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تقارير
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 شــهد االســبوع الرابــع مــن شــهر أغســطس 2015، اســتهدافًا خطيــرًا لجمعيــة الوفــاق الوطنــي 
ــة  ــك بعــد أن أعلنــت النياب ــي، وذل االســامية ونوابهــا الســابقين الذيــن اســتقالوا مــن المجلــس النياب
العامــة أنهــا وجهــت تهمــة تمويــل االرهــاب إلــى النائــب الســابق الشــيخ حســن عيســى، وكان األخطــر 

ــه شــرطيان. ــل في ــرة ســترة وقت ــي جزي ــذي حــدث ف ــر ال ــر األخي ــة التفجي ــل عملي ــه بتموي اتهام

ــل  ــي اعتق ــل الت ــل للعوائ ــة تص ــاعدة مادي ــإن كل مس ــى، ف ــن عيس ــيخ حس ــل للش ــا حص ــب م وبموج
عائلهــا أو ألســر الشــهداء الذيــن فقــدوا أحبتهــم، صــارت هــذه المســاعدات مجّرمــة فــي نظــر الســلطات 
التــي لــم تــر فــي الشــيخ حســن عيســى ســوى ممــّول لارهــاب. وقــد حظــي عيســى بتعاطــف شــعبي 
واســع تبّيــن مــن خالــه الــدور االجتماعــي الهــام الــذي كان يقــوم بــه داخــل جزيــرة ســترة التــي تتعــرض 
ــي  ــذي جعــل عشــرات األســر ف ــر ال ــاالت، وهــو األم ــات واالعتق ــع والمداهم ــن القم ــة م لحمــات متتالي

أوضــاع ماديــة صعبــة جــدًا، فضــًا عــن الضــرر النفســي ألفــراد عوائــل المعتقليــن والشــهداء.

وزيــر الداخليــة راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة، عقــد علــى نحــو مفاجــيء لقــاًء إعاميــًا كــرر خالــه معزوفــة 
ــون  ــر ك ــى الوزي ــى اآلن، ونف ــذ 2011 حت ــاد من ــهدها الب ــي تش ــة الت ــبب لألزم ــي كس ــل الخارج التدخ
ــردود  ــي ب ــذي حظ ــر ال ــو األم ــة، وه ــة ثاني ــن درج ــن م ــيعة كمواطني ــن الش ــل المواطني ــلطة تعام الس
ــي، أنهــم يتعرضــون  ــر وســائل التواصــل االجتماع ــن أكــدوا عب ــن الشــيعة الذي ــن المواطني واســعة م

ــز طائفــي داخــل بادهــم. لتميي

ــه الوزيــر، أن الســلطات عازمــة علــى التدخــل فــي الخطــاب الدينــي، فــي مــن يصعــد  مــن أخطــر مــا قال
ــعروا  ــن ش ــيعة الذي ــن الش ــاء الدي ــن علم ــًا م ــتدعى موقف ــا اس ــو م ــاء، وه ــول الخطب ــاذا يق ــر وم للمناب
باالســتهداف، وأصــدر كبــار العلمــاء بيانــًا رفضــوا فيــه تصريحــات وزيــر الدخليــة، كمــا أصــدر 200 مــن 

ــًا فــي هــذا الصــدد. المشــايخ الشــيعة بيان

أجنـــدة األســـبوع الرابـــع مـــن أغســـطس 2015:

 السلطات تعتبر مساعدات أسر المعتقلين والشهداء تمويال لـ«اإلرهاب«
والعلمـــــــاء ينتفضـــــون الســـــتقاللية الخطــــــــاب الدينـــــــي
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ــى  ــريف عل ــم ش ــل إبراهي ــد المعتق ــة وع ــي جمعي ــادي ف ــرض القي ــًا، ع ــر أيض ــبوع األخي ــهد األس وش
المحكمــة، وهــي الجلســة األولــى لمحاكمتــه منــذ اعتقالــه، وقــد أكــد شــريف أمــام المحكمــة عــى حقــه 
فــي التحــدث والتعبيــر عــن رأيــه كمواطــن، وقــال إن التهــم التــي وجهتهــا لــه الســلطات هــي بمثابــة 
محاكمــة للنوايــا. وقــد أصــدرت منظمــة العفــو نــداًء حــذرت فيــه مــن الحكــم علــى إبراهيــم شــريف بهــذه 

التهــم، إذ يمكــن صــدور حكــم عليــه بموجبهــا يصــل لنحــو 13 عاًمــا.

إلــى ذلــك قالــت وزارة الداخليــة فــي 24 أغســطس/ آب أن تفجيــرًا وقــع فــي المحــرق وهــو ثانــي تفجيــر 
ــي  ــعة ف ــاالت واس ــة اعتق ــلطات حمل ــده الس ــنت بع ــد ش ــًا، وق ــبوع تقريب ــال أس ــرق خ ــي المح ــع ف يق

صفــوف الشــباب الشــيعة الذيــن يقطنــون فــي المحــرق.
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مهــدي  لصحــة  خطيــر  تدهــور 
أبوديــب بعــد حرمانــه مــن العــالج

ذكــرت معلومــات مؤكــدة )الجمعــة 21 أغســطس/ 
آب 2015( أن صحــة نقيــب املعلمــن مهــدي أبــو 
ديــب قــد تدهــورت بشــكل خطــر بعــد حرمانــه 
مــن متابعــة العــاج عــن إصابــة يف الظهــر كان قــد 
ــا  ــرض له ــذي تع ــب ال ــة التعذي ــا نتيج ــب به أصي

لحظــة اعتقالــه )أبريــل/ نيســان 2011(.

ــض  ــو ترف ــجن ج ــات أن إدارة س ــت املعلوم وبين
الســاح ألبوديــب بالذهــاب للمستشــفى ملتابعــة 
ــر  ــن، األم ــر والركبت ــه يف الظه ــن إصابت ــاج م الع
ــه  ــه الصحيحــة وحاجت ــم حالت ــذي أدى إىل تفاق ال
ــل  ــل داخ ــة والتنق ــاعدة يف الحرك ــتمرة للمس املس

ــجن. الس

ــان  ــن الحرم ــو م ــجن ج ــون يف س ــاين املعتقل ويع
مــن العــاج، يف وقــت حــذر فيــه ســجناء مــن دقــة 
الوضــع الصحــي ألبوديــب، محملــن إدارة الســجن 
اســتمرار  تداعيــات  عــن  الكاملــة  املســؤولية 

ــاج. ــن الع ــه م حرمان

ســنوات   5 بالســجن  حكــا  أبوديــب  ويقــي 
بتهمــة »التحريــض عــى العنــف« وتــم اعتقالــه يف 
أعقــاب انتفاضــة شــعبية شــهدتها البحريــن فربايــر 
ــو  ــة العف ــام 2011، إال أن منظم ــن الع ــارس م وم
الدوليــة قالــت إنهــا تفحصــت خطابــات أبوديــب 
ومل تجــد فيهــا مــا يدعــو للعنــف، وبعثــت نــداءات 
متكــررة لإلفــراج عنــه إال أن الســلطات ترفــض 

ــداءات. ــك الن االســتجابة لتل

ال  »التعّطــل«  فــي  شــهري  فائــض 
يقــل عــن 3 مالييــن دينــار

ــن وزارة  ــادرة ع ــمية الص ــات الرس ــفت البيان كش
العمــل، عــن تفــوق إيــرادات نظــام التأمــن ضــد 
ــه، بفــارق ال يقــل عــن 3  التعطــل، عــى مرصوفات

ــار شــهرياً. ــن دين ماي

فالنظــام الــذي ســجل فائــض إيــرادات قــدرت 
ــن  ــر م ــي أك ــد م ــار بع ــون دين ــو 400 ملي بنح
ــز التنفيــذ، متكــن مــن  ــه حي 96 شــهراً عــى دخول
توفــر مبلــغ شــهري ملحفظتــه التــي تــرف عليهــا 
الهيئــة العامــة للتأمــن االجتاعــي ال يقــل معدلــه 
عــن 4 مايــن دينــار، ال يذهــب ســوى الربــع 
منــه لصالــح املرصوفــات التــي تتــوزع عــى هيئــة 
»إعانــة« تذهــب للعاطلــن املســجلن رســمياً لــدى 
وزارة العمــل، و »تعويــض« يدفــع للذيــن يفقــدون 

أعالهــم ألســباب خارجــة عــن إرادتهــم.

التقاريــر  تضمنتهــا  التــي  البيانــات  وأظهــرت 
الفصليــة - وفــق صحيفــة الوســط - يف الفــرة 
ــى  ــاين 2014 حت ــون الث ــر/ كان ــن يناي ــدة م املمت
يونيــو/ حزيــران 2015، ثبــات مرصوفــات محفظــة 
 774.550 بــن  مــا  تراوحــت  والتــي  النظــام، 
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ــار،  ــف دين ــبعن أل ــة وس ــبعمئة وأربع ــاراً )س دين
آذار  مــارس/  يف  دينــاراً(  وخمســن  وخمســمئة 
وخمســة  )تســعمئة  دينــاراً  و955.500   ،2014
ألــف دينــار، وخمســمئة دينــار( يف  وخمســن 

ينايــر/ كانــون الثــاين مــن العــام نفســه.

ــتمر  ــع مس ــن تراج ــوزارة، ع ــات ال ــدث بيان وتتح
ــغ عددهــم 9022  ــن بل ــن، والذي يف أعــداد العاطل
عاطــاً يف أكتوبــر/ تريــن األول 2013، ثــم 8092 
عاطــاً يف ينايــر 2014، ثــم 7022 يف يوليــو/ متــوز 
2014، ليهبــط العــدد يف يونيــو 2015 إىل 6051 
عاطــاً، مــا يعنــي تأثــراً مبــارشاً عــى تقليــص 
املرصوفــات الشــهرية ملحفظــة نظــام التأمــن ضــد 

التعطــل.

ــام،  ــة النظ ــرادات محفظ ــهد إي ــك، تش ــة ذل قبال
منــواً متصاعــداً، وذلــك بفضــل النمــو املســتمر 
الــذي يشــهده إجــايل القــوى العاملــة منــواً، وفقــاً 
ملــا توضحــه مــؤرشات ســوق العمــل الصــادرة 
ــر  ــي تش ــل، والت ــوق العم ــم س ــة تنظي ــن هيئ ع
ــة  ــع نهاي ــة م ــة األجنبي ــايل العال ــاع إج إىل ارتف
الربــع األول مــن 2015 إىل 538,480 عامــاً مقارنــة 
ــام  ــن الع ــها م ــرة نفس ــاً يف الف بـــ508,002 عام
املــايض، مســجاً بذلــك زيــادة ســنوية بلغــت 6 يف 

ــة. املئ

أمــا إجــايل العالــة الوطنيــة، فقــد بلــغ مــع نهاية 
ــاً  ــاري 156,429 عام ــام الج ــن الع ــع األول م الرب
بحرينيــاً محققــاً بذلــك زيــادة ســنوية قدرهــا 1.9 
ــع  ــاً يف الرب ــع 153,525 عام ــة م ــة باملقارن يف املئ

األول مــن 2014.

ــن  ــة ل ــب النموذجي ــور«: الُخط »صنق
وقــد  التكفيــري  الخطــاب  تعالــج 
المتصــدي  الخطــاب  تســتهدف 

والتصحيــح للنقــد 
انتقــد الشــيخ محمــد صنقــور مــا طـُـرح عــن توجــه 
ــاً إىل أن  ــة، منوه ــب منوذجي ــرض خط ــمي لف رس
ــي  ــاب الطائف ــج الخط ــن تعال ــوة ل ــذه الخط »ه

ــايئ«. ــاب اإلقص ــري والخط ــاب التكف والخط

وذكــر صنقــور خــال خطبــة الجمعــة بجامــع 
اإلمــام الصــادق يف الــدراز أمــس 21 أغســطس/آب 
2015 أن »خطــاُب التصحيــِح والنقــِد واملطالبــِة 
بالحقــوق هــو مــن صميــِم الخطــاِب الدينــي 
ــم )ص( وأهــُل  ــه الرســوُل الكري ــذي كان ُيارُس وال
ــاء  ــاُر العل ــوَن وخي ــُة والتابع ــه )ع( والصحاب بيِت
يف املســاجد واملحافــل، فالحجــُر عــى خطــاِب 
النقــِد والتصحيــِح واملطالبــِة بالحقــوِق حجــٌر عــى 
الخطــاب الــذي حــضَّ عليــه النبــيُّ الكريــم )ص(«.

