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بــدأ العــام 2014 يف البحريــن، بصــورة تجمــع ويل العهــد مــع أمــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ 
عــي ســلامن. كان العنــوان هــو محادثــات إلحيــاء املصالحــة والحــوار، وقــد حــرص ويل العهــد عــى 

الزمــة ظلــت تتكــرر، وهــي أن هــذا اللقــاء هــو مببــادرة مــن امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة. 

وختــم العــام أحداثــه مببــادرة أيضــاً، لكــن مل يعلــن أحــد تبنيهــا، وهــي اعتقــال الشــيخ عــي ســلامن!

ــة يف  ــؤرش االنفراج ــلامن، م ــي س ــيخ ع ــون ش ــث يك ــة، حي ــة بليغ ــام بكثاف ــان الع ــان يلخص حدث

ــت  ــام كان ــاق الحــل، ك ــى انغ ــة ع ــر دالل ــان ســجن الشــيخ، هــي األك ــة، قضب ــة البحريني القضي

ــل. ــراج الح ــرب انف ــى ق ــة ع ــر دالل ــؤرش األك ــد امل ــع ويل العه ــته م جلس

هنــاك رصاع محتــدم بــن اإلرصار والعنــاد، إرصار الشــيخ عــى تحقيــق مطالــب 2014، وعنــاد رجــل 

ــه  ــه االنســان إرادت ــكل يشء، اإلرصار موقــف عقــاين يســتخدم في ــك( يف االســتفراد ب ــة )املل القبيل

وأخاقــه لتحقيــق شــكل مــن الحيــاة أفضــل عــر تحــدي الصعــاب. والعنــاد حالــة غرائزيــة يحركهــا 

الجهــل، ويف حالتنــا هــو جهــل البــدوي الــذي يعتــر التنــازل والتســويات ضياعــا لــرف الجاهــل.

العقليــة البدويــة ال تقبــل منطــق املشــاركة، لكنهــا تقبــل منطــق الخضــوع، وتقاســم الغنيمــة، لذلــك 

وجــدت يف املحتــل الريطــاين مــن 1816 القــوة التــي تنصــاع لهــا مقابــل أن تتقاســم معهــا الغنيمــة. 

يف املــايض كانــت متنحــه الســلطة والتحكــم مقابــل الحاميــة والدفــاع، ويف الحــارض منحتــه امتيــازات 

اســتثامرية، وقاعــدة عســكرية، وأخــذت منــه موقفــاً غــر أخاقــي. 

القبيلــة بعقلهــا البــدوي جــاءت مــن الخــارج وســتظل تعلــق مشــاكلها عــى  الخــارج. ال ميكنهــا أن 

تنظــر يف وجــوه شــعب هــذه األرض ألنهــا ســرى غربتهــا الروحيــة وغرائبيتهــا الســلوكية، لــن تــرى 

وجوهــاً تشــبهها، لذلــك تريــد أن تكــر مرايــا األرض األصليــة، وتــزرع بــدال منهــا جنســيات ليســت 

مــن ملــح هــذه األرض. إنــه الجنــون، ويف مفصــل االنتخابــات هــذا العــام، وجــد الدكتاتــور نفســه 

مــن غــر شــعب، كانــت “انتخابــات بــا شــعب”، وكان عيــدا وطنيــا بــا حــدث وبــا مواطنن، ســوى 

الزيــف )مرتزقــة مجنســن( الــذي شــاهدناه يحتفــل بأشــكال ليــس فيهــا أدىن مشــرك مــع هويتنــا.
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ســيظل هــذا الغريــب الــذي يتــأىب عــى إصــاح يهيئــه لاندمــاج مــع األرض وثقافتهــا الحرضيــة، 

يعــول عــى الغريــب، ويطلبــه ويبنــي لــه قواعــد عســكرية، ومينحــه أوســمة الصداقــة لعلــه يشــعر 

باأللفــه التــي يفتقدهــا مــع مــا يفــرض أن يكــون شــعبه.

األوطــان تبنيهــا األرضيــات املشــركة، وطــوال التاريــخ النضــايل للبحرينيــن، كان الهــدف هــو بنــاء 

هــذه املشــركات، فيــام هــدف الغريــب هــو متزيقهــا وتشــطرها واســتبدالها مبــا هــو خــارج عنهــا. 

ــد  ــاع لقواع ــأىب االنصي ــذه األرض تت ــح(، وســتظل ه ــزو )الفت ــخ الغ ــن تاري ــي م ــو ميتح ــيظل ه س

الغــازي.

يف حصــاد العــام الرابــع، نضــع بــن أيديكــم أجنــدة الثــورة، يف تفاصيلهــا الكبــرة والصغــرة التــي 

تحــي قصــة هــذا الــراع.
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وفــي ينايــر/ كانــون الثــاين 2014، الشــهر الســابع واألربعــن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، طفــا 
دخــول ويل العهــد ســلامن بــن حمــد آل خليفــة عــى خــط الحــوارات مــع املعارضــة عــى مشــهد األحــداث معلنــاً 

عــن انطــاق حــوار “جديــد” بعــد نحــو األســبوع مــن إعــان الحكومــة عــن تعليــق “حــوار التوافــق الوطنــي” 

الــذي انســحبت منــه املعارضــة. وكان لقــاؤه مــع وفــد مــن جمعيــة “الوفــاق” الوطنــي اإلســامية برئاســة أمينهــا 

العــام الشــيخ عــي ســلامن، هــو األول منــذ انهيــار محادثاتــه مــع املعارضــة يف العــام 2011 إثــر دخــول قــوات 

درع الجزيــرة. 

ــن ويل  ــدوره، فقــد أعل ــز بالراحــة والشــفافية التامــة”. ب ــه “إيجــايب متي ــاء بأن ورصحــت املعارضــة عقــب اللق

العهــد عــن “التوافــق عــى البنــود الرئيســة للحــوار”، داعيــاً إىل “رفــع متثيــل األطــراف يف حــوار التوافــق الوطنــي 

والبــدء يف منــط جديــد مــن الحــوار”. ومــا هــي إال يومــان حتــى اتضحــت معــامل الحــوار “الجديــد” الــذي تبــّن 

أنــه “دقــة قدميــة” وواحــدة مــن منــاورات وزيــر البــاط امللــي خالــد مــن أحمــد آل خليفــة بواحــدة مــن أوراقــه 

“ويل العهــد”. 

ــوان امللــي ســيقوم بتنســيق لقــاءات  فقــد أعلنــت الناطقــة الســابقة باســم الحكومــة ســمرة رجــب أن “الدي

ثنائيــة مــع أطــراف الحــوار” فيــام حــددت موضوعــات الحــوار بخمســة بنــود جديــدة، تــم إســقاط بنــود كانــت 

مبــادرة ويل العهــد بالنقــاط الســبعة قــد نصــت عليهــا. 

ــح” املــوايل للحكــم “عــدم  ــاف “الفات ــات بإعــان ائت ــدة مــن املحادث ــة الجدي ــواىل انكشــاف هشاشــة الجول وت

املشــاركة يف حــوار ويل العهــد”. “بــارد وســلبي”، هكــذا كان تقييــم املعارضــة للقائهــا األول مــع وزيــر الديــوان 

الــذي ُســلّم ملــف الجولــة الجديــدة مــن املحادثــات مــع املعارضــة. أمــا ائتــاف “الفاتــح” فقــد تلقــى طأمنــات 

وزيــر الديــوان “ال اتفاقــات خــارج طاولــة الحــوار وال تنــازل عــن تطبيــق القانــون”. ورصح الديــوان امللــي بأنــه 

“التقــى جميــع أطــراف الحــوار وســيعمل لتقريــب وجهــات النظــر”. 

العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً أحــداث شــهر ينايــر/ كانــون الثــاين 2014: استشــهاد الشــاب فاضــل 

عبــاس متأثــراً بجراحــات أصيــب بهــا لــدى اعتقالــه يف كمــن بقريــة املــرخ. كوريــا الجنوبيــة تقــرر وقــف تصديــر 

ــي يقــي  ــة”. القضــاء البحرين ــق وثيقــة “ال للكراهي ــة تطل ــن. املعارضــة البحريني شــحنات األســلحة إىل البحري

ــات األخــرى  ــد مــن امللف ــة إىل العدي ــن. إضاف ــة شــيعية بالبحري ــاميئ” أكــر مؤسســة ديني ــس العل بحــّل “املجل

تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر يناير/كانــون األول 2014. فيــام يــي التفاصيــل:

أحــداث ووقائــع شــهر ينايــر 2014:
وزيــر الديــوان ينــاور بـ »ولي العهــد« لدّب الروح فــي حوار مّيت مــع المعارضة..
البحريــن إلــى  اليــوم  بعــد  أســلحة  ال  الجنوبيــة:  وكوريــا 
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خــروج مواكــب عزائيــة فــي الســنابس بمناســبة وفــاة الرســول رغــم منــع وزارة الداخليــة  بحجــة قيــام محتجيــن 
بوضــع صــور للملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي مســار الموكــب.

»النيابــة العامــة« تعلــن عــن خليــة جديــدة: علــي الموســوي يخطــط مــن إيــران الغتيــاالت وتفجيــرات، ســبقها 
إعانهــا عــن ضبــط متفجــرات مصنوعــة فــي إيــران كانــت فــي طريقهــا للمملكــة علــى بعــد حوالــي 118 ميــًا 

بحريــا فــي الميــاه الدوليــة شــمال شــرق البحريــن.

 صــورة حديثــة لوالــد الشــهيد محمــود أبوتاكــي تظهــر وجــوده فــي المستشــفى بعــد مخــاوف علــى صحتــه 
التظاهــرات  فــي  »المشــاركة  بتهمــة  الماضــي  العــام  مــن  نوفمبــر  فــي  الســلطات  اعتقلتــه  مؤخــرًا،  أثيــرت 

الســلمية«.

التــي  المعارضــة،  الديمقراطيــة  الوطنيــة  القــوى  مــن  بدعــوى  المنامــة  العاصمــة  غــرب  اآلالف  تظاهــر 
الشــعب مصــدر  يكــون  أن  دون  تعــود  لــن  أنهــا  مؤكــدة  المنامــة،  وثيقــة  هــو  الحــل  أن ســقف  أكــدت 

ت للســلطا

هيئــة الدفــاع عــن الشــيخ علــي ســلمان تكشــف أن المباحــث البحرينيــة قامــت بســحب عينــة مــن دمــه لــدى 
اوقيفــه األســبوع الماضــي بحجــة فحــص الحمــض النــووي »DNA«، وقالــت إنــه »تصــرف غريــب« معتبــرة إيــاه 

»اعتــداء علــى جســم شــخص دون رضــاه«.

مســاعد وزيــر الخارجيــة االيرانيــة للشــؤون العربيــة واالفريقيــة أميــر حســين عبــد اللهيــان: مزاعــم المنامــة عــن 
شــحنة متجــرات إيرانيــة كاذبــة وتغطيــة علــى مشــاكلها الداخليــة

قــوات النظــام تشــن حملــة مداهمــات واقتحامــات للمنــازل فــي عــدد مــن المناطــق )الــدراز وبنــي جمرة وجنوســان 
والقــدم ومدينــة حمــد وغيرهــا( البحرينيــة واعتقلــت 10 مواطنيــن. وأنبــاء أن اثنيــن مــن المعتقليــن مــن أصــل 

6 معتقليــن مــن منطقــة الــدراز مصابيــن بإصابــات بليغــة.
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مديــر برنامــج المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان في منظمة »هيومــن رايتس فيرســت« برايم دولي: شــهدُت َرف

القاضــي طلــب األطباء البحرينيين االســتماع إليهم عــن تعرضهم للتعذيب

رئيــس لجنــة تقصــي الحقائــق محمــد شــريف بســيوني: عــدم محاكمــة المتورطيــن بقتــل المعارضيــن 
البحرينيــة الحكومــة  بنوايــا  للتشــكيك  أدى  وتعذيبهــم 
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الباحــث فــي معهــد »أمريــكان انتربرايــز« مايــكل روبيــن: »تهريــب األســلحة إلــى البحريــن ليــس عمــا ســهًا«، 
ــل  ــى قناب ــن«، مشــيرًا إل ــف بحســب المعل ــى العن ــة »ال تتبّن ــت نفســه أن المعارضــة البحريني ــي الوق ــدا ف مؤك

ــة. »المولوتــوف« التــي ال يضعهــا فــي إطــار األدوات العنفّي

المصــور حســين حبيــل تعــرض لنوبــة تشــنج كادت تــؤدي بحياتــه بســبب إهمــال إدارة ســجن »الحــوض 
الجــاف«

أميــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان فــي جامــع االمــام الصــادق: لــوال إدانــة خطابنــا للعنــف التجــه البلــد فــي 
اتجــاه خطيــر

النيابــة العامــة تجــّدد للمــرة الثالثــة حبــس الطفليــن جهــاد الســميع )10 ســنوات( وعبداللــه البحرانــي )13 ســنة( 
أســبوعا آخــر حتــى 13 ينايــر/ كانــون الثانــي. المحامــي محســن العلــوي: القاضــي بــرر قــراره بــأن تقريــر الباحثــة 

االجتماعيــة لــم يكــن جاهــزا، والباحثــة: يتحدثــان فــي السياســة .

جمعيــة الوفــاق: رفــع الدعــم الحكومــي عــن اللحــوم والديــزل والحاجــات الضروريــة للمواطنيــن هــو أمــر مرفــوض 
رفضــا قاطعــا، مضيفــة »ويعبــر عــن التخبــط الكبيــر والفشــل الذريــع التــي تعيشــه الحكومــة فــي التعاطــي مــع 

حاجــات المواطنيــن ومتطلباتهــم الضروريــة«.

ــد 651  ــجن ض ــا بالس ــدرت أحكام ــة أص ــم البحريني ــن: المحاك ــان تعل ــوق اإلنس ــن لحق ــباب البحري ــة ش  جمعي

ــام 2013. ــال الع ــة خ ــم أمني ــا بته مواطن

منعهــم  بعــد  األصلــي  موقعــه  فــي  بنائــه  علــى  تأكيــدا  البربغــي«  »مســجد  فــي  يصلــون  العشــرات 
عين ســبو أل

لـــ 11 آخريــن فــي قضيــة »مركــز  الدوحــة... وأحــكام  المنتخــب فــي  الســجن 10 ســنوات لاعــب يمثــل 
لخميــس« ا

رئيــس النيابــة رئيــس وحــدة التحقيــق الخاصــة نــواف عبداللــه حمــزة يصــّرح أن الوحــدة تلقــت خــال شــهر 
ــا شــكويان  ــن بينهم ــة م ــب وإســاءة المعامل ــاءات التعذي ديســمبر الماضــي ســتة عشــر شــكوى خاصــة بادع

ــة العامــة للتظلمــات. واردتــان مــن األمان
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استمرار منع إدخال المابس الشتوية إلى سجني »الحوض الجاف« و»جو«

»الوفاق« ترحب بقرر كوريا الجنوبية وقف صفقة »مسيل الدموع«

إلــى  األســلحة  شــحنة  وقــف تصديــر  تقــرر  الجنوبيــة  كوريــا  البحرينيــة:  الحكومــة  تهــزم  ووتــش«  »بحريــن 
البحريــن

مناشــدة عاجلــة مــن »البحرينيــة لحقــوق اإلنســان« للســماح لـــ 89 طالبــا معتقــًا فــي »جــو« و»الحــوض الجــاف« 
بتقديــم االمتحانــات النهائيــة

أعلنــت 8 جمعيــات ســنية تعليــق مشــاركتها فــي حــوار التوافــق الوطنــي. وقــال ائتــاف جمعيــات »الفاتــح« 
ــى  ــي إشــارة إل ــاب أحــد أطــراف الحــوار، ف ــن حــل إشــالكية غي ــق حضــوره جلســات الحــوار« لحي ــرر تعلي ــه ق إن

المعارضــة.

»مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان«  يعلــن عــن قلقــه علــى ســامة خمســة مواطنيــن اعتقلتهــم األجهــزة 
مــن  الحرمــان  وضــع  فــي  القســري  لإلخفــاء  تبقيهــم ضحيــة  تــزال  وال  قانونيــة،  غيــر  بطريقــة  األمنيــة 
وتخزيــن  باإلرهــاب  متعلقــة  خطيــرة  تهمــا  لهــم  وجهــت  أن  بعــد  محاميهــم،  أو  بأهاليهــم  اإلتصــال 

األســلحة.

رفــع وزيــر العــدل والشــئون اإلســامية خالــد بــن علــي آل خليفــة دعــوى قضائيــة ضد جمعيــة التجمــع »الوحدوي« 
الديمقراطــي، مطالبــا بوقــف نشــاط الجمعية لثاثة أشــهر.

وجهــت منظمــة »فرونــت اليــن ديفنــدرز« رســالة إلــى الناشــط فــي مجــال حقــوق اإلنســان المعتقــل عبــد الهــادي 
الخواجــة، أكــدت فيهــا لألخيــر أنــه ليــس منســيا »وأن أصدقــاءك وزمــاءك الســابقين فــي »فرونــت اليــن 

ديفنــدرز« يفكــرون فيــك«.

الحكومــة البحرينيــة تعلــن تعليقهــا جلســات حــوار التوافــق الوطنــي، التــي كانــت المعارضــة قــد قاطعتهــا منذ 
منتصــف شــهر ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، وذلــك بالتزامــن مــع إعــان الجمعيــات المواليــة )ائتــاف الفاتــح( عــن 

عــدم حضورهــا جلســات الحــوار.
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أعلنــت وزارة الداخليــة أن الوزيــر راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة بحــث مــع الســفير العراقــي أحمــد الدليمــي عمليــة 
تهريــب المتفجــرات عــن طريــق البحــر، زعمــت الداخليــة إحباطهــا فــي مؤتمــر صحفــي عقــده رئيــس األمــن العــام 

فــي 30 ديســمبر/ كانــون األول المنصــرم.

حتــى  شــتاء  مابــس  دون  الهــادي  وعبــد  مــرة،  ألول  الســجن  فــي  والدهــا  تلتقــي  الخواجــة  زينــب 
اليــوم!

ــي  ــي قطاع ــل ف ــودانيا للعم ــب 5 آالف س ــميا يطل ــا رس ــا بحريني ــر إعان ــودانية تنش ــهد اآلن« الس ــة »المش صحيف
ــرطة. ــش والش الجي

اإلفــراج عــن الناشــط حســين برويــز، ووالــد الشــهيد محمــود أبــو تاكــي ووالــد الشــهيد علــي الشــيخ، والمتهميــن 
فــي »طابــور المنامــة العســكري«

ــذي هدمــه   شــهود عيــان: قــوات النظــام قامــت بوضــع أســاك شــائكة فــي محيــط موقــع مســجد البربغــي ال
ــل/ نيســان 2011. ــي أبري ــش البحرين الجي

ــاط«  ــاديء »كامــدن« و»الرب ــق وثيقــة »ال للكراهيــة«: تحقيــق التســامح وااللتــزام بمب المعارضــة البحرينيــة تطل
لتعريــف الكراهيــة

 إئتاف شباب الفاتح يحّمل كل من  السلطة والمعارضة مسؤولية فشل الحوار.

محكمــة بحرينيــة تقضــي بســجن 3 نشــطاء معارضيــن بـــ »المؤبد« فيما حكمــت على 19 آخرين بالســجن 15 عاما، 
فيمــا بــرأت آخــر، بعــد تهامهــم بقتــل رجــل أمــن، وهــو االتهام الــذي نفاه النشــطاء.

ــة  ــة محلي ــات حقوقي ــك بعــد إدان ــه، وذل ــن اعتقال ــراج عــن المصــور أحمــد الفــردان بعــد نحــو أســبوعين م االف
ــة. ودولي
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اعتقــال الســيد محمــود الموســوي رجــل الديــن الشــيعي بعــد مداهمة منزلــه في بني جمــرة، قبل أن تســرق أمواال 
ومقتنيــات خاصــة مــن منزلــه. عــاد األربعــاء مــن خــارج البحريــن، وداهمــت القــوات منزلــه فجــرا وقامــت بتخريــب 

وتكســير محتوياتــه ومصــادرة أجهــزة إلكترونيــة وســرقة مقتنيــات ومبالــغ مالية.

»مانديــا«  هــو  رجــب«  »نبيــل  البحرينــي  الماييــن:  تشــاهده  تلفزيونــي  برنامــج  فــي  روث«  »كيــن 
القــادم!

رفضــت وزارة الداخليــة اإلفــراج عــن المعتقــل جــواد الشــيخ والــد الشــهيد علــي الشــيخ رغــم قــرار قضائــي باإلفــراج 
عنــه بكفالــة ماليــة قدرهــا 100 دينــار.

وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يهاجــم الصحافــي المصــري محمــد حســنين هيــكل بعــد 
تصريــح لــه لقنــاة مصريــة حــول الجــزر اإلماراتيــة المتنــازع عليهــا مــع إيــران: حســنين هيــكل ال يســتنطق إال 
الموتــى وأصحــاب اآلخــرة. إن كانــت لديــه وثيقــة واحــدة تثبــت مزاعمــه عــن البحريــن و جــزر اإلمــارات فليبرزهــا، 

وإال فليصمــت«

مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان يعبــر عــن خشــيته مــن تعــرض المعتقليــن أحمــد العــرب ومنصــور الجمــري 
للتعذيــب، وذلــك بعــد اعتقالهــم فجــر الخميــس 9 ينايــر/ كانــون الثانــي مــن أحــد المنــازل فــي مدينــة 

حمــد.

وزيــرة الدولــة لشــئون اإلعــام المتحدثــة باســم الحكومــة البحرينيــة ســميرة رجــب تقــول: »مشــاورات جانبيــة 
تشــمل جميــع األطــراف بمــا فيهــا الحكومــة والمعارضــة ســتجرى لمحاولــة تقريــب وجهــات النظــر للعــودة إلــى 

طاولــة الحــوار«.

ــة  ــن إجــراء عملي ــوم واحــد م ــن مستشــفى الســلمانية بعــد ي ــال  المصــاب ســيد ماجــد الســيد حســن م اعتق
ــوري. ــة ب ــي منطق ــب بهــا خــال احتجاجــات ف ــة النتشــال رصاصــة أصي جراحي

ــه الحويحــي يقــول: آخــر جلســتين مــن »الحــوار«  ــة لـ«تجمــع الوحــدة الوطنيــة« عبدالل ــة المركزي رئيــس الهيئ
أظهرتــا أن الحكومــة »ال ترغــب فــي الدخــول فــي مناقشــة القضايــا الجوهريــة األخــرى التــي قمنــا بطرحهــا علــى 

جــدول األعمــال، وأنهــا فقــط تريــد الدخــول فــي قضايــا العمــل السياســي«.

ــي  ــراح وتبن ــص باقت ــة تخت ــة والطائفي ــة الكراهي ــة لمناهض ــكيل لجن ــرر »تش ــي يق ــوزراء البحرين ــس ال مجل
ــث  ــي تب ــة الت ــات الكراهي ــكلة خطاب ــدى لمش ــي تتص ــة الت ــج الفّعال ــداد البرام ــات وإع ــات والمنهجي السياس
عبــر المنابــر والكتــب أو مــن خــال وســائل اإلعــام واالتصــال والتعليــم أو مــن خــال القــوى السياســية 

والمجتمعيــة«.
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ــغ  ــه أحمــد الصاي ــر 2014  بالســجن 3 أشــهر للمواطــن عبدالل ــة أمــس األحــد 13 يناي حكمــت محكمــة بحريني
ــم البحريــن. لمواطــن بتهمــة رفــع عل

مســؤول دائــرة الحريــات وحقــوق اإلنســان فــي جمعيــة »الوفــاق« الســيد هــادي الموســوي: 183 معتقــًا فــي 
ديســمبر بينهــم 31 طفــًا، مشــيرا إلــى أن الدائــرة رصــدت 17 حالة تعذيــب لمواطنين و745 احتجاجا شــهدتها 

مناطــق وقــرى البحريــن، قوبــل حوالــي 400 منهــا بقمــع قــوات النظــام.

أصــدر الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة توجيهــا بتخصيــص 20 مليــون دوالر أمريكــي لمســاعدة الاجئيــن 
الســوريين.

انديــا«  أوف  تايــم  »ذا  صحيفــة  فــي  طبيــة  وظيفــة   250 مــن  أكثــر  تعــرض  البحريــن 
يــة لهند ا

عضــو الهيئــة المركزيــة بتجمــع الوحــدة الوطنيــة المســتقيل، عبداللــه هاشــم: »جمعيــات الفاتــح تلقــت 
أمــرًا بإعــان انســحابها مــن حــوار التوافــق الوطنــي وأن انســحابها جــاء إنفــاذا لقــرار سياســي ســيادي 

اتخــذ«.

 وجــه »المركــز الدولــي لدعــم الحقــوق والحريــات«، العضــو فــي تحالــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، نــداء إلــى 
الســلطات البحرينيــة بإخــاء ســبيل الطفليــن جهــاد نبيــل الســميع )10ســنوات( وعبداللــه البحرانــي )13ســنة(، 

حتــى يتمكنــا مــن مواصلــة دراســتهم.

نفــى الوكيــل المســاعد للشــؤون القانونيــة فــي وزارة الداخليــة ّصحــة تقاريــر وســائل اإلعــام ومنظمــة »العفــو 
الدوليــة« بشــأن ســوء المعاملــة فــي حــق المصــور أحمــد جابــر الفــردان، الــذي أطلقــت الســلطات األمنيــة 
ــى درجــات االلتــزام بحقــوق  ــى أعل ــا لجميــع المعاييــر الدوليــة وتحافــظ عل

ً
ســراحه مؤخــرا. وقــال: »تعمــل وفق

اإلنســان«

ــاد  ــبل إيج ــدارس س ــه لت ــوة من ــة بدع ــد آل خليف ــن حم ــلمان ب ــد س ــي العه ــي ول ــة تلتق ــة البحريني المعارض
حــوار جــاد ينتــج صيغــة سياســية جديــدة تشــكل حــا شــاما ودائمــا: لقــاء إيجابــي يتوقــف علــى الخطــوات 

ــة القادم

الصحابــي  مقــام  علــى  المتكــررة  باالعتــداءات  تنديــدًا  تظاهــرات  تشــهد  البحرينيــة  المناطــق  عشــرات 
لــزواره  إلــى خربــة وتكســيره والتعــرض  الجليــل صعصعــة بــن صوحــان فــي منطقــة عســكر، وتحويلــه 

باالعتــداء.
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ــال  ــا احتي ــي و6 قضاي ــرر عرف ــر مح ــي: تزوي ــي البنعل ــا« عل ــة »ألب ــس نقاب ــنة لرئي ــجن س ــم بالس ــت الحك تثبي
واســتغال مغربّيــة

ســمحت وزارة الداخليــة اليــوم الخميــس للشــيخ ميــرزا المحــروس، أحــد الرمــوز المعارضــة المعتقلــة، بالمشــاركة 
فــي تشــيع زوجتــه »أم علــي« التــي توفيــت األربعــاء.

ــق  ــي حــوار التواف ــل األطــراف ف ــع تمثي ــى رف ــا إل ــود الرئيســية للحــوار، ودع ــى البن ــق عل ــن التواف ــي العهــد يعل ول
ــه. ــن عــن تفاصيل ــم يعل ــن الحــوار ل ــد م ــى نمــط جدي ــي، مشــيرا إل الوطن

»الوفــاق« تخاطــب كا مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الدوليــة وفريــق العمــل الخــاص باالختفــاء القســري 
باألمــم المتحــدة للتدخــل لــدى الســلطات البحرينيــة، مــن أجــل الكشــف عــن مصيــر مواطَنْيــن اثنيــن اعتقلتهمــا 

قــوات النظــام منــذ 8 أيــام بعــد إطــاق النــار عليهــم خــال مطاردتهــم.

أعلنــت الناطقــة باســم الحكومــة ســميرة رجــب أن الديــوان الملكــي ســيقوم بتنســيق لقــاءات ثنائيــة مــع أطــراف 
الحــوار ابتــداًء مــن األســبوع المقبــل، فيمــا حــددت موضوعــات الحــوار بخمســة بنــود جديــدة، تــم إســقاط بنــود 

كانــت مبــادرة ولــي العهــد بالنقــاط الســبعة قــد نصــت عليهــا.

اســتقدام  طلبــت  البحريــن  تكــون  أن  عثمــان،  محمــد  عبداللــه  البحريــن  لــدى  الســوداني  الســفير  نفــى 
أفــراد ســودانيين للتجنيــد فــي الشــرطة أو الجيــش البحرينــي، لكنهــا إشــار لعمليــات احتيــال فــي هــذا 

الشــأن.

ينشــط عبدالنبــي الشــعلة، رجــل رئيــس الــوزراء حاليــا لتكويــن »تكّتــل« مصالــح وســط الشــيعة مــن أجــل كســر 
المقاطعــة لانتخابــات النيابيــة المزمعــة هــذا العــام 2014.

 منظمــة »حقــوق اإلنســان أوال« ادعــت إلدارة األميركيــة للعمــل مــن أجــل مشــاركة زعمــاء المعارضــة المعتقليــن 
فــي الحــوار فــي البحريــن

التــي  هــي  األرض  علــى  والوقائــع  مخــرج...  أي  علــى  منفتحــون  أنصارهــا:  مــن  اآلالف  تحشــد  المعارضــة 
تحكــم.
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أصــدر ائتــاف الفاتــح الموالــي للنظــام بيانــا »حــول عــدم المشــاركة فــي حــوار التوافــق الوطنــي«، مؤكــدا فيه عن 
عــدم إمكانيــة مشــاركته فــي الحــوار الــذي دعــا لــه ولــي العهــد ســلمان بــن حمــد.

انتشــرت الفتــات اليــوم فــي منطقتــي الّرفــاع والمحــّرق رافضــة للحــوار مــع المعارضــة. فــي إشــارة إلــى انطــاق 
ــن المعارضــة األســبوع  ــن م ــي العهــد وقياديي ــن ول ــع بي ــذي جم ــاء ال ــر اللق ــات إث ــن المباحث ــدة م ــة جدي جول

الماضــي.

كشــف موقــع »ســنوات الجريــش« علــى اإلنترنــت وثيقــة تاريخيــة هــي عبــارة عــن صخــرة نقشــت فيهــا عبــارات 
تثبــت وقفيــة مســجدي البربغــي وعيــن رســتان، اللذيــن هدمتهمــا الســلطات البحرينيــة فــي فتــرة الطــوارئ فــي 

العــام 2011، إلــى مــا قبــل حوالــي 480 عامــا.

هجــوم كاســح لسوســن الشــاعر علــى ولــّي العهــد: قصيــر النفــس.. خضعــَت لإلرهــاب.. واتفاقيتــك غيــر ملزمــة 
. لنا

ــا  ــي مواقعه ــى ف ــب أن تبن ــة »يج ــاجد المهدوم ــم أن المس ــل كاظ ــاق« جمي ــة »الوف ــي جمعي ــادي ف ــد القي أك
ــازل عــن مواقــع  ــك أي أحــد وأيــة جهــة رســمية أو أهليــة التن ــازل عــن شــبر واحــد مــن أراضيهــا، وال يمل وال تن

المســاجد أو وقفيتهــا«.

الوفــاق: ملــف المســاجد المهدمــة فــي البحريــن ســيبقى مفتوحــا حتــى يحــل بإرجــاع كامــل الحقــوق الوقفيــة. 
وقالــت فــي بيــان »الملــف وثقــه تقريــر الســيد بســيوني وأقــرت بــه الســلطة، وليــس بحاجــة لمهاتــرات ومزايدات 

مــن أحــد وإنمــا بحاجــة إلــى وقفــة مســؤولة وجــادة مــن أصحــاب القــرار«.

تغيــب رئيــس الــوزراء البحرينــي خليفــة بــن ســلمان آل خليفة عن ترؤس جلســة مجلــس الــوزراء االعتيادية اليوم 
األحــد، فــي خطــوة فّســرها موالــون للحكــم بأنهــا تأتــي فــي ســياق رفضــه للقــاءات التــي تمــت بيــن ولــي العهــد 

مــع المعارضــة، وأعلــن علــى إثرهــا عــن انطــاق جولــة جديــدة مــن المحادثات.

ــة مرفوضــة  ــا جــاء فيهــا: الحكومــة المنتخب ــرز م 3 اجتماعــات للســلف واإلخــوان والتجمــع فــي يــوم واحــد، وأب
ــدأ حديــث الحصــص علنــا.. وفــي الســر ب

غيــر  تــزال  مــا  الصــورة  لكــن  صريــح  لقــاء  وتصــرح:  الديــوان..  وزيــر  تلتقــي  المعارضــة 
ضحــة ا و
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رفــض قاضــي تنفيــذ العقــاب أمــس الثلثــاء طلــب اإلفــراج عــن رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان 
البالغــة  محكوميتــه  مــن  شــهرًا   20 علــى  يزيــد  )مــا  المــدة  أربــاع  ثاثــة  قضائــه  رغــم  رجــب،  نبيــل 

. ســنتين(

ائتــاف »الفاتــح« يلتقــي وزيــر الديــوان ويتلقــى طمأنــات: ال اتفاقــات خــارج طاولــة الحــوار وال تنــازل عــن تطبيــق 
القانون

عــن  مفصوليــن  بقائنــا  مــع  للحــوار  معنــى  ال  »العمــل«:  وزارة  أمــام   32 للمــرة  يعتصمــون  المفصولــون 
لعمــل ا

قائــد خليــة البنــدر أحمــد عطيــة اللــه يلتقــي بصحافييــن مواليــن ويطمئنهــم: الحــوار ليــس بمبــادرة مــن ولــي 
العهــد... والمعارضــة ستنســحب منــه

وجهــات  لتقريــب  وســيعمل  الحــوار  أطــراف  جميــع  التقــى  أنــه  يعلــن  الملكــي  الديــوان 
لنظــر ا

 البحريــن ســتقدم دعمــا ماليــا بأكثــر مــن 100 مليــون ديــوالر نقديا لقنــاة العرب الفضائيــة المملوكــة للملياردير 
الســعودي الوليــد بــن طــال مقابــل اتخــاذه البحريــن مركزا لبــث القناة.

أكــد قيــادي فــي »ائتــاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر« أن »التكتيــكات الميدانيــة لـ«عصيــان العــزة« بيــن 13 
15 فبراير/شــباط المقبــل ســتخضع لتطويــرات مــن شــأنها أن تفاجــئ أجهــزة النظــام وتفقــده الســيطرة 

الميدانيــة«.

مســاعد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي للشــؤون العربيــة واإلفريقيــة حســين أميــر عبــد اللهيــان، يؤكــد أن إيــران ال 
تؤيــد مطلقــا إســقاط نظــام الحكــم فــي البحريــن.

األميــن العــام لجمعيــة »الوفــاق« الشــيخ علــي ســلمان: هنــاك نقاطــا فــي الحــوار »تحتــاج إلــى معالجــة، أولهــا 
التجنيــس والتمييــز والمصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة والقوانيــن الحاكمة على المســيرات«، مشــددا »لن 

يكــون هنــاك حــل وتوقيــع علــى أي شــيء وهنــاك معتقــل سياســي فــي الســجن«.
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ــبوعين«  ــى أس ــيحتاج إل ــاف »س ــي أن االئت ــه الحويح ــح« عبدالل ــاف الفات ــات »ائت ــي جمعي ــادي ف ــن القي أعل
ــي. ــوان الملك ــى الدي ــا إل ــم مرئياته لتقدي

واإلهمــال  واالكتظــاظ  البــرد  يعانــون  المعتقلــون  االنســان«:  لحقــوق  البحريــن  »مركــز 
لمتعمــد ا

مســؤول دائــرة الحريــات وحقــوق اإلنســان فــي جمعية »الوفاق« الســيد هادي الموســوي: الســلطة »تتحمل كامل 
المســؤولية عــن اختفــاء الطفــل صــادق العصفــور )17 عامــا( والشــاب فاضــل عبــاس )19 عامــا(، والتكتــم علــى 

أوضاعهمــا بعــد إصابتهمــا بالرصــاص الحــي قبــل 15 يومــا فــي منطقــة المــرخ«.

