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بسم اهلل الرحمن الّرحيم

كتــاب توثيقــي ألهــم األحــداث والتطــورات السياســية  كتــاب حصــاد البحريــن 2018م هــو 
كجزء من  كــرة،  واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغيرهــا، مــن أجل أن يبقــى التاريخ محفوظا في الذا
األدلــة التــي تســعف الباحث في األحــداث التاريخية، من أجــل إدراك الحقيقــة، أو لفهم جذور 

التحوالت الطارئة والمستقبلية.

يشــّكل هــذا الكتاب المادة األوليــة التي ينطلق منها الباحث لدراســة الحــدث في البحرين 
خــالل العــام الفائــت )2018م(، وهــو مدخــل لتحصيــل المعلومــة الالزمــة للتحليــل السياســي 

واستشراف المستقبل.

كالصحــف  باإلضافــة لهــذا الكتــاب ســيحتاج الباحــث ألنــواع الوثائــق األخــرى المكتوبــة 
والتقارير، والمواد السمعّية والبصرية المساندة، والتي تلعب دور التصديق والتحقيق اإلضافي، 
كم أدلة إضافية حول المواضيع والظواهر المراد  كثر اتساعا، وترا عالوة على فتحها أفاق بحثية أ

دراستها.

كرة  هــذا الكتــاب هــو لبنة مهمة في بنية الحقيقة التي يعتمد عليهــا الباحثون، وهو حفظ لذا
األمــة اليقظــة التــي التنســى تاريخها، وهو حلقــة لوصل الســنة الماضية بالحاضرة، وشــاهد حي 

على نضال األفراد و والجماعات و المؤسسات المخلصة على ساحة الوطن.

لكــي التبقــى روايــة التاريخ حصــرا بمن لديه القــوة والمال والنفــوذ، ومن لديــه مصلحة تزوير 
كانــوا في قلــب األحداث،  وإخفــاء التاريــخ، تأتــي أهميــة أن يكتــب صانعــوا الحــدث أو الذيــن 

مؤّثرين ومتأثرين أن يكتبوا روايتهم.



يمكــن للقارئ والباحــث العزيز -في مقام البحث التاريخي أيضا- أن يطلع على اإلصدارات 
الســابقة مــن حصاد البحريــن لســنة 2016م و 2017م، والتي تحوي علــى معلومات ورصد مهم 

سيثري بالشك حاجات الباحث المحترف والقارئ الهاوي.

راعينا في عملية الرصد ألحداث العام 2018م الدقة والموضوعية قدر اإلمكان، ونسأل اهلل 
العلي القدير أن يكون هذا العمل مرضيا له سبحانه و تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحدة الرصد والدراسات
تيار الوفاء اإلسالمي



يــنــايــر 2018م
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كات  واشــتبا تظاهــرات  انطلقــت  2018م  ينايــر   1 بتاريــخ 
واســعة بين المواطنين وقوات النظام الخليفي في الذكرى 
الســنوية لتحريــر ســجناء جــو فــي عمليــة »ســيوف الثــأر«، 

وذكرى إعدام الشيخ النمر.

T 

بتاريــخ 1 ينايــر 2018م تمكنــت المخابــرات الخليفيــة من 
اعتقــال الشــاب المحكوم باإلعدام حســين عبداهلل خليل 
الراشد )29 عاما( من بلدة دمستان، في ظروف غامضة.

T 

بتاريخ 2 يناير 2018م اعتقلت الســلطات الخليفية الشيخ 
محمود العالي، لتنفيذ حكم بالحبس 6 أشهر، على خلفية 

تضامنه مع آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.

T 

بتاريخ 2 يناير 2018م اســتقبل أمير الكويت صباح األحمد 
رئيــس وزراء البحريــن خليفــة آل خليفــة، للحصــول علــى 
موافقــة الكويــت فــي االســتمرار فــي الدعم المــادي الذي 

تقدمه للبحرين.

T 

بتاريــخ 2 ينايــر 2018م اجتمــع طاغيــة البحريــن حمــد آل 
خليفــة بولــي عهــده وقائد جيشــه خليفــة آل خليفــة. يأتي 
هــذا االجتمــاع بعــد أســبوع مــن قضــاء محكمــة عســكرية 

باإلعدام بحق 6 مواطنين.

T 
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بتاريخ 3 يناير 2018م أعلنت وزارة المالية التزامها بتطبيق 
ضريبــة القيمــة الُمضافــة خــالل عــام 2018، وذلــك فــي 
إطــار التطبيــق المشــترك للضريبــة لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجي.

T 

بتاريخ 4 يناير 2018م ألقى الســيد مرتضى السندي خطابا 
فــي تأبيــن الجاليــة الحجازيــة فــي الجمهوريــة اإلســالمية 
للشــيخ النمر في ذكرى شهادته، ودعا لتصعيد المعركة مع 

آل سعود وآل خليفة.

T 

بتاريــخ 5 يناير 2018م عّبرت عائلة الرمز القيادي المعتقل 
األستاذ حسن مشيمع عن القلق من تعرضه “ألي انتكاسة 
صحية خطيرة بســبب اإلهمال الصحي” الذي يتعرض له 

داخل سجن جو المركزي في البحرين.

T 

بتاريــخ 8 ينايــر 2018م ذكرت صحيفــة البالد ال حكومية 
إن مصــرف البحريــن المركــزي يعتــزم إصــدار أدوات ديــن 
حكوميــة بقيمــة تفــوق 5.2  مليــارات دينار، ضمــن الخطة 

السنوية لالقتراض من السوق .

T 

المصرفيــة  المؤشــرات  ســجلت  2018م  ينايــر   8 بتاريــخ 
فــي البحريــن ارتفاعــات فــي نســب الفوائــد علــى مختلف 
القروض، وأسعار الفائدة بين البنوك، مما يعطي مؤشرا عن 

تراجع حجم النقد المتداول في البحرين.

T 
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بتاريــخ 8 ينايــر 2018م رفعــت الحكومة الخليفية بشــكل 
أجراهــا  هاتفيــة  اتصــاالت  فــي  البنزيــن،  أســعار  مفاجــئ 
مســؤولون فــي الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز، بمحطــات 

التزود بالوقود في البالد.

T 

بتاريــخ 8 ينايــر 2018م عبــر مغــردون فــي الســعودية عبــر 
االنترنت عن غضبهم من التجنيس السياسي في البحرين؛ 
مشــيرين إلــى أن المجنســين البحرينييــن يســتفيدون مــن 

كخليجيين في سوق العمل السعودية. معاملتهم 

T 

بتاريــخ 8 ينايــر 2018م أجلــت المحكمة الجنائيــة الرابعة 
كتائــب ذو الفقــار المتهــم فيهــا 138 مواطنــا، حتى  قضيــة 
جلســة 30 يناير، وذلك للمرافعة، مع األمر باســتمرار حبس 

المتهمين الـ 86 المقبوض عليهم لحين المرافعة.