املحليَّــِة  الصحــِف  إحــدى  »نَســبْت  وأضــاف 
ــوزارة  ــَوزارات أنَّ ال ــدى ال ــئولَن يف إح ــِد املس ألح
بصــدِد إصــدار تعميــٍم لخطــٍب منوذجيــة، وســيتمُّ 
إعداُدهــا وتوزيُعهــا عــى خطبــاِء املســاجد ولكنَّهــا 
لــن تكــوَن ُملزمــة، وســتكوُن هنــاك متابعــٌة لــكلِّ 
مــا يُلقــى مــن خطــٍب يف املســاجِد ودور العبــادة، 
ونســبْت إليــه انَّ املقصــد مــن التعميــم واملتابعــة 
ــاط  ــئولياتِهم يف االنضب ــاِء مس ــُل الخطب ــو تحمي ه
ـه ســيتم اتَّخــاذ  بــآداب الخطــاب الدينــي، وانّـَ
اإلجــراءاِت املناســبة تجــاه َمــن يخــرج عــن ذلــك«.

ــه  ــوُر وأنَّ ــرُب املذك ــو صــحَّ الخ ــور »ل وأضــاف صنق
ــة  ــُع لخطــٍب منوذجي ــمُّ اإلعــداد والتوزي ســوف يت
ــاؤه  ــمُّ إلق ــا يت ــكلِّ م ــة ل ــد املتابع ــاءلُة بع واملس
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مــن خطــٍب يف املســاجد فــإنَّ الغــرض لقــراٍر مــن 
ــة  ــن، الفرضيَّ ــَد فرضيت ــُل أح ــل يحتم ــذا القبي ه
الخطــاِب  ملعالجــِة  ــٌه  موجَّ القــرار  انَّ  األوىل 
الطائفــي والخطــاِب التكفــري والخطــاِب اإلقصايئ، 
والفرضيَّــة الثانيــة انَّ القــرار يســتهدُف الحجــَر عى 
ــِة  ــِح واملطالب ــِد والتصحي ي للنق ــدِّ ــاِب املتص الخط
ــَر  ــتهدُف الحج ــا، ويس ــِة ألدائِه ــِن الحكوم بتحس
نبــِض  عــن  للتعبــر  ي  املتصــدِّ الخطــاِب  عــى 

الشــارع ومطالِبــه وحقوِقــه املروعــة«.

وتابــع »لــو كان الغــرُض مــن القــراِر املذكــور هــو 
املعالجــُة للخطــاِب الطائفــي والخطــاِب اإلقصــايئ 
ــن  ــاً، ول ــدَي نفع ــْن يج ــراِر ل ــذا الق ــل ه ــإنَّ مث ف
يُســهَم يف الحــدِّ مــن تــداوِل هــذا اللحــِن مــن 
الثقافيــَة  البُنيــَة  النشــاز. ذلــك ألنَّ  الخطابــاِت 
ــي  ــاِب الطائف ــا املتعاطــوَن للخط ــي نشــأ عليه الت
أو التكفــري أو اإلقصــايئ تحــوُل دوَن نجــاح قــراٍر 
ــذه  ــي ه ــن تعاط ــدِّ م ــل يف الح ــذا القبي ــن ه م
الخطابــات فضــاً عــن االســتئصال لهــا، فلــو التــزم 
هــؤالِء بالُخطــِب املوزَّعــة فإنَّهــم لــن يُعَدمــوا 
ــاِء يف  ــِة واإلقص ــاب الكراهي ــداوِل لخط ــَة الت فرص
ــم ومجالســهم ومواقِعهــم اإللكرونيــة ويف  محافلِه
هــة إليهــم، ويف  مقــاِم اإلجابــِة عــن التســاؤالِت املوجَّ

ــا«. ــي وغره ــل االجتاع ــائل التواص وس

ونبــه إىل أن »املشــكلُة أعمــُق مــن أن تُعالجهــا 
الخطــُب املعلَّبــة أو حتــى املتابعــُة واملســاءلة، 
مثــُل هــذه املشــكلة ال يكــوُن عاُجهــا متاحــاً 
الثقافيَّــة  للبُنيــِة  الجــذري  التغيــُر  يتــم  مــا مل 
ــة  ــاِب الكراهي ــوَن بخط ــا املولع ــأ عليه ــي نش الت
العمــِل  دون  الُخطــب  فتوزيــُع  وإال  واإلقصــاء 
ــا  ــن جذوره ــة م ــذه البُني ــِض ه ــى نق ــاد ع الج
يــٍة  يُشــبُه األكَل مــن القفــا، فــإذا كان مثــة مــن جدِّ
يف معالجــِة مشــكلة الخطــاب الطائفــي والخطــاب 
االقصــايئ فالــازُم هــو اإلعــادُة لتأهيــِل هــؤالِء 
ــاَء يحرمــوَن النــاَس  الخطبــاء أو اســتبدالُهم بخطب
ــَة  ويتفهَّمــوَن االختــاف، ويُضمــرون بصــدٍق املحبَّ
والخــَر لــكلِّ أبنــاِء الوطــن. ثــم إنَّ الخطــاب 
ال  التكفــري  وحتــى  بــل  واإلقصــايئ  الطائفــي 
ـُص وجــوُده يف خطبــاء الجمعــة، فخطــاُب  يتخلّـَ
ــاِب  ــن الكتَّ ــُر م ــه الكث ــاء يتهُن ــة واإلقص الكراهيَّ
والصحافيــن وكذلــك فــإنَّ لهــذا الخطــاب حضــوراً 
ــتراُدهم  ــمُّ اس ــن يت ــاة الذي ــاً يف دروِس الدع فاقع
ــداوٌل يف  ــبات. وهــو مت ــرِ املناس ــبات وغ يف املناس
املناهــِج واملــدارِس والنــدواِت والكتــِب واألقــراص 
التــي يتــمُّ توزيُعهــا بســخاٍء يف املســاجِد واألســواِق 

واملستشــفيات«. عــاِت  واملجمَّ

وأشــار صنقــور إىل »الخشــية املــربَّرة مــن توظيــِف 
عــى  التضييــق  يف  واملســاءلِة  التوزيــعِ  قــراِر 
ي  الخطــاِب الدينــي املعتــدل، فقــد يكــوُن املتصــدِّ
لتنفيــذ قــراِر املُســاءلة مســكوناً بالحــسِّ الطائفــي 
فيوظِّــُف هــذا القــراَر للمزيــد مــن التضييــق عــى 
الخطــاِب املعتــدل ملجــرَّد انــه ال يُعجبُــه وال يــروُق 
ــم إنَّ  ــه، ث ــم ذاتُ ــو الخص ــُم ه ــون الَحَك ــه، فيك ل
الخشــيَة مــن التوظيــِف الســيئ للقــرار تظــلُّ 
ــًة  ــاءلِة لجن ي للُمس ــدِّ ــو كان املتص ــى ل ــًة حت قامئ
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ــن  ــيَة م ــإنَّ الخش ــرض، ف ــذا الغ ــكيلُها له ــمُّ تش يت
ــك  ــزوُل بذل ــي ال ت ــاب الدين ــى الخط ــِق ع التضيي
بعــد شــيوِع ظاهــرِة تشــكيِل اللجــان أحاديــِة 
الخطــاب  ضوابــُط  تكــْن  مل  أْن  وبعــد  ــه  التوجُّ

ــامل«. ــَة املع ــدل واضح املعت

ــِة  ــه مبنــيٌّ عــى الفرضيَّ واســتدرك قائــاً »هــذا كلُّ
ــاِب  ــِة الخط ــٌه ملعالج ــرار موجَّ ــو إنَّ الق األوىل وه
الطائفــي والخطــاِب اإلقصــايئ، وأمــا بنــاًء عــى 
يســتهدُف  القــراَر  أنَّ  وهــو  الثانيَّــة  الفرضيَّــِة 
ي للنقــِد والتصحيــِح  الحجــَر عــى الخطــاِب املتصــدِّ
واملطالبــِة بتحســن الحكومــِة ألدائهــا، فالقــرار 
ــِق  ــُع يف ســياِق التضيي ــٍذ يكــوُن سياســياً ويق حينئ
ـِة الدينيــة عــى  ــة والحريّـَ ـات العامَّ عــى الحريّـَ
وجــِه الخصــوص، ودعــوى أنَّ الخطــاَب الدينــي ال 
ــِة بالحقــوق  ــِح واملطالب ــِد والتصحي ــه بالنق شــأَن ل
ــدى  ــن ل ــِت مــن الدي ــٌة للثاب هــذه الدعــوى منافي
الفريقــن، ويؤيِّــُد ذلــك مــا ورد يف الســنَِّة الريفــة 
مــن طـُـرق الفريقــن )...( خامتاً بالقــول إن »خطاب 
ــن  ــو م ــوق ه ــِة بالحق ــِد واملطالب ــِح والنق التصحي
ُيارُســه  والــذي كان  الدينــي  الخطــاِب  صميــِم 
الرســوُل الكريــم )ص( وأهــُل بيِتــه )ع( والصحابــُة 
والتابعــوَن وخيــاُر العلــاء يف املســاجد واملحافــل، 
فالحجــُر عــى خطــاِب النقــِد والتصحيــِح واملطالبــِة 
بالحقــوِق حجــٌر عــى الخطــاب الــذي حــضَّ عليــه 
النبــيُّ الكريــم )ص( وفعلـَـه وحــثَّ املســلمَن عــى 
مزاولتــه وألقــى يف عهدتِهــم مســئوليَة القيــاِم بــه، 
ــول  ــدي الرس ــل به ــَر التمثُّ ــلم غ ــُع املس ــا يس ف
الكريــم )ص( واالمتثــاِل ملــا أرشــد إليــه« عــى حــد 

ــه. قول

فســاد  قضيــة  تحيــل  »النيابــة« 
واحــدة فقــط للمحكمــة مــن أصــل 
الرقابــة  تقريــر  فــي  وجدتهــا   20

ليــة لما ا
الرحمــن  عبــد  األول  العــام  املحامــي  قــال 
ــا يف  ــزت تحقيقاته ــة أنج ــة العام ــيد إن النياب الس
ــي  ــع الت ــن الوقائ ــدت ع ــي قي ــاد الت ــا الفس قضاي
ــام  ــة لع ــة واإلداري ــة املالي ــر الرقاب ــا تقري تضمنه
2013/2012، وقــد بلــغ عددهــا 20 قضيــة، أمــرت 
النيابــة بإحالــة واحــدة منهــا إىل املحكمــة الجنائيــة 
املختصــة، فيــا أمــرت بحفــظ 19 قضيــة بعــد 

ــا.  ــة فيه ــبهة الجري ــتبعاد ش اس

وذكــر املحامــي العــام األول أن قــرارات النيابــة 
ــباب  ــى أس ــت ع ــد ابتني ــا ق ــك القضاي ــظ تل بحف
الجريــة  أركان  تحقــق  عــدم  بــن  مــا  تــردد 
املنصــوص عليهــا يف القانــون، أو لكــون الواقعــة ال 

تشــكل يف الحقيقــة إال مخالفــة إداريــة.

وأشــار إىل أن النيابــة قــد رأت إحاطــة الجهــات 
التنفيذيــة املعنيــة مبــا ثبــت لديهــا مــن مخالفــات 
إداريــة، وبنــاء عــى ذلــك أرســلت إىل تلــك الجهات 
نســخ مــن القضايــا لتتخــذ شــئونها نحــو مــا 
ــات  ــن وجــود مخالف ــات م ــه التحقيق كشــفت عن

ــة. ــكل جري ــة ال تش ــة محض إداري
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بـــ  ســابقا  نائبــا  تتهــم  البحريــن 
اإلرهــاب« »تمويــل 

 قــال مديــر عــام االدارة العامــة للمباحــث واالدلــة 
الجنائيــة إن رشطــة املباحــث الجنائيــة، ألقــت 
القبــض عــى نائــب برملــاين ســابق وعضــو بجمعيــة 
الوفــاق السياســية )الشــيخ حســن عيــى( بتاريــخ 
18 أغســطس/ آب 2015 لــدى عودتــه مــن إيــران 
ــاب  ــل اإلره ــق بتموي ــا تتعل ــبب قضاي ــك بس وذل
ــن  ــى ارهابي ــة ع ــغ مالي ــع مبال ــال توزي ــن خ م
مطلوبــن جنائيــا اضافــة إىل آخريــن شــاركوا يف 

ــة، عــى حــد زعمــه. ــذ أعــال ارهابي تنفي

وزعــم أن النائــب ورد اســمه يف عــدد مــن القضايــا 
ــا تفجــر ســرة االرهــايب ) 28  ــن بينه ــة م االرهابي
يوليــو/ متــوز 2015( الــذي أودي بحيــاة رجــي 
امــن وبعــد التأكــد مــن تلــك املعلومــات تــم 

ــه. ــض علي ــدار اذن بالقب اص

وأضــاف أنــه يتلقــى التربعــات مــن جهــات مختلفة مبا 
يف ذلــك تحصيــل مبالــغ مــن املشــاركن يف املســرات 

ويقــوم بتوزيعهــا عــى عنــارص مطلوبة أمنيــاً .

واتهــم عيــى بإعطــاء أمــوال لجاعة إرهابيــة وأحد 
املنتمــن إليهــا مــع علمه بنشــاطها اإلرهايب والتســر 
ــاء  ــش ألعض ــائل العي ــر وس ــة إىل توف ــا إضاف عليه

هــذه الجاعــة مــع علمــه بأهدافهــا االرهابيــة .