 النائــب خالــد عبدالعــال: النائــب عبدالعــال: عائلــة المعتقــل صــادق العصفــور التقــت إبنهــا وهــو مصــاب فــي 
أمعائــه وكليتــه

ــي العهــد ســلمان  ــادرة الحــوار التــي حركهــا ول العقيــد الســابق فــي األمــن الوطنــي عــادل فليفــل قــال إن مب
ــى أن واشــنطن هــددت مســؤولين بحرينييــن بتجميــد  ــن حمــد آل خليفــة جــاءت بأوامــر أميركيــة، مشــيرا إل ب

ــب المعارضــة. ــول بمطال ــة مــن أجــل القب أرصدتهــم البنكي

وزارة الثقافة تهدم نصب تذكاري يرمز للحضارات المتعاقبة على البحرين

ــى  ــة عل ــة المالي ــة للرقاب ــة حكومي ــكيل لجن ــرارا بتش ــدر ق ــوزراء يص ــس ال ــة رئي ــلمان آل خليف ــن س ــة ب خليف
المنظمــات األهليــة، ويأتــي هــذا القــرار رغــم مطالبــة ســابقة لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الحكومــة بفــك 

ــك المنظمــات. هيمنتهــا عــن تل

»مؤسســة واشــنطن«: اتســاع الهــوة بيــن أطــراف العائلــة الحاكمــة فــي البحريــن األســبوعين األخيريــن بشــأن 
كيفيــة الحــوار مــع المعارضــة.

وزيــر الدفــاع األميركــي الســابق يقــول فــي مذكراتــه إن ملــك البحريــن وافــق 2011 علــى عــزل خليفــة بــن ســلمان. 
ونــوه إلــى أن ولــي العهــد قــال إنــه يعتقــد أن العائلــة الحاكمــة يجــب أن تكــون صــوت الحكمــة فــي البحريــن 
ــاده يجــب ان  ــي ب ــق ف ــده أن أي خارطــة طري ــي العهــد تأكي ــن ول ــل ع ــي ســلمان. ونق ــه الشــيخ عل بعــد لقائ

تتضمــن تمثيــًا عــادال للشــيعة.
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اآلالف يحتشدون في سترة: نريد أن نتساوى في المعادلة الوطنية

ــي ســلمان  ــاس دفاعــا عــن النفــس، والشــيخ عل ــت الشــهيد فاضــل عب »الداخليــة البحرينيــة« تقــول إنهــا قتل
ــر يشــكك فــي روايــة الداخليــة: قميصــه قــد مــن دب

صنفــت منظمــة »فريــدوم هــاوس« للحريــة البحريــن ضمــن الــدول »غيــر الحــرة« فــي الحريــات المدنيــة والحقــوق 
السياســية لــدول العالــم للعــام 2014، واعتبــرت أنهــا »ضمــن أكثــر دول العالــم تراجعــا فــي الحريــة« مــا بيــن 

العاميــن 2009 و2013.

إصابات برصاص »الشوزن« بعد تشييع الشهيد فاضل في الدراز

أميــن عــام جمعيــة الوفــاق فــي حــوار المنامــة: ال يمكــن الوثــوق فــي النظــام فــي ظــل اســتمرار االنتهــاكات 
ــد خطــوات  ــى أن الشــعب يري ــر، مشــددا عل ــه بالتقري ــم اعتراف ــي يمارســها بشــكل منهجــي رغ ــم الت والجرائ

ــط. ــة ال كام فق عملي

التقــى أميــن عــام حركــة الحريــات والديمقراطيــة »حــق« حســن مشــيمع عائلتــه  بعــد منــع مــن الزيــارة 
الرســمي  الــزي  لبــس  الســنقيس  الجليــل  عبــد  جانــب  إلــى  رفضــه  بســبب  أشــهر   10 مــن  أكثــر  دام 

. للســجن

 استشــهد الشــاب فاضــل عبــاس )19 ســنة( متأثــراً بجراحــات أصيــب بهــا لــدى اعتقالــه يف كمــن بقريــة املــرخ، غــريب املنامــة قبــل 

أســبوعن، وهــو أول شــهيد منــذ انطــاق الجولــة الجديــدة للحــوار.

طلق مبارش يف الرأس أنهى حياة الشهيد فاضل عباس

الكشــف عــن وضــع القــوات البحريــة األميركيــة خطــط إلنشــاء قــوة طــوارئ، مقرهــا الشــرق األوســط مقرهــا فــي 
البحريــن.

غيــر  والبــوادر  الحــل...  مــن  اقتربنــا  إذا  دمويــة  ألســاليب  يلجــأون  قــد  المتشــددون  الوفــاق:  عــام  أميــن 
جيــدة
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اعتقال 12 شابا في المعامير ومدينة حمد بعد عدة مداهمات

ســتقطعها  ألنهــا  أدويتهــم  شــراء  عوائلهــم  مــن  الطلــب  المعتقليــن  تأمــر  »جــو«  ســجن  إدارة 
عنهــم

إرجاء النظر في قضية »خليل المرزوق« حتى 18 فبراير مع استمرار منعه من السفر

ــه لمبنــى  ــرات البحريــن وتــم نقل ــرات العمانــي قــام بتســليم الفنــان صــادق شــعباني إلــى مخاب »جهــاز المخاب
ــات«. التحقيق

استدعاء الكاتب عباس المرشد للمحاكمة بتهمة »إهانة الملك«

»فرونت الين« تدعو البحرين إلعادة النظر في رفضها اإلفراج عن نبيل رجب

ــم ال زال  ــن... ومصيره ــرار آخري ــعباني وف ــادق الش ــان ص ــم الفن ــن بينه ــى بحرينيي ــددا عل ــض مج ــان تقب ُعم
ــوال مجه

ــادرة  ــن ومص ــيعية بالبحري ــة ش ــة ديني ــر مؤسس ــي« أكب ــس العلمائ  »المجل
ّ

ــل ــي بح ــي يقض ــاء البحرين القض
ــه علــى المواطنيــن الشــيعة والوجــود الشــيعي، والعلمائــي:  أماكهــا، و»الوفــاق«: النظــام البحرينــي أعلــن حرب

ــا. ن
ّ
لســنا معنييــن بقــرار حل

»المحمود« يقول إن ائتاف الفاتح سيظل يعمل على تقوية النظام!
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المعتقل سجاد العلوي متهم بإهانة القضاء لتحدثه عن التعذيب... وحاول قلب نظام الحكم بـ »بالونات«
المحامــي محســن العلــوي: »هــو متهــم بتغييــر النظــام أيضــا مــن خــال رمــي عــدة »بالونــات« قــرب المطــار لشــل 
حركــة الطيــران«، وإن التمويــل عبــارة عــن 20 دينــار أو 40 دينــار لشــراء األدوات التــي تســتخدم فــي جريــم تغييــر 

النظــام بالقــوة!.

اعتصــام المفصوليــن أمــام وزارة لعمــل بحضــور ممثليــن عــن عمــال أميــركا وتفويــض اتحــاد العــام ناطقــا 
باســمهم

ختيــر 
ُ
أكــد الشــيخ عيســى قاســم فــي خطبــة الجمعــة أن غلــق »المجلــس اإلســامي العلمائــي« »قــراٌر قديــم وقــد ا

إلعانــه هــذا التوقيــت الخــاص محاولــة لقطــع الطريــق علــى دعــوة حــواٍر قــد تفضــي بمقتضــى نــوع الظــروف 
القائمــة إلــى إصــاح مطلــوٍب لســامة الوطــن«.

 تواصلــت لليــوم الثانــي علــى التوالــي إغــاق المنافــذ المؤديــة لعالــي، وفــرض نقــاط تفتيــش عليهــا، 
مهاجمتهــا  بعــد  إحراقهــا  تــم  لهــا  تابعــة  مركبــة  أن  أمــس  البحرينــي  الداخليــة  وزارة  ادعــت  أن  بعــد 

بالمولوتــوف.
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وفــي فرايــر/ شــباط 2014، الشــهر الثامــن واألربعــن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، تصــّدرت 
ــهر  ــة األش ــة طيل ــم باملراوح ــل يتس ــذي ظ ــارض ال ــاط املع ــم النش ــة تقوي ــرى الثالث ــاء الذك ــتعدادات إلحي االس

الســابقة. وأعلنــت املعارضــة بشــقيها “الجمعيــايت” و”املامنــع” عــن رزمتــن مــن الفعاليــات املتزامنــة كانــت “دّرة 

التــاج” يف طوفــان األحــداث التــي طبعــت هــذا الشــهر، بينهــا تنفيــذ إرضاب عــام “عصيــان العــزة” ومقاطعــة 

املعامــات املاليــة والحكوميــة والــراء وتنظيــم تظاهــرة كــرى. 

وقــد اســتنفرت الســلطات كامــل ترســانتها األمنيــة يف الشــوارع وإعــان “حالــة الطــواريء” يف صفــوف منتســبيها، 

مســتبقة املوعــد املــرضوب بشــن حملــة واســعة مــن املداهــامت يف أوســاط الكــوادر النشــطة ونــر الحواجــز 

الخرســانية يف شــارع البديــع ويف عــايل واملناطــق الجنوبيــة التــي تشــكل معاقــل للمعارضــة. كــام أعلنــت عــن 

إغــاق “كوبــري بــوري” طيلــة األيــام التــي تصــادف فعاليــات 14 فرايــر/ شــباط بذريعــة “الصيانــة”. 

وهــددت وزارة الداخليــة بأنهــا “ســتتخذ إجراءاتهــا تجــاه احتجاجــات الذكــرى الثالثــة”. بدورهــا، فقــد هــددت 

ــق مجــددا يف حــال تغيبهــم عــى غــرار  ــن “بابكــو” املوظفــن بعرضهــم عــى “لجــان تحقي رشكــة نفــط البحري

لجــان العــام 2011”، وكذلــك فعلــت كثــر مــن الــركات الكــرى األخــرى. 

ــباط  ــر/ ش ــام 13 و14 و15 فراي ــات يف أي ــن لاحتجاج ــج املعل ــى الرنام ــر ع ــراءات مل تؤث ــذه اإلج إال أن كل ه

ــدت  ــة. ورص ــوام الثاث ــة األع ــورة طيل ــرى الث ــا يف ذك ــّم تنفيذه ــي ت ــج الت ــوى الرام ــن أق ــداً م ــذي كان واح ال

تقاريــر وســائل اإلعــام العامليــة االســتجابة الواســعة لدعــوة اإلرضاب بإغــاق املحــات التجاريــة وامتنــاع الطلبــة 

عــن الذهــاب إىل املــدارس وتوقــف املعامــات الحكوميــة. وألقــم املعارضــون عــرات اآلالف مــن التغريــدات 

عــى حســايب األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان يك مــون والرئيــس األمــريك بــاراك أوبامــا، ضمــن دعــوة أطلقتهــا 

املعارضــة. مــا حــدا باألمــم املتحــدة والخارجيــة األمركيــة إىل إصــدار بيانــن حثتــا فيهــام الســلطات البحرينيــة 

عــى الحــوار مــع املعارضــة.

ــّوت  ــان األووريب يص ــباط 2014: الرمل ــر/ ش ــهر فراي ــداث ش ــاً أح ــدرت أيض ــرى تص ــات األخ ــن امللف ــد م العدي

باإلجــامع عــى قــرار يديــن البحريــن بشــّدة. الســيناتور األمريــي ماركــو روبيــو يصــدر بيانــاً يف الذكــرى الثالثــة 

لثــورة 14 فرايــر يعلــن فيــه أنــه “ينضــم إىل اآلالف الذيــن يحيــون الثــورة الســلمية يف البحريــن”. وفــد “املفوضية 

الســامية لحقــوق اإلنســان” يصــل البحريــن ويعلــن أنــه ســيمكث 3 أشــهر ملراقبــة أوضــاع حقــوق اإلنســان. 90 

ــة والقضــاة  ــات رجــال الداخلي ــن تعدي ــا م ــس األعــى للقضــاء يشــتكون فيه ــاً يرفعــون رســالة إىل املجل محامي

ــدرازي  ــار مبنطقــة ســار. استشــهاد الشــاب جعفــر ال ــز العب ــد العزي ــة حرجــة يف رأس الشــهيد عب عليهــم. إصاب

ــر/ شــباط 2014.  ــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر فراي ــاء احتجــازه. إضافــة إىل العدي أثن

فيــام يــي التفاصيــل:

أحداث ووقائع شــهر فبراير 2014:
»المفوضيــة الســامية« تطــرق أبــواب المنامــة بعــد أشــهر المنــع
ــن ــن البحري ــرار يدي ــى ق ــاع عل ــوت باإلجم ــي يص ــاد األوروب واالتح
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 ائتــاف 14 فبرايــر يعلــن فــي الســاعة األولــى مــن دخــول شــهر فبرايــر عــن حزمــة مــن الفعاليــات فــي الذكــرى 
الثالثــة للثــورة التــي تصــادف الجمعــة 14 فبرايــر/ شــباط.

مستشــار الحكومــة الســابق صاحــب تقريــر البنــدر فــي أول تغريــدات لــه فــي تويتــر: »ستســتمر البحريــن فــي 
النزيــف إلــى أن يــدرك جالــة الملــك بــأن مصيــر وزيــر الديــوان خالــد بــن مريــم الســويدي هــو المزبلــة«، »وحتــى 

تــدرك الوفــاق أن مخــذذ تدجينهــا مســتمر«.

السجن 15 عاما لسعودي طالب بخروج »درع الجزيرة« من البحرين

بقائمــة   2014 انتخابــات  لخــوض  »الفاتــح«  ائتــاف  جمعيــات  بيــن  ننســق  المحمــود:  اللطيــف  عبــد 
واحــدة

ــار  ــي مط ــاس ف ــل عب ــة فاض ــدوي« البحريني ــع »الوح ــة التجم ــام جمعي ــن ع ــة أمي ــن المصري ــوى األم ــت ق أوقف
ــن دخــول مصــر. ــه م القاهــرة ومنعت

رفضــت محكمــة التمييــز البــت فــي طلــب اإلفــراج عــن نبيــل رجــب، وأجلــت النظــر فــي طلــب اإلفــراج عنــه إلــى 17 
مــارس/ آذارالمقبــل 2014

الحــوزات العلميــة فــي البحريــن تعطــل دورســها اليــوم احتجاجــا علــى قــرار الحكومــة حــل المجلــس العلمائــي، 
بالوقــت الــذي يقيــم فيــه علمــاء البحريــن اعتصامــا فــي مســجد اإلمــام الصــادق فــي منطقــة القفــول بمشــاركة 

الشــيخ عيســى أحمــد قاســم.

البــاد  مــن  شــبان   10 لـــ  ســنوات   3 و   15 بيــن  أحــكام  ظــة: 
ّ
المغل األحــكام  صــدور  اســتمرار 

يــم لقد ا

تعــود  وهــي  األميركييــن  بمســاعدة  ضبطــت  األســلحة  قــوارب  إن«:  إن  »ســي  لـ الحمــر  نبيــل 
»الوفــاق« لـ

و»الوفاق« ترد على »اتهامات الحمر«: إفاس سياسي وخلل أخاقي
»تهريب أسلحة« وتتجه لماحقة مستشار الملك قضائيا بعد اتهامه لها بـ

1

2

3

4



21 2021

أحداث ووقائع شهر فبراير 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

الملك البحريني يقر عقوبات تصل إلى 7 سنوات لمن يهينه!

علــى  العقوبــة  يشــدد  الــذي  الجديــد  القانــون  إلغــاء  حمــد  الملــك  علــى  هــاوس:  فريــدوم 
نتــه ها إ

علــي  »ألبــا«  نقابــة  رئيــس  فصــل  علــى  باإلجمــاع  تصــوت  التقدمــي  المنبــر  »مركزيــة« 
. لبنعلــي ا

البرلمــان األووربــي يصــّوت باإلجمــاع علــى قــرار يديــن البحريــن بشــّدة، ويحثهــا علــى تطبيــق جميــع توصيــات 
لجنــة تقصــي الحقائــق، واالفــراج الفــوري عــن المعتقليــن السياســيين والحقوقييــن، ورحبــت بالمحادثــات بيــن 

ولــي العهــد والجمعيــات المعارضــة

ــتها  ــا... وسياس ــا لحمايتن ــت هن ــات.. ليس ــح ال صداق ــاب مصال ــم أصح ــددا: ه ــركا مج ــم أمي ــير« يهاج »المش
تفقدهــا أصدقاءهــا الخليجييــن

»التجمهر« و»حرق إطارات« 5 سنوات لمتهمين بـ

ــن رئاســة  ــي ع ــل التخل ــن أج ــة م ــة البحريني ــة الحاكم ــى العائل ــات المتحــدة تضغــط عل ــج: الوالي ــار الخلي أخب
ــة الحكوم

أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان يدعو لمقاطعة الوزارات الحكومية 13 فبراير.

البحرين تؤيد قرارا سعوديا يعاقب المشاركين في القتال الخارجي
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لحكومــة  ال  وتؤكــد:  للشــارع...  للنــزول  الجماهيــر  تدعــو  المعارضــة  عالــي«:  »تظاهــرة 
لتعييــن ا

سميرة رجب تقر بفشل الجهود الرسمية في التأثير على البرلمان األوروبي.

والشيخ علي سلمان يعقب: ردودكم شبيهة بالهذيان وتنطلق من عقليات جامدة!

المعارضــة  زيــارة  نتيجــة  جــاء  األوروبــي  البرلمــان  قــرار  للنظــام:  الموالــي  الوحــدة«  »تجمــع 
 . » يــة مر لتآ ا «

والمنبر اإلسامي يطالب وزارة الخارجية بتصرف “حاسم” ضد البرلمان األوروبي 

»السيداو« تناقش وضع المرأة البحرينية وجلستان منفصلتان لتقارير الجهات األهلية

تجديد حبس المعتقل الكفيف علي سعد 30 يوما

جنســيات عربيــة تتلقــى اتصــاالت الســتكمال حصولهــا علــى الجنســية البحرينيــة.. و»شــئون الجنســية«: كثافــة 
ــي المراجعين ف

قوى المعارضة تحشد اآلالف في »تظاهرة المحرق«: القضاء النزيه مطلب وطني

إحالة والدة الشهيد علي مشيمع إلى »النيابة«.. وعائلتها: رفضوا إعطاءنا السبب وأركبوها باصا للشرطة

حسابات موالية: احتمال اإلفراج عن سجناء سياسيين في إطار التهيئة ألجواء الحوار
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ــاب  ــاب مص ــال ش ــة واعتق ــي كران ــوزن« ف »الش ــن بـ ــل مس ــة رج ــة: إصاب ــرى الثالث ــل الذك ــات قب ــة مداهم حمل
ــاد ــكلر الح بالس

ــن  ــوزراء خليفــة ب ــى بحضــور عمــه رئيــس ال ــاع األعل ــن عيســى آل خليفــة اجتمــاع مجلــس الدف ــك حمــد ب المل
ــن حمــد آل خليفــة. ــي عهــده ســلمان ب ســلمان آل خليفــة وول

قوات األمن البحرينية تعتقل المصور سيد أحمد الموسوي وشقيقه.

صحيفة الباد: السفير األميركي يؤكد قرب اإلفراج عن »الرموز«

رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان فــي قصــر القضيبيــة مســتقبًا مواطنيــن وإعامييــن وفعاليــات اقتصاديــة: 
»مــا مــر علــى البحريــن يجــب أن يكــون عبــرة ال تنســى وال تمحــى«.

ــر  ــا الش ــد لن ــن يري ــتمر، وم ــل مس ــن مسلس ــه البحري ــت ل ــا تعرض ــا، فم ــى إصرارن ــب أن ال يتراخ ــاف: »يج وأض
ــا«. ــل فيه ــي نغف ــات الت ــص اللحظ يترب

ســقوط شــهيدة خمســينية مــن ســكان قريــة جــد الحــاج، بعــد أن داهمــت قــوى األمــن البحرينــي منزلهــا العتقال 
ابنهــا، وهــو أحــد المطلوبين.

نشــر حواجــز خرســانية فــي شــارع البديــع تحســبا لذكــرى فبرايــر ووثائــق تثبــت ملكيــة شــركة )REDX( للعائلــة 
لحاكمة ا

 وحواجز إسمنتية في عالي

ة سليمان: الوفد الرسمي في جنيف ضرب »بالشبشب« والجانب األهلي »أقوياء«
ّ
الناشطة المصرية عز

صــاح البنــدر مستشــار الحكومــة الســابق، يقــول فــي مجلــس اللــوردات البريطانــي: البحريــن جنســت 370 ألفــا 
ونســبة الشــيعة ســتتقلص إلــى 30 % فــي العــام 2020
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الدولــي  المؤتمــر  البحريــن لحقــوق االنســان  البحريــن لحقــوق االنســان ومرصــد  افتتــح كل مــن منتــدى 
ــة  ــة اللبناني ــي العاصم ــاب«، ف ــن العق ــات م ــتمرة وإف ــاكات مس ــن.. انته ــوان »البحري ــل عن ــذي حم ــث ال الثال

بيــروت.

»مملكــة التضليــل«:  مراســلون بــا حــدود فــي تصنيفهــا العالمــي لحريــة الــرأي فــي 2014، تصــف البحريــن بـ
الســلطة تتاعــب بالمعلومــات والوضــع خطيــر جــدًا

ــوات  ــى دع ــك ردا عل ــة للثورة،وذل ــرى الثالث ــات الذك ــاه احتجاج ــا تج ــتتخذ إجراءاته ــا س ــول إنه ــة تق الداخلي
ــر. ــورة 14 فبراي ــة لث ــرى الثالث ــي الذك ــات ف ــة لفعالي ــل معارض فصائ

المعارضــة تدعــو المواطنيــن لوقــف المعامــات الماليــة والحكوميــة والشــراء فــي 13 فبرايــر واالســتعداد 
ــبت ــرى الس ــرة كب لتظاه

تحــت  يجــري  ومــا  الســرية  األبــواب  حــول  بمكاشــفتنا  األمــر«  »ولــي  نطالــب  الميثــاق:  جمعيــة 
لــة. و لطا ا

على خلفية دعوات اإلضراب:  »بابكو« تهدد الموظفين بلجان تحقيق مجددا في حال تغيبهم

علــى  تعــرض  معينــة  حكومــة  ونحــو  الثنائيــة  اللقــاءات  رفــض  للديــوان:  مرئياتــه  يعــرض  »الفاتــح« 
النــواب

مواجهات وتشييع غاضب للشهيدة أسماء.

وزارة الداخليــة تعلــن لمنتســبيها تفعيــل حالــة الطــوارئ... وإغــاق نفــق بــوري لثاثــة أيــام بحجــة إجــراء صيانــة 
وتعديل.
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فاطمة الحواج: المحاكم تمتنع عن تنفيذ 400 حكم ضد أفراد من آل خليفة

ــه ال يــرى أيــة إمكانيــة  ــه الحويحــي فــي مؤتمــر صحفــي: يقــول إن أميــن عــام تجمــع الوحــدة الوطنيــة، عبدالل
ــي الحــوار.  ــادات المســجونة ف لمشــاركة القي

استجابة واسعة الغاق المحال التجارية: عذرًا البحرين في ثورة

استجابة واسعة لإلضراب في صفوف الطلبة.. ووزارة الداخلية تقول إنها قادرة على التصدي للمخربين

أميــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان غيــر متفائــل بالحــوار، يقــول لفرانــس بــرس: الحــوارات الســابقة جــاءت 
لكســب الوقــت

تحولــوا إلــى عمــال نظافــة: قــوات الشــغب تشــارك فــي إزالــة حواجــز المتظاهريــن وتنظيــف شــوارع القــرى منــذ 
لفجر ا

500 معتقل رأي بدأوا إضرابا في سجن الحوض الجاف: نعلن دعمنا الكامل لـ »عصيان العزة«

ــة حــول  ــم المتحــدة والســفارة األميركي ــون«... ورســائل تســلم لألم ــا« و»كــي م ــت »أوبام ــدات وصل آالف التغري
مضمونهــا

ــان كــي مــون: شــعب البحريــن يســتصرخ الضميــر  ــة موجهــة ألوبامــا وب وأميــن عــام الوفــاق مشــاركا فــي حمل
العالمــي!

تدهــور صحــة المصــور حســين حبيــل: يعانــي مــن انخفــاض فــي مســترى الســكر وارتفــاع فــي ضغــط الــدم 
ــب، وإدارة الســجن ترفــض إعطــاءه أدويتــه واضطــراب فــي دقــات القل
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إصابتان بليغتان بعد أن استخدمت المرتزقة القوة لتفريق آالف المتظاهرين في مناطق عدة.
ــعب وال  ــذا الش ــي ه ــون يحم ــا: ال قان ــاة ابنه ــؤولية حي ــرطة مس ــط الش ــل ضاب ــاص تحّم ــدي القف ــدة مه ووال

مــات تســتطيع أن تســاعده!
ّ
منظ

اآلالف يحيون ذكرى الثورة في الشوارع منذ الفجر: نحو »دوار اللؤلؤة«

الشيخ عيسى قاسم: لتكن مسيرة السبت األكبر في التاريخ البحريني

بعــد مســيرة حاشــدة للمعارضــة فــي شــارع البديــع بمناســبة الذكــرى الثالثــة للثــورة، أميــن عــام الوفــاق: ربــع 
مليــون تظاهــروا اليــوم ومحصلــة القمــع »صفــر«

في ختام مسيرة 15 فبراير...قوى المعارضة تناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته القانونية.

الملك يلقي خطابا في مناسبة إقرار ميثاق العمل الوطني يثني فيه على الميثاق

والشــيخ علــي ســلمان يــرد علــى خطــاب الملــك: لــم نصــوت علــى أن المجلــس المعيــن يشــّرع... ولدينــا كافــة 
الوثائــق

الســيناتور األمريكــي ماركــو روبيــو فــي بيــان أصــدره بمناســبة الذكــرى الثالثــة لثــورة 14 فبرايــر فــي البحريــن: 
أنضــم إلــى اآلالف الذيــن يحيــون الثــورة الســلمية اليــوم فــي البحريــن

ــي  ــر ف ــراد الشــرطة بتفجي ــن أف ــان م ــة إثن ــة وإصاب ــا، وتضــرر حافل ــى 26 مواطن ــض عل ــن القب ــة« تعل »الداخلي
ــر  ــة الدي منطق

»الداخلية« تعلن تفكيك 4 عبوات متفجرة والقبض على 55 مواطنا، ووفاة شرطي متأثرًا بتفجير الدير.

الســفارة األميركيــة تديــن »تفجيــر الديــر«: العنــف يقــّوض الجهــود الراميــة للمصالحــة، داعيــة جميــع أفــراد 
المجتمــع الدانتــه.
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وزير العدل والشئون اإلسامية واألوقاف خالد بن علي آل خليفة يتهم قيادات الوفاق بتشجيع العنف

مجلــس الــوزراء يديــن بشــدة مــا دعــاه »الحــادث اإلرهابــي« فــي الديــر: لــن يكــون هنــاك أي عفــو عــن »اإلرهابييــن« 
الذيــن أدينــوا بأحــكام قضائية.

 بعد اختفائه لعشرين يوما... صادق الشعباني اتصل بعائلته: أنا بخير!

نقل صادق الشعباني إلى الحوض الجاف.. وعائلته تتلقى اتصاال ثانيا

زينب الخواجة تغادر جدران السجن بعد عام من تقسيط التهم

اقتحام سجن جو بالكاب البوليسبة وإصابات بين المعتقلين

 توعد رئيس الوزارء خليفة بن سلمان آل خليفة المحتجين بمزيد من اآلجراءات.

ــة  ــاف مركب ــرة وات ــاري وذخي ــازة ســاح ن ــل رجــال شــرطة وحي ــي قت ــن بالشــروع ف الســجن 15 ســنة لمتهمي
ــة. ــوزارة الداخلي ــة ل مملكوك

 »االستئناف« ترفض اإلفراج المبكر عن نبيل رجب

مجريــات محاكمــة »14 فبرايــر«: شــرطي ُيســكت محاميــا وقــاض يطــرد محاميــا آخــر والمتهمــون ينفــون التهــم 
الموجهــة لهــم.
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معتقلو الحوض الجاف ينهون إضرابهم على أن يضربوا األربعاء والخميس بالتزامن مع زيارة وفد أممي

نائــب ســلفي يتوعــد المعارضيــن للحكــم بـــ »حــرب شــوارع« فــي حــال مــا أســماه »غيــاب اإلجــراءات الصارمــة 
ــادة ». ــى القي لوقــف كل مــن يتعــدى عل

ــة.. وال المنظمــات المأجــورة.. وال حتــى األمــم  ــدول المعادي ــا هــذه ال ــوزراء عــن أمريكا:«نحــن ال تهمن  رئيــس ال
المتحــدة التــي حــادت عــن الطريــق القويــم«.

»قرار نهائي ال عودة عنه، وهو عدم اتخاذ أية إجراءات لحلحلة األزمة«.

»ال أمريكا وال إيران.. وال حتى األمم المتحدة.. فهؤالء جميعا قد كشفوا عن زيفهم ونواياهم الخبيثة ضد البحرين.. 

»وفد المفوضية السامية لحقوق االنسان« يصل البحرين مساء اليوم ويلتقي مؤسسات أهلية

إلــى  الصفــار  روال  البحرينيــة  التمريــض  جمعيــة  رئيســة  إعــادة  إيقافهــا:  مــن  أعــوام   3 بعــد 
عملهــا

الحكم على مواطن باإلعدام، و5 بالسجن المؤبد، بتهمة بقتل شرطي. 

ــم  ــاري والتحقيقــات ل ومحامــون: الشــاهد الرئيســي فــي قضيــة شــرطي الســهلة نفــى اختفــاء أي مقــذوف ن
تحضــر ســاح ا

 الناشط حسن جابر: أسمع دوي نيران رشاشة في دمستان... وحسابات موالية: تفجير استهدف األمن

 فريدة غام: فريق المفوضية السامية سيمكث شهرين بالبحرين وسيلتقي السجناء ويكتب تقريرا

اكثر من 90 محاميا يرفعون لمجلس القضاء األعلى شكوى من تعديات لرجال الداخلية والقضاة بحقهم
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»جمعيــات الفاتــح« فــي بيــان بمناســبة ذكــرى تجمعهــم فــي 21 فبرايــر: نرفــض الحكومــة المنتخبــة.. والحــوار 
لــم يبــدأ الرتباطــه بتطــورات اإلقليــم

للتعــاون  يدعــو  و»العكــري«  المفوضيــة...  بوفــد  يرحبــون  »المقشــع«  فــي  المعارضــة  تجمــع  فــي  اآلالف 
معــه

حشود تشّيع اإلعامي علي الموسوي وتدعو إلسقاط النظام

المعارضة تعلن رفضها لاتفاقية األمنية

»منتــدى  لـــ  جديــد  كتــاب  العقــاب«:  مــن  وإفــات  قمعيــة  سياســات  »البحريــن.. 
» يــن لبحر ا

الحريــات  انتهــاكات  علــى  الضــوء  لتســليط  #مملكة_التضليــل  حملــة  يطلقــون  معارضــون  مغــردون 
يــن لبحر با

األعمــال  تتبنــى  التــي  المختلفــة  والمســميات  العنــف  نديــن  لهــا:  بيــان  فــي  المعارضــة  جمعيــات 
. هة لمشــبو ا

هاشتاغ #الخميس_الدامي ضمن أكثر الهاشتاغات شيوعا.

عادل المعادوة: معظم المقاتلين البحرينيين في سوريا ينضمون إلى »داعش«
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الحكم 10 سنوات لخمسة متهمين من العاصمة المنامة بالشروع في القتل

إضافــة تهمتــي إهانــة الملــك، وعلــم الدولــة إلــى كل مــن عبدالجبــار الــدارزي، والمنشــد محمــد جابــر، والشــاعر 
محمــد اليوســف، الملقيــن فــي مســيرة 15 فبرايــر، وتجديــد حبســهما 37 يومــا

األمن يعتقل 5 مواطنين لصاتهم في مسجد هدمته السلطات بـ 2011

وزيــر الداخليــة لوفــد المفوضيــة: البحريــن تتعــرض إلرهــاب وأمامنــا تحــد كبيــر لتهيئــة أجــواء الحــوار: البحريــن 
تتعــرض لهجمــة إرهابيــة ال عاقــة لهــا بحقــوق اإلنســان، وأن الشــرطة لديهــا القــدرة والخبــرة فــي التعامــل مــع 

هــذه األحــداث.

سميرة رجب: أطراف العنف واإلرهاب الذين غير مشمولين في الحوار.

البحرينيــون يطلقــون حملــة تحــت هاشــتاق« #BHsacked »لتســليط الضــوء علــى قضيــة المفصوليــن. يســجل 
معــّدل اســتخدام مرتفــع فــي خــال ســاعات مــن بــدء اســتخدامه.

إصابــة حرجــة بطلقــة مباشــرة فــي الــرأس والشــوزن للشــاب عبــد العزيــز العبــار مــن منطقــة الســنابس، ونقلــه 
إلــى مستشــفى الســلمانية

إجراء أشعة مقطعية للمصاب »العبار« وحالته ما تزال حرجة.
 األشعة تظهر إصابة »العبار« عن قرب بساحين: عبوة غاز تم رصاص الشوزن

مجلــس الشــورى يقــر قانونــا يمنــع المســئولين كتابــة المذكــرات أو إخــراج أوراق رســمية للصحافــة، ويجعــل قــوة 
منــع فيــه الشــفافية بــأي مقــدار كان.

ُ
الدفــاع كيانــا ت

العــام  خــال  فــي  األمنيــة  للســلطات  مطلوبــا   121 علــى  القبــض  الداخليــة:  لــوزارة  تابعــة  إحصائيــة 
.2013
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نشــرت جماعــة أطلقــت علــى  نفســها اســم حركــة 14 مــارس االســامية )أهــل الســنة والجماعــة(، إعانــا قالــت 
ــه »ضــرب  ــا دعت ــن أجــل م ــل م ــارس/ آذار المقب ــوم 14 م ــي محافظــة المحــرق ي ــه إنهــا ســتخرج مســيرة ف في

العمــاء المجــوس«.

واإلهمــال  بالتعذيــب  متأثــرا  الــدرازي  جعفــر  الشــاب  استشــهاد  المطــاردة:  مــن  ســنوات   3 بعــد 
. لصحــي ا

 مدير إدارة اإلصاح والتأهيل: وفاة جعفر الدرازي لمعاناته من »السكلر«

الداخلية البحرينية: إجراءات ضد المتوّرطين في أعمال قتالية بسوريا

تصريــح عــن الديــوان الملكــي باســتمرارية االجتماعــات مــع األطــراف المعنيــة باســتكمال حــوار التوافــق 
الوطنــي. 

