
الّتعذيب باإلضافة إلى معهد البحرين للحقوق 
والديمقراطية وأمريكيون من أجل الديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان فــي البحرين، ومركــز الخليج 
لحقوق اإلنسان، والمركز األوروبي للّديمقراطية 
مــن  كل  عليهــا  وقــع  كمــا  اإلنســان،  وحقــوق 
النــواب جولــي وارد وتوم برايك والحقوقية ســو 

ويلمان ومدير دايتون بيرس غلين.

اإلدارتــان  عملــت  السياســي:  الصعيــد   -2
األمريكيــة البريطانيــة إلــى تحويــل األنظــار عــن 
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سبب الصراع في البحرين وجذوره السياسية، 
سياســي  نظــام  بيــن  أمنيــة  كأزمــة  وإظهــاره 
شــرعي وتشــكيالت إرهابية، فقد صّرح السفير 
البريطانــي لدى البحريــن بتاريخ 1 أبريل 2017م 
ســايمون مارتــن: »نحــن قلقــون ممــا تواجهــه 
البحريــن مــن اإلرهابيين، وقــد اتخذنــا موقفنا 
بشــأن ذلــك، وذلــك ال يقتصــر علــى البحريــن 
فقــط وإنمــا حتى علــى الدول المجــاورة، نحن 
أن  األمــن ويجــب  تهديــد  فــي   

ً
نواجــه تحديــا

 ألّن اإلرهاب ال صديق 
ً

نواجــه التحديات معــا
كما نرفض تهديدات إيران للبحرين ودول  له، 
الخليــج«، وصرح بذلك خــالل مؤتمر صحافي 
عقــد في مقر الســفارة بالعاصمة المنامة. وقال 
أيضــا: »نحــن قلقــون من مــا تواجهــه البحرين 
مــن اإلرهابيين وقد اتخذنا موقفنا بشــأن ذلك 
وذلــك ال يقتصر علــى البحرين فقط وإنما حتى 
على الدول المجــاورة، نحن نواجه تحدي في 
 

ً
تهديــد األمن ويجب أن نواجــه التحديات معا

ألن اإلرهاب سيقضى على الجميع«.

كما عمد وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس 
كتوبر 2017 إلى زج الملف البحراني  بتاريــخ 13 أ
التصعيــد األمريكــي الجديــد ضــد  فــي ســياق 
إيــران، وزعــم بــأن واشــنطن لن تســمح “بنقل 
كــن مثــل اليمن  األســلحة )مــن إيــران( إلــى أما
والبحريــن”، وذلــك في ســياق تصريح أدلى به 
إلى وســائل اإلعالم تعليقا على خطاب ترامب 
الذي أعلن فيه تصعيد الموقف من الجمهورية 

اإلسالمية وحلفائها.

وتســخير  السياســي،  التوظيــف  مــن  وكجــزء 
التشــريع األمريكــي مــن أجــل حمايــة الحليــف 
األمريكــي  الرئيــس  أصــدر  فقــد  الدكتاتــوري، 
دونالــد ترامــب بتاريــخ 17 مــارس 2017م قرارا 
تنفيذيا بإدراج القيادي في تيار الوفاء اإلسالمي 
فــي  آخــر  الســندي ومعــارض  الســّيد مرتضــى 
قائمــة اإلرهاب الدولــي، وأصــدرت الخارجية 
األمريكية بيانا شــرح فيه مســتلزمات هذا القرار 
األمريكي الرئاســي، وهي عزل هؤالء الناشطين 
كهم،  عن مجتمعهم، ومالحقــة ومصادرة أمال
ومنع المواطنين األمريكيين من التعامل المالي 
أو غيره معهم، وتســهيل مهام الوكاالت األمنية 
والقضائيــة األخــرى لتقــوم بمهامهــا في ســبيل 

اتخاذ إجراءاتها القانونية.

كبيرا من قبل وزارة  وقــد القى هذا القــرار ترحيبا 
الخارجيــة الخليفية، والصحف الموالية للنظام 
فــي البحريــن، ومــن قبــل أمانــة مجلــس دول 
التعــاون الخليجــي، وعكــس هــذا القــرار الغيــر 
مسبوق تصعيدا سياسيا وأمنيا ضد المعارضين 
الحمايــة  مســتوى  فــي  وارتفاعــا  البحارنــة، 
األمريكيــة التــي توفرها أمريــكا للنظــام الخليفي 
كمــت اإلدارة  الفاقــد للشــرعية. وقبــال فقــد حا
البريطانية المعارض البارز عبد الرؤوف الشايب 
بتهمــة العالقة مــع إرهابيين، وهــو يقضي اآلن 

حكما بالسجن 5 سنوات.



229

التقرير السياسي 2017

وفــي نفس اليــوم اجتمع وزير خارجية الســلطة 
الخليفيــة خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
الشــئون  لجنــة  برئيــس  واشــنطن  مدينــة  فــي 
إد  األميركــي  النــواب  مجلــس  فــي  الخارجيــة 
رويس. وخالل االجتماع، أشاد وزير الخارجية 
بمــا ســماه العالقــات التاريخيــة الوطيــدة بيــن 

البحرين والواليات المتحدة األميركية.

وفي بريطانيا قرر البرلمان البريطاني في ديسمبر 
منهــا  معارضــة  تنظيمــات   7 تصنيــف   2017
و»ســرايا  اهلل«  وعــد  و»ســرايا  األشــتر«  »ســرايا 

كمنظمات إرهابية.  المختار« 

األمريكي-البريطانــي  الجانبــان  ســعى  كمــا 
والخليفي لتعزيز »الدبلوماســية األمنية«، وهي 
إعطاء السلك الدبلوماسي األمريكي والبريطاني 
نفــوذا فــي القــرارت األمنيــة، فبتاريــخ 25 يوليو 
2017 رشح دونالد ترامب الدبلوماسي جاستين 
هيكــس ســيبيريل ســفيرا جديــدا فــي المنامــة 
فــي  الجديــد  والســفير  روبيــك.  لويليــام  خلفــا 
المنامة يحمل »خلفية األمنية واالستخباراتة«؛ 
ومن المرشــح أن يؤدي السفير الجديد “أدوارا 
أمنيــة فــي مواجهة الثــورة التي تشــهدها البالد 
 

ً
كثر من 7 سنوات”، وجاء تعيينه “متسقا منذ أ
مــع السياســة األمريكية الجديــدة التي ال تؤمن 
بحقــوق اإلنســان، وترّجــح المصالــح التجاريــة 
مــع األنظمــة القمعيــة علــى أي أمــر آخــر”، وهو 
مــا أفصــح عنــه ترامــب شــخصيا حينمــا التقــى 
كــَم الخليفــي حمد عيســى في الســعودية  الحا

خالل القمة األمريكية “اإلسالمية” في الرياض 
شهر مايو 2016. 

3- الدعم اللوجستي والتقني: ويظهر ذلك في 
حجــم التجهيــزات األمنيــة وبرامــج التجســس 
األمريكيــة  ادارتــان  زودتهــا  التــي  والتعقــب 
أقــام  والتوجــد  الخليفــي،  للنظــام  والبريطانيــة 
دقيقــة عن حجــم الدعــم اللوجســتي والدعم 
المالي الذي تحظى به وزارة الداخلية الخليفية 
كجهــاز األمن الوطني،  واألجهــزة المرتبطة بها، 
إال أن التالــي هــي أمثلــة غيــر حصريــة، فبتاريخ 
أس«  أتــش  »آي  موقــع  نقــل   2017 أبريــل   19
العســكري عن موقع فــرص التجــارة الفيدرالّية 
FBO التابع لحكومــة الواليات المّتحدة وجود 
إخطارين بتاريخّي 11 و12 أبريل 2017م ُيظهران 
طلــب البحرين 5 زوارق دورّية ســريعة للقوات 
 ،Mk V »كــي الخامــس البحريــة مــن نــوع »إم 
تســتلمها خالل العــام. وأظهرت بيانــات وكالة 
التعــاون األمني الدفاعــي األميركّية أّن البحرين 

طلبت زورقين في 2014م و 3 في 2016م.

وكانــت وكالــة أنبــاء البحريــن اليــوم المعارضة، 
ومقرهــا لندن، قد نشــرت بتاريخ 3 أغســطس 
2017 نــص مراســلة بين عضــو البرلمــان اللورد 
“بــول ســكرايفن” والخارجيــة البريطانيــة حول 
الدعــم  لتقديــم  الحكوميــة  التخصيصــات 
التقني األمني لســلطات البحرين. حيث أقرت 
الخارجيــة البريطانيــة بــأن المبالــغ المخصصــة 
للبحريــن للبرامج األمنية للســنة المالية 2016-
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وتــم  اســترليني  مليــون جنيــه  بلغــت 2  2017؛ 
اســتقطاعها مــن صنــدوق الصــراع واالســتقرار 
واألمــن، موضحــا بأنــه تــم صــرف 1.52 مليون 
جنيه استرليني منها. يذكر أن اللورد “سكرايفن” 
عضــو فــي مجلــس اللــوردات البريطانــي عــن 
حزب الديمقراطيين األحرار، وُعرف بمساءلته 
لحكومــة المحافظيــن عن مواقفهــا فيما يتعلق 

بالتطورات الجارية في البحرين. 

4- االستفادة من الخبرات والقدرات األجنبية: 
استطاع النظام أن يحصل على إمكانات تقنية 
ولوجستية وتدريب من داعميه، وعلى رأسهم 
األدارتــان األمريكيــة والبريطانيــة، وتمثــل ذلك 

في:

غــرف 	  فــي  األجانــب  الخبــراء  مشــاركة 
التحقيــق  عمليــات  وإدارة  العمليــات، 

والتعقب.

علــى 	  والتعقــب  التجســس  برامــج  توفيــر 
اإلنترنت واالتصاالت الصوتية.

االعتمــاد على التواجد العســكري األجنبي 	 
فــي الميــاه اإلقليميــة لتوفيــر شــبكة حماية 
للحــدود البحريــة. فبتاريــخ 17 أغســطس 
كشــف موقــع “ســتارز أنــد ســترايبز”   2017
لقاعــدة  األمريكيــة  البحريــة  تكليــف  عــن 
بحريــة متنقلة جديدة فــي المياه اإلقليمية 
للبحريــن. وبّيــن الموقــع أن قاعــدة بحرية 
»الماريــن«  اســم  تحمــل  عائمــة  جديــدة 

بدأت مهامها في البحرين. 

الخطــوات األمريكيــة والبريطانيــة المذكــورة لها 
دالالت عميقة، وبينها أن رعاة النظام الخليفي 
كمــا صّرحــوا مــن تصاعــد الثورة  قلقــون فعــال، 
والمقاومة ضد النظام الخليفي، الذي أصبحت 
واالقتصاديــة  السياســية  األزمــات  بــه  تحيــط 
واألمنيــة، وأنهم يخشــون على مصالحهم التي 
ســتتضّرر عندمــا يحصــل شــعب البحرين على 
حقه في إدارة بالده بشــكل ديمقراطي، حيث 
تتعــارض مصالــح الشــعوب الحرة مــع مصالح 

الدول االستعمارية والعدائية.

األمريكيــة  والخطــوات  القــرارات  حيثيــات 
والبريطانيــة تكشــف، وبشــكل علنــي فاضــح، 
العــداء لشــعب البحريــن ومطالبــه، واالنحيــاز 
القــرارات  تطــال  أن  واليســتبعد  للدكتاتوريــة، 
كل أطيــاف  األمريكيــة والبريطانيــة وخطواتهمــا 
المعارضة، ولكل مْن يتجاوز الخطوط األمريكية 
الحمراء مســتقباًل، بل قد تم ذلك بالفعل، وما 
كمــة أميــن عام جمعية الوفــاق بتهم تصل  محا
عقوبتهــا لإلعدام ســوى إجــراء أمريكي وبضوء 

أخضر من رعاة النظام وحماته السياسيين.

اإلدارتيــن  دور  حــول  الشــعبي  االنطبــاع  كان 
البريطانية واألمريكية في قمع الشعب البحراني 
كثر حدة خالل الســنة، حيث خرجت العديد  أ
مــن التظاهــرات المناوئــة لهمــا، والتــي جــرى 
فيهمــا ســحق أعــالم الدولتين تحــت األقدام، 
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وتحميلهمــا مســؤولية القمــع والقتــل، وكذلــك 
تصاعــدت المشــاعر العدائيــة ضــد الدولتيــن 
بســبب دعمهما للكيان الصهيوني، وتصريحي 
ترامــب »بدعــم النظــام، وعــدم أولويــة حقوق 
اإلنسان«، و »العزم على نقل السفارة األمريكية 

للقدس«.

الفراغ االستراتيجي للنظام
في ظل الواقع السياســي واالقتصادي واألمني 
الدوليــة  التقاريــر  توثقــه  والــذي  والحقوقــي، 
المحايــدة باألرقام، فإنه من الواضح أن النظام 
أو  سياســية  شــرعية  علــى  اليســتند  الخليفــي 
شــعبية في حكمه، وما عمل عليه من شــرعية 
شــكلية مــن خــالل دســتور 1972م، ودســتور 
2002م قد تالشــى، حيث اليوم اليوجد دستور 
عقدي وال دستور يمثل إرادة الشعب، والتوجد 
هيئــات منتخبة بشــكل حــر وعــادل، واليوجد 
ممثــل حقيقــي للنــاس فــي العمليــة السياســية 
المشــوهة و القائمــة، واليوجــد أي مصــدر من 
مصادر الشــرعية يمكن أن يســتند عليه النظام 
فــي حكــم النــاس، ســوى لغــة القهــر والقبضــة 
الدكتاتورية، وبحكم األمر الواقع فقط، وانتهت 
كل مظاهر وأشــكال الخداع لما  بشــكل عملــي 
كان يســمى بعهــد اإلصــالح، واأليــام الجميلــة 
التــي لــم تأتــي، ولــن تأتــي تحــت ظــل النظــام 

البدوي الدكتاتوري!

كمــا أن الواقــع االقتصادي للبحريــن يعمق من 

أزمة شرعية النظام وصالحيته للحكم والبقاء، 
كل االجتماعية  كمــا يخلــق العديــد مــن المشــا
والسياســية واألمنية فــي ظل تنامــي المعارضة 
للنظام بين أوساط الشرائح المعارضة والموالية 
علــى  النظــام  اعتمــاد  أن  كمــا  ســواء،  كحــد 
سياســة اســتجداء المــال، والتبعيــة السياســية 
واالقتصاديــة للســعودية واإلمــارات قــد حطم 
ســيادة الدولة، وجعــل القرار السياســي للنظام 
أصبحــوا  والذيــن  الداعميــن،  بيــد  والحكــم 
يقررون سياسات النظام الداخلية والخارجية.

وعلــى الصعيــد األمنــي فالتطــورات الداخليــة 
والخارجيــة تنــذر بالمزيــد من الســيولة األمنية، 
ممــا حــدا برئيــس الــوزراء الخليفــي بالتصريــح 
فــي تاريــخ 19 مــارس 2017 بــأن البحريــن تمــر 
اعتياديــة،  غيــر  واقتصاديــة  أمنيــة  بتحديــات 
وهــو اعتــراف نــادر، يكشــف عمق األزمــة التي 
يعيشــها النظام جراء الوضع السياســي واألمني 
النظــام  دأب  حيــث  الداخلــي،  واإلقتصــادي 
مــرارا فــي الماضــي علــى تجاهــل التحديــات، 
مدعّيــا الســيطرة علــى األمــور، وذلــك لطمأنــة 
الجبهة الداخلية له، ولجذب رؤوس األموال.

وتبعــا لذلك فالنظام الخليفي اليــرى طريقا غير 
التبعية الكاملة آلل ســعود واإلدارتين األمريكية 
والبريطانيــة، وتســليمهم مقاليــد الهيمنــة علــى 
شؤون الدولة السياسية واالقتصادية واألمنية، 
بالفعــل  وهــو  وسياســاته،  مصيــره  اليقــرر  فهــو 
يعيش فراغا استراتيجيا، وشلال في القدرة على 
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اتخاذ القرارات السيادية.

ومــن المرشــح أن يفشــل الخليفيــون فــي إنقاذ 
كســب حتــى الشــرعية الصوريــة،  اإلقتصــاد، و 
وتعزيز أمنهم الداخلي والخارجي ضد تطورات 
الــذي  األمــن  مفهــوم  والخــارج، ألن  الداخــل 
اليفهمــه الخليفيــون جيــدا هــو أبعد مــن برامج 
كشــف الخاليا المســلحة،  القمع، والنجاح في 
فاألمن اليتحقق بعيدا عن »األمن السياسي«، 
والمتمثــل فــي نظــام سياســي شــرعي يحتضنه 
الشــعب ويدافــع عنــه، والحفــاظ علــى الكيان 
السياســي الشــرعي للدولة، وال يمكــن تحقيقه 
بعيــدا عن مقهــوم »األمن االقتصــادي« بخلق 
قــدرة  علــى  وبالحفــاظ  اإلنتاجــي،  االقتصــاد 
كتفاء  الدولة على تنمية االقتصاد الوطني، واال
كافــة االحتياجــات  الذاتــي، فضــاًل عــن توفيــر 
وحمايــة  للمواطنيــن،  الضروريــة  والخدمــات 
وغيــره،  الغــالء  ضــد  اإلقتصاديــة  مصالحهــم 
كمــا اليمكن  وتحقيــق الرفاهيــة ورغد العيش، 
»األمــن  عــن  بعيــدا  للدولــة  األمــن  تحقيــق 
االجتماعي«، وتماسك المجتمع وحفظ هويته 
ضــد مخططات التجنيــس والتغريب الهدامة، 
الــذي  االســتباقي«،  الوقائــي  »األمــن  فنظريــة 
سيفشــل  النظــام  داخليــة  وزارة  عنــه  أعلنــت 
قطعــا فــي تحقيق األمن في ظــل انهدام فرص 
الشــعب  بيــن  السياســي  والحــل  التعايــش 
والنظام، واتجاه األمور للحســم، وانتشــار ثقافة 
المقاومــة والتضحية، ونشــوء جيــل جديد من 

المناضليــن والمقاوميــن مــن رحــم المعانــات 
قــوة  لوســائل  الشــعب  وامتــالك  الشــعبية، 
جديــدة، منهــا المعرفــة والحكمــة والــألدوات 
النظــام  مــع  األمنــي  الصــراع  إلدارة  الالزمــة 

الخليفي المرتكب لكل جريمة وجريرة.

المشروع المعارض
الحقيقــة الثابته هــي أن المعارضة في البحرين 
بالمشــروع  ماســمي  بدايــة  انقســاما  شــهدت 
األصالحــي فــي العــام 2000 ميالديــة، واســتمر 
هذا اإلنقسام إلى يومنا هذا، والحقيقة األخرى 
هــي غيــاب المشــاريع السياســية العمليــة على 
األرض، ســواء الخاصــة باألحــزاب والحركات، 
أو تلــك المشــاريع والبرامــج السياســية العابــرة 
يرجــع ألســباب جوهريــة  للتوجهــات، وذلــك 
منهــا تعدد الخلفيات الفكريــة العميقة، وتعدد 
مناهج العمل السياســي، واختــالف القناعات 
حول األســاليب الميدانية الناجعــة، والتنافس 
المعنــوي  الدعــم  ضعــف  وكذلــك  الحزبــي، 
واللوجســتي لهكــذا مشــاريع، وغيــاب التوجيه 

القيادي.

المشــهد  فــي  المتغيــرات  الكثيــر مــن  حدثــت 
هــذه  أهــم  مــن  و  البحريــن،  فــي  السياســي 
المتغيــرات ضمور الصوت و التمثيل السياســي 
لثــورة 14 فبرايــر، و ذلــك بســبب ســجن قــادة 
الثــورة و الحصــار علــى خطابهــم السياســي، و 
ســجن رمــوز مهمــة فــي المعارضــة السياســية 
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و  الرســمية،  الجمعيــات  إغــالق  و  الرســمية، 
تعطيل نشاطها.

قــوى  حققتهــا  التــي  النجاحــات  اليلغــي  هــذا 
المعارضــة  قــوى  حققــت  فقــد  المعارضــة، 

نجاحات منها:

كشــف أزمــات النظام الثــالث: السياســية . 1
كفائة النظام  واالقتصادية واألمنية، وعدم 

كل االسترايجية للوطن. لحل المشا

اســتطاعت المقاومة فــي البحرين تحقيق . 2
الوضــع  تعقيــد  وأهمهــا  إنجــازات،  عــدة 
األمني أمام النظــام، وخلق بيئة اقتصادية 
ضاغطــة علــى عليــه، واســتنزاف قدراتــه 
رعــت   2017 مايــو   19 فبتاريــخ  الماليــة، 
بريطانيــا اجتماعا أمنيا ضــم “المختصين” 
مجلــس  بــدول  المتفجــرات  مجــال  فــي 
التعــاون الخليجــي، وهــو االجتمــاع الــذي 
جاء تنفيذا لقرار صدر عن القمة الخليجية 
التــي ُعقــدت فــي المنامــة بحضــور رئيس 
وخــالل  مــاي.  تيريــزا  البريطانيــة  الــوزراء 
االجتمــاع اعتــرف الحســن بمقتــل 20 مــن 
 3300 وإصابــة  والمرتزقــة  النظــام  قــوات 
فــي  مشــاركتهم  خــالل  بجــروح  آخريــن 
مــن  واالحتجاجــات،  التظاهــرات  قمــع 
بينهــم )185( مرتــزق أصيــب بعجــز دائم، 
إلــى جانــب تضــرر العشــرات مــن مركبــات 
المرتزقــة، وذلك في الفتــرة منذ العام 2011 

االســتخدام  أن  كمــا   .2017 مايــو  وحتــى 
أعــاد  قــد  للمقاومــة  والتكتيكــي  الحكيــم 
الحسابات الدولية واهتمام القوى الكبرى 
لما يدور داخل البحرين، بشكل عام، وفي 
داخــل االجتماعات واللقــاءات الخاصة، 
وحجــم التقاريــر السياســية واألمنية وعدد 
المنــاورات واللقــاءات األمنية والسياســية 
في الشــأن الخاص بالبحرين شهد ارتفاعا 

ملحوظا خالل العام 2017.

إبقــاء الحــراك الميدانــي والتظاهــرات فــي . 3
ممــا  الثــورة،  مــن  الســابع  للعــام  الشــارع 
يعتبــر عالمــة فارقــة، بلحــاظ حجــم القمع 

والمالحقة االستخباراتية.

كات وجرائــم حقوق . 4 كشــف حجــم االنتهــا
اإلنســان التي يقترفها النظام الخليفي أمام 
الــرأي العــام الدولــي وممثلــي الــدول فــي 
مجلس حقوق اإلنســان، فقد شــهد العام 
مجلــس  اعتمدهــا  توصيــة   175 2017م 
حقــوق اإلنســان ضــد النظــام الخليفــي، و 
82 دولــة انتقــدت وضــع حقوق اإلنســان 
الدوريــة  المرافعــة  خــالل  البحريــن  فــي 
لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

إال أنه يؤخذ على قوى المعارضة أنها لم تقدم 
البديــل العملــي للنظــام الخليفــي أو الحكومة، 
ســواء في تشــكيالت المعارضة أو في محتوى 
كما أنها لــم تهتم بالملفات  برامجهــا وخطابها، 
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االســتراتيجية للعمــل المعارض بشــكل حرفي، 
مما عّوم خطابها وأفقدها بعض مصادر قوتها، 
وأنشــئ فراغا فــي التصــدي والعمل السياســي 
المعارض. وفي الوقت الذي حققت فيه قوى 
المعارضة نجاحات نسبية إال أن ذلك اليمكن 
أن يصمد أمام مرحلة االستحقاقات السياسية 

مستقبال.

مطلــوب،  الحقوقيــة  بالمنظومــة  فاالهتمــام 
ولكــن »في إطار الحدود التي تملك التأثير فيها 
علــى األحــداث«، حيــث أن هنــاك اهتــزاز في 
منظومة العمل الحقوقي العالمي، وشيوع نفاق 
بيــن العديد من الدول وازدواجية بين ما تعلنه 
الدول ومندوبوها في مجلس حقوق اإلنسان، 
وبين العالقات السياسية مع األنظمة القمعية، 
وخاصة فــي الخليج؛ ففي الوقت نفســه الذي 
ضــد  األلمانــي  المنــدوب  فيــه  يتحــدث  كان 
كات في البحرين، فإن رئيســة الحكومة  االنتها
كانت تزور الســعودية،  األلمانيــة أنجيال ميــركل 
فــي  كات  واالنتهــا القمــع  حاميــة  تعــد  التــي 
البحرين والمنطقة العربية. والعمل في ميادين 
المقاومــة والتظاهــر واإلعالم وحقوق اإلنســان 
أمــر مهــم، ولكن ينبغي أن يكــون ضمن برنامج 
لغاياتهــا  الجهــود  هــذه  كل  يوصــل  سياســي 
العمــل  اســتثمار  فاليمكــن  واســتحقاقاتها. 
المقاوم والميداني بشــكل جيد دون أن يكون 
هنــاك جبهــة سياســية تحرريــة ونضاليــة تمثــل 

تطلعات شعب البحرين بصدق وشفافية. 

وهنــا ينبغــي أن تكــون أذرع العمــل المعــارض 
كلهــا حاضــرة فــي ســاحة الصــراع،  والنضالــي 

ونعني بها:

العمل المقاوم. 1

الشــعبي . 2 االحتجاجــي  الميدانــي  العمــل 
والثوري

العمل السياسي. 3

العمل اإلعالمي. 4

العمل الحقوقي. 5

ولذلــك هناك حاجــة »للعمل السياســي الذي 
بالتزامــن  الخليفييــن«،  يضغــط علــى داعمــي 
مــع عمــل األذرع األخــرى، والتــي يجــب علــى 
المعارضة السياسية استثمار إنجازاتها، حتى ال 
تذهب دون أي فائدة، فيجب أن يكون هناك 
مشــروع سياسي ذو مغزى، ومبادرات سياسية 
للعمــل  ســيكون  ذلــك  وحيــن  األرض،  علــى 
الحقوقــي  والعمــل  االحتجاجــات  أو  المقــاوم 

وغيره آثارا عملية على قضية شعب البحرين.

نتيجــة لألجــواء األمنيــة الضاغطــة فــي داخــل 
البحريــن فيمكــن للبحارنــة فــي بــالد المهجــر 
أن يكونــوا عصب المشــروع السياســي الجديد 
البحرانييــن  صفــوف  رص  وإن  للمعارضــة، 
فــي الخارج ضــرورة لتحويل محنــة اللجوء الى 
عامــل للوحــدة السياســية والتمثيــل السياســي 
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ومســاعدة الحراك الشعبي سياسيا واقتصاديا، 
لتغييــر  الخــارج  مــن  سياســي  ضغــط  وبلــورة 

سياسات الجهات الداعمة للنظام.

مــن  اي  وفــق  المنشــود،  التغييــر  أســاس  إن 
قــوى  تالحــم  يتطلــب  المعارضــة،  ســقوف 
المعارضــة وإبــراز جبهة عريضــة للعالم، وبوتقة 
تنصهر فيها جهود المخلصين من ابناء الوطن. 
كان تشــكيل الجبهــة فــي داخــل الوطــن  واذا 
غيــر ممكنــة فــي الوقــت الحاضــر فــان فصائل 
المعارضة خارج البالد قادرة على اعادة لملمة 
شــملها لكــي تظهــر للعالــم قــدرة الشــعب على 
توفيــر بديــل للحكــم الخليفي يحقــق امن البلد 
واســتقرارها ويقود شــعبها نحو المســتقبل على 

طريق البناء والعطاء والنضال.

يهدف المشــروع السياســي المقترح إلى تمثيل 
الشــعب خــارج الوطــن، بحيــث يفعــل العمــل 
الدبلوماســي، ويتواصــل مــع الــدول والجهات 
القانــون  و  يتناســب  بمــا  الدوليــة  السياســية 
الدولــي، ويعمــل وفــق آليــات األمــم المتحــدة 
للحصــول على اعتــراف دولي بقضية الشــعب 
وحقــه فــي تقرير مصيــره واختيــار النظــام الذي 
يريــده، و يعتمــد اســتراتيجية وطنيــة و شــعبية 
و  الدكتاتوريــة  و  العبوديــة  مــن  الوطــن  لتحريــر 

الفساد.

كمــا ينبغي ان ينســجم المشــروع السياســي مع 
كافــة الجهــات المعارضة فــي البحرين،  عمــل 

الطاقــات  جميــع  مــن  لالســتفادة  ويســعى 
فــي  حاضــرة  لتكــون  الشــعب،  قضيــة  لدعــم 
المحافــل الدولية والمؤتمرات والفعاليات التي 
تقيمهــا االمــم المتحــدة: الحقوقية والسياســية 
العمــل  يســتثمر  أن  يجــب  كمــا  واالغاثيــة. 
واإلعالمــي  الحقوقــي  و  والمقــاوم  الميدانــي 
لتحقيــق أهــداف ومكاســب سياســية لصالــح 
قضية شعب البحرين، لكي التضيع االنجازات 
ومصادر القوة من دون تحصيل ثمار سياسية.

عندما تنجح قــوى المعارضة في إطالق هكذا 
مشــروع سياسي، فمن شأن ذلك تحقيق عدة 

ثمار استراتيجية، وأهمها:

خلــق واقع جديد أمــام المجتمع الدولي و 	 
اإلقليمــي، يتمثــل فــي وجود بديــل عملي 
عــن النظــام الخليفي، ذو مشــروع متكامل 

و واضح المعالم.

توجيه رسالة سياسية و عملية واضحة إلى 	 
النظام و أعوانه و من يحميه سياسيا بوجود 

خطة عملية إلسقاط النظام سياسيا.

بوجــود 	  البحريــن  لشــعب  رســالة  توجيــه 
برنامج سياســي جاد بــروح و دماء جديدة 
لتحقيق مطالب الشــعب جديــر بأن يلتفوا 

حوله و يحتضنوه.

تعزيــز ثقــة الناس فــي المعارضة من خالل 	 
كل الدولــة و الحكــم،  طــرح حلــول لمشــا
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ممــا ســيترجم الحقــا علــى شــكل أدبيــات 
للمشــروع  مناصــرة  شــعبية  فعاليــات  و 
السياســي و شــخوصه السياســية، و تفعيل 
التواصل و التعاطي بين الناس و المشــروع 

السياسي.

إشــغال النظــام و مــن يحميــه بالدفاع عن 	 
الدفــع  موقــع  مــن  االنتقــال  و  أنفســهم، 
وردة الفعــل إلى مرحلة الهجــوم والمبادرة 
والفعــل االســتباقي فــي العمــل المعارض، 
مما يــؤدي لتغييــر قواعد اللعبة السياســية 

مع النظام.



التقرير 
اإلقتصادي 
2017
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مقدمة
كل بنيوية  يعاني االقتصاد في البحرين من مشا
حادة، حيث اليوجد نموذج اقتصادي واضح 
كمــا يفتقد االقتصــاد المحلي  للبنــاء والتنميــة، 
آلليــات الرقابة والمحاســبة، ممــا يصعب على 
المراقبيــن والمحلييــن مهمــة قيــاس التدهــور 
أو الفســاد أو الفشــل بشــكل دقيــق، لكن ذلك 
لــم يمنــع مــن أن يعتــرف النظــام نفســه بحجم 
التقاريــر  بــل إن جميــع  مشــكلته االقتصاديــة، 
االقتصاديــة و المالية من الهيئات والمنظمات 
الدوليــة ذات الشــأن قد دقت ناقــوس الخطر 
خبــراء  عــّد  حتــى  المحلــي،  االقتصــاد  بشــأن 
اقتصاديــون البحريــن بأنهــا في طريقهــا للحالة 
اليونانيــة، وإن مــا يمنــع الســقوط فــي الهوة هو 
الســعودية  مثــل  دول  مــن  الماليــة  اإلعانــات 

واإلمارات.