T 

العســكرية  االســتئناف  عقــدت  2018م  ينايــر   10 بتاريــخ 
أولــى جلســاتها لنظر الطعن علــى أحكام باإلعــدام بحق 6 
مواطنين، وأخرى بســجن 7 ســنين في قضية ملفقة، وتم 

تأجيل الجلسة حتى 14 يناير.

T 

بتاريــخ 10 ينايــر 2018م قــررت محكمــة االســتئناف العليــا 
الجنائية األولى، تأجيل اســتئناف قضية الجناح العســكري 

لتيار الوفاء اإلسالمي إلى 4 فبراير.

T 
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بتاريخ 10 يناير 2018م تم اعتقال الشيخ حمزة الديري من 
قاعــة المحكمــة بعد تأييد حكم بســجنه ســنة واحدة في 

قضية اعتصام الدراز.

T 

كمة الشيخ علي سلمان  بتاريخ 11 يناير 2018م تأجيل محا
في قضية “االتصاالت مع قطر” إلى 25 يناير.. ومعارضون 

يكذبون مزاعم “شاهد اإلثبات”.

T 

بتاريــخ 11 ينايــر 2018م نفــذ الثــوار هجمتيــن ثوريتيــن في 
 

ً
بلدتــي دمســتان والديــه علــى المرتزقــة المعتدين تمســكا
ال  الثــورة  قــادة  عــن   

ً
ودفاعــا المشــروعة  المقاومــة  بنهــج 

ســيما االستاذ حسن مشــيمع الذي يعاني من تردي حالته 
الصحية والحرمان من تلقي العالج الالز

T 

بتاريــخ 12 ينايــر 2018م صــدر عــن منظمــة العفــو الدولية 
بالــغ قلقهــا إزاء أحــكام اإلعــدام  بيــان أعربــت فيــه عــن 
كمتهم في المحكمة  الصادرة بحق ستة متهمين تمت محا

العسكرية في البحرين.

T 

بتاريخ 13 يناير 2018م كّذبت منظمة العفو الدولية التقرير 
الصــادر عــن الســفارة الخليفية فــي لندن بعد نشــر األخيرة 
مزاعم بتعاون المنظمة والسفارة بعدم تسليط الضوء على 

جرائم النظام الخليفي.

T 
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بتاريــخ 15 ينايــر 2018م أّيــدت محكمــة التمييــز الخليفية 
 بســجن الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين 

ً
حكما

لحقوق اإلنسان، نبيل رجب، لعامين على خلفية مقابالت 
تلفزيونية أجراها مع وسائل إعالم أجنبية.

T 

بتاريــخ 15 ينايــر 2018م قضت محكمة االســتئناف العليا 
الجنائية األولى بتأييد الحكم بالســجن المؤبد، الثنين من 
أصــل خمســة متهمين فــي إحداث تفجيــر وحيــازة وإحراز 
المفرقعــات بغيــر ترخيــص مــن الجهــة المختصــة وإتالف 

جرافة مملوكة للداخلية.

T 

بتاريخ 15 يناير 2018 مأحيل 5 مواطنين »أحدهم معتقل 
كمــة بتهمــة إحــداث تفجيــرات  والبقيــة مطارديــن« للمحا

أدى أحدها لقتل المرتزق سلمان أنجم.

T 

بتاريخ 17 يناير 2018محذرت عائلة القائد األســير األســتاذ 
 ،

ً
 الفتا

ً
حســن مشــيمع من أن وضعــه الصحي شــهد تدهــورا

وقالت العائلة »إن هذه النسبة من السكر في الدم »خطيرة 
 على المصاب، وقد تعرضه ألخطار حقيقية مثل الجلطة 

ً
جدا

الدماغية، أو الذبحة الصدرية أو الفشل الكلوي ال قدر اهلل«.

T 

بتاريخ 17 يناير 2018م قال السيد القائد علي الخامنئي؟ظفح؟، 
إن قضيتي اليمن والبحرين »هما من القضايا األساسية والهامة 
التي خلفت جراحات عميقة«، على خلفية استقباله المشاركين 
في مؤتمر البرلمانات اإلسالمية الذي استضافته العاصمة اإليرانية 
طهران، وشّدد على ضرورة إيجاد حل لقضيتي اليمن والبحرين.

T 
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بتاريخ 17 يناير 2018م شــهدت البالد موجة احتجاجات 
وتحــركات ثورية غاضبــة إحياء لذكرى شــهداء الفجر تحت 
شــعار »دمــاء الفجــر .. تصنع النصر« في بلدات الســنابس، 

كرباباد،كرزكان، عالي، المقشع، وغيرها. النويدرات، 

T 

بتاريــخ 17 يناير 2018م طالب االتحــاد األوروبي، حكومة 
البحريــن باإلفــراج عن الحقوقي البارز نبيل رجب ألســباب 
إنســانية، وذلك في أول تعليق مــن جهة دولية على حكم 
محكمة التمييز بسجن رجب سنتين على خلفية مقابالت 

تلفزيونية.

T 

بتاريخ 18 يناير 2018م ابتدأت سلســلة تظاهرات غاضبة 
فــي العديــد مــن بلــدات البحريــن، تحــت شــعار »قادتنــا 
فــي خطــر« احتجاجــا علــى حرمــان الرمــوز القادة والســيما 
األســتاذين عبــد الوهــاب حســين وحســن المشــيمع مــن 

العالج داخل السجون الخليفية.

T 

بتاريــخ 21 ينايــر 2018م أعلنــت وزارة الداخليــة الخليفيــة 
كانوا ينوون  أنهــا أوقفت 47 »عنصرا« واحبطــت »جرائم« 
ارتكابها بينها اغتيال عدد من »المســؤولين والشخصيات 
العامــة« فيمــا تمــت إحالــة 290 مطلوبــا ومشــتبها بــه على 

النيابة  الخليفية العامة، حسب وصفها.

T 

بتاريــخ 21 ينايــر 2018م عقــدت الخارجيــة الخليفيــة لقاء 
أمنيــا بقيــادة وزير الداخليــة، والتقى خالله بجهــات موالية 
وأخــرى مــن شــرائح المجتمــع، لتســويق نظريــة اإلرهــاب 
كانــت  الخارجــي، وأعلــن فــي اللقــاء القبــض علــى خاليــا 

تخطط الغتيال مسؤولين. 

T 
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بتاريــخ 22 ينايــر 2018م تعهد وزير الخارجية الخليفي بأن 
البحرين ستقوم ببناء مركز صحي في اليمن بمليوني دوالر، 
رغــم أزمة التقشــف وسياســة فــرض الضرائب تلــو األخرى 

على المواطنين.

T 

بتاريــخ 22 ينايــر 2018م قــررت محكمــة خليفيــة ترحيــل 
4 مواطنيــن بينهــم ســيدة بعد 5 ســنوات من قرار بإســقاط 
جنسيتهم ضمن قائمة ضمت 31 بحرينيا معارضا. وقررت 
المحكمة إبعاد األخوة السيد محمد وعبداألمير وعبدالنبي 

الموسوي وزوجته السيدة مريم إبراهيم.