السياســة  عــن  بعيــدا  نقــي  قضــاء  إلــى  الحاجــة  يؤكــد  للقضــاء  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
. لقبليــة ا و

ــا بانتــزاع جلــده إذا مــا قبضــوا  ــاء: هددون ــدرازي« تكشــف تعرضــه للصعــق بالكهرب ــدة »الشــهيد جعفــر ال وال
عليــه

وزارة الداخلية : ضبط سيارة مسروقة بداخلها ساح ناري... وسائقها فر هاربا

عمليــة  بأكبــر  ســلمان  بــن  خليفــة  إدانــة  بعــد  الكوهجــي  محمــود  ألبــا  شــركة  رئيــس  عــزل 
د فســا

نادر عبداالمام وآخرون يتقدمون بطلب إلنشاء »إنصاف« لرصد التمييز
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اإلهمــال  يشــتكي  الــدرازي«  »الشــهيد  وشــقيق  الديــه...  فــي  التوالــي  علــى  الثانــي  لليــوم  مواجهــات 
الطبــي

قــال إنــه قــد يدخــل مرحلــة »المــوت الســريري«... مصــدر طبــي: إصابــة عبدالعزيــز العبــار أخطــر مــن إصابة الشــهيد 
عبدالرضــا بوحميد

الحكومة بدأت في إجراءات تغيير موقع مسجد البربغي

تشييع مهيب لشهيد الوطن »الدرازي«... ومواجهات قرب دوار اللؤلؤة

تقريــر الخارجيــة األمريكيــة: واشــنطن : البحرينيــون محرومــون مــن تغييــر حكومتهــم والتمييــز ضــد الشــيعة 
متواصــل

مقترح في البرلمان البريطاني لوضع البحرين على قائمة الدول المثيرة للقلق
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وفــي مــارس/ آذار 2014، الشــهر التاســع واألربعــن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، ســلّط مقتــل 
ضابــط إمــارايت ورشطيــن آخريــن مــن الجنســية الباكســتانية، يف انفجــار مبنطقــة الديــه  غــريّب املنامــة، الضــوء 

عــى حقيقــة الــدور الــذي تلعبــه قــوات درع الجزيــرة الخليجــّي يف البحريــن. فقــد كشــف عــن انخراطهــا العمــي 

يف قمــع االحتجاجــات الداخليــة بعــد أن ظلــت الســلطات البحرينيــة طيلــة ثاثــة أعــوام تزعــم بــأن الغايــة مــن 

تواجدهــا يقتــر عــى “حاميــة املنشــآت الحيويــة”. 

وشــكلت الحــادث مناســبة لإلعــان عــن تواجــد قــوة خليجيــة جديــدة يف البحريــن، وهــي قــوة “أمــواج الخليــج” 

املنبثقــة عــن اتفاقيــة التعــاون األمنــي الخليجــي املشــرك، التــي ينتســب لهــا الضابــط اإلمــارايت املقتــول طــارق 

الشــحي. فيــام اعتــر ذلــك أول اعــراف رســمي خليجــي بتدخــل قــوات درع الجزيــرة يف االشــتباك مــع املحتجــن.

ــة يف  ــوات خليجي ــة وق ــن البحريني ــوات األم ــا ق ــة واســعة شــاركت فيه ــة أمني ــذ حمل ــق التفجــر تنفي ــد راف وق

ــة  ــاق. وأســفرت الحمل ــة “الوف ــى جمعي ــى مبن ــداء ع ــم االعت ــام ت ــص، ك ــه والســنابس وجدحف ــي الدي منطقت

عــن اعتقــال تســعة أشــخاص مــن عائلــة واحــدة. وأعلنــت وزارة الداخليــة يف ظــرف ســاعات بــأن أربعــة منهــم 

متورطــون. وقالــت النيابــة العامــة “إن متهمــي تفجــر الديــه اعرفــوا وعقوبتهــم تصــل إىل اإلعــدام”. يف الوقــت 

الــذي كشــف املتهــم األول يف القضيــة، وهــو ســامي مشــيمع لعائلتــه بــأن “أســنانه تعرضــت إىل التكســر وأن 

يديــه مليئــة بالحــروق نتيجــة الصعــق بالكهربــاء”.

 وفيــام دانــت “الجمعيــات املعارضــة” و”املجلــس العلــاميئ” وأبــرز املرجعيــات الدينيــة الشــيعية حادثــة التفجــر 

التــي تبنتهــا “رسايــا األشــر”، أعلــن امللــك الحــداد العــام ملــدة ثاثــة أيــام عــى أرواح القتــى الرطــة. 

وأعلــن ويل العهــد ســلامن بــن حمــد آل خليفــة عــن انعقــاد جلســة اســتثنائية ملجلــس الوزراء أســفرت مناقشــاتها 

ــف أو  ــن يتحال ــعبية وم ــة الش ــر واملقاوم ــا األش ــر ورساي ــاف 14 فراي ــف ائت ــن “تصني ــان يعل ــدار بي ــن إص ع

يتكامــل معهــا كمنظــامت إرهابيــة”.

ــة. ورصح الفريــق  ــة تحريــض ضــد املعارضــة البحريني ــة حمل ــون والصحــف اإلماراتي وشــن املســئولون اإلماراتي

ــايف  ــارايت إض ــدي إم ــف جن ــال أل ــارات إىل “إرس ــتعداد اإلم ــن اس ــة ديب ع ــس رشط ــب رئي ــان، نائ ــي خلف ضاح

ــج”.  ــنة الخلي ــم س ــن ه ــريهم م ــة وس ــة األخوي ــتحقون املعامل ــن اليس ــيعة البحري ــراً أن “ش ــن”، معت للبحري

العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً أحــداث شــهر مــارس/ آذار 2014:  “الخارجيــة األمريكيــة” تصــدر 

تقريــراً يقــر بــأن البحريــن مســتمرة يف التمييــز ضــد طائفــة مــن املجتمــع وأنــه ال مســاءلة ملرتكبــي االنتهــاكات. 

أحداث ووقائع شهر مارس 2014:
مقتــل ضابــط إماراتــي يفضــح حقيقــة الــدور الخليجــي فــي البحريــن..
الســفراء ســحب  ملــف  فــي  بنــد  العوائــل«  و«هجــرة 
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ــنية  ــل س ــرة عوائ ــن هج ــاء ع ــة. أنب ــن الدوح ــفرائها م ــن ســحب س ــن ع ــن تعل ــارات والســعودية والبحري اإلم

بحرينيــة إىل قطــر بعــد حصولهــا عــى إغــراءات مــن قطــر مبنحهــا الجنســية. 28 خبــرا أمريكيــا يدعــون أوبامــا 

إىل مناقشــة أزمــة البحريــن مــع امللــك الســعودي. 17 نائبــا بريطانيــا يعرضــون يف رســالة عــى إقامــة ســباقات 

الفورمــوال يف البحريــن.  إضافــة إىل العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر مــارس/ آذار 2014. 

فيــام يــي التفاصيــل:
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الكاتــب عبــد اللــه األيوبــي فــي صحيفــة »أخبــار الخليــج«: جمعيــة األصالــة متورطــة بشــكل مباشــر فــي القتــال 
بســوريا.

أنبــاء عــن هجــرة عــدد مــن العوائــل البحرينيــة الســنية إلــى قطــر والــذي ناهــز عــدد افرادهــا الخمســين، احتجاجــا 
علــى ســلوك »الراعــي فــي الدولــة الريعيــة«.

تقريــر »الخارجيــة األميركيــة«: ال مســاءلة لمرتكبــي االنتهــاكات، والبحريــن مســتمرة فــي التمييــز ضــد طائفــة 
مــن المجتمــع.

المعارضــة تدعــو للحضــور المكثــف فــي ختــام الشــهيد جعفــر الــدرازي، والداخليــة تنشــر الحواجــز لاعاقــة قبــل 
الســاعة الواحــدة ظهرًا.

ــن انتهاءهــا مــن تنفيــذ توصيــات بســيوني فــي تقريــر رســمي أصــدره جهــاز متابعــة تنفيــذ  الحكومــة تعل
ــات. التوصي

الداخلية تعلن رسميا عن مقتل 3 شرطة في انفجار في منطقة الديه

البرلمان البحريني يرفض استجواب وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة.

ــي  ــرأ ممــا يعــرف بســرايا األشــتر والمقاومــة وغيرهــا، وبيــان ألهال المعارضــة البحرينيــة تديــن التفجيــر وتتب
»الديــه« يعلنــون فيــه تبرأهــم ورفضهــم للتفجيــر

مليشــيات مدنيــة بمعيــة أفــراد يحملــون أجهــزة الســلكية، يعتــدون علــى المبنــى الرئيســي لجمعيــة الوفــاق 
فــي أعقــاب تفجيــر قالــت وزارة الداخليــة أنــه تســبب بمقتــل 3 مــن عناصرهــا

1

2

3



3535

أحداث ووقائع شهر فبراير 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

ــع  ــاركته يف قم ــمياً مش ــن رس ــي يعل ــل أول خليج ــن، ومقت ــع املحتج ــرة يف قم ــوات درع الجزي ــورط ق ــي بت ــراف بحرين أول اع

التظاهــرات

ضاحــي خلفــان رئيــس رشطــة ديب يدعــو إلرســال ألــف جنــدي إمــارايت إضــايف للبحريــن، ويعلــن: املعارضــة البحرينيــة أمســت عــدوة 

ــدول الخليج ل

تجمع الوحدة يعلق مشاركته يف الحوار ويدعو الدولة إلنهاء ما أسامه بـ »التساهل«

املجلــس العلــاميئ يديــن »تفجــر الديــه« ويجــدد دعوتــه للحــوار، وقاســم والغريفــي: عمــل مــن أعــامل التخريــب و اإلفســاد وال 

صلــة لــه بالحــراك

تلفزيون البحرين يعود مجددا ملامرسة التحريض املمنهج ضد املعارضة والشيعة

ويل العهد يعلن عن جلسة استثنائية ملجلس الوزراء  الثاثاء... ويؤكد دعم الدول الخليجية لباده

امللك يعلن الحداد غدا ويدعو لتطبيق القانون عىل املحرضن عىل »تفجر الديه«

ليلة مليئة بالرعب يف الديه والسنابس وجدحفص واعتقال 9 من عائلة السميع.

للســفارة  نمشــي  هيــا  والظهرانــي:  الحكومــة..  لقــرارات  انتظــارا  جلســته  يرفــع  »النــواب« 
تيــة ا ر ما إل ا

3
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الحكومــة تصنــف »االئتــاف« و»ســرايا األشــتر« و»المقاومــة الشــعبية«  ومــن يتحالــف أو يتكامــل معهــا 
كمنظمــات إرهابيــة.

البحرين والســعودية واإلمارات تســحب ســفراءها من قطر، ودبلوماســي قطري من عائلة »آل خليفة«: الســعودية 
واإلمــارات فرضــوا سياســة لــي الذراع على البحرين مســتغلين وضعها السياســي

حظــر تجــول فــي الســنابس: المرتزقــة تعتلــي أســطح المبانــي وتعتــدي علــى رئيــس مأتــم الســنابس، وشــّبان 
ألقــوا بأنفســهم مــن أســطح المنــازل هربــا مــن االعتقــال

الملك البحريني ينجز وعده: ها أنا ذا أحرق السنابس!

مشــهد  علــى  نبلشــكم  ليــن  ســام..  نطلــب  وال  نهادنكــم  »مــا  البحريــن:  ألهــل  إماراتيــة  صحيفــة 
وقــم«

أحمد الجار الله: شكوك حول تورط قطر في تفجيرات البحرين

الخليجيــة  القمــة  قبــل  ســيتقرر  الخليجــي  االتحــاد  قــرار  الســعودي:  الخارجيــة  وزيــر 
لمقبلــة ا

»الداخلية« تعلن عن القبض على »4 متورطين« في تفجير الديه!

ضاحي خلفان: شــيعة البحرين اليســتحقون المعاملة األخوية وســنريهم من هم ســنة الخليج، والنائب عبدالعال 
يطالب حكام اإلمارات بمحاســبة ضاحي خلفان إلســاءته لشيعة البحرين

4
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بتر كف طفل عمره 11 عاما بسبب انفجار عبوة من مخلفات الشرطة

أعــداء  ضــد  غــد  يــوم  وقفتنــا  المحمــود:  عبداللطيــف   ...2011 لوقفــة  مشــابهة  بوقفــة  طالــب 
لديــن! ا

ســلطات البحريــن تتكتــم علــى عثورهــا علــى قنبلــة قــرب أحــد الصّرافــات منــذ 4 مــارس... والســفارة األمريكيــة 
ر رعاياهــا!

ّ
تحــذ

وزيــرة شــؤون االعــام المتحدثــة الرســمية باســم الحكومــة ســميرة رجــب: قطــر متورطــة فــي مشــاريع »خطــرة« 
علــى األمــن الخليجــي

الشــيخ عيســى قاســم: تقــوم الدنيــا وال تقعــد لمقتــل شــرطي... وقتــل عشــرات المواطنيــن ال يســتحق تحقيقــا 
صادقا!

بنقــاط  المــرور  علــى  المواطنيــن  إلجبــار  الترابيــة  بالســواتر  فرعيــة  طــرق  يغلــق  األمــن  ســترة: 
لتفتيــش ا

»الرايــة القطريــة« تصــف وزيريــن بحرينييــن بـــ »المرتزقــة«: بلــغ ضعــف النظــام حــد الخــوف مــن ميكروفــون 
!

ــياتهم؟  ــحبت جنس ــن س ــاد م ــن الب ــد ع ــاذا ال يبع ــود: لم ــرق... والمحم ــح« بالمح ــة لـ«الفات ــي وقف ــرات ف العش
ــة ــوز الفتن ــالة لرم ــح« رس ــع »الفات ــل تجم ــل: فش ــل خلي وعبدالجلي

جــددت  والســعودية  التعــاون  لمجلــس  ضّمنــا  عــرض  البحريــن  ملــك  الســابق:  مصــر  خارجيــة  وزيــر 
الدعــوة

6
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رئيس الوزراء يوجه لإلسراع في تنفيذ المحاكمات ضد اإلرهاب واإلرهابيين

مقــررة األمــم المتحــدة للدفــاع عــن نشــطاء حقــوق اإلنســان تصنــف البحريــن دولــة منتهكــة مــع كوبــا 
واإلمــارات

النيابــة العامــة تقــول إن متهمــي تفجيــر الديــه اعترفــوا... وعقوبتهــم تصــل إلــى اإلعــدام فضــًا عــن الحكــم 
وجوبــا إســقاط الجنســية 

العاهــل  مــع  البحريــن  أزمــة  مناقشــة  إلــى  أوبامــا  يدعــون  أمريكيــا  خبيــرا   28 رســمية:  رســالة  فــي 
ي د لســعو ا

الحكومــة البحرينيــة التــي تضــم وزيريــن مــن »الجماعــة«: اعتبــار الســعودية »اإلخــوان« منظمــة إرهابيــة »شــأن 
داخلــي«

قطــر تــرد علــى »ســحب الســفراء«: سياســتنا الخارجيــة غيــر قابلــة للتفــاوض... وملتزمــون بدعــم حــق الشــعوب 
فــي تقريــر المصيــر

الشاي والحليب والنكتة ساح البحرينيين للتغلب على نقاط التفتيش

خليفــة بــن ســلمان أثنــاء رعايتــه حفــل تخريــج دفعتيــن مــن العســكريين والشــرطة: ســنكافح اإلرهــاب 
اإلرهابييــن وســنجابه 

ــي  ــميع ف ــاس الس ــه.. وعب ــر الدي ــي تفجي ــية متهم ــذب بوحش ــث ع ــدر الغي ــط ب ــود والضاب ــة« يع ــن الدول »أم
المستشــفى العســكري

9
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المفكــر الفلســطيني عزمــي بشــارة  فــي ورقــة تقديــر موقــف يشــن هجومــا شــديدًا علــى الســعودية: تريــد قطــر 
تابعــة مثــل البحريــن

تبرئة ضابط قام بتصوير معتقل عاريا 

وزارة الداخليــة: إصابــة رجلــّي أمــن فــي انفجــار بالعكــر، و5 ســاعات متواصلــة مــن حصــار »العكــر« بمشــاركة مــن 
خفــر الســواحل...

األكثــر  البحريــن  وموقــف  المســلمين...  اإلخــوان  بشــأن  خليجــي  انقســام  »رويتــرز«: 
ســية حسا

بيــان لعبدالهــادي الخواجــة: مجموعــات صغيــرة قــد تكــون قابلــت عنــف الســلطة بالتفجيــرات أو أجهــزة أمنيــة 
خائفــة

مستشــار الملــك البحرينــي: قطــر تتدخــل فــي شــئوننا الداخليــة و«ســندفعها الثمــن«، وعمانيــون يهاجمــون 
مستشــار الملــك البحرينــي: عمــان دولــة أبّيــة.. وال تلعــب مــع الكبــار!

محكمة بحرينية تقضي بسجن رجل الدين السيد كامل الهاشمي 3 سنوات

ــع  ــن تتب ــان ل ــدك... وعم ــم بل ــرف حج ــن: اع ــك البحري ــار مل ــم مستش ــلطنة يهاج ــي الس ــري ف ــفير القط والس
أســيادك

فــي اليــوم الثانــي لفعاليــات الوفــد األهلــي بجنيــف: تقييــم المنظمــات لتنفيــذ الســلطة لتوصيــات بســيوني 
وجنيــف فــي أدنــى المســتويات

11
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ســهام البحريــن تطــال الكويــت بعــد قطــر وعمــان... حفــل يمجــد صــدام حســين فــي جامعــة البحريــن، وثــورة 
تويتريــة غاضبــة ضــد النظــام البحرينــي الحاضــن للبعــث الصدامــي

تظاهرات في أنحاء البحرين في ذكرى التدخل السعودي

البحرين: احتجاجات في الذكرى الثالثة القتحام قوات سعودية الباد

وزارة الداخليــة تمنــح ترخيصــا لجماعــة مجهولــة تدعى«حفيــدات عائشــة أم المؤمنيــن« لتنظيــم مســيرة تطالــب 
بتســليح رجــال الداخليــة واعطائهــم صاحيــات القتل.

اإلخــوان المســلمون فــي البحريــن يشــنون هجومــا علــى ضاحــي خلفــان: تصريحاتــه أكاذيــب لتشــويه 
صورتنــا

 130 منــذ  رســتان  عيــن  مســجد  وجــود  تثبــت  تاريخيــة  وثيقــة  عــن  يكشــف  العالــي  بشــار  الباحــث 
ســنة

ــي وجهــاز  ــن والحــرس الوطن ــوات األم ــاع وق ــوة الدف ــي ق ــح جــوازات خاصــة للعســكريين ف ــي لمن ــرح نياب مقت
األمــن الوطنــي

باغتصــاب  وأوهمــه  جنســيا  عليــه  واعتــدى  الشــعباني  صــادق  ب 
ّ
عــذ الصميــم«  »فــواز  المــازم 

جتــه و ز

أحــد أفــراد آل خليفــة يهــدد رئيــس األمــن العــام: ســأفضح إســتراتيجية الداخليــة للهجــوم علــى الوفــاق والوزراء 
»الشيعة«

13

15

16



4141

أحداث ووقائع شهر فبراير 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

ــوزارة الداخليــة بنشــر تقريــر أمنــي داخلــي عــن أحــد الحســابات  محمــد بــن صقــر آل خليفــة ينفــذ تهديــده ل
فــي »تويتــر«

بـ«اإلعــداد  االعتــراف  علــى  إلجبــاره  بالكهربــاء  للصعــق  الحّنــي  الشــيخ  تعــرض 
» ت ا لتفجيــر

الجماعــة  تصنيــف  منــذ  الســعودية  يصــل  إخوانــي  قيــادي  أول  علــي..  صــاح  االنســان  حقــوق  وزيــر 
»إرهابيــة«

وكل  اركــع  معــاش  »تبــي  محتجــا:  هاشــم  وعبداللــه  الشــرفاء«...  »ســاحة  خيــام  تزيــل  »الداخليــة« 
تبــن«

120 شخصية بينهم وزراء ومسؤولون ورجال أعمال يرافقون الملك إلى باكستان

ــي العــراق،  ــع الرافضــة لتســليمهم الحكــم ف ــوا م ــون تحالف ــى الشــيعة... فليفــل: األمريكي ــد بالقضــاء عل توّع
ولســنا بعيديــن عــن هــذا الســيناريو

إحصــاءات وزيــر العمــل عــن العمالــة البحرينيــة تناقــض تصريحاتــه الســابقة: 188 ألفــا قبــل شــهر تقلصــوا 
إلــى 146 ألفــا اليــوم

نراقــب  ونحــن  المعارضــة  إلســكات  اإلرهــاب  قانــون  تســتخدم  البحريــن  بيــاي:  نافــي 
ضــع لو ا

السجن بين 5 و15 عاما بحق 8 متهمين بـ«حيازة أسلحة ومتفجرات«
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حبس النقابي عبد الرضا العليوات 60 يوما وفقا لـ«قانون اإلرهاب«

ــن  ــن العاملي ــرة مســئوليتها ع ــن نفــي األخي ــام م ــع باكســتان بعــد أي ــي م ــن التعــاون األمن ــن ع ــن تعل البحري
الباكســتانيين بالشــرطة البحرينيــة

ــن  ــغان منصبي ــن يش ــريكيه اللذي ــي وش ــي البنعل ــا« عل ــة »ألب ــس نقاب ــجن رئي ــد س ــة« تؤي ــرى الجنائي »الكب
حساســين بالشــركة

علــى  حملــة  فــي  ســابقا  الحــدث  ّوظفــت  البحريــن:  فورمــوال  يرفضــون  بريطانيــا  نائبــا   17
لمحتجيــن ا

»رمــز  بـــ  ويصفــه  آبــاد...  إلســام  البحرينــي  الملــك  زيــارة  يرفــض  باكســتان  علمــاء  وحــدة  مجلــس 
يــة« تور لدكتا ا

بشــؤون  أوبامــا  تدخــل  إليقــاف  الســعودية  البحرين...وملــك  شــيعة  الســتئصال  يدعــو  إمارتــي  كاتــب 
المنامــة

مســؤولية  الملــك  ويحّملــون  ســترة  فــي  الحــاوي«  جــواد  »الشــهيد  يشــيعون  اآلالف 
مقتلــه

19 مليون دينار بحريني خسائر »المصرف الخليجي التجاري«

النائــب عبــد العــال لوزيــر التربيــة ماجــد النعيمــي: طابــور العاطليــن عــن العمــل فــي »التربيــة« فضيحــة 
لهــا
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أنــى  ادهســوهم  المحتجيــن...  قتــل  علــى  علنــي  تحريــض  »البــاد«:  صحيفــة 
! هــم ثقفتمو

صحيفة باكستانية: 10 آالف باكستاني يعملون في األجهزة األمنية البحرينية

ــه،  ــدا بزيارت ــاد تندي ــام آب ــي إس ــعة ف ــرة واس ــتان... وتظاه ــرة لباكس ــة كبي ــة مالي ــدم منح ــن يق ــك البحري مل
إلــى  والتطــرف«  اإلرهــاب  »مكافحــة  فــي  خبرتنــا  لتقديــم  مســتعدون  الباكســتاني:  الداخليــة  ووزيــر 

البحريــن

قــوات األمــن تقتحــم الســنابس وتعتقــل 3 مــن عائلــة الحــاج ميــرزا مشــيمع، بعــد اعتقالهــا إخوانهــم األربعــة 
قبــل أســبوعين.

النيابة العامة تأمر بحبس طفلين )12 عاما( بتهمة التظاهر!

المعتقل الكفيف علي سعد: التهم الموجهة إلي »تفوق قدرات الُمبصرين«

قطر تعرض الجنسية على عائات بحرينية سنية

وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد حــول اإلخــوان: ليســوا إرهابيــن ألنهــم لــم يرتكبــوا مــا يضــّر بالمصلحــة 
الوطنية.

ثــم يكتــب علــى صفحتــه فــي تويتــر: نقــف مــع الســعودية ضــد »اإلخــوان«... ونتعامــل معهــا فــي البحريــن وفــق 
مــا يصــدر عنهــا
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االتفاقيــات  نرفــض  البحريــن:  ملــك  بزيــارة  تنديــدا  كراتشــي  فــي  يتظاهــرون  باكســتانيون 
. منيــة أل ا

»الوفاقيون« يختارون الشيخ علي سلمان أمينا عام لمدة 4 سنوات جديدة

مــي ســباق الفورمــوال والفــرق المشــاركة والجهــات 
ّ
منظمــة ADHRB  تقــدم شــكوى قضائيــة فــي لنــدن ضــد منظ

الراعية.

ــن وزارة العمــل واالتحــاد العــام  ــن كل م ــن بي ــف المفصولي ــد بشــأن تســوية مل ــي الجدي ــاق الثاث ف
ّ
نــص االت

ــة. ــارة والصناع ــن للتج ــة البحري ــال وغرف ــات العم لنقاب

انقســامات  بســبب  الريــاض  فــي  الخليــج  ملــوك  مــع  قمــة  ألغــى  أوبامــا  أميركيــون:  دبلوماســيون 
. معهــم

ــه وعمائمهــم  ــن الشــيعة: ربهــم بشــر ومعصومهــم إل ــا المواطني ــي واصف ــش البحرين المتحــدث باســم الجي
ــا نســب وطقوســهم شــرك ــي وأطفالهــم ب تزن

فرقــة موســيقية بريطانيــة تنتــج مقطوعــة بإيقــاع »تــن تــن تتــن«... وترفــض بشــّدة تقديــم عــرض فــي ســباق 
الفورمــوال

اإلفراج عن الممرض حسن معتوق بعد قضائه 3 سنوات في السجن

بقائمــة  المقبلــة  االنتخابــات  تدخــل  لــن  »الفاتــح«  جمعيــات  تكشــف:  »الصــف«  جمعيــة 
ة حــد مو
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عبداللــه األيوبــي الكاتــب بصحيفــة أخبــار الخليــج: »إخــوان البحريــن« يواجهــون واقعــا جديــدًا لــم يخطــر علــى 
بالهم...وتحالفهــم مــع الدولــة لــن يــدوم طويــا

معتقلون ينامون في ممرات العنابر في سجن »جو« بسبب االكتظاظ

ــزاز المعارضــة حــول أنشــطتها  ــاق«: سياســة البت ــوم الجمعة..و«الوف اســتدعاء مخطــري تظاهــرة المعارضــة ي
الســلمية

الوفاق: 9 شيعة فقط مقابل 58 من آل خليفة والسنة في الحكومة !

ضــد  أعمــاال  يمارســون  ممــن  الدبلوماســية  الجــوازات  اســترداد  يبحــث  الــوزراء  مجلــس 
. لــة و لد ا

تأييد سجن رضا الغسرة 5 سنوات في قضية حيازة ساح وذخيرة

المتهــم األول بقضيــة انفجــار الديــه المعتقــل ســامي مشــيمع يقــول لعائلتــه خــال زيــارة قصيــرة: أنــا فــي 
ســجن الرفــاع ولســت مــن قــام بتفجيــر الديــه أبــدًا، وعائلتــه تكشــف تكســير أســنانه وحــروق فــي يديــه نتيجــة 

الصعــق بالكهربــاء.

نقطــة  علــى  الهجــوم  بتهمــة  ســنوات   10 إلــى   15 مــن  متهمــا   16 علــى  الحكــم  تخفيــض 
منيــة أ

فــي  أبنائهــم  مشــاركة  مســئولية  األمــور  أوليــاء  بتحميــل  قانونــا  يقــر  »الشــورى« 
ت ا هــر لمظا ا
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»الشورى« يقر حظر التظاهر بالمنامة... ما عدا أمام المنظمات الدولية

عيين قوات أردنية جديدة في الحوض الجاف وتعرضهم لسجناء بالضرب

تآمــرت  وقطــر  صالحنــا  فــي  يعــد  لــم  المنطقــة  فــي  األجنبــي  العســكري  الوجــود  الــوزراء:  رئيــس 
علينــا

المتحــدث باســم »الفاتــح« فــي حــوار التوافــق الوطنــي: كلمــا ســمعت المســئولين يتحدثــون عــن الحــوار وضعــت 
يــدي علــى قلبــي

رئيــس الــوزراء: أريــد أهــل المحــرق أن يصبحــوا مثــل عــادل فليفــل... وأيــام كنــا 70 ألــف نســمة كنــا بــا جمعيــات 
ــر راحة وأكث

إخوان البحرين« يعقدون مؤتمرهم العام في 30 مارس

الداخلية تعلن عن إصابة عدد من عناصرها في تفجير بـ »القرّية«

ــة  ــة »مهاجم ــن بقضي ــي المتهمي ــن 3 و10 لباق ــجن بي ــراءة 3 والس ــدان وب الســجن 10 ســنوات للمصــور حمي
شــرطة«

ــن  ــذار م ــب االعت ــة... ويج ــات األخاقي ــن كل المقوم ــدر ع ــي انح ــش البحرين ــم الجي ــدث باس ــاق«: المتح »الوف
ــن ــعب البحري ش

25
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ناصــر بــن خالــد بــن أحمــد آل خليفــة نجــل وزيــر الديــوان الملكــي: قريبــا رخصــة رســمية مــن الحكومــة البحرينيــة 
لدعــم الجهاد بســوريا

السجن 10 سنوات لـ4 متهمين و3 لـ2 بتهمة »تفجير أسطوانة غاز«

قيــد  المــردي  مؤنــس  وعــزل  مفلســة  »البــاد«  صحيفــة  لهــا..  التجــارة  وزارة  مــن  إنــذار«  »رســالة 
لتفكيــر ا

الداخلية تغلق مدخل سوق سترة المركزي بالحواجز اإلسمنتية

فــي  للعمــل  البحريــن  معهــد  مــن  محاســبين  نقــل  »التطهيــر«...  لـــ  جديــدة  حملــة 
! س ر ا مــد

v بعد 3 أعوام من اإليقاف... رسائل لمفصولي »ألبا« للعودة إلى أعمالهم

مستشار الملك البحريني: الله حقق مكره بظهور السيسي وانقابه »اإللهي«!

إجــراءات  مــن  وتحذرهــم  للوطــن«...  »العــودة  لـــ  أســبوعين  الخــارج  فــي  المقاتليــن  تمهــل  لبحريــن 
ســية قا

أمين عام الوفاق مخاطبا دول مجلس التعاون: جيوشكم عقدت األزمة البحرينية

26
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فــي  بالســيارات  بتجمهــر  قيامهــم  خــال  »مطلوبيــن«  علــى  القبــض  تعلــن  »الداخليــة« 
نــة ا كر

ــوف... وأحــكام أحدهــم بلغــت 59  ــة الشــرطة بالمولوت ــى 16 شــابا بتهمــة مهاجم ــد عل أحــكام بالســجن المؤب
ســنة!

آالف   6 مقابــل  أجنبــي  عامــل  ألــف   80  :2013 خــال  الخــاص  بالقطــاع  للتوظيــف  مفزعــة  أرقــام 
ينــي بحر

اعتقال مواطن وزوجته وتعذيبهما لاعتراف بـ«حيازة أسلحة«

الديــوان الملكــي ســيحتفل غــدًا بســباحة تحــدي خالــد بــن حمــد... رســائل للضيــوف باســم وزيــر الديــوان ورعايــة 
لملك ا

الشرطة تقتلع األشجار من شارع الشهيد أحمد فرحان وسط سترة

الوفاق« تنهي أعمال مؤتمرها العام رغم عرقلة السلطات

الملك البحريني يرقي ابنه خالد بن حمد إلى رتبة »رائد«

29
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ــر/ شــباط، شــغل انكشــاف  ــدء احتجاجــات 14 فراي ــل/ نيســان 2014، الشــهر الخمســن مــن ب وفــي ابري
ــن  ــام يف كل م ــرأي الع ــن، أوســاط ال ــدرك األردين يف البحري ــوات ال ــة حــول تواجــد ق ــة املادي ــن األدل ــد م املزي

البحريــن واألردن. ومتثلــت أوىل حلقــات االنكشــاف يف اعــراف املتحدثــة الرســمية باســم الحكومــة ســمرة رجــب 

خــال نــدوة يف عــامن بـ”وجــود قــوات درك أردنيــة يف البحريــن مبوجــب اتفاقيــة أمنيــة”. وشــكل ذلــك “فرقعــة 

ــة لشــؤون اإلعــام  ــر الدول ــة إىل االعــراف هــي األخــرى عــى لســان وزي ــة األردني ــة” اضطــرت الحكوم إعامي

محمــد حســن املومنــي الــذي أكــد  بــدوره وجــود قــوات درك أردنيــة يف البحريــن، لكنــه علــل ذلــك بالقــول إنــه 

“لغايــات تدريــب وتأهيــل الرطــة البحرينيــة”. 

لكــن رجــب عــادت لتتنصــل مــن تريحاتهــا بعــد تلقيهــا توبيخــاً مــن “جهــات رفيعــة” يف الدولــة حــال عودتهــا 

إىل املنامــة، إذ أعلنــت عــى خــاف مــا جــاء يف أقوالهــا الســابقة “ال علــم يل بوجــود قــوات درك أردنيــة”. 

غــر أن حبــل اإلنــكار رسعــان مــا ســرتخي مــع تريــب وثائــق رســمية صــادرة عــن وزارة الداخليــة البحرينيــة 

حصلــت عليهــا “مــرآة البحريــن” تؤكــد وجــود نحــو 499 عنــر درك أردين يف البحريــن، يناهــز مجمــوع 

مخصصاتهــم املاليــة 700 ألــف دينــار بحرينــي للشــهر الواحــد. كــام أظهــرت الوثائــق أيضــاً بأنــه تــّم اســتدماجهم 

ــاة “يس إن  ــة. وكشــفت قن ــوزارة، إضافــة إىل الرواتــب املخّصصــة لهــم وأرقــام حســاباتهم البنكي ضمــن كادر ال

إن” األمركيــة بــأن تعــداد الــدرك األردين يفــوق هــذا الرقــم بكثــر وأنــه يصــل إىل “2500 عســكري أردين متقاعــد 

يعملــون يف البحريــن أيضــا”.

ــن  ــن، مطلق ــن يف البحري ــع املحتج ــم يف قم ــوات باده ــاركة ق ــم ملش ــن رفضه ــون ع ــطاء أردني ــر نش ــام ع وفي

ــر  ــن وزي ــد”، أعل ــا ي ــس لن ــوك ولي ــد املل ــى موائ ــرار اتخــذ ع ــا إىل األردن “ق ــو لســحبها وإعادته عريضــة تدع

الداخليــة البحرينــي راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة عــن “تشــكيل لجنــة للتحقيــق يف نــر وثائــق الــدرك األردين”. 

ــك  ــام بن ــك”. وق ــم مــن خــال بن ــدرك األردين ت ــق ال ــب وثائ ــأن “تري ــام ب ــة بعــد أي ورصحــت وزارة الداخلي

ــة  ــات إىل النياب ــة أي تريب ــه بـ”إحال ــة توعــد في ــم وزعــه عــى البنــوك املحلي ــن املركــزي بإصــدار تعمي البحري

العامــة”. فيــام رصح  رئيــس نيابــة محافظــة العاصمــة محمــد صــاح بــأن “النيابــة العامــة  أنهــت التحقيقــات 

الخاصــة بقضيــة قيــام أحــد العاملــن يف أحــد املصــارف بتريــب كشــف بأســامء ورواتــب مجموعــة مــن عمــاء 

البنــك”.

العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً أحــداث شــهر ابريــل/ نيســان 2014: استشــهاد الشــاب املطلــوب 

ــرح ضــم  ــى مق ــق ع ــي يواف ــان البحرين ــي. الرمل ــر الرق ــة العك ــض مبنطق ــار غام ــا حســن رشف يف انفج أمني

أحــداث ووقائع شــهر ابريــل 2014:
وثائــق الــدرك األردنــي »ليســت كذبــة نيســان« وهــروب رضــا الغســرة..
»911« الطائــرة  متــن  علــى  بيــروت  إلــى  و«النجاتــي« 
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األردن ومــر لــدرع الجزيــرة. وفــاة الشــهيد عبدالعزيــز العبــار بعــد شــهرين مــن الغيبوبــة. استشــهاد مواطنــن 

يف انفجــار غــريب املنامــة. ترحيــل وكيــل املرجــع السيســتاين الشــيخ حســن النجــايت مــن البحريــن بعــد ضغــوط 

مــن الســلطات. هــروب الشــاب رضــا الغــرة املحكــوم بعــرات الســنوات مــن ســجن “جــو” املركــزي يف عمليــة 

معقــدة.  إضافــة إىل العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر ابريــل/ نيســان 2014. فيــام يــي 

التفاصيــل:
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لـــ42  بالســجن  والمحكــوم  المطــارد  شــرف  حســين  الشــهيد  ينعــى  فبرايــر«   14 »ائتــاف 
مــا عا

ــة مشــابهة للشــهيد  ــاس مشــيمع نقــل للمستشــفى فــي حال ــه: عب ــه« تحــت رحمــة الل ــر الدي متهمــو »تفجي
ــم فخــراوي! كري

»الداخلية«: إجراءات أمنية مشددة لتأمين سباق »فورموال واحد«

فــي  ســابق  مســئول  بقيــادة  اإلعــام  »اســتوديو«  حريــق  فــي  تحقيــق  لجنــة  يشــكل  »النــواب« 
»األيــام«.

سميرة رجب: نعم هناك قوات درك أردنية في البحرين

لـ«لجنــة  وإحالتــه  الجزيــرة  لــدرع  ومصــر  األردن  ضــم  مقتــرح  علــى  يوافــق  البحرينــي  البرلمــان 
» جيــة ر لخا ا

الشــرطة  وتأهيــل  تدريــب  لغايــات  البحريــن:  فــي  درك  قــوات  وجــود  يؤكــد  األردن 
ينيــة لبحر ا

رئيــس هيئــة األركان البحرينيــة يلتقــي نظيــره األردنــي.. والملــك حمــد: لتطويــر التعــاون العســكري مــع 
األردن

عامــا(   12( محمــد  وأحمــد  عامــا(   13( محمــد  قاســم  بحرينييــن  ْيــن 
ً
طفل حبــس  تجديــد  الثالثــة..  للمــرة 

أســبوعا

1

2
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»السبيل« األردنية: تصريحات رجب والمومني أوقعت البحرين واألردن في مأزق

عندمــا  نعرفــه  لــم  المعانــاة:  تــروي  الســميع  عبــاس  الديــه  تفجيــر  فــي  المتهــم  والــدة 
! ه ينــا أ ر

الصحافة األردنية تركز على تبرير عّمان سبب وجود الدرك األردني في البحرين

صحف أردنية تتفاعل مع وثائق الدرك األردني: »أبناؤنا الذين هناك«

الــدرك  قــوات  بوجــود  تقــّر  الداخليــة  وزارة  البحريــن«:  »مــرآة  نشــرته  مــا  علــى  لهــا  تعليــق  أول  فــي 
األردنــي

البحريــن  بيــن  العســكري  للتعــاون  متزايــد  تطــور  البحرينــي:  للجيــش  األركان  هيئــة  رئيــس 
ألردن ا و

فــي  المحتجيــن  قمــع  فــي  الــدرك  قــوات  لمشــاركة  رفضهــم  يؤكــدون  أردنيــون  نشــطاء 
يــن لبحر ا

تتوافــد  والجماهيــر  االغتســال  مــن  بــدال  »يتيّمــم«  شــرف  حســين  الشــهيد  جســد 
لتشــييعه

وكاالت  ومصــوري  لمتظاهريــن  بالشــوزن  وإصابــات  شــرف...  حســين  للشــهيد  غاضــب  تشــييع 
جنبيــة أ

2
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صحيفــة الديــوان الملكــي البحرينــي تتهــم قطــر بـ«تهجيــر األســر البحرينيــة« وعــدم دفــع حصتهــا مــن 
للبحريــن الخليجــي«  »المارشــال 

الوفــاق تصــف وثائــق الــدرك بـــ »الخطيــرة«: نرفــض أي وجــود أجنبــي وصــرف الماييــن علــى المرتزقــة مشــروع 
تدميــري

تأييد حبس الطبيب السماهيجي سنة بتهمة »إهانة الملك«

االســتقواء  مــن  الحكــم  ر 
ّ
تحــذ والمعارضــة  البحريــن...  فورمــوال  مــع  بالتزامــن  يتظاهــرن  اآلالف 

ج ر لخــا با

 7 للســجن  تصــل  وعقوبتهــم  الملــك  بإهانــة  متهمــا  معارضــا   38 مــن  أكثــر  الصحافــة«:  »رابطــة 
ت! ســنوا

سميرة رجب تتراجع: ال أعلم بوجود قوات أردنية لدينا

»سي إن إن«: 2500 عسكري أردني متقاعد يعملون في البحرين أيضا

فــي  أردنيــة  قــوات  عمــل  تؤكــد  وثائــق  نشــر  فــي  للتحقيــق  لجنــة  يشــكل  الداخليــة  وزيــر 
تــه ر ا وز

لوقــف  شــيئا  نفعــل  لــم  للبحرينييــن:  صريحــا  اعتــذارا  يكتــب  حتــر  ناهــض  األردنــي  الكاتــب 
لــدرك ا
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»الشوري« جمال فخرو: البحرين فشلت بإيصال رأيها في األحداث إلى الخارج

وزارة الداخلية تقول إن تسريب وثائق الدرك األردني تم من خال بنك

»أخبار الخليج«: نشر أسماء »الدرك األردني« يدل على أن أجهزة الدولة مخترقة

عميد أردني يدين إرسال باده قوات للبحرين: وظيفة جيشنا حماية األردن

لجنــة وزاريــة للتحقيــق باتهامــات »األيــام« للمتحدثــة باســم الحكومة...وإلغــاء الفيــزا البريطانيــة عــن مالكــي 
الجــوازات الخاصــة والدبلوماســية

احتجاجــات  قمــع  فــي  بــاده  مــن  قــوات  مشــاركة  يؤكــد  إماراتــي  وزيــر  ثانــي  »قرقــاش« 
يــن لبحر ا

ــاده المشــاركة فــي قمــع المحتجيــن فــي البحريــن: فخــور بردعكــم  ــر الداخليــة اإلماراتــي ملتقيــا قــوات ب وزي
ــن! المخربي

السجن 15 عاما لـ7 متهمين بـ«االعتداء على شرطي«

»األيام« تتهم سميرة رجب بفبركة بيان الحكومة بشأن حريق المرفق اإلعامي
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»التمييز« تقبل الطعن في سجن البنعلي وتأمر بوقفه فورا

مــع  األمنيــة  ولعاقاتنــا  لنــا  ومصيبــة  فضيحــة  األردنــي«  »الــدرك  أســماء  تســريب  الزيانــي:  هشــام 
األردن

اإلفراج عن علي البنعلي »مؤقت«.. وقضايا »تزوير« تنتظره

نشــطاء أردنيــون يطلقــون عريضــة تديــن إرســال »الــدرك« إلــى البحريــن: قــرار اتخــذ علــى موائــد الملــوك وليــس 
لنــا يــد

المحافظة: اعتقال 60 مواطنا بينهم 8 أطفال تزامنا مع »فورموال 1«

األميــن العــام التحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن ســيد ســلمان المحفــوظ: الحكومــة وثقــت بختمهــا »القائمــة 
الثانيــة« التــي تضــم 390 مفصــوال

»األصالة« تطالب بعقاب قاسي لمن فجروا فضيحة »الدرك األردني«

معتقلــو الــرأي بـــ الحــوض الجــاف«: االمتنــاع عــن المثــول أمــام المحاكــم وإضــراب عــن الطعــام ورســالة إلــى مقــرر 
لتعذيب ا

النيابــة  إلــى  تســريبات  أي  بإحالــة  المحليــة  البنــوك  يهــّدد  المركــزي  البحريــن  بنــك  مــن  تعميــم 
مــة لعا ا
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السجن 10 سنوات لمتهمين بصنع متفجرات من »روث األغنام«!

ــب  ــة تعذي ــاق الســيد هــادي الموســوي: 12 حال ــة الوف ــات وحقــوق األنســان فــي جمعي ــرة الحري مســؤول دائ
ــارس ــي م ــة 50 ف ــا وإصاب ــال 187 مواطن ــة واعتق و220 مداهم

وزارة العمــل تتملــص مــن »االتفاقيــة الثاثيــة«: 165 مفصــوال فقــط عليهــم ختمنــا.. والقائمــة األخــرى للمتابعــة 
فقط

»الــدرك  وثائــق  تســريبه  فــي  تشــتبه  شــخص  علــى  قبضــت  إنهــا  تقــول  الداخليــة 
» نــي د ر أل ا

الحبس سنتين و6 أشهر للمسؤول عن شبكة لؤلؤة أوال بتهمة إهانة الملك

نبيــل  مــن  المنامــة  علــى  أحــرص  نكــون  لــن  البحريــن:  فــي  التوطيــن  يرفضــون  الكويتيــون  البــدون 
رجــب

الداخلية تمنع تجمعا مقررا للمعارضة الجمعة بحجة تكرار المخالفات!

عــادل فليفــل يعلــن هجرتــه الثانيــة مــن البحريــن بعــد أنبــاء عــن تورطــه مــع مســتثمرين بحوالــي 15 مليــون 
دينــار!

الوفاء: 4 آالف معتقل رأي في البحرين
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ملك البحرين يوقع 10 اتفاقيات بين البحرين  وكازاخستان

الداخلية تقول إنها قبضت على المتورطين بتفجير »مبنى المخابرات«

للبحريــة  آالف   3 بينهــم  البحريــن  فــي  يعيشــون  أميركــي  آالف   8 كراجيســكي: 
يكيــة مر أل ا

وفــد مــن »المفوضيــة« زار ســجن جــو... والخواجــة وشــريف يدعونهــا لعــدم منــح الشــرعية لمؤسســات 
النظــام

خليل زينل: تسريب معلومات »الدرك األردني« يتعارض مع األخاق المهنية

داخليــا  البحريــن  لعمــال  ممثــا  الحــر«  »االتحــاد  بتســمية  يطالــب  المحمــود  عبداللطيــف 
جيــا ر خا و

الشيخ ميثم السلمان: السلطات صادرت 81.9 مترًا من مسجد مؤمن بالنويدرات

ــام  ــط للع ــرق األوس ــكري بالش ــاق العس ــادة اإلنف ــبة زي ــي نس ــة ف ــى دول ــي أعل ــن ثان ــكري: البحري ــر عس تقري
2013

للناتــج  نســبة  تتصدرهــا  والبحريــن   ..2013 فــي  دوالر  مليــار   172 الخليــج  دول  ديــون 
لمحلــي ا
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مقرهــا  فــي  التعذيــب  وجــود  تأكيــده  بعــد  الموســوي  هــادي  مــع  تحقــق  الجنائيــة  التحقيقــات 
ليــة لعد با

جوازات سفر خاصة ألعضاء المحاكم العسكرية والشئون القانونية

السلطة تمهل وكيل السيستاني آية الله النجاتي للخميس لمغادرة البحرين

ــادل الخبــرات مــع البحريــن تبــدأ 2015 وربــط جميــع دوائــر الخدمــة المدنيــة بيــن البلديــن  األردن: اتفاقيــة تب
ــا إلكتروني

الشيخ علي سلمان يعلن أن مسؤوال رفيعا وراء »ترحيل النجاتي«

الواقــع  محــاكاة  بطريقــة  الشــرطة  رجــال  لتدريــب  نموذجيــة  قريــة  الداخليــة:  وزيــر 
مــي ليو ا

بقــرار  زيارتــه  مــن  عائلتــه  ومنــع  العســكري...  فــي  حســين  عبدالوهــاب  االســامي  الوفــاء  تيــار  زعيــم 
أمنــي

الدوليــة«  و«العفــو  بقائــك...  ثمــن  ســتدفع  الدولــة:  أمــن  مــن  اتصــاال  يتلقــى  النجاتــي 
يــن تد

»الوفــاق«: النظــام يســتغل حاجــة »المشــيمع« و«عبدالوهــاب« و«المحفــوظ« و«ســهوان« إلــى العــاج لزيــادة 
معاناتهــم
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بمحــض  وطنــه  يغــادر  عاقــل  إنســان  يوجــد  ال  ألنــه  البحريــن  فــي  ســيبقى  إنــه  يقــول  »النجاتــي« 
ه ر اختيــا

الداخلية: إصابات متفرقة لثاثة من الدفاع المدني على شارع الجنبية

إصابتــه  نتيجــة  الدمــاغ  خايــا  فــي  كبيــر  تلــف  الغيبوبــة:  مــن  شــهرين  نحــو  بعــد  شــهيدا«  »العبــار 
بالشــوزن

استعدادات إلقامة استقبال حافل لنبيل رجب في 24 مايو بالمنامة

لاســتهاك  الحــوار  بشــأن  الرســمية  التصريحــات  والمعارضــة:  عالــي...  فــي  يتظاهــرون  اآلالف 
إلعامــي ا

استدعاء والد وشقيق رضا الغسرة بعد هروبه من سجن »جو« اليوم

استشهاد مواطنين في انفجار غربي المنامة

لجنــة  وتشــكيل  الغســرة  رضــا  فــرار  بعــد  »جــو«  ســجن  مديــر  بنقــل  الداخليــة  لوزيــر  قــرار 
تحقيــق

بـــ  وصفتــه  الــذي  المقشــع  حــادث  فــي  دولــي  بتحقيــق  تطالــب  المعارضــة  قــوى 
» مــض لغا ا «
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أنباء عن ضرب معتقلين في جو بعد هروب موقوفين

البعــث  حــزب  مــن  »اســتلهام  اإلجــراء  يعتبــر  الشــايجي  وعيســى  »األيــام«...  تقاضــي  رجــب  ســميرة 
المقبــور«

أخبار الخليج: المجلس النيابي الحالي قد يمدد لسنة إلعطاء فرصة للحوار

الداخلية تعلن القبض على رضا الغسرة وعدد من المطلوبين في منزل بسار

اآلالف شيعوا الشهيدين »المسجن« و«الخيج« وسط هتافات توعدت بالقصاص

ــن  ــة GF911 بعــد ضغــوط قاســية م ــى رحل ــن عل ــادر البحري ــي يغ ــل المرجــع السيســتاني الشــيخ النجات وكي
ــلطات الس

المعارضة تدعو لعدم اإلنجرار إلى العنف وتدين فعالية »انتفاضة األعراض«

األمن هدد »نجاتي« بتفجير يودي به وعائلته

»الداخلية« تقول إنها أبعدت نجاتي بعد إسقاط جنسيته
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قوات كوماندوز تقتحم سجن جو وتعتدي على معتقلين وسط تحليق مروحي

400 معتقل يضربون عن الطعام في سجن »جو«... وسقوط بعضهم

معالــم  إلخفــاء  هــو  العّبــار  وفــاة  شــهادة  بتســليم  الســلطات  مماطلــة  »الوفــاق«: 
يمــة لجر ا

لغايــة  للشــيعة  المســيئة  تغريداتــه  يحــذف  البحرينــي  الجيــش  باســم  الرســمي  الناطــق 
2 0 1 3

عــن  لحديثــه  نظاميــة  هيئــة  بإهانــة  اتهامــه  بعــد  الموســوي  عــن  تفــرج  النيابــة 
يــب لتعذ ا

مؤسســة  يتبــع  كونــه  العســكري  بالمستشــفى  العــاج  تلقــي  يرفــض  حســين  الوهــاب  عبــد  »الوفــاء«: 
ية عســكر

ضبــاط فــي »الحــوض الجــاف« يحــذرون المعتقليــن مــن تســبيب امتناعهــم حضــور المحاكمــة بـــ »عــدم عدالــة 
القضــاء«

غيــر  مــن  لكــن  نســمة...  ألــف   600 وصــل  البحرينييــن  عــدد  رســمية:  إحصائيــات 
لمجنســين ا

»الوفاق«: احتجاز جثة العبار لتسعة أيام ووثيقة وفاته غير قانوني وإنساني
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وتــم  وحدهــا  »الوفــاق«  مــع  للحــوار  ســلبي  بعــرض  تقــدم  الحكــم  ســلمان:  عبدالنبــي 
فضــه ر

»سجناء جو« يطالبون في بيان جديد بمحاسبة المتورطين في اعتداءات السجن

طارق الحسن يكشف عن الرواية الرسمية لحادث »إنفجار المقشع«

ســاعة  عنــه  اإلفــراج  تأخيــر  يمكــن  ال  »رجــب«:  لـــ  جديــدة  تهــم  توجيــه  يســتبعد  الجشــي  المحامــي 
واحــدة

المؤبد لـ 8 نشطاء بحرينيين متهمين بقتل شرطي!

»النيابة« تحقق مع 8 متهمين بتهريب رضا الغسرة

خطــاب  الرســمية  الصحافــة  فــي  وجــدت  شــقورة:  مــازن  الســامية  المفوضيــة  لجنــة  عضــو 
هيــة ا كر

قطيعة »األصالة« و»المنبر« ستتواصل في انتخابات 2014

والتزييــف  التزويــر  بتهــم  البنعلــي  علــي  يواجهــون  التجــارة  ووزارة  مواطنيــن   7
لتقليــد ا و

27
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ــق االعتــداءات علــى مســجد »صعصــة«.. والرميحــي ردًا علــى رئيــس »الجعفريــة«: أهالــي جــو وعســكر 
ّ
فيديــو يوث

ــوا إرهابيين ليس

خطــاب  ووقــف  البحريــن  فــي  اإلنســان  حقــوق  ملــف  لمعالجــة  الســامية«:  »المفوضيــة 
هيــة ا لكر ا

تحــت  لوضعهــم  تمهيــدا  »الســلمانية«  بـ والســائقين  المســعفين  مــع  مقابــات  تجــري  »الداخليــة« 
تها ســيطر

معلومــات  لمــن يفشــي  7 ســنوات  الوثائــق«:  »تســريب  حــول  »الشــورى«  قــرار  علــى  »النــواب« يصــادق 
ســرية

السجن 5 سنوات لنفيسة العصفور وريحانة الموسوي

»تصنيع متفجرات« وتبرءة آخر هارب السجن المؤبد لمتهم بـ

»الــدرك  ورواتــب  أســماء  كشــف  تســريب  قضيــة  فــي  التحقيقــات  إنهــاء  العامــة:  النيابــة 
نــي« د ألر ا

متهمو«تفجيــر الديــه« يؤكــدون تعرضهــم للتعذيــب الوحشــي والتحــرش الجنســي فــي أولــى جلســات 
محاكمتهــم

الشرطة البريطانية تعتقل بحرينيين اثنين وتتهمهما بتشجيع اإلرهاب!

النيابة العامة ترفض السماح ألسرة مصاب »تفجير المقشع« برؤيته

28
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30
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وفــي مايــو/ أيــار 2014، الشــهر الحــادي والخمســن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، جــاء اإلعــان 
عــن إطــاق رساح الناشــط الحقوقــي البــارز رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان، نبيــل رجــب، بعــد قضائــه 

ســنتن يف الســجن بســبب تغريــدات يف “تويــر”، ليضــخ جرعــة أمــل يف ســاحة املعارضــة التــي أنهكــت بفعــل 

الرضبــات األمنيــة املتاحقــة. وشــكل خروجــه الــذي ابتــدأه بزيــارة رمزيــة إىل عائلــة الشــهيد عبدالعزيــز العبــار، 

إضافــة إىل مــا يتمتــع بــه مــن نفــوذ وشــبكة واســعة مــن العاقــات بناهــا عــى مــدى ســنوات مــع كثــر مــن 

مراكــز التأثــر الدوليــة والعاملــن يف “امليديــا”، مناســبة إلعــادة وضــع احتجاجــات البحريــن عــى أجنــدة اإلعــام 

العاملــي.

الحكومــة بدورهــا أعــادت تحريــك أجهــزة العاقــات العامــة التابعــة لهــا للحصــول عــى حصــة تخــدم سياســاتها 

ــا الفاتيــكان  ــا ولقــاء باب عــى جــدول التغطيــات اإلعاميــة. وجــاءت زيــارة امللــك البحرينــي إىل لنــدن وإيطالي

لخدمــة هــذا الغــرض. الزيــارة التــي جــاءت عــى رأس وفــد ضخــم مؤلــف مــن 100 شــخصية مل تتــم مــن دون 

منغصــات. فقــد أدت الضغــوط التــي قامــت بهــا منظّــامت دوليــة إىل انســحاب األمــر “أنــدرو” الــذي كان مــن 

املقــرر مشــاركته يف مؤمتــر “هــذه هــي البحريــن” الــذي أقيــم يف لنــدن عــى هامــش زيــارة امللــك. 

ــة بإدانــة حكومــة  وبفعــل الضغــط أيضــاً، ونظــام املتابعــة للنشــطاء يف الخــارج، فقــد قضــت محكمــة بريطاني

كامــرون لـ”إخفائهــا معلومــات حــول تصديــر برامــج تجســس إلكرونيــة إىل البحريــن”. فيــام أصــدرت املحكمــة 

العليــا الريطانيــة يف لنــدن بيانــاً قالــت فيــه إنهــا “ســتنظر مــا إذا مــا كان نجــل امللــك البحرينــي نــارص بــن حمــد 

املتهــم بقضايــا تعذيــب يتمتــع بالحصانــة الدبلوماســية أم ال”. 

ــة  ــامل عــى مســتوى حري ــا ألســوأ 10 دول يف الع ــن ضمــن قامئته ــدوم هــاوس” البحري ــة “فري وأدرجــت منظم

ــة. الصحاف

النشــاط الــدؤوب لــكل مــن املعارضــة والحكومــة يف العمــل عــى الجبهــة الخارجيــة، يقابلــه يف املقلــب اآلخــر، 

عــى الجبهــة الداخليــة، إســقاط عضويــة النائــب املنتخــب مبجلــس النــواب البحرينــي، أســامة مهنــا التميمــي، يف 

جلســة رسيــة للنــواب بإيعــاز مــن الحكومــة. فيــام كشــف املحامــي محمــد التاجــر بــأن ســامي مشــميع املتهــم يف 

قضيــة “تفجــر الديــه” قــد “تعــرض للتعذيــب بالكهربــاء واالعتــداء الجنــي وفقــد الســمع و5 أســنان”.

العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً أحــداث شــهر مايــو/ أيــار 2014: اإلعــان عــن بــدء إنشــاء مركــز 

قيــادة البحريــة الريطانيــة الجديــد يف البحريــن. منظمــة العفــو الدوليــة تصــدر تقريــرا عــن زيارتهــا البحريــن 

أحــداث ووقائــع شــهر مايــو 2014:
نبيــل رجــب يتنشــق هــواء الحريــة فــي بيــت الشــهيد »العبــار«..
و«مهنــا« خــارج القبــة البرلمانيــة لقولــه ال فــي وجــه مــن قالــوا نعم
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وتدعــو مجلــس حقــوق اإلنســان إىل معالجــة أوضاعهــا بقــوة. الديــن العــام للبحريــن يرتفــع إىل 5.1 مليــارات 

بنســبة 32 %. الحكومــة توافــق عــى إلغــاء املجلــس البلــدي املنتخــب للعاصمــة املنامــة وإحــال مجلــس معــن 

ــام يــي  ــار 2014. في ــو/ أي ــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر ماي ــة إىل العدي ــه.  إضاف مكان

التفاصيــل:



6767676767676767

أحداث ووقائع شهر مايو 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

تحرك نيابي إلسقاط عضوية النائب “مهنا”

بإرجاعهــم  يطالبــون  والمفصولــون  العماليــة...  للوحــدة  تدعــو  مايــو”   1 “مســيرة 
لهــم عما أل

“العبــوات  لمواجهــة  بمعــدات  البحريــن  زّودت  الخليــج  دول  تريبيــون”:  “وورلــد 
” لمحليــة ا

الفاضل: إجراءات قانونية ضد المتورطين بأعمال قتالية خارج البحرين

فريدوم هاوس: البحرين من أسوأ 10 دول في العالم على مستوى حرية الصحافة

ضــد  التمييــز  لنفــي  رســمية  مهمــة  فــي  لبريطانيــا  الجعفريــة  األوقــاف  مــن  وفــد 
لشــيعة ا

المعارضة تقول إن آخر لقاء جمعها بالنظام يناير الماضي

ــد الســمع و5  ــداء الجنســي وفق ــاء واالعت ــب بالكهرب ــد التاجــر: ســامي مشــميع تعــرض للتعذي ــي محم المحام
أســنان

لـــ4  جلــس علــى زجاجــة وصعــق بالكهربــاء 
ُ
المحامــي محمــد التاجــر: رضــا مشــيمع ُعــّري مــن مابســه وأ

ــام أي

1

2

3

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15567.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15601.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15601.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15601.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15587.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15587.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15607.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15595.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15595.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15618.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15618.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15600.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15635.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15635.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15635.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15638.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15638.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15638.html
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بعــد أيــام مــن صــدور تقريــر دولــي أكــد اســتمرار التمييــز ضــد الشــيعة: البحريــن تســتضيف مؤتمــرا لحــوار 
الحضــارات رغــم فشــلها فــي إطــاق حــوار داخلــي

الداخلية تستعين بهيئة فرنسية لمساعدتها على إدارة قسم اإلسعاف!

1.7 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا في 2013

تأجيل قضية تسريب أسماء “الدرك األردني” للمرافعة 15 نوفمبر

100 شــخصية ترافــق الملــك فــي أكبــر حملــة عاقــات خارجيــة: يــزور بريطانيــا وإيطاليــا ويلتقــي بابــا الفاتيــكان 
ودور كبيــر لألوقــاف الجعفريــة

»حرق صهريج« في دمستان السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بـ

وفد من منظمة العفو الدولية في البحرين للقاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين

وليد جنباط يرى في تقرير بسيوني وثيقة أساس للتسوية في البحرين

الشــيعة  فيهــا  يشــكو  التــي  المنامــة  مــن  »الكراهيــة«  يديــن  الحضــارات  حــوار 
د ضطهــا ال ا

3

4

5

7

6

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15644.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15644.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15669.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15657.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15657.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15711.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15711.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15660.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15660.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15660.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15715.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15715.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15664.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15727.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15763.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15763.html
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“المعارضة” تطلب من بان كي مون حماية البحرينيين من االضطهاد الطائفي

مصروفات النواب 9.4 مليون دينار في 2013

5 سنوات لمتهمين بالهروب من حافلة للشرطة... و1200 دينار تعويض!

أبريــل  خــال  مواطنــا   170 بحــق  الصــادرة  السياســية  األحــكام  مجمــوع  عامــا   1750 مــن  أكثــر 
2 0 1 4

المحكمــة العليــا البريطانيــة فــي لنــدن ســتقرر فــي أكتوبــر 2014 إذا مــا كان ناصــر بــن حمــد المتهــم بقضايــا 
تعذيــب يتمتــع بالحصانــة الدبلوماســية أم ال.

“األوقاف الجعفرية” تجيز إزالة القبور بعد 30 سنة من الوفاة

سميرة رجب: سننشىء 5 قنوات تلفزيونية وإذاعتين

بقتــل  متهميــن  علــى  بالمؤبــد  تحكــم  الجنائيــة”  “الكبــرى  “اعترافاتهــم”..  إلــى  اســتنادا 
ي لظفيــر ا

السجن سنة لبحرينية بتهمة »ضرب وسب شرطيات«

7

9
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15765.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15803.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15803.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15787.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15787.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15809.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15809.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15809.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15838.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15838.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15838.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15810.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15810.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15800.html
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محكمــة بريطانيــة تديــن حكومــة كاميــرون إلخفائهــا معلومــات حــول تصديــر برامــج تجســس إلكترونيــة إلــى 
البحريــن

النظام البحريني يحظر تطبيق “أصداء” التابع لـ”الوفاق”

بدء إنشاء مركز قيادة البحرية البريطانية الجديد في البحرين

بعــدم  وطالبتهــا  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعدة  التقــت  إنهــا  تقــول  »الفاتــح«  جمعيــات 
» خــل لتد ا «

جامعة البحرين تمنع عودة 3 موظفين مفصولين

قبــل يــوم مــن إنطــاق حملــة عاقــات عامــة حكوميــة فــي لنــدن... البحريــن تشــكل “لجنــة لمناهضــة 
الكراهيــة”

لــن  و2  قرارهــم  يحســموا  لــم  و20  المقبلــة..  لانتخابــات  الترشــح  يعتزمــون  نائبــا   17
ا شــحو يتر

المعارضــة  بيــن  سياســية  صفقــة  ال  للتكهنــات:  حــدا  يضــع  ســلمان  علــي  الشــيخ 
م لنظــا ا و

ســبب  حــول  الروايــات  وتضــارب  غامــض  بحــادث  ســترة  فــي  فيصــل  علــي  الشــاب  وفــاة 
تــه مو
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الملك ينشىء »اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني«

حتــى  بالكفــاح  وعهــد  الثــورة...  عاصمــة  فــي  فيصــل  علــي  للشــهيد  غاضــب  تشــييع 
يــة لنها ا

هــي  “هــذه  الترويجــي  لنــدن  مؤتمــر  مــن  ينســحب  أنــدرو  األميــر  دوليــة:  مــات 
ّ
منظ مــن  بعــد ضغــوط 

البحريــن”!

مــن  جامعــي  آالف   10 فيــه  يشــكو  وقــت  فــي  مصرييــن  معلميــن   805 تطلــب  البحريــن 
لــة لبطا ا

إضافة عقوبة الغرامة إلى الحبس لمستخدم »القنابل الوهمية«

سميرة رجب: ال تسوية مع المعارضة

“الوفاق” تتحدث عن عملية تجنيس واسعة اليوم األحد

34 ألف متقاعد في البحرين ربعهم من الشباب

تركي البنعلي يعلن مقتل بحريني منتٍم إلى »داعش« في سوريا
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»تشريعية النواب« توصي بإسقاط عضوية مهنا رغم وجوده في المستشفى

ــرار مــن مجلــس حقــوق اإلنســان يديــن  ــى اســتصادر ق ــة الســامية« عل ــة تحــث »المفوضي 20 منظمــة حقوقي
ــن ــاكات بالبحري االنته

ــة  ــى معالج ــان إل ــوق اإلنس ــس حق ــو مجل ــن وتدع ــا البحري ــن زيارته ــرا ع ــدر تقري ــة تص ــو الدولي ــة العف منظم
ــوة! ــا بق أوضاعه

فــي شــبه  أكبــر كنيســة  ببنــاء  الفاتيــكان  بابــا  البحريــن يعــد  ملــك  للشــيعة...  بعــد هــدم 38 مســجدا 
الجزيــرة

»تفجير الديه« وأحدهم يؤكد تعرضه للتعذيب متهمون ينفون صلتهم بـ

استشهاد السيد محمود السيد حسن في ختام فاتحة الشهيد علي فيصل

»النواب« يسقط عضوية مهنا بأغلبية 31 صوتا في جلسة سرية

»محاولة قتل شرطة« وبراءة متهم السجن 15 سنة لـ5 متهمين بـ

اإلفراج عن الكفيف علي سعد بعد عام من الحبس االحتياطي
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»فاينانشال تايمز«: 185 معارضا بحرينيا طلبوا اللجوء في بريطانيا منذ 2011

أصغر معتقل في البحرين يكتب رسالة لبان كي مون: مشتاق لمقاعد الدراسة

كنيســة  أكبــر  ببنــاء  وعــوده  بعــد  أرثوذكســية  كنيســة  لبنــاء  كبيــرا  عقــارا  يقــدم  البحريــن  ملــك 
ليكيــة ثو كا

معارضيــن  بحــق  صــدرت  التــي  السياســية  األحــكام  مجمــوع  ســنة   236 الســجن  الوفــاق: 
م ليــو ا

»مراعــاة  الهويــة  وتوثيــق  اإلنترنــت  مقاهــي  فــي  كاميــرات  تثبيــت  تعتــزم  الحكومــة 
» مــن لأل

المعتقــل مــع رضــا الغســرة حســين البنــاء يبــدأ إضرابــا عــن الطعــام احتجاجــا علــى “وحشــية التعامــل 
معــه”

نبيل رجب حرًا بعد عامين من السجن

6 أشهر لعلي البنعلي في ثاني قضية احتيال و500 دينار لوقف التنفيذ

مخالفــة  »جماعــة  قضيــة  فــي  لمتهــم  والمؤبــد  متهميــن  لـــ4  ســنوات   10 الســجن 
» ن نــو للقا
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»تفجير سيارة« في البديع السجن 15 عاما لـ6 متهمين بـ

بالمرفــأ  ســيارة  »تفجيــر  قضيــة  فــي  لخامــس  ســنوات  و10  متهميــن  لـــ4  المؤبــد  الســجن 
» لــي لما ا

الدين العام للبحرين يرتفع إلى 5.1 مليارات دوالر في الربع األول 2014

»تفجير في بوري« السجن 15 سنة لـ4 متهمين بـ

اعتصام للمعارضة أمام بيت األمم المتحدة: البحرين مقبرة حقوق اإلنسان

مــن  منعــه  مــع  خليفــة  آل  صقــر  بــن  محمــد  “منرفزهــم”  حســاب  صاحــب  عــن  اإلفــراج 
لســفر ا

المحاكــم  لمقاطعــة  المعتقليــن  وأهالــي  محاميــن  مــع  مشــاورات  رجــب:  نبيــل 
ينيــة لبحر ا

بتقريــر  تطالــب  المتحــدة  لألمــم  عريضــة  تدشــين  الجمعيــات  يناشــد  رجــب  نبيــل 
لمصيــر ا

للعمــل  لدفعهــم  شــبانا  يســتدعي  الجنائيــة«  »التحقيقــات  فــي   »99 »مكتــب 
يــن كُمخبر
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نظــاٌم  البحرينــي...  القضــاء  فاضــح:  دولــي  تقريــر  فــي  ووتــش”  رايتــس  “هيومــن 
! للظلــم

“الداخلية” تمنع تجمع المعارضة المقرر في سار غدا الجمعة

تظاهرات في المنامة ومناطق عدة وإصابات بليغة بالشوزن

السجن 15عاما لـ5 متهمين و3 أعوام لـ2 بتهمة »تفجير أسطوانة غاز

الحكومة توافق علي الغاء المجلس البلدي المنتخب في العاصمة المنامة

لمغــادرة  ويدعــوه  االســتهجان  بصيحــات  الكونجــرس  مــن  وفــدا  يواجــه  البحرينــي  البرلمــان 
د لبــا ا

 3 لـــ  الموســوي  ريحانــة  حكــم  وتخفيــف  االئتــاف”  “قضيــة  فــي  المتهميــن  أحــكام  تأييــد 
ت ا ســنو

المعارضة تعلن مقاطعتها لانتخابات النيابية والبلدية المقبلة

الدين العام ارتفع %32 والحكومة نفذت %56 فقط من مشاريعها في 2013
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ــت  ــر/ شــباط، تبن ــدء احتجاجــات 14 فراي ــاين والخمســن مــن ب ــران 2014، الشــهر الث ــو/ حزي وفــي يوني
الــدول األعضــاء يف مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة بجنيــف إصــدار إدانة بحــق حكومــة البحريني 

الســتمرار انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وجــاء يف البيــان الــذي وقعــت عليــه 47 دولــة يف املجلــس بينهــا الواليــات 

املتحــدة وبريطانيــا إن “البحريــن مل تنّفــذ بعــد توصيــات لجنــة تقــي الحقائــق )لجنــة بســيوين(، وال توصيــات 

االســتعراض الــدوري الشــامل ملجلــس حقــوق اإلنســان يف العــام 2012”. 