وربــط  التقشــف  عــام   2016 عــام  كان  فــإذا 
الحزمة، فعام 2017 هو عام الكساد والضرائب 
وعجــز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها للمواطنين، 
ففــي مطلــع العــام 2016، وتحديــدا فــي 4 يناير 
2016 أعلنــت الحكومــة عــن رفــع الدعــم عــن 
المــاء والكهربــاء. وبعــد أيــام صــدر قــرار ســريع 
برفــع أســعار البنزيــن، بواقــع زيــادة وصلت إلى 
نســبة 60 %  للممتــاز، وزيــادة بنســبة 56.25 % 

للجيد. 

موجــة رفع الدعــم تواصلت في األشــهر التالية 
مبلــغ  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  فرضــت  حيــث 

كرســوم إداريــة ثابتــة علــى   »
ً

»ديناريــن شــهريا
جميــع المشــتركين، فيمــا أعلنــت مطلــع شــهر 
مــارس 2016، بتطبيق التعرفة الجديدة. حيث 
تغيرت األســعار بالنســبة للقطاعــات الصناعّية 
كما أن تداعيات  والتجارّية والسّكان األجانب، 
رفع الدعــم عن البنزين والكهربــاء امتد تأثيرها 
لتشــمل قطاعات الغذاء والمواصالت وغيرها 
من القطاعات التي رفعت من أســعار خدماتها 

كلفة التشغيل.  ومنتجاتها تماشيا مع ازدياد 

لكن سياسة التقشف لم تطل امتيازات الوزراء؛ 
إذ قامت الحكومة بتحديث أســطول ســيارات 
الـ«بــي إم دبليــو« الخاّصــة بالــوزراء. وكان قــرار 
حكومة البحرين ببناء جامعة تمريض في العام 
2016 باســم الملــك في »إســالم أباد« مناســبة 
الشــعبي. ولــم  الســخط  النطــالق موجــة مــن 
تشمل سياســة التقشف نفقات البرامج األمنية 
كشــف تقرير صادر  والقمعيــة فــي البحريــن، إذ 
عــن مؤسســة جينــز البريطانيــة للمعلومات في 
يوليــو/ تمــوز 2016، أن البحريــن زادت إنفاقهــا 
كثــر مــن الضعف  ح إلــى أ

ّ
علــى معــّدات التســل

خالل عام 2016.

بلــغ الوضــع االقتصــادي فــي البحريــن خــالل 
العــام 2017 حدا ال يمكــن تجاهله، فبتاريخ 19 
مــارس 2017 صّرح رئيس الــوزراء الخليفي بأن 
البحريــن تمــر بتحديــات أمنيــة واقتصادية غير 
اعتياديــة، وهــو اعتراف نادر بعمــق األزمة التي 
يعيشــها النظام جراء الوضع السياســي واألمني 
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النظــام  دأب  حيــث  الداخلــي،  واإلقتصــادي 
مــرارا فــي الماضــي علــى تجاهــل التحديــات، 
مدعّيــا التمتــع باقتصاد قــوي، والســيطرة على 
األمــور، وذلــك لطمأنــة الجبهــة الداخليــة لــه، 

ولجذب رؤوس األموال.

اقتصــاد  بانورامــا  الملــف  هــذا  يســتعرض 
البحرين خالل العام 2017، متضمنا:

الواقع االقتصادي:. 1

عجز الموازنة	 
الدين العام استنزاف مركب	 
فوائد الدين العام	 

جذور المشكلة االقتصادية:. 2

اقتصاد ريعي نفطي وخدماتي	 
الفساد وسوء اإلدارة وهدر المال العام	 
مــوارد 	  طــرح  فــي  للشــفافية  غيــاب 

ومصارف الميزانية
افتقاد األولويات	 
التبعية السياسية واالقتصادية	 

التداعيات واآلثار:. 3

واإلدارات 	  الــوزارات  عــدد  تقليــص 
والهيئات الحكومية

فرض الضرائب والرسوم	 

تقليــص الدعــم الحكومــي المســتحق 	 
للمواطنين

عجز الدولة عن اإليفاء بالتزاماتها	 
علــى 	  الخــاص  القطــاع  قــدرة  عــدم 

اإليفاء بالتزاماته
تراجع الموقع المالي وتصنيف االئتمان	 
األجنبيــة 	  العملــة  احتيــاط  انخفــاض 

ونزوح رؤوس األموال
احتمال انخفاض قيمة العملة	 

نظرة نحو المستقبل. 4
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الواقع االقتصادي

: عجز الموازنة العامة
ً
أوال

أوردت الرقام الرسمية لموازنة الدولة 2.2 مليار 
كإيرادات للعام 2017، ويقابلها 3.6 مليار  دينار 
كمصروفــات، مما يعني عجزا بمقدار 1.4  دينار 
مليــار دينار، وقد وضعت الموازنة على أســاس 
فيــه  تعتمــد  وقــت  فــي  للبرميــل،  دوالًرا   55
البحرين على اإليرادات النفطية بنســبة تقارب 
الـــ 90%، مــع فشــل الحكومــة في تنويــع مصادر 
بعــد تأخــر دام  الدخــل، واضطــرت الحكومــة 
3 أشــهر علــى إصــدار الموازنــة تضمنــت عجــًزا 
كبيــرا رفــع الديــن العــام بنســبة قياســية.  ماليــا 
وكانت مســودة الموازنة قد تأخرت عدة أشــهر 
بســبب صعوبة الموازنة بين تطبيق السياسات 
والضغــوط  الجديــدة  الماليــة  و  االقتصاديــة 
السياســية لإلنفــاق االجتماعــي والحاجــة إلــى 

االستثمار في النمو االقتصادي.

ثانيا: الدين العام  استنزاف مرّكب
لتمويــل العجز في الموازنــة لجأت الدولة لعدة 
وفــرض  العــام  الديــن  زيــادة  منهــا  إجــراءات 
سلســلة مــن الضرائــب و التخلي عــن التزاماتها 
الخدميــة والمشــاريع االنمائيــة. تمــول الدولــة 
الســندات  إصــدار  خــالل  مــن  العــام  الديــن 
التقليدية والدولية، فمثال فقد لجأت الحكومة 
إلــى سلســلة مــن إصــدار الســندات التقليدية، 

بدايتها مطلع العام 2017 بقيمة مليار دوالر.

العــام 2017 أظهــرت بيانــات  فقبــل منتصــف 
بلــغ  البحريــن  فــي  العــام  الديــن  أن  حكوميــة 
مستويات تاريخية، وأشارت البيانات الصادرة 
عــن مصرف البحريــن المركزي، إلــى أن الدين 
العــام ارتفع إلى 8.95 مليــار دينار )23.7 مليار 
دوالر( فــي مــارس مقارنــة ب 7.3 مليــار دينــار 
)19.3 مليــار دوالر( فــي ذات الشــهر مــن العام 
2016. وبتاريــخ 10 مايــو 2017 ذكــرت بيانــات 

رسم بياني: اإليرادات والمصروفات، وتوزيع موارد الصرف »من موقع وزارة المالية في البحرين«
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إلــى  وصــل  العــام  الديــن  أن  المركــزي  البنــك 
مستويات قياسية عند 8.5 مليار دينار.

وتتابعــت عمليــة إصــدار الديون بشــكل حاد، 
كشــف تقرير لوكالة  فبتاريخ 8 أغســطس 2017 
“رويتــرز” أن حكومــة البحرين اســتأجرت عدة 
بنــوك إلصــدار ســندات دوليــة. وأشــار التقريــر 
 Citi ,jp و BNP مــن مصــرف ٍ

ّ
كل إلــى تكليــف 

Morgan إلبــرام الصفقــة باالشــتراك مــع بنــك 
الوطنــي.  البحريــن  الدولــي ومصــرف  الخليــج 
للبنــك  تقريــر  أظهــر   2017 كتوبــر  أ  8 وبتاريــخ 
المركزي في البحرين ارتفاع الدين العام للدولة 
إلى 9.1 مليار دينار بحريني، مقارنة بسبعة مليار 
دينــار بحرينــي »7 مليــار دينار بحرينــي« مقارنة 
بالعام الماضي في الوقت نفسه، بنسبة تشكل 
76% من الناتج المحلي اإلجمالي للعام 2016، 

والبالــغ نحــو 11.70 مليار دينار، مما أشــر لفشــل 
سياسة التقشف و فرض الضرائب.

هــذا وقد تجاوز الدين العــام حاجز 10 مليارات 
دينار )26.5 مليار دوالر( في نهاية العام 2017. 
ويعتبــر مســتوى الدين الحالي، هــو األعلى في 
تاريــخ البالد، وكان يبلغ في العام 2007 حوالي 

616.6 مليون دينار )1.6 مليار دوالر(.

ثالثا: فوائد على الدين العام
التصرف الديــون المترتبة على الدولة المنهكة 
الغالــب علــى مشــاريع ومــوارد  فــي  اقتصاديــا 
إنمائيــة أو ذات مــردود علــى إيــرادات الدولة، 
ومــن جهــة أخــرى فهي تســتتبع فوائــد تضاف 
على التزامــات الدولة للجهــات الدائنة، فمثال 
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دفعت حكومة البحرين نحو 395 مليون دينار 
كفوائد إلى  كثــر من مليار دوالر( العــام 2016،  )أ
البنــوك المقرضــة، وارتفعت الفائدة  -حســب 
بيانــات وزارة الماليــة- إلــى نصــف مليــار دينار 

تقريبا بنهاية العام 2017. 

كيف  هذا والتملــك الدولة إجابة واضحة حول 
كمــا أن تصنيــف  ســتدفع التزاماتهــا للدائنيــن، 
وكاالت التصنيــف االئتمانــي لالقتصاد المحلي 
بدرجــة BB - ســيصعب من قــدرة الدولة على 
إصدار المزيد من الديون، وسيضع حدا لها، كما 
سيصعب من شروطها، وسيرفع من سعر الفائدة 

التي ستضيف ثقال إضافيا  على موازنة الدولة. 

جذور المشكلة االقتصادية

: اقتصاد ريعي نفطي وخدماتي
ً
أوال

يعتقــد بعض المحللين االقتصاديين -بشــكل 
خاطــئ- بــان مشــكلة البحرين تكمن فــي أنها 
ليســت دولة نفطية مثل دول الخليج األخرى، 
حيث ال يتجاوز إنتاجها اليومي 200 ألف برميل، 
حيــث تنتــج نحو 150 ألــف برميل مــن حقل أبو 
ســعفة المشــترك مع الســعودية، ونحو 50 ألف 
برميــل مــن حقل البحريــن. ويعتقد هــؤالء بأن 
مشــكلة  يحــل  أن  يمكــن  النفــط  ســعر  ارتفــاع 
هــو  المشــكلة  أســاس  أن  إال  العــام،  الديــن 
االعتمــاد الكلي القتصــاد البحرين على القطاع 
النفطــي والخدماتي، وعدم قــدرة الدولة على 
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إنشاء اقتصاد إنتاجي، في مجاالت عدة، منها 
صناعات الغذاء والدواء والزراعة، وغيرها، بل 
كل سياســات الدولــة االقتصاديــة منــذ  كانــت 
نشــوء النظــام السياســي الحديــث هــو تجاهل 
وتقليــص القطاعــات االقتصادية الكالســيكية 
كالزراعــة  البحريــن،  بهــا  تتمتــع  كانــت  التــي 

والصيد البحري.

كمــا أن ارتفــاع الديــن العــام لــه فقــط عالقــة 
أن  حيــث  النفــط،  أســعار  بانخفــاض  نســبية 
الديــن العام وجد في موازنــة الدولة منذ العام 
فــي  وكان  هــذا،  يومنــا  إلــى  ميالديــة،   1977
ارتفــاع نســبي، وأصبــح التصاعــد قياســيا منــذ 
العام 2008، وإن هناك أســباب جوهرية أخرى 
منها الحكم الشمولي واألزمة السياسية وبرامج 
القمــع وارتفاع المصروفات وعدم اولوية الكثير 
واســتئثار  الشــفافية،  وغيــاب  والفســاد  منهــا، 

كمة بموارد الدولة. العائلة الحا

ثانيا: الفساد وسوء اإلدارة وهدر المال العام
علــى صــدارة قائمــة امثلــة الهــدر العــام لموارد 
لدواويــن  الماليــة  المخصصــات  هــي  الدولــة 
كــم وولــي عهــد ورئيــس الــوزراء،  كل مــن الحا
والمخصصــات التــي تعينهــا الدولــة لمشــاريع 
كم، مثل مسابفة الفورمال 1 التي تعتبر  أبناء الحا
مشــروعا خاصــا لســلمان بــن حمد، ومســابقة 
الرجــل الحديــدي الــذي يعتبــر مشــروع خاصــا 
القتــال  ومســابقة   ، كــم-  الحا نجــل   - لناصــر 

الحــر، التــي تعتبر مشــروعا خاصــا لخالد -نجل 
أرقــام  التوجــد  المشــاريع  وهــذه  كــم-،  الحا
لمصارفهــا، وإيراداتهــا، وهــي مشــاريع دعائيــة 
حســابات  فــي  والتدخــل  األولــى،  بالدرجــة 

االقتصاد الوطني.

كما يذكر تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2016-
2017 أمثلة للفســاد وســوء اإلدارة والهدر العام 
فــي أروقة دوائر الدولــة، لكنه اليدخل المنطقة 
كمة ومخصصاتها  المحرمــة، وهي العائلــة الحا
ومصارفهــا، ومن بعــض األمثلة التي أوردها أن 
وزارة الماليــة تأخــرت في تســديد مســتحقات 
شركة أرامكو مقابل مشتريات الدولة من النفط 
دينــار  مليــون   722 فــي  تســبب  ممــا  الخــام، 
كفوائــد ديــون علــى الدولــة، وأن وزارة الصحة 
كديون  فشــلت فــي تحصيــل 13 مليــون دينــار 
لقاء الرعاية الصحية المستحقة للدفع من قبل 

كبريات الشركات.

كمــا بينــت األرقــام التــي تداولهــا تقريــر ديــوان 
كبيــرة مــن  أرقــام  الماليــة عــن غيــاب  الرقابــة 
إيــرادات بعــض دوائــر ومؤسســات الدولة عن 
الموازنــة العامة، فمثال أفاد تقرير ديوان الرقابة 
أن   )2017-2016( لعامــي  واإلداريــة  الماليــة 
الشــركة القابضــة للنفــط والغــاز لــم تقــم بتوريــد 
 56.4 والبالغــة  للدولــة  المســتحقة  العوائــد 

مليون دينار.  

الرقابــة  ديــوان  تقريــر  كان  وإن  األرقــام  هــذه 
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الماليــة يوردها لذر الرماد في العيون، واإليحاء 
بوجــود رقابــة ماليــة فاعلــة، إال أنهــا تأتــي فــي 
ســياق إلهــاء المراقبيــن واإلعــالم المعارض، و 
تغطــي علــى أرقــام الفســاد الفلكيــة الحقيقية، 
وعلــى الفاســدين الكبــار، مــن مســؤولي ورموز 

النظام السياسي و الدولة.   

ثالثا: غياب للشفافية في طرح موارد ومصارف 
الميزانية

الدولــة 2.2  الرســمية لموازنــة  أوردت األرقــام 
كإيرادات للعام 2017، ويقابلها 3.6  مليار دينار 
كمصروفات، مما يعني عجزا بمقدار  مليار دينار 
1.4 مليار دينار. هذه األرقام الرســمية التعكس 
الحقيقــة، حيــث يتجلــى غيــاب الشــفافية في 
طــرح مــوارد ومصــارف الميزانية العامــة للدولة 
مــن خــالل حجــب األرقــام الحقيقيــة للمــوارد 
والمصــارف، فمثــال اعتمــدت ميزانيــة الدولــة 
للســنتين 2017  و 2018 بســعر برميل النفط 55 
دوالرا، بينمــا ســعر البرميــل قد وصــل لفوق 60 
دوالر بدايــة العام 2018، وكذلك عدم تضمين 
»اإليــرادات الكاملة« لشــركات مملوكة للدولة 
مثــل »ممتلــكات البحرين القابضة«، والشــركة 
القابضــة للنفط والغاز ضمن إيــرادات الميزانية 
العامــة للدولــة. فواقعــا اليوجــد قانــون ينظــم 
عمــل مثــل هــذه الشــركات المملوكــة للدولــة، 
والتجــري عليهــا عمليات تدقيــق مالي ورقابي 

مهني ومحايد. 

الماليــة  اإلعانــات  إضافــة  أن  مــن  بالرغــم 
الخارجيــة إلــى موازنــة الدولــة يعتبــر إجــراء غير 
صحيــح مــن ناحية اقتصاديــة أو علميــة إال أن 
الدولــة قــد عملــت بذلــك، ولكنهــا لم تشــمل 
فالموازنــة  وشــفافية،  بوضــوح  األرقــام  جميــع 
العامــة للدولــة للســنتين 2017-2018 لم تضع 
الرقــم الحقيقــي لإلعانــات المقدمــة مــن دول 
مثــل الكويــت والســعودية واإلمــارات، ففــي ا 
مايــو 2016 أوردت الصجــف الكويتيــة، ومنهــا 
صحيفــة القبــس أن وزارة الماليــة الكويتيــة قد 
انتهــت مــن إجــراءات تحويــل مليــار دوالر إلى 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية؛ بهدف 
دفعها إلــى أربع دول: البحرين، ُعمان، األردن 
والمغــرب، بواقــع 250 مليون دوالر ســنويا لكل 
منها، وذلك في إطار الدفعات المستحقة على 
دولــة الكويــت بموجــب تعهدهــا بتمويل تلك 
الدول إلقامة مشــاريع، حسبما ذكرت صحيفة 

»القبس« الكويتية.

بينمــا اليوجــد ذكــر لذلــك فــي إعــالم النظــام 
الخليفي أو في جداوله المالية، وحتى الموازنة 
العامة للدولة للعامين 2017 و 2018 فقد ذكرت 
كإعانات مالية  28 مليون دينار فقط لكل ســنة 

من الخارج.

وكذلــك أظهــرت الحســابات الختاميــة للدولة 
للعــام 2016 أن الحكومــة اقترضــت 6 مليارات 
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العجــز  لتغطيــة  الفعليــة  حاجتهــا  فــوق  دينــار 
المالــي، دون أن تحــدد أوجــه صرفهــا. حيــث 
أنــه ومنــذ العــام 2000 وحتى العــام 2016 بلغت 
العجــوزات الماليــة 4 مليــارات دينــار فقــط في 
حيــن اقترضت الحكومــة في الفتــرة ذاتها نحو 
10 مليــارات دينار، ما يعنــي أن 6 مليارات دينار 
فاقت احتياجاتها الفعلية. واليوجد ذكر لموارد 

صرف الفارق وهو 6 مليارات دينار. 

هــذا فضــال عــن عــد وجــود أي شــيئ يذكر في 
الطائلــة  والمصــارف  النفقــات  عــن  الموازنــة 

كم وولي عهده. المخصصة لديواني الحا

رابعًا: افتقاد األولويات
يظهــر غيــاب األولويــات، أو عدم قــدرة الدولة 
علــى اإلنفاق وفق األولويات من خالل تضخم 

كية أو لســداد  اإلنفــاق علــى قطاعــات اســتهال
اإلنفــاق  إن  فمثــال  العــام،  الديــن  التزامــات 
العســكري تضخم منذ عــام 2003 وحتى 2018 
بمــا مقــداره 302%، خــالل 15 ســنة، مما يعني 
انفــاق نحــو 23 مليــار دوالر، أي ثلثــي الديــن 
العــام الــذي يبلــغ نحــو 35 مليــار دوالر، وقــد 
وصــل اإلنفــاق العســكري في 2017 بما نســبته 
15% تقريبــا مــن الناتــج المحلــي العــام للدولة، 

وإذا اضفنــا لذلــك فوائــد الديــن العــام والتــي 
ســتبلغ مايقــارب 15% مــن مصروفــات الدولة، 
كارثي، وهو أن فوائد الدين  فسنكون أمام رقم 
علــى  سيســتحوذ  العســكري  واإلنفــاق  العــام 
مايعــادل  الدولــة، وهــو  مــن مصروفــات   %30
مهمــة  قطاعــات  ألربــع  الدولــة  مصروفــات 
و  االقتصاديــة  والشــؤون  والشــباب  كالتعليــم 
اإلســكان، حيث ستستهلك على التوالي 11% و 
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2% و 12% و 3% من موازنة الدولة للعام 2018! 

هذا في وقت وصلت فيه البطالة بين الشباب 
إلــى نســبة 20%، حيــث ضربــت بنيــة القطــاع 
كبيرة بعد اســتقدام  العامــل في البحرين ضربة 
مئــات اآلالف من الخــارج لينافســوا أهل البلد 
كل شــيء، باإلضافــة لمئــات اآلالف مــن  فــي 
العســكري  الســلك  فــي  العامليــن  المجنســين 
واألمنــي، وهؤالء يحضون بمميــزات التحصل 

عليها القوى العاملة الوطنية.

خامسًا: التبعية السياسية واالقتصادية
واالقتصاديــة  السياســية  التبعيــة  جعلــت 
لمباشــر  بشــكل  معرضــا  البحرينــي  االقتصــاد 
للتقلبــات السياســية واالقتصاديــة، وتطــورات 
اليمــن  علــى  الحــرب  مثــل  المنطقــة  أزمــات 
وتطورات الداخل السعودي، فبتاريخ 8 نوفمبر 
2017 تراجعت سندات البحرين الدوالرية، مع 
اســتمرار هبوط األصول في أنحــاء المنطقة في 
أعقاب األزمة الداخلية في السعودية، وسجن 

كبار أبناء العائلة السعودية. العديد من 

 وأظهرت بيانات تومســون رويترز أن الســندات 
التي تستحق في 2023 انخفضت بمقدار 0.65 
ســنت إلى 104.65 ســنت. وتكبدت السندات 
حيــث  خســائر  كبــر  أ فــي 2044  تســتحق  التــي 
هبطت بمقدار 0.85 سنت إلى 83.80 سنت.

المؤشــر  انخفــض   2017 نوفمبــر   10 وبتاريــخ 

العــام لســوق البحريــن المالــي خــالل تعامالته 
األســبوعية، إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ ينايــر 
2017، وهبــط المؤشــر العــام للبورصــة بنســبة 
1.19 % ليصــل إلــى مســتوى 1267.58 نقطــة، 
 15.27 نقطة بنهاية تعامالت األسبوع. 

ً
خاسرا

كما تقلصت ســيولة السوق البحرينية إلى 2.62 
 

ً
مليــون دينار على مدى أســبوع حينهــا، وتزامنا
تراجعــت  المنخفضــة،  الســيولة  مســتوى  مــع 
حجــم التداوالت خالل األســبوع لنحــو 10.97 

مليون سهم.

ومرتبطــا  واضحــا  كان  التراجــع  هــذا  وســبب   
عــدد  حســابات  بتجميــد  ســعودية  بقــرارات 
مــن األمــراء و رجــال األعمــال، باإلضافــة إلــى 
استهداف أنصار اهلل والجيش اليمني للعاصمة 
الســعودية بضربهــا بصــاروخ متجــه إلــى مدينة 
الرياض. تركــت األحداث آثارها الســلبية ليس 
كل  فقــط علــى بورصــة البحريــن، ولكــن علــى 
هبوطــات  شــهدت  التــي  الخليجيــة  األســواق 
المحيطــة  الجيوسياســية  التوتــرات  مــن   

ً
خوفــا

بالمنطقــة والتــي جعلــت المســتثمرين يعزفون 
عن التداوالت الطبيعية.

 وكذلــك انخفــض قطــاع البنــوك القيــادي فــي 
البحرين حينها بنسبة 0.60%، كما سجل السوق 
البحرينــي هبوطه الثالث خالل تعامالت شــهر 
فــي  مســتوياته  أدنــى  مســجاًل   ،2017 كتوبــر  أ
3 شــهور. ُيشــار إلــى أن المؤشــر العــام لبورصــة 
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البحريــن أنهــى تعامالت الربــع الثالث من عام 
2017، علــى هبــوط لتخســر الســوق البحرينيــة 
نحــو 410 مالييــن دينــار علــى مــدى 3 أشــهر 

متتالية.

التداعيات واآلثار

: تقليص عدد الوزارات واإلدارات 
ً
أوال

والهيئات الحكومية
كإجراء - ضمن عدة إجراءات- لتقليص العجز 
فــي الموازنــة أبــدت الحكومة الخليفيــة توجها 
لتقليــص عدد الــوزارات والهيئات، فبتاريخ 13 
مارس 2017 وجه رئيس وزراء السلطة الخليفية 
خليفة بن ســلمان آل خليفــة إلى تقليص عدد 
الــوزارات والهيئات الحكوميــة. ودعا إلى دمج 
الــوزارات، وتقليل عدد الهيئات والمؤسســات 
وإلحاقها بالــوزارات القائمة قدر اإلمكان للحد 
مــن تضخــم الجهــاز الحكومــي، وضمــان رفــع 
كفاءته وزيادة إنتاجيته، حســب تصريحه. ولم 
تكن تلك المرة األولى التي تسعى فيها السلطة 
الخليفيــة إلى تقليــل عدد الــوزارات، فقد وجه 
حمــد فــي ســبتمبر 2015 إلــى حكومــة مصغرة، 

قبل أن يتم إلغاء منصبين وزاريين فقط. 

ولــآن لــم تخلــص اللجنــة المختصــة بدراســة 
مــن  المقترحــات  وتقديــم  الــوزارات  تقليــص 
دراســتها، ومــازال الموضــوع عالقــا فــي أروقــة 

رئاسة الوزراء.

ثانيًا: فرض الضرائب والرسوم 
بدال من ترشــيد االنفاق وإعادة رســم أولوياته، 
العبثيــة،  والعســكرية  األمنيــة  البرامــج  ووقــف 
فقــد لجــأت الحكومــة الخليفية إلــى إجراء آخر 
لتمويــل عجــز الموازنــة وبرامــج الدولــة، حيث  
شــهد العــام 2017 فرض سلســلة من الضرائب 
والرســوم، والتــي تصيــب فــي معظمهــا الطبقــة 
الوســطى فــي المجتمع، وتشــمل مــا اليقل عن 
كشــف وكيــل  90 ســلعة حيويــة وكماليــة، وقــد 
بتاريــخ 1 فبرايــر  الماليــة عــارف خميــس  وزارة 
2017 أن الحكومــة تعتــزم علــى فــرض ضريبــة 
القيمــة المضافة مطلع العام 2018 ، وستشــمل 
90 ســلعة علــى األقل. تتضمــن القائمــة التالية 
رصــدا ألبرز الخطوات الحكومية لتشــريع وإقرار 

سلسلة الضرائب والرسوم خالل العام 2017:

مجلــس 	  صــادق   2017 فبرايــر   7 بتاريــخ 
النــواب الصــوري علــى الضريبــة االنتقائية 
بنســبة  كية  االســتهال الســلع  بعــض  علــى 
تصل من 50% إلى 100% من قيمة السلعة.

مرســوم 	  دخــل   2017 مــارس   26 بتاريــخ 
فرض رســوم إضافية بحــق المغادرين عبر 

مطار البحرين حيز التنفيذ.

بتاريخ 1 مايو 2017 رفعت الحكومة رســوم 	 
عدد من الخدمات عبر ميناء سلمان.

الالئحــة 	  كشــفت   2017 يوليــو   1 بتاريــخ 
التنفيذيــة للمرســوم الحكومــي بقانون رقم 
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كلفة إنشاء  25 لسنة 2015 بشأن تحصيل 
وتطويــر البنية التحتية عن فــرض 12 دينارا 
كل متــر مربــع فــي صافــي المســاحة  عــن 
المطلــوب بناؤهــا بالمتــر المربــع ألي عقــار 

كان سكنيا أو تجاريا أو استثماريا.  سواء 

كتوبــر 2017 أعــدت الحكومــة 	  بتاريــخ 14 أ
 

ً
وقدمت للمجلس النيابي الصوري مشروعا
بقانون جديد بشــأن »الضمــان الصحي«، 
يلزم جميــع المواطنين والمقيمين والزائرين 
كات شــهرية مقابــل الحصــول  بدفــع اشــترا
كز  على الخدمــات الصحية األولية في المرا

والمستشفيات العامة والخاصة.

بتاريــخ 7 نوفمبر 2017 أقــر مجلس النواب 	 
الموحــدة  االتفاقيــة  أحــكام  الصــوري 
للضريبــة االنتقائية لدول مجلس التعاون، 
مخالفــا بذلــك توصية لجنتــه الماليــة التي 
رفضت المشــروع. ووفق مشــروع القانون 
تفــرض على بعض الســلع المنتقــاة ضريبة 
كما نظم مشــروع القانون التعامل  خاصــة، 

مع حاالت التهرب الضريبي.

رئيــس 	  كشــف   2017 نوفمبــر   19 بتاريــخ 
بــن  محمــد  للصحــة  األعلــى  المجلــس 
عبــداهلل آل خليفــة أن الحكومــة الخليفية 
تتجــه لفرض رســوم على الــدواء ومراجعة 
نشــرته  لقــاء  فــي  وأشــار،   االستشــاريين. 
وكالــة أنبــاء البحريــن، إلــى وجــود »ثالثــة 

أنــواع من الرســوم التي ســوف تفرض على 
المرضــى عند تطبيق التأمين الصحي على 

البحرينيين في مطلع 2019«.

بتاريخ 23 نوفمبر 2017 طالب وزير شــؤون 	 
بفــرض  المطــوع  محمــد  الــوزراء  مجلــس 
 
ً
ضريبــة علــى الدخل فــي البحرين، مشــيرا
إلــى أن البحريــن تعتمد على النفط بنســبة 

تصل إلى 86% لميزانيتها.

بتاريخ 21 ديســمبر 2017 صرح وزير المالية 	 
الخليفــي أحمــد بــن محمــد بــأن البحرين 
ســتبدأ بتطبيــق قانــون الضريبــة االنتقائيــة 

 من مطلع عام 2018.
ً
اعتبارا

ثالثًا: تقليص الدعم الحكومي المستحق 
للمواطنين

ذهبت الحكومة إلى أبعد من فرض الضرائب، 
فقامــت برفــع الدعــم وتقليصــه عــن عــدد من 
للمواطنيــن،  المســتحقة  والبنــود  الخدمــات 
فــي  متفاوًتــا  تقليًصــا  الحكومــة  أجــرت  فقــد 
كبيــر مــن البنــود  المخصصــات الماليــة لعــدد 
المدرجة ضمن قســم »المصروفات المتكررة« 
في الموازنة العامة للدولة لعامي 2017 و2018، 
للعــام  الماليــة  المخصصــات  فــي  وخصوًصــا 
)2018(. وطال التقليص الحكومي بنوًدا مهمة 
متعلقــة بـ»الدعم الحكومي« من أبرزها: عالوة 
اإليجار، عالوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، 
ودعم األسر محدودة الدخل والمعروف شعبًيا 
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بـ»عالوة الغالء«.

كما طــال التقليص الحكومي صندوق الضمان 
االجتماعــي، وهــو الصنــدوق الــذي يتبــع وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية ويقدم مســاعدات 
شــهرية لتســع فئــات، هــي: األرامــل، األيتــام، 
المطلقــات، المعاقون والعاجــزون عن العمل، 
المســجونين،  أســر  المســّنون،  المهجــورات، 

األطفال، والبنت غير المتزوجة.

ولــم تــورد الحكومة فــي المذكــرات اإليضاحية 
أســباب  أيــة  الموازنــة  مشــروع  مــع  المدرجــة 
المتعلقــة  البنــود  بعــض  نفقــات  لتقليــص 
بـ»الدعــم«، األمــر الذي يفتح البــاب أمام عدة 
تكهنــات، منها ما تســرب عن وجــود توجهات 
والشــروط  المعاييــر  بعــض  فــي  النظــر  بإعــادة 

المتعلقة باستحقاق بعض أنواع الدعم.