ــه  ــى توجي ــة ع ــة البحريني ــل وزارة الداخلي وتعم
ــم  ــام الحك ــب نظ ــاب وقل ــم اإلره ــات بدع اتهام
ملعارضــن سياســين بارزيــن كان آخرهــم أمــن 
عــام جمعيــة وعــد الســابق إبراهيــم رشيــف عــى 
ــد 3  ــم بع ــام الحك ــا لنظ ــادات وجهه ــة انتق خلفي
أســابيع فقــط مــن اإلفــراج عنــه، حيــث كان يقــي 

ــنوات. ــجن 5 س ــا بالس حك

المتبعــة ضــد  »الوفــاق« اإلجــراءات 
»الداخليــة«  باطلــة وبيــان  »عيســى« 
ــئولية ــن المس ــدة ع ــة بعي ــدر بلغ ص

قالــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي االســامية إن مــا 
ورد يف بيــان وزارة الداخليــة بخصــوص النائــب 
الســابق وعــامل الديــن الشــيخ حســن عيــى هــو 
»كام باطــل شــكاً وقانونــاً وليــس لــه اعتبــار فيــا 
لــو طبقنــا نصــوص القانــون عليــه، والشــيخ حســن 
عيــى بــريء مــا نســب لــه واإلجــراءات املتبعــة 
ــاىف مــع القانــون املحــي فضــاً  ــة وتتن ضــده باطل

عــن القانــون الــدويل«.

 24 اإلثنــن  لهــا  بيــاٍن  يف  الوفــاق  ورفضــت 
أغســطس/آب 2015 مــا ورد يف بيــان الداخليــة 
الــذي »صــدر بلغــة بعيــدة عــن طبيعــة املســئولية 
املفرضــة فيهــا ويفتقــد لالتــزام بأبســط املتطلبات 
واإلجــراءات التــي يقرهــا الدســتور والقانــون«، 
مؤكــدًة أن منهجيتهــا التــي يلتــزم بهــا جميــع 
قياداتهــا ومنتســبيها ومنارصيهــا هــي »الســلمية«، 
ــم  ــة زج اس ــوم ومحاول ــا كل ي ــة إلثباته و«ال حاج
أنشــطتها يف غــر ذلــك هــو مــن  او  قياداتهــا 

العبــث«.

ــم  ــن دعائ ــى »م ــن عي ــيخ حس ــدت ان الش واك
ــخاص  ــل أش ــه بتموي ــلمية وإن اتهام ــاة للس الدع
ــة  ــام باطــل جمل ــة اته متهمــن باألعــال اإلرهابي
ال  كونــه  والتنــذر  لاشــمئزاز  ومثــار  وتفصيــا 
ينســجم إطاقــا مــع منهجيــة ســاحة الشــيخ، 
ــا منهجــه  ــاءات يكشــف بطانه وهــو يواجــه ادع
ومســلكه يف دوره الســيايس الــذي بــدءه والزال 
مجــرم  هــو  ملــا  وإدراك  ثقــة،  بــكل  يارســه 

ومحظــور قانونــا« وفــق البيــان.



10

ــاء مطلــع  رفــع الدعــم عــن الكهرب
العــام المقبــل

ــك  ــار املل ــة ملستش ــام اململوك ــة األي ــت صحيف قال
اإلعامــي، نبيــل الحمــر، إن هنــاك توجهــاً حكوميــاً 
ــون  ــع يناير/كان ــاء مطل ــن الكهرب ــم ع ــع الدع لرف

ــاين املقبــل. الث

توجيــه دعــم  »إعــادة  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
املواطنــن  رشائــح  ســرفع  للكهربــاء  الحكومــة 
للكهربــاء«،  الحكومــة  دعــم  مــن  املســتفيدين 
مشــرًة إىل أن الحكومــة ســتوفّر أكــر مــن 650 
ــع الدعــم  ــادة توزي ــة إع ــار مــن عملي ــون دين ملي

واملحروقــات. للســلع  الحكومــي 

وأردفــت أن »اللجنــة املختصــة يف مجلــس النــواب 
توصلــت مــع هيئــة الكهربــاء واملــاء إىل أن املبالــغ 
ــع الدعــم تصــل إىل  ــن رف ــي يكــن توفرهــا م الت
ــاء  ــاء وامل ــاع الكهرب ــن قط ــار م ــون دين 200 ملي
بحثــت  النيابيــة  اللجنــة  إن  موضحــًة  فقــط«، 
 3000  -  0 املدعومــة  األوىل  التعرفــة  »تعديــل 
وحــدة بواقــع 3 فلــوس حاليــاً، وتوســيع الريحــة 
الثانيــة التــي تحتســب تعرفتهــا بـــ 9 فلــوس مــن 

3001 إىل 5000 وحــدة«.

 250 إيفــاد  الســعودية:  الســفارة 
هــذا  للبحريــن  ســعوديً  مدرســً 

الريــاض نفقــة  علــى  العــام 
قالــت ســفارة الريــاض باملنامــة إن عــدد املعلمــن 
الســعودين املوفديــن للعمــل يف البحريــن يف هــذا 
ــربة  ــعوديا، معت ــا س ــة 250 معل ــغ قراب ــام بل الع
خطــوة إيفــاد املدرســن الســعودين للبحريــن 
ــا مــن اململكــة لشــقيقتها  »مــؤازرة ودعــا مقدم

ــن«. ــة البحري مملك

وذكــرت أنــه وبعــد مــرور عــدد مــن الســنوات من 
بدايــة اإليفــاد اســتبدل املعلمــون الســعوديون 
ــة  ــة مــرص العربي ــم مــن جمهوري بنحــو 400 معل
للعمــل بالتعليــم العــام يف البحريــن وعــى نفقــة 
اململكــة العربيــة الســعودية، وكان ذلــك حتــى 

العــام 1422هـــ )العــام 2002(.

وواصــل التقريــر أنــه متــت العــودة اىل إيفــاد 
ــو 100  ــاد بنح ــدأ اإليف ــعودين، وب ــن الس املعلم
معلــم ســعودي، وتزايــد العــدد ليصبــح نحــو 133 
يف العــام 1433هـــ )العــام 2012(، ويصــل اآلن إىل 

ــعوديا. ــا س ــارب 250 معل ــا يق م

ولفــت تقريــر موســع نرتــه مبجلــة »الجــر 
الثقــايف« التــي تصدرهــا امللحقيــة الثقافية بســفارة 
الريــاض إىل أن عــدد الطلبــة الســعودين الدارســن 
بالبحريــن يبلــغ نحــو 900 طالــب يف العــام 1436 

ــام 2015(. هـ )الع
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ــة  ــي رحم ــيخ عل ــع الش ــق م التحقي
األوقــاف  إلدارة  انتقــاده  حــول 

يــة لجعفر ا
قــال عضــو املجلــس العلــايئ الشــيخ فاضــل الزايك، 
إن الســلطات اســتدعت )اإلثنــن 24 أغســطس/آب 
2015( رجــل الديــن الشــيخ عــي رحمــة للتحقيــق 
يف مركــز رشطــة مدينــة حمــد حــول »انتقــاده 
إلدارة األوقــاف الجعفريــة وتجاوزاتهــا لألحــكام 

الرعيــة«، وأخلــت ســبيله الحقــاً.

واعتــرب الــزايك يف تغريــدات لــه عــرب حســابه عــى 
شــبكة التواصــل االجتاعــي »تويــر« أن التحقيــق 
األوقــاف  لترصفــات  املنتقديــن  »املشــايخ  مــع 
الجعفريــة يوحــي بــأن إدارة األوقــاف ذاتــا مصونة 

ال مُتــس« عــى حــد تعبــره.

جلســات  أولــى  فــي  »شــريف« 
ــا ــة للنواي ــا محاكم ــه: إنه محاكمت

القــايض  برئاســة  بحرينيــة  محكمــة  رشعــت 
إبراهيــم الزايــد يف محاكمــة القيــادي البــارز يف 
ــررت يف جلســتها  ــف، وق ــم رشي املعارضــة، إبراهي
األوىل تأجيــل القضيــة حتــى 12 أكتوبر/تريــن 
األول املقبــل مــع اســتمرار حبســه، الطــاع فريــق 

الدفــاع عــى أوراق الدعــوى.

ــن  ــف ع ــم رشي ــع إبراهي ــة األوىل تراف ويف الجلس
نفســه، وأنكــر خالهــا التهم املنســوبة إليــه، معترباً 
إياهــا »تفتيــٌش يف الضمــر ومحاكمــة للنوايــا« 

ــه الشــماوي. ــي عبدالل ــل املحام ــا نق ــق م وف

ــة  ــام، زوج ــدة غ ــت فري ــل قال ــياق متص  ويف س
ــا حــرت الجلســة  ــف إنه ــم رشي ــادي إبرهي القي
األوىل مــن املحاكمــة حيــث مل يســمح إال لشــخصن 
القاعــة، وبــدأت  العائلــة بدخــول  أفــراد  مــن 

جلســة املحاكمــة عنــد الحــادي عــرة صباحــاً 
ــدأ  ــذي ب ــد ال ــم الزاي بعــد حضــور القــايض إبراهي

ــف. ــم رشي ــى إبراهي ــم ع ــرد الته ب

ــل  ــن تفاصي ــا ع ــدات له ــام يف تغري ــت غ وأضاف
املحاكمــة عــرب حســابها عــى شــبكة التواصــل 
ــوا الســاح  ــر« إن املحامــن طلب االجتاعــي »توي
لريــف بالتكلــم، فألقــى كلمــة لحــوايل 5 دقائــق، 
فّنــد فيهــا »كل التهــم الكيديــة املســاقة ضــده 
مؤكــداً موقفــه املبــديئ واملعــروف ضــد العنــف«، 
الفتــاً إىل أن مــا جــاء يف الكلمــة التــي ُوجهــت عــى 
ــذي  ــكام ال ــوت ذات ال ــه احت ــاً بحّق ــها ته أساس
رّصح بــه يف مقابلــة بإحــدى الصحــف املحليــة 

ســابقاً.

وجــدد رشيــف تأكيــده عــى أن الحــل يف البلد، هو 
ــة  ــة االقتصادي ــات األزم ــن تبع ــّذراً م ــيايس، مح س

املســتفحلة والتــي ســتؤثر عــى الجمــع.

وأشــار يف كلمتــه أمــام املحكمــة إىل أنــه عنــد 
ــد،  ــى تعه ــع ع ــه التوقي ــب من ــه طُل ــراج عن اإلف
ــه ال توجــد نصــوص  ــاً أن ــك معل ــض ذل ــه رف لكن
ــروط،  ــر م ــي غ ــو مل ــع عف ــة م ــة ملزم قانوني
ــة  ــود »ضغين ــى وج ــاً ع ــرى دلي ــا ج ــرباً م معت
الضبــاط«،  أحــد  قبــل  مــن  ضــده  شــخصية 
محاكمــة  هــي  محاكمتــه،  أن  عــى  مشــدداً 
بــدل  املســبقة،  واملواقــف  والنوايــا  للضمــر 

واألســانيد، الرباهــن 

عــدداً  إن  بالقــول  تغريداتهــا  غــام  وختمــت 
ــا الســفارتن  ــن بينه ــدويب الســفارات »وم ــن من م
منــدويب  مــن  وعــدداً  والربيطانيــة«  األمريكيــة 

املحاكمــة. األنبــاء حــروا جلســة  وكاالت 
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»الداخليــة« تعلــن عــن وقــوع تفجيــر 
ثــاٍن بالمحــرق خــالل 3 أيــام

البحرينيــة )األحــد 23  الداخليــة  أعلنــت وزارة 
أغســطس/ آب 2015( عــن تفجــر وقــع باملحــرق 
رشق املنامــة، وهــو التفجــر الثــاين مــن نوعــه 

ــوزارة. ــه ال ــن عن ــا تعل ــا مل ــام، وفق ــال 3 أي خ

ــام  ــاء قي ــه »أثن ــر أن وذكــرت عــرب حســابها يف توي
ــب  ــم غري ــع جس ــل م ــة بالتعام ــزة املختص األجه
بالقــرب مــن مدرســة عبدالرحمــن النــارص باملحرق 
وقــع انفجــار يف جســم آخــر دون وقــوع إصابــات 
أو أرضار ، والجهــات املختصــة تبــارش إجراءاتهــا«.

وكانــت الداخليــة أعلنــت أمــس األول عــن وقــوع 
انفجــار بالقــرب مــن مدرســة طــارق بــن زيــاد يف 

املحــرق.