ــه  ــت ل ــه، كان ــن عبارات ــر م ــف الكث ــا لتخفي ــت بريطاني ــويرا وتدخل ــاً س ــه فعلي ــت صياغت ــذي تول ــان ال البي

ــاد  ــة باالتح ــة واألمني ــة الخارجي ــا للسياس ــة العلي ــم املمثل ــدث باس ــان، املتح ــكل م ــن ماي ــد أعل ــه. فق تداعيات

األورويب، عــن تأجيــل اجتــامع وزاري ســنوي كان مقــررا بــن التكتــل األورويب ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة. فيــام كشــف مستشــار ملــك البحريــن نبيــل الحمــر بــأن “إلغــاء االجتــامع جــاء احتجاجــا عــى البيــان 

ــن”. ــا دول االتحــاد األورويب ضــد البحري ــة بينه ــه 47 دول ــذي وقعت ال

الجهــد الغــريب املنصــب عــى نقــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف البحريــن الــذي يتعــرض النتقــادات دامئــة مــن 

قبــل نشــطاء املعارضــة؛ إذ يعترونــه محــدوداً وغــر مؤثــر، قوبــل يف الصحافــة الحكوميــة باعتبــاره “مؤامــرة”. 

وأدى نــر تقريــر يف صحيفــة حكوميــة عــن برامــج “ميبــي” يف البحريــن املمولــة مــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة 

ــيلة  ــكل وس ــذي يش ــباط ال ــر/ ش ــات 14 فراي ــي” يف احتجاج ــدور األجنب ــول “ال ــة ح ــم القدمي ــاء املزاع إىل إحي

الهــروب املفضلــة للحكومــة يف مواجهــة االســتحقاقات الداخليــة. وتــرأس امللــك جلســة للحكومــة يف هــذا الســياق 

دعــا خالهــا إىل “التحقيــق يف وثائــق أمركيــة تضمنــت مخططــا لتغيــر نظــام الحكــم”. 

ــام  ــر نظ ــو لتغي ــات تدع ــاده ألي مخطط ــم ب ــي دع ــاس كراجيس ــابق توم ــريك الس ــفر األم ــى الس ــام نف وبين

ــام  ــائل اإلع ــة ووس ــات الدول ــن مؤسس ــد م ــن أن العدي ــة، ع ــفارة األمركي ــفت الس ــن، كش ــم يف البحري الحك

ــل  ــن قب ــا م ــدار فعلي ــي ت ــة الت ــن البحريني ــة الصحفي ــا جمعي ــي” بينه ــج “ميب ــن برام ــة اســتفادت م الحكومي

ــر.  ــل الحم ــي نبي ــوان املل ــار الدي مستش

ــات  ــة التطلع ــة إىل معالج ــة البحريني ــاً “الحكوم ــدن داعي ــو باي ــريك ج ــس األم ــب الرئي ــد رصح نائ ــدوره فق ب

ــن”. ــع البحريني ــة لجمي املروع

ــص  ــواب يقل ــس الن ــران 2014: مجل ــو/ حزي ــات األخــرى تصــدرت أيضــاً أحــداث شــهر يوني ــن امللف ــد م العدي

صاحياتــه ويقــر رشط موافقــة ثلثــي أعضائــه قبــل اســتجواب أي وزيــر. مجلــس النــواب يقــر قانونــا يقــي بإلغاء 

مجلــس بلــدي العاصمــة املُنتخــب. مجلــس النــواب مينــح الحكومــة صاحيــات واســعة إلســقاط الجنســية. أملانيــا 

تدعــو الســلطة إىل خطــوات لتعزيــز الثقــة واإلفــراج عــن املعتقلــن السياســين. إضافــة إىل العديــد مــن امللفــات 

األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر يونيــو/ حزيــران 2014. فيــام يــي التفاصيــل:

أحــداث ووقائع شــهر يونيو 2014:
البحريــن.. والملــك يهــرع إلــى مجلــس  إدانــة  47 دولــة توقــع علــى 
غلــط فهمتــم  وكراجيســكي:  »ميبــي«..  وثيقــة  نشــر  بعــد  الــوزراء 
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مــع  المشــترك  الحقوقــي  البرنامــج  لتنفيــذ  شــرط  المعتقليــن  ســراح  إطــاق  فنيــش:  فــرج 
يــن لبحر ا

مجلس النواب يقر قانونا يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة الُمنتخب

االنتخابات البرلمانية البحرينية منتصف شهر نوفمبر رغم مقاطعة المعارضة

ــه  ــه لقرابت ــد وظف ــام ق ــن عبدالس ــدرات كان عبدالرحم ــب المخ ــورى« لتهري ــه بـــ »الش ــتغل عمل ــس يس مجّن
لــه

نبيل رجب يحذر أهالي المنامة من مصير مشابه لفلسطينيي القدس

عهدية أحمد تطعن في انتخابات “الصحافيين” وتتحدث عن عمليات تزوير

السجن 315 عاما لـ21 شابا من بلدة الدراز

أي  اســتجواب  قبــل  أعضائــه  ثلثــي  موافقــة  شــرط  ويقــر  صاحياتــه  يقلــص  النــواب  مجلــس 
وزيــر

فــي  الشــروع  علــى  البحريــن  لحــث  ودعتــه  البريطانيــة  الخارجيــة  فــي  مســؤوال  التقــت  المعارضــة 
ت ضــا و مفا
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16355.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16355.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16420.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16373.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16424.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16424.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16397.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16425.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16400.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16400.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16426.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16426.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16442.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16442.html
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فــي  شــيعي  وزراء  رئيــس  مــع  التعايــش  علــى  بــاده  قــدرة  أكــد  ســعودي  مســؤول  “كارنيجــي”: 
يــن لبحر ا

رموز معارضون يدعون من داخل السجن لعدم التفريط بوحدة المعارضة

حــل  فــي  الشــروع  يرفــض  النظــام  األوروبيــة:  المفوضيــة  مكتــب  مديــر  تلتقــي  المعارضــة 
ســي سيا

نائــب رئيــس اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى مشــروع “قضــاة المســتقبل”: نقــص فــي عــدد القضــاة البحرينييــن 
وعــدم ســرعة فــي حســم القضايــا

حبــس صاحــب حســاب “منرفزهــم” بعــد اعترافــه بــإدارة حســابات “أحفــاد عمــر” و”الرقيــب” و”أحفــاد 
الوليــد”

قوات النظام تستهدف جامع عالي بعبوات الغاز وتحطم إحدى نوافذه

أردوغان يتمنى مشاركة جميع البحرينيين في االنتخابات النيابية المقبلة

سحب الجنسية عمن يتخلى عن إقامته في البحرين 5 سنوات

»النيابة العامة«: 21 شكوى إساءة المعاملة في مايو ضد الشرطة
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16456.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16456.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16501.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16472.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16472.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16512.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16512.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16478.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16478.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16514.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16497.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16519.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16519.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16530.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16530.html
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عــن  “الخارجيــن  ب  وصفهــا  المواطنيــن  مــن  فئــة  بتهميــش  يقــر  ســلمان  بــن  خليفــة 
” ع جمــا إل ا

فــي  الســامية  للمفوضيــة  الصاحيــات  كامــل  دائــم  مكتــب  إلقامــة  األوروبــي:  االتحــاد 
يــن لبحر ا

والــد الشــهيد العبــار يكشــف عــن تقريــر فــي النيابــة يثبــت وفــاة ابنــه بالرصــاص... والنيابــة ترفــض تســليمه 
نســخة منــه

بيان من 46 دولة يدين انتهاكات حقوق االنسان في البحرين

الشــخصي  االنتقــام  بدافــع  اليــوم  بحرينيــة  محكمــة  إلــى  التميمــي  أســامة  تســتدعي  »النيابــة« 
ســي لسيا ا و

االتفــاق  تنفيــذ  تلكــؤ  النقابات«..بعــد  »اتحــاد  فــي  مفصــوال  لـــ137  حاشــد  أول  اجتمــاع 
ثــي لثا ا

ــورة 14  ــد ث ــن بع ــي البحري ــت ف ــتخدمي اإلنترن ــداد مس ــي أع ــة ف ــزة هائل ــي: قف ــك الدول ــن البن ــاءات م إحص
ــر فبراي

مــن  وحرمانــه  مقابــة  فــي  منزلــه  مــن  ســهوان  يوســف  البحريــن  منتخــب  العــب  اعتقــال 
ت نــا متحا ال ا

ــذ التخويــن وتعزيــز الوحــدة  أكثــر مــن 50 شــخصية مــن انتمــاءات مختلفــة توقــع »ميثــاق شــرف« يدعــو لنب
الوطنيــة
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16535.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16535.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16565.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16565.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16538.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16538.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16569.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16569.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16542.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16542.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16574.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16574.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16574.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16556.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16556.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16556.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16593.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16593.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16594.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16594.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16594.html
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الحريــة  فــي  العراقييــن  إرادة  علــى  للتغطيــة  اســم  “داعــش”  البحرينيــة:  الحكومــة  باســم  المتحدثــة 
والكرامــة

فواز آل خليفة: فريق عمل خليجي بدأ مراقبة وسائل التواصل االجتماعي

قاسم يطالب الوفاق بعدم التوقيع على اتفاق دون الرجوع للشعب

الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة العراق فورا

الحكومة أوقفت التوظيف في القطاع العام بزعم ضعف الميزانية

“رايتس ووتش” في جنيف: القمع ياحق البحرينيين

108 طالبا موقوفا ومحكوما يؤدون االمتحانات النهائية

النظــام  معالجــة  رفضــوا  كبــار  خليجييــن  مســؤولين  مــع  اتصــاالت  عــن  يكشــف  ســلمان  علــي  الشــيخ 
لألزمــة

البحريــن  فــي  النظــام  بتغييــر  تتعلــق  أميركيــة  وثيقــة  تــدرس  “الداخليــة” 
ية د لســعو ا و
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16600.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16600.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16610.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16602.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16625.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16611.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16626.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16603.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16603.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16629.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16629.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16630.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16630.html
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ل  تمــوِّ شــخصية   131 ضمــن  الشــيخ  وعــادل  المناعــي  شــوقي  البحرينيــان  الداعيتــان 
» عــش ا د «

نائب سلفي بحريني: لدعم الثورة في العراق ضد المشروع “الصفوي”

رئيس المجلس العلمائي يشكو في جنيف استمرار االنتهاكات ضد الشيعة

شــبهة فســاد إداري بمشــروع حظائــر قالــي: منــح موقــع حكومــي لمنتفعيــن مــن دون وجــود رســوم علــى األرض 
أو رســوم تأجيــر

الحكوميــة  واإلصاحــات  كمواطنيــن...  يعاملــون  ال  البحريــن  فــي  الشــيعة  بســيوني: 
ة أ مجــز

نظــام  لتغييــر  “مخططــا  تضمنــت  أميركيــة  وثائــق  فــي  للتحقيــق  ويوجــه  الحكومــة  يتــرأس  الملــك 
الحكــم”

أحمــد  المعتقــل  للمصــور  الصحافــة”  “حريــة  جائــزة  يمنــح  األميركــي”  الصحافــة  “نــادي 
ن ا حميــد

رئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق: ثــورات الربيــع العربــي “بينهــا البحريــن” كانــت ســتحصل حتــى دون إســقاط 
ــين صدام حس

التعليــم  مؤسســات  رئاســة  مــن  البحريــن«  ومصالــح  بســمعة  »أضــر  متهــم  أي  يمنــع  قــرار 
لــي لعا ا
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البحرين تدعو دبلوماسييها لمغادرة العراق

الـــ  بيــان  علــى  احتجاجــا  والبحريــن:  التعــاون...  ومجلــس  األوروبــي  االتحــاد  بيــن  اجتمــاع  تأجيــل 
4 7

النظام يمنع افتتاح مسجد للشيعة كان قد هدمه في فترة الطواريء

السجن 1713 عاما مجموع األحكام السياسية في مايو

مبــادرة »ميبــي MEPI” األمريكيــة مولــت برامــج لجمعيــة الصحفييــن البحرينيــة التــي تســتحوذ عليهــا “شــئون 
اإلعــام” و”األيــام” و”الوطــن” و”البــاد”

اإلفراج عن “منرفزهم” وشريكه

السفير األميركي ينفي دعم باده مخططا لتغيير نظام الحكم في البحرين

اعتقال شاب بحريني من المطار واتهامه بادارة حساب المغرد “تكروز”

»النواب« يمنح الحكومة صاحيات واسعة إلسقاط الجنسية
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دول  مــن  ومزاحمــة  سياســية،  قاقــل  معضلــة....  فــي  البحريــن  اقتصــاد  رويتــرز: 
! لخليــج ا

“عصيان الشهيد” يشعل ساحات التظاهر والنظام يستخدم القوة

فــي  للقتــال  مــدارس  طــاب  بينهــم  بحرينييــن  تجنيــد  تحــاول  المحــّرق  فــي  متطرفــة  مجموعــة 
لعــراق ا

حظر قبول البعثات من دول أخرى بدون موافقة مسبقة

ملك البحرين يشيد بجماعة اإلخوان المسلمون في باده

منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب بقرارات تحت البند 10 ضد البحرين

حســاب  بــإدارة  االعتــراف  علــى  إلجبــاره  مواطــن  تعذيــب  يحضــر  النفيعــي  الطبيــب 
” ز و تكــر “

الديــن  وتقليــص  االقتصــاد  هيكلــة  إعــادة  إلــى  البحريــن  يدعــو  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
م لعــا ا

علــى  ســيطرتها  بعــد  الطبيــة  للتخصصــات  بعثــات  عــن  تعلــن  البحريــن«  دفــاع  »قــوة 
ت لمستشــفيا ا
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اإلدارة األميركية: البحرين تحت المراقبة في جرائم االتجار بالبشر

النــواب  لمجلســي  الثالــث  التشــريعي  للفصــل  الرابــع  االنعقــاد  دور  بفــض  ملكــي  أمــر 
ى ر لشــو ا و

فــي  األحــداث  وراء  إرهابيــة”  “جماعــات  تغــذي  خارجيــة  تدخــات  جنيــف:  فــي  الحســن  طــارق 
يــن لبحر ا

رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء يقــول إنــه يســعى لقضــاء “غيــر سياســي” بعــد انتقــادات منظمــة 
دوليــة

الجنــاة  بإفــات  انتهــت  البحريــن  فــي  عديــدة  جرائــم  القانــون:  خــارج  القتــل  لحــاالت  األممــي  الفريــق 
لحقيقييــن ا

ملك البحرين يضع مزيدا من القيود على حق الوصول للمعلومات

“الصليب األحمر” زارت 33 مرة 16 مركز احتجاز في البحرين خال العام 2013

»النيابة« تضيف متهَمْين في قضية »تفجير الديه«

فندق »كمبنسكي« سيغادر البحرين: السياسية أثرت على السياحة
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االتحاد األوروبي يقول إنه يراقب أوضاع حقوق اإلنسان في البحرين

617 مليون دينار ديون مستحقة على البحرين في يونيو

ملك البحرين يدعو للمشاركة في االنتخابات المقبلة رغم مقاطعة المعارضة

ظــل  فــي  بالمســاواة  الشــيعة  ينعــم  لــم  مــا  تســتقر  لــن  البحريــن  إنســتتيوت«:  إنتربرايــز  »أميــركان 
القانــون

فصل 41 من أئمة المساجد من كادر »الجعفرية« وتوجه لفصل آخرين قريبا

نائب الرئيس االميركي يبحث وملك البحرين تداعيات األزمة في العراق

مجلس الشوريطلق وزارة العدل لمصادرة األموال من الجمعيات الخيرية

محكمة بحرينية تبريء القيادي خليل المرزوق من تهم “اإلرهاب”

لجميــع  المشــروعة  التطلعــات  معالجــة  إلــى  البحرينيــة  الحكومــة  يدعــو  بايــدن 
ينييــن لبحر ا
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86

قرار ملكي بإحالة إلغاء بلدي العاصمة إلى المحكمة الدستورية

الحــوار  عبــر  البحريــن  فــي  الصعوبــات  حــل  المــرزوق:  بتبرئــة  يرحــب  األوروبــي  االتحــاد 
ء لبنــا ا

أميركا ترحب بتبرئة المرزوق وتدعو التفاق وحكومة شاملة

ف 400 عامل ليس بينهم شيعي
ِّ
»بابكو» توظ

 38 حبســه  تجــدد  و”النيابــة”  تويتــر  تطبيــق  يحــوي  ال  “تكــروز”  حســاب  بــإدارة  المتهــم  هاتــف 
يومــا

والنصيريــة  واإلســماعيلية  الشــيعية  الطائفــة  ــر 
ّ
يكف كتابــا  ع 

ّ
يــوز البحرينــي  الجيــش 

ز و ر لــد ا و

الفيحانــي يتحــدث عــن تعديــل مرتقــب للدوائــر االنتخابيــة.. وكاظــم: خطــوة إللقــاء الكــرة فــي ملعــب 
المعارضــة

توصيــات  تطبــق  لــم  والســلطة  البحريــن...  فــي  مســتمر  التعذيــب  مانديــز:  خــوان  األممــي  المقــرر 
ني بســيو

وزير الداخلية: نحن في مرحلة تضميد الجراح وال أحد يريد تكرار سيناريو العراق
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أحداث ووقائع شهر يونيو 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014 ملك البحرين يدعو إلجراءات تحسبا لتطورات العراق

ولي العهد يعلن عن إحالة 17 شبهة فساد إلى النيابة العامة

مستشــارة األمــن القومــي األمريكيــة: تبرئــة المــرزوق أمــر مشــّجع... والمــرزوق: شــكرا، مســتعدون لعمليــة 
سياســية شــاملة

انتخــاب المعتقــل ناجــي فتيــل رئيســا لجمعيــة شــباب حقــوق االنســان والمســقطي أصبــح مستشــارًا لمنظمــة 
دولية

“الجعفرية” تنهي خدمات 42 إماما ومؤذنا

المعتقليــن  عــن  واإلفــراج  الثقــة  لتعزيــز  خطــوات  إلــى  الســلطة  تدعــو  ألمانيــا 
ســيين لسيا ا

أمين عام “التظلمات”: 242 شكوى في 10 أشهر ضد منتسبي “الداخلية”

المحكمــة  إخــال  علــى  احتجاجــا  الديــه«  »تفجيــر  مــن  الدفــاع  هيئــة  انســحاب 
قهــا بحقو

س نفــس الكتــاب الــذي تدرســه “داعــش” فــي المناطــق التــي تحتلهــا  بشــار الحــادي: “األوقــاف الســنية” تــدرِّ
بالعــراق والشــام

تركــي البنعلــي معلقــا علــى تنصيــب داعــش “للبغــدادي” خليفــة للمســلمين: “لــم تــك تصلــح إال لــه ولــم يــك 
يصلــح إال لهــا”
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وفــي يوليــو/ متــوز 2014، الشــهر الثالــث والخمســن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، تصــّدر طــرد 
البحريــن ملســاعد وزيــر الخارجيــة األمريــي تومــاس ماليونســي رداً عــى لقــاء جمعــه بقيــادات املعارضــة واجهــة 

األحــداث فيــام اعتــر ذلــك أســوأ أزمــة دبلوماســية متــر عــى البلديــن.

وردت وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــى لســان جنيفــر بســايك بــأن “مالينوســي موجــود يف البحريــن وهــو بــاق”. 

وأعقــب ذلــك بيــان صــادر عــن اإلدارة األمركيــة اعتــرت فيــه اإلجــراء “انتهــاكا للروتــوكات الدبلوماســية وال 

يتفــق مــع الراكــة القويــة بــن البلديــن”. وأوضــح البيــان الســبب الحقيقــي وراء طــرد مالينوســي، وهــو “طلــب 

ــراد  ــع األف ــة م ــه الخاص ــرض يف كل اجتامعات ــة ليح ــن وزارة الخارجي ــل م ــا ممث ــون له ــن أن يك ــة البحري حكوم

والجامعــات مبــا يف ذلــك تلــك التــي عقــدت يف الســفارة االمريكيــة”.

وقالــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة إنهــا “اســتدعت القائــم باألعــامل البحرينــي يف واشــنطن “. كــام ذكــرت بأنهــا 

ــرت  ــام اعت ــرد”. في ــدرس ال ــا “ت ــه إىل أنه ــت نفس ــرة يف الوق ــفارة”، مش ــدى الس ــاج ل ــم احتج ــت بتقدي “قام

الســفارة األمريكيــة يف بيــان بــأن “مزاعــم البحريــن ودول الخليــج حــول مالينوســي خاطئــة متامــا”.

ــأن “قــرار طــرده موجــه لتقويــض الحــوار”. ويف  ــه عــن البحريــن ب ــه بعــد رحيل ورصح األخــر يف أول تعليــق ل

إطــار أزمــة مالينوســي أيضــاً، فقــد اســتدعت الســلطات األمنيــة للتحقيــق كا مــن أمــن عــام جمعيــة “الوفــاق” 

الوطنــي اإلســامية الشــيخ عــي ســلامن ومعاونــه خليــل املــرزوق. وأعلنــت “الوفــاق” يف بيــان بــأن التحقيــق 

ــة  ــت النياب ــام وجه ــة”. ك ــي واألوضــاع يف املنطق ــة األمري ــر الخارجي ــاء مبســاعد وزي ــز حــول “اللق ــام ترك معه

العامــة لهــام تهمــة “االتصــال بحكومــة أجنبيــة”.

ودخــل الكونغــرس األمريــي عــى خــط األزمــة بدعوتــه ملــك البحريــن “إىل احــرام التزاماتــه بالصلــح والحــوار 

عــر الرحيــب بعــودة مالينوســي”.

ــعيد  ــب س ــال الطبي ــوز 2014: اعتق ــو/ مت ــهر يولي ــداث ش ــاً أح ــدرت أيض ــرى تص ــات األخ ــن امللف ــد م العدي

ســامهيجي لتنفيــذ حكــم بســجنه ســنة. وزارة الداخليــة تعلــن مقتــل أحــد عنارصهــا يف تفجــر مبنطقــة العكــر. 

نــواب بريطانيــون يطالبــون بادهــم بوضــع البحريــن عــى قامئــة الــدول املثــرة للقلــق. أليســر بــرت يطالــب 

بريطانيــا بتشــجيع الحكومــة واملعارضــة يف البحريــن عــى التعــاون. وزارة العــدل تنــذر جمعيــة “وعــد” بــرضورة 

شــطب أمينهــا العــام املعتقــل مــن ســجات الجمعيــة. صحيفــة “البــاد” تقــدم اعتذارهــا للطائفــة الشــيعية بعــد 

نرهــا تقريــراً مســيئاً لإلمــام الثــاين عــر لــدى الشــيعة.

 إضافة إىل العديد من امللفات األخرى تصدرت أيضاً كشاف شهر يوليو/ متوز 2014. فيام يي التفاصيل:

أحــداث ووقائع شــهر يوليو 2014:
»مالينوســكي« طريــدًا بعــد رفضــه وجــود »محــَرم« فــي لقاءاتــه الداخليــة.. 
ووزارة العــدل تنــذر »وعــد«: اشــطبوا أمينكــم العــام أو ُتشــطبوا 
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أحداث ووقائع شهر يوليو 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

اعتقال الطبيب سعيد سماهيجي لتنفيذ حكم بسجنه سنة

المحكمة الدستورية: منع األجانب من السياقة غير دستوري

ــد وفــاة الشــهيد بإطــاق نــار... 
ّ
والــد الشــهيد العبــار لـ”مــرآة البحريــن”: اســتلمنا تقريــر النيابــة العامــة الــذي يؤك

وســنقّرر موعــد التشــييع الحقــا

السجن 10 سنوات للناشط أحمد األصمخ يرفع مجموع األحكام ضده إلى 97 سنة

مريم الخواجة تعلن استقالتها من العمل في مركز البحرين لحقوق اإلنسان

ميزانية الدولة لألمن تفوق مليار دوالر

ــحين 
َّ

المرش لحمايــة  أمنيــة  وإجــراءات  لانتخابــات...  األمنيــة  التحضيــرات  بــدء  الحســن:  طــارق 
خبيــن لنا ا و

رفض الطعن في قضية »التخابر مع إيران« وسجن متهم 10 سنوات وتغريمه

نائبــة فــي البرلمــان األوروبــي توّجــه ســؤاال لكاثريــن آشــتون حــول خطــط االتحــاد األوروبــي بخصــوص 
البحريــن
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http://bmirror.ddns.net/news/17032.html
http://bmirror.ddns.net/news/17070.html
http://bmirror.ddns.net/news/17041.html
http://bmirror.ddns.net/news/17041.html
http://bmirror.ddns.net/news/17067.html
http://bmirror.ddns.net/news/17067.html
http://bmirror.ddns.net/news/17053.html
http://bmirror.ddns.net/news/17081.html
http://bmirror.ddns.net/news/17064.html
http://bmirror.ddns.net/news/17064.html
http://bmirror.ddns.net/news/17075.html
http://bmirror.ddns.net/news/17075.html
http://bmirror.ddns.net/news/17085.html
http://bmirror.ddns.net/news/17085.html
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الدفــاع  البحريــن ووزيــر  لوبــي حكومــة  بيــن  بعــد اجتمــاع  ديفيــد كاميــرون وحزبــه يواجهــون ضغوطــا 
البريطانــي

الداخلية تعلن مقتل أحد عناصرها في تفجير قالت إنه وقع في العكر

الداخلية تعلن عن تفجير في العكر

إلــى  إعادتهــا  وترفــض  الســلمان  جليلــة  راتــب  نصــف  بصــرف  تقضــي  المدنيــة  المحكمــة 
عملهــا

علــى  مواقفهــا  تبنــي  وال  االنتخابــات  إلــى  بالدعــوة  تنخــدع  ال  المعارضــة  قاســم: 
ت عبــا خز

واشنطن تدين تفجير العكر: المصالحة والحوار السبيل الوحيد للبحرينيين

“الداخلية” تستدعي عناصر قاتلت في سوريا والعراق وتمنعهم من السفر

وحدة التحقيق الخاصة: 7 شكاوى حول التعذيب في يونيو

بعد 80 يوما من استشهاده... تشييع الشهيد »العّبار« محمواًل على األكتاف
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http://bmirror.ddns.net/news/17087.html
http://bmirror.ddns.net/news/17087.html
http://bmirror.ddns.net/news/17109.html
http://bmirror.ddns.net/news/17110.html
http://bmirror.ddns.net/news/17114.html
http://bmirror.ddns.net/news/17114.html
http://bmirror.ddns.net/news/17100.html
http://bmirror.ddns.net/news/17100.html
http://bmirror.ddns.net/news/17123.html
http://bmirror.ddns.net/news/17109.html
http://bmirror.ddns.net/news/17127.html
http://bmirror.ddns.net/news/17127.html
http://bmirror.ddns.net/news/17133.html
http://bmirror.ddns.net/news/17133.html
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الشــيخ علــي ســلمان يكشــف: حتــى هــذه اللحظــة النقاشــات والحــوارات مــع النظــام ال تصــب فــي إنتــاج حــل 
حقيقــي

البحرين تطرد مساعد وزير الخارجية األمريكي

االنتخابــات  فــي  للمشــاركة  منهــا  وفــدًا  ويدعــو  الشــمالية  المحافظــة  مــن  التحــرك  يبــدأ  الملــك 
بيــة لنيا ا

أميركا تقول إن مساعد وزير خارجيتها باٍق في البحرين رغم طرده!

السعودية تمول إسكان المجّنسين .. بناء 1560 وحدة سكنية في »الجنوبية«

الحكومــة األمريكيــة فــي بيــان: مــا فعلتــه البحريــن انتهــاك للبروتوكــوالت الدبلوماســية وال يتفــق مــع الشــراكة 
لقوية ا

»لوبي« تجار يخوض االنتخابات ونعيمة البلوشي تترشح بدائرة الظهراني

السفارة األمريكية: مزاعم البحرين ودول الخليج حول مالينوسكي خاطئة تماما

لقائهمــا  مــن  يوميــن  بعــد  للتحقيــق  المــرزوق  وخليــل  ســلمان  علــي  الشــيخ  اســتدعاء 
ســكي لينو ما
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http://bmirror.ddns.net/news/17134.html
http://bmirror.ddns.net/news/17134.html
http://bmirror.ddns.net/news/17165.html
http://bmirror.ddns.net/news/17142.html
http://bmirror.ddns.net/news/17142.html
http://bmirror.ddns.net/news/17169.html
http://bmirror.ddns.net/news/17151.html
http://bmirror.ddns.net/news/17151.html
http://bmirror.ddns.net/news/17174.html
http://bmirror.ddns.net/news/17174.html
http://bmirror.ddns.net/news/17152.html
http://bmirror.ddns.net/news/17192.html
http://bmirror.ddns.net/news/17196.html
http://bmirror.ddns.net/news/17196.html
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أول تعليق لـ “مالينوسكي”: قرار طردي موجه لتقويض الحوار!

علــى  حظــرا  تشــمل  قــد  البحريــن  ضــد  تدابيــر  اتخــاذ  فــي  ينظــر  األمريكــي  الكونغــرس 
ت ا شــير لتأ ا

المثيــرة  الــدول  قائمــة  علــى  البحريــن  بوضــع  بادهــم  يطالبــون  بريطانيــون  نــواب 
للقلــق

استدعاء الشيخ علي سلمان وخليل المرزوق للتحقيق في النيابة

يونيو شهد 114 حالة اعتقال تعسفي

المحكمة الدستورية تؤيد إلغاء بلدي العاصمة

فــي  واألوضــاع  بـ”مالينوســكي”  لقائــه  حــول  تركــز  العــام  األميــن  مــع  التحقيــق  الوفــاق: 
لمنطقــة ا

الخارجية األمريكية: قّدمنا احتجاجا لدى سفارة البحرين، وال زلنا ندرس الرد

ــي  ــببين ف ــة” المتس ــئولي “الداخلي ــد مس ــوى ض ــع دع ــة لرف ــع واألدل ــا بالوقائ ــدون ملف ــهداء يع ــي الش أهال
ــم قتله
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http://bmirror.ddns.net/news/17199.html
http://bmirror.ddns.net/news/17223.html
http://bmirror.ddns.net/news/17223.html
http://bmirror.ddns.net/news/17198.html
http://bmirror.ddns.net/news/17198.html
http://bmirror.ddns.net/news/17224.html
http://bmirror.ddns.net/news/17200.html
http://bmirror.ddns.net/news/17200.html
http://bmirror.ddns.net/news/17227.html
http://bmirror.ddns.net/news/17216.html
http://bmirror.ddns.net/news/17216.html
http://bmirror.ddns.net/news/17231.html
http://bmirror.ddns.net/news/17237.html
http://bmirror.ddns.net/news/17237.html
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توجيه تهمة االتصال بحكومة أجنبية ألمين عام الوفاق ومساعده

أنباء عن تقسيم »الجنوبية« إلى 4 دوائر بداًل من 6 في التعديل الجديد للدوائر

باســتخدام  تــرد  النظــام  وقــوات  ســاحات...   7 تشــعل  المصيــر”  “تقريــر  اعتصامــات 
” ن ز لشــو ا “

سفن أمريكية تصل البحرين وسط توتر العاقات

ناجي العربي يستقيل من »تجمع الوحدة«

عقيد مخابرات بحريني سابق يتعدى على الشيخ عيسى قاسم ويتوعده

وزارة الخارجية األمريكية استدعت القائم باألعمال البحريني في واشنطن

البحريــن غيــر مســتعدة الجتماعــات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي ســبتمبر ممــا ســيعرضها لصــدور قــرار 
ــا ضده

نائب بريطاني يوجه سؤاال لوزير خارجية باده عن قضية الرموز 13 في البحرين
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http://bmirror.ddns.net/news/17250.html
http://bmirror.ddns.net/news/17278.html
http://bmirror.ddns.net/news/17278.html
http://bmirror.ddns.net/news/17255.html
http://bmirror.ddns.net/news/17255.html
http://bmirror.ddns.net/news/17255.html
http://bmirror.ddns.net/news/17285.html
http://bmirror.ddns.net/news/17259.html
http://bmirror.ddns.net/news/17289.html
http://bmirror.ddns.net/news/17272.html
http://bmirror.ddns.net/news/17300.html
http://bmirror.ddns.net/news/17300.html
http://bmirror.ddns.net/news/17305.html
http://bmirror.ddns.net/news/17305.html
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البحرين تقول إن االتصاالت جارية وأميركا بشأن مالينوسكي

لجنة خليجية للتواصل مع شركات التواصل االجتماعي للتضييق على الحريات

فــي  البحرينيــة  الحقوقيــة  الجماعــات  نشــاط  لتقييــد  سويســرا  علــى  ضغوطــا  يمارســون  العــرب 
جنيــف

وزير الخارجية األمريكي يعّبر عن قلقه من طرد مساعده من البحرين

مصيــر  أو  إقامــات  اســتخراج  إمــا  البحرينيــة:  جنســيتهم  للمســقطة  “الجــوازات” 
! تــي نجا

ولي العهد يتحدث عن تقدم في »الحوار«

طارق الحسن: أعددنا خطط طوارىء لمواجهة »اإلرهاب«

عشــرات مــن أفــراد الجاليتيــن الباكســتانية والســورية يتقاطــرون علــى “الجــوازات” إلنهــاء إجــراءات منحهــم 
الجنســية

النظام البحريني يمنع المعارضة من إقامة تجمع للتضامن مع غزة
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http://bmirror.ddns.net/news/17309.html
http://bmirror.ddns.net/news/17335.html
http://bmirror.ddns.net/news/17310.html
http://bmirror.ddns.net/news/17310.html
http://bmirror.ddns.net/news/17336.html
http://bmirror.ddns.net/news/17319.html
http://bmirror.ddns.net/news/17319.html
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إغاق مقر أكبر هيئة شيعية في البحرين

“المراكــز  إللغــاء  نيــة  وال  االنتخابــات  علــى  خارجيــة  لرقابــة  حاجــة  ال  واالفتــاء:  التشــريع  هيئــة  رئيــس 
العامــة”

ألمانيا تفرج عن الناشط البحريني عبداإلله الماحوزي

مــع  تضامــن  اعتصامــات  بإقامــة  فقــط  للحكومــة  المواليــة  للجمعيــات  تســمح  البحريــن 
ة غــز

ــوق  ــس حق ــن بمجل ــاج البحري ــن إزع ــف ع ــي تتوق ــة” ك ــن “الخواج ــراج ع ــارك اشــترطت اإلف الســاعاتي: الدنم
اإلنســان

البيت األبيض يرشح وليام روباك سفيرا ألمريكا بالبحرين

اشتراط موافقة وزير العدل والديوان الملكي لبناء دور العبادة

البحرين والمغرب يعززان تعاونهما ضد »اإلرهاب«

عودة 6 مفصولين فقط من أصل 50 في القطاع الحكومي
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فــي  بعضهــا  اســتخدم  هاتفيــة  شــرائح  ببيــع  التهامهــم  آســيويين   4 حبــس 
» ت ا تفجيــر «

وزارة العدل ترفع دعوى قضائية ضد “الوفاق” وتطلب إيقافها 3 أشهر

ــودة  ــب بع ــر الترحي ــوار عب ــح والح ــه بالصل ــرام التزامات ــى احت ــن عل ــك البحري ــث مل ــي يح ــرس األمريك الكونغ
مالينوســكي

كبــار رجــال الديــن الشــيعة بالبحريــن يعلنــون عــن تأســيس “اللقــاء العلمائــي” بعــد أيــام مــن إغــاق الســلطات 
للمجلــس العلمائــي

علــى  البحريــن  فــي  والمعارضــة  الحكومــة  بتشــجيع  بريطانيــا  يطالــب  بيــرت  أليســتر 
ن و لتعــا ا

الشيخ علي سلمان يكشف عن تلقي عرض بتشكيل حكومة 6/6/6

سفينة أميركية تحمل 1800 من »المارينز« األميركي تستقر في البحرين

وزارة العدل تنذر »وعد«: اشطبوا »شريف« أو نشطبكم

تجمــع  مــن  مؤسســيها  وبعــض  اإلنســان...  لحقــوق  “مًعــا”  لجمعيــة  الترخيــص 
ة حــد لو ا

19

20

21

22

http://bmirror.ddns.net/news/17418.html
http://bmirror.ddns.net/news/17418.html
http://bmirror.ddns.net/news/17418.html
http://bmirror.ddns.net/news/17438.html
http://bmirror.ddns.net/news/17438.html
http://bmirror.ddns.net/news/17424.html
http://bmirror.ddns.net/news/17424.html
http://bmirror.ddns.net/news/17464.html
http://bmirror.ddns.net/news/17464.html
http://bmirror.ddns.net/news/17426.html
http://bmirror.ddns.net/news/17426.html
http://bmirror.ddns.net/news/17467.html
http://bmirror.ddns.net/news/17467.html
http://bmirror.ddns.net/news/17429.html
http://bmirror.ddns.net/news/17429.html
http://bmirror.ddns.net/news/17482.html
http://bmirror.ddns.net/news/17477.html
http://bmirror.ddns.net/news/17477.html


9797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797

أحداث ووقائع شهر يوليو 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

سجن الرئيس التنفيذي السابق أللبا 16 شهرا بسبب الفساد

محلــه  بإغــاق  وتهديــدات  حــي  رصــاص  إلطــاق  ســيارته  تعــرض  يؤكــد  “مهنــا” 
ي ر لتجــا ا

قضية »تأسيس جماعة إرهابية«: السجن المؤبد لمتهم وبين 5 و15 سنة لـ4

ر المقال »الباد« تقيل طارق العامر وتتخذ إجراءات تأديبية بحق من مرَّ

ــؤ  ــن التنب ــه.. وال يمك ــوق ب ــر موث ــف غي ــا حلي ــن أنه بره
ُ
ــن ت ــي: البحري ــرس األمريك ــوري بالكونج ــو جمه عض

بمســتقبل عائلــة آل خليفــة

دعوتان قضائيتان من »العدل« لوقف نشاط »وعد« و»العدالة والتنمية« 3 أشهر

“النيابة” تستدعي عادل فليفل: تعدى على إحدى الملل وسب أحد المواطنين

صحيفة الباد تقدم اعتذارها للطائفة الشيعية عن “التقرير المسيء”

طارق الحسن: الوضع األمني في البحرين تحسن بسبب ردع السلطات!
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“رجب” عن توقيفه في مطار “هيثرو”: فتشونا وصورونا كمجرمين

النيابة العامة: القوانين البحرينية تسمي الشيعة “ملة”

البحرين تحيي يوم القدس العالمي... وتدعم صمود غزة

االســتثمار  أمــام  عائقــا  يمثــل  بالبحريــن  الفســاد  مــن  العالــي  المســتوى  األميركيــة:  الخارجيــة 
جنبــي أل ا

عدد المصورين المعتقلين يرتفع إلى 6

الكهربــاء  دعــم  خطــط  النظرفــي  إعــادة  إمكانيــة  إلــى  يلّمــح  الكهربــاء  شــئون  وزيــر 
ء لمــا ا و

تشــكيل  فــي  المحاصصــة  علــى  الســلطة  مواقــة  تنفــي  الحكومــة  باســم  المتحدثــة 
مــة لحكو ا

79 وفدا شعبيا يتضامن مع الوفاق في وجه هجوم وزارة العدل

مصــر  لمفتــي  زيــارة  علــى  العتراضهــم  اإلســامي”  “األعلــى  فــي  “اإلخــوان”  ممثلــي  تقلــص  البحريــن 
الســابق
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محاصصــة  ألنهــا  ورفضناهــا  »الوفــاق«  لـ الســلطة  »مراســيل«  علــى  اطلعــت  المعارضــة 
ئفيــة طا

»جمعية الصحافيين« تدافع عن طارق العامر رغم إساءته لمقدسات الشيعة

البحريــن  الشــيعة فــي  الســنوي: االنتهــاكات بحــق  “اللجنــة األمريكيــة لحريــة األديــان” فــي تقريرهــا 
مســتمرة

قرار بشأن تنظيم آلية التعيين في المناصب العليا في الجهاز الحكومي

بريطانيا تفرج عن البحريني عيسى العالي المعتقل منذ 5 أشهر

البحرين سادسة عريبا في هجرة االستثمارات
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البحرين ترد بعد رفع علم “داعش” في أكبر مسجد: نراقب المتعاطفين!