رابعًا: عجز الدولة عن اإليفاء بالتزاماتها 
مســار  بــأن  الدوليــة،  التقاريــر  أشــارت  طالمــا 
كارثــي،  االقتصــاد فــي البحريــن يســير بشــكل 
وأن ذلــك ينــذر بعدم قدرة الدولــة على الوفاء 
فيهــا  بمــا  والخارجيــة،  الداخليــة  بالتزاماتهــا 
الديــون المترتبــة عليهــا، وســيؤدي ذلــك إلــى 
انخفاض درجة االئتمان لالقتصاد، وانخفاض 
قيمــة  وانخفــاض  األجنبيــة،  العملــة  احتيــاط 
الدينــار، وهــروب رؤوس األموال. وبعض ذلك 

بدأ يتحقق خالل العام 2017. 

فقــد أفاد تقريــر ديوان الرقابــة المالية واإلدارية 
األخيــر لعامــي )2016-2017( أن وزارة الماليــة 
قد تأخرت في تسديد مستحقات شركة أرامكو 
مقابل مشتريات الدولة من النفط الخام. وجاء 
فــي التقريــر أن هــذا التأخــر تســبب فــي تكبيــد 
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الدولــة خســائر بقيمــة 722 ألف دينــار، وذلك 
كفوائــد عن التأخر فــي دفع تلك المســتحقات 
 للعقد المبرم مع الشركة، األمر 

ً
في ميعادها وفقا

الــذي حمل الدولة أعبــاًء إضافية من الممكن 
تجّنبهــا في حال االلتزام بســداد المســتحقات 

في الوقت المحّدد لها.

صنــدوق  تمويــل  التســتطيع  الدولــة  أن  كمــا 
احتيــاط األجيــال القادمــة، ويواجــه صنــدوق 
التقاعــد عجــزا يفــوق 11 مليــار دينــار بحرينــي، 
فبتاريــخ 3 يوليــو 2017 أحالــت الحكومــة إلــى 
مجلس النواب مشــروعا بقانون بســحب مبلغ 
200 مليون دينار من حساب احتياطي االجيال 
القادمــة. وبحســب المشــروع فــإن الحكومــة 
ستســحب 100 مليــون فــي العــام 2017، و 100 
أخرى في العام 2018. وينص مشــروع القانون 
علــى وقــف تحويــل أي مبالغ للصنــدوق حتى 
نهاية العام 2018، بهدف تغطية عجز الميزانية 
لقانــون  ووفقــا  العــام.  الديــن  تفاقــم  ووقــف 
 ،

ً
 واحدا

ً
الصندوق، فإن الدولة تســتقطع دوالرا

كل برميــل نفــط خــام يتــم تصديــره إلــى  عــن 
الخارج لحســاب األجيــال القادمــة. وبتاريخ 2 
ديســمبر 2017 أفاد تقرير ديــوان الرقابة المالية 
العجــز  أن   )2017-2016( لعامــي  واإلداريــة 
كتــواري لصندوقــي التقاعد العــام والخاص  اال
ارتفع إلى 10.6 مليار دينار في نهاية العام 2016، 
كان 6.3 مليــار دينــار في نهايــة 2012،  بعــد أن 

أي بزيادة مقدارها %73.

القطــاع الخــاص علــى  خامســًا: عــدم قــدرة 
اإليفاء بالتزاماته

المواطنون والقطاع الخاص، سيما المؤسسات 
كثر من تأثر بسياســة  الصغيرة والمتوســطة هم أ
مــواد  وغــالء  الدعــم  ورفــع  الضرائــب  فــرض 
اإلنتــاج، فقــد تكــرر مشــهد عــدم قــدرة بعــض 
المؤسســات الخاصة على دفــع ديونها أو دفع 
العــام  عــدة خــالل  مــرات  الموظفيــن  رواتــب 
2017، وقد أعرب االتحاد العام لنقابات عمال 
البحريــن بتاريخ 30 مارس 2017 عن اســتغرابه 
مــن تصاعــد ظاهــرة الحرمــان من األجــور التي 
تلقــى  أنــه  إلــى  العمــال، وأشــار  طالــت مئــات 
شــكاوى من عمال لتأخر دفع أجورهم امتدت 
لعدة شــهور. وقال االتحاد في بيان إنه »التقى 
بعــدة مجاميــع مــن عــدة شــركات فــي مبنــى 
كل،  االتحاد لمناقشــة سبل حلحلة هذه المشا
وزارة  مــع  بالتواصــل  العــام  االتحــاد  قــام  كمــا 
العمــل مــن خــالل اللجنــة المشــتركة، وكانــت 
كل إال أن  هناك وعود من أن تحل هذه المشــا
كل يوم بأن أعداد العمال  االتحــاد يتفاجئ في 
الذيــن يتــم تأخيــر رواتبهم في ازدياد« حســب 

البيان.

أمــام  المواطنيــن  مــن  عــدد  اعتصــم  وكذلــك 
مبنــى وزارة العمل بتاريخ 15 مايو 2017 بمدينة 
كثر  عيســى للمطالبــة برواتبهــم المتأخــرة منــذ أ
من 4 أشــهر. وهذان المثاالن ليســا على سبيل 

الحصر.
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سادسًا: تراجع الموقع المالي وتصنيف 
االئتمان

االقتصــاد  فــي  البنيويــة  كل  للمشــا نتيجــة 
تــم  فقــد  الدولــة  كل  مشــا وتفاقــم  البحرينــي، 
تخفيض التقييم االئتماني للبحرين عدة مرات 
خــالل الســنة، فبتاريخ 3 يونيــو 2017 أصدرت 
وكالة ستاندرد آند بورز االئتمانية تقريرا خفضت 
فيه نظرتها المســتقبلية لالئتمان الســيادي في 
البحرين من مستقرة إلى سلبية، وذلك بسبب 
كــدت  وأ والخارجــي  المالــي  الموقــف  تراجــع 
الوكالــة  وقالــت   .»   BB-/B   « عنــد  تصنيفهــا 
إن النظــرة الســلبية تعكــس حقيقــة إن صافــي 
األصــول الخارجية للبحرين قــد يتراجع ليصبح 
كاف  لتخفيف اآلثار الســيئة لتقلب أســعار  غيــر 
النفــط، واحتمــال انخفــاض احتياطيــات النقد 
األجنبــي، وإمكانية أن يتجاوز الدين الحكومي 

العام الصافي التوقعات المرسومة.

وبتاريخ 1 أغسطس 2017  خفضت وكالة موديز 
يوم الجمعــة التصنيف االئتمانــي للبحرين من 
)  Ba2  ( إلى )  B1  ( وأبقت على النظرة المستقبلية 
عند سلبية. وقالت موديز إن المحرك الرئيسي 
لخفــض التصنيــف االئتمانــي هو االعتقــاد بأن 
الوضــع االئتمانــي للحكومة البحرينية سيســتمر 
فــي الضعــف علــى نحــو ملمــوس فــي األعوام 

المقبلة.

هذان التصنيفان يعنيان أن االقتصاد البحريني 
فــي خانة “الســلبي”، حيث يعانــي من ضعف 

رســمية  احتياطيــات  مــع  الخارجيــة،  األصــول 
تغطي مدفوعات الحســابات الجارية ألقل من 
شــهر واحــد، حيث شــهدت الســنوات األخيرة 
انخفــاض حاد فــي احتياط األصــول األجنبية، 
وعجــز فــي الميزانية لســنوات متتابعــة، وعدم 
بســبب  قريبــا  االقتصــاد  بتحســن  ثقــة  وجــود 
اإلدارة،  وســوء  الفســاد  و  الداخليــة  األزمــات 
وكاالت  تتســائل  حيــث  الشــفافية  وغيــاب 
صعــود  وراء  الســر  عــن  االئتمانــي  التصنيــف 
كبــر مما يســتدعيه ســد  الديــن العــام بســرعة أ

العجز المالي للحكومة.
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ومن المرشــح أن اليتحسن التصنيف االئتماني 
للبحرين قريبا بفعل غياب استراتيجية واضحة 
لإلصــالح االقتصــادي، وتوقعــات بالعجــز في 
الموازنــة لســنوات قادمــة ، ومــن المتوقــع أن 
فــي خانــة  البحريــن  فــي موازنــة  العجــز  يبقــى 
العشرات في 2017 و2018، وعدم قدرة النفط 
وحــده، وحتى لو طرأ تحســن في أســعاره على 
معالجــة مشــكلة العجز في الموازنــة.  هذا ولم 
يفلــح عامــل تلقــي مســاعدات خارجيــة، مــن 
الســعودية واإلمــارات وغيرهمــا، فــي تحســن 

تصنيف البحرين في موقع أفضل. 

سابعًا: انخفاض احتياط العملة األجنبية 
ونزوح رؤوس األموال

كشــفت ميزانيــة البنــك المركــزي فــي البحريــن 
فــي  حــادا  “هبوطــا   2017 و   2016 للعاميــن 
احتياطات العملة األجنبية”، عند مســتوى 2.4 
مليــار دوالر، انخفاضــا مــن 6.1 مليار فــي 2014، 
والــذي لــم يكن يكفي لشــهرين من الــواردات، 
العملــة  احتيــاط  فــإن  الطبيعــي  الوضــع  وفــي 
األجنبيــة يجــب أن يغطــي 3 إلــى 6 أشــهر مــن 
الــواردات فــي الحد األدني. ومــن المتوقع أيضا 
استقرار إجمالي االحتياطيات األجنبية الرسمية، 

عند مثل المستوى خالل العام 2018.



253

التقرير اإلقتصادي 2017

األجنبيــة  العملــة  احتيــاط  انخفــاض  يرجــع 
ألســباب منها تراجع أســعار النفــط، حيث تبيع 
الدولــة نفطها بالدوالر األمريكي، ونزوح رؤوس 
االســتثمارية  البنــوك  مــن  األجنبيــة  األمــوال 
االقتصاديــة  البيئــة  نتيجــة الهتــزاز  والمشــاريع 

والمالية في البحرين.

فــإن  النفــط  أســعار  انخفــاض  عــن  للتعويــض 
الدولــة تتجــه لزيــادة فــروق ســعر الفائــدة مــع 
الواليــات المتحــدة تدريجيــا عــن طريــق زيادة 
رغبــة  الحكوميــة،  الماليــة  األوراق  إصــدارات 
بنــاء  نــزوح رؤوس األمــوال وإعــادة  كبــح  فــي 
قصيــرة  السياســة  هــذه  أن  إال  االحتياطيــات، 
نســبة  ارتفــاع  لمتســوى  حــد  وهنــاك  األمــد، 
الفائــدة بشــكل معقــول، وهــي تســتتبع أيضــا 
زيــادة أســعار الفائــدة علــى الديــن العــام، ممــا 
يضيــف ثقــال إضافيا علــى موازنــة الدولة، وفي 
حقيقة األمر فإن الدولة تظهر عدم قدرتها على 
إنعــاش احتيــاط العملــة األجنبية علــى المدى 
الصحيحــة،  الوســائل  باســتخدام  المنظــور 
مثــل تنويــع اإلنتــاج والصــادرات، وكســب ثقــة 
المســتثمرين والبنوك الدولية، والتي أصبحت 
تقيــم الوضــع المالي واالقتصــادي في البحرين 

بأنه غير مستقر.

ثامنًا: احتمال انخفاض قيمة العملة 
بتاريــخ 21 أغســطس 2017 نشــرت وكالــة رويتر 
الخبريــة تقريرا بأن صنــدوق النقد الدولي علق 

على أسعار الفائدة في البحرين في تصريح قال 
فيــه » إنــه قــد يتعين علــى البحرين رفع أســعار 
الفائــدة بالســوق لحمايــة عملتهــا« وحثهــا »أال 
تــدع البنك المركزي يقــرض المال لتغطية عجز 

الميزانية الحكومية«.

تصريــح صنــدوق النقــد الدولــي وتحذيــره من 
انخفــاض قيمــة العملــة البحرينيــة اليصــدر إال 
الحرجــة،  اإلقتصاديــة  األوضــاع  علــى  تعليقــا 
وذلــك بعد ارتفاع الدين العام ألرقام قياســية، 
وهجرة رؤوس األمــوال، وانخفاض احتياطات 
العملة األجنبية، واستمرار الدولة في االقتراض 
مــن البنك المركزي، وهي سياســة غير حصيفة 

ألنها تغذي التضخم وتقوض العملة.

ويحتفــظ البنــك المركــزي البحرينــي بودائع من 
الذهــب، تراجعت بنســبة 75% منذ عام 2014 
 1.9( بحرينــي  دينــار  مليــون  إلــى حوالــي 522 
مليــار دوالر( فقــط فــي العــام 2017. ومــا يمنــع 
انخفاض قيمة العملة مقارنة بالدوالر هو حزمة 
كالسعودية واإلمارات،  المســاعدات من دول 
ناحيــة  مــن  مريحــة،  غيــر  مســاعدات  وهــي 
شــحها مقارنــة باحتياجــات الدولــة، وتوقيتهــا 
حيــث تعطــى بشــكل دوري وبالتقســيط، ومن 
فــإن  ولذلــك  السياســية،  اشــتراطاتها  ناحيــة 
الســلطة الخليفيــة تكافــح من أجــل المحافظة 
على مســتوى صرف العملة البحرينية بالنســبة 
البنــك  يســتطيع  أال  المرشــح  ومــن  للــدوالر، 
المركــزي الحفــاظ على مســتوى صــرف العملة 
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بالنسبة للدوالر، عند استمرار الوضع على ماهو 
عليه أو تدهوره.

نظرة نحو المستقبل
االقتصــاد  فــي  بنيويــة عميقــة  كل  هنــاك مشــا
البحرينــي، وترتبط جذور المشــكلة االقتصادية 
والفســاد  القائــم،  واألمنــي  السياســي  بالوضــع 
المستشــري، ونظــام الحكــم الشــمولي الــذي 
كمــة  الحا العائلــة  لخدمــة  االقتصــاد  يســخر 
مصالــح  حســاب  علــى  الضيقــة  ومصالحهــا 
كما أن هناك غيــاب للبرامج والخطط  الوطــن، 
كل اإلنتــاج وأولويات  الواضحــة لمعالجــة مشــا
ين العام المترتب على البحرين،  الصــرف و الّدَ
واالفتقــار لخارطــة طريــق واضحــة تعالــج هذه 
كل وتحقــق االســتقرار وخطــط التنميــة،  المشــا
خاصــة في ظــل المــرور بنفق اقتصــادي مظلم 

 جذرية.
ً

يتطلب حلوال

كل  مشــا لمعالجــة  الدولــة  سياســات  تظهــر 
غيــر  أنهــا  الفائتيــن  العاميــن  خــالل  االقتصــاد 
المشــتقات  عــن  الدعــم  فرفــع  مجديــة، 
النفطية، وبعض البضائــع والخدمات، وفرض 
الضرائب والرســوم، وبيع الصــادرات المعدنية 
كبر، وغيرها، هي خطوات بسيطة  بمستويات أ
كبيــرة وبنيويــة، و لــن  كل اقتصاديــة  أمــام مشــا
تســتطيع ســداد ديــن يبلــغ 10 مليــارات دينــار، 
ــد فقط 200 

ّ
كانــت الضرائــب والرســوم تول فــإذا 

كافيــة لدفــع التزامات  مليــون دينــار، فهــي غير 

الفوائــد  أن  حيــث  وفوائــده،  العــام،  الديــن 
السنوية المترتبة على الدين العام فقط ستصل 
500 مليــون دينــار بحرينــي خــالل العــام 2018، 
واليوجد برنامج لتنويع و لتحسين موارد الدولة 
والتحكم بالمصروفات وإعادة ترتيب أولوياتها 
على المدى المنظور لحل مشــكلة الدين العام 
كل االقتصاد األخرى.   لوحده، فضال عن مشا

هــذا فــي وقــت قــد رفعــت فيــه الدولة ســقف 
الديــن العــام لمســتوى غيــر مســبوق، عندمــا 
إلــى 13  أقــرت قانونــا برفــع ســقف االقتــراض 
كثر من 80% من إيرادات  مليار دينار ما يشكل أ
الدولــة، وهــذا يعنــي أن الديــن العــام مرشــح 
لزيادة فلكية أخري، وإن فوائد الدين العام قد 
تصــل إلــى مليار وثالثيــن مليون دينــار بحريني، 
ما يشــكل 22 في المائة من إجمالي اإليرادات 

للعامين.

كمــا أن أرقام اإليرادات واالنفاقات المعنلة في 
الموازنــة الحالية قد تشــهد فوارق غيــر متوقعة 
خــالل الســنوات القادمــة، فــي ظــل الســيولة 
االقتصادية والسياســية واألمنية فــي المنطقة، 
فجميع اإلجراءات التقشفية والضرائبية وزيادة 
مستوى الدين العام لم يمكنها أن تقدم حلول 
ناجعــة فــي الوضــع الحالــي، فكيــف لــو مــرت 
المنطقــة بأزمــات اقتصادية عالميــة أو بأزمات 

عسكرية إقليمية! 
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نظرة دولية
تطــرح فــي أوســاط  المنظمــات والمؤسســات 
االقتصاديــة عالمات اســتفهام حول مســتقبل 
االقتصــاد البحرينــي فــي أعقــاب التحذيــرات 
األخيــرة الصــادرة مــن صنــدوق النقــد الدولــي 
دخلــت  حيــث  غربيــة،  تصنيــف  ووكاالت 
البحريــن فــي اآلونــة األخيرة فــي ضائقــة مالية 
حقيقيــة ربمــا تتفاعــل إلــى أزمــة تضطرهــا إلــى 
األشــهر  خــالل  الدينــار  صــرف  ســعر  خفــض 
المقبلــة، فموقع بلومبيرغ اإلقتصادي أورد عن 
محلليــن اقتصادييــن أواخــر العــام 2017 بــأن 
كثــر عرضــة  هنــاك 7 دول فــي العالــم تعتبــر األ
لخطــر التصنيف فــي حالة »العجز عن تســديد 

الديون«، من بينها البحرين. 

 Bank of America وفــي تقريــر مماثــل أورده 
Merrill Lynch، فــي أغســطس 2017، وســلط 
الضــوء علــى واقــع االقتصــاد البحرينــي الــذي 
عانــى مــن أزمــة هبــوط أســعار النفــط بتراجــع 
قوي فــي االحتياطيات النقديــة وارتفاع الدين 
العــام وصوال إلــى 8.9 مليارات دينــار في الربع 
بزيــادة قدرهــا %3  العــام الجــاري،  االول مــن 
عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الــذي ســبقه. 
 Bank of America Merrill Lynch فقــد توقــع
دون  للبحريــن  االقتصــادي  الوضــع  يبقــى  أن 
تحســن بالفتــرة المقبلــة، وأقر بحاجــة البحرين 
االســتدامة  الســتعادة  كبيــرة  إلصالحــات 

والتنمية االقتصادية.

االقتصــادي  الوضــع  تقريــره  فــي  البنــك  عــزى 
الســيء الــذي تعانــي منــه البحرين، إلــى عدم 
وجــود خطــة جديــرة بالثقــة لتحســن األوضاع 
المالية خالل الفترة المقبلة، األمر الذي ســاهم 
فــي اللجــوء إلى الســندات الدوليــة، واعتبر أن 
األمــوال التــي جــرى تخصيصهــا لتنويــع مصادر 
الدخــل لم تحقــق الفائــدة المرجوة منهــا، وان 
هنــاك تقدمــا فــي القطاعــات غيــر النفطية مثل 
البنيــة التحتيــة، لكن العائد على االســتثمار في 
باألمــوال  مقارنــة  منخفــض  القطاعــات  هــذه 
اعتبــر  كمــا  تخصيصهــا.  جــرى  التــي  الهائلــة 
أن الدولــة ليــس لديهــا سياســة ماليــة تخــص 
يقــع  االقتصــاد  وأن  الحكوميــة،  المصروفــات 
كلــي، وأن الدولة  تحــت هيمنة الدولة بشــكل 
التملك وســائل وخيارات متعــددة، وتفتقر إلى 

ثقافة االدخار. 

يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي قد توقعت 
أغســطس  فــي  أجرتهــا  التــي  مراجعتهــا  فــي 
2016 القتصــاد البحريــن، تراجع معــدالت نمو 
االقتصاد البحريني إلى 2.3% في 2017، و%1.6 
في 2018. وحذرت بعثة الصندوق، التي زارت 
المنامــة، مــن احتمــال مواجهــة البــالد صعوبة 
فــي المحافظة على ســعر صرف الدينــار مقابل 
الــدوالر وســط اســتمرار ضعــف أوضــاع المالية 
العامــة فــي البحرين وتراجــع ثقة المســتثمرين 
هنــاك. وقــال التقريــر، الــذي جــاء فــي أعقاب 
مشــاورات المــادة الرابعــة مــع صنــدوق النقد، 
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 في المالية 
ً
كبيرا إنــه رغم تنفيذ البحرين تعدياًل 

وصــل  النفــط  أســعار  انخفــاض  فــإن  العامــة، 
بعجــز الموازنــة إلــى 17.8% من الناتــج المحلي 
اإلجمالــي، فيمــا ارتفــع الديــن الحكومــي إلــى 

82% من الناتج المحلي.

في ظل هذه الحقائق فهناك 8 توقعات قادمة 
لالقتصاد البحريني، على المدى المنظور:

التضخم والغالء	 

مزيد من الضرائب	 

لســلع 	  الحكومــي  الدعــم  رفــع  مــن  مزيــد 
وخدمات حيوية

ضغط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 	 
مما سيلجأ العديد منها للخروج من السوق

نزوح رؤوس األموال	 

انخفاض قيمة العملة المحلية	 

اتساع الطبقية االقتصادية في المجتمع	 

تزايد حدة الصراع السياســي بين الشــعب 	 
كم والنظام الحا
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شــهدت ســنة 2017 اهتزازا في الصــورة األمنية 
لألجهــزة الخليفيــة، حيــث بدأت الســنة بعدة 
عمليــات نوعيــة، منهــا بتحريــر 10 مــن األســرى 
في ســجن جو في عملية »ســيوف الثأر« والتي 
تمــت بقيــادة الشــهيد رضا الغســرة مــن داخل 
الســجن، وكانــت عمليــة معقدة فــي التخطيط 
والتنفيذ، ومقتل الضابط الحمادي، واختتمت 
الســنة بأربعة عشــر عملية نوعية ضد المرتزقة، 
ممــا حــدا برئيــس الــوزراء الخليفــي بالتصريــح 
فــي تاريــخ 19 مــارس 2017 بــأن البحريــن تمــر 
اعتياديــة،  غيــر  واقتصاديــة  أمنيــة  بتحديــات 
وهــو اعتــراف نــادر، يكشــف عمق األزمــة التي 
يعيشــها النظام جراء الوضع السياســي واألمني 
النظــام  دأب  حيــث  الداخلــي،  واإلقتصــادي 
مــرارا فــي الماضــي علــى تجاهــل التحديــات، 
مدعّيــا الســيطرة علــى األمــور، وذلــك لطمأنــة 
الجبهة الداخلية له، ولجذب رؤوس األموال.

البحريــن  لــدى  البريطانــي  الســفير  صــّرح  كمــا 
ســايمون مارتــن: »نحــن قلقــون ممــا تواجهــه 
البحريــن مــن اإلرهابيين، وقــد اتخذنــا موقفنا 
بشــأن ذلــك، وذلــك ال يقتصــر علــى البحريــن 
فقــط وإنمــا حتى علــى الدول المجــاورة، نحن 
أن  األمــن ويجــب  تهديــد  فــي   

ً
نواجــه تحديــا

 ألّن اإلرهاب ال صديق 
ً

نواجــه التحديات معــا
كما نرفض تهديدات إيران للبحرين ودول  له، 
الخليــج«، وصرح بذلك خــالل مؤتمر صحافي 
عقــده الســبت 1 أبريــل 2017 فــي مقر الســفارة 

بالعاصمة المنامة.

تواجهــه  مــا  مــن  قلقــون  »نحــن  أيضــا:  وقــال 
البحريــن مــن اإلرهابييــن وقــد اتخذنــا موقفنــا 
بشأن ذلك وذلك ال يقتصر على البحرين فقط 
وإنمــا حتى على الــدول المجاورة، نحن نواجه 
تحــدي فــي تهديــد األمــن ويجــب أن نواجــه 
 ألن اإلرهــاب ســيقضى علــى 

ً
التحديــات معــا

الجميع«.

التحديات األمنية 
خاليــا مدربــة وأدوات متطــورة: غالبــا مــا تعلن 
األجهــزة الخليفيــة عــن وجــود خاليــا مســلحة 
ومدربــة تقــوم بالهجوم علــى مرتزقتها، ونصب 
الكمائــن لهم، باســتخدام أدوات ولوازم ذات 
مواصفات عســكرية، من أســلحة، ومتفجرات 
التنظيمــات  أو  الــدول  عنــد  إال  عــادة  التتوفــر 

المسلحة الكبيرة.

الجغرافيــا:  وصغــر  المقاومــة  ثقافــة  انتشــار 
تتعمــق أزمــة النظــام األمنيــة من خــالل تحول 
المقاومــة إلــى ثقافــة شــعبية فــي ظــل انســداد 
آفاق التعايش والحلول السياسية بين الشعب 
مســاحة  صغــر  أن  كمــا  الخليفــي،  والنظــام 
البحرين الجغرافية تجعل أي عمل مقاوم يقوم 
بــه الشــعب أو أي إجــراء أمني من قبــل النظام 
يتــرك أثــره المباشــر والغيــر مباشــر علــى مجمــل 

الجغرافيا.
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كل االحتمــاالت:  بنــك أهــداف مفتــوح علــى 
فــي  المســلحة  والســرايا  الخاليــا  أهــداف 
البحريــن اقتصــرت فــي الماضي علــى المرتزقة 
ودورياتهــم، إال أن تطــور االســتهداف إلى بنك 
كبار ومؤسسات  أهداف جديدة من مسؤولين 
ومنشئات اقتصادية يبقى احتماال قائما مادام 
كسر الخطوط  الصراع بين الشــعب والنظام قد 
كل  الحمــر، وأصبحــت المعركــة مفتوحــة علــى 

االحتماالت.

الســيولة األمنيــة والجغرافيــة: هنــاك تحــد آخر 
يكمــن فــي تعقيد األوضــاع السياســية واألمنية 
فــي دول الجوار والمنطقة، واألزمات بين دول 
الخليج نفسها، وبين دول الخليج والجمهورية 
اليمــن  حــرب  تطــورات  وكذلــك  اإلســالمية، 
انــدالع حــرب  واألزمــة فــي ســوريا، واحتمــال 
إقليمية بين محور المقاومة والمحور الصهيوني 
األمريكــي، ممــا يعنــي أن احتمال نشــوء حرب 
مــا فــي المنطقة قائــم، وإن نشــوء هكذا حرب 
ستشــكل  وجغرافيــة  أمنيــة  ســيولة  ســيخلق 
تهديدا لألنظمة القائمة، واستقرارها، وشكلها.

التهديــدات األمنيــة االفتراضيــة عبــر شــبكات 
التواصــل االجتماعي: هنــاك تضييق في فجوة 
المعرفــة التقنيــة بوســائل الشــبكة االفتراضيــة، 
ممــا جعــل المعارضة والتشــكيالت المســلحة 
فــي  للتأثيــر  موقــع  لهــا  يكــون  أن  علــى  قــادرة 
اتجاهات الرأي العام، بســبب انتشــار شبكات 
التواصل االجتماعي التي أتاحت فضاًء واســًعا 

لــزرع وتغيير األفــكار، وتنمية الفكــر اإليديلوجي 
مــن   %55.8 هنــاك  البحريــن  فــي  المقــاوم. 
 35 أعمارهــم  تتجــاوز  ال  معظمهــم  الســكان 
عاًمــا، وهــم يســتخدمون اإلنترنــت ويتفاعلون 
معــه علــى مــدار الســاعة، ممــا يعكــس أهميــة 
وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت بالنسبة 
للدولــة والمعارضــة خــالل الســنوات القادمة. 
ــا  للنظام  وقــد فــرض هذا المشــهد تحدًيــا أمنّيً
الخليفــي ألقــى بظاللــه علــى المشــهد األمنــي 

خالل عام 2017.

قلق أمريكي وبريطاني 
نشــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« بتاريــخ 1 
كتبه   عــن البحريــن، 

ً
 مطــوال

ً
أبريــل 2017 تقريــرا

 Jobyو   Souad Mekhennet الصحافيــان 
Warrick ، جــاء فيــه أن المحققين البحرينيين 
شّكوا في قدرات عصابة معروفة برمي عبوات 
كتشــاف مجمع تحت  المولوتوف، وذلك بعد ا
األرض أنشىء أسفل منزل، ال يمكن رؤيته من 
الشــارع، وال يمكــن الدخول إليــه إال من خالل 

باب يقع تحت خزانة في مطبخ.

آالت  وجــدت  الشــرطة  أن  المفاجــأة  وكانــت 
خراطة ومضاغــط هيدرولوكية لصناعة قذائف 
تخترق المدرعات، باإلضافة إلى صناديق من 
متفجــرات »ســي 4«، وبإمكانهــا إغراق ســفينة 

حربية.

وقــال المحققون البحرينيون في تقرير ُقِدم إلى 
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مسئولين أميركيين وأوروبيين في خريف 2016، 
أن هــذه الموجودات لم ُتــرى في البحرين من 
قبل، وأنها تشير إلى تطور في القدرة التسليحية، 

وأنها بذلك تغير قوانين اللعبة.

واطلعت »واشــنطن بوســت« على هذا التقرير 
الســري، والذي يشرح جانبا من عدم اطمئنان 
أجهــزة االســتخبارات الغربيــة لمــا يجــري فــي 
البحريــن، والتــي تعتبر مــن الحلفاء الرئيســيين 
للواليات المتحدة األميركية في منطقة الخليج، 

وهي مقر لألسطول الخامس األميركي.

فبعد 7 أعوام من بداية الثورة، فإن المسئولين 
خطــورة  اآلن  يــرون  واألميركييــن  الغربييــن 
تتصاعــد، حيــث ضــم التقريــر تفاصيــل وصــور 
كثيرة لعمليات الكشف عن أسلحة ومتفجرات 
كتشــفتها األجهــزة األمنيــة فــي البحريــن فــي  ا
عــدة مناطــق خالل اآلونة األخيــرة، وقد قالت 
الصحيفــة أن ثالثة مســئولين أمنييــن أميركيين 

فحصوا ما تم تقديمه من أدلة.

أرقام من البيئة األمنية
حســب أرقام موثقة مــن تقاريــر وزارة الداخلية 

نفسها، والتي تعكس حجم األزمة األمنية:

االعتــداءات علــى رجــال الشــرطة؛ حيث 	 
أســفرت خــالل عــام 2017 عن استشــهاد 
)4( وإصابــة )24(، فيمــا شــهد عــام 2016 
استشــهاد فرد واحد وإصابــة )6( آخرين، 

أمــا الفتــرة من فبرايــر عام 2011 حتــى نهاية 
ديســمبر 2015، فقــد ســجلت وقــوع )19( 
ضحيــة وحوالــي )2500( مصــاب، بمعدل 
كل عام، من بينهم )185(  )500( مصــاب 
بإصابات تســببت بعجز دائــم، إلى جانب 
الشــرطة..  مركبــات  مــن  العشــرات  تضــرر 
هــذه  بيــن  المقارنــة  خــالل  مــن  ويتضــح 
األرقام أنه في الوقت الذي شــهد فيه عام 
2016 انخفاًضــا ملحوًظــا فــي عــدد ضحايا 
العمليــات اإلرهابيــة مــن قــوات الشــرطة 
مقارنــة بالفتــرة الســابقة؛ فــإن عــام 2017 
كانــت عليــه  شــهد عــودة النســب إلــى مــا 
منــذ 2011 حتــى ديســمبر 2015 لجهة عدد 
ضحايا الشــرطة، وهذا يعكــس حقيقتين، 
األولــى: تطــور األدوات المســتخدمة فــي 
العمليــات اإلرهابيــة من ســنة إلــى أخرى، 
اإلرهابيــة  الجماعــات  محاولــة  والثانيــة: 
الدولــة  إضعــاف  الخارجييــن  وداعميهــا 

بإثارة الفوضى.