إعــادة  ترفــض  بحرينيــة  محكمــة 
بعــد  عملــه  مــن  فصــل  مــدرس 

تجمهــر قضيــة  فــي  إدانتــه 
برئاســة  اإلداريــة  الكــربى  املحكمــة  حكمــت 
ــة القضــاة حمــد  ــة املــوىس وعضوي ــايض جمع الق
توفيــق وأرشف عبدالهــادي ونــواف املناعــي وأمانة 
رس عبداللــه إبراهيــم، برفــض دعــوى معلــم مــدان 

ــوى. ــات الدع ــه مرصوف ــر وألزمت بالتجمه

ــي  ــم املدع ــوى يف أن املعل ــع الدع ــل وقائ وتتحص
أقــام دعــواه وحــرص طلباتــه الختاميــة فيهــا عــى 
الحكــم بإلغــاء القــرار الصــادر بفصلــه مــن العمــل، 

الدعــم  رفــع  عرضــت  الحكومــة 
وخدمــة ســلعة   22 عــن 

ــلعة  ــاك 22 س ــد قراطــة إن هن ــب أحم ــال النائ ق
وخدمــة عرضــت الحكومــة رفــع الدعــم عنهــا أو 
ــع  ــرارات رف ــق ق ــر يف تطبي ــلة النظ ــا يف س وضعه
ملراجعــة  الربملانيــة  اللجنــة  أن  ذاكــرا  الدعــم، 
سياســة إعــادة توجيــه الدعــم وتنميــة اإليــرادات 
الحكوميــة مبجلــس النــواب مل تتســلم إال معلومات 
ــرا  ــاء، ذاك ــا اللحــوم والدجــاج والكهرب عــن 9 منه
ــد  ــاج إىل املزي ــة وتحت ــر كامل ــات غ ــا معلوم أنه

ــات. ــن اإليضاح م

ــس  ــا لي ــب حالي ــرار الصائ ــة أن »الق ــر قراط وذك
ــم إىل  ــع الدع ــل رف ــة تأجي ــن الحكوم ــب م الطل
شــهر أكتوبــر/ تريــن األول املقبــل، وإمنــا ينبغــي 
ــة  ــة املقبل ــرارات إىل املوازن ــذه الق ــل كل ه تأجي
لعامــي  املقــرة  املوازنــة  ألن  و2018(،   2017(

)2015 و2016( تــم إقــرار االعتــادات املخصصــة 
ــا. ــم فيه للدع

وأضــاف إن »الحكومــة وضعــت ســعر برميــل 
املوازنــة الحاليــة عــى أســاس ســعر 60 دوالرا، 
واليــوم نحــن نــرى أن األســعار قاربــت 40 دوالرا، 
لذلــك كان يفــرض بالحكومــة أن تضــع ســعر 
برميــل املوازنــة وفــق تقديــر مناســب أكــر، حتــى 
ــه،  ــا إلي ــا وصلن ــر م ــتدانة أك ــر إىل االس ال نضط
ــة تكــون  ــرارات رسيع ــة إىل ق أو أن تلجــأ الحكوم
غــر مدروســة مــن أجــل تخفيــض العجــز والتــي 
نــرى اليــوم منــاذج منهــا كقــرار رفــع الدعــم عــن 

ــوم«. اللح



13

باإلفــراج  تطالــب  ووتــش«  »رايتــس 
عــن الشــيخ علــي ســلمان: نظــام 
العدالــة فــي البحريــن عاجــز عــن 

العدالــة تقديــم 
طالبــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ســلطات 
البحريــن بإلغــاء إدانــة الشــيخ عــي ســلان »أبــرز 
البحريــن« واإلفــراج عنــه  زعــاء املعارضــة يف 
ــة  ــة« ومبني ــر عادل ــه »غ ــربة محكامت ــوراً، معت ف

ــر«. ــة التعب ــك الحــق يف حري ــم »تنته عــى تُه

وقالــت ســارة ليــا ويتســن، املديــرة التنفيذيــة 
يف  أفريقيــا  وشــال  األوســط  الــرق  لقســم 
أدلــة  النظــر يف  املنظمــة »إن رفــض املحكمــة 
الدفــاع يؤكــد الطبيعــة السياســية ملاحقــة الشــيخ 
عــي ســلان. ويعنــي انعــدام العدالــة الواضــح يف 
ــراج عــن ســلان  املحاكمــة وعــى الســلطات اإلف

ــوراً«. ف

 25 الثلثــاء  لهــا  بيــان  يف  املنظمــة  وأشــارت 
أغســطس/آب 2015 إىل أن ســلان الــذي يشــغل 
ــرب  ــاق، أك ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ــب »األم منص

- وهــى عقوبــة مقيــدة للحريــة -، وإذ قــدرت 
ــة  ــوان الخدم ــة دي ــد موافق الســلطة املختصــة بع
املدنيــة أن بقــاء املدعــي يتعــارض مــع مقتضيــات 
الوظيفــة وطبيعــة العمــل، ومــن ثــم فــإن القــرار 
ــاء  ــا بإنه ــة التابعــة له الصــادر مــن الجهــة اإلداري
ــاراً مــن 2013/11/7، وبعــد موافقــة  ــه اعتب خدمت
ديــوان الخدمــة املدنيــة، يكــون قــراراً صحيحــاً 
مطابقــاً ألحــكام القانــون ويغــدو الطعــن عليــه غر 
ــراً  ــون جدي ــع أو القان ــن الواق ــم عــى ســند م قائ
املحكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه  بالرفــض. 

ــات. ــي املرصوف ــت املدع ــوى وألزم ــض الدع برف

وإعادتــه إىل وظيفتــه، وبإلــزام املدعــى عليهــا 
)وزارة الربيــة والتعليــم( املرصوفــات والرســوم 

ــاة. ــاب املحام ــل أتع ومقاب

وذكــر املدعــي رشحــاً لدعــواه أنــه كان يشــغل 
وظيفــة معلــم اعتبــاراً مــن عــام 2005، وقــد ُحكــم 
عليــه بالحبــس ملــدة شــهر واحــد عــن تهمــة 
التجمهــر، وأنــه فوجــئ بقــرار املدعى عليهــا )وزارة 
الربيــة والتعليــم( بفصلــه عــن العمــل وإنهــاء 
خدمتــه اعتبــاراً مــن تاريــخ الحكــم املســتأنف 
الصــادر بتأييــد حكــم الحبــس، املشــار إليــه، وقــد 
تظلــم مــن ذلــك القــرار، إال أنــه تــم رفــض تظلمــه، 
ــة للحكــم  ــه إىل إقامــة الدعــوى املاثل مــا حــدا ب

ــات. ــه مــن طلب ــه مبــا ســلف بيان ل

ــن  ــه ع ــا إن ــات حكمه ــة يف حيثي ــت املحكم وقال
ــرة  ــادة 25 فق ــاد امل ــإن مف ــوى، ف ــوع الدع موض
)و( مــن قانــون الخدمــة املدنيــة الصــادر بالقانــون 
رقــم 48 لســنة 2010، أن خدمــة املوظــف تنتهــي 
ــة  ــة جناي ــايئ بعقوب ــم نه ــده حك ــدر ض ــى ص مت
مخلــة  للحريــة يف جريــة  مقيــدة  بعقوبــة  أو 
جوازيــاً  الفصــل  ويكــون  األمانــة،  أو  بالــرف 
للســلطة املختصــة إذا كان الحكــم مــع إيقــاف 
التنفيــذ وذلــك بعــد موافقــة ديــوان الخدمــة 
املدنيــة، ومــع ذلــك إذا كان الحكــم قــد صــدر 
ــة  ــاء الخدم ــؤدي إىل انته ــا ي ــرة، ف ــه ألول م علي
إال إذا قــدرت الســلطة املختصــة بعــد موافقــة 
الديــوان بقــرار مســبب مــن واقــع أســباب الحكــم 
وظــروف الواقعــة أن بقــاء املوظــف يتعــارض مــع 

مقتضيــات الوظيفــة أو طبيعــة العمــل.

وأكــدت املحكمــة أنــه نظــراً لصــدور حكــم نهــايئ 
ــة  ــي يف جري ــة املدع ــى مبعاقب ــتئناف، ق ىف االس
مخلــة بالــرف واألمانــة بالحبــس ملــدة شــهر 
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قضيــة االدعــاء بحــق ســلان، قــد أخــل بتوصيــف 
محتواهــا«.

وأردفــت »زعــم الســعيدي يف ذلــك التقريــر، الــذي 
اطلعــت عليــه هيومــن رايتــس ووتــش، أن ســلان 
قــال يف خطبــة ألقاهــا يــوم 10 أكتوبر/تريــن 
ــرب  ــوة أك ــعب  ق ــتبطن الش األول 2014: >> ويس
وأكــرب، وكل مــا عليــك هــو أن تســتنهض هــذه 
ــا  ــكرية <<. أم ــوة عس ــن ق ــم ع ــا أتكل ــوة. أن الق
تســجيل الخطبــة الفعليــة، الــذي متكــن مشــاهدته 
عــى اإلنرنــت، فيبــن أن ســلان قــال: >> أنــا 

ــوة عســكرية <<«. ــن ق ــم ع الأتكل

وواصلــت »لقــد بــرأت املحكمــة ســلان مــن تهمة 
واحــدة، هــي الســعي لقلــب نظــام الحكــم بالقوة، 
منتهيــة إىل أن االدعــاء مل يقــدم أيــة أدلــة يقينيــة 
عــى املنــاداة باســتعال القــوة أو التهديــد أو 
الوســائل غــر املروعــة لتغيــر النظــام الســيايس، 
ــم  ــك فــإن رفــض القــايض الســاح بتقدي ومــع ذل
تســجيات الخطــب الفعليــة كأدلــة يشــكل انتهــاكاً 
أساســياً لحــق ســلان يف املحاكمــة العادلــة. وعــى 
ــوراً وتســقط  ــه ف ــرج عن ــن أن تف ســلطات البحري
التهــم املوجهــة إليــه أو تعيــد محاكمتــه بــأي تهــم 
ــر  ــة التعب ــق يف حري ــاكاً للح ــا انته ــل بذاته ال متث

وغــره مــن الحقــوق األساســية«.

ــيخ  ــى الش ــم ع ــة إىل أن الحك ــت املنظم وأوضح
عــي ســلان بالســجن ملــدة 4 ســنوات يســتند إىل 
»ثاثــة أحــكام بالســجن ملــدة عامــن، عــى أن يتــم 
تنفيــذ اثنــن منهــا بالتزامــن. وقــد حصــل ســلان 
عــى العقوبــة القصــوى، املتمثلــة يف الســجن ملــدة 
ــادة  ــب امل ــة، مبوج ــة وزارة الداخلي ــن، إلهان عام
ــة  ــررت لجن ــد ق ــات. وق ــون العقوب ــن قان 216 م
ــة  ــي هيئ ــان، وه ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح األم

جمعيــات املعارضــة السياســية املعــرف بهــا يف 
البــاد« ُمحتجــز منــذ اعتقالــه يف 29 ديســمرب/

كانــون األول 2014، مضيفــًة إن النائــب العــام 
البحرينــي قــال إن احتجــازه يتعلــق بـ«سلســلة من 
األقــوال والترصيحــات األخــرة«، موضحــًة »ورغــم 
أن  إال  وخطبــه،  ســلان  بأقــوال  التهــم  تعلــق 
القــايض الرئيــس مل يســمح ملحاميــه قــط بتقديــم 
ــوال  ــى األق ــة ع ــة للمحكم ــة أو مرئي ــة صوتي أدل

والخطــب املســيئة املزعومــة«.

وتابعــت »يف 17 فرباير/شــباط 2015، كتــب محامو 
ســلان إىل كبــر قضــاة املحكمــة للمطالبــة بعقــد 
املحاكمــة يف مــكان مجهــز لعــرض التســجيات 
ــد  ــوا رداً، وق ــم مل يتلق ــة، لكنه ــمعية والبرصي الس
بــدا أن املحكمــة، بــدالً مــن مراجعــة املحتــوى 
ــا إىل  ــتندت يف حكمه ــلان، اس ــوال س ــي ألق الفع
شــهادة مــن خالــد الســعيدي الضابــط بــوزارة 
ــال، بحســب منطــوق الحكــم،  ــذي ق ــة، ال الداخلي
لتلــك  تســجيات  إىل  بنفســه  اســتمع  »إنــه 
يكــون  أن  الجائــز  ومــن  واألقــوال«.  الخطــب 
وصــف الســعيدي املكتــوب ألقــوال ســلان يف 
تقريــر إدارة البحــث الجنــايئ، والــذي شــكل أســاس 
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امتثــال  تتــوىل رصــد  التــي  الخــرباء املســتقلن 
ــة  ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــدول للعهــد ال ال
والسياســية، الــذي صدقــت عليــه البحريــن، قــررت 
أن >> عــى الــدول األطــراف أال تحظــر انتقــاد 
املؤسســات، مثــل الجيــش أو اإلدارة السياســية 

.»>>

ــام  ــوال ق ــط »بأق ــة مرتب ــم اإلدان ــت أن حك وبيّن
البحرينيــن إىل مارســة  بدعــوة  فيهــا ســلان 
الســلمي، ملعارضــة قانــون  التجمــع  حقهــم يف 
يتعســف يف تقييــد هــذا الحــق. وقــد وجــدت 
املحكمــة أن ســلان مــدان بالتحريــض العلنــي 
عــى عصيــان القانــون يف انتهــاك للــادة 173 
باملــادة  مستشــهدًة  العقوبــات«،  قانــون  مــن 
ــى  ــص ع ــي تن ــع الت ــدويل للدف ــد ال ــن العه 19 م
حريــة  يف  الحــق  تقييــد  الدولــة  جــواز  عــدم 
التعبــر عنــد الــرورة لحايــة النظــام العــام. 
ــام  ــا الع ــان، يف تعليقه ــوق اإلنس ــة حق إال أن لجن
رقــم 34 )2011(، أرصت عــى أن أي قيــود تفــرض 
عــى حريــة التعبــر ينبغــي أن تكــون >> متامئــة 
وال  بالــرورة  تتعلــق  صارمــة  اختبــارات  مــع 
يجــوز أبــداً االستشــهاد بـ]املــادة 19[ لتربيــر كبــح 
ــدد  ــي متع ــام ديقراط ــة نظ ــوة إىل إقام ــة دع أي
ــوق  ــة وحق ــادئ الديقراطي ــق مب األحــزاب وتحقي

اإلنســان <<.