T 

منــاورة  الخليفــي  النظــام  أجــرى   2018 ينايــر   22 بتاريــخ 
أمنيــة وعســكرية واســعة تحت إســم »قوة العزم« شــملت 
الدفــاع،  قــوة  البحريــن، وشــارك فيهــا  فــي  مناطــق عــدة 
والحــرس الوطني، ووزارة الداخليــة، وجهاز األمن الوطني، 

ومستشارون أمنيون أجانب.

T 

بتاريخ 23 يناير 2018م دشنت القوى الثورية المعارضة في 
البحرين شــعارها الموحد للذكرى الســابعة النطــالق ثورة 14 
فبراير، وحمل الشــعار عنوان “باقون” في إشــارة إلى الشــعار 
األســاس الــذي حملته الثورة عنــد انطالقتها في العــام 2011 

تحت عنوان “باقون حتى إسقاط النظام”.

T 

بتاريــخ 23 ينايــر 2018م شــنت القــوات الخليفيــة حملــة 
مداهمــات واســعة فــي العديــد مــن البــدات طالــت عــددا 
 
ً
مــن منــازل المواطنيــن، وقــد صاحــب المداهمــات تكســيرا
للمتلــكات، وكان مــن بيــن المختطفيــن عالــم الدين الســيد 

عدنان السيد هاشم من بلدة الدراز، و37 مواطنا.

T 
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قيمــت فــي مدينــة قــم اإليرانية 
ُ
بتاريــخ 23 ينايــر 2018م أ

وقفــة تضامنيــة مــع قــادة الثــورة المعتقليــن فــي الســجون 
الخليفيــة، وذلــك فــي ظل التدهــور الصحــي الخطير الذي 
يتعرضون له ضمن سياسة االنتقام الممنهج التي يتعرضون 

لها من قبل النظام الخليفي.

T 

بتاريخ 23 يناير 2018م نشــرت قناة اإلباء التلفزيونية فلم 
وثائقــي بعنــوان »عام المقاومة اإلســالمية فــي البحرين«، 
والــذي اســتعرض أهــم عمليــات المقاومــة فــي البحريــن 

خالل 2017.

T 

بتاريخ 24 يناير 2018م انطلقت حملة مداهمات جديدة 
على بيوت المواطنين، اســتمرارا للحملة التي تشنها قوات 
النظام في تعقب النشطاء والمشتبه بهم في قيادة الحراك 

المعارض.

T 

بتاريخ 25 يناير 2018م بث نشــطاء على وسائل التواصل 
كســتانية  االجتماعي مقاطع فيديو لمجنســين من أصول با
وهــم يوجهــون دعــوات بلغتهــم النتخــاب قائمتهــم فــي 

انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين.

T 

بتاريخ 27 يناير 2018م تظاهر المواطنون في عدة بلدات 
منهــا أبــو صيبــع وبــوري والمعامير وســترة اســتعدادا إلحياء 

ذكرى الثورة وتضامنا مع آية اهلل قاسم والرموز القادة.

T 
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بتاريخ 30 يناير 2018م أعلنت اللجان الثورية في عاصمة 
الثورة بلدة ســترة عن االســتعدادت لتظاهرات »أولوا بأس 
شــديد« في الذكرى السنوية الستشهاد الشهيد القائد رضا 

الغسرة وإخوته.

T 

بتاريــخ 31 ينايــر 2018م قضــت محكمــة خليفيــة بإعدام 
متهميــن اثنين، علي العرب وأحمــد الماللي، والمؤبد لـ 19 
آخريــن، الســجن 15 آلخرين فــي قضية التحرر من ســجن 

جو وقتل الضابط الحمادي.

T 

بتاريــخ 31 ينايــر 2018 قضــت محكمــة خليفيــة بســجن 
بســجن أميرة القشــعمي 5 ســنوات،  وأخيها أبو الفضل 15 
سنة مع إسقاط الجنسية، وذلك ضمن حزمة من األحكام 

المشددة التي طالت مواطنين آخرين.

T 

بتاريخ 31 يناير 2018م اعتقلت المخابرات الخليفية الشيخ 
حسن القصاب واقتادته لجهة مجهولة.

T 



فــبــرايــر 2018م
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بتاريخ 1 فبراير 2018م التقى وزير الداخلية راشد آل خليفة 
نظيرتــه البريطانيــة أمبــر راد، مــن أجــل تطويــر االتفاقيــات 
األمنيــة، وقــد أعربــت الوزيــرة البريطانية عــن »تعاطفها مع 

مواقف السلطة الخليفية ودعمها لها.

T 

بتاريــخ 1 فبرايــر 2018م هّجــرت العصابــة الخليفيــة عددا 
المســقطة  مــن  التوبالنــي؟ق؟  هاشــم  الســيد  عائلــة  مــن 
جنســياتهم البحرانية، ليرتفع عدد المبعدين خالل أسبوع 

إلى 8 مبعدين.

T 

مــن  جديــدة  سلســلة  انطلقــت   2018 فبرايــر   1 بتاريــخ 
االحتجاجات في البحرين في ســياق االســتعداد الشــعبي 
إلحيــاء الذكــرى الســابعة لثــورة 14 فبرايــر وتنديــدا بأحكام 

كم الخليفية. اإلعدام المتتالية التي أصدرتها المحا

T 

بتاريــخ 1 فبرايــر 2018م أصــدرت محكمــة خليفية برئاســة 
القاضــي الظهرانــي حكمــا بإعــدام الشــاب موســى عبــداهلل 
كمة شملت 32 مواطنا آخرين في قضية  موســى ضمن محا

مقتل “ضابط شرطة” في بالقرب من بلدة أبو صيبع.

T 

بتاريخ 2 فبراير 2018م خضع آية اهلل الشــيخ عيســى احمد 
قاسم؟ظفح؟ لعملية جراحية في مستشفى ابن النفيس.

T 
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بتاريــخ 2 فبرايــر 2018م انطلقــت تظاهــرات فــي العديــد 
مــن بلدات البحرين، تحت شــعار »غضبــة األحرار« و »كال 
كال لإلعدام« اســتنكارا ألحكام اإلعــدام المتصاعدة بحق 

العديد من الشباب والناشطين في الميدان.

T 

بتاريــخ 2 فبرايــر 2018م انطلقــت تظاهــرات فــي العديــد 
مــن بلدات البحرين، تحت شــعار »غضبــة األحرار« و »كال 
كال لإلعدام« اســتنكارا ألحكام اإلعــدام المتصاعدة بحق 

العديد من الشباب والناشطين في الميدان.

T 

بتاريــخ 3 فبرايــر 2018م شــهدت البــالد القديــم وبــوري 
وكرانــة ومناطــق أخــرى فــي البحريــن موجــة جديــدة مــن 
االحتجاجــات الشــعبية، تضامنا مــع المحكومين باإلعدام 

واستعدادا للمشاركة في فعاليات ذكرى الثورة.