كشــفت 	  حيــث  اإلرهابيــة؛  الخاليــا  زرع 
القــوات األمنية خالل عام 2017 عن )12( 
خططــت  إقليميــة  ارتباطــات  ذات  خليــة 
الســتهداف شــخصيات عامــة وحافــالت 
فــي  تخريــب،  بعمليــات  والقيــام  شــرطة، 
حيــن تــم الكشــف عــن )6( خاليــا خــالل 
عــام 2016. وتشــير اإلحصائيــات منذ عام 
عــدد  أن  إلــى   2015 ديســمبر  حتــى   2011
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كشــفها وصــل إلــى )18(  الخاليــا التــي تــم 
خليــة، ويتضــح مــن هــذه األرقام أنــه رغم 
تعــاون القــوى الخارجيــة مــع الجماعــات 
اإلرهابية بالداخــل لزرع المزيد من الخاليا 
خــالل عام 2017 والتــي وصل عددها إلى 
الضعــف مقارنة بعام 2016 وثالثة أضعاف 
خــالل األعــوام مــن 2011 إلــى 2015، فإنها 
تــدل فــي الوقــت ذاتــه علــى يقظــة قوات 
األمــن التــي نجحــت فــي توجيــه ضربــات 
الخاليــا ووأد مخططاتهــا  لهــذه  اســتباقية 

وشل حركتها.

إجراءات النظام الخليفــي وداعميه لمواجهة 
التحديات األمنية

الحفــاظ علــى الهــدوء والظهــور بمظهــر الدولة 
المســتقرة هــو أولويــة لــدى النظــام الخليفــي، 
ويمكــن الجــزم أن أولويــة األمــن لــدى النظــام 
كبر من أولوية االقتصاد، فالنظام  الخليفي هي أ
الخليفــي أصبح يواجه مقاومــة مقتدرة وتملك 
أدواتــا مؤثرة، وقــادة على  اســتخدام التقنيات 
الحديثة بدًءا من الحواسب حتى األجهزة التي 
تعمــل عبــر األقمــار الصناعية، وأضحــت قادرة 
واســتغالل  السياســية  المعــادالت  فهــم  علــى 
الثغــرات االقتصاديــة وممارســة الــدور الثقافي 

وغيره لتحقيق األهداف.

كم حمد بن عيسى آل خليفة مراسيم الحا
قلــق النظــام الخليفــي مــن التطــورات األمنيــة 
اتضــح فــي حوالــي )30( تصريًحــا صــدرت من 
حمد نفسه خالل عام 2017، تتناول الموضوع 
األمنــي، حيث صّدق فــي 19 مارس 2017على 
وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  اتفاقيــة 
اإلرهاب الموقعة في القاهرة، وفي 27 سبتمبر 
2017 أصدر مرسوًما بقانون رقم )36( بتعديل 
المادة )3( من المرســوم بقانون رقم )4( لسنة 
األمــوال  ومكافحــة غســل  بشــأن حظــر  2001؛ 
وتمويــل اإلرهــاب، ومع تعاظم الشــعور بالخطر 
صادق على التعديالت الدستورية التي تسمح 
كم العســكرية،  كمــة مواطنيــن أمام المحا بمحا
ــا بمكافحــة جرائم  وكذلــك أصــدر قانوًنــا خاّصً

تقنية المعلومات.

خطوات مجلس الوزراء
اســتحوذ الموضوع األمني و السياسات األمنية 
مجلــس  اجتماعــات  مــن   %44 حوالــي  علــى 
المنظومــة  ركــزت علــى تطويــر  والتــي  الــوزراء، 
األمنيــة، ورفع قدرتها وتحســين أدائهــا، وتعزيز 
مــع  بالتنســيق  األمنيــة  لآليــات  اســتخدامها 
جميــع مؤسســات الدولــة؛ وقــرر المجلــس في 
اجتماعاتــه إدراج 91 فــرًدا و24 جهة في قائمة 

اإلرهاب.
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إجراءات وزراة الداخلية
وصــل . 1 بــدورات  الداخليــة  وزراة  1قامــت 

عددهــا إلــى 16 دورة خــالل العــام 2017 
لتأهيل عناصرها في المجال األمني. 

فــي . 2 العامليــن  لتأهيــل  برنامــج  إعــداد 
شــعبة مســرح الجريمــة مــع أحــد المعاهد 
فــي  ســنوات  أربــع  مدتــه  البريطانيــة، 
كالتعامــل مــع األثــر،  تخصصــات مختلفــة 
ورفــع اآلثار وتصويــر موقع الحدث، ووضع 
جهاز الســلكي فوق الســفن الصغيــرة عند 
دخولهــا الميــاه المحليــة، وإنشــاء قاعــدة 

بيانات للبصمة الوراثية.

النــواب . 3 مجلــس  مــع  اللقــاءات  تكثيــف 
لقــاءات   )9( عددهــا  والبالغــة  الصــوري 
لتباحــث ســن قوانيــن  خــالل عــام 2017 

بمقاسات السلطة.

تفعيــل العالقــات العامــة مــع أطــراف فــي . 4
المجتمع:

القيــام بزيــارات ميدانيــة للمحافظات 	 
مــن قبــل وزيــر الداخلية نقســه؛ حيث 
دأب وزيــر الداخليــة علــى متابعة ســير 
وجــود  علــى  والعمــل  فيهــا،  العمــل 
لــدي  والبيانــات  للمعلومــات  قواعــد 
اتخــاذ  فــي  للمســاعدة  المحافظــات 
القــرارات األمنية، وطلــب تقارير دورية 
عــن مــدى تواصــل األهالــي بــإدارات 

المحافظات.

عقــد لقــاءات مع رجال ديــن، وتجار، 	 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  فــي  وأعضــاء 
البحريــن، وشــخصيات عامــة؛ حيــث 
وصــل عددها إلــى )32( خــالل العام 

.2017

التنســيق مــع الجيش، حيث جــرى تبادل . 5
قيــادات  بيــن  اللقــاءات  الزيــارات وعقــد 
والحــرس  الداخليــة  وزارة  و  الجيــش  فــي 
الوطنــي، و التــي وصــل عددهــا إلــى )64( 

لقاًء خالل العام 2017.

لألجهــزة  والمالــي  اللوجســتي  الدعــم  زيــادة 
األمنية الخليفية

أقــام دقيقــة عــن حجــم التجهيــزات  التوجــد 
اللوجســتية والدعــم المالــي الــذي تحظــى بــه 
المرتبطــة  واألجهــزة  الخليفيــة  الداخليــة  وزارة 
كجهــاز األمــن الوطنــي، إال أن التالــي هي  بهــا، 

أمثلة، ليست حصرية:

بتاريخ 19 أبريل 2017 نقل موقع »آي أتش 	 
أس« العســكري عــن موقع فــرص التجارة 
الفيدرالّية  )FBO(التابع لحكومة الواليات 
المّتحــدة وجود إخطاريــن بتاريخّي 11 و12 
 5 البحريــن  طلــب  ُيظهــران   2017 أبريــل 
زوارق دورّيــة ســريعة للقــوات البحريــة من 
كــي الخامــس« Mk V، تســتلمها  نــوع »إم 
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وكالــة  بيانــات  وأظهــرت  العــام.  خــالل 
أّن  األميركّيــة  الدفاعــي  األمنــي  التعــاون 
البحريــن طلبت زورقين فــي 2014 و 3 في 

.2016

مصــادر 	  ذكــرت   2017 كتوبــر  أ  13 بتاريــخ 
كثر  حكوميــة بأن الحكومة قــد خصصت أ
مــن 68 مليــون دينــار لمــا يســمى بجهــاز 

األمن الوطني.

دور المجلــس النيابــي الصــوري فــي تشــريع 
القوانين األمنية

عمــل المجلــس النيابــي الصــوري علــى تمريــر 
العديد من القوانين  األمنية بمقاسات السلطة، 
حيــث  الحكومــي،  واإلرهــاب  القمــع  لتقنيــن 
تــم ســن )26( قانوًنــا، فــي المواضيــع األمنيــة 
خــالل دور االنعقاد العــادي الثالث من الفصل 
كتوبر 2016 حتى  التشــريعي الرابع )الممتد من أ

يوليو 2017(.

الجهود الخارجية
المشاركة في االجتماعات والمؤتمرات األمنية 
الخارجيــة: فقد شــاركت األجهــزة الخليفية في 
ــا، منهــا )13( اجتماعا على  )25( اجتماعــا أمنّيً
المستويين الخليجي والعربي، و )12( اجتماعا 
مع جهات أمنية أمريكية وبريطانية، وعلى رأسها 
مشــاركة وزيــر الداخليــة فــي اجتمــاع مجلــس 
وزراء الداخلية العرب في تونس مارس 2017، 

ومشاركة وزير شؤون الدفاع خالل نوفمبر2017 
فــي اجتمــاع وزراء دفــاع مايســمى بالتحالــف 
كما قامت وزارة  اإلسالمي العسكري بالرياض. 
الداخلية خالل العام 2017 باســتضافة وتنظيم 
)15( فعاليــة أمنية إقليمية ودولية، ومثال على 
ذلــك فقد رعــت بريطانيا بتاريــخ 19 مايو 2017 
اجتماعــا أمنيــا ضــم “المختصيــن” فــي مجال 
المتفجــرات بدول مجلس التعــاون الخليجي، 
وهــو االجتمــاع الــذي جــاء تنفيــذا لقــرار صــدر 
عــن القمــة الخليجية التي ُعقدت فــي المنامة 

بحضور رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

كــرر الحســن مزاعــم النظام  وخــالل االجتمــاع 
بشــأن وقــوف إيــران وراء “تســليح وتدريــب” 
علــى  االســتناد  الحســن  وتعمــد  البحرانييــن، 
مواقــف الواليــات المتحــدة المعاديــة إليــران، 
وخاصــة بعد مجيء دونالد ترامــب إلى البيت 

األبيض.

كبــرى: بنــاء على طلب  تحصيــل قــرارات دول 
فــي  األمريكيــة  الخارجيــة  أدرجــت  البحريــن 
مارس 2017 شخصين من المعارضة في قائمة 
اإلرهاب األمريكية، بتهمة االنضمام إلى »سرايا 
األشتر«، وفي بريطانيا قرر البرلمان البريطاني في 
ديســمبر 2017 تصنيــف 7 تنظيمــات معارضــة 
منها »سرايا األشتر« و»سرايا وعد اهلل« و»سرايا 

كمنظمات إرهابية. المختار« 

عقد التمارين المشــتركة: فقد شــاركت األجهزة 
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الخليفية في )10( تمارين مشــتركة، منها تمرين 
»جسر 18«، »وخليج السالم 6«، و»حمد 2«.

االســتفادة مــن الخبــرات والقــدرات األجنبية: 
استطاع النظام أن يحصل على إمكانات تقنية 
ولوجستية وتدريب من داعميه، وعلى رأسهم 
األدارتــان األمريكيــة والبريطانيــة، وتمثــل ذلك 

في:

غــرف 	  فــي  األجانــب  الخبــراء  مشــاركة 
التحقيــق  عمليــات  وإدارة  العمليــات، 

والتعقب.

علــى 	  والتعقــب  التجســس  برامــج  توفيــر 
اإلنترنت واالتصاالت الصوتية.

االعتمــاد على التواجد العســكري األجنبي 	 
فــي الميــاه اإلقليميــة لتوفيــر شــبكة حماية 
للحــدود البحريــة. فبتاريــخ 17 أغســطس 
كشــف موقــع “ســتارز أنــد ســترايبز”   2017
لقاعــدة  األمريكيــة  البحريــة  تكليــف  عــن 
بحريــة متنقلة جديدة فــي المياه اإلقليمية 
للبحريــن. وبّيــن الموقــع أن قاعــدة بحرية 
»الماريــن«  اســم  تحمــل  عائمــة  جديــدة 
بــدأت مهامها في البحريــن. وقال الموقع 
إن القاعــدة التــي ُتدعى “لويــس بورويل” 
هــي قاعــدة بحرية استكشــافية مع ســطح 
طائــرات  إلطــالق  اســتخدامها  يتــم  كبيــر 
البرمائيــة  الهجــوم  والمركبــات  الهليكوبتــر 
لدعــم  الصغيــرة  الســفن  مــن  وغيرهــا 

العمليات البحريــة اإلقليمية. وقال الموقع 
إّنهــا ســتصبح ســفينة حربيــة قــادرة علــى 
القيــام بمهام هجومية جديدة في الّشــرق 
األوســط. وستصبح ســفينة بولر في منطقة 
الســنوات  مــدى  علــى  المركزيــة  القيــادة 
األســطول  ضمــن  المقبلــة،  الخمــس 
كثر  األمريكــي الخامس، مع طاقــم يحوي أ
مــن 100 جندي من البحــارة األمريكي على 
متنهــا، وأقل مــن 50 مدنًيا، وقــال المالزم 
لورين شاتماس، المتحدث باسم البحرية 
األمريكيــة، إّنــه »نظــًرا ألن المحيــط األمني 
كثر سرعة وتعقيًدا، وتنافسًيا بشكل  أصبح أ
متزايــد، فــإن البحريــة بحاجة متزايــدة إلى 
كثر تنوًعا في  الحصول على ســفن حربيــة أ

أرجاء العالم«.

تعزيز »الدبلوماسية األمنية«، وتعني إعطاء 	 
الســلك الدبلوماســي األمريكــي والبريطاني 
نفوذا في القرارت األمنية، فبتاريخ 25 يوليو 
الدبلوماســي  ترامــب  دونالــد  رشــح   2017
جاســتين هيكــس ســيبيريل ســفيرا جديدا 
فــي المنامة خلفــا لويليام روبيك. والســفير 
الجديد في المنامة يحمل »خلفية األمنية 
واالســتخباراتة«؛ ومــن المرشــح أن يؤدي 
الســفير الجديــد “أدوارا أمنية فــي مواجهة 
كثر من  الثــورة التــي تشــهدها البــالد منــذ أ
مــع   

ً
“متســقا تعيينــه  وجــاء  ســنوات”،   7

ال  التــي  الجديــدة  األمريكيــة  السياســة 
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تؤمــن بحقوق اإلنســان، وترّجــح المصالح 
التجاريــة مــع األنظمة القمعيــة على أي أمر 
آخــر”، وهــو ما أفصح عنه ترامب شــخصيا 
كَم الخليفي حمد عيسى  حينما التقى الحا
األمريكيــة  القمــة  خــالل  الســعودية  فــي 
“اإلسالمية” في الرياض شهر مايو 2016. 

نظرة نحو األمن الداخلي في المستقبل
مــن المرشــح أن يفشــل النظــام الخليفــي فــي 
تحقيق األمن الداخلي للوطن ولرموزه ورجاله، 
ألن مفهــوم األمــن الــذي اليفهمــه الخليفيــون 
جيــدا هو أبعــد من برامــج القمــع، والنجاح في 
اليتحقــق  فاألمــن  المســلحة،  الخاليــا  كشــف 
بعيــدا عــن »األمــن السياســي«، والمتمثــل في 
نظام سياسي شــرعي يحتضنه الشعب ويدافع 
عنه، والحفاظ على الكيان السياســي الشــرعي 
للدولــة، وال يمكــن تحقيقــه بعيــدا عــن مقهوم 
»األمن االقتصادي« بخلق االقتصاد اإلنتاجي، 
تنميــة  علــى  الدولــة  قــدرة  علــى  وبالحفــاظ 
كتفاء الذاتي، فضاًل عن  االقتصاد الوطني، واال
كافــة االحتياجات والخدمــات الضرورية  توفير 
اإلقتصاديــة  للمواطنيــن، وحمايــة مصالحهــم 
ضــد الغــالء وغيــره، وتحقيــق الرفاهيــة ورغــد 
كمــا اليمكــن تحقيــق األمــن للدولــة  العيــش، 
وتماســك  االجتماعــي«،  »األمــن  عــن  بعيــدا 
مخططــات  ضــد  هويتــه  وحفــظ  المجتمــع 
التجنيــس والتغريــب الهدامــة، فنظرية »األمن 
الوقائــي االســتباقي«، الــذي أعلنت عنــه وزارة 

تحقيــق  فــي  قطعــا  سيفشــل  النظــام  داخليــة 
األمــن فــي ظل انهــدام فرص التعايــش والحل 
السياســي بين الشــعب والنظام، واتجاه األمور 
للحســم، وانتشــار ثقافــة المقاومــة والتضحية، 
ونشوء جيل جديد من المناضلين والمقاومين 
من رحم المعانات الشــعبية، وامتالك الشعب 
لوســائل قــوة جديدة، منهــا المعرفــة والحكمة 
والــألدوات الالزمــة إلدارة الصــراع األمنــي مــع 
النظام الخليفي المرتكب لكل جريمة وجريرة.
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أنشــط  مــن  البحريــن  فــي  المعارضــة  تعتبــر 
المعارضــات علــى مســتوى المنطقــة والعالــم، 
فــي تواصلها مــع العالم، والمؤسســات الدولية 
الحقوقية واألممية، واستطاعت طوال سنوات 
مــن رصــد وتوثيق أوضــاع حقوق اإلنســان في 
البحرين بشكل دقيق وحرفي، والحصول على 
إدانــات حقوقيــة، وتقارير حقوقيــة تدين ملف 
أوضــاع حقــوق اإلنســان في البحريــن، من أبرز 
المؤسســات ذات الشــأن، مثــل مجلس األمم 
العفــو  ومنظمــة  اإلنســان،  لحقــوق  المتحــدة 

الدولية، وغيرهما.

أرقــام مــن التقاريــر الحقوقيــة الموثقــة خالل 
العام 2017 

والرصــاص  الســامة  بالغــازات  560اعتــداء   
االنشطاري.

117 حملة اعتقاالت جماعية

5000 مواطن تقريبا في سجون النظام

سياســية،  خلفيــات  علــى  قضائيــا  حكمــا   140
الحكم الواحد قد يشمل عدة أشخاص.

22 حكمــا قضائيــا بحق صحفييــن وإعالميين 
ونشطاء إنترنت

11 اعتقال بحق صحفيين وإعالميين ونشــطاء 
إنترنت

وإعالمييــن  صحفييــن  بحــق  تحقيــق   88
ونشطاء إنترنت

4 حــاالت فصــل عــن العمــل بحــق صحفييــن 
وإعالميين ونشطاء إنترنت

صحفييــن  بحــق  جنســية  إســقاط  حــاالت   2
وإعالميين ونشطاء إنترنت

286 معتقــل فــي يــوم الهجــوم علــى اعتصــام 
الدراز

15 شهيد، 12 منهم بالرصاص الحي

14 خكما باإلعدام

175 توصيــة يعتمدها مجلس حقوق اإلنســان 
ضد النظام الخليفي.

فــي  اإلنســان  حقــوق  وضــع  تنتقــد  دولــة   82
البحرين

155 مواطنــا أســقطت عنهم الجنســية، ليصل 
عدد المسقطة عنهم الجنسية 506 مواطنا.
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لمكافحــة نشــاط المعارضــة ونجاحاتهــا على 
الصعيــد الحقوقــي عمــل النظــام علــى ثالثــة 

أمور:
خلــق مؤسســات حقــوق إنســان صوريــة، . 1

اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  كالمؤسســة 
الممولــة والمعيــن رئيســها من قبــل النظام 
نفســه، وإجــراء تغييرات قشــرية لاللتفاف 
على توصيات مؤسســات حقوق اإلنســان 
فــي  مراقبــة  كامــرات  كنصــب  الدوليــة، 
الســجون، بدعــوى مراقبــة  بعــض  أروقــة 

كات المحتملة بحق السجناء. االنتها

تشــكيل وإرســال وفود حكومية للمشــاركة . 2
فــي فعاليــات منظمــات حقوق اإلنســان، 
لنقل وجهة النظر الحكومية، ولتلميع صورة 
النظــام، وغالبــا مايعمــد النظــام لتضميــن 
وفودها بعض المعممين، وبعض الشــيعة 
مــن المــواالة، لتكذيــب ادعــاءات وتقارير 

المعارضة السياسية.

وتعذيــب . 3 الحقوقيــة،  األصــوات  قمــع 
وسجن الحقوقيين، وترهيبهم لكي يوقفوا 
ذلــك  علــى  ومثــال  الحقوقــي،  نشــاطهم 
اعتقال وتعذيب الناشــطة ابتسام الصايغ، 
وســجن الحقوقــي والمعــارض البــارز نبيــل 

رجب. 

مسلسل استهداف الناشطين خالل السنة
جــاء اســتخدام النظام الخليفي لهذه الوســائل 
ســجن  أن  إال  متــوازي،  خــط  وفــي  متزامنــا 
وتعذيــب الحقوقيين قد أخذ منحى تصاعدي 
كبير خــالل العامين األخيرين، ولــم يقتصر قمع 
بــل  الداخــل،  ناشــطي  علــى  وإرهابــه  النظــام 
طــال عائالت الناشــطين في الخــارج، والذين 
 5 فبتاريــخ  لهــم.  الوصــول  النظــام  اليســتطيع 
مــارس 2017 تــم اســتدعاء واعتقــال عدد من 
أفــراد عائلــة الناشــط الحقوقــي الســيد أحمــد 
الوداعــي، وكان ذلــك على خلفية زيــارة مرتقبة 
كــم الخليفــي حمــد عيســى إلــى بريطانيــا،  للحا
وسعي النظام للضغط على النشطاء البحرانيين 
فــي لنــدن لعــدم إظهــار أي نشــاط ضــد حمــد 
االســتدعاء  عمليــات  طالــت  وقــد  وزيارتــه، 
واالعتقــال أفــرادا آخريــن مــن عوائــل نشــطاء 

بحرانيين مقيمين في بريطانيا.

كبيرة من الملثمين، برفقة  فقد قامت مجموعة 
أحــد الضبــاط باعتقــال الســيد نــزار الوداعــي - 
البالغ من العمر 18 عاما - في منزله في منطقة 
جدعلي، وُنقل إلى مبنى التحقيقات الجنائية، 
وفي 5 مارس عاودت القوات بمالبس مدنية 
اقتحام منزل أم نزار، السيدة هاجر منصور، وتم 
اعتقالهــا بعــد أن تــم اســتدعاءها للتحقيق في 

التحقيقات الجنائية.

وبتاريخ 21 أبريل 2017 استدعت النيابة الخليفية 
 للتحقيق.

ً
 بحرينيا

ً
العامة في البحرين 12 ناشطا
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تــم اســتدعاءهم المحامــي  ومــن ضمــن مــن 
المدافــع عــن حقــوق اإلنســان محمــد التاجر، 
الناشــط  الصايــغ،  ابتســام  الحقوقيــة  الناشــطة 
فيصــل  الصحافــي  الصفــار،  أحمــد  الحقوقــي 
إبراهيــم  المعــارض  إلــى  باإلضافــة  هيــات« 
شريف، وجائت هذه االستدعاءات »بالتزامن 

مع المراجعة الدورية الشاملة بجنيف«.

وقد مثل هذا االستهداف المكشوف للنشطاء 
البحرانييــن عــن اســتخفاف معلــن مــن النظام 
بالمؤسســات الحقوقية األمميــة والدولية، ولم 
يكــن هــذه التجــرؤ من قبــل النظام لــوال الضوء 
األخضــر الذي ُمنح آلل خليفــة من البريطانيين 
واألمريكييــن، حيــث ُتصــر اإلدارتــان البريطانية 
واألمريكيــة على تجاهل ملف حقوق اإلنســان 
فــي البحريــن، واالســتمرار فــي التعــاون األمني 
الخليفــي،  النظــام  مــع  والتجــاري  والعســكري 
كات  والنــأي عــن إبــداء انتقــاد علنــي لالنتهــا

الجارية في البالد.

بتكســير  ملثمــون  قــام   2017 مايــو   4 بتاريــخ 
الزجــاج الخلفــي لســيارة األميــن العام الســابق 
لالتحــاد العام لنقابــات عمال البحرين الســيد 
سلمان المحفوظ، باإلضافة إلى تخريب أجزاء 
أخــرى مــن ســيارته في وقــت مبكر مــن الفجر، 
وبعدها بيوم وجد ابن السيد المحفوظ سيارته 

محترقة. 

ســيارات  يطــال  الحرائــق  مسلســل  بــدأ  هنــا 

معارضين. فتعرضت سيارة المعاون السياسي 
ألميــن عــام الوفاق خليــل المــرزوق لحريق في 
7 مايــو 2017 باإلضافة إلــى أجزاء من الواجهة 
الخارجية للمنزل، وادعت السلطات أن سبب 

كهربائي«. الحريق »ماس 

كثر من شهرين على  هذه الحادثة جائت بعد أ
تكســير سيارات عدد من المشــاركين في ندوة 
بجمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي )وعــد( 

مطلع مارس 2017 من قبل مجهولين!

وبتاريــخ 13 مايــو 2017 اعتقلــت قــوات األمــن 
الخليفيــة أفــرادا مــن عائــالت ثالثــة ناشــطين 
بحارنة يقيمون في بريطانيا بسبب احتجاجهم 
عرضــا  حمــد  الخليفــي  كــم  الحا حضــور  علــى 
للفروســية فــي بريطانيــا. وقــد احتج الناشــطون 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  حضــور  علــى 
لمهرجان ويندسور الملكي للفروسية. وأظهرت 
صور نشرها اإلعالم الخليفي حمد مع اليزابيث 
الثانية، ملكة بريطانيا. وقد تم استدعاء شقيقة 
الســيد أحمــد الوداعــي مديــر معهــد البحريــن 
للحقــوق والديمقراطيــة ومقــره لنــدن إلــى مركز 

شرطة المحرق للتحقيق.  

وبتاريــخ 15 مايــو 2017 فجــرا تعرضــت ســيارة 
الناشــطة الحقوقيــة البحرانيــة ابتســام الصائــغ 
لالحتراق الكامل في ظروف ”مريبة” حيث إن 
الحادثــة جــاءت في ســياق حوادث مشــابهة 
تعــرض لها نشــطاء وسياســيون آخــرون، منهم 
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نائــب أمين جمعية الوفاق الوطني اإلســالمي، 
المــرزوق،  خليــل  المهنــدس  حلهــا،  تــم  التــي 
والــذي أحرقــت ســيارته قبــل أيــام مــن حــرق 

كذلك. سيارة الناشطة ابتسام 

وكانــت الناشــطة الصائــغ قــد تعرضــت لحملــة 
مــن إحــدى الجهــات التابعــة للنظــام، حيــث 
حقــوق  مراقبــة  جمعيــة  ُتســمى  مــا  نشــرت 
 ُنشــر في 

ً
اإلنســان التابعــة للنظــام الخليفي بيانا

الصحافــة الرســمية زعــم بــأن الصائــغ نشــرت 
صــورا “مفبركــة” ونســبتها إلى الوضــع الحاصل 
فــي داخــل الســجون الخليفية. وهــو زعم نفته 
كــدت بأن بيــان الجمعيــة المذكورة  الصائــغ وأ

محاولة لتشويه سمعتها.

المتعمــد  والتخريــب  الحرائــق  حــوادث  تشــير 
والخــارج،  الداخــل  فــي  النشــطاء  لســيارات 
عوائلهــم؛  منــازل  علــى  كذلــك  والتعــدي 
البلطجــة  “وســائل  علــى  النظــام  اعتمــاد  إلــى 
 من النشطاء، وإلجبارهم 

ً
والميليشيات” انتقاما

على وقف نشاطهم الحقوقي والمعارض. 

ففــي  ســابقا،  أحــداث مشــابهة  وقــد حدثــت 
الماضــي قالــت الســلطة بــأن مجهوليــن أحرقوا 
مطعم سيزونز التي يملكها تاجر شيعي، أو مثلهم 
 24 محــالت  سلســلة  علــى  باالعتــداء  قامــوا 
ساعة المملوكة لمجموعة جواد )تاجر شيعي(، 
وقــد أعــادت الحكومــة حــرب االعتــداء علــى 
الممتلكات الخاصة التي اتبعتها خالل سنوات 

أعقبــت محاولــة ســحق الثــورة الشــعبية التــي 
اتخذت من دوار اللؤلؤة مقرا لها فبراير 2011. 

بتاريــخ 2 يونيــو 2017 قالــت منظمــة »فرونــت 
اليــن ديفينــدرز« فــي تقريــر لهــا إن الحقوقيــة 
العتــداء  تعّرضــت  الصائــغ  ابتســام  البحرانيــة 
جنســي خــالل التحقيق معها بمقــر جهاز األمن 

الوطني )المخابرات( يوم 26 مايو 2017.

ّكــدت المنظمــة نقــال عــن الصايــغ، تعّرضهــا  وأ
للتعذيــب فــي مبنــى تابــع لجهــاز المخابــرات، 
بالمحــّرق، بما فيــه قيام المحققيــن  باالعتداء 
عليها جنســيا، فضــال عن اإلســاءات اللفظية، 
حــدا  تضــع  لــم  مــا  باالغتصــاب،  وتهديدهــا 

ألنشطتها في مجال حقوق اإلنسان.

وكانــت الصائــغ قــد اســتدعيت لجهــاز األمــن 
الوطنــي، وأطلــق ســراحها بعــد 7 ســاعات من 
التحقيق، لتنقل إلى المستشفى وهي في حالة 
انهيار عصبــي. وروت الصائغ تفاصيل تعذيبها 
إلى منظمة العفــو الدولية، لكن منظمة فرونت 

كشفت التفاصيل.   الين ديفندرز 

وقالــت المنظمــة إن جهــاز األمــن الوطنــي لجأ 
أيضــا إلــى تعذيبهــا نفســيا في محاولــة للضغط 
عليهــا لتعلن في تويتر بأنها ســتوقف عملها في 
مجال حقوق اإلنســان وستســتقيل من منظمة 
»ســالم«، حيث هددت باستهداف زوجها أو 

أطفالها.
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وقــد صّعــدت الســلطة الخليفيــة مــن قمعهــا 
ولجــأت  اإلنســان  حقــوق  عــن  للمدافعيــن 
كما  لتعذيبهم إلجبارهم على وقف أنشطتهم. 
تم استدعاء نشطاء آخرين من قبل جهاز األمن 
الوطني، وقد تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة 
اإلنزعــاج  أن  الالفــت  أنشــطتهم.  إليقــاف 
كان مركزا على النشطاء الذين وضعوا  الخليفي 
ضمن أجندتهم - وبشــكل مدروس ومتتابع - 

مالحقة الخليفيين في الخارج. 

ال شــك أن النشــطاء الحقوقييــن فــي الداخــل 
وكان  أيضــا،  لالســتهداف  محــال  كانــوا 
 ومنعهم بالجملة 

ً
اســتدعاؤهم للتحقيق مؤخرا

من حضور المنتديات واالجتماعات الحقوقية 
كل نشــاط  فــي جنيــف وغيرها؛ دليــاًل على أن 
“معــارض“ فــي الخــارج ُيزعــج النظــام بدرجة 
أو بأخــرى، ولن يتوانى عن إعاقته وبأّي شــكل 
من األشكال، إال أن النشاط االحتجاجي الذي 
ــه إلــى »رؤوس“ آل خليفــة، ويســتهدف  يتوّجَ
لنــْزع  »مباشــرة«  بوســائل  مالحقتهــم   

ً
قصــدا

أقنعتهــم أمــام الرأي العام؛ هو مــا يفعل ويصنع 
مــا  الخليفييــن،  أفعــال  ردود  فــي  »الجنــون“ 
يعني أنهم يشــعرون أن هذا اللون من النشــاط 
 

ّ
كل كثر، ويقلب  االحتجاجي هو ما »يمّســهم« أ

أحوالهم، المتقلبة أصاًل.