ــة  ــلوك املحكم ــن »إن س ــا ويتس ــارة لي ــت س وقال
ــد  ــن جدي ــن م ــة الشــيخ عــي ســلان يب يف قضي
أن نظــام العدالــة يف البحريــن عاجــز عــن تقديــم 

ــان. ــق البي ــة« وف العدال

 34% متصاعــد:  الطائفــي  التمييــز 
حرمــوا مــن البعثــات هــذا العــام 

فــي 2011 بينمــا ُحــرم 21% 
كشــف فريــق التعليــم بجمعيــة الوفــاق الوطنــي 
ــتوى  ــى مس ــهد أع ــام 2015 ش ــامية أن الع اإلس
للتمييــز يف البعثــات عــى أســاس طائفــي، وذلــك 
ــوام الســابقة  ــع األع ــة م ــاء عــى دراســة مقارن بن
ــوام 2011  ــي األع ــق، وه ــا الفري ــة أعده الخمس

و2015. و2014  و2013  و2012 

وأشــار الفريــق إىل أنــه أجــرى دراســة مقارنــة 
ــة  ــدالت الراكمي ــراوح مع ــن ت ــة الذي ــى الطلب ع
بــن 95 ٪ - ٪99 يف األعــوام الخمســة الدراســية 
ــات  ــات والرغب ــع البعث ــبة إىل توزي ــة بالنس املاضي
الدراســية، فكانــت النتيجــة وجــود متييــز طائفــي 

ــول. ــم مه بحج

ــاري  ــام الج ــق للع ــا الفري ــة أعده ــت دراس وكان
2015 بينــت أن ٪34 مــن أعــى الطلبــة املتفوقــن 
حرمــوا مــن البعثــات، وشــملت الدراســة 146 
طالبــاً ممــن معدالتهــم تفــوق ٪95 وتبــن أن 
 ،82% األوىل  الرغبــة  مــن  حرمــوا  مــن  نســبة 
ــة يف التخصصــات  وتســاءلت عــن مصــر 228 بعث

ــة. الطبي

ــان  ــام 2011 حرم ــابقة يف الع ــة س ــرت دراس وأظه
ــاوز  ــا مل تتج ــة، في ــن بعث ــن م ــن املتفوق ٪21 م
نسســبة الحرمــان مــن الرغبــات الثــاث األوىل 50٪.
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البحريــن  فــي  العلمــاء«  »كبــار 
ــة  ــر الداخلي ــات وزي ــون توجه يرفض
الخطــاب  علــى  الوصايــة  لفــرض 

ينــي لد ا
)الثاثــاء 25  البحريــن  العلــاء يف  كبــار  عــرّب   
أغســطس/ آب 2015( عــن رفضهــم ترصيحــات 
أدىل بهــا وزيــر الداخليــة راشــد بــن عبداللــه 
آل خليفــة بشــأن نيــة وزارتــه الرخيــص ألمئــة 
الجوامــع وخطــب الجمعــة، مشــرين إىل أن أمئــة 

املســاجد لــن يســتجيبوا للقــرارات الرســمية.

وقــال بيــان للعلــاء إنــه »يف ضــوء الترصيــح 
ينــي،  األخــر لوزيــر الداخليــة بشــأن الخطــاب الدِّ
فالعلــاء يجــدون أنفســهم بــن تكليفــن؛ التكليف 
ينــي،  الرســمي بأخــذ ترصيــح ملزاولــة الخطــاب الدِّ
والتكليــف اإللهــي الــذي يتنــاىف مــع هــذا النــوع 
ــق  ــن املنطل ــاء وم ــف، وال يســع العل ــن التكلي م

ــي«. ــف اإلله ــوا التكلي م ــي إال أن يقدِّ الدين

ــن  ــااًل م ــى اتص ــة تتلق ــة بحريني عائل
علــى  بالموافقــة  يفيــد  »الصحــة« 
ــد  ــارج بع ــالج بالخ ــا للع ــل طفله نق

ــه ــى وفات ــوم عل ي
ــة الطفــل عبــاس محمــد عــي حســن  قالــت عائل
إنهــا فوجئــت باتصــال هاتفــي تلقــاه والــد عبــاس، 
الثلثــاء )25 أغســطس/ آب 2015(، لتــزف مــن 
ــرار  ــدور ق ــأ ص ــة، نب ــة وزارة الصح ــه موظف خال
ــا، وذلــك بعــد يــوم  نقــل ابنــه للعــاج يف بريطاني

مــن وفــاة الطفــل.

ــذار  ــى باعت ــة، انته ــه العائل ــذي تلقت ــال ال االتص
املوظفــة، لكنــه »نــكأ الجــراح، وزاد مــن حجم األمل 
النفــي، بعــد وفــاة عبــاس نتيجــة لتــدين مســتوى 

العــاج الــذي تلقــاه يف املستشــفى الهنــدي قبــل 4 
شــهور تقريبــاً«.

ــل  ــوزارة بنق ــة ال ــادرت موظف ــال، ب ــال االتص وخ
الطفــل عبــاس، بعــد صــدور  لوالــد  تربيــكات 
ــراً،  ــه كث ــة مــن أجل ــذي جاهــدت العائل القــرار ال
لــرد عليهــا والــد الطفــل بالقــول: »أي مــربوك اللــه 

ــوىف«. ــد ت ــِك، الول يهدي

وتقــول صحيفــة الوســط إنهــا تلقــت )الصحيفــة( 
ــن  ــر م ــاالً آخ ــاً، اتص ــاعتن تقريب ــك بس ــل ذل قبي
ــرض  ــك بغ ــة، وذل ــوزارة الصح ــكاوى ب ــم الش قس
ــت  ــي حمل ــة والت ــل شــكوى العائل متابعــة تفاصي
وفــاة  مســئولية  الهنــدي  واملستشــفى  الــوزارة 
يف  للعــاج  التاســعة  الضحيــة  واعتربتــه  ابنهــا، 

املستشــفى الهنــدي.

ويف التعليــق عــى اتصال وزارة الصحــة، قالت العائلة: 
»إن كانــت الــوزارة ال تــدري بخــرب وفــاة طفلنــا عباس 
فتلــك مصيبــة، وإن كانــت تــدري فاملصيبــة أعظــم«، 
وتســاءلت »الخــرب الــذي نرتــه الصحافــة يــوم أمس 
ذاع صيتــه، ويــوم أمــس اســتخرجنا شــهادة الوفــاة، 
ــم  ــة أو القس ــذه املوظف ــول أن ه ــن املعق ــل م فه

املعنــي مل يكونــا عــى علــم بذلــك؟«.

وشــددت العائلــة عــى رضورة اتخــاذ موقــف 
ذلــك،  حقيقــة  عــى  للوقــوف  حــازم،  رســمي 
االتهامــات املوجهــة مــن  الجــاد يف  وللتحقيــق 
قبــل أكــر مــن 10 عائــات بحرينيــة، للمستشــفى 
الهنــدي والــذي انتهــى العــاج فيــه بوفــاة تســعة 
ــو/ متــوز 2014،  ــن يولي ــدءاً م ــن ب ــال بحريني أطف
ــل  ــذه العوائ ــهادات ه ــات وش ــر رواي ــط توات وس
والتــي تركــزت حــول التأكيــد عــى تــردي مســتوى 
النظافــة يف املستشــفى وقلــة اإلمكانيــات وضعــف 

ــة. ــام واملتابع االهت
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حســن  الشــيخ  إن  تقــول  »النيابــة« 
بتفجيــر  المتهميــن  مــّول  عيســى 

ســترة
ربطــت نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة اعتقــال النائــب 
الســابق عــن كتلــة الوفــاق الشــيخ حســن عيــى 
باملتهمــن بتفجــر ســرة الــذي أودى بحيــاة اثنــن 
مــن رجــال األمــن، قائلــًة إنــه )عيــى( أقــر »مبــد 
بعــض املتهمــن مببالــغ نقديــة بشــكل منتظــم 

ــاً«. وهــو عــى علــم بأنهــم مطلوبــن أمني

ــة  ــم اإلرهابي ــة الجرائ ــام لنياب ــي الع ــال املحام وق
أحمــد الحــادي بــأن »النيابــة العامــة قــد بــادرت 
الرطــة  حافلــة  تفجــر  واقعــة  يف  بالتحقيــق 
ــن  ــاة رشطي ــا وف ــي نجــم عنه ــة ســرة والت مبنطق
ــور  ــك ف ــة وذل ــراد الرط ــن أف ــدد م ــة ع وإصاب
ــث  ــخ 2015/07/28، حي ــة بتاري ــا بالواقع إخطاره
قامــت بإجــراء املعاينــات الازمــة ملوقــع الجريــة 
يف حينــه وندبــت الطــب الرعــي للكشــف عــى 
ــع  ــرت برف ــن، وأم ــك املصاب ــن وكذل ــث املتوف جث
ــدب الخــرباء  ــار املشــاهدة مبــكان الواقعــة ون اآلث
لبيــان  املختصــن لفحصهــا وصــوالً مــن ذلــك 
ــوة املتفجــرة املســتخدمة يف الواقعــة  طبيعــة العب
ومكوناتهــا ومداهــا االنفجــاري ومــا قــد يفيــد 

التحقيقــات«.

بإجــراء  النيابــة  طلــب  عــى  »بنــاءاً  وأضــاف 
ومابســات  ظــروف  حــول  الرطــة  تحريــات 
ــات أن  ــفرت التحري ــد أس ــا فق ــة ومرتكبيه الواقع
جهــود البحــث والتحــري قــد توصلــت إىل تحديــد 
ــوا جاعــة  أشــخاص مقــريف الجريــة اللذيــن كّون
إرهابيــة عملــت عــى التخطيــط الســتهداف قــوات 
ــط  ــك املخط ــذاً لذل ــا وتنفي ــل أفراده ــن وقت األم
ــن  ــات الرطــة وم ــة تحــركات دوري ــوا مبراقب قام

ــتهداف  ــى اس ــوا ع ــد اتفق ــة والرص ــال املراقب خ
ــكان  ــددوا م ــة، وح ــل الواقع ــة مح ــة الرط حافل
تفجرهــا فقامــوا بــزرع عبــوة متفجــرة يف طريقهــا 
ــن  ــة ع ــك القنبل ــر تل ــن تدب ــوا م ــد متكن ــوا ق كان
ــن  ــران وم ــود يف إي ــن املوج ــد املتهم ــق أح طري
خــال مصــادر لــه بالبحريــن ومــن ثــم متكنــوا مــن 
تنفيــذ جريتهــم تحقيقــاً ألغراضهــم اإلرهابيــة، 
وقــد ثبــت تلقــي أحــد املتهمــن تدريبــات يف 
العــراق بالتنســيق مــع بعــض املتهمــن يف الداخــل 
والخــارج وذلــك عــى تصنيــع واســتعال األســلحة 

واملتفجــرات«.

ــن  ــة متهم ــط خمس ــم ضب ــد ت ــذا وق ــع »ه وتاب
مــن أعضــاء هــذه الجاعــة مرتكبــة الواقعــة وتــم 
الجتاعاتهــم  مقــراً  يتخذونهــا  أماكــن  تفتيــش 
ــرات  ــلحة ومتفج ــن أس ــه م ــا يحوزون ــاء م وإخف
لاســتعال  معــدة  قنبلــة  فيهــا  ضبــط  وقــد 
وجهــازي تحكــم للتفجــر عــن بعــد وســاحن 
باســتجواب  النيابــة  وقامــت  الصنــع،  محليــن 
املتهمــن املضبوطــن يف ظــل الضانــات التــي 
يقررهــا القانــون و بحضــور محامــي مــع احدهــم 
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ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري منــذ مــارس/ آذار 
ــايض. امل

ــت  ــلطات منع ــان، إن الس ــة يف بي ــرت املنظم وذك
إدخــال حــذاء طبــي ملســاعدته يف التخفيــف مــن 
آالم الظهــر، التــي كان قــد عــاىن منهــا منــذ تعذيبــه 
عــام 2011.. ونقلــت املنظمــة عــن عائلــة أبــو 
ديــب تأكيدهــا أن ضبــاط الســجن منعــوا إدخــال 
أدويتــه وأقــراص الفيتامــن األخــرى منــذ أحــداث 
الشــغب التــي شــهدها ســجن جــو مــارس املــايض.