مــع  الحــوار  مــن  للحــد  المنطقــة  اضطرابــات  تســتغل  البحريــن  إن  تقــول  هــاوس  فريــدوم 
ضــة ر لمعا ا

اإلمارات تمنع الصحافي أحمد رضي من دخول أراضيها وتعيده صباح اليوم

ســفر  جــواز  علــى  ذهبيــة  بميداليــة  الفائــزة  عداءتهــا  حصــول  فــي  تحقــق  كينيــا 
ينــي بحر

باإلفــراج  تطالــب  حقوقيــة  منظمــات  و6  اإلعــام«  حريــة  »جائــزة  يحصــد  حميــدان  أحمــد  المصــور 
عنــه
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وفــي أغســطس/ آب 2014، الشــهر الرابــع والخمســن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، تصــدر ملف 
التجنيــس الســيايس أجنــدة نقاشــات الــرأي العــام بإعــان املعارضــة أن الســلطات جنســت خــال عــرة أعــوام 

95 ألــف أجنبــي بنســبة 17 % إىل عــدد الســكان. وجــاءت دعــوة أمــن عــام “الوفــاق” الشــيخ عــي ســلامن إىل 

“زيــادة اإلنجــاب ملواجهــة مــروع التجنيــس” لتطلــق موجــة مــن الجــدل يف صفــوف املعارضــن واملوالــن عــى 

الســواء بــن مؤيــد ومعــارض. وقــد رفــض أمــن عــام جمعيــة املنــر الدميقراطــي “التقدمــي” عبدالنبــي ســلامن 

الدعــوة، معتــراً أنهــا “ليســت حــاً”. فيــام عــّر رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان نبيــل رجــب عــن دعمــه 

القــوي للخطــوة؛ إذ رّصح “نكبــة التجنيــس جعلــت منهــا رضوريــة للحفــاظ عــى نســيج البــاد وكيانــه”. 

ــام  ــط! وشــكل قي ــن... يف قطــر فق ــس؛ ولك ــى التجني ــة رأي “معــرض” أيضــاً ع ــة البحريني ــدى الحكوم وكان ل

قطــر بتجنيــس عوائــل بحرينيــة ســنية أحــد عناويــن األزمــة الخليجيــة. فقــد دعــت البحريــن قطــر إىل “مراجعــة 

موقفهــا بشــأن تجنيــس بحرينيــن هنــاك”، معتــرة أن “العمليــة التــي تقــوم بهــا قطــر تؤثــر ســلبا عــى أمــن 

البحريــن”.

وقالــت وزارة الداخليــة البحرينيــة يف بيــان إن “الدوحــة تغــري بحرينيــن مبميــزات من أجــل القبول بتجنيســهم”. 

وقــد تكشــفت فصــول أثــرة حــول العوائــل التــي تــم منــح أقرادهــا الجنســية القطريــة والتــي عــرف مــن بينهــا 

“الجاهمــة” و”الســويدي” و”املهنــدي” و”الكــواري”، وجميعهــا عوائــل مقربــة مــن العائلــة الحاكمــة البحرينيــة. 

ومــن أبــرز الشــخصيات التــي عــرف عــن هجرتهــا مــن البحريــن وتجنســها بالجنســية القطريــة، النائــب البحرينــي 

ــة عــي  ــدي يف املحافظــة الجنوبي ــس البل ــدي، وعضــو املجل ــة” الســلفية حمــد املهن ــة “األصال الســابق عــن كتل

املهنــدي. 

وتوعــد الوكيــل املســاعد للشــئون القانونيــة بــوزارة الداخليــة الحاصلــن عــى الجنســية القطريــة بـ”تعريضهــم 

للماحقــة واملســاءلة القانونيــة”. واتهــم رئيــس الــوزراء البحرينــي خليفــة بن ســلامن آل خليفة قطر بـ”اســتهداف 

النســيح االجتامعــي للبحريــن عــر النيــل مــن الجبهــة الداخليــة”. فيــام وصفــت كاتبــة مــن العائلــة الحاكمــة، 

وهــي لولــوة آل خليفــة، القبائــل البحرينيــة املهاجــرة بأنها”حفنــة باعــت البحريــن مــن أجــل الدرهــم والدينــار”. 

وهــو األمــر الــذي أثــار ردود فعــل واســعة يف أوســاط النشــطاء الســنة.

أحــداث ووقائع شــهر أغســطس 2014:
وثائــق »غامــا« المســربة تكشــف تجســس المخابــرات علــى لجنــة بســيوني..
أنــا قطــري! الدوحــة: ســّجل  المهنــدي مــن  وحمــد 
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العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر أغســطس/ آب 2014: 18 خبــرا ومســئوال ســابقا يف 

واشــنطن يطالبــون ســوزان رايــس بــرد قــوي ورسيــع عــى طــرد مالينوســي مــن البحريــن. إســقاط الجنســية عــن 

7 محكومــن بقضايــا سياســية. وثائــق مربــة عــن رشكــة “غامــا” تظهــر قيــام املخابــرات البحرينيــة بالتجســس 

ــة “بســيوين”. 600 معتقــل يرضبــون عــن الطعــام يف ســجن الحــوض الجــاف. اعتقــال  عــى 2 مــن أعضــاء لجن

الناشــطة الحقوقيــة مريــم الخواجــة يف مطــار البحريــن ومصــادرة جوازهــا األوريب. إيقــاف القيــادي يف ائتــاف 

شــباب “الفاتــح” الســني يعقــوب الســليس 7 أيــام عــى ذمــة التحقيــق. إضافــة إىل العديــد مــن امللفــات األخــرى 

تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر أغســطس/ آب 2014. فيــام يــي التفاصيــل:
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وزارة التنمية البحرينية تحل جمعية للمصريين بعد هيمنة “اإلخوان” عليها

“الخارجيــة األمريكيــة”: معــدل البطالــة الحقيقــي بالبحريــن مــن 15 إلــى 20 فــي المئــة وليــس 4.8 كمــا تصــرح 
لحكومة ا

تصدير األسلحة لدول بينها البحرين يثير انتقادات داخل التشيك

الحكومة أنفقت نصف المارشال الخليجي البالغ 10 مليارات دوالر

بالصحافييــن  لإليقــاع  »خبيثــة«  برمجيــات  تســتخدم  البحريــن  كنديــة:  دراســة 
شــطين لنا ا و

بليون دوالر قيمة المشاريع العقارية المتعثرة في البحرين

18 خبيــرا ومســئوال ســابقا فــي واشــنطن يطالبــون ســوزان رايــس بــرد قــوي وســريع علــى طــرد مالينوســكي مــن 
البحريــن

الثــاث  رغباتهــم  إحــدى  توافــق  بعثــة  علــى  حصلــوا  شــيعة  متفوقيــن   108 مــن  فقــط   %  30
األولــى

وعد” تنفي استقالة أمينها العام المعتقل ابراهيم شريف

1

2

3

4

http://bmirror.ddns.net/news/17657.html
http://bmirror.ddns.net/news/17690.html
http://bmirror.ddns.net/news/17690.html
http://bmirror.ddns.net/news/17690.html
http://bmirror.ddns.net/news/17663.html
http://bmirror.ddns.net/news/17698.html
http://bmirror.ddns.net/news/17698.html
http://bmirror.ddns.net/news/17677.html
http://bmirror.ddns.net/news/17677.html
http://bmirror.ddns.net/news/17703.html
http://bmirror.ddns.net/news/17679.html
http://bmirror.ddns.net/news/17679.html
http://bmirror.ddns.net/news/17679.html
http://bmirror.ddns.net/news/17709.html
http://bmirror.ddns.net/news/17709.html
http://bmirror.ddns.net/news/17709.html
http://bmirror.ddns.net/news/17717.html


105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105 104105

أحداث ووقائع شهر أغسطس 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

أميــن عــام الوفــاق يطــرح عبــر “مــرآة البحريــن” خيــار اللجــوء لألمــم المتحــدة لحــل األزمــة... ويؤكــد االســتعداد 
إلغــاق الجمعيــة

898 حالة تزوير للجوازات في مطار البحرين والجسر بين 2008 و2012

ضابط مصري عمل لصالح المخابرات القطرية: البحرين ضبطت عنصر قطري!

البحرين: إسقاط الجنسية عن 7 محكومين بقضايا سياسية

العراقي إياد عاوي يتهم إيران بالتدخل في شؤون البحرين

يضــر  ذلــك  إن  وتقــول  بحرينييــن  تجنيــس  بشــأن  موقفهــا  لمراجعــة  قطــر  تدعــو  البحريــن 
منهــا بأ

الملك يصدر قانونا يتيح لوزير العمل تحديد االتحاد الذي يمثل العمال

“الداخلية” تعلن عن تفجير بالقرب من قصر الضيافة في القضيبية

“مشــيمع”  بينهــم  وحقوقييــن  سياســيين  علــى  يتجســس  البحرينــي  النظــام  باألســماء- 
” يف شــر ” و
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البحرين تتهم قطر بإغواء مواطنين لتغيير جنسيتهم

النائب مهنا يغادر البحرين ويعد بمقاضاة وزارة الداخلية بعد عودته

السلطات البحرينية تمنع “الهاشمي” و”المنسي” و”الحمد” من الخطابة

بوثائــق  البحرينيــة  الحكومــة  صلــة  علــى  دليــل  ال  واشــنطن:  فــي  البحرينــي  اإلعامــي  الملحــق 
” مــا “غا

مــن  ينطلــق  سياســي  لنظــام  مجــددا:  البحريــن  فــي  يتظاهــرون  اآلالف  عشــرات 
لشــعب ا

جسر رابع يربط بين المحرق والمنامة بدعم من المارشال الخليجي

عبــاس  فاضــل  قاتــل  وأحالــت  تعذيــب...  قضايــا  فــي  تحقــق  إنهــا  تقــول  النيابــة 
كمــة للمحا

“جمعية األصالة السلفية تكفر الكاتب عبدالله خليفة

النصب على شيختين من األسرة الحاكمة الكويتية بمشروع وهمي في البحرين
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قانــون  »مخالفــة  بتهمــة  القضــاء  إلــى  جنســياتهم  المســقطة  مــن  حالــة  رابــع  كريمــي  تيمــور  إحالــة 
الهجــرة«

روسيا تصدر صواريخ “الكورنيت” المضادة للدبابات إلى البحرين

ــر والجهــات الرســمية ال  ــة منــذ يناي المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان: 36 شــكوى احتجــاز وإســاءة معامل
تتعــاون معنــا

إحصائية: 1838 عاطل عن العمل في اختصاصات تربوية %91 منهم إناث

المخابــرات البحرينيــة تجّسســت علــى اثنيــن مــن أعضــاء لجنــة “بســيوني” بحســب مــا تظهــر وثائــق “غامــا” 
المســّربة

الضابط فهد الكوهجي يشرف على التعذيب ضد معتقلي »الحوض الجاف«

البحرين مهددة بالزوال من على الخارطة بحسب دراسات

ــية  ــى الجنس ــل عل ــدي يحص ــد المهن ــة” حم ــة “األصال ــس كتل ــب رئي ــويدي”.. نائ ــة” و”الس ــد “الجاهم بع
ــة القطري

المؤبد لـ 14 معارضا في البحرين
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اعتقال أمين سر أمل رضوان الموسوي بتهمة “مساعدة المحتاجين”!

تظاهرات في ذكرى استقال البحرين وانتشار كثيف لقوات النظام في المنامة

السعودية والبحرين توقفان مركبات بشعارات “داعش”

البحرين تتوعد المتجنسين في قطر ومحرضيهم باجراءات قانونية

بتوجيهــات  الشــيعية  المعارضــة  دوائــر  علــى  عينهــا  “الفاتــح”  جمعيــات 
” ن ا يــو لد ا “

عدد ضحايا »السكلر« يرتفع إلى 32 بوفاة الحمر.

رئيــس  ديــوان  فــي  للتظلمــات  إحداهمــا  ادارتيــن  باســتحداث  مرســوما  يصــدر  الملــك 
ء ا ر لــوز ا

قوات النظام تدهس مواطن في المعامير حالته خطرة

المعارضة تحشد اآلالف من أنصارها في ذكرى االستقال لكتابة دستور عقدي
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النظام البحريني يفوز بعضوية لجنة أممية معنية بشكاوى حقوق اإلنسان!

14 % من سواحل البحرين فقط للعامة

الزالق تعتصم احتجاجا على مصادرة ساحلها

معارضــة تدشــن حملــة ضــد التجنيــس السياســي .. تجنيــس 95 ألــف أجنبــي بنســبة 17 % إلــى عــدد 
الســكان

فــي  اإللكترونــي  التجســس  “حــرب  عــن  شــهير  أمريكــي  مهرجــان  فــي  مقترحــة  نقــاش  حلقــة 
” يــن لبحر ا

سوري من دير الزور ترك البحرين ليقاتل بجانب “داعش”

“الميدان”... صحيفة ورقية تتناول أخبار الساحة البحرينية يطلقها معارضون

أمين عام الوفاق يدعو البحرينيين لزيادة اإلنجاب لمواجهة مشروع التجنيس

“الداخلية” تعلن عن ضبط مدير بإحدى الهيئات الستامه رشوة 12 ألف دينار
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5 منظمات حقوقية تطلق حملة “أمير التعذيب” ضد ناصر بن حمد

قطر تجنس أقرباء وزير الديوان الملكي البحريني وتخترق المؤسسة العسكرية

احتســاب  دون   71% بزيــادة  مليــون   2.250 الســكان  عــدد   :2032 فــي  البحريــن 
لمجنســين ا

مسؤول بحريني: قطر واصلت تجنيس بحرينيين حتى أمس الثلثاء

باعــت  حفنــة  ب”  لقطــر  المهاجــرة  الســنية  القبائــل  تصــف  الحاكمــة  العائلــة  مــن  كاتبــة 
” طــن لو ا

تعذيب وتعرية المصور عمار عبدالرسول من أجل صورة صورها في مارس 2011

األمين العام للوفاق يدعو لمقاومة التجنيس “بكل ما في أيدينا”

جمعية المنبر االسامي تتبرأ من تيار االخوان المسلمين ومن قطر

أكثر من ملياري دينار كلفة طلبات المجنسين اإلسكانية
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وزير بحريني يحمل جوازا قطريا... والدوحة تنوي إقامة جزر محاذية لـ “حوار”

المتفجــرات  تعقــب  علــى  بوليســيا  كلبــا   20 لتدريــب  أميركيــة  أكاديميــة  مــع  عقــدًا  توقــع  البحريــن 
والقنابــل

البحرين ترفض السماح لنائب أمريكي بزيارة أراضيها

ــف  ــل 15 أل ــف وظيفــة جامعيــة بالقطــاع الخــاص مقاب ــى 43 أل إحصائيــات رســمية: األجانــب يســتحوذون عل
فقــط للبحرينييــن

بتمويــل  األمــن  مجلــس  اتهمــه  الــذي  العجمــي  حجــاج  حركــة  تســهل  البحريــن 
ب هــا ر إل ا

قائمــة أســماء الذيــن أعلنــوا والءهــم للملــك... 81 قبيلة وعائلــة بينها “الشوامســي” و”الدلهــان” و”الفيتحين” 
و”المطاريش”

إرجاء قضية شرطي يمني متهم بقتل فاضل عباس وإصابة صادق العصفور

الجبهــة  مــن  للنيــل  االجتماعــي  النســيح  باســتهداف  قطــر  يتهــم  البحرينــي  الــوزراء  رئيــس 
خليــة ا لد ا

الزنزانــات  وإغــاق  االتصــال  مــن  المعتقليــن  ومنــع  الجــاف”  “الحــوض  فــي  إغمــاء  حــاالت 
! عليهــم
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لبحرين تستجدي دول الجوار لتأمين الخدمات بعد ضغوط التجنيس

ألخبــار  وروجــوا  أمــواال  ســرقوا  ورســميين  وزارء  أســماء  منتحلــي  علــى  القبــض  »الداخليــة«: 
بــة ذ كا

الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

مفوضية السجناء: 991 محبوسا احتياطيا في سجن الحوض الجاف

وثيقة حديثة تظهر منح الملك مساحات شاسعة في البسيتين ألقربائه

600 معتقل يضربون عن الطعام في سجن الحوض الجاف

نزيهة سعيد تفوز بجائزة يوهان فيليب لحرية التعبير والصحافة

رئيــس الــوزراء يتوعــد بماحقــة النشــطاء علــى وســائل التواصــل: مــا كان باألمــس ممكنــا التغاضــي عنــه وفــق 
األولويــات انتهــى

بــن  خالــد  “إهانــة  بتهمــة  أيــام   7 اإلمــام  عبــد  نــادر  المــدون  بحبــس  تأمــر  العامــة  النيابــة 
” ليــد لو ا
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أحداث ووقائع شهر أغسطس 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

ــف الشــيعة يخــل  ــوا إن توظي ــي... وقال ــاد الطب ــر الحي ــة منعــوا مؤتم ــن آل خليف ــاط م ــة: ضب رئيــس األيرلندي
باألمــن

اعتقال زينب الخواجة واتهامها بـ “الدخول لمنطقة محظورة”

ــة مســيحية مــن الموصــل بينمــا يشــكو الشــيعة فــي بلــده مــن  ملــك البحريــن مســتعد الســتضافة 200 عائل
االضطهــاد

النظام البحريني يمنع تجمعا للمعارضة كان مقررا اليوم الجمعة

القانــون  علــى  تعديــات  البحريــن...  فــي  الطائفــي  بعنوان”التجنيــس  نــدوة  يقيــم  البحريــن  منتــدى 
والحقــوق”

البحرين تشتري صمت بريطانيا بعقود عمل لدبلوماسييها السابقين

لزيــارة  الماضــي  الشــهر  طردتــه  أمريكــي  لمســؤول  دعــوة  توجيــه  تنفــي  البحرينيــة  الخارجيــة 
لبــاد ا

»فرانس 24«: ناصر بن حمد »غير مرغوب به« في فرنسا

11 منظمة تدعو ملك البحرين لإلفراج عن المصور أحمد حميدان
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أحداث ووقائع شهر أغسطس 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

جوازهــا  ومصــادرة  البحريــن  مطــار  فــي  الخواجــة  مريــم  الحقوقيــة  الناشــطة  اعتقــال 
بــي ر و ال ا

“إهانة الملك” من بين التهم الموجهة إلى مريم الخواجة

»مدينة زايد« ل مشروعا إسكانيا في البحرين شبيه بـ اإلمارت تموِّ

إيقــاف القيــادي الســني فــي شــباب “الفاتــح” يعقــوب الســليس 7 أيــام علــى ذمــة التحقيــق واالفــراج عنــه 
بعــد يــوم

الطبيب زار “الخواجة” 17 مرة منذ إضرابه عن الطعام

لــوزارة  وتســنده  الجعفريــة  االوقــاف  مــن  التاريخــي  الخميــس  مســجد  تصــادر  الســلطات 
فــة لثقا ا

“النيابــة” تقــول إنهــا أمــرت بحبــس عــادل فليفــل الختاســه شــيكا بربــع مليــون دينــار وســب موظــف 
ــك بن

ــاف  ــس لألوق ــل مســجد الخمي ــو لتحوي ــوان الملكــي يصــف الشــيعة بـــ “المشــركين” ويدع ــر الدي نجــل وزي
ــنية! الس

الحكومــة تقــر إجــراءات لمراقبــة التبرعــات بمــا فيهــا التعليميــة للتضييــق علــى الشــيعة التــي تحرمهــم مــن 
البعثــات
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أحداث ووقائع شهر سبتمبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

وفــي ســبتمر/ أيلــول 2014، الشــهر الخامــس والخمســن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، تحّولــت 
“وثيقــة األعيــان” التــي أعلــن عنهــا ويل العهــد ســلامن بن حمــد آل خليفــة أثناء اســتقباله عــدداً من الشــخصيات 

ووجهــاء املجتمــع إىل مــادة للراشــق بــن مســئويل الحكومــة واملعارضة. 

ــي  ــان” والت ــم “األعي ــق عليه ــا 131 ممــن أطل ــع عليه ــي وق ــة الت ــر الوثيق ــد إىل تصوي ــوان ويل العه وســعى دي

تضمنــت خمســة بنــود ليــس بينهــا الحكومــة املنتخبــة والرملــان الكامــل الصاحيــات بأنهــا نتــاج توافــق للحوارات 

التــي متــت بــن “بــن جميــع األطــراف املشــاركة يف حــوار التوافــق الوطنــي”. وقــد ردت املعارضــة يف بيــان بأنهــا 

“مل تتوافــق مــع الحكــم يف أي مــن النقــاط التــي أثــرت يف الوثيقــة”. كــام نظمــت تظاهــرة ضخمــة شــارك فيهــا 

ــاط  ــة النق ــتامها ورق ــد اس ــك بع ــا إىل املل ــالة بعثته ــة رس ــرت املعارض ــوية. ون ــة التس ــا لوثيق ــا رفض 200 ألف

ــات 2014 ســيزيد مــن االنقســامات  ــي يف انتخاب ــدون إجــامع ســيايس وطن ــا “إن الذهــاب ب الخمــس جــاء فيه

ويكــرس األزمــات مــام يجعــل البحريــن عرضــة للتجاذبــات والتقلبــات اإلقليميــة”.

ــة إعــان الســلطات يف  ــن وقطــر عــى خلفي ــن البحري يف ســياق آخــر، فقــد ارتفــع مــؤرش الراشــق اإلعامــي ب

املنامــة عــن اعتقــال املواطــن صــاح محمــد الجاهمــة لحصولــه عــى الجنســية القطريــة واتهامــه بـ”التحريــض 

عــى كراهيــة النظــام بدعوتــه عائلــة الجاهمــة للهجــرة إىل قطــر”. وتداعــت أفــرع قبيلــة الجاهمــة التــي تعتــر 

حليفــة تاريخيــاً للعوائــل الحاكمــة يف الخليــج للــرد هــذا اإلجــراء. ورفــع “جاهمــة الكويــت” رســالة إىل العائلــة 

املالكــة البحرينيــة جــاء فيهــا “ابننــا صــاح انتقــل للعيــش يف قطــر كــام انتقــل آل خليفــة للعيــش يف البحريــن”. 

وأفــرج عــن الجاهمــة بعــد أســبوع إثــر تقدميــه اعتــذارا تعهــد فيــه بعــدم التنــازل عــن الجنســية البحرينيــة. 

وجــاء الــرد القطــري يف تريــح عــى لســان مديــر عــام األمــن العــام بــوزارة الداخليــة القطريــة ســعد بــن جاســم 

الخليفــة قائــاً إن “دولــة قطــر تلتــزم تطبيــق قوانينهــا مــع مــن هــم مــن ذوي األصــول القطريــة أســوة مبــا تتبعــه 

كافــة دول مجلــس التعــاون يف هــذا الشــأن”.

العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر ســبتمر/ أيلــول 2014: وزارة الداخليــة تعلــن عــن 

ــراج عــن  ــة الدمنــاريك يناقــش مــع الســعودية اإلف ــر الخارجي ــط التحــق بـــ “داعــش”. وزي ــاء خدمــات ضاب إنه

الحقوقــي عبدالهــادي الخواجــة إثــر إرضابــه عــن الطعــام. نبيــل رجــب يعــود مــن جولــة أوروبيــة اســتمرت حوايل 

الشــهرين. ســاح الطــران البحرينــي يشــارك يف قصــف مواقــع يف ســوريا والعــراق يف إطــار تحالــف أمــريك عــريب 

ضــد تنظيــم “داعــش”. الكويــت تعلــن عــن اتخــاذ إجــراءات ضــد النائــب يف مجلــس األمــة عبدالحميــد دشــتي 

بعــد تســلم مذكــرة احتجــاج مــن البحريــن.

 إضافة إىل العديد من امللفات األخرى تصدرت أيضاً كشاف شهر سبتمر/ أيلول 2014. فيام يي التفاصيل:

أحداث ووقائع شــهر ســبتمبر 2014:
ولــي العهــد يلتــف بـ«وثيقــة األعيــان« علــى حــوار حقيقــي مــع المعارضــة..

صــاح العتقــال  »الجاهمــة«  فــي  وفزعــة 
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ســحب االشــراف علــى مســجد الخميــس مــن االوقــاف الجعفريــة وولــي العهــد يدعــم تســليمه لــوزارة 
الثقافــة

لـــ  تبعيتــه  وتؤكــد  “المشــهد”...  بـــ  الخميــس  مســجد  تســمي  تاريخيــة  حكوميــة  وثيقــة 
” يــة لجعفر ا “

قلق أممي من حاالت االختفاء القسري في البحرين

تأجيل محاكمة “الوفاق” إلى 21 أكتوبر... وبيان للجمعية: لم نبلغ بالمحكمة

السلطات تفرج عن الناشط السني يعقوب السليس بعد يوم من اعتقاله

العاطليــن  آالف  وجــود  رغــم  المقبــل  األســبوع  مصــري  مــدرس   300 تطلــب  “البحريــن” 
! ينييــن لبحر ا

دعوى ضد وزير الداخلية من 8 بحرينيين تم إسقاط جنسياتهم بقرار منه

وزارة اإلعام تعّين الكاتب المسئ طارق العامر

“التحقيق الخاصة”: شكويان بالتعذيب في أغسطس و3 بإساءة المعاملة
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اإلمارات تمول مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بمبلغ 2.5 مليار دوالر

فــي  حســابه  وإغــاق  دينــار...  مليــون  مــن  أكثــر  الختاســه  مجــددا  فليفــل  عــادل  حبــس 
” يتــر تو “

ــي  ــه ف ــول: حيات ــي “الخواجــة” وتق ــع إضــراب الحقوق ــن م ــو ألوســع تضام ــة المعارضــة” تدع ــوى الثوري “الق
خطــر

ملك البحرين يدعو لماحقة “مثيري االستياء” في مواقع التواصل االجتماعي

اإلعان عن مقتل 3 بحرينيين يقاتلون في صفوف “داعش”

البحرين تعلن عن إنهاء خدمات ضابط التحق بـ “داعش”

قطــر  تجنيــس  عــن  الحديــث  توســع  مــع  ماليــة  امتيــازات  األمنيــة  األجهــزة  يمنــح  الملــك 
لمنتســبيها

البحرين تستقبل معلمين سعوديين بعد إعانها استقدام 300 مصري

اإلفراج عن المعتقلة مريم سهوان بعد 3 أشهر من الحبس
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الشيخ عيسى قاسم يرفض تحويل مسجد الخميس لمعلم سياحي

دول الخليج تبحث إعداد قائمة سوداء موحدة للمبعدين

البحرين تعتقل مواطنا لحصوله على الجنسية القطرية

“المفوضية السامية” تدعو السلطات البحرينية إلطاق سراح مريم الخواجة

مــات دوليــة بخصــوص عبــد الهــادي الخواجــة ويعــد ببــذل كل الجهــود 
ّ
وزيــر الخارجيــة الدنماركــي يلتقــي منظ

لإلفــراج عنــه

معتقلو سجن “جو” يضربون عن الطعام تضامنا مع “الخواجة”

االعان عن انشاء جسر ثاٍن بين البحرين والسعودية

“جاهمــة الكويــت” يخاطبــون العائلــة المالكــة البحرينيــة: ابننــا “صــاح” انتقــل للعيــش فــي قطــر كمــا انتقــل 
“آل خليفــة” للعيــش فــي البحريــن

مليــون   13 تفــوق  قيمتهــا  القديــم  البــاد  فــي  ضخمــة  أرضــا  مبــارك  بــن  محمــد  يهــب  الملــك 
ر ال دو
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“الفدراليــة  تحفــظ  رغــم  البحريــن  فــي  اإلنســان  حقــوق  محكمــة  علــى  تصــادق  العربيــة  الجامعــة 
لدوليــة” ا

ــن  ــل صمتهــا ع ــا العــام الماضــي مقاب ــن بريطاني ــه اســترليني م ــون جني ــن اشــترت أســلحة بـــ 18 ملي البحري
االنتهــاكات

»بحريــن ووتــش« تحــذر النشــطاء مــن اســتخدام تطبيــق »Zello” للهواتــف الذكيــة: 15 مطلوبــا تمــت اإلطاحــة 
بهــم مــن خالــه

وزير الخارجية الدنماركي يناقش مع السعودية اإلفراج عن الخواجة

أول  فــي  البحريــن  ملــف  يتجاهــل  المتحــدة  االمــم  فــي  الجديــد  الســامي  المفــوض 
تــه با خطا

“أوامــر  لــي  وقالــوا  الخــاص  جــوازي  صــادروا  البحريــن  مطــار  مســئولو  مهنــا:  أســامة  النائــب 
” عليــا

شــكوى   17 بشــأن  علينــا  الــرد  رفضــت  المعنيــة  الجهــات  اإلنســان”:  لحقــوق  “الوطنيــة 
يــب لتعذ با

لمحاربــة  وعمــان  واإلمــارات  البحريــن  فــي  عســكرية  قواعــد  إلنشــاء  تخطــط  بريطانيــا  “التلغــراف”: 
“داعــش”

المرشــح لمنصــب الســفير األمريكــي: تســوية سياســية ناجحــة هــي مــا سيســمح للجمعيــات بالمشــاركة فــي 
االنتخابــات
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مجلــس  فــي  نائبــا  ويصبــح  النرويجــي...  العمــال  حــزب  فــي  مهمــا  منصبــا  يتقلــد  بحرينــي 
ســلو و أ

 3 خــال  معتقــًا  و149  أشــهر   8 خــال  مداهمــة   1534 مســتباحة..  البحرينييــن  منــازل 
شــهر أ

البحرين تنفق ٣2 مليونا لتحسين صورتها خارجيا

شخصيات وطنية من مكونات مختلفة تطلق “نداء الديمقراطية”

ملك البحرين يصدر قانونا يجيز التجسس على المراسات الخاصة

المنامة من جديد ضمن أبرز 10 مدن للخطيئة

1.7 مليار حجم التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا 2013

الجنســية  عــن  التنــازل  بعــدم  وتعهــدا  اعتــذارا  تقديمــه  بعــد  الجاهمــة  صــاح  عــن  اإلفــراج 
ينيــة لبحر ا

فضائــح الحكومــة البحرينيــة فــي تقريــر مشــترك لخبــراء األمــم المتحــدة: ســجل بــارز فــي التعذيــب وترهيــب 
للطائفــة الشــيعية بأكملهــا
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الخارجيــة النرويجيــة: اتصــال وثيــق مــع الســلطات الدانماركيــة لمتابعــة حالــة الحقوقــي عبدالهــادي الخواجــة 
وابنتــه مريــم

الســكانية  التركيبــة  تغييــر  تســتهدف  قطــر  البحرينــي:  الملــك  مستشــار  صحيفــة 
يــن للبحر

ديون البحرين األجنبية ترتفع إلى 6.2 مليار دوالر

حبس غادة جمشير النتقادها شقيق أحمد عطية الله

باســتمرار  الدوحــة  وتتهــم  القطريــة...  الجنســية  اكتســاب  قبــل  مســبق  إذن  ألخــذ  تدعــو  البحريــن 
لتجنيــس ا

البحرين اعتقلت أكثر من 7 آالف منذ مارس 2011

فــي  المتجنســين  علــى  عقوبــات  تنفيــذ  تبحــث  ســلمان  بــن  خليفــة  برئاســة  الحكومــة 
قطــر

ولي العهد يعلن عن إصاحات “سيتم عرض بعضها على البرلمان المقبل”

المعارضة ترد على ولي العهد: لم نتوافق على شيء
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الحقوقيــة  المنظمــات  مــع  “الموحــد”  للتعامــل  مشــروًعا  ســتتبنى  الخليــج  دول 
ليــة و لد ا

قطر ترد على البحرين: نطبق قوانيننا مع ذوي األصول القطرية

فــي  العاليــة  األجــور  ذات  الجديــدة  الوظائــف  مــن   %  95 علــى  اســتحوذوا  األجانــب  البحريــن: 
2 0 1 4

البحرين تفرج عن مريم الخواجة مع منعها من السفر

بتجنيــس  اســتمرت  حــال  فــي  معاكســة”  “إجــراءات  بـــ  قطــر  تتوعــد  البحرينيــة  الحكومــة 
ينييــن لبحر ا

200 ألف يتظاهرون في البحرين رفضا لوثيقة تسوية تقدم بها ولي العهد

كامــل  برلمــان  وال  منتخبــة  حكومــة  ال  الملكــي:  الديــوان  قدمهــا  التــي  الخمســة  البنــود 
ت حيــا لصا ا

و”الكهربــاء  و”اإلســكان”  لـ”األشــغال”  ذهبــت  الخليجــي  المارشــال  مــن  دينــار  مليــون   567
ء” لمــا ا و

باحثــة بريطانيــة فــي “تشــاتم هــاوس”: بيــان ولــي العهــد “وعــود” مرهونــة بمشــاركة المعارضــة فــي 
االنتخابــات
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أحداث ووقائع شهر سبتمبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

فــي  المشــاركة  وتوســيع  مرشــحين  الســتمالة  الديــوان  مــن  قريبــة  جديــدة  جمعيــة  عــن  اإلعــان 
ت بــا النتخا ا

الخواجة ينهي اضرابا عن الطعام استمر 30 يوما: لن يكون األخير

“حساســا  اعتبرتــه  التجنيــس  عــن  تقريــر  بســبب  كارلــو”  “مونتــي  راديــو  بمقاضــاة  تهــدد  البحريــن 
وخطيــرًا”

البحرين ترفض رسميا تنفيذ توصيات صادرة عن “جنيف”

إلســاءته  “البــاد”  مــن  إقالتــه  مــن  شــهرين  بعــد  كّتابهــا  إلــى  العامــر  طــارق  تضــم  “الوطــن” 
للشــيعة

موعد االنتخابات 22 نوفمبر وفتح باب الترشح 15 أكتوبر

ملك البحرين يلغي المحافظة الوسطى ضمن خطة لتعديل الدوائر االنتخابية

ســاح الطيــران البحرينــي يشــارك فــي قصــف مواقــع فــي ســوريا والعــراق فــي اطــار تحالــف اميركــي 
عربــي

الشيخ علي سلمان يعلن رفضه الدوائر االنتخابية الجديدة
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أحداث ووقائع شهر سبتمبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

رئيس الوزراء يحدد موعد االنتخابات البلدية والعاصمة با مجلس!