حضور دولي ونجاحات حقوقية
بــدأت بتاريــخ 1 مايــو 2017، فــي مدينة جنيف 
السويســرية المراجعــة الدوريــة الشــاملة لملف 
مجلــس  فــي  البحريــن  فــي  اإلنســان  حقــوق 
حقــوق اإلنســان التابــع لهيئــة األمــم المتحدة، 
كبيــر مــن ممثلــي  والتــي تحــدث خاللهــا عــدد 
الــدول األعضــاء في مجلس حقوق اإلنســان، 
كات  كلماتهم األنتها والذين “فضحوا” خــالل 
ارتكبتهــا  التــي  اإلنســان  لحقــوق  الجســيمة 

سلطات البحرين.

واســتند االســتعراض الدوري الشــامل لســجل 
مة من  البحريــن الحقوقــي علــى الوثائــق المقّدَ
سلطات البحرين وتقارير خبراء حقوق اإلنسان 
وفــرق الخبــراء المســتقلين التــي ُتعــرف باســم 
اإلجــراءات الخاصة والهيئات األممية األخرى 
المنظمــات  مــن  المقدمــة  والتقاريــر  المعنيــة، 
ضمنهــا  ومــن  والمحليــة  اإلقليميــة  الحقوقيــة 
التابعــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة 

للحكومة.

افتتح الجلســة رئيس مجلس حقوق اإلنســان 
ّكد  كيــن الكســندر مازيال مارتيلــي« الذي أ »يوا
رفض المجلس القاطع »لكل أساليب التخويف 
والترهيــب لكافة األشــخاص الذيــن يتعاونون 
كافة الدول  مع آليات األمم المتحده«، وحّث 
على توفير الحماية للحقوقين والنشطاء الذين 

يشاركون في أعمال المجلس.
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البحريــن  فــي  الخليفــي  النظــام  وفــد  ورأس 
الدوســري،  عبــداهلل  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد 
وضم عبداللطيف عبداهلل وكيل وزير الخارجية 
أحمــد  الشــورى  بمجلــس  ُيســمى  مــا  وعضــو 
الحداد، وممثلين عن مجلس النواب الصوري 
ووزارتــي التربيــة والصحــة والمؤسســة الوطنية 

لحقوق اإلنسان الرسمية.

وألقــى المنــدوب الخليفــي عبــداهلل الدوســري 
كلمــة ادعــى فيهــا تنفيــذ البحرين لـــ 45 توصية 
من توصيات المراجعة الدورية الشــاملة الثانية 
إلــى  مشــيرا   ،2012 العــام  فــي  صــدرت  التــي 
تأســيس مكتب التظلمات ووحدة التحقيقات 
المفصوليــن  جميــع  إعــادة  وادعــى  الخاصــة، 

السياسيين.

انطلقــت بتاريــخ 6 يونيــو 2017 فــي مقــر هيئــة 
السويســرية  جنيــف  بمدينــة  المتحــدة  األمــم 
أعمــال الــدورة 35 لمجلــس حقوق اإلنســان، 
التي اســتعرض المشــاركون فيها أوضاع حقوق 

اإلنسان في البحرين ومختلف أنحاء العالم.

التحالــف  الــدورة  هــذه  أعمــال  فــي  وشــارك 
كل من منظمة  الحقوقــي البحراني المؤلف من 
وحقــوق  الديمقراطيــة  اجــل  مــن  امريكيــون 
ومعهــد   )ADHRB( البحريــن  فــي  اإلنســان 
 )BIRD( والديمقراطيــة  للحقــوق  البحريــن 
والمركز األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنســان 

.)ECDHR(

ط التحالف الضوء على أوضاع حقوق 
ّ
وقد ســل

خــالل   , البحريــن  فــي  المتدهــورة  اإلنســان 
الكلمات التي ألقاها ممثلوه على مسامع ممثلي 
المتحــدة,  األمــم  هيئــة  فــي  األعضــاء  الــدول 
وعبــر النــدوات الموازية التي نظمهــا داخل مقر 
عبــر  وكذلــك  بجنيــف,  المتحــدة  األمــم  هيئــة 
اإلجتماعــات التــي عقدهــا مــع ممثلــي الــدول 
األعضــاء فــي المجلــس إلطالعهــم علــى آخــر 

مستجدات الوضع الحقوقي في البحرين.

ألقاهــا  الــدورة بكلمــة  افتتحــت أعمــال هــذه 
المفّوض األممي الســامي لحقوق اإلنسان زيد 
بن رعد الحســين وعرج فيها على ذكر البحرين 
مشــيرا الى عــدم ســماحها آلليــات اإلجراءات 
الخاصــة بزيارة البالد طوال الســنوات الخمس 
كل منهــا لخمس  الماضيــة بالرغــم مــن تقديم 

طلبات لزيارة البحرين.

اليــوم األول  البحرانيــون  الحقوقيــون  واســتهل 
للدورة بالقاء كلمة على مسامع الدول األعضاء 
اإلعــدام  الدوليــة حــول عمليــات  الهيئــة  فــي 
والقتــل خارج نطاق القانــون التي نفذها النظام 

كم في البحرين منذ مطلع العام 2017. الحا

وقــد تبنــى فــي 5 يونيــو 2017 الفريــق العامــل 
الشــامل  الــدوري  باالســتعراض  المعنــي 
التوصيــات حول البحريــن المقدمة من الدول 
اإلعضــاء المتداخلــة، وكانــت هــذه هــي المرة 
الثالثــة التي جري فيها مراجعة ســجل البحرين 
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الحقوقــي منــذ العام 2008 ، والــذي جرى فيها 
أول مراجعة دورية شاملة، فيما جرت المراجعة 
الثانيــة فــي العــام 2012، وصــدرت إثرهــا 176 
توصيــة قبل النظام الخليفــي في البحرين 158 
كاملة أو جزئيا ورفضت 18  توصية منها بشــكل 

توصية بشكل تام.

مجلــس  اعتمــد   2017 مايــو   5 جلســة  وفــي 
حقــوق اإلنســان التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة 
التوصيــات الموجهــة للبحريــن حــول ســجلها 
الحقوقــي. ومنــح المجلــس ســلطات البحرين 
مهلــة حتــى انعقاد الــدورة 36 لمجلس حقوق 
رأيهــا  إلعطــاء  المقبــل  ســبتمبر  فــي  اإلنســان 
بالتوصيات. وكان فريق األمم المّتحدة العامل 
فــي  الشــامل  الــدوري  باالســتعراض  المعنــي 
دورتــه الســابعة والعشــرين؛ قد أصدر مســودة 
تقريــره عــن البحريــن األربعــاء )3 مايــو 2017( 
والذي تضمن 176 توصية، وتم إقرارها جميعا 
فــي جلســة 5 مايــو، ويذكــر أن مجلــس حقوق 
فــي  للســلطات  توصيــة   176 أصــدر  اإلنســان 
كامل  العام 2012، لكنها لم تنفذ أيا منها بشكل 

بحسب تقارير منظمات حقوقية.

اســتأنف مجلــس حقوق اإلنســان التابع لألمم 
بتاريــخ 18 ســبتمبر 2017 ، أعمــال  المتحــدة، 
دورته السادسة والثالثين في جنيف، وشاركت 
الديمقراطيــة  أجــل  مــن  أمريكيــون  منظمــة 
وحقوق اإلنســان ADHRB ومؤسسات أخرى 
بعــدة مداخالت حــول البحرين خــالل الحوار 

التفاعلــي فــي المجلــس، وتطرقــت فيهــا إلــى 
مجموعــة من الملفات الحقوقيــة في البحرين 
الســلطة  أعربــت  كمــا  واليمــن.  والســعودية 
الخليفيــة بتاريــخ 20 ســبتمبر 2017 عــن رفضها 
كان مجلس حقوق اإلنســان  تنفيذ 36 توصية 
قد أوصى الحكومة الخليفية بتنفيذها 5 مايو/ 
لألوضــاع  دوريــة  مناقشــة  خــالل   ،2017 أيــار 

الحقوقية في البالد.

العالــم علــى  ألقتهــا دول  التــي  التوصيــات  إن 
البحريــن، خالل االســتعراض الدوري الشــامل 
لســجلها فــي مجلــس حقوق اإلنســان بجنيف 
كعصــارة جهــد للمنظمــات البحرانيــة،  جائــت 
والخــارج  الداخــل  فــي  البحرانييــن  والنشــطاء 
مــن خــالل لقاءاتهــم المتواصلــة مــع البعثــات 
دول  فــي  الخارجيــة  ووزارات  الدبلوماســية، 
العالــم، إلعطــاء الصــورة الحقيقيــة عمــا يجري 

في البحرين.

إدانات تتوالى بحق النظام
دعــت األمــم المتحدة بتاريــخ 31 مارس 2017 
إلــى إجــراء تحقيقــات وافيــة في ظــروف مقتل 
متظاهرين في البحرين. وقال الناطق الرســمي 
باســم األمــم المتحــدة فرحــان حــّق فــي مؤتمر 
بتاريــخ 31 مــارس 2017 إن »األمــم  صحافــي 
خطــوات  باتخــاذ  البحريــن  طالبــت  المتحــدة 
لبنــاء الثقــة وإجــراء حــوار وطني حقيقــي يكفل 

السالم واألمان ألبناء البحرين«.
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كثر من 30 نائبا في البرلمان األوروبي  وقد دعــا أ
بتاريخ 13 يونيو 2017 إلى إطالق ســراح الناشــط 
الحقوقي البارز نبيل رجب، وعن بقية النشــطاء 
فــي  المعتقليــن  السياســيين  والمعارضيــن 
الســجون الخليفية في البحريــن وفي بقية دول 
الخليج، وذلك في رســالة موجهة إلى فيديريكا 
موغيرينــي، الممثــل الســامي لالتحــاد للشــؤون 
رئيــس  ونائــب  األمنيــة،  والسياســة  الخارجيــة 
المفوضية األوروبية والمفوضيــة األوروبية، وقد 
كات  عبروا فيها عن القلق البالغ إزاء استمرار انتها
حقوق اإلنسان في البحرين، “والسيما االحتجاز 

.
ً

المستمر لنبيل رجب تعسفيا

مجموعــة  دعــت   2017 يونيــو   16 بتاريــخ  و 
مــن خبــراء األمــم المتحــدة فــي مجــال حقوق 
 البحرين إلــى “وقف حملتها 

َ
اإلنســان؛ حكومة

المنظمة على المجتمع المدني” في البالد.

وفــي بيــان أصــدره خبــراء أمميــون، 16 يونيــو 
2017 قــال »إنــه خــالل العــام الماضــى حدث 
فــى  االنســان  فــى حالــة حقــوق  تدهــور حــاد 
البــالد«، واشــتمل ذلك على »فــرض قيود غير 
مقبولــة علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر وحريــة 
تكويــن الجمعيات والتجمع الســلمي«، وذلك 
بهــدف »حجــب أي صــوت معــارض، وقمــع 

المعارضة«.

وأشار البيان إلى أن القمع اتخذ منعطفا جديدا 
 وزارة العدل الخليفية 

ّ
فــي يونيو 2016 بعد حــل

لجمعية الوفاق، وتجريد آية اهلل الشــيخ عيسى 
قاســم مــن الجنســية البحرانية، فيما اســتمرت 
 

ّ
حملــة القمــع منــذ ذلــك الحيــن، حيــث ُحــل
حزب سياسي معارض آخر وهو جمعية )وعد( 

في نهاية مايو 2017.

كمــا تطــرق البيــان إلــى الهجــوم الدمــوي الذي 
تعرضــت لــه بلــدة الــدراز فــي 23 مايــو، »مركــز 
المظاهــرات الســلمية«، واســتخدمت القوات 
لتفريــق  والقاتلــة  المفرطــة  »القــوة  الخليفــة 
فــي  تجمعــوا  الذيــن  الســلميين  المتظاهريــن 
مــا أســفر عــن )استشــهاد( خمســة  اعتصــام، 

أشخاص وجرح العشرات«.

ولــم يقتصــر صــوت المعارضــة الحقوقــي فقط 
إلــى  وصــل  فقــد  األمميــة،  المنظمــات  علــى 
المنتخبــة،  السياســية  المؤسســات  أرجــاء 
جلســة  ُعقــدت    2017 نوفمبــر   22 فبتاريــخ 
اســتماع فــي البرلمــان األوروبــي فــي العاصمــة 
االضطهــاد  ملــف  حــول  بروكســل  البلجيكيــة 
الطائفــي في البحرين بمشــاركة خبراء دوليين، 
وأدان البرلمــان األوروبــي الحكــم الصادر بحق 

المعارض نبيل رجب.

وبتاريــخ 25 أبريل 2017 عّبرت 63 منظمة غير 
حكومية،عــن قلقهــا البالــغ مــن تدهــور الوضع 
الصحي للرمز المعارض عبد الهادي الخواجة، 
وأوضحــت  رجــب،  نبيــل  المعتقــل  ولزميلــه 
كــم  الحا إلــى  فــي رســالة مرفوعــة  المنظمــات 
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الخليفي، حمد عيسى، وللبعثة الدائمة للنظام 
الصحــي  الوضــع  بــأن  جنيــف؛  فــي  الخليفــي 
اإلضــراب  دخولــه  بعــد  خطــر  فــي  للخواجــة 
كــدت علــى ضــرورة توفيــر الرعايــة  الجديــد، وأ

الصحية العاجلة له.

كما دعت المنظمــات إلى اإلفراج الفورى وغير 
كدت أن  المشــروط عــن الخواجــة ورجــب، وأ
اعتقالهمــا يهــدف فقــط إلــى معاقبتهمــا علــى 
نشــاطهما الســلمي والشــرعي من أجــل حقوق 
كمــا دعــت إلــى وضــع حــد لجميــع  اإلنســان، 
والمهينــة  اإلنســانية  غيــر  المعاملــة  أشــكال 

والمضايقات ضدهما.

وبتاريخ 26 أبريل 2017 قالت منظمة مراسلون 
بــال حــدود أن البحريــن انضمــت إلــى القائمــة 
الســوداء فــي حريــة الصحافــة، حيث تســجن 
 لمرتبتين خالل 

ً
الصحفييــن، وســجلت تراجعــا

العام في حرية الصحافة.

ّكــدت الهيئة األميركية  بتاريــخ 28 أبريل 2018 أ
الحريــات  تدهــور  الدوليــة  الدينيــة  للحريــات 
يمّثلــون  الذيــن  الشــيعة  للمواطنيــن  الدينيــة 
األغلبيــة فــي البحرين في ظل ترد عام ألوضاع 
حقوق اإلنسان في البالد خالل العام الماضي، 
مشيرًة إلى االستهداف الذي طال رجال الدين 
الشــيعة، ال ســّيما آية اهلل الشيخ عيسى قاسم، 
كان  الذي وصفت إســقاط الجنســية عنــه بأنه 

قرارا تعسفيا.

وأعلنت الهيئة األميركية للحريات الدينية الدولية 
 لتدهور األوضاع، فإّنها في عام 2017 

ً
أّنه نتيجة

تصّنف البحرين في المستوى الثاني، ألول مرة، 
وهو مستوى الدول المنتهكة للحريات الدينية، 

وذلك إلى جانب 11 دولة أخرى.

ويعّرف المســتوى الثاني على هذا المؤشــر بأنه 
كات الحرية  يضم الــدول التي تكون فيها انتهــا
الدينية، التي تنخرط فيها الحكومة او تتســامح 
تكــون  أن  إمــا  أنهــا  بحيــث  خطيــرة،  معهــا، 
وبحســب  فاضحــة.  أو  مســتمرة،  ممنهجــة، 
الهيئــة األمريكيــة فــإن حالــة الحريــات الدينية 
المســتوى  هــذا  ضمــن  المصنفــة  الــدول  فــي 
تتطلــب مراقبــة مكثفــة نظــرا لطبيعة ومســتوى 

كات. االنتها

منّظمــة  أصــدرت   2017 أبريــل   28 وبتاريــخ 
»فريدوم هاوس« تقريرها السنوي حول الحرّية 
فــي العالم، مصّنفــة البحرين فــي قائمة الدول 
»غيــر الحــرة« ومن بيــن أســوأ دول العالم على 
مؤّشــر الحريــات، واعتبــرت المنّظمــة البحرين 
كثر قمًعا في الشــرق  واحــدة من بيــن الدول األ

األوسط.

وجــاءت البحريــن فــي المرتبــة الثامنــة عشــرة 
مــن ذيــل القائمــة، أي في المركــز 193 من بين 
ف عنها ســوى دول 

ّ
211 دولــة. ولم يكــن يتخل

مثل الســعودية، ســوريا، الســودان، الصومال، 
كوريا، في حين جاءت  طاجكســتان، وشــمال 
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ليبيا واليمن في مراتب أفضل.

هــو   0(  100 مــن   12 علــى  البحريــن  وحــازت 
األســوأ علــى المقيــاس(، في المؤشــر اإلجمالي 
للحريــة. وســّجلت 6.5 نقطــة مــن أصل 7 )7 
هو األســوأ(، في المقياس العــام للحريات، في 
حين ســّجلت مجّددا أســوأ رصيد ممكن على 
 6 وســّجلت   ،)7( السياســية  الحقــوق  مؤشــر 
نقاط من أصل 7 )7 هي األســوأ(، على مؤشــر 

الحقوق المدنية الفرعي.

ت البحرين حاضرة ضمن أسوأ الدول التي 
ّ
وظل

طــرأ علــى مؤّشــرها تدهــور درامي خالل العشــر 
سنوات األخيرة، بحسب فريدوم هاوس.

العفــو  مايــو 2017 أصــدرت منظمــة  بتاريــخ 9 
قضيــة  أول  “البحريــن:  بعنــوان  بيانــا  الدوليــة 
مدنية أمام محكمة عســكرية” أشارت فيه الى 
قرار سلطات البحرين إحالة سيد فاضل عباس 
الذي أخفته الســلطات قســرا منذ عدة شــهور, 
األولــى  هــي  عســكرية  محكمــة  أمــام  للمثــول 
كم البحرين حمد في  لمدني منذ أن صادق حا
شــهر ابريل 2017 على تعديل دستوري وصفته 
المنظمــة »المأســاوي والخطــوة المخزيــة مــن 
قبل الســلطات.. وتهدف الى بــث الرعب في 
نفوس الناس، وهي أيضا ضربة خطيرة للعدالة 
في البحرين، ويتناقض مع المعايير الدولية “.

وبتاريــخ 12 مايــو 2017 أصــدرت لجنــة األمــم 
الجمعــة  التعذيــب  لمناهضــة  المتحــدة 

مالحظاتها الختامية بشأن التقريرين الدوريين 
الثانــي والثالــث للبحريــن بعــد اختتــام أعمــال 
كدت فيها  الدورة الستين للجنة في جنيف، وأ
على اســتمرار ممارســات التعذيب وسياســات 
غيــاب المســاءلة واإلفــالت مــن العقــاب فــي 

البحرين.

كمــا أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدد مــن 
التطورات األخيرة المقلقة في البحرين، بما في 
ذلك اســتئناف تطبيق عقوبة اإلعدام، وإعادة 
صالحيــات جهــاز مــا يســمى باألمــن الوطنــي 
فــي اعتقــال األفــراد، والموافقــة علــى تعديــل 
فــي  المدنييــن  كمــة  بمحا يســمح  دســتوري 

كم العسكرية في قضايا األمن القومي. المحا

وتناولت لجنــة مناهضة التعذيب أيضا العديد 
انتقاميــة  أعمــال  بارتــكاب  اإلدعــاءات  مــن 
وترهيــب ضــد المدافعين عن حقوق اإلنســان 
والصحفييــن وأقاربهــم نتيجــة لعملهــم. وعلى 
بالــغ  عــن  اللجنــة  أعربــت  الخصــوص،  وجــه 
قلقهــا إزاء التقاريــر التــي تفيــد بوقــوع التعذيب 
وســوء المعاملــة والحرمــان من الرعايــة الطبية 
الكافيــة لنبيــل رجــب وعبــد الهــادي الخواجة 
ودعــت  وغيرهــم.  الســنكيس  الجليــل  وعبــد 
اللجنــة حكومة البحرين إلى اإلفراج عن رجب 
وعــن جميــع المدافعيــن عــن حقوق اإلنســان 
ادعــاءات  جميــع  أن  وضمــان  والصحفييــن، 
لتحقيقــات  تخضــع  الصلــة  ذات  التعذيــب 

سريعة ومستقلة.
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تخبــط حكومي وتحــد للمنظمــات الحقوقية 
الدولية

لــم يقتصــر تخبط النظام في المســرح الحقوقي 
بإنشــاء  المنظمــات  خــداع  محاولتــه  علــى 
مؤسسات شكلية، أو سجنه وتعذيبه للنشطاء 
عمــل  بــل  صوتهــم،  إلســكات  الحقوقييــن 
كمة  النظام على تســويق لعبة اإلرهــاب، ومحا
كــم عســكرية بتهــم تتعلق  المواطنيــن فــي محا
صــادق   2017 أبريــل   3 فبتاريــخ  باإلرهــاب، 
كم حمد بن سلمان آل خليفة على قانون  الحا
كمــة  يعطــي القضــاء العســكري صالحيــة محا
قانــون  وهــو  عــام،  رأي  ومعتقلــي  سياســيين 
قــد أقــره المجلــس النيابــي الصــوري ومجلس 
الشــورى الــذي يعيــن أعضــاءه حمــد نفســه. 
وقــد دانــت منظمة العفــو الّدولية فــي بيان لها 
مصادقــة حمــد آل خليفــة علــى هــذا التعديل 
كمات  دســتوري الذي مهد الّطريق أمام المحا
العسكرية للمدنيين، وقالت إّنه مثال آخر على 
جهــود البحريــن الّرامية إلــى الحد مــن إمكانية 

كمات العادلة. الحصول على المحا

مطالــب  تلبيــة  الخليفــي  النظــام  يســتطع  لــم 
المؤسسات الدولية واألممية الحقوقية، فعمل 
علــى ســوق االتهامــات بحقهــا، فمــرة يصفهــا 
بالمنظمــات المضللــة، ومــرة يتهمهــا بخدمــة 
األجنــدة اإليرانيــة، ومــرة يعمل علــى خداعها، 
 2017 مــارس   9 فبتاريــخ  عليهــا،  وااللتفــاف 
هاجمــت وزارة الخارجيــة البحرينية، المفوض 

الســامي لحقوق اإلنســان، األمير زيــد بن رعد، 
علــى خلفيــة خطابــة الــذي ألقــاه فــي مجلــس 
حقــوق اإلنســان فــي جنيــف أمــس األربعاء 8 
مــارس/آذار 2017، واصفة خطابــه بـ »المزاعم 
الزائفــة«. وقال مســاعد وزير الخارجية عبداهلل 
الدوســري أن الخارجيــة ســترد علــى خطــاب 

المفوض السامي »بالشكل المناسب«.

الخليفــي  الوفــد  وخطابــات  ردود  وحــول 
الجلســة  خــالل  الــدول  وتوصيــات  الرســمي، 
كانت تســاؤالت ممثلي  فــي 5 مايــو 2017 فقد 
الــدول فــي واد، وردود الوفــد الرســمي في واد 
آخر، ليس له أي عالقة بالتوصيات، ومضمون 

المداخالت.

وشــمل  صغيــرا،  الرســمي  الوفــد  يكــن  ولــم 
ممثلــي  الخارجيــة،  وزارة  لممثلــي  باإلضافــة 
وزارة التربيــة، وزارة العمل، وزارة الدفاع وحتى 
ممثليــن للديــوان الملكــي، وحتى إنهــم جاؤوا 
والنــواب،  الشــورى،  مجلســي  مــن  بأعضــاء 
كلمــات جاهزة لكي يلقوهــا، إال أن  وأعطوهــم 
هــذا الوفــد المجهــز لوجســتيا وماليــا لــم يفلــح 
فــي تحقيق شــيئ، وكان مــن المالحظ ضعف 
مــا يملكه رئيس الوفد - الدوســري- من خبرة 
دبلوماسية. حيث بدأ خطابه الرسمي من على 
الســامية  المفوضيــة  بانتقــاد  الدوليــة  المنصــة 
المتحــدة.  لألمــم  التابعــة  اإلنســان،  لحقــوق 
فــكان هــذا دليــل علــى التخبــط فــي مواجهــة 
الحنكــة  قلــة  علــى  الدولــي، ودليــل  الموقــف 
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السياســية، وخــواء الموقــف، وانعــدام الرؤية. 
كان رديئا جدا، والوفد الكبير  فاألداء الحكومي 

لم يكن سوى ديكور غير مقنع.

وبتاريــخ 17 يونيــو 2017 أعلن مســؤول خليفي 
إلغــاء دعــوة لمفوضيــة حقــوق اإلنســان  عــن 
دون  البــالد،  لزيــارة  المتحــدة  لألمــم  التابعــة 
تقديــم أســباب واضحــة. وقــال مســاعد وزيــر 
حســابه  عبــر  الدوســري  عبــداهلل  الخارجيــة 
فــي تويتــر »ألســباب فنيــة ولوجســتية أرجئــت 
زيارتهــا  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة 

للبحرين حتى إشعار آخر«.

لعبة اإلرهاب
قــد اســتطاع النظــام الخليفــي تســويق ولعــب 
كاإلدارتين  دور ضحيــة اإلرهــاب أمــام حلفائــه 
البريطانيــة واألمريكيــة، بــل همــا يريــدان ذلــك 
لتسويق حمايتهما للنظام الخليفي الدكتاتوري، 
وهمــا - أي اإلدراتــان األمريكيــة والبريطانيــة- 
يعلمــان جــذور المشــكلة فــي البحريــن، لكــن 
لم يســتطع النظــام الخليفي بيع لعبــة اإلرهاب 
ولعبــة الخطــر األمني فــي المحافــل الحقوقية، 
كان أمــل النظام أن يقنــع العالم بأن البحرين  و 
تواجــه خطــرا حقيقيــا، وعليــه البــد أن تتركونــا 
نضــرب أيدينــا فــي البــالد، ونعتقــل مــن نريــد، 
ونعــذب مــن نريد، ونحقق بالطريقــة التي نراها 
قانونيــة، لكــن المجتمــع الحقوقــي الدولي في 

جنيف لم يتعاطى مع ادعاءات النظام.

اإلدارتــان األمريكيــة والبريطانيــة ودورهما في 
دعم الدكتاتورية والقمع

كات  باالنتهــا الحافــل  النظــام  ســجل  رغــم 
لــم يفلــح فــي  والجرائــم الموثقــة إال أن ذلــك 
علــى  والبريطانيــة  األمريكيــة  اإلدارتيــن  حمــل 
أخــذ التقاريــر الدوليــة الحقوقيــة مأخــذ الجــد، 
وأن تتخــذان قرارا سياســيا برفــع الغطاء -كحد 
أدنــى- عن الحليف الخليفي، وتقليص الدعم 
العســكري له، أو ربطه بشــروط تتعلق بتحســن 
ملــف حقــوق اإلنســان الخــاص به، ولــم تفلح 
اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  نــداءات  حتــى 
األمريكيــة  تلــك  وحتــى  واألمميــة،  الدوليــة 
نهــج وسياســة  تغييــر  علــى  منهــا،  والبريطانيــة 

الدولتين الداعمتين للنظام الخليفي.

فقــد دعــت منظمــة العفــو الدوليــة بتاريــخ 16 
مــارس 2017 الواليــات المتحــدة األمريكية الى 
عــدم الموافقــة علــى إمضــاء صفقات اســلحة 
الــى الســعودية والبحريــن، محــذرة  قــة” 

ّ
“معل

مــن ان مثــل هــذه المبيعــات يمكــن ان تــوّرط 
واشنطن في جرائم حرب.

العفــو  منظمــة  بعثتهــا  رســالة  فــي  ذلــك  جــاء 
الدوليــة الــى الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب 
ّكــدت فيهــا علــى أن مبيعــات االســلحة لــن  وأ
تــؤدي إال الــى تســليح التحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية والــذي هاجــم االف المدنييــن في 

اليمن في انتهاك للقانون الدولي.
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فــكان مصيــر مثــل هــذه المناشــدات التجاهل 
حيــث قــال مصــدر فــي الكونجــرس األمريكــي 
بتاريخ 30 مارس 2017 إن إدارة الرئيس دونالد 
ترامــب أبلغــت الكونجــرس باعتزامهــا المضــي 
فــي صفقــة قيمتها نحو خمســة مليــارات دوالر 
لبيــع البحريــن 19 مقاتلة من طــراز إف-16 من 
إنتاج شــركة لوكهيد مارتــن والمعدات المتصلة 
بها وهي صفقة تقرر تعليقها العام 2016 بســبب 

ضغوط منظمات حقوق اإلنسان.

وعلــى إثــر ذلــك أصــدر الّنائــب األمريكــي جيم 
النتــوس  تــوم  لجنــة  رئيــس  وهــو  كجفــرن،  ما
لحقــوق اإلنســان، بتاريــخ 1 إبريــل 2017  بياًنــا 
دان فيــه مخطــط ترامــب رفــع جميــع شــروط 
حقــوق اإلنســان عــن مبيعات طائــرات إف 16 

إلى البحرين.

كجفــرن أّن »أمريــكا تتحمل مســؤولية  وقــال ما
كل الــّدول،  الّدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي 
علــى  اســتثناء  يشــكل حلفاؤنــا  أن ال  ويجــب 
ذلــك«، وأضــاف أّن »الّتقاريــر اإلعالمية تشــير 
إلى أن وزير الخارجية ريكس تيلرســون ســيزيل 
قريًبــا جميــع شــروط حقــوق اإلنســان عــن بيع 
طائــرات إف 16 وأســلحة أخرى إلــى البحرين، 
وهــو أمــر مقلــق بشــدة. فمثــل هــذه الخطــوة 
ســتكون خيــاًرا قصيــر الّنظر وغير مبدئــي، وتزيد 
كما تعرض  خطر انعدام االستقرار في البحرين، 

أمريكا للخطر على المدى الطويل«.

علــى  غربيــة  أصــوات  وجــود  مــن  فبالرغــم 
المســتوى المؤسســي الحقوقــي، وفــي داخــل 
الهيئات المنتخبة شعبيا، إال أن نفوذها ودورها 
السياســي،  القــرار  صنــع  عمليــة  فــي  ضعيــف 
والسياســة الخارجية للدول التي تملك مصالح 

سياسية واقتصادية في منطقة الخليج. 

حقــوق  ملــف  مــن  البريطانيــة  اإلدارة  موقــف 
اإلنســان هو األســوء على اإلطالق بين مواقف 
جميع الدول الداعمــة للنظام الخليفي، ومثال 
على ذلك رفض اإلدارة البريطانية مرارا التعليق 
موقــف  عــن  تتســائل  مراســالت  علــى  حتــى 
كات النظام، وتكتفي  بريطانيا الرسمي من انتها
بالتصريــح »إنهــا ســتثير الموضــوع مــع الجانب 

الرسمي في البحرين«.

فمثــال فيمــا يتعلق بتعليــق الحكومــة البريطانية 
علــى مقتــل الشــهيد مصطفــى حمــدان علــى 
يــد القــوات الخليفيــة التــي هاجمــت اعتصــام 
الــدراز، فقــد أرســلت منظمــة هيومــن رايتــس 
ووتــش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية 
رســالة مشــتركة، تستفســر عــن موقــف بريطانيا 
الرســمي مــن الحــدث، فــكان الرد هــو »رفض 
التعليــق«، وقد اعتبــرت هيومن رايتس ووتش 
ومعهــد البحرين للحقــوق والّديمقراطية رفض 
الحكومــة البريطانية الّتعليق تصرًفا »غير مقبول 
وغيــر أخالقــي«، وقــد أشــارت المنظمتــان إلى 
العالقــات بيــن الحكومــة البريطانيــة واألجهــزة 

األمنية الخليفية. 