T 

بتاريخ 4 فبراير 2018م أيدت محكمة االستئناف الخليفية 
حكمــا بســجن خطيــب جامع الخيــف بقرية الدير، الشــيخ 
عيســى المؤمــن، 3 أشــهر، بتهمــة التحريــض علــى النظــام 

على خلفية خطبة جمعة ألقاها 29 يوليو 2016

T 

بتاريــخ 6 فبراير 2018م عبر خبــراء اقتصاديون في برنامج 
بــأن البحريــن غيــر  »للقصــة بقيــة« عبــر فضائيــة الجزيــرة 
قــادرة علــى تجــاوز األزمــة االقتصاديــة حتى مــع اإلعانات 

الخليجية.

T 



20

فــبــرايــر 2018م

بتاريــخ 7 فبرايــر 2018م ذكــرت مصــادر مــن ســجن جــو 
المركــزي بــأن مجموعــة المحكوميــن األخيــرة التــي صــدر 
فيهــا حكمــان باإلعدام، تعرضت للضــرب المبرح من ِقبل 

الضباط بعد وصولهم للسجن. 

T 

بتاريــخ 7 فبرايــر 2018م قالــت وزارة الداخليــة الخليفيــة 
أنها اعتقلت أربعة أعضاء في خلية تقف وراء هجوم على 
خــط ألنابيب النفــط، وكان آثار التعذيــب بادية على وجوه 

المتهمين الذي عرضت صورهم في التلفاز الرسمي.

T 

بتاريــخ 8 فبرايــر 2018 اندلعــت التظاهــرات فــي العديــد 
بــأس  »أولــوا  شــعار  تحــت  البحريــن  وقــرى  بلــدات  مــن 
شــديد« إحياء لذكرى شــهادة الشــهيد القائد رضا الغســرة 
ومجموعتــه فــي عــرض البحر خــالل مواجهة مســلحة غير 

متكافأة مع مرتزقة النظام. 

T 

بتاريــخ 8 فبرايــر 2018م اســتنكرت إيــران بشــدة اتهامات 
الداخليــة البحرينيــة لهــا بدعــم خليــة أقدمــت علــى تفجيــر 
أنابيب نفط  داعية المنامة بالتوقف عن توجيه التهم ونشــر 

سيناريوهات »منتهية الصالحية«.

T 

بتاريــخ 8 فبراير 2018م عقــدت المعارضة البحرانية مؤتمرا 
صحفيــا داخــل مقــر البرلمــان البريطاني تحت شــعار ” التغيير 
أم ال مفر منه , دعوه يحدث“, إحياءا للذكرى الســابعة لثورة 
الرابــع عشــر مــن فبراير التــي اندلعت فــي البحرين عــام 2011 

والزالت مستمرة.

T 
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بتاريــخ 9 فبرايــر 2018م داهمــت مرتزقــة وزارة الداخليــة 
الخليفيــة  منــازل المواطنين في عدد من بلــدات البحرين 
،وأسفرت المداهمات عن اعتقال مواطنين من بني جمرة 

والمالكية ومناطق أخرى.

T 

بتاريــخ 9 فبرايــر 2018م خرجت بلدة ســترة ومناطق عدة 
في البحرين في تظاهرات عدة بشعار »أولوا بأس شديد« 
إحياء لذكرى شــهداء قارب الحرية، الغســرة وإخوته، وقد 

شابتها مواجهات عنيفة مع مرتزقة النظام. 

T 

بتاريــخ 9 فبرايــر 2018م خرجــت تظاهــرات فــي العديــد 
مــن مناطق البحرين، بشــعار »باقون حتى يســقط النظام« 
إعالنا لالســتعداد إلحياء الذكرى السنوية النطالق ثورة 14 

فبراير.

T 

بتاريــخ 10 فبرايــر 2018م تجددت التظاهــرات في العديد 
مــن مناطــق البحريــن وفــاء للشــهيد الغســرة وإخوتــه مــن 
كيــدا على االســتعداد إلحياء ذكرى  شــهداء المقاومــة، وتأ

ثورة 14 فبراير. 

T 

ألقــى ســماحة الســيد مرتضــى  2018م  بتاريــخ 12 فبرايــر 
كد فيها  كلمــة بمناســبة ذكرى انطــالق الثــورة، وأ الســندي 
اســتعداد الشــعب إلفشــال المشــروع األمريكي والبريطاني 
بالقضاء على الثورة من خالل الحضور الشعبي والمقاومة.

T 
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بتاريخ 13 فبراير 2018م نظمت الجالية العربية في مدينة 
مالمــو الســويدية ندوة بمناســبة الذكرى الســنوية الســابعة 
لثورة 14 فبراير، وشارك فيها العديد من النشطاء المسلمين 

والعرب المتضامنين مع ثورة شعب البحرين.

T 

كــدت الجاليــة البحرانيــة فــي  بتاريــخ 14 فبرايــر 2018م أ
العاصمــة األلمانيــة برليــن فــي مهرجــان خطابــي بمناســبة 
ذكرى انطالق ثورة 14 فبراير على “المضي قدما على خطى 

الرموز القاده والشباب المقاوم والمرابط في الساحات«

T 

بتاريــخ 14 فبرايــر 2018 أحيــى البحرانيون يوم الرابع عشــر 
من فبراير في ذكراه الســابعة بشعار »باقون« وانطلقوا على 
امتداد جــوالت طوال اليوم، في تظاهرات غاضبة أخذت 

وتيرة متصاعدة في المساء.

T 

بتاريخ 14 فبراير 2018م أقامت الجالية العربية واإلســالمية 
فــي أســتراليا نــدوة خاصــة تأييدا لشــعب البحرين بمناســبة 

الذكرى السنوية السابعة النطالق ثورة 14 فبراير.

T 

بتاريــخ 14 فبرايــر 2018م أصــدر االتحــاد الدولــي للنقابــات 
العماليــة بيانــا بمناســبة ذكــرى ثــورة 14 فبرايــر، و انتقــد فيــه 
أوضاع العمال في البحرين، وقمع الحراك الشعبي المطلبي.

T 
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بتاريــخ 15 فبراير 2018م دعــت منظمة ريبريف البريطانية 
إلــى التوقيع علــى عريضة على اإلنترنــت لمطالبة الحكومة 
واتخــاذ  الخليفــي  للنظــام  مســاعدتها  بوقــف  البريطانيــة 

خطوات ملموسة لمنع إعدام محمد رمضان، وآخرين. 

T 

كروا الفرنســية  بتاريــخ 15 فبراير 2018م نشــرت صحيفة ال
تقريــرا تحــت عنــوان »البحرين تشــهد مهزلة للعدالــة وفًقا 
جرائــم  فيــه  تناولــت  اإلنســان«  حقــوق  عــن  لمدافعيــن 

كات النظام األخيرة.  وانتها

T 

بتاريــخ 15 فبرايــر 2018م أحيــى المواطنــون فــي البحرين 
الســابعة  الســنوية  الذكــرى  التوالــي  علــى  الثانــي  ولليــوم 
النطــالق ثــورة 14 فبرايــر، وواصــل األهالي تنفيــذ العصيان 
المدنــي الجزئــي الذي دعت إليه القــوى الثورية المعارضة 

تحت شعار »باقون«.