وبينــت العائلــة أن ضبــاط الســجن رفضــوا إدخــال 
ــب بحجــة عــدم  ــه الطبي ــا ل ــي وصفه ــة الت األدوي
تلقيهــم أوامــر بالســاح لــه بأخــذ دواء مــن خــارج 

الســجن.

ــب  ــب للتعذي ــرض أبودي ــة إىل تع ــت املنظم ولفت
خــال 64 يومــا مــن احتجــازه يف حبــس انفــرادي 
ــل/ نيســان 2011(.  ــه يف )6 أبري ــض علي ــد القب بع
ــي  ــة يف امل ــن صعوب ــك الح ــذ ذل ــد من ــد وج وق
ــرك  ــرس متح ــتخدام ك ــر إىل اس ــم، واضط دون دع

ــا. أحيان

ويف الوقــت الــذي دعــت فيــه املنظمــة إىل الســاح 
ألبوديــب بأخــذ أدويتــه، شــددت عــى أنــه معتقل 

رأي ويجــب اإلفــراج عنــه دون قيــد أو رشط.

ووجهــت إليهــم اتهامــات القتل والــروع يف القتل 
العمــدي وتأســيس جاعــة إرهابيــة واالنضــام 
ــدرب  ــايب والت ــرض إره ــر لغ ــداث تفج ــا وإح إليه
ــرات  ــلحة واملتفج ــتعال األس ــى اس ــب ع والتدري
وكــذا حيــازة وإحــراز أســلحة ومتفجــرات وحيــازة 

ــة«. ــوات حارق ــع عب وتصني

ــة  ــن ناحي ــل »م ــه بالق ــادي ترصيح ــم الح وخت
قيــام  عــن  التحقيقــات  كشــفت  فقــد  أخــرى 
متهــم آخــر وهــو عضــو يف إحــدى الجمعيــات 
السياســية )الشــيخ حســن عيــى( بجمــع أمــوال 
الجاعــات  ومتويــل  والخــارج  الداخــل  مــن 
ــة  ــا الجاع ــن ضمنه ــوال وم ــك األم ــة بتل اإلرهابي
ــد  ــا، وق ــذاً ألغراضه ــة تنفي ــت الواقع ــي ارتكب الت
تــم القبــض عــى ذلــك املتهــم وقــد بــارشت 
النيابــة اســتجوابه بتاريــخ 2015/08/23 حيــث تــم 
إطاعــه مثــل باقــي املتهمــن عــى كافــة حقوقــه 
ــاً، فنفــى حضــور  وتوفــر الضانــات املقــررة قانون
ــه مبــد بعــض  ــه بقيام ــر بأقوال ــه، وأق ــي مع محام
املتهمــن مببالــغ نقديــة بشــكل شــبه منتظــم 
ــرت  ــاً وأم ــن أمني ــم مطلوب ــم بأنه ــى عل ــو ع وه
بحبســه احتياطيــاً عــى ذمــة التحقيــق كــا أمــرت 
برعــة ضبــط بقيــة املتهمــن واســتعجال التقاريــر 

ــة«. الفني

حرمــان  تنتقــد  الدوليــة«  »العفــو 
مــن  المعلميــن  جمعيــة  رئيــس 

ج لعــال ا
انتقــدت منظمــة العفــو الدوليــة )األربعــاء 26 
أغســطس/ آب 2015( حرمــان رئيــس جمعيــة 
ــاج،  ــن الع ــب م ــدي أبودي ــل مه ــن املعتق املعلم
وقالــت إنــه تــم حرمانــه مــن دوائــه للعــاج عــن 
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ــتبارش  ــى س ــد مت ــم اح ــماوي »ال يعل وأردف الش
ــا  ــا وإجراءاته ــام تحقيقاته ــق واالته ســلطة التحقي
ــال إن املحقــق ســأل املتهــم عــا  إال هــي، ثــم يُق
ــم  ــاب املته ــي، فأج ــه املحام ــيحر مع إذا كان س
ــي  ــار الطبيع ــو املس ــك ه ــك أن ذل ــي، فاش بالنف
ــتحيل،  ــو املس ــك ه ــر ذل ــدوث غ ــور؛ ألن ح لألم

ــا«. ــر مستحســن منطقي ــر غ وهــو أم

ــة  ــن تتــرر مــن انتظــار النياب ــة ل ــع »العدال وتاب
ــم  ــا للمته ــح فيه ــن تتي ــن الزم ــاعة م ــة س العام
ــر  ــن ليح ــن املدافع ــه م ــن يرتضي ــل مب أن يتص
ــي  ــور املحام ــل إن حض ــه، ب ــق مع ــة التحقي جلس
ــون  ــب قان ــكليا بحس ــه ش ــم كون ــم رغ ــع املته م
املحامــي  حضــور  ففــي  الجنائيــة،  اإلجــراءات 
شــهادة بســامة اإلجــراءات، وخــاف ذلــك يجعــل 
القانــون،  اإلجــراءات يف دائــرة شــبهة مخالفــة 
ــي  ــات الت ــر والضان ــق املعاي ــة عــدم تحقي ومظن
ــدويل  ــي وال ــي املح ــيج التريع ــا النس ــص عليه ن

ــن«. ــه البحري ــت إلي ــذي انضم ال

وختــم املحامــي عبداللــه الشــماوي »وال يـُـرُد عــى 
ــل  ــي املبط ــور املحام ــدم حض ــول إن ع ــك بالق ذل
لإلجــراءات هــو فقــط يف مرحلــة املحاكمــة ويف 
حــال كــون التهمــة جنايــة، ألن الدســتور اســتوجب 
ــل  ــع مراح ــم يف جمي ــع املته ــي م ــور املحام حض
التحقيــق واملحاكمــة وهــو نــص مطلــق بــا قيــد 
عــام بــا مخصــص، وخــاف ذلــك تعديــل للدســتور 

تحــت ســتار تفســره، وهــو مــاال يجــوز«.

ــيخ  ــع الش ــق م ــمالوي«: التحقي »الش
حســن عيســى فــي دائــرة شــبهة 
وجــود  لعــدم  القانــون  مخالفــة 

محــام
»عــدم  إن  الشــماوي  عبداللــه  املحامــي  قــال 
وجــود محــاٍم مــع النائــب الســابق وعضــو جمعيــة 
الوفــاق الوطنــي اإلســامية الشــيخ حســن عيــى 
التحقيــق  إجــراءات  ســامة  يف  لشــبهة  يــؤرش 

ــه«. مع

وذكــر الشــماوي إن »مــا جــاء يف بيــان نيابــة 
الجرائــم اإلرهابيــة بأنهــا أحاطــت املتهــم )الشــيخ 
حســن عيــى( بحقوقــه القانونيــة، فنفــى وجــود 
ــارة ال  ــذه العب ــإن ه ــق، ف ــه يف التحقي ــام مع مح
إجــراءات  يف  الدوليــة  الضوابــط  مــع  تتــاىش 
املحاكــات الجنائيــة ومعايــر املحاكمــة املنصفــة، 
ــدويل  كــا نصــت عليهــا املــادة 14 مــن العهــد ال
انضمــت  التــي  والسياســية  املدنيــة  للحقــوق 
ــيجها  ــن نس ــن ضم ــت م ــن وأصبح ــا البحري إليه

القانــوين«.

أن  »ذلــك  الوســط  صحيفــة  وفــق  وأضــاف 
الســؤال ال يغنــي النيابــة العامــة أنهــا ســألت 
ــر موجــود  ــه غ ــه فأجــاب بأن ــن محامي ــم ع املته
ــى  ــب ع ــور يوج ــي لألم ــياق املنطق ــه، فالس مع
ســلطات التحقيــق واالتهــام أن تخطــر املتهــم 
الــذي ســيخضع للتحقيــق واالتهــام ببــدء التحقيــق 
معــه بوقــت كاٍف حتــى يتمكــن مــن التواصــل مــع 
املدافــع عنــه ولــي يتمكــن األخــر مــن الحضــور، 
ــل النصــوص  ــة فعــا لتفعي ــاك جدي إذا كانــت هن
القانونيــة التــي تضمــن للمتهــم أصــول املحاكــات 

ــق«. ــاء التحقي ــة أثن العادل
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عــدد  لخفــض  حكومــي  توّجــه 
الغــالء عــالوة  مــن  المســتفيدين 

قــال النائــب أحمــد قراطــة إن هنــاك توجهــاً 
ــاً لخفــض عــدد املســتفيدين مــن »عــاوة  حكومي
الغــاء« يف العــام 2016، وذلــك يف ضــوء أرقــام 
الــرأي  وضبابيــة  للدولــة  العامــة  امليزانيــة 
الحكومــي فيــا يتعلــق برفــع الدعــم عــن بعــض 

والخدمــات. الســلع 

وأضــاف قراطــة وفــق صحيفــة البــاد إن ميزانيــة 
ــة  ــة العام ــل بامليزاني ــدودة الدخ ــم األرس املح دع
ــار يف العــام 2015،  ــون دين ــغ 115 ملي ــة تبل للدول
وتنخفــض إىل 80 مليــون و500 ألــف دينــار يف 

ــام 2016. الع

وأوضــح أن التوافــق الربملــاين الحكومــي املعمــول 
ــن  ــتفيدين م ــيم املس ــى تقس ــص ع ــا ين ــه حالي ب
ال  مــن  األوىل  رشائــح،   3 إىل  الغــاء«  »عــاوة 
يزيــد دخلهــم عــى 300 دينــار بواقــع 100 دينــار 
شــهريا، والريحــة الثانيــة أصحــاب الدخــول مــن 
دينــار شــهريا،  بواقــع 70  دينــار  إىل 700   301
والريحــة الثالثــة أصحــاب الدخــول مــن 701 إىل 

ــهريا. ــار ش ــع 50 دين ــار بواق 1000 دين

ــة  ــة العام ــام امليزاني ــراءة أرق ــد ق ــه وبع ــر أن وذك
للدولــة فــإن التوجــه الحكومــي الــذي يحتــاج اىل 
تأكيــد أو نفــي وتوضيحــات أكــرب، متســائاً »هــل 
ســيقترص عــدد املســتفيدين مــن عــاوة الغــاء يف 
ميزانيــة العــام 2016 عــى رشيحــة واحــدة فقــط، 
ــد  ــن ال يزي ــار مل ــري رصف 100 دين ــث يج وبحي

ــار؟«. دخلهــم عــى 300 دين

»منظمــة العفــو« تطلــق نــداء عاجال 
قــد  شــريف:  إبراهيــم  أجــل  مــن 

يســجن 13 عامــً
أطلقــت منظمــة العفــو الدوليــة نــداء عاجــاً 
ــادي  للمنظــات واألفــراد للتحــرك مــن أجــل القي
املعــارض إبراهيــم رشيــف، األمــن العــام الســابق 
لجمعيــة »وعــد«، الــذي قالــت إنــه يواجــه تهــاً 

ــاً. ــا إىل 13 عام ــل عقوبته تص

وقالــت يف بيــان أمــس األربعاء )26 أغســطس/ آب 
ــلطات  ــوة الس ــورا لدع ــة ف ــى الكتاب 2015( »يرج
رشيــف  إبراهيــم  عــن  اإلفــراج  إىل  البحرينيــة 
الفــوري وغــر املــروط وإســقاط التهــم املوجهــة 
ــرد  ــز ملج ــجن رأي محتج ــه »س ــربة أن ــه«، معت إلي

ــر«. ــة التعب ــه يف حري ــلمية لحق ــته الس مارس

ــم  ــه »ت ــجن رأي« وأن ــف »س ــأن رشي ــت ب وأضاف
رفــض طلبــات محاميــه باإلفــراج عنــه بكفالــة 
وقضــت املحكمــة بأنــه يجــب أن يبقــى يف الســجن 
حتــى الجلســة املقبلــة يف 12 أكتوبــر/ تريــن 
األول املقبــل«. وأوضحــت »إذا مــا أديــن فإنــه قــد 

ــا يف الســجن«. ــا يصــل إىل 13 عام يواجــه م

الســلطات  حــث  إىل  العفــو  منظمــة  ودعــت 
ــر  ــة التعب ــق يف حري ــم الح ــى »دع ــة ع البحريني
ــة الســلمية  ــي تجــرم املارس ــن الت ــاء القوان وإلغ
التعبــر وتكويــن الجمعيــات  للحــق يف حريــة 

والتجمــع«.
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 25 اعتقــال  البحريــن«:  »مركــز 
شــخصا فــي أســبوع ... وتغريــدات 

الشــيعة علــى  تحــرض 
قــال مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان إنــه رصــد 
ــال 25  ــى 23 اغســطس 2015( اعتق ــذ )17 حت من
شــخصا بينهــم 7 أطفــال، ووجــد املركــز أن جميــع 
ــم  ــل أن يت ــفية، قب ــت تعس ــاالت كان ــك االعتق تل

اإلفــراج عــن 2 مــن بــن املعتقلــن.