281

التقرير الحقوقي 2017

هــذا وصــرح المراقبون والنشــطاء فــي مجلس 
ــوردات ومنظمات حقوق اإلنســان مرارا بأّن  

ّ
الل

بيــن  الّتناقــض  تتجاهــل  البريطانيــة  الحكومــة 
مزاعم البحرين عن اإلصالح وقمعها الوحشي 
للمحتجيــن الّســلميين علــى خلفيــة العالقات 

العسكرية والمالية المفيدة بين الّدولتين.

العمل الحقوقي إلى أين في ظل عدم تحقيق 
نتائج مرضية؟ 

الجــاد،  الحقوقــي  العمــل  مــن  ســنوات  بعــد 
والعمل وفق اآلليات األممية والدولية، ينقسم 
الــرأي حول جدوى ومســتقبل العمل الحقوقي 
إلــى ثالثــة آراء، يــرى األول بضــرورة االســتمرار 
بنفــس المنهــج، وبنفــس األســاليب، حتــى لــو 
كانــت النتائــج العملية متواضعة، اســتنادا على 
قناعة أن جرائم النظام التسقط بالتقادم، وبأن 
الخلــل ليــس فــي العمــل الحقوقــي القائــم، بل 
في الدعم الذي يحصــل عليه النظام الخليفي 
مــن حلفائــه الغربييــن، ومــن ضعف المشــروع 
السياســي للمعارضــة، والــذي يمنع االســتفادة 
المثلــى مــن العمــل الحقوقي، بينما يــرى الرأي 
الثانــي بضــرورة تغييــر ما فــي العمــل الحقوقي، 
وإعطائــه وجهــا وصوتــا سياســيا، بحيث يشــير 
إلــى منظومــة الدعــم السياســي واألمنــي الذي 
يتمتــع بهــا النظــام مــن قبــل الحلفاء، لكــي يتم 
يــرى  بينمــا  سياســيا،  وتعريتهــم  إحراجهــم، 
الــرأي الثالــث عدم إيــالء أهمية قصــوة للعمل 
وضــرورة  ثانويــا،  نشــاطا  واعتبــاره  الحقوقــي، 

التركيز على العمل السياسي والميداني.  

قراءة نحو المستقبل
أظهــرت تقارير حقوق اإلنســان بــأن النظام في 
 مــن التوصيــات بشــكل 

ً
البحريــن لــم ينّفــذ أيــا

توصيتيــن  تنفيــذ  فــي  تقدمــا  وأحــرزت  كامــل، 
فقــط. ومن أبــرز التوصيات التي لــم تنّفذ وقف 
ممارســات التعذيب، ووقف أحــكام اإلعدام، 
وتقديــم منتهكــي حقوق اإلنســان إلى القضاء، 
وضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، 
حقــوق  عــن  المدافعيــن  مضايقــة  ووقــف 

اإلنسان.

كما تزداد أعداد الدول والمؤسسات المتعاطفة 
مــع قضية شــعب البحرين، والتــي تملك نفوذا 
كونها تابعة سياســيا  قليــال علــى دول الخليــج، 
كمــا  إلــى أمريــكا وبريطانيــا،  وأمنيــا واقتصاديــا 
بالتقــادم، وعــدم  النظــام التســقط  أن جرائــم 
حصول النتائــج المرجوة اآلن، اليلغي حصولها 
الحقوقيــة  بالمنظومــة  فاالهتمــام  مســتقبال، 
مطلــوب، ولكن »في إطار الحــدود التي تملك 

التأثير فيها على األحداث«.

الحقوقــي  العمــل  منظومــة  فــي  اهتــزاز  هنــاك 
العالمي، وشــيوع نفــاق بين الــدول وازدواجية 
بيــن مــا تعلنــه الــدول ومندوبوهــا فــي مجلس 
حقوق اإلنســان، وبين العالقات السياسية مع 
األنظمة القمعيــة، وخاصة في الخليج؛ ولذلك 
هنــاك حاجــة »للعمل السياســي الــذي يضغط 
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الخليفييــن«، وهنــاك »ضــرورة  علــى داعمــي 
لتصعيد الحضوره في ميادين التظاهرات«.

جنيــف  فــي   
ُ

الــدول طرحتهــا  التــي  فاألســئلة 
الشــامل  الــدوري  االســتعراض  جلســة  خــالل 
للبحريــن فــي مايــو 2017؛ ال تتعــدى المســائل 
الحقوقية العامة، وهي أشبه ما تكون بـ”خطب 
عصمــاء، ولكنها مجوفة مــن الداخل”، ودليل 
ذلــك الموقــف األلماني الذي تحــدث مندوبه 
كات في  فــي جنيــف عن ضــرورة إنهــاء االنتهــا
تنفيــذ  مــدى  حــول  أســئلة  وطــَرح  البحريــن، 
اإلجــراءات الفاعلة في هذا الشــأن، إال أنه في 
كان يتحدث فيه المندوب  الوقت نفسه الذي 
البحريــن،  فــي  كات  االنتهــا ضــد  األلمانــي 
فــإن رئيســة الحكومــة األلمانيــة أنجيــال ميــركل 
كانــت تزور الســعودية، التــي تعد حاميــة القمع 

كات في البحرين والمنطقة العربية. واالنتها

فــال يوجــد »جديــة حقيقيــة« لهذه الــدول في 
الضغــط علــى النظــام الخليفــي، وهو مــا ُيدركه 
لــكل  النظــام نفســه، مــا يجعلــه غيــر مكتــرث 
المطالبات والدعــوات والتوصيات الحقوقية، 
كات وعلى  كثر في ممارســة االنتها بــل ويمعن أ
دورات  انعقــاد  مــن  ومقــرب  ومــرأى  مشــهد 
المجلــس المختلفة، فاليمكن اســتفراغ العمل 
والطاقات في العمل الحقوقي، لكونه غير قادر 
وحــده علــى وقف األنظمــة القمعيــة، وتحقيق 

مطالب الشعوب.

كمــا أن الشــعب البحراني تجــاوز الحديث عن  
المطالبــة ببضع إصالحات أو إطالق الســجناء 
أو وقــف التعذيــب، والمطالــب الحقوقية التي 
ُتطرح لن يتحقق منها شــيء ما دام الخليفيون 
حكاما، فالبديل عن الحل السياســي المتمثل 

في تقرير شعب البحرين لمصيره. 

فالخالصــة يجــب أن تعطــى آلية االســتعراض 
اإلنســان،  الشــامل بمجلــس حقــوق  الــدوري 
للنظــام  الحقوقيــة  المؤسســات  وإدانــات 
هــذه  فإلقــاء  الطبيعــي،  حجمهــا  الخليفــي 
التوصيــات يعنــي أن هــذه الــدول وصلــت إلى 
قناعــة بــأن هنــاك وضــع متــأزم فــي البحريــن، 
فيجــب على النشــطاء البحرانيين والحقوقيين 
الموجوديــن في الخارج والداخــل العمل على 
هــذه التوصيــات واســتغاللها ومطالبــة الــدول 
التي قّدمت هــذه التوصيات بأن تعمل باتجاه 
تحقيقها، بكل السبل الممكنة، بما فيها الضغط 
المباشر على حكومة البحرين لتنفيذها، وطرح 
مســألة التوصيــات فــي أي اجتمــاع يعقــد بين 
مسئول من هذا الدول وبين حكومة البحرين.

كمــا يجــب علــى المعارضة السياســية اســتثمار 
هــذه اإلنجــازات الحقوقيــة، حتــى ال تذهــب 
هنــاك  يكــون  أن  فيجــب  فائــدة،  أي  دون 
مشــروع سياسي ذو مغزى، ومبادرات سياسية 
علــى األرض، وحين ذلك ســيكون لهذا العمل 

الحقوقي تأثيره.



الحرب على 
الدين 2017
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عمــل النظــام الخليفــي فــي 2017 علــى ابتــداء 
علــى  الحــرب  مــن  وخطيــرة  جديــدة  مرحلــة 
الشــعائر واألحــكام والعقائــد الدينيــة، وتمثلت 
التــي  الخمــس  فريضــة  ممارســة  تجريــم  فــي 
يعتقــد فيها الشــيعة، وفــق أحكامهم الشــرعية 
التاريــخ  فــي  لــم يحــدث  الثابتــة، وذلــك ممــا 
الحديث بأن قامت أي سلطة سياسية في بلد 
يعيــش فيــه الشــيعة بأن جّرمــت جمــع وتوزيع 
كمــا ضيقــت الســلطة على  أمــوال األخمــاس، 
الخطــاب الدينــي، فاعتقلــت العلمــاء لذكرهم 
أحداث تاريخية مرتبطة بصدر اإلســالم األول، 
كمــا فرضــت قانــون األســرة المخالــف للشــرع 

الجعفري على أبناء المذهب.

تجريم العقائد والممارسات الدينية
كمة آية اهلل قاسم بتهم تتعلق بجمع  أثارت محا
أمــوال الخمــس تداعيــات خارجيــة وداخلية، 
فبتاريــخ 8 مــارس 2017 دعــا علمــاء البحريــن 
واحتجاجــات  تظاهــرات  فــي  الخــروج  إلــى 
 مع آية اهلل الشــيخ عيسى، وفي 

ً
واســعة تضامنا

بيــان أصــدره العلماء فــي 8 مــارس، دعوا إلى 
»الخروج في »المســيرات االستثنائية الكبرى« 
تحت شــعار »ال عودة للمنازل«و”الدفاع حتى 
كبرى«  المــوت«”، وقــال البيــان بأنها »فرصــة 
لتحقيــق مطالــب الشــعب، مشــددا علــى أن 
كمــة الهوية  كمــة الشــيخ قاســم هــي “محا محا

الدينية والوطنية” لشعب البحرين.

المحكمــة  أصــدرت   2017 مايــو   21 وبتاريــخ 
الخليفيــة حكمهــا بالحبــس لمــدة ســنة بحــق 
آيــة اهلل الشــيخ عيســى أحمــد قاســم، ومديــر 
الشــيخ  الدينيــة  للمراجعــات  البيــان  مكتــب 
حسين يوسف القصاب )المحروس(، والعضو 
كما قضت  فــي مكتــب البيــان ميــرزا الــدرازي، 
ووفضيلــة  قاســم  اهلل  آيــة  بتغريــم  المحكمــة 
كل منهم مبلغ 100  الشــيخ القصاب والــدرازي، 
ألف دينــار، وأمرت بمصــادرة المبالغ المودعة 
بحســابات آيــة اهلل قاســم، والبالغــة 3 ماليين 
العقاريــن  ومصــادرة  دينــار،  و301   

ً
ألفــا و367 

المملوكين له. 

وفــي 21 مايو 2017 أصدر علمــاء البحرين بياًنأ 
دعــوا فيه أبناء الشــعب البحريني لرفع الصوت 
فــي وجــه النظــام عالًيــا، وأعلنوا فيــه أن األحد 
21 مايــو 2017 يــوم غضــب بعدمــا أقــدم عليه 

النظام.

فــي  الشــيخ  ســماحة  علــى  الصــادر  الحكــم 
كان تجريــم لرمــز الوطن األول  قضيــة الخمــس 
ووضــع اليد على الحقوق الشــرعية ومصادرتها 
رســمي  اعتــراف  عــدم  فيهــا، وهــو  والتصــرف 
وعقائدهــا  وجودهــا  فــي  اإلماميــة  بالطائفــة 
وفقههــا وحرمــة مرجعيتهــا وزعامتهــا الدينيــة، 
وبالتالــي هــو تهديــد لهــا وإعــالن حــرب عليها 
المواطنــة  فــي  وتســاويها  كتها  لشــرا وإنــكار 
ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق ويلــزم منهــا من 

واجبات.
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ِإَنّ الخطر المحدق بالعقيدة والدين قد أصبح     َو
واقعــا بعــدم تمكــن المواطــن مــن أن يمــارس 
فرائضــه الشــرعية ويقوم بخدماتــه االجتماعية 

إال بإجازة من النظام الجائر الفاسد.

   وأثــار الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الخليفية 
ردودا مــن جهــات سياســية ودينيــة عــدة فــي 
العالــم اإلســالمي، فقــد دانــت األمانــة العامــة 
التحــاد العلمــاء المســلمين في العــراق الحكَم 
الشــيخ عيســى قاســم،  آيــة اهلل  الصــادر ضــد 
وقالت في بيان لها 21 مايو 2017، بأن “الحكم 
الجائر” انطوى على “مخالفة صارخة للشــريعة 
كل  اإلسالمية” وأنه تضمن “بدعة صريحة في 

موارده”.

وأضــح بيــان لألمانــة - التــي تضــم علمــاء من 
الســنة والشــيعة- بــأن “اضطهــاد مواطنــي أي 
يعتبــر  الجنســية  ببدعــة إســقاط  بلــد إســالمي 
مخالفــا ألحكام الشــريعة اإلســالمية وللقوانين 
كمــا اعتبــروا الحكــم ضــد  الدوليــة المعلنــة”، 
الشــيخ قاســم “تحديــا” لمــا وصفــوه بثوابــت 
الشــريعة اإلسالمية في مجال الزكاة والخمس، 
كمــة “جائــرة وأحكامهــا  وهــو مــا يجعــل المحا

باطلة” بحسب البيان.

الخمــس  أمــوال  مصــادرة  البيــان  ودان 
والعقــارات المرتبطــة بهــا، واصفيــن االســتيالء 
عليها بأنه “ســحت حرام صريح”. ودعا البيان 
كل مكان” إلدانة هذه  علماَء المســلمين “في 

كما طالب األمم المتحدة  المحكمة وأحكامها، 

ودان محامــون وحقوقيــون الحكــم بمصــادرة 
إبراهيــم  المحامــي  وقــال  الخمــس،  أمــوال 
سرحان بأنه حكم “فاقد للمباديء الدستورية 
والقانونيــة”، ويمثــل “إدانة لفريضــة الخمس” 
و”إدانــة للمذهــب الجعفــري” فــي البحريــن. 
كمــا أن تجريــم فريضــة الخمس انتهــاك فاضح 
للمــادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، واضطهــاد لمكــون ديني 

ومصادرة لحرية المعتقد.

اســتهداف  اتجــاه  الشــعبي  الموقــف  وحــدة 
العقيدة

حيــال  الشــعبي  الموقــف  لوحــدة  إشــارة  فــي 
الحكــم الجائــر فــي قضية آية اهلل قاســم، صّرح 
ومحبــي  “أبنــاء  بــأن  الشــارقي  جعفــر  الشــيخ 
بلــدة  فــي  المدنــي  ســليمان  الشــيخ  الراحــل 
كمة آية اهلل الشيخ  جدحفص” يستنكرون محا
عيســى قاســم، ويرون بأن الحكم الصادر ضد 
الشــيخ قاسم في قضية الخمس هو حكم ضد 

المذهب الشيعي.

كلمــة ألقاها األحد، 21 مايو، في مســجد  وفــي 
جدحفــص،  بمنطقــة  الشــمالي  الــدار  عيــن 
كــد بــأن التيار الــذي يمثل الشــيخ المدني في  أ
كمة الشــيخ قاســم،  جدحفــص يرفضــون محا
كمة لشخصه،  مشــددا على أنها “ليســت محا

كمة للمذهب وأوامره الشرعية”. بل محا
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وذكر الشــيخ الشــارقي بأنه من المؤلم أن يصل 
يــؤدي  مــْن  كمــة  محا “حــّد  إلــى  البلــد  حــال 
كمة الشيخ  تكاليف دينه”، مســتنكرا أصل محا
حكــم  مــن  عنهــا  صــدر  عمــا  “فضــال  قاســم، 
بــدا وكأنــه مخفــف، إال أنــه حكــم فيــه تجريــم 

للمذهب ولفريضة الخمس”.

 على 
ً

كان محسوبا ُيشــار إلى أن الشيخ المدني 
الموقف الرسمي في وعي الكثيرين من الناس، 
وشــّكل رمزيــة دينيــة خاصــة فــي قبــال الرمزية 
التي شكلها الراحل الشيخ عبد األمير الجمري، 
والســيما في فتــرة انتفاضة التســعينات. إال أن 
التيــار الــذي يمثله واجه تحديــات داخلية بعد 
وفاتــه فــي العــام 2003 ميالديــة، وقــد حصــل 
ُكثــر لهــذا التيــار مــع  تقــارب واضــح بيــن أتبــاع 
الجــو العــام لثــورة 14 فبرايــر، وعبــرت أوســاط 
عديــدة من أتباع الشــيخ المدنــي عن تالقيهم 
مــع الحراك الشــعبي الذي شــهدته الثــورة منذ 

اندالعها في العام 2011 ميالدية.

ع  قانون أسرة مخالف للشر
بعد سنوات من المراوحة بين الشعب بقيادته 
العلمائيــة وبيــن النظــام، أقــر النظــام الخليفــي 
قانــون األحــوال الشــخصية، المخالــف للفقــه 
بشــكل  المعركــة  ابتــدأت  حيــث  الشــيعي، 
عملــي في العــام 2005 عندما أبــدت الجكومة 
اســتعدادها لعرض قانون األســرة على مجلس 
النــواب آنذاك، وعلى إثر ذلك صعدت القيادة 

الدينية فــي البحرين موقفها المعــارض لقانون 
األحوال الشــخصية الــذي حولته الحكومة إلى 
المجلــس النيابي الصوري إلقراره، وحذروا من 
»عصيــان مدنــي شــامل« والتوجــه إلــى األمــم 

المتحدة في حال إقرار القانون، 

كمــا شــارك مايقــارب 200 ألــف مــن المواطنيــن 
نســاء ورجاال بتاريخ 9 نوفمبر 2005 في مســيرة 
بعــد  البحريــن  فــي  األضخــم  بأنهــا  وصفــت 
ماســمي بعهــد اإلصــالح دعــا إليهــا المجلــس 
اإلســالمي العلمائــي للمطالبة بتوفيــر ضمانات 
دســتورية مجزيــة إلصــدار أول قانــون ألحــكام 
كبير  األســرة، وكان فــي صــدارة المســيرة عــدد 
مــن العلماء ورجال الدين في مقدمتهم رئيس 
المجلس العلمائي أنذاك آية اهلل الشيخ عيسى 
قاســم ونائــب الرئيس الســيد عبــداهلل الغريفي 
والشــيخ حســين النجاتــي. وانطلقت المســيرة 
بالقــرب من مجمع البحريــن وانتهت عند دوار 

اللؤلؤة، وكان الحضور النسائي فيها الفتا.

كبــار  وبتاريــخ 15 مــارس 2006 شــن ثالثــة مــن 
علماء الشعب في البحرين في ندوة جماهيرية 
حضرهــا اآلالف مــن المواطنيــن هجومــا عنيفا 
علــى التحــرك الحكومــي ومحاوالتــه المتكــررة 
إلثــارة القانــون وتحريكــه عبر المجلــس النيابي 

الصوري. 

إال أنه بعد انطالق الثورة في عامها السابع وجد 
النظــام الخليفــي البيئــة مواتيــة لحســم معركــة 
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قانون األســرة، مســتغال شــدة الهجمــة األمنية 
والمخابراتيــة، وبتاريــخ 10 يوليــو 2017 وافقــت 
لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة بمجلس 
قانــون  علــى  البحريــن  فــي  الصــوري  النــواب 
األســرة الــذي أحالتــه الحكومــة إلــى المجلس 
الصــوري. وصوتت اللجنــة في االجتماع الذي 
ترأسه الصوري بأن قانون األسرة الموحد الذي 
أحالتــه الحكومــة للبرلمان تضمن بنــودا خالفا 
للمذهــب الجعفــري، وأشــار إلــى أن الحكومــة 

حذفت مواد تتوافق مع الفقه الجعفري.

المذهــب  علــى  األســرة  قانــون  فــرض  أثــار 
الشــيعي، عبــر إقراره رســميا فــي 10 يوليــو 2017 
كبيرة من علمــاء المذهب في داخل  معارضــة 
وخارج البحرين، لما في القانون من مخالفات 
المعتقــد  مــع  تتعــارض  كبيــرة  وتجــاوزات 
الشــيعي، وعدم وجود »ضمانات دســتورية«، 
ابتــداءا واســتمرارا، تحــول دون حــرف القانون 

ومعارضته للتشريع اإلسالمي.

فحيثيــات القرار ُتشــير إلى إصــرار الطاغية حمد 
آل خليفــة علــى الذهــاب قدمــا فــي المواجهة 
كبار علمــاء البحرين،  المفتوحــة مع الشــعب و 
بمــا يعنيــه ذلــك مــن تحــّد لهويــة المواطنيــن 
األصلييــن ووجودهــم الدينــي، فالنظــام يقــوم 
بتغريــب المجتمع وإبعاده عن جــذوره الدينية 
وثقافتــه، وذلــك يتســق مــع المخطــط الغربــي 

للمنطقة والشعوب اإلسالمية.

وتجريــم  الديــن  علمــاء  اســتهداف  تصاعــد 
الخطاب الديني

لــم يكــن عــام 2017 أقل مــن 2016 في ســجن 
علــى  والتضييــق  معهــم،  والتحقيــق  العلمــاء 
الخطــاب الديني. اعتقلت الســلطات مااليقل 
عن 7 مــن علماء الدين، واســتدعت مااليقل 
عن 8 من العلمــاء خالل العام. القائمة التالية 
تسرد أبرز قضايا االعتقال واالستدعاء للعلماء:

بتاريــخ 13 أبريــل 2017  اســتدعت الســلطات 
تأبيــن  خلفيــة  علــى  ديــن  رجــال   4 الخليفيــة 
الشــهيد الســّيد محمد باقر الصــدر، حيث أبلغ 
كاًل مــن )الشــيخ علــي  الضابــط تركــي الماجــد 
رحمة، الشــيخ علي الجفيري، الشــيخ حســين 
المــرزوق والشــيخ محمــد الصيــاد( بــأن تأبيــن 
المرجــع آيــة اهلل العظمــى محمــد باقــر الصــدر 

»ممنوع بأوامر عليا«.

الســلطات  اعتقلــت   2017 أبريــل   19 بتاريــخ 
الخليفية خطيب جامع الخيف بالدير، الشــيخ 
عيســى المؤمن، وذلك بعد اســتدعائه، لتنفيذ 

حكم بسجنه 3 أشهر بسبب خطبة جمعة.

المخابــرات  أبريــل 2017 اعتقلــت  بتاريــخ 28 
الكربابــادي  الزهــراء  عبــد  الشــيخ  الخليفيــة 
وزوجتــه فجــرا مــن منزلــه الكائــن فــي منطقــة 
كما أنها اعتقلت شــقيقته من منزلها  »كرباباد«، 
ونقلتهــم جميعــا إلدارة  »كّرانــة«،  فــي منطقــة 

التحقيقات الجنائية.
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بتاريخ 16 يونيو 2017 بعثت السلطات الخليفية 
إحضاريــات ألربعــة رجــال دين شــيعة، تطلب 
منهم المثول للتحقيق. و اســتدعت السلطات 
كاًل مــن »الشــيخ هانــي البنــاء، الســيد صــادق 
والشــيخ  الســتري  حســين  الشــيخ  الغريفــي، 

صادق القطان«. 

الســلطات  اعتقلــت   2017 يونيــو   19 بتاريــخ 
علــي  الشــيخ  بــن  حســين  الشــيخ  الخليفيــة 
الســتري، وذلــك بعــد التحقيــق معــه فــي مركــز 
شــرطة دوار 17 بمدينة حمد. ولم تتضح التهم 

الموجهة للستري.

بتاريــخ 28 يونيــو 2017 أوقفــت النيابــة العامــة 
الخليفية في البحرين الخطيب الشيخ حسنين 
التحقيــق.  ذمــة  علــى  أســبوعين  مــدة  المهنــا 
وُنقل الشــيخ المهنا إلى سجن الحوض الجاف 
كراهية  بعــد توقيفــه بتهمتــي “التحريــض علــى 
النظام”، و”التحريض على الكراهية الطائفية”.

فــي  نشــطاء  بــث   2017 أغســطس   3 بتاريــخ 
 لســيارتين 

ً
وســائل التواصــل االجتماعــي صــورا

علــي  الشــيخ  الديــن  لرجــل  ملكيتهمــا  تعــود 
بعــد  وذلــك  متفحمتيــن،  وهمــا  حميــدان، 
ســاعات من اإلفراج عنه، وفيما سبق تعرضت 

سيارات عدد من المعارضين لالحتراق. 

بتاريــخ 13 أغســطس 2017 اعتقلــت القــوات 
الخليفيــة الخطيــب المــال هانــي البــالدي بعــد 
خلفيــة  علــى  أشــهر   6 بســجنه  حكــم  صــدور 

التضامن مع آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.

النيابــة  أمــرت   2017 أغســطس   16 بتاريــخ 
العامــة الخليفية بتوقيف رجــل الدين البحراني 
 على ذمة 

ً
الســيد محي الدين المشــعل أسبوعا

بــأن  متداولــة  معلومــات  وذكــرت  التحقيــق. 
النيابة أمرت بتوقيف السيد المشعل، من بلدة 
جدحفــص، والتحقيــق معــه بعــد أن ُوّجهــت 
كراهيــة النظام،  إليــه تهمتــي “التحريــض علــى 
والتعــدي على إحدى الملل”، مــن غير أن ترد 

معلومات عن تفاصيل االتهام وأسبابه.

كتوبــر 2017 اعتقلــت قــوات النظــام  بتاريــخ 3 أ
رجــل الدين الســيد علي الموســوي، مــن بلدة 

الدراز، والذي اعتقل من منزله.

كتوبــر 2017 قضت محكمة خليفية  بتاريــخ 12 أ
 

ً
بحبس رجل الدين الشيخ حمزة الديري، عاما
كاماًل على خلفية مشــاركته في اعتصام الدراز، 
وحــددت المحكمــة 500 دينــارا لوقــف تنفيــذ 

العقوبة.
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لقــد مــرت مســيرة المقاومــة فــي البحريــن من 
مرحلــة »حــق الدفاع عــن النفــس« و »الدفاع 
»المقاومــة  بمرحلــة  عابــرة  األعــراض«  عــن 
المشروعة« وصوال لمرحلة »قبضة في الميدان 
وقبضــة علــى الزنــاد«، وكل مــن هــذه المراحل 

كان لها خصوصياتها ومبرراتها وظروفها.

انطلقت ثورة 14 فبراير في البحرين ســلمية في 
كم في  شــكلها العام، وكان تمــادي النظام الحا
جرائمه غير مسبوق، فأقدم النظام على ارتكاب 
الجرائــم الفادحــة ضــد اإلنســانية والدين، مما 
 وعناوين دينية جديدة على 

ً
 جديدا

ً
خلق واقعا

الســاحة لــم تكن حينهــا موجودة عنــد انطالق 
ثورة 14 فبراير، من قبيل الوظيفة الشرعية قبال 
االعتــداء على بيــوت اهلل وأعراض المســلمين 
وغير ذلك من المواضيع والعناوين الناتجة من 
كم،  تطورات الصراع بين الشــعب والنظام الحا
مما اســتدعى بمقتضى الحال وضرورته لتفسير 

وفهم أشمل وأوضح لمفهوم المقاومة.

انطالقة المقاومة
 فــي ظــل القمعــة األمنيــة الشرســة واالعتــداء 
الممنهج على المقدسات، أصبح أبناء الشعب 
المتدين السيما الشريحة الشبابية تتسائل عن 
موقــع الفقــه الجهــادي أو الدفاعــي مــن الثورة 
الشــعبية، فعمــل حينهــا تيــار الوفاء اإلســالمي 
علــى اســتفتاء المرجعيــة فــي مواضيــع الدفــاع 
عــن النفس ومــوارد جواز أو وجوب اســتخدام 

كم.  القوة والعنف ضد قوات النظام الحا

فصــدرت فــي الســاحة فتــاوى مــن مجموعــة 
كآية اهلل  كبار المجتهدين في قم والنجف  مــن 
الشيخ نوري وآية اهلل الهمداني وآية اهلل الشيخ 
محمــد ســند، و فتوى آية اهلل قاســم »بســحق 
مــن يعتــدي علــى األعــراض و المقدســات«، 
كثــر الفتــاوى تفصياًل هي فتــوى آية اهلل  ولعــل أ
كــي »حفظــه اهلل« ألهــل  الشــيخ محســن اآلرا
األولــى  جمــادى   24 فــي  والصــادرة  البحريــن 
مــن ســنة 1432، والتــي أعلــن فيهــا »الوجوب 
كل مســلم وبــكل مــا أوتــي مــن وســائل  علــى 
نفــوس  عــن  يدافــع  أن  والمقاومــة  الدفــاع 
المؤمنيــن، وأعراضهــم، وأموالهم، وعن بيوت 
اهلل، ومقدســات المســلمين«، وأوجــب فيهــا 
تنفيــذ القصاص ضد شــرائح معينــة من  أعوان 
المســاجد  لعمليــات هــدم  المنفذيــن  النظــام 
واالغتصــاب  التعذيــب  لجرائــم  والمقترفيــن 
الجنسي وغيرها. فبدأت الساحة االحتجاجية 
والثوريــة فــي البحريــن والتــي يقودها الشــباب 
بتفعيل وسائل احتجاجية ودفاعية ضد القوى 
العسكرية التي تقتحم القرى والبيوت، ومن ثم 
تبلورت وانطلقت مجموعات وســرايا المقاومة 

اإلسالمية في البحرين.

إنجازات المقاومة
اســتطاعت المقاومــة في البحريــن من تحقيق 
عــدة إنجــازات، وأهمهــا تعقيــد الوضــع األمني 
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أمــام النظــام، وخلــق بيئــة اقتصاديــة ضاغطة 
على عليه، واســتنزاف قدراتــه المالية، فبتاريخ 
19 مايــو 2017 رعت بريطانيا اجتماعا أمنيا ضم 
“المختصيــن” فــي مجــال المتفجــرات بــدول 
مجلس التعاون الخليجي، وهو االجتماع الذي 
جــاء تنفيــذا لقــرار صــدر عــن القمــة الخليجيــة 
التي ُعقدت فــي المنامة بحضور رئيس الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي.

وخالل االجتماع اعترف الحسن بمقتل 20 من 
قــوات النظــام والمرتزقة وإصابــة 3300 آخرين 
بجــروح خالل مشــاركتهم في قمــع التظاهرات 
مرتــزق   )185( بينهــم  مــن  واالحتجاجــات، 
أصيــب بعجز دائم، إلى جانب تضرر العشــرات 
مــن مركبــات المرتزقــة، وذلــك فــي الفتــرة منذ 

العام 2011 وحتى مايو 2017.

إشكال التداعيات السياسية واإلعالمية 
للمقاومة

السياســية  التداعيــات  حــول  اإلشــكال  يــدور 
فــي  المقــاوم  للعمــل  الدوليــة  واإلعالميــة 
البحرين، إال أن المقرر والثابت هو إن الســلمية 
المطلقة بحد ذاتها فشلت في كسب التعاطف 
السياســي والتغطيــة اإلعالميــة الدوليــة، و أن 
للمقاومــة  والتكتيكــي  الحكيــم  االســتخدام 
قــد أعــاد الحســابات الدوليــة واهتمــام القوى 
الكبــرى لما يدور داخل البحرين، بشــكل عام، 
وفي داخل االجتماعــات واللقاءات الخاصة، 

وعــدد  واألمنيــة  السياســية  التقاريــر  وحجــم 
المنــاورات واللقــاءات األمنيــة والسياســية في 
الشأن الخاص بالبحرين شهد ارتفاعا ملحوظا 

خالل العام 2017. 

األمــر اآلخــر فإنــه مــن المالحــظ أن الســاحات 
 من قبل الشــعب أو 

ً
 مطلقــا

ً
التــي شــهدت عنفا

كما في ليبيا أو سوريا لم  المجموعات المسلحة 
تعاني من إشكالية النظرة الدولية للعنف، بل أن 
الدوائر السياسية واإلعالمية الدولية قد أيدت 
الحراك الغير ســلمي و العنيف في هذه الدول، 
مما يجعلنا نستنتج أن محذورات المقاومة في 
البعد الدولي، ليســت ســوى عنــوان وموضوع 
ذو أبعــاد سياســية، لــه عالقــة بتــوازن القــوى، 
ومصالح الدول الكبرى، والنافذة في المنطقة، 
ويجب أن التشــكل عائــق أمام امتالك ثورة 14 
فبراير وشــعب البحرين وســائل القــوة والضغط 

الالزم لهزيمة النظام الخليفي المتجبر.