T 

بتاريــخ 15 فبرايــر 2018م واصــل المواطنــون إحياء ذكرى  
ثــورة 14 فبرايــر، وواصــل األهالــي تنفيــذ العصيــان المدنــي 

الجزئي.

T 

بتاريخ 17 فبراير 2018م خرجت مناطق عدة في البحرين 
بشــعار  الدامــي،  الخميــس  لذكــرى  إحيــاء  مســيرات  فــي 
»الشــعب يريــد إســقاط النظــام« الــذي يصــادف ذكــرى 

هجوم مرتزقة النظام على ميدان اللؤلؤة . 

T 
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بتاريــخ 17 فبراير 2018م حذر أمين عام حزب اهلل الســيد 
فــي  الديمغرافــي  التغييــر  خطــر  مــن  نصــراهلل؟ظفح؟،  حســن 
البحرين عبر سياسة التجنيس الواسعة مشددا على وقوفه 

إلى جانب الشعب ومطالبه.

T 

كل من تيار الوفاء اإلسالمي  بتاريخ 18 فبراير 2018م نعى 
وحركــة الحريــات والديمقراطيــة )حــق( أربع من الشــهداء 
البحرانييــن بعــد اإلعــالن عــن مقتلهــم فــي ُعــرض البحر، 

وحمل التيار والحركة النظام الخليفي المسؤولية.

T 

بتاريــخ 18 فبراير 2018 قمعت القوات الخليفية تظاهرات 
غاضبــة شــهدتها مناطق البالد تنديــدا بجريمة مقتل أربعة 

كرباباد في ُعرض البحر. مواطنين من بلدة 

T 

بتاريخ 19 فبراير 2018م وصل وفد من لجنة االستخبارات 
فــي مجلــس الشــيوخ األمريكــي إلــى البحرين، حيــث التقى 

كم ، وابنه سلمان في مقر قيادة الجيش. خاللها الحا

T 

بتاريــخ 19 فبراير 2018م أصــدرت محكمة التمييز الخليفية 
حكمــا نهائيا بإغالق جمعية الوفاق، وقد أوقفت الســلطات 
الخليفية نشــاط الجمعية منــذ 2014، وأدخلتها في إجراءات 

قانونية طويلة.

T 
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بتاريــخ 20 فبرايــر 2018م وافــق مجلــس النــواب الخليفي 
السياســية  الجمعيــات  أعضــاء  علــى  يحــرم  قانــون  علــى 
المنحلة من الترشح لالنتخابات المقبلة نهاية العام 2018.

T 

بتاريخ 20 فبراير 2018م أصدر تيار الوفاء اإلسالمي موقفه 
األســبوعي وتنــاول فيــه دعــوات المصالحــة والمبــادرات 
كد في البيان  السياسية من قبل أطراف دينية ومعارضة، وأ

»ال خارطة طريق غير تلك المرسومة بدماء شهدائنا«.

T 

بتاريــخ 20 فبرايــر 2018م دعــا 25 مــن أعضــاء البرلمــان 
البريطاني وزيَر الخارجية بوريس جونسون إلى الدعوة علنا 
لإلفــراج عن الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب »ومراجعة 

السياسة الكارثية« لوزارة الخارجية البريطانية.

T 

بتاريــخ 20 فبرايــر 2018م دعــت عائلة الشــهيد عبدالرضا 
بوحميــد إلى »تدخل دولي« لحمايتــه وعائلته مما وصفها 
ض أحد أبنائه  بالتهديــدات بـــ »التصفيــة«، وذلك بعد تعــّرُ

لالعتقال قبل أسبوع، واعتقال ابن آخر مساء اليوم.

T 

بتاريــخ 20 فبرايــر 2018م صــرح محافظ مصــرف البحرين 
المركزي محمد المعراج خالل مؤتمر اســتثماري »إن مزيدا 

من التقشف يبدو حتميا«.

T 
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بتاريــخ 21 فبرايــر 2018م قضــت محكمة خليفية بســجن 
نشــره  بتهمــة  ســنوات،   5 رجــب  نبيــل  الحقوقــي  الرمــز 
تغريــدات علــى موقــع »تويتــر« فــي العــام 2015م دان فيها 

الحرب السعودية على اليمن.

T 

بتاريــخ 21 فبرايــر 2018م أيــدت محكمــة عســكرية حكم 
اإلعــدام الصــادر بحــق ســتة مــن المواطنيــن، فــي قضيــة 

محاولة اغتيال المشير الكيدية.

T 

بتاريــخ 21 فبرايــر 2018 قضــت محكمــة خليفيــة بســجن 
4 نســاء بحرانيــات لمــدة 3 ســنوات علــى بتهمــة »إخفــاء 
سياســيين هاربين«. وفــي قضية منفصلة، قضت محكمة 

خليفية بسجن المواطنة مدينة علي أيضا 3 سنوات. 

T 

بتاريخ 21 فبراير 2018م كشــف تقارير حقوقية بأن شــركات 
بريطانيــة ســلمت أدوات قمــع جديدة للســطات الخليفية، 
بمــا فــي ذلك أدوات تقييد الســجناء وبعض الهــراوات التي 

ُتستعمل في ضرب السجناء واالعتداء عليهم.

T 

بتاريــخ 21 فبراير 2018م هاجمت القوات الخليفية مجددا 
منــزل عائلة الشــهيد ســامي مشــيمع فــي سلســلة الهجمات 
التــي تعرضــت لهــا العائلــة فــي ســياق ”اســتهداف ممنهــج 

لعوائل الشهداء«

T 
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بتاريــخ  21 فبرايــر 2018م عــّزى األميــن العام لحركــة المقاومة 
علن عن 

ُ
اإلسالمية )النجباء( عوائل الشهداء البحرانيين الذين أ

تصفيتهم في ُعرض البحر. وكشــف الكعبــي  ووفقا لما وصفها 
بالمعلومــات االســتخبارية – بــأن »الجريمة حصلت بتنســيق 

النظام الخليفي مع البحرية األمريكية المتواجدة بالخليج«.

T 

كل مــن االتحــاد األوروبــي  بتاريــخ 21 فبرايــر 2018م دعــا 
وهيومــن رايتــس مجــددا إلــى اإلفراج عــن الرمــز الحقوقي 
كــد أن الحكــم الجديــد الصــادر ضــده في  نبيــل رجــب، وأ
قضيــة إدانتــه الحــرب علــى اليمــن يتنافــى مــع التزامــات 

حكومة البحرين، وأنه فصل جديد من القمع.

T 

بتاريــخ 21 فبرايــر 2018م قال وزير الماليــة الخليفي أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة إن الحكومة تســتهدف االنتهاء من 
جميــع االســتعدادات بنهايــة العــام الحالــي لبــدء العمــل 

بضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة.