مقتل جهادي بحريني بالعراق في القصف الجوي على معسكرات “داعش”

الصحافي نادر المتروك يصل بيروت بعد احتجازه لساعات في مطار دبي

اعتقال الصحافي أحمد رضي فجرا من منزله في السنابس

إلــى عــدم  المعارضــة: المراســيم الثاثــة تمــس النظــام اإلداري للدولــة... واإلجــراءات المنفــردة ســتقود 
المشــاركة

العامــة”  و”المراكــز  تغييــر  عليهــا  طــرأ  قــد  االنتخابيــة  الدوائــر  مــن   80% العــدل:  وزيــر 
قيــة با

للملــك: إجــراء االنتخابــات دون توافــق ســيكّرس  المعارضــة  الجمعيــات  البحريــن” تنشــر رســالة  “مــرآة 
اإلقليميــة للتجاذبــات  البحريــن  ويعــّرض  االنقســامات 

منــدوب أمريــكا لألمــم المتحــدة يديــن بقــوة انتهــاكات حقــوق اإلنســان بالبحريــن.. والبريطانــي: لتنفيــذ 
توصيــات بعثــة المفوضيــة

مقعــدا   18-16 علــى  تصــارع  المعارضــة  دقيقــة:  دراســة  االنتخابيــة...  الدوائــر  تعديــل  بعــد 
فقــط
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أحداث ووقائع شهر سبتمبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

303 % معدل زيادة شراء البحرين أسلحة من بريطانيا

البحرين تتطلع إلى أن تتوقف قطر عن تجنيس مواطنيها

ائتاف 14 فبراير يعلن عن استفتاء شعبي ويعين سيدة لرئاسة اللجنة

الشيخ عيسى قاسم يقول إن االنتخابات المقبلة “ال يقدم عليها عاقل”

حكومة البحرين تطلب إجراءات من الكويت بحق النائب دشتي

يوليــو  طردتــه  قــد  كانــت  أمريكــي  لمســؤول  مســتجداتها  حــول  شــرحا  تقــدم  البحريــن 
ضــي لما ا

فــي  المصالحــة  تحقــق  أن  يمكــن  مصداقيــة  ذات  انتخابــات  أن  يــرى  األوروبــي  االتحــاد 
يــن لبحر ا

30 ألف مدمن مخدرات في البحرين

نبيل رجب يدعو قياديي المعارضة لـ”اجتماع عصف ذهني” في الخارج
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أحداث ووقائع شهر سبتمبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

اإلفراج عن أبو عمار المقابي المتهم بالتستر على الشيخ المقداد

ــم بـــ22  ــه للحك ــز قضيت ــة” وحج ــى مل ــدي عل ــة “التع ــة بتهم ــام المحكم ــول أم ــض المث ــل يرف ــادل فليف ع
أكتوبــر

النص الكامل لكلمات مقاتلي “داعش” البحرينيين الموجهة إلى سنة البحرين

15 أكتوبر الحكم في قضية الناشط نادر عبداإلمام

فــي  الدولــة”  “رمــوز  لنقدهــا  راتبهــا  وخصــم  أيــام   10 بـ”التربيــة”  موظفــة  إيقــاف 
” ب تســآ ا و “

2.8 مليار دوالر المساعدات المالية للبحرين في 4 سنوات

الكويت: إجراءات ضد المحامي “دشتي” بعد تسلم مذكرة احتجاج من البحرين

عبــر  ومتفجــرات  أســلحة  بـ”تهريــب  متهميــن   9 لـــ  الجنســية  وإســقاط  بالمؤبــد  أحــكام  البحريــن: 
” لبحــر ا

اإلفراج عن الصحافي أحمد رضي بكفالة مالية قدرها 200 دينار
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حياتــي  بقيــة  أقضــي  أن  وأريــد  النــاس  بيــن  عشــت  اليــوم:  البحريــن  إلــى  يعــود  رجــب  نبيــل 
معهــم

النائب الساعاتي يعلن عن تأسيس جمعية سياسية تابعة للديوان الملكي

وزير العدل: سنرصد المنابر الداعية للمقاطعة و”سنعاملها بحسم”

“الكبرى اإلدارية” تحكم بوقف نشاط “الوحدوي”
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

وفــي أكتوبــر/ تريــن األول 2014، الشــهر الســادس والخمســن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، 
مثــل إلغــاء املحكمــة العليــا يف بريطانيــا قــرار املدعــي العــام بحصانــة نجــل امللــك البحرينــي نــارص بــن حمــد آل 

خليفــة مــن التحقيــق يف ادعــاءات التعذيــب، مــادة دســمة لوســائل اإلعــام التــي أبــرزت الخــر وفتحــت بــاب 

التكهنــات بشــأن التداعيــات املحتملــة لهــذا القــرار. وقــرأ القــايض اللــورد جــون لــوز مــن نــص الحكــم الــذي 

توصــل إليــه مــع القــايض روس كرانســتون وقــال “نحــن نعلــن أن األمــر نــارص ليــس مــن حقــه الحصانــة”. وجــاء 

القــرار إثــر طعــن تقــدم بــه مواطــن بحرينــي حاصــل عــى اللجــوء الســيايس يف بريطانيــا أشــر إىل اســمه بالحرفــن 

“ف. ف”  والــذي كشــف عــن إنــه هــو نفســه تعــرض للتعذيــب عــى يــد نجــل امللــك.

وفيــام اســتقبل معارضــو الحكــم القــرار بالرحيــب  وعــدوه انتصــاراً ملســاعيهم يف ماحقــة نجــل امللــك يف الخــارج 

ردت الحكومــة يف بيــان رافضــة االتهامــات، معتــرة أنهــا “محاولــة إلســاءة اســتغال النظــام القانــوين الريطــاين 

ألهــدف مريضــة”. ولعــب الســفر الريطــاين، إيــان لينــزي، الــذي يتمتــع بعاقــات شــخصية قويــة مــع امللــك، 

ــرار،  ــارص، عشــية صــدور الق ــه بن ــأ لقائ ــا نب ــة عــى صفحاته ــرزت الصحــف الحكومي ــه. وأب ــة نجل دوراً يف طأمن

ــام حــاول نجــل  ــدن. ك ــا يف لن ــة العلي ــم املحكم ــه بحك ــدم اكراث ــه وإشــارة إىل ع ــف تداعيات ــة لتخفي يف محاول

 HMS امللــك أن يلعــب الــدور إيــاه متظاهــراً بالامبــاالة حــن زار بعــد أيــام ســفينة تابعــة للبحريــة الريطانيــة

 .BULWARK

وفيــام كانــت القضيــة تتفاعــل يف األوســاط جــاء اعتقــال الحقوقــي البــارز، نبيــل رجــب، رئيــس مركــز البحريــن 

ــة أوروبيــة وبعــد 4 أشــهر مــن اإلفــراج عنــه  لحقــوق اإلنســان عقــب يــوم مــن عودتــه إىل البحريــن إثــر جول

ليســلط مزيــداً مــن الضــوء عــى االنتهــاكات. وقــررت “النيابــة العامــة” حبــس رجــب أســبوعاً عــى ذمــة التحقيق 

ــوف  ــن يف صف ــن البحريني ــة إىل املقاتل ــر حاضن ــة بتوف ــن البحريني ــزة األم ــا أجه ــم فيه ــدات اته ــبب تغري بس

“داعــش”.

العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر أكتوبــر/ تريــن األول 2014: الحكومــة البحرينيــة 

تعــرف ألول مــرة بوجــود 100 مــن املواطنــن البحرينيــن يقاتلــون مــع “داعــش”. نائبتــان يف الرملــان األورويب 

تبعثــان خطابــا إىل ملــك البحريــن ورئيــس الــوزراء ووزيــر العــدل للمطالبــة باإلفــراج عــن نبيــل رجــب.  الواليــات 

املتحــدة تــرح بأنهــا غــر موافقــة عــى اعتقــال رجــب. الجمعيــات السياســية تحســم موقفهــا مــن االنتخابــات 

ــة  ــرار املعارض ــن ق ــل م ــة أم ــن خيب ــة يعل ــفراء 4 دول أوروبي ــان لس ــا. بي ــان مقاطعته ــة بإع ــة والبلدي النيابي

ــة إىل  ــة. إضاف ــك يف املحكم ــا صــورة املل ــد متزيقه ــة بع ــب الخواج ــال الناشــطة زين ــات. اعتق ــة االنتخاب مقاطع

العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر أكتوبــر/ تريــن األول 2014. فيــام يــي التفاصيــل:

أحــداث ووقائــع شــهر أكتوبــر 2014:
البريطانيــة..  المحكمــة  قــرار  إثــر  الملــك  نجــل  نحــو  مصّوبــة  الســهام 
ونبيــل رجــب إلــى الســجن ثانيــة بعــد الجولــة األوروبيــة
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

مــع  المقاتليــن  البحرينييــن  عــن  نعرفــه  مــا  كل  هــذا  فقــط   100 الحكومــة:  باســم  المتحــدث 
» عــش ا د «

عــن  تغريــدات  بســبب  التحقيــق  ذمــة  علــى  أســبوعا  رجــب  نبيــل  حبــس  تقــرر  العامــة«  »النيابــة 
عــش« »دا

 1300 قضايــا  فــي  نظــرت  اكتوبــر:  مــن  األول  فــي  المســائية  البحريــن  محاكــم  فــي  تاريخــي  يــوم 
ف قــو مو

النيابــة العامــة: حبــس نبيــل رجــب بســبب وصفــه وزارة الداخليــة أنهــا »الحاضنــة الفكريــة للتنظيمــات 
اإلرهابيــة«

»الجرائم اإللكترونية« تستدعي نبيل رجب..

عيســى  بالشــيخ  نلتــق  لــم  الوطــن:  لصحيفــة  تكذيبــا  ترســل  المنامــة  فــي  االيرانيــة  الســفارة 
ســم قا

... اعتقال نبيل رجب مجددا بعد 4 أشهر من اإلفراج عنه

220 من مرضى »السكلر« توفوا في 4 سنوات بسبب االهمال في عاجهم

نائبتــان فــي البرلمــان األوروبــي تبعثــان خطابــا إلــى ملــك البحريــن ورئيــس الــوزراء ووزيــر العــدل: أفرجــوا عــن 
نبيــل رجــب فــورا!
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

السعودية والبحرين واإلمارات تجري تغييرات في العاقة مع إسرائيل

فــي  النظــام  جرافــات  تطالــه  الــذي   39 المســجد  »عالــي«:  فــي  »الفســلة«  مســجد  تهــدم  الســلطات 
يــن لبحر ا

ناجي العربي: الدولة مسئولة عن مواجهة انتشار الفكر التكفيري

انسحابات من جمعية »الوطن« بعد أسبوع من إعان تأسيسها

هواتفهــم  فــي  محادثــات  خلفيــة  علــى  األمــن  حــراس  مــن  العشــرات  مــع  تحقــق  التربيــة  وزارة 
لــة لنقا ا

الداخلية: انفجار قنبلة محلية الصنع في سترة

مؤشــرات البنــك الدولــي للحكــم الصالــح فــي 2014 تؤكــد مــن جديــد غيــاب االســتقرار السياســي فــي 
البحريــن

أرقام رسمية: أكثر من 45 ألف عامل بحريني يعيشون تحت خط الفقر

استنفار أمني إثر قيام محتجين بقطع العديد من الشوارع العامة في الباد
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

حصانة ناصر بن حمد تسقط في بريطانيا بأمر من المحكمة العليا

احتجــازه  بــدل  رجــب  نبيــل  عــن  باإلفــراج  الســلطات  يطالــب  األوروبــي  البرلمــان  رئيــس 
بــه ها ر ا و

البحرين: االتهامات ضد ناصر بن حمد كاذبة وذات دوافع سياسية

مــن شــهر  األول  األســبوع  اعتقــااًل حصيلــة  و14  18مداهمــة  مســيرة   40 اإلنســان«:  لحقــوق  »البحرينيــة 
أكتوبــر

عمال البحرين يحصلون على مناصب رئيسية في االتحاد العربي للنقابات

مــن  أكبــر  البحريــن  وأزمــة  للمنبــر  مرشــحين  ال  المقبلــة:  االنتخابــات  مــن  موقفــه  يحســم  »التقدمــي« 
بــات االنتخا

ومســيرات  الســلطة  ســيطرة  خــارج  حيويــة  وشــوارع  تقاطعــات  أكتوبــر:   8 األربعــاء 
يــة ر ثو

»المفوضيــة البريطانيــة« تؤيــد قــرار »الخارجيــة« بإبقــاء وثائــق إيــان هندرســون ســرّية حفاظــا علــى »المصلحــة 
العامــة«

زيــارة  فــي  حمــد  بــن  ناصــر  ويلتقــي  بــاده  لقضــاء  يكتــرث  ال  البريطانــي  الســفير 
» تطميــن «
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

»وعد« تعلن مقاطعة االنتخابات وتؤكد صدور قرار مشترك للمعارضة خال أيام

واضطهــاد  أبنائنــا  دم  فــي  شــريك  االنتخابــات  فــي  يشــارك  مــن  الشــهداء«:  »عوائــل 
شــعبنا

هيئة الكهرباء تهدد المآتم بقطع التيار إن لم تدفع متأخراتها

ســبتمبر  شــهر  فــي  ســجناء  مــن  المعاملــة  وإســاءة  بالتعذيــب  شــكاوى   5 العامــة:  النيابــة 
ضــي لما ا

ــن  ــاء البحري ــة أنب ــودر« ووكال ــز الج ــد العزي ــش »عب ــوف داع ــي صف ــي ف ــادي البحرين ــل الجه ــي مقت ــاء تنف أنب
ــه ــر نعي تحــذف خب

النيابــة  أمــام  للبحريــن  االســاءة  بتهمــة  بحقــه  رســمية  شــكوى  عــن  يعلــن  دشــتي  عبدالحميــد 
يتيــة لكو ا

ــى طريــق  ــاد إل ــات الحكــم وتقــود الب ــات التشــريعية: هــي انتخاب ــن مقاطعــة االنتخاب معارضــة البحريــن تعل
مجهــول

البحريــن تصّنــف مــن بيــن أســوأ 10 دول فــي العالــم علــى مؤشــر فريــدوم هــاوس لـ«حريــة الصحافــة« 
2014

وفاة الشيخ أحمد العصفور مستشار المجلس األعلى للقضاء
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

ــاء  ــو القض ــح« يدع ــباب الفات ــش«.. و«ش ــة الجي ــة »إهان ــوم بتهم ــة الي ــى المحكم ــليس عل ــوب س ــرض يعق ع
ــه لتبرئت

مقتــل أول بحرينــي يوضــع علــى قائمــة اإلرهــاب األميركيــة... شــريحة إلكترونيــة قــادت إلــى قتــل عبدالرحمــن 
الشــرقي

تقنيــات  فــي  المتخصصــة  جامــا  شــركة  مــع  التحقيــق  رســميا  يطلبــون  لنــدن  فــي  بحرينيــون  نشــطاء 
لتجســس ا

»ويكيليكــس«: الملــك البحرينــي عفــا عــن زميــل أحمــد شــهاب بـ«خليــة القاعــدة« والنائــب العــام طمــأن الســفير: 
المتطرفــون الســنة تحــت ســيطرتنا

مــع  العاقــات  قطــع  لخطــر  الكويــت  »تعريــض  بـــ  اتهامــه  بعــد  دشــتي  عبدالحميــد  عــن  اإلفــراج 
» يــن لبحر ا

اعتقال زينب الخواجة من المحكمة بعد تمزيقها صورة للملك

السجن 3 سنوات لموقوف وصف عريف وشرطيين بـ »المرتزقة«

»منظمــة الخصوصيــة الدوليــة« تتهــم الحكومــة البحرينيــة بالتجســس علــى معارضيــن وســفارتها فــي لنــدن...
التعليق

ــي  ــن إخوت ــه.. أي ــه مواطــن وخاطب ــدم من ــور«: تق ــس »آل عصف ــي مجل ــك ف ــف مرب ــي العهــد يتعــرض لموق ول
المعتقلــون؟
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

السجن 3 سنوات لموقوف وصف عريف وشرطيين بـ »المرتزقة«

توقيف زينب الخواجة 7 أيام على ذمة التحقيق

قــرار  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  دعــوا  غربييــن  ســفراء   4 بيــان  تســتغرب  المعارضــة 
طعــة لمقا ا

المتحدثــة باســم الحكومــة تعلــل ســحب جنســيات المعارضيــن: ال مــكان فــي البحريــن لمــن ليــس لديــه 
والء

فــي  اإلنســان  حقــوق  قضايــا  عــن   
ُ
حــوارا بدأنــا  رعــد:  بــن  زيــد  الجديــد  اإلنســان  حقــوق  مفــوض 

يــن لبحر ا

القاعــدة  قــرب  عاشــوراء  قيــم  يجســد  فنــي  نصــب  تهــدم  األمــن  قــوات  البحريــن: 
يكيــة مير أل ا

ونؤيــد  التعذيــب  مزاعــم  اســتمرار  مــن  قلقــون  محــّدث:  تقريــر  فــي  البريطانيــة  الخارجيــة 
ت بــا نتخا ال ا

سفراء 4 دول أوروبية: شعرنا بخيبة أمل من قرار مقاطعة االنتخابات

فوز 25 بعضوية اللجنة المركزية بوعد بالتزكية بينهم إبراهيم شريف

زيادة المراكز العاّمة من 10 إلى 12
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

تعرض سيدة إلصابة بليغة في عينها بعد ضربها من قبل مرتزق

مقاطعــة  مــن  الغريفــي  والســيد  قاســم  الشــيخ  موقــف  فيــه  يؤيــد  بيانــا  يصــدر  الوداعــي  الســيد 
بــات النتخا ا

منــذ  الجنوبيــة  كوريــا  مــن  الغــاز  لقنابــل  المســتوردين  أكبــر  البحريــن  الكــوري:  البرلمــان  فــي  نائبــة 
2011

لســحب  معرضــون  الخــارج  فــي  المقيمــون  البحرينيــون  الجنســية:  إدارة  مديــر 
تهم جنســيا

ــر  ــذرة بمســتقبل أكث ــة التــي جــاءت من ــات النيابي ــي االنتخاب ــرر للمشــاركة ف قاســم والغريفــي: ال وجــه وال مب
ظلمــا وظامــا

»رئيس التشريع واإلفتاء القانوني«: 493 شخصا تقدموا بطلبات للترشح

والمصلــى  وجدحفــص  والســنابس  الديــه  بمناطــق  منــزاًل   52 شــملت  اليــوم  فجــر  واســعة  مداهمــات 
وطشــان

عســكرية  ســفينة  يــزور  حمــد  بــن  حصانته…ناصــر  بنــزع  بريطانيــة  محكمــة  قــرار  بعــد 
نيــة يطا بر

اللجنة العليا لانتخابات تحيل كاظم للنيابة العامة
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

أمريكا تقول إنها غير موافقة على محاكمة نبيل رجب

المرزوق: السلطة قدمت وعودًا وتراجعت عنها

بان كي مون دعا لمشاركة الجميع في االنتخابات المقبلة

الموت يخطف الروائي عبدالله خليفة

األميركيين يعتقلون اثنين من قادة طالبان في البحرين

بشــأن  مــون  كــي  بــان  تصريــح  فبركــت  البحريــن:  أنبــاء  لوكالــة  جديــد  فضيحــة 
ت بــا نتخا ال ا

الجعفرية تعقد قران معتقل محكوم بأكثر من 21 سنة على خطيبته

العــام  واالتحــاد  البحريــن  حكومــة  بيــن  للوســاطة  مســتعدة  الدوليــة«  »العمــل 
ت بــا للنقا

قبــل  للــزواج  طلبهــا  بفتــاة  ســنوات   10 بالســجن  محكــوم  شــاب  قــران  تعقــد  »الجعفريــة« 
لــه عتقا ا
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

ضحايا القرصنة المصرفية في البحرين بلغوا 174 شخصا

اســتبعاد النائــب الُمســقطة عضويتــه أســامة المهنــا مــن قائمــة المترشــحين لتقديمــه معلومــات غيــر 
صحيحــة

مقتل بحريني آخر في دير الزور كان يقاتل إلى جانب داعش

ل لجنة تحقيق خاصة بالجرائم المتعلقة باالنتخابات
ّ
النيابة العامة تشك

البحرين تضيف 92 ألف مجنس للكتلة االنتخابية

الحكم على »الحاج صمود« بالحبس 6 أشهر

سجن نادر عبداإلمام 6 أشهر إلهانة »خالد بن الوليد«

السجن 3 سنوات لعادل فليفل بعد إدانته بتهمة خيانة األمانة

عاشــوراء  انطــاق  قبــل  مناطــق   7 فــي  عاشــورء  مظاهــر  اســتهداف  البحريــن:  مرصــد 
1 4 3 6
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

رجــل  بإهانــة  تتهمــه  والداخليــة  ــحه 
ّ

ترش منــع  قــرار  ضــد  بطعــن  تقدمــه  أثنــاء  مهنــا  اعتقــال 
مــن أ

والمطــاردون  اآلن  حتــى  معتقــًا  رياضيــا   75 المعتقليــن:  الرياضييــن  عــن  الدفــاع  لجنــة 
ــر

ُ
ث

ُ
ك

لجنــة حكوميــة بريطانيــة: ســباق الفورمــوال1 فــي البحريــن يســتحق دراســة أوفــى الســتمرار انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان

علــى  ضــرب  وآثــار  االنتحــار،  بمحاولــة  التميمــي  أســامة  الســابق  النائــب  تتهــم  الداخليــة  وزارة 
قبتــه ر

مهدي أبوديب ينال وسام المعلم الذهبي من نقابة المعلمين اللبنانية

مــرة  لانفــرادي  العــودة  ثــم  عــام  عنبــر  فــي  عاشــوراء  إحيــاء  والبنــاء:  الغســرة  ُيفــاوض  جــو  ســجن 
أخــرى

ــال  ــن بســبب األعم ــن البحري ــا يدي ــي بيان ــة تلق ــم المتحــدة... 12 دول ــة لألم ــة العام ــات الجمعي خــال اجتماع
ــن ــطين الحقوقيي ــد الناش ــة ض االنتقامي

مرســوم ملكــي بتعييــن »رئيــس جمعيــة الشــعر الشــعبي« أمينــا عامــا لمجلــس النــواب بدرجــة وكيــل 
وزارة

إبراهيم شريف يطلب من »وعد« عدم ترشيحه أمينا عاما
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

»مركزية وعد« تجمع على اختيار الموسوي أمينا عاما خلفا لشريف

ــام  ــر الع ــاد المؤتم ــن انعق ــاق لحي ــة الوف ــد جمعي ــادر ض ــم الص ــذ الحك ــف تنفي ــي يوق ــدل البحرين ــر الع وزي
للجمعيــة

اعتقال زهرة الشيخ ورضيعها حسين

حزب الله يدين تجميد نشاط الوفاق: خطوة قمعية خطيرة

قرار بوقف نشاط جمعية الوفاق 3 أشهر وتأجيل قضية وعد حتى 9 نوفمبر

تحــت  منــه  انتزعــت  اعترافــات  رغــم  عبدالرســول  عمــار  للمصــور  ســنتين  الســجن 
يــب لتعذ ا

أ.ف.ب: واشنطن تعرب عن قلقها من تعليق عمل جمعية الوفاق

نقطــة  عنــد  اليــوم  فجــر  أحدهــم  واعتقــال  وتغريمهــم  جنســياتهم  المســقطة  إبعــاد 
تفتيــش

العفــو الدوليــة: علــى الســلطات إلغــاء قــرار ترحيــل المســقطة جنســياتهم، والقــرار وضــٌع للملــح علــى 
الجــرح
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

المشير خليفة بن أحمد خصما لنبيل رجب في قضية جديدة

 3 خــال  معارضيــن  علــى  ســنة   3500 بالســجن  أحكامــا  أصــدرت  البحرينيــة  المحاكــم 
شــهر أ

ــل  ــن تواص ــة البحري ــة: حكوم ــب والخواج ــل رج ــن نبي ــراج ع ــل اإلف ــن أج ــط م ــو للضغ ــة تدع ــة دولي 40 منظم
الترويــج العلنــي ألكاذيــب اإلصــاح

وصــور  فيديــو  تســليمنا  ترفــض  المحكمــة  ينســحب:  الديــه«  »تفجيــر  متهمــي  عــن  الدفــاع 
لتفجيــر ا

دوالر  مليــار  أربــاع   3 ــف 
ّ
ويكل خليجيــا  األخيــر  البحريــن  جيــش  أميركيــة:  لمؤسســة  تقريــر  فــي 

يا ســنو

السلطات البحرينية تفرج عن شقيق قيادي في داعش بعد استجوابه

أو  قيــٍد  دون  عنــه  واإلفــراج  الخبــاز  ماهــر  بحــق  اإلعــدام  عقوبــة  بإلغــاء  تطالــب  دوليــة  منظمــات  أربــع 
شــرط

ــع  ــمبر م ــى 4 ديس ــة حت ــة الخواج ــي قضي ــم ف ــل الحك ــد أج ــاء يم ــادم، والقض ــمبر الق ــا 3 ديس ــد والدته موع
ــها ــتمرار حبس اس

ــدأ فــي محاكمــة فليفــل و7 آخريــن لتكوينهــم ميليشــيا مســلحة منــذ عــام 2011 حتــى  ــرى تب المحكمــة الكب
ــور ــون الحض ــون يرفض 2014 والمتهم
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

فــي  أمريكييــن  مدرســين  لمهاجمــة  متطرفــون  أطلقهــا  تهديــدات  مــن  تحــذر  األمريكيــة  البحريــة 
يــن لبحر ا

فــي  الوضــع  مــن  قلقــون  المتحــدة:  لألمــم  العامــة  بالجمعيــة  بيــان  فــي  األوروبــي  االتحــاد 
يــن لبحر ا

الداخلية البحرينية تحقق مع عديدين لاشتباه بانتمائهم إلى »داعش«
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وفــي نوفمــر/ تريــن الثــاين 2014، الشــهر الســابع والخمســن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، 
أذكــت االنتخابــات النيابيــة والبلديــة التــي أقيمــت عــى جولتــن يف 22 و29 مــن الشــهر، “الكبــاش” بــن الحكومة 

ــتخدماً  ــة مس ــه الدعائي ــم أذرعت ــتنفر الحك ــعة. واس ــعبية واس ــات ش ــا قطاع ــا ومعه ــي قاطعته ــة الت واملعارض

الرغيــب والرهيــب يف محاولــة يائســة لتســويق االنتخابــات. بدورهــا اســتغلت املعارضــة مصادفتهــا الحتفــاالت 

موســم عاشــوراء الدينيــة لتســويق املقاطعــة. 

وانطلقــت النــكات عــى رســائل وزيــر العــدل خالــد بــن عــي آل خليفــة الداعيــة للمشــاركة والتــي كانــت تصــل 

حتــى عــى عناويــن املتوفــن واملعتقلــن واملطلوبــن أمنيــاً. فيــام أمطــرت أجهــزة “املوبايــل” بالرســائل املجهولــة 

ــة  ــات الحكومي ــت املؤسس ــات. وأبلغ ــاركة يف االنتخاب ــكانية باملش ــات اإلس ــى الخدم ــول ع ــط الحص ــي ترب الت

ــام أقيمــت  ــم املشــاركة. في ــة بخت ــم مختوم ــن جوازاته ــم صــور م ــرضورة تقدي ــات ب ــا عشــية االنتخاب موظفيه

ــز قّيمــة للمصوتــن يف جامعــة البحريــن يف مســعى لرفــع نســبة املشــاركة.  ســحوبات وجوائ

ووجــه وزيــر العــدل رســائل مبطنــة بالتهديــد للجمعيــات السياســية املعارضــة، معتــراً أن املعارضــة “هــي التــي 

ستشــارك يف العمليــة الدميقراطيــة، أمــا مــن يقاطــع الدميقراطيــة فاميكــن وصفــه باملعارضــة”. 

عــى املقلــب اآلخــر، اســتثمر ائتــاف 14 فرايــر/ شــباط والقــوى الثوريــة مناســبة االنتخابــات إلقامة اســتفتاء عى 

“حــق تقريــر املصــر” يومــي و21 و22. واســتطاع االســتفتاء الــذي فتــح لــه أكــر مــن أربعــن مركــزا للتصويــت، 

التشــويش عــى االنتخابــات العامــة التــي أجرتهــا الحكومــة. واهتمــت وســائل اإلعــام األجنبيــة بتصويــر التدفــق 

عــى مراكــز التصويــت رغــم مهاجمتهــا مــن قبــل قــوات األمــن أكــر مــن مــرّة.

 ورصحــت الهيئــة الشــعبية لاســتفتاء بــأن “7 مقــاّر لاســتفتاء الشــعبّي مــن أصــل 44 مقــّراً قــد تعرّضــت العتــداء 

ــاً انزعاجــه  ــة مبدي ــد آل خليف ــن أحم ــد ب ــة خال ــر الخارجي ــق وزي ــام عل ــّوات النظــام”. في ــل ق ــن قب ــارش م مب

الشــديد يف تغريــدات عــى “تويــر”، قائــاً “كل مــن يبــي يســوي اســتفتاء عــى كيفــه وكأن رأي الشــعب يف يــده. 

احرمــوا القوانــن، بــل احرمــوا كلمــة اســتفتاء”.

وتــم رصــد قيــام أكــر مــن وســيلة إعــام عربيــة ودوليــة باســتخدام الصــور الخاصــة باســتفتاء “تقريــر املصــر” 

وإرفاقهــا بالتغطيــات عــى أنهــا صــور لانتخابــات الرملانيــة. واعتقلــت الســلطات األمنيــة عــر نســاء عــى األقــل 

اتهمــوا باملســئولية عــن إقامــة االســتفتاء والعمــل عــى “تغيــر النظــام األســايس للدولــة بأســاليب غــر مروعة”. 

وأفــرج عــن 6 منهــن فيــام عرضــت األخريــات عــى النيابــة. 

العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر نوفمــر/ تريــن الثــاين 2014: قــوات األمــن تزيــل 

مظاهــر عاشــوراء. اإلفــراج عــن نبيــل رجــب رغــم دعــوى جديــدة رفعهــا املشــر خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة 

ــورى  ــس ش ــة رئي ــن. إحال ــد ضابط ــى ي ــب ع ــت التعذي ــجن تح ــيخ يف الس ــن الش ــاب حس ــل الش ــّده. مقت ض

“الوفــاق” إىل املحاكمــة بســب تغريــدة عــن “املــال االنتخــايب”. امللــك البحرينــي يتصــل بـ”أخيــه حســني مبــارك” 

ويهنئــه بـ”الــراءة”. إضافــة إىل العديــد مــن امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر نوفمــر/ تريــن الثاين 

2014. فيــام يــي التفاصيــل:

أحــداث ووقائــع شــهر نوفمبر 2014:
»االنتخابــات« و«االســتفتاء« تذكيــان »الكبــاش« بيــن الحكومــة والمعارضــة كّل بإســلوبه..