الحاضنة الشعبية للمقاومة
لم يعد مصطلح “المقاومــة” غريبا عن التداول 
في البحرين، وتحديدا بعد التطورات “القمعية” 
التي لجأ لها النظام الخليفي على نحو مّطرد منذ 
شــهر مارس 2011 ميالديــة، وهذا يعني أن ظهور 
هــذا المصطلح، وتطبيقاتــه الالحقة المتدرجة، 
، أو غير متوقع. في األشهر األخيرة 

ً
لم يكن فجائيا

من العام 2011 ميالدية، برزت مالمح أولية لتلك 
التطبيقات التي تأخذ منحى “المقاومة” بما هي 
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“فعــل مقصــود” لــردع أو تفتيــت القــّوة القمعية 
للنظام. 

إلــى  النفــاذ  علــى  قدرتهــا  المقاومــة  كتســبت  ا
وجدان الناس، ونيلها المقبولية الشعبية، فضال 
عن المشروعية القانونية والّدينية. وتحقق ذلك 
ألسباب عديدة، بينها أن النظام الخليفي تجاوز 
 الخطــوط الحمــراء، مــا جعــل الذهــن العــام 

ّ
كل

يتقّبــل “ردود األفعــال” الحاســمة ضــد النظام. 
 

ّ
كل كان إلغــاء الحيــاة السياســية ومْنــع  كذلــك، 
 في أن 

ً
أشــكال االعتــراض العلني المعهود ســببا

ُيضفي على “المقاومة” مشروعيتها “التاريخية”، 
حيث َمَنحها ذلك ما يمكن تسميته بـ”المناَسَبة 
ب الفعل السياسّي  الزمنية” المطلوبة. فحين ُيغّيَ
 أفعــال االحتجــاج غيــر العلنية 

ّ
كل العلنــي؛ فــإن 

و”الغاضبــة” تكون قد وجــدت زمانها المنطقي 
والنفسي في الوقت نفسه.

اإلشــارات  مــن  العديــد  هنــاك  أن  الشــك 
المقاومــة“،  “الــروح  كّرســت  التــي  الخطابّيــة 
ســواء من جانب القيادات العليا أو المتوســطة 
أو القيــادات الميدانية. لن يخفى على أحد أن 
“رُفــض اإلذالل” واالمتنــاع عــن “التوقيع على 
صــّك العبوديــة“، والدعوة الصريحة لـ”ســحق 
مــْن يعتدي على عرض فتــاة مؤمنة“، وما بين 
ذلــك مــن مواقــف عمالنيــة آليــة اهلل الشــيخ 
 ذلك( شــّكل بيئة “شرعية” 

ّ
عيســى قاسم )كل

حاضنة لتلك الروح التي تجد مالذها الوافر في 
العمل المقاوم. 

المجموعــات  بــدأت   ،2017 عــام  خــالل 
“الثورية” التــي تتبنى العمل المقاوم تظهر على 
الســطح من خالل الدعوة إلى فعاليات شعبية 
شــهدت   2017 يونيــو   11 تاريــخ  ففــي  معينــة. 
تظاهــرات  البحريــن  فــي  المناطــق  مختلــف 
رفــع فيهــا األهالــي الفتــات وشــعارات ترمز إلى 
المجموعــات التــي تدعو إلــى مقاومــة الجرائم 
علــى  التظاهــرات  شــددت  كمــا  الخليفيــة، 
للبــالد وأعلنــوا  الخليفييــن “محتليــن“  اعتبــار 

“مشروعية“ مقاومتهم و“التحرر منهم“.

وجــاءت هذه التظاهرات التــي حملت عنوان 
“المقاومة البحرانية طريقنا للتحرير“؛ اســتجابة 
تؤمــن  لدعــوات أطلقتهــا مجموعــات شــعبية 
بالعمل المقاوم، وقد شوهدت الفتات تتقّدم 
التظاهــرات وهــي تحمــل صــورة الشــهيد رضــا 
الغسرة وشــعارات عدد من هذه المجموعات 
اســتهدفت  مختلفــة  عمليــات  تبنــت  التــي 
تجمعــات لمرتزقــة خليفييــن وآليات عســكرية 
تابعــة لهــم. وهــذه المجموعــات هــي: ســرايا 
وعد اهلل، ســرايا األشتر، سرايا المختار، ومنظمة 

الكفاح الثوري. 

وقــد عّبــر تيــار الوفــاء اإلســالمي - مــن القــوى 
ســّماه  لمــا  تأييــده  عــن   - المعارضــة  الثوريــة 
وقــال  الثوريــة“،  الشــبابية  المجاميــع  “حــراك 
إنهــا تمثل “قبضة الميــدان الحاضنة للمقاومة 
المشروعة، وعالمة االمتداد الشعبي للمقاومة 

بين أبناء الشعب“.
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بلــدات  امتــداد  علــى  التظاهــرات  وانطلقــت 
شــهركان،  بــوري،  الســنابس،  أبوقــوة،  باربــار، 
نويــدرات،  العكــر،  ســترة،  كــرزكان،  المالكيــة، 
التأييــد  ُتعلــن  بشــعارات  وغيرها.وهتفــت 
للمقاومــة، وُرفعــت ألول مــرة يافطــات عليهــا 

شعارات »سرايا المقاومة«.

وبتاريــخ 30 ســبتمبر 2017 وجــه آية اهلل الشــيخ 
كــي، عضو مجلس خبــراء القيادة  محســن اآلرا
فــي إيــران خطابــا متلفزا إلــى شــعب البحرين ، 
كــد انتصار ثــورة البحرين علــى “الظالمين”،  وأ
وحّيــى قــادة الثــورة “الصابريــن والصامديــن” 
داخل السجون الخليفية.وقال بأن “المقاومة 
في البحرين مستمرة، وأن قادة شعب البحرين 
صامــدون”. وأضــاف “قادة شــعب البحرين، 
وشعب البحرين وكوادره الثائرة؛ هم في طريق 
الثورة الحسينية، ودأب الثائرين المقاومين هو 

االنتصار”.

وبتاريــخ 14 ديســمبر 2017 ألقــى عضــو مجلس 
عبــاس  الشــيخ  اهلل  آيــة  إيــران،  فــي  الخبــراء 
الكعبــي، خطابــا فــي احتفاليــة فــي الجمهورية 
اإلســالمية، بمناســبة عيــد شــهداء البحريــن، 
كــد فيه علــى “شــرعية المقاومة” في  والــذي أ
البحريــن، ووضعهــا في ســياق محــور المقاومة 
كمــا  اهلل.  وحــزب  إيــران  تقــوده  الــذي  العــام 
شــدد علــى  “حــق القــوى الثورية فــي البحرين 
االقتصــاص مــن المجرميــن” و »المقاومــة في 
كامل الحق والشــرعية”، معتبرا أن  البحرين لها 
“القــوى الثورية فــي البحرين هي اليــد الضاربة 

للشعب لكي يحقق مطالبه”.

تبلور رموز ونماذج المقاومة
كان الستشــهاد رضــا الغســرة ورفيقــه، وقبلهــم 
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إعــدام النشــطاء الثالثــة فــي ينايــر 2017؛ األثــر 
كثــر علــى  كثــر فأ المعنــوي فــي انفتــاح الشــارع أ
خطاب المقاومة فــي البحرين. تالقى ذلك مع 
تداعيات اجتياح بلدة الدراز في 23 مايو 2017، 
ومحاصرة الشــيخ قاســم أثــر في تقديــم نموذج  
“الشهداء المقاومين” فكان من المصطلحات 
 عن االنفتاح الشعبي على المقاومة، 

ً
كثر تعبيرا األ

فظهرت فعاليات على األرض حملت شعارات 
من قبيل “دمكم انتصار تأبى اإلنكسار”.

فــي ســياق هــذه الفعاليــات، حــرص النشــطاء 
والمؤمنــون بالعمــل المقــاوم علــى تمجيــد مْن 
اعتبروهم رمــوزا للمقاومة خالل ثورة البحرين، 
وإضافة إلــى البرامج الشــعبية والميدانية، فقد 
أعد ناشــطون “بوســترات” وأعمال فنية لصور 
الشهداء المقاومين وتجهييز بعض هذه الصور 
بأحجــام وبأشــكال معينة معينــة لتكون جاهزة 

للطباعة على الجدران.

 أبرز عمليات المقاومة اإلسالمية في 
البحرين خالل 2017

فــي  مجموعــة  قامــت   2017 ينايــر   1 بتاريــخ 
ســجن  علــى  بالهجــوم  اإلســالمية  المقاومــة 
جــو المركــزي، فــي عمليــة محكمــة التخطيــط 
والتنفيذ، عرفت باســم »ســيوف الثأر« وقد تم 
تحرير 10 من األســرى، هــذا وأذاع بيان العملية 
وقــام بقيادتهــا الشــهيد القائد رضا الغســرة من 

داخل السجن.

بتاريــخ 28 ينايــر 2017 تــم اغتيــال الضابط في 
الحمــادي،  الخليفيــة هشــام  القــوات األمنيــة 
فيــه  تبنــت  بيانــا  األشــتر”  “ســرايا  وأصــدرت 
العمليــة التي وصفتها بـ”النوعيــة”، وذكر البيان 
بــأن العمليــة جــاءت ردا على إعدام النشــطاء 
الســميع  وعبــاس  مشــيمع  ســامي  الثالثــة، 
بمالحقــة  البيــان  وتوعــد  الســنكيس،  وعلــي 
مــْن وصفهم بـ”أشــباه الرجــال وأن العملية هي 

قصاص لدماء الشهداء”.

وبتاريــخ 9 فبرايــر 2017 استشــهد رضــا الغســرة 
وأخويــه مصطفى يوســف ومحمــود يحي، بعد 
مواجهة مسلحة غير متكافأة في عرض البحر.  

بتاريــخ 30 أبريــل 2017  ُنفــذت عمليــة مقاومة 
فــي بلدة نويــدرات، حيث اســتهدفت مدرعة 
البلــدة، وتتولــى  خليفيــة تتمركــز عنــد مدخــل 
اإلشــراف على عمليــات القمــع واإلرهاب ضد 
مــن  غاضبــة  مجموعــة  وخرجــت  األهالــي. 
جهــات مختلفــة مــن عمــق البلــدة، وباغتــت 
المركبــة بــاألدوات المعتــادة فــي ردع اآلليــات 
العســكرية وإجبارها على االنسحاب من موقع 

التمركز األمني.

بتاريــخ 27 مايــو 2017 حدث انفجــار في بلدة 
ســار بالقــرب مــن تجمــع للمرتزقة عنــد مدخل 
البلــدة، وتحدثــت األنبــاء عــن وقــوع إصابات 
بين المرتزقة، حيث شــوهدت ســيارة إســعاف 
وأغلقت القوات الطريق ومنعت المرور عليها.
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بتاريــخ 18 يونيــو 2018 أعلنــت وزارة الداخليــة 
الخليفيــة مقتــل أحــد مرتزقها مســاء، بعد أنباء 

عن وقوع “انفجار” في بلدة الدراز.

وقالــت الــوزارة فــي حســابها علــى تويتر بــأن ما 
وصفتــه بـ”تفجير إرهابي” وقع في الدراز؛ أســفر 
عــن مقتــل “أحــد رجــال األمــن واصابــة اثنيــن 

أثناء قيامهم بأداء الواجب” بحسب زعمها.

واســتهدف التفجير مركبة عســكرية تشارك في 
عمليات الحصار المفروض في البلدة، وخاصة 

حول منزل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.

وشــهد محيــط منــزل الشــيخ قاســم فــي بلــدة 
 وسط تحليق مروحيتين 

ً
الدراز استنفارا عسكريا

عســكريتين، بعــد أنبــاء تناقلتهــا وســائل إعالم 
ســعودية أّول األمــر تحدثت عن وقــوع تفجير” 
أدى إلصابــة 3 مــن بينهــم عنصــر مــن القوات 
الخليفية التي تشارك في محاصرة منزل الشيخ 
فــي حي الحيدريــة منذ بدء االجتيــاح الدموي 

للبلدة في 23 مايو 2017.

الحــي،  إلــى  اإلســعاف  ســيارات  وتوجهــت 
التــي  المركبــات  مــن  العديــد  شــوهدت  فيمــا 
تقــل مليشــيات مدنية مســلحة ترافقهــا آليات 
كما تواجدت القــوات الخاصة حاال  عســكرية، 

في محيط العملية بعد تنفيذها.

مواجهــات  اندلعــت   2017 يونيــو   19 بتاريــخ 
شــديدة فــي منطقــة الســنابس، قرب معســكر 

 - األيــام  صحيفــة  وقالــت  الشــباب،  بيــوت 
الحكومية - نقال عن مصادر في وزارة الداخلية 
بــأن عمليــات “إطالق نار” تعرضــت لها قواتها 

بالمنطقة.

 
ً

وذكــر موقــع )األبــدال( اإللكتروني بــأن هجوما
ُشــّن علــى المعســكر “بشــكل مباغــت”، قبــل 
أن ُتســارع القــوات إلى االنتشــار برفقــة القوات 
الخاصــة )الكوماندوز(، وبأن الهجوم نجح في 

إيقاع إصابات في صفوف القوات.

بتاريــخ 8 يوليــو 2017 نقلــت مصــادر إعالميــة 
أهلية وثورية بأن دورية عســكرية تابعة للقوات 
الخليفيــة تعّرضــت للهجوم مســاء بالقرب من 
شــوهد  فيمــا  البحريــن،  شــمال  القــدم،  بلــدة 
تعزيز للقــوات واألجهزة األمنية قرب الحادث، 
كمائــن ونقــاط تفتيــش عنــد  ونصبــت نصبــت 

مداخل البلدة.

تنفيــذ عمليــة علــى  وأعلنــت “ســرايا األشــتر” 
فبرايــر   14 باســم  المعــروف  الرئيســي  الشــارع 
بالقــرب مــن بلدة القــدم، وقالت فــي بيان لها 
الســبت، 8 يوليــو 2017 م،  بأنهــا اســتهدفت 
وذلــك  الخليفــي”،  العــدو  لمرتزقــة  “مركبــة 
“ردا علــى اعتقــال النســاء والتعــدي عليهن”، 

وأطلقت على العملية اسم “نداء الشرف 1”.

بتاريــخ 13 أغســطس 2017 اســتنفرت القــوات 
كمائن تفتيــش في مختلف  الخليفيــة ونصبت 
مداخــل منطقــة ســترة بعــد اســتهداف مركبــة 
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عســكرية علــى شــارع الشــهيد أحمــد فرحــان 
بالقرب من مركز شرطة سترة.

“انفجــار”،  دوّي  ســماع  عيــان  شــهود  ونقــل 
فيمــا هرعت ســيارات اإلســعاف التابعــة لوزارة 
الحــادث.  موقــع  إلــى  الخليفيــة  الداخليــة 
وتحدثــت مصادر عن إصابة مباشــرة تعرضت 
لهــا مدرعــة خليفيــة واإلضــرار بعناصــر المرتزقة 

فيها.

علــى  انفجــار  حــدث   2017 كتوبــر  أ  2 بتاريــخ 
شــارع الشــهداء »البدّيــع«، اســتهدف مرتزقــة 
كانت تقمــع المتظاهرين  النظــام الخليفي التي 
المتوجهيــن لميــدان الشــهداء، حيــث توجــه 
المركــزي  الديــه  بلــدة  عــزاء  فــي  المشــاركون 
إلــى الشــارع العــام، باتجــاه ميــدان الشــهداء 
»اللؤلــؤة«، وقمعتهــم قوات النظــام بالرصاص 
االنشــطاري، والغازات السامة، وحدث انفجار 
بمرتزقــة النظــام تبنتــه ســرايا وعــد اهلل، وقالت 
وكالــة أنبــاء البحريــن الحكوميــة بــأن االنفجــار 

أدى إلصابة 5 أفراد من قوات الداخلية.

تفجيــر علــى  كتوبــر 2017 حــدث  أ بتاريــخ 27 
شارع الشــهداء »البديع« تبنته سرايا وعد اهلل، 
واســتهدف مركبة للمرتزقة، وأودى بثمانية من 

مرتزقة النظام بين قتيل وجريح.

أدى  انفجــار  حــدث   2017 نوفمبــر   10 بتاريــخ 
الشــتعال أنبــوب غــاز بالقــرب من بلــدة بوري، 
وعلنــت الجهــات الرســمية فــي البحريــن فجــر 

الســبت 11 نوفمبر 2011م السيطرة على الحريق 
الهائــل الــذي اندلــع فــي أحــد أنابيــب النفــط 
بالقرب من بلدة بوري، وسط البالد، في وقت 
أعلنت شركة نفط البحرين )بابكو( بأن الحريق 
ناتــج عــن تســرب نفطــي فــي أحــد األنابيــب 

المحاذية للبلدة.

بتاريــخ 10 نوفمبر 2017 حدث انفجار في دورية 
عــن  أســفر  ممــا  بالبحريــن،  الخاصــة  للقــوات 
إصابــة أفرادهــا بجروح بليغة، وقد تبنت ســرايا 

األشتر العملية، وتوعدت النظام بالمزيد منها.

عبــوة  اســتهدفت   2017 ديســمبر   20 تاريــخ 
ناســفة مركبــة للقــوات الخليفية، وتبنــى تنظيم 
كد في بيان له تحقيق  ســرايا األشــتر العملية، وأ
وفــاء  تأتــي  العمليــة  وأن  مباشــر،  إصابــات 

للشهداء ونهجهم.
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اتخــذ مســار األحــداث علــى ســاحة البحريــن 
منحــى تصاعديــا فــي الكــم والنــوع، مقارنة مع 
ســنتي 2014 و 2015، من جانب الشــعب ومن 
قبل النظام الخليفي، وأصبحت أخبار عمليات 
المقاومــة، وأحكام اإلعدام، والتنســيق األمني 
بيــن النظــام واإلدارتيــن األمريكيــة والبريطانية، 
واعتقــال العلمــا والنســاء، وعــروج الشــهداء، 
الضرائــب،  وفــرض  االقتصــادي،  والتدهــور 
الصهيونــي  الكيــان  مــع  الخليفــي  والتطبيــع 
دارجــة، وقد عّبــرت عن نمط ونــوع األحداث 
التي عاشها شعب البحرين خالل العام 2017.

األحــداث التالية هي تلخيــص ألهم التطورات 
والمحطات الفاصلة خالل السنة. 

الهجوم على سجن جو وتحرير األسرى
قــد أظهرت العملية التطــور النوعي في قدرات 
وضعــف  البحريــن،  فــي  اإلســالمية  المقاومــة 
وخــواء  الخليفــي،  للنظــام  األمنيــة  المنظومــة 

العزيمة لدى المرتزقة.

ففي 1 يناير 2017 قامت مجموعة في المقاومة 
اإلســالمية بالهجوم على ســجن جــو المركزي، 
في عملية محكمــة التخطيط والتنفيذ، عرفت 
باســم »ســيوف الثــأر« وقــد تــم تحريــر 10 مــن 
األسرى، هذا وأذاع بيان العملية وقام بقيادتها 
الشهيد القائد رضا الغسرة من داخل السجن.

وهزيمــة  ماديــة  ضربــة  العمليــة  مثلــت  وقــد 

والمــواالة،  وللمرتزقــة  للنظــام  قويــة  نفســية 
وقــد عّمت نقــاط التفتيــش واالســتنفار األمني 
جميــع أرجــاء البــالد، لمــدة أيــام، وبمســاعدة 
بريطانيــة وأمريكيــة رســمية، عبــر المستشــارين 
األمنييــن الذين نزلوا الميدان لتعقب الشــباب 

المحررين. 

إعدام شهداء الفجر سامي والمشيمع 
والسنكيس

لســنوات  تدشــينا  اإلعــدام  عمليــة  اعتبــرت 
دموية قادمة، حيــث تصاعدت بعدها أحكام 
كمــا مثلــت شــهادة الشــباب الثالثة  اإلعــدام، 
وقودا جديدا للحراك النضالي بشــقيه الشــعبي 

والمقاوم. 

وقد أعدمهم النظام بتاريخ 15 يناير 2017 على 
خلفية اتهامهم بتفجير الديه الذي أودى بحياة 

المرتزق الضابط اإلماراتي الشحي.

إعــدام الشــهداء الثالثــة جــاء بقــرار سياســي، 
كمة  كامل، وقد افتقدت محا وإشراف إماراتي 
كحق  الشهداء ألدنى معايير حقوق المتهمين، 
الحصول على محام فترة التحقيق والمقاضاة، 
وحــق التحقيق فــي مزاعم التعذيــب، وغيرها، 
قــد  واألمريكيــة  البريطانيــة  اإلدارتيــن  أن  كمــا 
التزمتــا الصمت حيال جريمة تصفية الشــهداء 

الثالثة. 
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قبضة في الميدان وقبضة على الزناد
أطلق تيار الوفاء اإلسالمي على لسان القيادي 
فــي التيــار الســيد مرتضــى الســندي بتاريــخ 16 
ينايــر 2017 دعوته لمرحلة »قبضة في الميدان 
وقبضــة علــى الزنــاد« ردا علــى إعدام شــهداء 
الفجــر، وذلــك في حفل حاشــد فــي مدينة قم 

المقدسة.

وقــد تم تناول خطاب ســماحة الســّيد مرتضى 
كالجزيرة  الّسندي في عدد من أبرز الفضائيات 
كبــر المواقــع  والعربيــة و ســي إن إن العربيــة، وأ
اإللكترونيــة المحليــة واإلقليمية، وقد أصدرت 
لتصاعــد  وثائقيــا  فلمــا  العراقيــة  اإلبــاء  قنــاة 
المقاومــة اإلســالمية في البحريــن بعد خطاب 
الســيد مرتضــى، والــذي عكــس شــعبية ونفوذ 
كقيادة عامة للحركات  سماحة الســيد وموقعه 
الشــبابية المقاومة، والتــي أصبحت تتخذ منه 

قيادة سياسية نافذة ومسموعة الخطاب.

انتهــى عام 2017 بالعملية رقم 14 في تسلســل 
عمليــات المقاومة النوعية فقط خالل الســنة، 
عبــوة  اســتهدفت   2017 ديســمبر   20 فبتاريــخ 
ناسفة مركبة للقوات الخليفية، وتبنت المقاومة 
كدت في  اإلســالمية ســرايا األشــتر العمليــة، وأ
بيــان تحقيــق إصابــات مباشــر، وقــد وّثــق فلم 
البحريــن«،  فــي  اإلســالمية  المقاومــة  »عــام 
والــذي عرض على قنــاة اإلبــاء العراقية، أواخر 
والتــي  العمليــات،  هــذه  بعــض   2017 العــام 
رســمت مالمــح مرحلــة »قبضــة فــي الميــدان 

وقبضة على الزناد«.

إخوته في قارب الحرية شهادة الغسرة و
انطلــق قــارب الحريــة فجــر 9 فبرايــر 2017 مــن 
الميــاه  باتجــاه  للبحريــن  الشــرقي  الســاحل 
اإلقليميــة، ونجــح القــارب فــي تخطــي الحدود 
البحريــة للبحريــن، وتعــدى المنطقــة المعروفــة 
بفشت الديبل، إال أن سفن االستطالع األجنبية 
كانت  والتابعــة للبحريتين األمريكيــة والبريطانية 
في مســار ليس بالبعيد جدا عن مســار القارب، 
وتشــير تطورات األمور لحصول تنســيق وتواصل 
بيــن هــذه الدوريــات والســفن المتمركــزة وبيــن 
البحريــة الخليفيــة، والتــي انطلقــت فــي وقــت 
الحق نحو المياه اإلقليمية، واستطاعت اللحاق 
بقــارب الحريــة لتفــوق التجهيــزات ومواصفات 
القوارب، حيث اســتطاع مااليقل عن 3 قوارب 
كقوارب سريعة  تابعة للبحرية الخليفية ومجهزة 
بقــارب  اللحــاق  مــن  عســكرية  وبمواصفــات 
الحرية، وبعد مواجهة مســلحة في عرض البحر 
للشــهداء  الدمويــة  التصفيــة  الخليفيــون  نفــذ 
الثالثة، رضا الغسرة، مصطفى يوسف، ومحمود 

يحيى.

شــهادة الغســرة وإخوتــه جائــت بعــد مقاومــة 
شــديدة في عــرض البحر، وانتهت باستشــهاد 
الثالثــة، وقــد بينــت التســجيالت بــأن قــارب 
الحريــة قــد تــم تعقبــه مــن بعيــد، ولــم تعــرف 
األجهزة األمنية للنظام بانطالقه إال بعد وصوله 
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تخضــع  والتــي  اإلقليميــة،  الميــاه  مــن  قريبــا 
للنفــوذ والتواجــد البحــري العســكري األمريكي 
البحريــة  دور  ذلــك  كشــف  وقــد  والبريطانــي، 
والتخابــر  التنســيق  فــي  والبريطانيــة  األمريكيــة 
مالحقــة  فــي  الخليفيــة،  القــوات  مــع  األمنــي 

القارب وقتل الشهداء.

تصاعد أعداد الشهداء
عمــد النظــام الخليفــي إلــى حســاب عمليــات 
القمع بشكل جيد طوال السنتين 2015 و 2016 
حيث لم يتجاوز عدد الشهداء خالل السنتين 
العــدد 7، بينمــا عــادت وتيرة عروج الشــهداء 
إلــى تصاعــد خــالل العــام 2017، وذلــك يعــود 
لســببين، األول هــو فشــل النظــام فــي خططــه 
وتوســله  الماضيــة،  األعــوام  خــالل  األمنيــة 
بالترهيــب والقمــع والقتــل بغيــة حمــل النــاس 
علــى التراجــع ، أما الســبب الثاني فهو اشــتداد 
وتيرة المقاومة والحراك الشــعبي خالل السنة. 
القائمــة التاليــة تحــوي شــهداء البحرين خالل 

العام 2017:

9 فبرايــر 2017 استشــهاد رضــا الغســرة وأخويه 
مصطفى يوســف ومحمود يحي، بعد مواجهة 

مسلحة غير متكافأة في عرض البحر.  

اهلل  عبــد  الشــاب  استشــهد   2017 فبرايــر   20  
العجــوز بعد مالحقته في أزقة ببلدة نويدرات، 
وتصفيته بطلف ناري في رأسه وصدره، حيث 

كان مطلوبا للسلطات الخليفية.

أرادات الســلطة الخليفيــة مــن خــالل تصفيــة 
للشــباب  إرســال رســالة  الشــارع  فــي  الشــهيد 
بــأن التصفيــة الدمويــة هــي  المطــارد مفادهــا 

النتيجة للتمرد على النظام.

16 مارس 2017 استشهد الشاب محمد سهوان 
نتيجة اإلهمال الطبي في السجن، حيث يعاني 
مــن آثــار اســتقرار 80 شــظية فــي رأســه نتيجــة 
إصابته بالرصاص اإلنشــطاري )الشوزن( خالل 
تظاهرات في السنابس حدثت في أبريل 2011.

24 مــارس 2017 أعلــن نبــأ استشــهاد الشــاب 
مصطفي حمدان، بعد إصابته بطلق ناري قبل 
شــهرين من شــهادته، إثر هجوم مرتزقة النظام 
واســتهدافهم  الــدراز  اعتصــام  علــى  الخليفــي 

المعتصمين بالرصاص الحي.

لحســم  اســتعداده  الخليفــي  النظــام  وأظهــر 
موضــوع االعتصــام أمــام بيــت آيــة اهلل الشــيخ 
الدمــاء  عيســى قريبــا، وبأنــه مســتعد لســفك 
إلرجــاع هيبتــه وســطوته التــي مرغهــا ســماحة 
علــى  أصــروا  الذيــن  والمعتصمــون  الشــيخ 
كمــة  موقفهــم، وعــدم اعترافهــم بشــرعية محا

سماحة الشيخ.

كبيــرة   23 مايــو 2017 قمعــت قــوات خليفيــة 
اعتصــام النــاس أمام بيت آية اهلل قاســم ببلدة 
الدراز، وأدى الهجوم إلى وقوع خمس شهداء 
واعتقــال  والمصابيــن،  الجرحــى  وعشــرات 

المئأت. 
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19 يونيو 2018 استشــهد الشــاب الناشــط نبيل 
عبــداهلل الســميع من بلدة الســنابس فــي إثناء 
آداء واجبــه الجهــادي. ُيشــار إلــى أن الشــهيد 
تعرض لالعتقال واالستدعاء في العام 2006م، 
وكان معروفا بنشاطه منذ انتفاضة التسعينات، 
وُعــرف بحســن أخالفــه ومبادرته لعمــل الخير 
كما أن ابنه  كان من النشــطاء الميدانيين.  كمــا 
كان مــن أصغر الذيــن تــم اعتقالهم من  جهــاد 

قبل السلطات الخليفية.

الشــاب  شــهادة  عــن  أعلــن   2017 يونيــو   21
المطــارد من قبل األجهــزة الخليفية والمحكوم 
غيابيا عباس منســي من بلدة شهركان، وذلك 
كهربائــي، ويشــار إلــى إن  فــي حــادث تمــاس 
الميدانــي  والشــباب  الناشــطين  مــن  العديــد 
يعيــش داخــل البحريــن مطلوبــا ومطــاردا مــن 
قبــل المخابــرات الخليفية، ويضطــرون للعيش 
في ظروف ســيئة للتخفي مــن المخابرات التي 
وضعت مالحقــة المطاردين والمطلوبين على 

سلم أولوياتها.

6 يوليو 2017 استشــهد الشــاب حسين محمد 
حبيــب آل يحيــى مــن بلــدة عالــي إثــر إصابتــه 
بمضاعفــات التعذيــب الذي تعــرض له خالل 

عام 2011. 

إدراج قيادييــن في المعارضــة والمقاومة في 
البحرين على قائمة اإلرهاب األمريكية

راقبت اإلدارة األمريكية تصاعد حدة المقاومة 
كّما ونوعا، ورأت  والحراك الشعبي في البحرين 
واالســتخباراتي  األمنــي  الميدانــي  الدعــم  أن 
ذنبهــا  دعائــم  لتثبيــت  اليكفــي  واللوجســتي 
الخليفــي، وأن جهودهــا علــى األرض بحاجــة 
الثوريــة  القيــادة  لقــرار سياســي واضــح يفصــل 
وعــن  المعارضــة،  قــوى  بقيــة  عــن  للحــراك 
الحاضنة الشعبية، ويجعل القيادات السياسية 
والمقاومــة والمتصدية للمشــروع األمريكي في 
البحريــن فــي وضــع غيــر مريــح، و لهــذا أصــدر 
 17 بتاريــخ  ترامــب  دونالــد  األمريكــي  الرئيــس 
مــارس 2017 قــرارا تنفيذيا بــإدراج القيادي في 
تيــار الوفاء اإلســالمي الســّيد مرتضى الســندي 
الدولــي،  اإلرهــاب  قائمــة  فــي  آخــر  وشــاب 
وأصــدرت الخارجيــة األمريكيــة بيانا شــرح فيه 
الرئاســي،  األمريكــي  القــرار  هــذا  مســتلزمات 
وهــي عــزل هــؤالء الناشــطين عــن مجتمعهم، 
كهم، ومنع المواطنين  ومالحقة ومصــادرة أمال
األمريكييــن من التعامل المالــي أو غيره معهم، 
والقضائيــة  األمنيــة  الــوكاالت  مهــام  وتســهيل 
اتخــاذ  ســبيل  فــي  بمهامهــا  لتقــوم  األخــرى 

إجراءاتها القانونية.