T 

بتاريــخ 22 فبرايــر 2018م تــم اختطــاف الشــباب حســن 
مرهــون مــن بلدة النويــدرات مــن الطريق من قبــل عناصر 
مخابراتيــة، وهو من النشــطاء المطاردين من قبل األجهزة 

الخليفية منذ العام 2014م.

T 

بتاريــخ 23 فبراير 2018م خرجت مناطق البحرين وبلداتها 
فــي تظاهــرات ثوريــة غاضبة اســتنكارا لجريمة قتل الشــبان 
قمــع  أحــداث  وتخللتهــا  البحــر،  ُعــرض  فــي  البحرانييــن 

كات بين المواطنين ومرتزقة النظام. واشتبا

T 
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بتاريخ 23 فبراير 2018م شارك عشرات اآلالف في تشييع 
»شــهداء الحرية« الثالثة في مدينة قــم اإليرانية، لمثواهم 
األخير في »بهشت معصومة«، وذلك بعد صالة الجمعة.

T 

كــب تشــييع رمزية  بتاريــخ 24 فبرايــر 2018م انطلقــت موا
لشــهداء الحريــة الذيــن ُقتلوا فــي عرض البحر في مســقط 
كرباباد وعــدة مناطق أخرى، وســط هتافات  رأســهم بلــدة 

ثورية دعت إلى إسقاط آل خليفة وآل سعود.

T 

بتاريــخ 26 فبرايــر 2018م أيــّدت محكمــة التمييز الخليفية 
حكــم اإلعدام بحق المواطن حســين مــرزوق الذي ُوجهت 
كيدية في قضية استشهاد المواطنة فخرية مسلم  إليه تهمة 

في يونيو من العام 2016 م.

T 

بتاريــخ 27 فبرايــر 2018م صــرح علمــاء البحريــن في بيان 
لهــم »إّنَ أحــكام القضاء فــي البحرين فيها تعــّدٍ صارخ على 
كدوا بأنه »أبعد ما يكون عْن العدالة«، وذلك  اإلســالم«، وأ

تعليقا على سلسلة أحكام اإلعدام األخيرة.

T 

بتاريــخ 28 فبرايــر 2018م أيــدت محكمــة خليفيــة حكــم 
اإلعــدام بحــق الشــابين أحمــد العّبــار وحســين مهــدي فــي 
كرباباد  القضية الملفقة بقتل المرتزق محمد نافيد قرب بلدة 

في شمال البحرين.

T 
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كمة  بتاريــخ 1 مــارس 2018م أّجلت محكمــة خليفية محا
أميــن عــام جمعيــة الوفــاق فضيلــة الشــيخ علــي ســلمان، 
وذلــك في قضية االتصاالت مع مســؤول قطــري في العام 

2011م تناولت المبادرة »األمريكية القطرية السعودية«.

T 

بتاريخ 1 مــارس 2018م أعلنت وكالة »فيتش«  للتصنيف 
االئتمانــي عــن خفــض التصنيــف االئتمانــي للبحريــن إلــى 
»-BB« وقالــت الوكالــة »إن حكومــة البحريــن ليــس لهــا 

استراتيجية لمعالجة عجز الموازنة«.

T 

بتاريــخ 2 مــارس 2018 تجددت التظاهــرات في البحرين 
فــي مناطــق أبرزهــا أبو صيبــع والشــاخورة وكربابــاد وأبو قوة 
وشــهركان وبوري والسهلة الجنوبية، وباربار وقمعت بعض 

التظاهرات بالرصاص االنشطاري والغاز الخانق. 

T 

بتاريــخ 3 مــارس 2018م اّدعــت وزارة الداخليــة الخليفيــة 
القبــض علــى خليــة مزعومــة، وادعــت »إحبــاط عــدد مــن 
التفجيــرات«، وذلك في ســياق عشــرات الخاليــا التي تزعم 

السلطات الخليفية كشفها قبل قيامها  بأعمال تفجير.

T 

بتاريــخ 4 مــارس 2018م داهمت قــوات خليفية منزل ربان 
مركــب الحرية الشــهيد مصطفى يوســف وســلمت شــقيقاته 

الثالث إحضارايات للمثول للتحقيق.

T 
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بتاريخ  4 مارس 2018م شهدت بلدات أبو صيبع والشاخورة 
ومقابة وقفات احتجاجية للتضامن مع المختطفين من قبل 
كمــا تم قطــع عدة شــوارع من قبــل المحتجين في  النظــام، 

كرزكان والديه وكرانة. مناطق منها 

T 

بتاريــخ 5 مارس 2018م دشــنت القــوى الثورية المعارضة 
في البحرين شــعارها الموحد للفعاليات المشتركة المرتقبة 
في ذكرى االحتالل الســعودي للبحرين الذي ُيصادف 13 

مارس، تحت شعار »خيارنا المقاومة«.

T 

بتاريخ 5 مارس 2018م تواصلت التظاهرات واالحتجاجات 
فــي عــدد مناطــق البحريــن، أهمهــا أبــو صيبــع والشــاخورة 

والمعامير والديه. 

T 

بتاريخ 7 مارس 2018م تجددت التظاهرات واالحتجاجات 
في البالد، في مناطق أهمها بلدة الديه، والمعامير، وكرزكان.

T 

أيــدت محكمــة خليفيــة حكــم  بتاريــخ 7 مــارس 2018م 
اإلعدام بحق الشــاب سلمان عيسى علي مع أحكام أخرى 
بالمؤبد وإسقاط الجنسية ضد آخرين، بتهمة تفجير في بلدة 
كستاني محمود فريد. العكر أدى لهالك المرتزق الشرطي البا

T 
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بتاريــخ 7 مــارس 2018م أيدت محكمــة خليفية األحكام 
الصــادرة في قضية »تيار الوفاء اإلســالمي« والتي صدرت 
فيها أحكام متفواتة بتهم تتعلق بتشــكيل تنظيم  و بالتخابر 

مع »دول أجنبية« و”اإلرهاب«.

T 

بتاريــخ 8 مارس 2018م أصدرت القوى الثورية المعارضة 
بيانــا جددت فيه موقفها الرافــض لوجود القوات األجنبية 
فــي البــالد، وعلــى رأســها قــوات درع الجزيرة الســعودية، 
كدت بأنها “احتالل للبحرين، وغزو غاشم” ُيشرع لخيار  وأ

المقاومة ضدها.

T 

بتاريــخ 8 مــارس 2018 أعلنــت محكمــة خليفيــة تأجيــل 
كمة أمين عام الوفاق، الشــيخ علي ســلمان إلى تاريخ  محا
بـ”االتصــاالت  22 مــارس، وذلــك فــي القضيــة المعروفــة 
مــع دولــة قطر” فــي العــام 2011م علــى خلفيــة »المبادرة« 

األمريكية الخليجية.