ــجن ــّي س ــد ضابط ــى ي ــًا عل ــيخ قتي ــن الش وحس
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البحرينية لحقوق اإلنسان : 57 اعتقال 27 مسيرة و68 مداهمة خال األسبوع الماضي

مرضى جلدي خطير يجتاح السجناء في كل عنابر سجن جو

قّوات النظام تعتدي على الفتات عاشوراء في العديد من القرى

اإلفراج عن نبيل رجب رغم دعوى جديدة رفعها المشير ضّده األسبوع الماضي

إحصاء: 15 منطقة شهدت استهداف مظاهر عاشوراء من قبل قوات النظام البحريني

المتحدث الرسمي باسم الحكومة: الداخلية أزالت مظاهر عاشوراء لعدم االلتزام بالضوابط

استبعاد شارخ الدوسري من االنتخابات بسبب أصله السعودي، يثير تساؤاًل حول الناخبين الذين يحملون أكثر 
من جنسية

تجديد حبس النائب السابق أسامة مهنا حتى موعد محاكمته في 6 نوفمبر

البحرينية لحقوق اإلنسان: 145 اعتقال، 187 مداهمة و329 عاما بحق 66 متهما حصيلة شهر أكتوبر
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االثنين
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http://bahrainmirror.ddns.net/news/19984.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20004.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20004.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/19990.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/19990.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/19990.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/19990.html
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رجال الدين الشيعة في بيان لهم: التعدي على الشعائر أمر في غاية الخطورة وله تداعيات خطيرة وعواقب 
وخيمة على أمن واستقرار البحرين

ملك البحرين يأمر بعاج عناصر وزارة الداخلية في الخارج

سميرة رجب تقول إن حكومة بادها اشترت صواريخ روسية في 2014 وتكشف عن اتفاقية مع روسيا لتدريب 
الجيش البحريني

قوات النظام تفرق محتجين حاولوا الوصول لدوار اللؤلؤة

نصرالله يقول إن إيران ال تدرج البحرين في مفاوضاتها النووية

استئناف ُحكم السجن بحق المصور عمار عبدالرسول في 5 فبراير المقبل

وزير الخارجية يبرر االعتداء على مظاهر عاشوراء بـ “مخالفتها للقانون”

الحكومة البريطانية تقول إن اجتماعاتها بناصر بن حمد بصفته قائدًا للحرس الملكي

ت تسع دعاوى تعذيب وإساءة معاملة واستجوبت 20 شرطيا خال أكتوبر
ّ
وحدة التحقيق الخاصة تلق
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http://bahrainmirror.ddns.net/news/20061.html
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تأكيدا للمعلومات التي نشرتها “مرآة البحرين”.... الداخلية: شبهة جنائية في وفاة “نزيل اإلصاح”

البحرين واإلمارات تنسحبان من بطولة العالم لكرة اليد في قطر 2015

اإلفراج عن النائب أسامة مهنا بكفالة مالية

الداخلية البحرينية تمنع اعتصاما نقابيا وتبرر قرارها بقرب موعد االنتخابات

صحيفة األيام: 3 آالف عنصر أمن تعرضوا إلصابة بليغة

هبوط عدد المترشحين لانتخابات من 483 إلى 430 بعد انسحاب نحو 53 مترشحا

سلطات جسر الملك فهد تعتقل والد الشهيد أحمد اسماعيل

النيابة العامة تؤكد أن ضابطا واثنين آخرين ضربا “نزيل اإلصاح” فقتلوه

مرصد البحرين: انتهاكات السلطة بحق مراسم عاشوراء شهدت تصاعدًا وشملت 25 منطقة
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توجيه تهمة التعذيب رسميا لضابطين قتا المسجون حسن الشيخ

وفد علمائي برئاسة “الشيخ الربيعي” يعزي بضحايا “الدالوة”: اإلرهاب لن يفرق األحساء

صورة للملك على األرض تودي باثنين من شرطة المجتمع للسجن

الداخلية البحرينية تعلن تفكيك خلية تنتمي للتنظيمات اإلرهابية

تيار الوفاء يرصد 243 مداهمة، 139 اعتقال، 95 حكما خال شهر أكتوبر

إخاء سبيل كاظم بعد التحقيق معه بشأن تغريدة

المحكمة تشطب الدعوة الموجهة ضد “وعد”

همة “القذف” للبنخليل في القضية المرفوعة من أبناء الشيخ الجمري
ُ
إسناد ت

فتح تحقيق في فيديو إساءة معاملة موقوف وتوقيف عدد من رجال الشرطة
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في صور من “المغتسل” نشرت اليوم: سجين “جو” تعرض إلى تعذيب وحشي

موظف جوازات أدخل عربيا للبحرين بشكل غير قانوني مقابل 120 دينار

“الحياة”: البحرين استبعدت سعوديين يحملون جنسيتها من الترشح وغضت الطرف عن مترشحين طلبوا 
تصويت السعوديين مزدوجي الجنسية لهم

اعتقال عدد كبير من عوائل الشهداء مع اقتراب موعد االنتخابات وموعد “االستفتاء الشعبي”

احتجاز نساء من عوائل الشهداء في مبنى التحقيقات الجنائية

أنباء تشير إلى أن النساء المعتقات موقوفات بسبب مشاركتهن في فعالية االستفتاء الشعبي

“التحقيق الخاصة” تتهم مسئوال آخر في مركز اإلصاح بتعذيب مواطن حتى الموت

 للخطر من انخفاض النفط
ً
مركز الدراسات االستراتيجية األمريكي يقول إن البحرين أكثر دول الخليج عرضة

تواصل االحتجاجات المنددة باعتقال 11 امرأة في البحرين
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http://bahrainmirror.ddns.net/news/20185.html
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http://bahrainmirror.ddns.net/news/20231.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20209.html
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“التحقيق الخاصة” تتهم مسئوال آخر في مركز اإلصاح بتعذيب مواطن حتى الموت

بيان 32 نقابة عمالية يطالب الحكومة بالكف عن محاربة االتحاد العام للنقابات وتطبيق »التعددية النقابية«

وزيرة الثقافة تتراجع عن غلق مراقص فنادق األربع نجوم: الغلق لشهر واحد فقط ويقتصر على الفنادق 
المخالفة

وزارة الداخلية تعلن القبض على مواطن بث مقطع فيديو ينتقد مرشحي االنتخابات

ضحايا آخرون ألعمال التعذيب التي راح ضحيتها حسن الشيخ، وتحويل 6 إلى المحاكمة بينهم 4 ضباط

»الداخلية« تجري تمريًنا عمليا لمواجهة االحتجاجات يوم االنتخابات

وزارة الداخلية تعلن القبض على المتهم بالسطو المسلح على البنك األهلي في المقشع

»الثاجة« ومعتقلة أروها  »الوفاء« يكشف »تعذيب النساء المعتقات«: معتقلة حامل أدخلوها مع طفلتها لـ
أخاها تحت التعذيب

فليفل يحضر محاكمته للمرة األولى ومضبوطات خليته شملت 7 كاشينكوف و8 شوزن

ي سلمان أمينا عاّما والديهي نائبا له... ُمجددًا”
ّ
زك

ُ
الوفاق” ت

15

16

17

السبت

األحد

االثنين
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http://bahrainmirror.ddns.net/news/20286.html
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http://bahrainmirror.ddns.net/news/20284.html
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ح تصل توبلي
ّ
لثاثة أيام متتالية ... عمليات السطو المسل

رسائل وزير العدل الداعية للمشاركة في االنتخابات تصل للمتوفين والمطلوبين أمنيا

التاجر: تهمة النساء المعتقات تغيير النظام األساسي للدولة بأساليب غير مشروعة

ة على تحويات مالية من البحرين لمنظمات إرهابية
ّ
محافظ البحرين المركزي ينفي وجود أدل

التمييز ترفض طلب العلمائي بوقف تنفيذ ُحكم وزير العدل

وزير الداخلية يعلن أن قطر أوقفت التجنيس لبعض البحرينيين

السجن 5 سنوات لموظف اتصاالت واثنين آخرين متهمين باستخراج أرقام هواتف الستعمالها في 
االحتجاجات

ديوان رئيس الوزراء البحريني يعلن عودته للباد الخميس القادم بعد رحلت عاجية دامت أكثر من 50 يوما

اإلفراج عن ست نساء موقوفات بتهمة المشاركة في الدعوة لاستفتاء الشعبي
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البحرين األولى خليجيا في مؤشر اإلرهاب العالمي والـ 34 عالميا

االفراج عن زينب الخواجة بصورة مفاجئة بأمر قضائي

عيسى بن راشد ينفي إساءته ألهل اليمن: نحترمهم ومنحنا اآلالف منهم الجنسية البحرينية وبعضهم يتبوأ 
مناصب حساسة في الدولة

الداخلية” تستدعي أمين عام وعد وتشترط إقامة ندوة “المقاطعة” ألعضائها فقط”

بعد إعان انسحابهما … اإلمارات والبحرين تطلبان المشاركة في كأس العالم لكرة اليد بقطر

السلطة تواصل مساعيها لرفع نسبة المشاركة: سحوبات وجوائز قّيمة للمصوتين في جامعة البحرين

والد الشهيد علي بداح يصاب بطلقة مسيل دموع في وجهه ويدخل للمستشفى

رغم حملة االعتقاالت الواسعة في صفوف الناشطات... االئتاف: “بلقيس رمضان” تفقدت مراكز اقتراع 
“االستفتاء الشعبي”!

محاكم بحرينية تقضي بالسجن 10 سنوات وسحب الجنسية من ثاثة بحرينيين اتهموا بتفجير 
العكر
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فقد والد الشهيد بداح إحدى عينيه
ُ
بعد أن أفقدته ولده … قّوات األمن ت

مركز البحرين الدولي للمعارض يرفض طلب الوفاق إقامة مؤتمرها العام فيه

خليفة بن سلمان في البحرين قبل يومين من االنتخابات... وبعد 52 يوما من العاج في الخارج

اتهمتهم النيابة بصناعة المتفجرات وتنفيذ تفجير العكر: ثالث حكم قضائي بسحب جنسيات معتقلين 
سياسيين

السفير البحريني يعود إلى الدوحة مجددًا

عريضة لرجال الدين الشيعة في البحرين تدعو لمقاطعة االنتخابات

وزير العدل ُيهدد الجمعيات الُمقاطعة عشية االنتخابات … أنتم لستم معارضة وسيتم التعامل معكم

500 إعامي يتابعون االنتخابات، ومقر االستفتاء الشعبي الذي شيده االئتاف في الدراز ظهر اليوم أول 
تغطياتهم االنتخابية

مؤسسات حكومية تتصل بموظفيها عشية االنتخابات مطالبة إياهم بصورة من جوازاتهم مختومة بختم 
المشاركة
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»اإلستفتاء الشعبي« يخرج وزير الخارجية عن طوره ليرتكب مغالطة كبرى

في بروباغندا داعمة للنظام: السفارة البريطانية تزعم أن نسبة المشاركة في انتخابات البحرين جيدة جدا

حشود من المواطنين يتظاهرون ويؤكدون على مقاطعة اإلنتخابات

وزير العدل يعلن نسبة المشاركة %51.5 »حتى اآلن« والمقاطعة 16%

رفض طلب البحرين العودة لمونديال الدوحة

إحالة رئيس شورى “الوفاق” إلى المحاكمة بسب تغريدة “المال االنتخابي”

صباح االنتخابات: صدامات في مناطق المعارضة واعتقال أكثر من 20 شخصا

علن عن بدء عملية فرز أصوات المشاركين في االستفتاء
ُ
»هيئة االستفتاء الشعبي« ت

قناة “العربية” تصف انتخابات البحرين بـ”الباهتة” وتنتقد استقدام البحرين لداعية سعودي للترويج لها
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ة” ضد “السعيدي” بعد سقوط حصانته
ّ
رفع دعوى “سب مل

أحكام متفاوتة بالسجن من 5 سنوات حتى 15 سنة في قضية هروب رضا الغسرة وحسين البناء

قوات النظام تقتحم منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم … ورجال الدين يعتصمون عند منزله احتجاجا

وزير الحرس الوطني السعودي: ناقشت الملف البحريني مع أميركا وأمن المنامة مهّمة خليجية

»الداخلية« تعلن عن تفجير إرهابي قرب الدراز أسفر عن إصابة اثنين من رجالها

اليوم السابع” المصرية: اإلخوان يسافرون بوصفهم مدرسين معارين إلى وزارة التربية البحرينية”

القضاء البحريني يبرئ قاتل الطفل الشهيد “أحمد شمس”: لم نتعرف عليه!

الداخلية ”تحقق اليوم مع أكثر من 15 من منتسبيها لم يصوتوا في االنتخابات”

السلطات أفرجت فجرًا عن غادة جمشير لمدة ساعات ثم عادت العتقالها
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تعطيل صلوات الجمعة في البحرين لصاة مركزية خلف الشيخ عيسى قاسم....

جمعية الشفافية: رجال األمن يدخلون في مجموعات للتصويت

السلطات األمنية تلقي القبض على السلفي محيي الدين خان في مطار البحرين الدولي

الملك البحريني يتصل بـ”أخيه حسني مبارك” ويهنئه بـ”البراءة”

صدامات مع قوات األمن وسط انتخابات باهتة

انتخابات 2014 تفرز برلمانا باهتا .. التشكيلة النهائية

اإلفراج عن السلفي محيي الدين خان بعد توقيف دام 12 ساعة

الملك يعيد تكليف خليفة بن سلمان بتشكيل الحكومة بعد ساعات من استقالته

المحكمة تلزم مدرسة “عبد الرحمن كانو” بتعويض زوجة عبد الهادي الخواجة بعد فصلها عن العمل في 
2011

28

29

30

الجمعة

السبت

األحد

http://bahrainmirror.ddns.net/news/20598.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20598.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20616.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20616.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20612.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20612.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20622.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20622.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20614.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20614.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20625.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20625.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20615.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20615.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20633.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20633.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20637.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20637.html
http://bahrainmirror.ddns.net/news/20637.html


154155

أحداث ووقائع شــهر ديسمبر 2014:

وفــي ديســمر/ كانــون األول 2014، الشــهر الثامــن والخمســن مــن بــدء احتجاجــات 14 فرايــر/ شــباط، جاء 
اعتقــال أمــن عــام جمعيــة “الوفــاق” الوطنــي اإلســامية، الشــيخ عــي ســلامن، ليضفــي فصــاً مــن الســخونة 

عــى شــهر “ســاخن” أصــاً. مــن األوراق التــي تكشــفت مــع مقتــل الــدريك األردين عــي محمــد زريقــات يف قريــة 

دمســتان غــريّب املنامــة، إىل إعــان بريطانيــا إقامــة قاعــدة عســكرية يف البحريــن و”ماســنات” الســفر الريطــاين 

إيــان لينــزي مــع املعارضــة، إىل تريــح مســئول يف الســفارة الباكســتانية بــأن 25 ألــف باكســتاين تــم منحهــم 

الجنســية البحرينيــة و5 آالف يف الطريــق، إىل إصــدار محكمــة بحرينيــة قــراراً بإعــدام الشــابن محمــد رمضــان 

ــة  ــة آخــر يف تفجــر “غامــض” قــرب مســجد شــيعي مبنطق وحســن عــي مــوىس، إىل استشــهاد مواطــن وإصاب

كــرزكان، إىل أخــراً قــرار النيابــة العامــة بإيقــاف أمــن عــام “الوفــاق” ملــدة أســبوع عــى ذمــة التحقيــق، فقــد 

أكــدت هــذه الحــوادث مــا هــو مؤكــد عــن  عمــق األزمــة يف البحريــن التــي تواصــل التدحــرج رغــم مــرور 4 

ســنوات عــى انطاقهــا وانتخابــات “ديكوريــة” انتهــت تــّواً. 

وعّمــت االحتجاجــات مناطــق واســعة عــى خلفيــة اعتقــال ســلامن. واعتــر بيــان لكبــار رجــال الديــن الشــيعة أن 

اعتقالــه ميثــل “إهانــة كــرى واملســاس بــه مســاس بالشــعب”. ودانــت “القــوى الثوريــة” االعتقــال معتــرة أنــه 

“كشــف النفــاق الغــريب”، داعيــة يف الوقــت نفســه إىل “التصعيــد”. واعتصــم رجــال الديــن الشــيعة يف مســجد 

بالعاصمــة املنامــة متوعديــن بــأن “عواقــب وخيمــة ســتكون العتقالــه”.

ورأت إيــران بــأن “تصعيــد البحريــن نهجهــا األمنــي ســيؤدي لتعقيــد الظــروف”. فيــام دان حــزب اللــه اللبنــاين 

الخطــوة، معتــراً أنهــا “خطــرة”. وعــّرت الخارجيــة األمريكيــة يف بيــاٍن خــاص عــن قلقهــا الشــديد مــن “احتجــاز 

زعيــم املعارضــة الشــيخ عــي ســلامن واســتجوابه املتواصــل”، معتــرة أنــه “ســوف يشــعل التوتــرات”.

وأجــرى وزيــر الخارجيــة اإليــراين محمــد جــواد ظريــف اتصــاالت مــع عــدد مــن نظرائــه يف دول املنطقــة طالبــاً 

منهــم بــذل الجهــود إلطــاق رساح ســلامن. وأصــدر العديــد مــن مراجــع الديــن الشــيع بيانــات يف هــذا الســياق. 

كــام أرســل املرجــع الدينــي العراقــي آيــة اللــه السيســتاين مندوبــا للســفر البحرينــي ببغــداد ليبلغــه احتجاجــه. 

العديــد مــن امللفــات األخــرى تضمنهــا أيضــاً كشــاف هــذا الشــهر ديســمر/ كانــون األو 2014: الحكــم بالســجن 

ــب الخواجــة بتهمــة  ــم الخواجــة. الحكــم بالســجن 3 ســنوات عــى زين ــة مري ســنة واحــدة للناشــطة الحقوقي

“إهانــة امللــك”. مســاعد وزيــر الخارجيــة األمــريك تومــاس مالينوســي يصــل البحريــن للقــاء مســئولن بالحكومــة 

وجمعيــات سياســية بعــد أشــهر مــن طــرده. الرملــان األورويب يديــن بيــان الســفراء األوروبيــن الداعــم لانتخابات 

يف البحريــن ويدعــو إىل اتخــاذ سياســات مختلفــة تجــاه البحريــن “الدبلوماســية الهادئــة مل تنجــح”. الســلطات 

متنــع الوفــاق مــن عقــد مؤمترهــا العــام وقــوات تحيــط نــادي العروبــة. مملكــة تايلنــد تســلم الناشــط البحرينــي 

عــي هــارون إىل الســلطات البحرينيــة والكشــف عــن أســامء 3 ضبــاط قامــوا بتعذيبــه. إضافــة إىل العديــد مــن 

امللفــات األخــرى تصــدرت أيضــاً كشــاف شــهر ديســمر/ كانــون األول 2014. فيــام يــي التفاصيــل:

اعتقــال أميــن »الوفــاق« يحــّرك األوراق فــي إقليــم مضطــرب..
تايلند تســلم علــي هارون ودركي أردني قتياًل في دمســتان
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الجمعيــات  مــع  الحــوار  لمواصلــة  وتدعــو  االنتخابــات  مــن  االنتهــاء  علــى  البحريــن  تهنــئ  واشــنطن 
ســية لسيا ا

مالينوسكي يصل البحرين للقاء مسئولين بالحكومة وجمعيات سياسية

انتهاء الدعوة المقامة من وزير العدل ضد جمعية “وعد”

العجــز  بســبب  مناصبهــم  ويلغــي  العهــد  ولــي  وديــوان  بديوانــه  مستشــارين  يقيــل  البحريــن  ملــك 
المالــي

السجن سنة واحدة للناشطة الحقوقية مريم الخواجة

“البحرينيــة لحقــوق اإلنســان”: مداهمــة 27 منــزل فــي األســبوع األخيــر مــن نوفمبــر وخــروج 34 مســيرة ســلمية 
و617 ســنة أحــكام بحــق معارضيــن

ــتعداد  ــراف االس ــى كل األط ــوار وعل ــاز الح ــة إلنج ــاك فرص ــات: هن ــن االنتخاب ــان ع ــي بي ــي ف ــاد األوروب االتح
لتقديــم تنــازالت

تقرير انتهاكات الحريات الدينية في 2014: 90 انتهاكا 72 منها في محرم

المعارضة التقت مسؤولين أمريكيين: ناقشنا األزمة السياسية والحاجة للحوار
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ــى سياســات مختلفــة تجــاه البحريــن...  ــات ويدعــو إل ــي يديــن بيــان الســفراء الداعــم لانتخاب البرلمــان األوروب
ــم تنجــح الدبلوماســية الهادئــة ل

مرسوم ملكي يرفع الحد األعلى للدين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار

السلطات تمنع الوفاق من عقد مؤتمرها العام وقوات تحيط نادي العروبة

مســتخدمي  علــى  اعتدائهــا  فــي  األســوأ  البحريــن  الســنوي:  تقريرهــا  فــي  هــاوس  فريــدوم 
نــت نتر إل ا

الحكم على زينب الخواجة بالسجن 3 سنوات إلهانة الملك

علــى  للتعــدي  ورفضــا  البحرينييــن  لمطالــب  دعمــا  بغــداد  فــي  يتظاهــرون  اآلالف 
” ســم قا “

إلــى  تحتــاج  البحريــن  فــي  خطيــرة  قضايــا  إن  يقــول  األمريكيــة  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد 
حــل

ــذ 43  ــى لهــا بالشــرق األوســط من ــن هــي األول ــي البحري ــدة عســكرية ف ــم قاع ــا تقي ــي ســي”: بريطاني ــي ب “ب
عامــا

إغاق شوارع حيوية بسبب سباق يقيمه نجل الملك

5

4

6

الجمعة

الخميس

السبت

http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20708.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20728.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20712.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20729.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20714.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20732.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20718.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20734.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html
http://mirrorbh.no-ip.org/news/20738.html


157

تشــكيلة الحكومــة الجديــدة تخلــو مــن ســميرة رجــب وفاطمــة البلوشــي وصــاح علــي... والّنظــام يتقــّرب مــن 
ــر أحــد أفرادهــا ــة الجاهمــة بتوزي عائل

الجنســية  يحمــل  أنــه  إلــى  تشــير  وأنبــاء  عناصرهــا  أحــد  مقتــل  عــن  تعلــن  الداخليــة 
نيــة د ر أل ا

سفيرة واشنطن في األمم المتحدة منزعجة من الحكم بسجن الخواجة 3 سنوات

عبدالله هاشم: اعتقاالت في أوساط السنة

تهديــد  تحــت  المقشــع  فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  علــى  بالســطو  قامــا  شــرطيان 
ح لســا ا

نقل آية الله قاسم إلى المستشفى.. والديهي: انزالق بسيط وهو بخير وعافية

تعيينــات الشــورى: الصالــح يحتفــظ بمنصبــه... والمعــاودة وتقــوي وابــن سوســن الشــاعر فــي التشــكيل 
ــد الجدي

االتحــاد الدولــي للبرلمانييــن: البحريــن ضمــن أخطــر 7 دول فــي الشــرق األوســط علــى البرلمانييــن لعــام 
2014

دركــي  مقتــل  إثــر  شــابين  وتعتقــل  ودمســتان  كــرزكان  فــي  منــزاًل   35 تداهــم  األمــن  قــوات 
دنــي ر أ
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قريــة  مــن  مواطــن  ومقتــل  البحريــن  فــي  شــيعيا  مســجدا  يســتهدف  انفجــار 
” ن كا ز كــر “

ــاظ  ــي بألف ــتم طائفت ــد ش ــادي الح ــدم بن ــرة الق ــس ك ــلمان: رئي ــين س ــاع حس ــادي الرف ــدم بن ــرة الق ــد ك قائ
ــة بذيئ

مستشار الملك البحريني يجدد اتهام حزب الله بالوقوف وراء االنفجارات

فرنسا تشجع استئناف الحوار السياسي في البحرين والمصالحة الوطنية

ائتاف 14 فبراير يعلن التحاق عبد الكريم البصري بالشهداء

الشــهر  خــال  ســلمية  مســيرة  و148  اعتقــال  حالــة   147 اإلنســان:  لحقــوق  البحرينيــة 
ضــي لما ا

“مركز كارنيغي”: الوضع الحقوقي في البحرين أسوأ من مصر

داخــل  وعائلتــه  البحريــن  لملــك  بالمليــارات  عقاريــة  اســتثمارات  تايمــز”:  لـ”الفايننشــال  تحقيــق 
نيــا يطا بر

ضــد  الدولــي  للتحالــف  معارضــة  بريطانيــة  قاعــدة  إلقامــة  الوفــاق  معارضــة  البريطانــي:  الســفير 
عــش ا د
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ائتاف 14 فبراير يعلن التحاق عبد الكريم البصري بالشهداء

“الداخلية” تدعي أنها قبضت على المتورطين باستشهاد البصري

عة”
ّ

“سلمان” للسفير البريطاني: تاجر يبحث عن مصالحه في “األجساد المبض

مرسوم بقانون ُينشئ “نيابة الجرائم اإلرهابية”

60 ألــف بحرينــي يحيــون “األربعيــن” فــي كربــاء... ورادود بحرينــي يلقــي قصيــدة فــي 17 مليــون زائــر شــيعي 
ــّدوا “داعش”! تح

معتقليــن  بحــق  التعذيــب  مــارس  اإلرهابيــة  الجرائــم  نيابــة  رؤســاء  أحــد  العلــوي:  محســن  المحامــي 
ســيين سيا

قوائــم  علــى  آالف  و5  البحرينيــة  الجنســية  علــى  حصلــوا  باكســتاني  ألــف   25 الباكســتاني:  الســفير 
االنتظــار

خسائر البحرين من انخفاض سعر النفط أكثر من 170 مليون دوالر

يقومــون  مــن  لكشــف  البحرينيــة  االســتخبارات  مــع  نتعــاون  المتحــدة:  الواليــات  ســفير 
ت ا لتفجيــر با

“ائتاف 14 فبراير”: السفير البريطاني تمادى وعليه الرحيل من البحرين
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15 االثنين

أحمد الما رئيسا لمجلس النواب

ــكرية  ــادة العس ــاء القي ــأن إنش ــة بش ــدول الخليجي ــه ال ــا أعلنت ــول م ــرة ح ــكوك كبي ــات”: ش ــرام للدراس “األه
ــة ــوة البحري ــول والق ــدة واإلنترب الموح

آية الله قاسم يغادر المستشفى مساء اليوم

نائــب أردنــي يتقــدم بســؤال برلمانــي إلــى وزيــر داخليــة بــاده: هــل المهمــة التدريبيــة تــؤدي لوجــود دركنــا في 
الشــوارع الغاضبــة بالبحرين؟

وزير “اإلعام”: االتفاقية العسكرية مع لندن تتعلق بأمن االقليمي وأمن الطاقة

ــك ليــس  ــى أن المعارضــة تســاوي اإلرهــاب وذل معهــد واشــنطن: البحريــن والســعودية واإلمــارات اتفقــت عل
بالخبــر الســار للغــرب وأمريــكا

إخاء سبيل الناشطة غادة جمشير وتأجيل قضيتها إلى 15 يناير

اعتقال 3 بحرينيات في تظاهرات بالعاصمة المنامة

عــن  كتعويــض  “عرفــان”  الباكســتاني  لحســاب  دينــار  ألــف   60 تحــول  القاصريــن”  “أمــوال 
بتــه صا إ
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الســفارة الباكســتانية تتنصــل مــن تصريحــات ســكرتيرها الثانــي: لم يصــدر أى تصريح عن عدد الباكســتانيين 
المجنسين

السلطات التايلندية تعتقل شاب بحريني وتسعى لتسليمه للمنامة

المحكــوم  مــن  دينــار  مليــون   33 مــن  أكثــر  وتحصيــل   2014 فــي  قضائيــة  دعــوى   32737 “العــدل”: 
ضدهــم

بدء محاكمة 12 متهما بإجراء “االستفتاء الشعبي”

ــة  ــع كنائــس علــى أرض مغصوب ــى االمتنــاع عــن بنــاء مجّم ــا فرانســيس إل منظمــات حقــوق إنســان تدعــو الباب
فــي البحريــن

بنــاًء علــى توصيــة وزيــر  برتبــة وزيــر  الخــاص”  الملكــي و”المكتــب  للديــوان  الرميحــي رئيســا  عبداللــه 
الديــوان

البحرين تهدم مسجدا للشيعة

وزارة الداخلية تعتمد المشاركة في االنتخابات معيارا للتوظيف بأجهزتها

تايلند سلمت علي هارون للبحرين فجر اليوم
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الداخلية: إصابة 3 شرطة في تفجير ببني جمرة

نبيــل رجــب يكشــف: علــي هــارون عذبــه 3 ضبــاط وأدمــوا وجهــه أمــام الشــرطة التايلنديــة وتــم تخديــره دون 
طبيــب

ــرك  ــى عرضــه وت ــدي عل ــن 6 عســكريين واعت ب بشــكل ممنهــج م
ّ
ــذ ــد ُع ــة حســن الشــيخ: الفقي ــي عائل محام

ــدًا ليمــوت وحي

عادل فليفل يرفض الحضور لمحاكمته بقضية حيازة أسلحة

الملك األردني يصل المنامة بعد أسبوعين من مقتل أحد افراد الدرك األردني

تأجيل محاكمة رئيس شورى الوفاق حتى 13 يناير

“إيــان لينــزي”: االتفاقيــة العســكرية مــع البحريــن تســمح لنــا بتأميــن “مضيــق هرمــز”.. ومعارضــة “الوفــاق” 
لهــا تطــرب المتطرفيــن الذيــن يعملــون بالوكالــة

هارون في اتصال قصير: أنا بخير... سيغلقون الخط!

مطــار  فــي  أثريــة  عمــات  بحوزتهمــا  ضبطــت  لبحرينييــن  التحقيــق  ذمــة  علــى  أيــام   4
ة هــر لقا ا
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عادل فليفل يرفض الحضور لمحاكمته بقضية حيازة أسلحة

األعلى للقضاء: 157 ألف قضية عرضت على المحاكم خال 2014

العــام  نهايــة  مــع  التســريح  خطــر  يواجهــون  العاطليــن”  “الجامعييــن  قائمــة  مــن  موظفــا   190
2014

االســتئناف تلغــي عقوبــة اإلعــدام لقاتــل شــاب ســاحل المالكيــة وتخفــف عقوبــة باقــي المتهميــن لتتــراوح 
بيــن 6 أشــهر وســنة

بنــي  بـ”تفجيــر  متهميــن   3 علــى  القبــض  ألقــت  الســلطات  إن  تقــول  اإلرهابيــة  الجرائــم  نيابــة 
” ة جمــر

ر مــن مخاطــر محتملــة مــن “داعــش”: خشــينا أن 
ّ
وزيــر الداخليــة يلتقــي شــخصيات مجتمعيــة وسياســية ويحــذ

تتعــرض مواكــب العــزاء لعمليــات إرهابيــة

خليفة بن سلمان في حديثه مع الصحفيين: ال زيادة للرواتب ألننا لسنا كجيراننا

اختصــاص  مــن  فهــذا  للثقافــة”  “هيئــة  إنشــاء  مناقشــة  لكــم  يحــق  ال  لـ”النــواب”:  الحكومــة 
لملــك ا

النيابة تحقق مع النائب السابق خالد عبدالعال بتهمة إهانة وزارة الداخلية

بنســبة  الروســي  الصنــدوق  اســتثمار  مشــاريع  تمويــل  فــي  يشــارك  الســيادي  البحريــن  صنــدوق 
5 %
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مفوضيــن  غيــر  والبرلمــان  الحكومــة  المنامــة:  غــرب  يتظاهــرون  المعارضيــن  آالف 
شــعبيا

السلطات تستدعي أمين عام “الوفاق” للتحقيق غدًا في إدارة المباحث

التمييز ترفض جميع الطعون االنتخابية بما فيها طلبات إعادة الفرز

فــي  للنظــر  أيــام   10 خــال  الوفــاق  عــام  مؤتمــر  بمقــررات  تزويدنــا  ننتظــر  العــدل:  وزارة 
صحتهــا

المؤبد ألي عسكري يتجنس بجنسية دولة أجنبية

المعتقلة نفيسة العصفور تعلن اضرابها عن الطعام حتى توفير أدويتها

التحكيــم  أعضــاء  وينتخبــون  العــام  المؤتمــر  يحضــرون  وفاقيــا   2388  … بالتزكيــة  عامــا  أمينــا  ســلمان 
والشــورى

اعتقال رئيس الجمعية الحسينية بالعكر والقبض على شابين مطلوبين

بينهــم  شــابا   15 واعتقــال  منــزال   30 مــن  أكثــر  مداهمــة  الحصــار..  فــي  ســاعات   4 الســنابس 
ب مطلــو

27

28

السبت

األحد

26 الجمعة
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28 الدخــول األحد مــن  محاميــه  تمنــع  والســلطات  بالتحقيقــات..   99 مكتــب  يصــل  ســلمان  علــي  الشــيخ 
معــه

احتجاجات في مناطق واسعة على خلفيات اعتقال زعيم المعارضة البحرينية

ارتفــاع حصيلــة معتقلــي الســنابس إلــى 22.. وشــابان يســلمان نفســيهما للســلطات واعتقــال آخــر مــن عملــه 
وآخــر مــن نقطــة تفتيــش

مســاس  بــه  والمســاس  كبــرى  إهانــة  يمثــل  الوفــاق  عــام  أميــن  اعتقــال  العلمــاء:  لكبــار  بيــان 
لشــعب با

ــى حرمانهــا مــن دوائهــا فأجابتهــا الشــرطية “أحســن  نفيســة العصفــور تضــرب عــن الطعــام.. اعترضــت عل
عســاج تموتيــن”

إيران قلقة من تصعيد البحرين نهجها األمني: ستؤدي لتعقيد الظروف

الوفاق تعلن اعتقال األمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان

والتحــرش  مســامير  يحــوي  خشــبي  بلــوح  لضــرب  تعــرض  أردنــي  شــرطي  بقتــل  المتهــم 
لجنســي ا

تصعيــد  ألكبــر  وندعــو  الغربــي  النفــاق  يكشــف  ســلمان:  اعتقــال  تديــن  الثوريــة”  “القــوى 
ي ر ثــو
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30 الثاثاء

خليــل المــرزوق: الصمــت الدولــي علــى اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان تواطــؤ وضــوء أخضــر للقضــاء علــى العمــل 
السياســي

رجال الدين الشيعة يعتصمون في المنامة لإلفراج عن الشيخ علي سلمان: عواقب وخيمة ستكون العتقاله

“الداخليــة”: إلقــاء القبــض علــى اثنيــن مــن المطلوبيــن أمنيــا فــي عمليــة نوعيــة وبتنســيق بيــن 4 أجهــزة فــي 
الدولــة

حزب الله يدين اعتقال أمين عام الوفاق ويصفه بـ” الخطوة الخطيرة”

المحامــي  مكتــب  فــي  ســيكون  معــه  والتحقيــق  العامــة  النيابــة  إلــى  ســلمان  علــي  الشــيخ  نقــل 
لعــام ا

حبس أمين عام الوفاق الستكمال التحقيق غدا

فــي  شــرطي  قتــل  بتهمــة  موســى  علــي  وحســين  رمضــان  محمــد  بإعــدام  الحكــم  البحريــن: 
يــر لد ا

النيابة العامة: أمين عام الوفاق هدد باستخدام “القوة العسكرية” ضد الدولة

االتحــاد األوروبــي يقــول إن اعتقــال أميــن عــام الوفــاق يحمــل مخاطــر تهــدد الوضــع السياســي واألمنــي فــي 
البحريــن

29 االثنين
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30 الثاثاء
تعييــن دعيــج بــن ســلمان آل خليفــة أمينــا عامــا لمجلــس الدفــاع األعلــى وذيــاب بــن صقــر النعيمــي رئيســا 

ــة األركان لهيئ

علــي  الشــيخ  اعتقــال  مــن  للغايــة  قلــق  إنــه  يقــول  جنيــف  فــي  المتحــدة  األمــم  مكتــب 
ن ســلما

عــن  القضيــة  ونتابــع  ســلمان  علــي  الشــيخ  اعتقــال  مــن  قلقــون  األمريكيــة:  الخارجيــة 
كثــب

“النيابة العامة” تقرر حبس الشيخ علي سلمان 7 أيام مع استمرار التحقيق

المحامــي محمــد التاجــر: طــرد متهــم “تفجيــر الديــه” مــن المحكمــة بســبب رغبتــه فــي الــكام وعــدم رضــاه عــن 
انتــداب محامــي لــه

ــب  ــي ســلمان وتطال ــغ قلقهــا” مــن اعتقــال الشــيخ عل المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان تعــرب عــن “بال
باإلفــراج عنــه فــورا

االستئناف تؤيد أحكاما بالمؤبد بحق 14 متهما بقتل شرطي باكستاني

علــي  الشــيخ  عــن  باإلفــراج  يطالــب  اللــه  حــزب  عــام  أميــن  نائــب  بيــروت...  حاشــد  تجمــع  فــي 
ن ســلما

المحامي العام: استجواب أمين عام الوفاق سيستمر أليام
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