اعتبــر القرار األمريكــي إعالنا مباشــرا من اإلدارة 
السياســية  أدواتهــا  تســخير  فــي  األمريكيــة 
الثوريــة  المعارضــة  الســتهداف  والقضائيــة 
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فــي البحريــن ورموزهــا، والحــرب علــى الناس 
كمــا اعتبــر  البحريــن،  وتجاهــل قضــي شــعب 
معارضــون أن القرار األمريكــي يفتح الباب أمام 
قــرارات مماثلة قــد تطال معارضين سياســيين 

وثوريين على المدى المنظور.

أحكام اإلعدام أداة النظام الصاعدة لترهيب 
المواطنين

شــنت الصحــف الرســمية فــي البحريــن خالل 
العــام 2017 حملــة منظمــة وموجهــة تطالــب 
بإنــزال وتنفيــذ حكم اإلعــدام بحــق المعتقلين 
والمتهمين بقضايا إرهاب من منظور السلطات 
الخليفيــة، حيــث شــهدت الســنة تنفيــذ حكم 
اإلعــدام بحــق شــهداء الفجــر الدامــي ســامي 
المشــيمع وعلــي الســنكيس وعباس الســميع، 
حكمــا   14 الخليفيــة  كــم  المحا أصــدرت  كمــا 
باإلعدام علــى مواطنين آخرين. القائمة التالية 
كم  تحــوي أحكام اإلعــدام الصادرة مــن المحا

الخليفية خالل العام:

خليفيــة  محكمــة  قضــت   2017 مــارس   23
الجمــري،  ميثــم  الشــيخ  بحــق  باإلعــدام 
محمــد  عبدالمحســن  صبــاح  عبدالمحســن 
دانتهــم  أن  بعــد  إبراهيــم  جعفــر  خليــل  ورضــا 
المحكمة بحيازة أسلحة والوقوف وراء تفجير، 
ومثل حكم اإلعدام فاتحة لسلسلة من أحكام 
كثر مــن 16 حكما خالل  اإلعــدام التي فاقــت أ

سنة 2017. 

خليفيــة  محكمــة  قضــت   2017 مــارس   29
طــوق  آل  إبراهيــم  محمــد  بحــق  باإلعــدام 
ومحمد رضي عبداهلل المتهمين بالوقوف وراء 
تفجيــر 28 يوليــو 2015 في ســترة، أودى بحياة 

كستانيين. شرطيين با

6 يونيــو 2017 قضــت محكمــة خليفية برئاســة 
أحمــد  ســيد  بإعــدام  الظهرانــي  خليفــة  علــي 
فــؤاد العّبــار، وحســين علــي مهدي فــي قضية 
كما أمرت المحكمة  كرباباد.  مقتل شــرطي في 

بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين.

19 يونيــو 2017 قضــت محكمــة خليفية برآســة 
علــي خليفة الظهرانــي بالحكم باإلعــدام بحق 
حســين إبراهيم مرزوق الذي تتهمه الســلطات 
يونيــو   30 بتاريــخ  العكــر  تفجيــر  وراء  بالوقــوف 

.2016

25 ديسمبر 2017 حكمت المحكمة العسكرية 
الخليفيــة باإلعدام علــى 6 مواطنين في قضية 
محاولــة اغتيــال المشــير واســتهداف منشــآت 
عســكرية. وأمــرت بإســقاط جنســيتهم مــع 7 

آخرين.

الحكم على آية اهلل قاسم وقمع اعتصام الدراز
محاوالتــه  جميــع  الخليفــي  النظــام  اســتنفذ 
كبــر رمــز دينــي وسياســي ووطنــي فــي  لحمــل أ
البحريــن علــى أن يمــد لهــا حبــل النجــاة عبــر 
القبول بتســوية سياسية على مقاسات وشروط 
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علــى  الخليفيــة  الســلطة  فعمــدت  الســلطة، 
ترتيب ملف اســتهداف ســماحة آية اهلل قاسم 
بينمــا  الخمــس،  أمــوال  جمــع  يافطــة  تحــت 
األول  أمريــن،  فــي  يكمــن  الحقيقــي  الســبب 
عــدم تعاطيــه مــع محــاوالت الســلطة بتصفية 
القضية ومطالب النــاس، واالنتقام من مواقفه 
المناصــرة والداعمة للحراك الشــعبي ولثورة 14 
فبرايــر، ومن أبرز هــذه المواقف دعمه انطالقة 
الثــورة، ودعوتــه للتصــدي للمرتزقــة المعتدين 
علــى األعــراض. لم تســتطع الســلطة الخليفية 
في البداية تقدير تداعيات اســتهداف الشيخ، 
فأجلت المهمة مرات ومرات، إال أنها وجدت 
الوقــت المناســب خــالل العــام 2017، حيــث 
واالعتقــاالت،  القاســية،  األمنيــة  الحمــالت 
والترهيــب، وحصــول الضــوء األخضــر والدعم 
األمريكي والبريطاني والسعودي لتنفيذ مخطط 

استهداف آية اهلل قاسم.

تسلسل أحداث استهداف آية اهلل قاسم:
20 يونيو 2016 النظام الخليفي يسقط الجنسية 
كمــة، بذريعــة  آيــة اهلل قاســم، دون محا عــن 
مواجهــة التطــرف و التبعيــة لمرجعيــة سياســية 
األنبــاء  وكالــة  بيــان  حســب  خارجيــة،  دينيــة 
خــارج  لترحيلــه  ترتيبــات  ويعمــل  الرســمية، 
الشــيخ  ترحيــل  توقــف مخطــط  الوطــن، وقــد 
ألســباب قدرها النظام الخليفي نفســه، وذلك 
عــدة،  ودوليــة  إقليميــة  إدانــات  صــدور  بعــد 
صــدرت  الشــيخ  اســتهداف  مــن  وتحذيــرات 

مــن شــخصيات، أبرزهــا مــن قــادة عســكريين 
كبــار مثل اللواء قاســم ســليماني، والــذي اعتبر 
ينــذر  أحمــر  خــط  الشــيخ  ســماحة  اســتهداف 

بحراك مسلح في البحرين.

26 يناير 2017 داهمت المخابرات الخليفية مع 
القــوات الخليفية الخاصة بلــدة الدراز،وأطلقوا 
علــى المعتصميــن حــول منــزل آيــة اهلل قاســم 
الرصــاص الحــي، واعتقلــوا عــددا منهــم، فيما 
أدى ذلك الهجوم إلى إصابة الشــاب مصطفى 
حمــدان )18 عامــا( برصــاص حــي اســتقر فــي 

جمجمته، وأدى الستشهاده الحقا.

الخليفيــة  المحكمــة  أصــدرت   2017 مايــو   21
اهلل  آيــة  بحــق  ســنة  لمــدة  بالحبــس  حكمهــا 
الشــيخ عيســى أحمــد قاســم، ومديــر مكتــب 
حســين  الشــيخ  الدينيــة  للمراجعــات  البيــان 
يوســف القصــاب )المحــروس(، والعضــو فــي 
مكتــب البيان ميــرزا الــدرازي، مع وقــف تنفيذ 
عقوبــة الحبــس لمدة 3 ســنوات بعــد صيرورة 

الحكم نهائيا.

خليفيــة  قــوات  اســتباحت   2017 مايــو   23
واســعة بلــدة الــدراز صباحــا بصورة غــادرة بعد 
وعــود قدمتهــا وزارة الداخليــة الخليفية للمآتم 
الحســينية في البلدة بعــدم “اقتحام االعتصام 
المفتــوح” بجــوار منــزل آية اهلل الشــيخ عيســى 
قاســم فــي البلــدة، وأدى الهجــوم العســكري 
إلــى وقــوع خمس شــهداء وعشــرات الجرحى 
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والمصابين، واعتقال المئأت. 

وبــدأت اآلليــات والقــوات واألجهــزة الخليفية 
فــي التقدم نحــو الدراز في وقــت مبكر صباحا، 
بعــد أن عمــدت إلــى رفــع الحواجــز اإلســمنتية 
التــي حاصرت البلدة منذ شــهر يونيــو، وبدأت 
بعدها تشــكيالت عسكرية في االحتشاد حول 
البلــدة لتبدأ عمليــات االســتباحة باتجاه موقع 
االعتصام ومنزل الشــيخ قاســم، وسط مقاومة 
الذيــن  المواطنيــن  مــن  بـ”البطوليــة”  ُوصفــت 
كفــان،  تقاطــروا علــى البلــدة وهــم يرتــدون األ
واشــتبكوا مــع اآلليــات والمدرعــات الخليفيــة 
وسط إطالق الغازات السامة ورصاص الشوزن 
بكثافــة، مــا أدى وقــوع إصابــات فــي صفــوف 
المتظاهريــن الذيــن أصروا على صــد االقتحام 

العسكري.

ونفذت القوات الخليفية اعتقاالت واسعة في 
صفــوف المواطنين والمتظاهرين، وشــوهدت 
المركبــات والباصــات المعــدة لالعتقــال وهــي 
مغطــاة بالحواجز الحديدية على نوافذها، فيما 
تحولــت أحيــاء بلدة الدراز إلى ســاحات مألى 
بالدماء وسحب الغازات، وتوزعت حشود من 
القــوات المســلحة التي عمدت إلى اســتعمال 
مختلف وســائل القمع في مواجهــة المواطنين 

الذين تدافعوا لصد االجتياح.

ودعــا علماء البحرين فــي بيان عاجل لهم إلى 
كفــان،  المناطــق وارتــداء األ كل  فــي  الخــروج 

كربالء فنحن أبناء  وقال بيان العلماء “أرادوها 
كربــالء”، داعيا إلــى “فتح ســاحات الفداء في 

كل منطقة” من البالد.

تصاعد اعتقال النساء 
أدت المــرأة البحرانيــة دورا محوريا في النضال 
كل المحطــات  الشــعبي، وكانــت حاضــرة فــي 
والمفاصــل المهمــة، ومثلــت حاضنــة للثــورة، 
ودعمــا معنويا وماديا قويــا لها، وقد قدر النظام 
بــأن دفــع النســاء للتراجع من مياديــن النضال 
والتظاهر ســوف يفقد الحراك أحد عناصر قوته 
المهمة، فقام بتصعيد استهداف النساء خالل 
العــام 2017، والــزج بهــن في قضايــا اإلرهاب، 
وتلفيــق التهم بحقهن. اليعرف العدد الحقيقي 
والهويــات لكل النســاء الآتي تم اســتهدافهن 
خــالل الســنة، إال أن من أبــرز المعتقالت ممن 

كالتالي: تم إثارة موضوعهن إعالميا هن 

فــي  تفتيــش  دوريــة  اعتقلــت   2017 ينايــر   21
المحرق الســيدة سوســن معيوف، وتــم وزّجها 
في السجن من دون أدنى اعتبار لحقوق المرأة 

وخصوصّيتها.

9 فبرايــر 2017 اعتقلت مليشــيات مدنية برفقة 
مرتزقــة النظــام الســيدة أميــرة القشــعمي ابنــة 
الشــيخ محمــد صالح الشــقعمي بعــد مداهمة 
منزلهم في منطقة باربار، إضافة العتقال سيدة 
كما انقطعت  مع أخيها من سكنة منطقة باربار، 
أخبــار الســيدة فاتنــة حســين مــن منطقــة بنــي 
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مبنــى  فــي  للتحقيــق  اســتدعائها  بعــد  جمــرة 
التحقيقات الجنائية سيء الصيت.

11 فبراير 2017  اعتقلت سيدة بعمر 46 عاما بعد 
مداهمة منزلها في منطقة الشــاخورة واقتيادها 
كما تم اعتقال سيدة أخرى  إلى جهة مجهولة. 

في نفس اليوم من مطار البحرين الدولي.

27 أبريــل 2017 اعتقلت المخابــرات الخليفية 
بعــد  النويــدرات  منطقــة  مــن  نجــاح  الســيدة 
ســتدعائها للتحقيــق ، ورفضهــا التوقيــع علــى 
اعترافــات بالتهــم المنســوبة إليهــا علــى خلفية 
سياســية، وقــد عانــت الســيدة نجــاح الشــيخ 
مــن مضايقات مســتمرة قبل اعتقالهــا من قبل 
كــدت  أ المحــرق حيــث  شــرطة  مركــز  مديريــة 
عائلتهــا تعرضهــا للتعذيب والتحرش الجنســي 
وتهديدها باإلعتداء على عائلتها إن لم تعترف 

بالتهم الموجهة لها.

21 يونيو 2017 وردت أنباء عن اعتقال 3 نساء 
مــن منطقــة الــدراز، ولــم تــرد أنبــاء عــن التهــم 
الموجهــة لهن، إال أن الفترة شــهدت تزايدا في 
اعتقــال النســاء والتحقيــق معهــن، وتعرضهــن 

للتعذيب النفسي والجسدي.

الخليفيــة  القــوات  أقدمــت   2017 يونيــو   30  
علــى اعتقــال زوجــة الشــهيد الفدائــي محمــد 
الســاري بعد أن أصــرت على زيــارة روضته في 
مقبرة البســيتين بالمحــرق، وتوعدتها باعتقالها 

مجددا قبل أن ُتطلق سراحها.

18 يوليو 2017 أمرت نيابة الجرائم اإلرهابية في 
البحرين بتوقيف المدافعة عن حقوق اإلنسان 
ابتســام الصائــغ 6 أشــهر علــى ذمــة التحقيــق، 
كثيرة تفيد  ق باإلرهاب، وســط تقارير 

ّ
بتهم تتعل

بتعرضها للتعذيب واالعتداء الجنسي.

األجهــزة  اعتلقــت   2017 أغســطس   6 بتاريــخ 
كرزكان  الخليفية السيدة زينب مرهون من بلدة 
مــن ضمــن 4 مــن أفــراد عائلــة الشــهيد فاضل 
 
ً
عبــاس بعــد مداهمــات واســعة طالــت عــددا
مــن المنازل في المنطقة الغربية وأســفرت عن 

اعتقال 8 مواطنين.

خليفيــة   قــوات  اعتقلــت   2017 ســبتمبر   20
المواطنة روان، وهي مدونة ناشطة على مواقع 
التواصــل االجتماعي، بعد اقتحــام مقر عملها، 
وروان صنقــور هــي شــقيقة المعتقــل المحكوم 
علــي ريــاض صنقــور الذي اشــتهر بوقوفــه أمام 
الدبابــات الخليفيــة بصــدره العــاري فــي فبراير 

2011 م في األيام األولى لثورة البحرين.

كتوبر 2017 قضت محكمة خليفية بسجن  30 أ
هاجــر منصــور )49 عاما( وابنها ســيد نــزار نعمة 
كمــا قضــت بحبــس ابــن  الوداعــي 3 أعــوام، 
 وغرامــة 100 دينار 

ً
شــقيقها محمود مرزوق شــهرا

في قضية مفتعلة »وضع هيكل محاك ألشكال 
المتفجــرات فــي عالــي«. وهاجــر منصــور هــي 
والــدة زوجــة الحقوقــي ســيد أحمــد الوداعي، 

المقيم في العاصمة البريطانية لندن. 
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15 ديســمبر 2017 اعتقلــت القــوات الخليفيــة 
الســيدة فوزيــة ماشــاء اهلل بعد مداهمــة منزلها 

واعتقال بعض أقاربها.

إقرار قانون األسرة المخالف للمذهب 
الجعفري

بعد سنوات من المراوحة بين الشعب بقيادته 
العلمائيــة وبيــن النظــام، أقــر النظــام الخليفــي 
قانــون األحــوال الشــخصية، المخالــف للفقــه 
بشــكل  المعركــة  ابتــدأت  حيــث  الشــيعي، 
عملــي في العــام 2005 عندما أبــدت الجكومة 
اســتعدادها لعرض قانون األســرة على مجلس 
النــواب آنذاك، وعلى إثر ذلك صعدت القيادة 
الدينية فــي البحرين موقفها المعــارض لقانون 
األحوال الشــخصية الــذي حولته الحكومة إلى 
المجلــس النيابي الصوري إلقراره، وحذروا من 
»عصيــان مدنــي شــامل« والتوجــه إلــى األمــم 
كما شــارك  المتحــدة فــي حــال إقــرار القانــون، 
مايقــارب 200 ألف من المواطنين نســاء ورجاال 
وصفــت  مســيرة  فــي   2005 نوفمبــر   9 بتاريــخ 
ماســمي  بعــد  البحريــن  فــي  األضخــم  بأنهــا 
بعهــد اإلصالح دعــا إليها المجلس اإلســالمي 
العلمائــي للمطالبــة بتوفيــر ضمانــات دســتورية 
األســرة،  قانــون ألحــكام  أول  مجزيــة إلصــدار 
كبير من العلماء  وكان في صدارة المسيرة عدد 
ورجــال الديــن فــي مقدمتهم رئيــس المجلس 
العلمائــي أنــذاك آية اهلل الشــيخ عيســى قاســم 
ونائب الرئيس الســيد عبداهلل الغريفي والشيخ 

حســين النجاتــي. وانطلقــت المســيرة بالقــرب 
من مجمع البحريــن وانتهت عند دوار اللؤلؤة، 
وذكــر مراســل لوكالــة أنبــاء أجنبيــة أن الحضــور 

كان الفتا. النسائي 

كبــار  وبتاريــخ 15 مــارس 2006 شــن ثالثــة مــن 
علماء الشعب في البحرين في ندوة جماهيرية 
حضرهــا اآلالف مــن المواطنيــن هجومــا عنيفا 
علــى التحــرك الحكومــي . إال أنــه بعــد انطالق 
الثــورة في عامها الســابع وجد النظــام الخليفي 
األســرة،  قانــون  معركــة  لحســم  مواتيــة  البيئــة 
مســتغال شــدة الهجمــة األمنيــة والمخابراتيــة، 
وبتاريــخ 10 يوليــو 2017 وافقــت لجنة الشــؤون 
التشــريعية والقانونية بمجلس النواب الصوري 
فــي البحريــن على قانون األســرة الــذي أحالته 
الصــوري. وصوتــت  المجلــس  إلــى  الحكومــة 
اللجنة في االجتماع الذي ترأســه الصوري بأن 
قانــون األســرة الموحد الــذي أحالتــه الحكومة 
للمذهــب  خالفــا  بنــودا  تضمــن  للبرلمــان 
الحكومــة حذفــت  إلــى أن  الجعفــري، وأشــار 

مواد تتوافق مع الفقه الجعفري.

التطبيع الخليفي الرسمي مع الكيان الصهيوني 

بتاريــخ 17 ســبتمبر 2017 نقلــت وســائل إعــالم 
كــم الخليفــي حمــد  إســرائيلية تصريحــات للحا
عيسى “نّدد” فيها بـ”المقاطعة العربية إلسرائيل”.

 مــن الحاخــام مارفــن هيــر وأبراهــام 
ٌّ

كل ونقــل 
كوبر عــن حمد الخليفة هــذه التصريحات التي 
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قدمهــا لهمــا خــالل زيارتهمــا إلــى البحريــن في 
كــد لهما  أوائــل العــام 2017، وقــاال بــأن حمد أ
بأن المواطنيــن في البحرين “يتمتعون بالحرية 
فــي زيــارة إســرائيل”، وفــق مــا قالــت صحيفــة 

“جيروزاليم بوست”.

وجــاء اإلعالن عن هذه التصريحــات بالتزامن 
كــم الخليفــي، ناصر حمد  مــع توقيع نجــل الحا
)المعــروف بلقــب األميــر الجــالد(، اتفاقــا قبــل 
أســبوع مع مركز سيمون وايزنتال الصهيوني في 
لــوس انجلــوس بالواليــات المتحدة لتأســيس 
“مركز ديني حول التســامح الديني”، وذلك في 
ســياق حملة “العالقــات العامة” التــي ينظمها 
الخــارج  فــي  لتلميــع صورتــه  النظــام الخليفــي 
البحريــن،  داخــل  كاتــه  انتها علــى  والتغطيــة 
والســيما فيما يتعلــق بملف االضطهــاد الديني 

ضد األغلبية في البالد.

كشــف عــن التوجــه  كــم الخليفــي  تصريــح الحا
النظــام  بــأن  مواربــة  بــال  الجديــد  الرســمي 
الخليفي قد اتخذ قرارا بالفعل بفتح البالد أمام 
الكيــان الصهيونــي، على المســتوى السياســي 
إغــالق  ســبقه  وقــد  والثقافــي،  واالقتصــادي 
مكتــب المقاطعــة االقتصادية فــي مايو 2006، 
مــن قبــل النظــام الصهيونــي، ومشــاركة الوفــد 
البحريــن  فــي  الفيفــا  اجتمــاع  فــي  اإلســرائيلي 
بتاريــخ 9 مايــو 2017، وتبعــه اســتضافة القنــاة 
العاشــرة اإلســرائيلية عبــد اهلل الجنيــد، بتاريــخ 
كتوبــر 2017، وهــو رجل أعمــال قريب من  26 أ

الخليفييــن، وعضــو ســابق فــي تجمــع الوحدة 
الوطنية، وكذلك زيارة وفد »هذه هي البحرين« 
الممــول حكوميا إلى الكيــان الصهيوني، بتاريخ 

9 ديسمبر 2017. 

تفاقم األزمة االقتصادية والمعاشية 
كشــف موقــع بلومبيــرغ  بتاريــخ 2 نوفمبــر 2017 
تقريــرا  االقتصاديــة  الشــؤون  فــي  المختــص 
االقتصاديــة  المشــكلة  حجــم  أظهــر  باألرقــام 
بــأن  ذكــر  البحريــن، حيــث  منهــا  تعانــي  التــي 
البحريــن طلبت مــن حلفائها الخليجيين دعما 
الماليــة  ماليــا، فــي وقــت تتفاقــم فيــه األزمــة 
فــي البــالد. وذكــر الموقــع أن البحريــن تحــاول 
إعــادة إنعــاش احتياطاتهــا األجنبيــة؛ لتتجنب 
خفــض قيمــة العملة، الذي قد يتــرك أثره على 
بقيــة دول المنطقــة، وبــأن البحريــن لديها من 
العملــة األجنبيــة مايكفــي فقــط لشــهرين مــن 
الــواردات بالحــد األقصــى، وأظهــر التقريــر بــأن 
هنــاك »مشــكلة بنيويــة فــي اقتصــاد البحرين، 
وأن ثــالث وكاالت اقتصاديــة عالمية وضعت 
البحريــن علــى مؤشــر حافــة  االنهيــار«، ذلــك 
جــاء فــي وقــت اعتمــد فيــه النظــام الخليفــي 
خالل الســنة على التقشف، وفرض المزيد من 

الضرائب على الطبقة الوسطى والفقيرة. 
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تصاعد استهداف علماء الدين
لــم يكــن عــام 2017 أقل مــن 2016 في ســجن 
علــى  والتضييــق  معهــم،  والتحقيــق  العلمــاء 
الخطــاب الديني. اعتقلت الســلطات مااليقل 
عن 7 مــن علماء الدين، واســتدعت مااليقل 
عن 8 من العلمــاء خالل العام. القائمة التالية 
تسرد أبرز قضايا االعتقال واالستدعاء للعلماء:

بتاريــخ 13 أبريــل 2017  اســتدعت الســلطات 
تأبيــن  خلفيــة  علــى  ديــن  رجــال   4 الخليفيــة 
الشــهيد الســّيد محمد باقر الصــدر، حيث أبلغ 
كاًل مــن )الشــيخ علــي  الضابــط تركــي الماجــد 
رحمة، الشــيخ علي الجفيري، الشــيخ حســين 
المــرزوق والشــيخ محمــد الصيــاد( بــأن تأبيــن 
المرجــع آيــة اهلل العظمــى محمــد باقــر الصــدر 

»ممنوع بأوامر عليا«.

الســلطات  اعتقلــت   2017 أبريــل   19 بتاريــخ 
الخليفية خطيب جامع الخيف بالدير، الشــيخ 
عيســى المؤمن، وذلك بعد اســتدعائه، لتنفيذ 

حكم بسجنه 3 أشهر بسبب خطبة جمعة.

المخابــرات  أبريــل 2017 اعتقلــت  بتاريــخ 28 
الكربابــادي  الزهــراء  عبــد  الشــيخ  الخليفيــة 
وزوجتــه فجــرا مــن منزلــه الكائــن فــي منطقــة 
كما أنها اعتقلت شــقيقته من منزلها  »كرباباد«، 
ونقلتهــم جميعــا إلدارة  »كّرانــة«،  فــي منطقــة 

التحقيقات الجنائية.

بتاريخ 16 يونيو 2017 بعثت السلطات الخليفية 

إحضاريــات ألربعــة رجــال دين شــيعة، تطلب 
منهم المثول للتحقيق. و اســتدعت السلطات 
كاًل مــن »الشــيخ هانــي البنــاء، الســيد صــادق 
والشــيخ  الســتري  حســين  الشــيخ  الغريفــي، 

صادق القطان«. 

الســلطات  اعتقلــت   2017 يونيــو   19 بتاريــخ 
علــي  الشــيخ  بــن  حســين  الشــيخ  الخليفيــة 
الســتري، وذلــك بعــد التحقيــق معــه فــي مركــز 
شــرطة دوار 17 بمدينة حمد. ولم تتضح التهم 

الموجهة للستري.

بتاريــخ 28 يونيــو 2017 أوقفــت النيابــة العامــة 
الخليفية في البحرين الخطيب الشيخ حسنين 
التحقيــق.  ذمــة  علــى  أســبوعين  مــدة  المهنــا 
وُنقل الشــيخ المهنا إلى سجن الحوض الجاف 
كراهية  بعــد توقيفــه بتهمتــي “التحريــض علــى 
النظام”، و”التحريض على الكراهية الطائفية”.

فــي  نشــطاء  بــث   2017 أغســطس   3 بتاريــخ 
 لســيارتين 

ً
وســائل التواصــل االجتماعــي صــورا

علــي  الشــيخ  الديــن  لرجــل  ملكيتهمــا  تعــود 
بعــد  وذلــك  متفحمتيــن،  وهمــا  حميــدان، 
ســاعات من اإلفراج عنه، وفيما سبق تعرضت 

سيارات عدد من المعارضين لالحتراق. 

بتاريــخ 13 أغســطس 2017 اعتقلــت القــوات 
الخليفيــة الخطيــب المــال هانــي البــالدي بعــد 
خلفيــة  علــى  أشــهر   6 بســجنه  حكــم  صــدور 

التضامن مع آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.
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النيابــة  أمــرت   2017 أغســطس   16 بتاريــخ 
العامــة الخليفية بتوقيف رجــل الدين البحراني 
 على ذمة 

ً
الســيد محي الدين المشــعل أسبوعا

بــأن  متداولــة  معلومــات  وذكــرت  التحقيــق. 
النيابة أمرت بتوقيف السيد المشعل، من بلدة 
جدحفــص، والتحقيــق معــه بعــد أن ُوّجهــت 
كراهيــة النظام،  إليــه تهمتــي “التحريــض علــى 
والتعــدي على إحدى الملل”، مــن غير أن ترد 

معلومات عن تفاصيل االتهام وأسبابه.

كتوبــر 2017 قضت محكمة خليفية  بتاريــخ 12 أ
 

ً
بحبس رجل الدين الشيخ حمزة الديري، عاما
كاماًل على خلفية مشــاركته في اعتصام الدراز، 
وحــددت المحكمــة 500 دينــارا لوقــف تنفيــذ 
العقوبــة. ومنــذ يونيو/حزيــران 2015، اعتقلت 
الديــن  رجــال  عشــرات  الخليفيــة  الســلطات 
اعتصــام  فــي  لمشــاركتهم  والنشــطاء  الشــيعة 
الــدراز المتضامــن مــع آيــة اهلل الشــيخ عيســى 

قاسم.
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مســيرات 	  بيــن  احتجاجيــة  فعاليــة   960
شــوارع  وقطــع  الجــدران  علــى  وكتابــة 

رئيسية، وغيرها.

مركبــات 	  اســتهدفت  نوعيــة  عمليــة   14
ومرتزقة النظام.

 560 اعتداء بالغازات الســامة والرصاص 	 
االنشطاري.

117 حملة اعتقاالت جماعية	 

المســقطة 	  مــن  تقريبــا  مواطــن   506  
جنسياتهم

5000 مواطن تقريبا في سجون النظام	 

140 حكما قضائيا على خلفيات سياســية، 	 
الحكم الواحد قد يشمل عدة أشخاص.

صحفييــن 	  بحــق  قضائيــا  حكمــا   22
وإعالميين ونشطاء إنترنت

وإعالمييــن 	  صحفييــن  بحــق  اعتقــال   11
ونشطاء إنترنت

88 تحقيــق بحــق صحفييــن وإعالمييــن 	 
ونشطاء إنترنت

4 حاالت فصل عن العمل بحق صحفيين 	 
وإعالميين ونشطاء إنترنت

2 حاالت إســقاط جنســية بحق صحفيين 	 

وإعالميين ونشطاء إنترنت

286 معتقل في يوم الهجوم على اعتصام 	 
الدراز

15 شهيد، 12 منهم بالرصاص الحي	 

14 خكما باإلعدام	 

923 عــدد التقاريــر الحقوقيــة الحكوميــة 	 
والتقاريــر  والدوليــة  الحكوميــة  وغيــر 
اإلعالمية التي تناولت البحرين خالل عام 

2017

71 قناة تلفزيونية تناولت الوضع السياسي 	 
والحقوقي السيئ في البحرين خالل العام 

.2017

مقتل 4 وإصابة 24 من مرتزقة النظام	 

كتشافها	  12 خلية تعلن الداخلية عن ا

كم 	  30 تصريــح حول األمــن يصدر من الحا
حمد آل خليفة

الــوزراء 	  مجلــس  اجتماعــات  مــن   %44
تناولت مواضيع أمنية.

26 قانونــا ســنه مجلــس النــواب الصوري 	 
في مواضيع أمنية

 	 )25( فــي  الخليفيــة  األجهــزة  شــاركت 
اجتماعــا   )13( منهــا  ــا،  أمنّيً اجتماعــا 
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و  والعربــي،  الخليجــي  المســتويين  علــى 
)12( اجتماعــا مــع جهــات أمنيــة أمريكيــة 

وبريطانية

الداخليــة 	  وزارة  عقدتهــا  أمنيــة  دورة   16
لمنتسبيها

10 مناورات أمنية وعسكرية	 

2 مــن المعارضيــن علــى قائمــة اإلرهــاب 	 
األمريكية

76% مــن الناتــج الوطنــي اإلجمالي نســبة 	 
الدين العام للدولة.

5% ضريبة قيمة مضافة على 90 ســلعة تم 	 
إقرارها

100% ضريبة على 3 سلع انتقائية	 

13 مليــار دينــار ســقف الديــن العــام، مــا 	 
كثر من 80% من إيرادات الدولة. يشكل أ

2.5 مليــار دينــار عجــز فــي موازنــة الدولــة 	 
)2018-2017(

1.5% انخفــاض فــي نمــو الناتــج المحلــي 	 
العام مقارنة بالسنة الماضية

للســحب 	  إقرارهــا  تــم  دينــار  مليــون   200
اإلنفــاق  لصالــح  األجيــال  صنــدوق  مــن 

الحكومي.

0.5 مليــار دينار بحريني فوائــد على الدين 	 
العام للدولة.

522 مليــون دينــار - 1.4 مليار دينار حجم 	 
العملــة  مــن  للدولــة  النقــدي  االحتيــاط 
الدولــة  واردات  يغطــي  ممــا  األجنبيــة، 

كحد أقصى. األجنبية لشهر ونصف 

BB- التصنيــف اإلئتمانــي للبحريــن عنــد 	 
نهايــة الســنة، مــع نظــرة ســلبية لالقتصــاد 

على المدى القريب.

20% نسبة البطالة بين الشباب	 

22% نســبة العجــر التجــاري بالمقارنة بين 	 
الواردات والصادرات

حقــوق 	  مجلــس  يعتمدهــا  توصيــة   175
اإلنسان ضد النظام الخليفي.

82 دولــة تنتقد وضع حقوق اإلنســان في 	 
البحرين

الجنســية، 	  عنهــم  أســقطت  مواطنــا   155
الجنســية  عنهــم  المســقطة  عــدد  ليصــل 

506 مواطنا.