T 

اندلعــت احتجاجــات غاضبــة  2018م  مــارس  بتاريــخ 8 
كــرزكان والديــه والعكر  فــي عــدد مــن مناطــق البحرين منهــا 
والمعاميــر، إطار االســتعدادات الجارية لتنظيــم احتجاجات 
مركزيــة منتصــف الشــهر الجــاري بمناســبة الذكــرى الســنوية 

السابعة لالحتالل السعودي للبحرين.

T 

بتاريخ 9 مارس 2018م انطلقت تظاهرات في عدة بلدات 
 ، الجنوبيــة  والســهلة  وأبوصيبــع،  وبــوري،  المالكيــة،  منهــا 
والمصلــى وإســكان جدحفــص وكــرزكان وســترة، اســتعدادا 

إلحياء ذكرى دخول القوات السعودية البحرين.

T 
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علــن عــن العثــور علــى جثمــان 
ُ
بتاريــخ  9 مــارس 2018م أ

الشــهيد حســن علي البحراني علــى الشــواطيء اإليرانية، 
كان مفقودا منذ قرابة الشــهر، وكان من بين الشبان  حيث 
علن عن استشــهادهم 

ُ
المطارديــن الثالثــة الثالثــة الذين أ

في ُعرض البحر.

T 

بتاريــخ 10 مــارس 2018م ذكــر موقــع ميدل إيســت آي أّن 
كثــر من 40  بريطانيــا وافقــت علــى تصديــر مــا تبلــغ قيمتــه أ
مليــون دوالر من معدات المراقبة إلى بلدان منها البحرين 

منذ العام 2015.

T 

كــد الســجناء فــي ســجن جــو  بتاريــخ 10 مــارس 2018م أ
المركــزي بالبحريــن فــي بيــان لهــم اســتمرار المعانــاة داخل 
السجن إال أنهم عبروا عما وصفوه بـ”بشائر الثبات والصمود 

كدوا على الثبات حتى إسقاط النظام. ألبناء الشعب«، وأ

T 

بتاريــخ 11 مــارس 2018م بثت قناة الجزيــرة القطرية برنامج 
كم البحرين حمد آل  كشف دور حا »ماخفي أعظم« والذي 
خليفة في محاولة قلب نظام الحكم في قطر سنة 1996م، 

ودعم المحاولة اإلنقالبية بالمال والسالح.

T 

اجتمــاع  البحريــن  فــي  انعقــد  2018م  مــارس  بتاريــخ 13 
اللجنــة البحرينية األردنية العليــا بهدف تعزيز التعاون األمني 

والعسكري بين الجانبين.

T 
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بتاريخ 13 مــارس 2018م نظمت القوى الثورية المعارضة 
في البحرين ندوة سياسية في مدينة قم اإليرانية، بمناسبة 
كد فيها  الذكرى الســنوية الســابعة لالحتالل الســعودي، وأ

المتحدثون على تضامنهم الفعلي مع ثورة البحرين.

T 

بتاريــخ 13 مــارس 2018م شــهدت مناطق فــي البحرين، 
سلســلة من التظاهرات واالحتجاجــات الغاضبة في اليوم 
األول مــن الفعاليــات التي أعلنتها القــوى الثورية المعارضة 

بمناسبة الذكرى السنوية لالحتالل السعودي للبحرين.

T 

بتاريــخ 14 مارس 2018 أثارت منظمة »أمريكيون من أجل 
الديمقراطية وحقوق اإلنســان فــي البحرين« خالل الحوار 
التفاعلــي فــي مجلــس حقــوق اإلنســان فــي جنيــف ملف 
كات المتواصلة في سجن جو المركزي في البحرين. االنتها

T 

بتاريــخ 15 مــارس 2018م انطلقــت تظاهــرة حاشــدة فــي 
منطقة سترة تخليدا لذكرى الشهيد أحمد فرحان الذي قتلته 
القــوات الســعودية والخليفيــة فــي العــام 2011م بعــد دخول 

قوات درع الجزيرة إلى البحرين.

T 

بتاريخ 15 مارس 2018م أطلقت منظمة العفو الدولية نداء 
كل مــن علــي محمد العــرب وأحمــد الماللي  عاجــال إلنقــاذ 
»مــن المــوت«  بعــد الحكــم عليهما باإلعــدام، علــى خلفية 

اعترافات انتزعت منهما بالتعذيب.

T 
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بتاريخ  16 مارس 2018م واصل المواطنون إحياء الذكرى 
اللؤلــؤة،  دوار  فــي  المعتصميــن  علــى  للهجــوم  الســابعة 
وخرجــت تظاهــرات في عــدة في بلدات منها ســار وبوري 

وسترة والمالكية وأبو صيبع وغيرها.

T 

بتاريــخ 16 مــارس 2018م حّملــت حركة حق وتيــار الوفاء 
فــي بيان لهما بمناســبة ذكــرى اعتقال رموز وقــادة ثورة 14 
فبرايــر اإلدراتيــن األمريكيــة والبريطانية »جريمة اســتهداف 

قادة الثورة ورموزها« 

T 

بتاريخ 18 مارس 2018م اعتقلت السلطات الخليفية رجل 
 لحكم قضى بحبســه ســتة 

ً
الدين الشــيخ هاني البزاز تنفيذا

أشــهر،  لمشــاركته في تظاهرة ســلمية في العاصمــة المنامة 
عام 2011.

T 

بتاريــخ 19 مــارس 2018م شــهدت المدينــة اإليرانيــة قــم 
 فاعــاًل للجاليــة البحرانيــة والعراقيــة واإليرانيــة فــي 

ً
حضــورا

مراســيم دفن الشــهيد حســن البحراني، وهو الشهيد الرابع 
مع ثالثة آخرون استشهدوا في عرض البحر.

T 

بتاريــخ 20 مــارس 2018م دخلــت المعتقلــة هاجــر منصور 
إضرابــا عــن الطعــام احتجاجــا علــى ســوء المعاملــة داخل 
الســجن، وذلــك فــي ســياق االســتهداف الممنهــج الــذي 
تتعــرض لــه عائلــة الناشــط أحمــد الوداعــي علــى خلفيــة 

نشاطه الحقوقي.

T 
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بتاريــخ 20 مــارس 2018م صــرح عضــو مجلــس النــواب 
الصــوري أحمــد قراطــة أن هنــاك »73 جهــة حكوميــة ال 
تدخــل إيراداتها في ميزانية الدولة، منها شــركات وهيئات 

حكومية«.

T 

بتاريــخ 21 مارس 2018م داهمت قوات مدعومة بعناصر 
كثــر من 18 منزال في الــدراز غرب العاصمة  االســتخبارات أ
المنامة، واعتقلت 7 أشــخاص في حصيلة أولية، و بينهم 

أطفال.

T 

الخليفيــة  الســلطات  اعتقلــت   2018 مــارس   21 بتاريــخ 
الســيدة جليلة الســيد أمين من قاعة المحكمة بعد تأييد 
كامال، بتهمة إدارة حساب على موقع  حكما بسجنها عاما 

التواصل االجتماعي يوجه انتقادات للنظام.