وذكــر املركــز أن 15 معتقــا تــم اعقالهــم عــرب 
مداهــات املنــازل و 5 أشــخاص عــرب اســتدعائهم 
للتحقيــق وشــخصن تــم اعتقالهــم مــن مقــر 
عملهــم و شــخصن تــم اعتقالهــم مــن مطــار 
البحريــن الــدويل ، فيــا اعتقــل آخــر مــن الشــارع.

موقــع  عــرب  تغريــده   19 رصــد  أنــه  وأضــاف 
عــى  اشــتملت  »تويــر«  االجتاعــي  التواصــل 
الكراهيــة والتحريــض ضــد الشــيعة واملعارضــة يف 

البحريــن.

نقــل »الســنكيس« إلى المستشــفى 
حمايــة  ولجنــة  العســكري 
تدعــو  األميركيــة  الصحفييــن 

عنــه لإلفــراج 
 )CPJ( ــة ــة الصحفيــن األمركي دعــت لجنــة حاي
الســلطات البحرينيــة إىل اإلفــراج عــن املــدون 
وقالــت  الســنكيس.  عبدالجليــل  د.  املســجون 
اللجنــة التــي يقــع مقرهــا يف مدينــة نيويــورك 
يف بيــان يــوم أمــس الخميــس )27 أغســطس/ 
ــب 40 مــن  ــا إىل جن ــا تقــف »جنب آب 2015( إنه
الصحافــة  وحريــة  اإلنســان  حقــوق  جاعــات 
لدعــوة البحريــن إىل اإلفــراج عــن الســنكيس«.

ونقــل الســنكيس إىل املستشــفى العســكرى أمــس 

بعــد تدهــور صحتــه وهبــوط نســبة الكريــات 
ــدم. ــاح يف ال ــبة األم ــاء ونس البيض

ــام  ــن الطع ــإرضاب ع ــدأ ب ــد ب ــنكيس ق وكان الس
ــى ســوء  ــا ع ــارس/ آذار 2015 احتجاج ــوم 21 م ي

ــد أحــداث ســجن جــو. ــة الســجناء بع معامل

وكانــت 41 منظمــة حقوقيــة محليــة ودوليــة قــد 
أطلقــت نــداًء عاجــاً لإلفــراج عــن الســنكيس، 
ــن لضــان  ــات املتحــدة البحري ــت الوالي ــا حث في
توفــر الرعايــة الطبيــة املناســبة لجميــع الســجناء 

ــة. ــوء املعامل ــر س ــع تقاري ــق يف جمي والتحقي

اإلدارة  مــن  الحقوقيــة  املنظــات  وطالبــت 
ســلطات  حــث  األوروريب  واالتحــاد  األمريكيــة 

رساحــه. إلطــاق  املنامــة 

مــع  أيضــا  العاجــل  النــداء  إطــاق  ويتزامــن 
احتجــاج ينظمــه معهــد البحريــن للحقــوق »بــرد« 
ــة  ــى وزارة الخارجي ــام مبن ــزي أم ــم اإلنجلي والقل
ــة  ــة الربيطني ــث يف العاصم ــة والكومنول الربيطاني
ــور  ــأن الدكت ــراء بش ــاذ إج ــاً إىل اتخ ــدن« داعي »لن
ــة لوضــع حــد  والضغــط عــى الســلطات البحريني
النتهــاكات حقــوق اإلنســان يف البحريــن وســجونها.
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»الشــمالوي«  علــى  تــرد  »النيابــة« 
»عيســى«:  مــع  التحقيــق  بشــأن 
لــم تكلــف نفســك عنــاء حضــور 

لتحقيــق ا
ــة العامــة عــى لســان املحامــي العــام  رّدت النياب
املحامــي  ترصيحــات  عــى  الزيــاين،  هــارون 
ــا  ــدث فيه ــي تح ــرة الت ــماوي األخ ــه الش عبدالل
ــادي يف  ــع القي ــق م ــل يف التحقي ــود خل ــن وج ع
الوفــاق الشــيخ حســن عيــى بســبب غيــاب 

املحامــي عــن الجلســات.

وقــال الزيــاين يف ترصيــح صحفــي بــأن »مــا ذكــره 
املحامــي يصطــدم مــع الواقــع الــذي شــهدته 
اإلجــراءات التــي اتخــذت ضــد ذلــك املتهــم منــذ 
ــة،  ــة النياب ــى اســتجوابه مبعرف ــه وحت ــض علي القب
وينبــئ بالتــايل عــن تعســف يف الــرأي غــر مــربر، 
وحكــم مســبق عــى مجريــات التحقيــق عــن غــر 
علــم ودرايــة. وإذا أعطــى ذلــك املحامــي لنفســه 
ــة  ــات النياب الحــق يف الحكــم عــى ســامة تحقيق
لســبٍب أو آلخــر، فــإن النيابــة العامــة ال تقبــل مثــة 
ــون  ــمها القان ــي رس ــرق الت ــا إال بالط ــد لعمله نق
وممــن لــه صفــة يف الدعــوى، أمــا املزايــدة ممــن ال 
شــأن وال درايــة لــه بواقــع األمــور فليســت محــل 

اعتبــار وال يؤبــه لهــا«.

ــض  ــد قب ــم املقصــود ق ــاين أن »املته وأضــاف الزي
ــة  ــة للمباحــث الجنائي ــة اإلدارة العام ــه مبعرف علي
يــوم 18 مــن الشــهر الجــاري، وظــل محتجــزاً وفقــاً 
ــم  ــام إىل أن ت ــة أي ــدة أربع ــون مل ــا أتاحــه القان مل
عرضــه عــى النيابــة العامــة حيــث تــم اســتجوابه، 
وطــوال فــرة حجــزه هــذه مل يكلــف املحامــي 
نفســه أو غــره عنــاء زيارتــه يف مــكان حجــزه 
مــن أجــل االطــاع عــى ظــروف القبــض وأســبابه، 

ــه،  ــق مع ــة التحقي ــور جلس ــى حض ــرص ع أو الح
ــا  ــرة ذاته ــم نفســه طــوال الف ــادر املته ــا مل يب ك
ــب  ــن أو يطل ــا مل يع ــه، ك ــم محامي ــان اس بإع
ــوم  ــم ي ــذي ت ــتجوابه ال ــدى اس ــاٍم ل ــور مح حض
)23 أغســطس/ آب 2015(. علــاً بــأن املحامــي 
ــدم متأخــراً  ــح املنشــور تق ــه الترصي املنســوب إلي
بطلــب لحضــور التحقيــق مــع املتهــم بتاريــخ 
)25 أغســطس 2015( أي بعــد مــي يومــن مــن 
جلســة االســتجواب، وقــد تــأرش مــن النائــب العــام 

ــة«. ــه ذاك باملوافق ــى طلب ع

وأكــد املحامــي العــام أن »النيابــة العامــة ملتزمــة 
ــد.  ــتثناء ألح ــا اس ــون دومن ــكام القان ــق أح بتطبي
واألصــل وفقــاً للقانــون أن عــى املتهــم إعــان 
ــة  ــاب املحكم ــم كت ــر يف قس ــه بتقري ــم محامي اس
أو إىل املســئول مبــكان حجــزه، فيــا أجــاز القانــون 
ملحاميــه أن يقــوم بذلــك، وهــو مــا مل يحدث ســواء 
مــن جانــب املتهــم أو املحامــي، بينــا تراخــى 
األخــر يف تقديــم طلبــه للنيابــة إىل مــا بعــد انتهــاء 
االســتجواب. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن القــول بــأن 
الدســتور قــد أوجــب حضــور املحامــي مــع املتهــم 
بشــكل مطلــق وإال بطلــت اإلجــراءات، هــو قــول 
غــر صحيــح؛ ذلــك أن النــص الدســتوري قــد كفــل 
الضانــات الروريــة ملارســة حــق الدفــاع وفقــاً 
ــون  ــرك الدســتور للقان ــم فقــد ت ــون، ومــن ث للقان
ــا ال  ــات ومب ــذه الضان ــق ه ــة تحقي ــم كيفي تنظي
ــه،  ــار وتعيــن محامي ــة املتهــم يف اختي يخــل بحري
والنيابــة مــن جانبهــا تلتــزم حرفيــاً بالضوابــط التــي 
ــا يف  ــس له ــأن، ولي ــذا الش ــون يف ه ــا القان وضعه
ــرب  ــي مل يع ــم الت ــاوز إرادة املته ــك أن تتج كل ذل
عنهــا أصــاً عــى نحــو مــا ســبق بيانــه وعــى رغــم 

ــه هــذه«. ــه وضانات ــه بحقوق إحاطت
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لغايــة شــهر يوليــو/ متــوز املــايض كان بوســع املواطنــن الشــيعة يف البحريــن ارتيــاد مســجد الشــيخ عزيــز 
الــذي يقــع وســط تقاطــع يصــل املناطــق الغربيــة مــن البــاد بتلــك الواقعــة جنــويب العاصمــة املنامــة، 
ــن الشــيعة يف هــذا  ــاً قديــاً اللتقــاء املصلّ ــداً اجتاعي للصــاة والتــربك. يثــل مســاء يــوم الســبت تقلي
املــكان الــذي يقــال إنــه يحــوي رضيــح أحــد األوليــاء وهــو الشــيخ عزيــز البحــراين الــذي عــاش يف أواخــر 

القــرن الثــاين عــر وأوائــل القــرن الثالــث عــر الهجــري. 

لكــن هــذا الشــهر أغســطس/ آب قــررت الســلطات التــي تقــود حملــة منــذ العــام 2011 عــى شــعائر 
الشــيعة أدت - بحســب تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق - إىل هــدم 34 مســجداً لهــم، قــررت وضــع حــّد 

لذلــك.

أظهــرت صــور األســبوع املــايض عــدداً مــن العــّال اآلســيوين بالســّقاالت وهــم يقومــون بهــدم محــراب 
ــن إدارة  ــة ع ــع إخباري ــت مواق ــوق«.  ونقل ــوب »الطاب ــن الط ــازل م ــدار ع ــتبدلونه بج ــجد ويس املس
ــة املحــراب هــي بقصــد  ــأن »إزال ــاد ب ــك الب ــم تعيينهــا مبراســيم مــن مل ــة التــي يت األوقــاف الجعفري
ــود إىل  ــداً يع ــل تقلي ــي متث ــة الت ــع صــاة الجاع ــي من ــربّك« وهــذا يعن ــزار للت ــل املســجد إىل م تحوي

تســعينات القــرن املــايض.

ــرة  ــتعادة الذاك ــام 1977 إىل اس ــايل إىل الع ــاؤه الح ــود بن ــذي يع ــجد ال ــراب املس ــدم مح ــد أدى ه لق

هــدم محــراب مســجد الشــيخ عزيــز... مرحبــً 
بكــم فــي »داعــش« فــرع البحريــن 1
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ــميت  ــي أس ــرة الت ــال الف ــيعية خ ــاجد الش ــدم املس ــص ه ــة بقص املتعلق
»الســامة الوطنيــة« مــارس/ آذار وأبريــل/ نيســان 2011 والتــي يقــول 
محامــون إنهــا تســمية مخففــة - لكنهــا أســوأ - لحالــة »الطــواريء«. فيومهــا 
شــاهد البحرينيــون الكســارات وآالت الحفــر تقــوم برفقــة عربــات الرطــة 
بإزالــة األرضحــة واملســاجد اململوكــة للوقــف الشــيعي. فيــا اســتغّل عــدد 
ــاط صــور  ــد ركام املســاجد اللتق ــف عن ــن الفرصــة للتوق ــارص األم ــن عن م

»الســيلفي« ورفــع شــارات النــرص.

ويقــول املحامــي عبداللــه الشــماوي إن »تحويــل مســجد شــيخ عزيــز ملــزار 
فقــط هــو إمتــام لجريــة هــدم مســاجد الشــيعة أيــام األحــكام العرفيــة«، 

مســتدركاً »لكــن هــذه املــرة بنــران يفــرض أنهــا صديقــة«.

ــل  ــرأس رج ــة. ي ــاف الجعفري ــاة إىل إدارة األوق ــن قن ــماوي م ــز الش يغم
الديــن الشــيخ محســن العصفــور، وهــو قــاض رشعــّي جــرى عزلــه يف وقــت 
ســابق مــن قبــل امللــك، بعــد ثبــوت تورطــه يف قضايــا فســاد عديــدة، حاليــاً 
ــر  ــي آخ ــوم مل ــه« مبرس ــن »عزلت ــه م ــيء ب ــد ج ــة. وق ــاف الجعفريّ األوق
لتــويّل عمليّــة تقليــم أظافــر الشــيعة عــى الجبهــة الدينيّــة، اســتكاالً للعمل 
الــذي تقــوم بــه مؤسســات الدولــة األخــرى، وخاصــة وزارة الداخليــة، عــى 

الجبهــة السياســيّة.

وليــس غريبــاً لذلــك، تواجــد قــّوات األمــن لحظــة هــدم محــراب املســجد 
ــك.  ــي انطلقــت مســتنكرة ذل ــن الســلمية الت ــات املصل ــا العتصام وتصديه
ــن املشــاركن يف هــذه  ــد م ــتدعاء العدي ــة باس ــام وزارة الداخلي ــك قي وكذل
ــة  ــز رشط ــام مرك ــطس/ آب 2015( ق ــس )21 أغس ــوم أم ــات. وي االعتصام
الخميــس باســتدعاء أفــراد العائلــة التــي تتــوىل القيوميــة عــى هــذا املســجد 
ــه،  منــذ ســبعينات القــرن املــايض، الحــاج ســلان أحمــد عــي نــارص وأخي

للتحقيــق معهــا وتوقيعهــا عــى تعهــدات.

ــات  تقــوم إســراتيجية العصفــور عــى محوريــن: أوالً، إعــادة تركيــب رسديّ
جديــدة للمقامــات واألرضحــة عــى خــاف تلــك التــي اســتقرّت لســنوات يف 
أذهــان الشــيعة. وثانيــاً، االســتفادة مــن قبضــة األمــن يف فرضهــا والتعامــل 
معهــا كحقائــق. وقــد علّــل قيــام الســلطات بهــدم املســجد املعــروف 
بـ«الرببغــي« يف خــال فــرة الطــواريء بالقــول إنــه »ال يوجــد دليــل عــى 
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رشعيــة وقفيــة مســجد بربغــي وليــس لــه أي جــذور تاريخيــة«. وهــو يتبــع نفــس األســلوب مــع مســجد 
الشــيخ عزيــز.

إن مطالعــة النبــذة التعريفيّــة ملســجد الشــيخ عزيــز املنشــورة عــى صفحــة »األوقــاف الجعفريــة« التــي 
ــداً لعمــل هاتــن اإلســراتيجتن. فالنبــذة تركــز عــى أن املســجد عبــارة عــن  يرأســها، تعطــي مثــاالً جيّ
»مقــام لشــخصية مجهولــة الهويــة، ليــس لهــا ذكــر يف كتــب تراجــم علــاء البحريــن«. وتضيــف بــأن »مــا 
ذكــر عنــه )الشــيخ عزيــز( مجــرد قصــص وكرامــات يحكيهــا بعــض أهــل تلــك املناطــق، )لكــن( يبقــى 

غــر معلــوم: مــن هــو ومــا نســبه؟«، عــى مــا يــرد نّصــاً يف صفحــة األوقــاف الرّســميّة.

إّن وضــع رسديــات جديــدة ألحــداث ســابقة هــو عمــل فكــري لــه فــرع يف العلــوم التاريخيــة يدعــى 
ــدة  ــات الجدي ــخ«. لكــن حــن تتصــّدى قــوات األمــن ألمــر حراســة هــذه الرديّ ــة التاري »إعــادة كتاب
ــن  ــاً م ــح عم ــل تصب ــك؛ ب ــود كذل ــا ال تع ــب - فإنه ــل هــدم املســاجد أو املحاري ــراً - مث ــا ق وفرضه
»أعــال الســلطة«. الحقيقــة أن العديــد مــن رجــال الشــيعة لديهــم تحفظــات هــم أيضــاً عــى مــدى 
واقعيــة تلــك القصــص التــي تنقــل عــن هويــة صاحــب رضيــح الشــيخ عزيــز. لكــن الفــرق بينهــم وبــن 
رئيــس األوقــاف الجعفريــة املعــن هــو أن األخــر يســتخدم »عصــا« الرطــة الغليظــة لتنزيلهــا كحقائــق 

واســتغالها يف التضييــق عــى الشــيعة.

ــة  ــم الدول ــي نفذهــا تنظي ــدم والتفجــر الت ــات اله ــع عمليّ ــم جمي ــق يكــن أن تُفه ومــن هــذا املنطل
ــم  ــى فه ــاداً ع ــنية اعت ــاجد الس ــات واملس ــام للمقام ــراق والش ــش« يف الع ــايب »داع ــامية اإلره اإلس

ــن. ــاة املؤمن ــا يف حي ــا أو لدوره ــا لتاريخه ــد؛ إم جدي

يف ينايــر/ كانــون الثــاين 2014 أعلــن رئيــس األوقــاف عــن مــروع إلعــادة بنــاء مســجد الشــيخ عزيــز 
وتحويلــه إىل »مركــز الشــيخ عزيــز اإلســامي«. ووزع عــى الجرائــد صــورا ومخططــات هندســية ملــا قــال 
ــديس اإلســامي  ــع الهن ــل الطاب ــة تحم ــة إســامية معاري ــات ســتحول املســجد إىل تحف ــا »تصمي إنه
ــة  ــامح والتعددي ــواء التس ــع أج ــب م ــي تتناس ــة الت ــية االبتكاري ــم الهندس ــاً بالتصامي ــق ممزوج العري
والحريــات الدينيــة«. لكــن بعــد نحــو العــام ونصــف العــام مــن هــذا اإلعــان، وبــدالً مــن رؤيــة معــامل 
للبــدء يف إنشــاء املــروع الجديــد، فقــد قامــت الســلطات بهــدم محرابــه. وتحــّول مســجد الشــيخ عزيــز 
الــذي مل يكــن يصــدر منــه أي نشــاط ســيايس إىل حافــز إلقامــة التظاهــرات وتجديــد املشــاعر املؤملــة 

املتعلقــة بهــدم املســاجد.

إذا كان هنــاك مــن عنــوان لســيادة التشــدد يف العــامل اإلســامي يف هــذه املرحلــة فهــو »هــدم املســاجد«. 
ــة بحقيقــة أخــرى. تفعــل هــذا  يثــل هــدم املســاجد أو محاريبهــا اســتبدال »ســلطوي« لحقيقــة دينيّ

»داعــش« والســلطات البحرينيــة عــى الســواء. كلــه عــى اســم اللــه!
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أطلــق مواطنــون بحرينــون اليــوم األحــد 23 أغســطس وســم #احس_روحي_مواطن_درجه_ثانيــه، 
وذلــك رداً عــى ترصيحــات أدىل بــه الوزيــر صبــاح اليــوم خــال لقــاء إعامــي نفــى فيــه أن يكــون 
هنــاك »مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة« يف البحريــن، وقــال إن »شــيعة البحريــن ليســوا مــن الدرجــة 

الثانيــة«.

ويــأيت ترصيــح الوزيــر بعــد شــهر مــن حرمــان معظــم الطــاب املتفوقــن الشــيعة مــن حقهــم يف 
ــز الطائفــي ضــد الشــيعة وتكفرهــم مــن  ــك تصاعــد موجــة التميي ــات، وكذل الحصــول عــى البعث
ــرب البحريــن  ــال جاســم الســعيدي. وتعت ــون للنظــام امث خــال الخطــب التــي يلقيهــا مشــايخ موال
ــاة ضــد املواطنــن الشــيعة. ــز بحــده األقــى يف كل مجــاالت الحي ــدول التــي متــارس التميي مــن ال

وعــرض املغــردون منــاذج مــن أمثلــة التمييــز الطائفــي التــي تعيشــه البــاد، وكتــب املغــرد أحمــد 
الجمــري إنــه عندمــا تهــان كرامتــي بســبب إنتــايئ املذهبــي #احس_روحي_مواطن_درجه_ثانيــه

وقالــت املغــردة البحرانيــة: عندمــا يقتــل أبنــاء وطنــي عــى يــد مرتــزق ويتــم تربئتــه مــن الجريــة 
ــه  #احس_روحي_مواطن_درجه_ثاني

ــة  ــم أغلبي ــاالت تهاج ــه مق ــف البحريني ــر الصح ــا تن ــب: عندم ــد كت ــن فق ــن بوبحري ــا املواط أم
ــه  ــن و تشــديد العقــاب و ســحب الجنســية #احس_روحي_مواطن_درجه_ثاني الشــعب و بالتخوي

ــط يف وزارة  ــة ضاب ــدم لوظيف ــتطيع ان اتق ــل اس ــه: ه ــدة ل ــال يف تغري ــي، ق ــد املدين ــرد أحم املغ

بحرينيون يردون على وزير الداخلية
بـ : #احس_روحي_مواطن_درجه_ثانيه 2
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الداخليــة أو وزارة الدفــاع أو الحــرس الوطنــي #احس_روحي_مواطــن_
درجه_ثانيه

ــجلت  ــدي، إذ س ــكل تصاع ــم بش ــذا الوس ــع ه ــل م ــتعل التفاع ــد اش وق
عــرات التغريــدات التــي تــرد عــى وزيــر الداخليــة يف نفيــه املثبــت 

بوضــوح ضــد الحكومــة التــي يعمــل لصالحهــا.
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جدول األحداث

واشــنطن تحــث البحريــن عــى ضــان حصــول الّســنكيس عــى الرعايــة الطبّيــة 
وتضغــط للتحقيــق يف ســوء معاملــة الســجناء

“صنقــور”: الُخطــب النموذجيــة لــن تعالــج الخطــاب التكفــري وقــد تســتهدف 
الخطــاب املتصــدي للنقــد والتصحيــح

14 منظمــة تطالــب “املندوبــن لجنيــف” بالضغــط لتعيــن مقــرر خــاص 
للبحريــن

ــل  ــن ب ــان يف البحري ــاء إعامــي واجتاعــي: ال احتق ــة خــال لق ــر الداخلي وزي
ــراين تدخــل خارجــي إي

تدهور خطر لصحة مهدي أبوديب بعد حرمانه من العاج

بحرينيون يردون عى وزير الداخلية بـ: #احس_روحي_مواطن_درجه_ثانيه

تخفيــف الُحكــم عــى ضابــط جــارك وســكرتر ســفارة خليجيــة أدينــا بتهريــب 
ممنوعــات عــرب الجــر

“النيابــة” تحيــل قضيــة فســاد واحــدة فقــط للمحكمــة مــن أصــل 20 وجدتهــا 
يف تقريــر الرقابــة املاليــة

جر رابع للمحرق ونفق يف شارع الفاتح
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البحرين تتهم النائب السابق الشيخ حسن عيى بـ “متويل اإلرهاب”

“رشيف” يف أوىل جلسات محاكمته: إنها محاكمة للنوايا

“الوفــاق” اإلجــراءات املتبعــة ضــد “عيــى” باطلــة وبيــان “الداخليــة” صــدر 
بلغــة بعيــدة عــن املســئولية

البحرين تدعو رعاياها ملغادرة لبنان فوراً

ــام عــى  ــن هــذا الع ــاد 250 مدرســاً ســعودياً للبحري الســفارة الســعودية: إيف
ــاض نفقــة الري

“الداخلية” تعلن عن وقوع تفجر ثاٍن باملحرق خال 3 أيام

التحقيق مع الشيخ عي رحمة حول انتقاده إلدارة األوقاف الجعفرية

ــه يف  ــد إدانت ــه بع ــن عمل ــل م ــدرس فص ــادة م ــض إع ــة ترف ــة بحريني محكم
ــر ــة تجمه قضي

تفجر منزل السفر العراقي لدى البحرين يف الرمادي من قبل داعش
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ً “الجعفرية” تؤكد: ال مساس مبسجدية الشيخ عزيز مطلقا

100 رجل دين يوقعون عريضة ترفض املساس باستقالية الشأن الديني

“رايتــس ووتــش” تطالــب باإلفــراج عــن الشــيخ عــي ســلان: نظــام العدالــة يف 
البحريــن عاجــز عــن تقديــم العدالــة

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واتحــاد النقابــات يناقشــان قضيــة قامئــة 1912 
ــايث ــاق الث واالتف

التمييــز الطائفــي متصاعــد: %34 حرمــوا مــن البعثــات هــذا العــام بينــا ُحــرم 
%21 يف 2011

زوجــة املســقطة جنســيته “خورشــيد”: “التأمينــات” ترفــض رصف مســتحقات 
زوجــي املاليــة

“كبــار العلــاء” يف البحريــن يرفضــون توجهــات وزيــر الداخليــة لفــرض الوصاية 
عــى الخطــاب الديني

“النيابة” تقول إن الشيخ حسن عيى مّول املتهمن بتفجر سرة

الحكومة ستقدم مرسوماً جديداً لرفع سقف الدين العام إىل 12 مليار
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“التحقيــق الخاصــة” تســتدعي زوجــة املُبعــد املُســقطة جنســيته فرحــات 
خورشــيد

توّجه حكومي لخفض عدد املستفيدين من عاوة الغاء

“منظمــة العفــو” تطلــق نــداء عاجــا مــن أجــل إبراهيــم رشيــف: قــد يســجن 
13 عامــاً

اعتقال 25 شخصا يف أسبوع ... وتغريدات تحرض عى الشيعة
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