T 

الخليفيــة  المحكمــة  ّجلــت 
ُ
أ 2018م  مــارس   21 بتاريــخ 

كمة أمين عام جمعية الوفاق )المغلقة( الشــيخ  جلســة محا
علــي ســلمان إلى تاريــخ 24 أبريل المقبل وذلــك في القضية 
المعروفــة باتصاالتــه مع الجانب القطري في ســياق المبادرة 

األمريكية-القطرية.

T 

الــدراز هجمــة  بلــدة  ثــوار  نفــذ  2018م  مــارس   21 بتاريــخ 
كما خرجت  رادعــة لمركبة للمرتزقــة أدى الحتراقها بالكامل، 
كيدا على االســتمرار  تظاهــرات في عــدة مناطق بالبحرين، تأ

في الثورة حتى تحقيق أهدافها.

T 
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الســعودي  التطبيــع  2018م وضمــن  مــارس  بتاريــخ  22 
مــع الكيــان الصهيونــي هبطــت طائرة مــن نوع بوينــغ تابعة 
للخطــوط الجويــة الهنديــة في تــل أبيب لتكــون أول طائرة 

تجارية تصل إلى إسرائيل بعد عبورها األجواء السعودية.

T 

الصحيــة  الحالــة  تدهــورت  2018م  مــارس   22 بتاريــخ 
الطعــام  عــن  اإلضــراب  بســبب  منصــور  هاجــر  للمعتقلــة 
كما أعلنت المعتقلة مدينة  احتجاجا على ســوء المعاملة، 

 عن الطعام لنفس السبب.
ً

علي إضرابها

T 

بتاريــخ 22 مارس 2018م شــنت القوات الخليفية سلســلة 
مــن المداهمــات على المنازل فــي بلدة الــدراز، واختطفت 
كمــا قامــت بتوزيع  عــددا مــن أبنــاء البلــدة وبينهــم أطفال، 

إحضاريات على عدد آخر ومنهم نساء للحضور للتحقيق.

T 

بتاريخ 23 مارس 2018م قالت حسابات مقربة من الديوان 
الملكي في البحرين إن »السلطات اعتقلت موظفين بارزين 
فــي ديــوان رئيس الــوزراء بتهمة إهانــة الملك وأبنائــه ووزير 

الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة.

T 

كرباباد  بتاريخ 23 مارس 2018م أحيى األهالي في بلدات 
الذكــرى  وجدحفــص  والمصلــى  والشــاخورة  صيبــع  وأبــو 
الشــاب مصطفــى حمــدان،  األولــى الستشــهاد  الســنوية 
والــذي ُقتل برصاص القــوات الخليفية بعــد هجومها على 

المعتصمين حول منزل آية اهلل قاسم؟ظفح؟.

T 



38

مــارس 2018م

بتاريخ 23 مارس 2018م تظاهر أهالي سترة وفاء للشهيد 
حســن البحراني الــذي ووري الثرى األســبوع الماضي بعد 
أن ُعثــر علــى جثمانه على الشــواطيء اإليرانيــة، وفي بلدة 

شهركان، أحيى األهالي ذكرى الشهيد أحمد عبدالنبي.

T 

بتاريــخ 24 مارس 2018م فجــرا داهمت المرتزقة منطقتي 
 

ً
أبوصيبــع والشــاخورة، وقامــت باعتقال أربعة عشــر مواطنا
لمنــازل  اقتحاماتهــا  أثنــاء  العنــف  المرتزقــة  واســتخدمت 

المواطنين.

T 

بتاريخ 26 مــارس 2018 أصدرت محكمة خليفية أحكاما 
بالســجن لمدة 7 سنوات على 9 متهمين، من بينهم سيد 
نزار الوداعي 19 عاما، قريب الناشط الحقوقي السيد أحمد 
كمات  الوداعي، وقد تمت إدانة الســيد نزار في ثالث محا

أخرى حيث صدرت ضده أحكام بمجموع 13 سنة.

T 

بتاريــخ 26 مارس 2018م اعتقلــت مرتزقة النظام الخليفي 
عشــرات المواطنين مــن بلدة الديه غــرب العاصمة المنامة 
وآخريــن مــن الجنبيــة، والمصلــى، وجدحفــص والــدراز إثــر 

حملة مداهمات واسعة قبل إقامة سباق الفورمال 1.«.

T 

بتاريــخ 26 مــارس 2018م أفرجت الداخليــة الخليفية عن 
األميــن العــام الســابق لجمعيــة الوحــدوي، فاضــل عبــاس، 
وذلك بعد 3 ســنوات من الســجن على خلفية بيان أصدرته 

جمعيته يدين الحرب على اليمن.

T 
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بتاريــخ 28 مــارس 2018م أحيــى المتظاهــرون فــي عــدة 
بلدات ذكرى الشهيد عيسى قمبر الذي أعدمه الخليفيون 

في العام 1996م خالل انتفاضة الكرامة آنذاك.

T 

بتاريخ 28 مارس 2018م ذكرت منظمة سالم للديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان أنهــا تلقــت 49 شــكوى تعذيــب وســوء 

معاملة لمعتقلين سياسيين خالل شهر مارس.

T 

 في 
ً
بتاريــخ 29 مارس 2018م شــهدت بلدة الديه اســتمرارا

الهجمــة اإلرهابية عليها من قبل أجهزة العدو الخليفي فقد 
 من المنازل واعتقلت 

ً
كبيرا  

ً
اقتحمت القــوات الملثمة عددا

مواطَنين اثنين.

T 

بلــدة المصلــى  تظاهــر أهالــي  2018م  بتاريــخ 30 مــارس 
 بالعــدوان 

ً
 مــع الشــعب اليمنــي الصامــد وتنديــدا

ً
تضامنــا

المســتمر مــن قبل النظــام الســعودي المجــرم ودعم قوى 
االستكبار.

T 

بتاريــخ 30 مــارس 2018م محكمــة العــدو الخليفي تصدر 
 بالســجن 10 ســنوات بحق ثمانية مواطنين متهمين 

ً
أحكاما

بمهاجمة مدرعة أمام مدخل بلدة النويدرات.

T 
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بتاريــخ 30 مــارس 2018م قالــت منظمــة »هيومن رايتس 
ووتــش« إن وزيــر الداخليــة الخليفــي »راشــد« هــّدد بقمع 
المعارضيــن والناشــطين الذيــن ينتقــدون الحكومــة علــى 

شبكة اإلنترنت.

T 

بتاريــخ 30 مــارس 2018 قالــت الناشــطة البــارزة ابتســام 
الصائــغ بــأن النظــام الخليفــي ما زال مســتمر فــي التضييق 
على األســرى في سجن جو وحرمانهم من أبسط حقوقهم 
وقــد قامــت بنشــر مكالمة هاتفية مــع أحــد المعتقلين وهو 

يتحدث عن مصادرة الكتب الدينية ومواد التنظيف.

T 
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بتاريخ 2 أبريل 2018م قررت المحكمة الخليفية تأجيل قضية 
، اعتقلتهــم مرتزقــة النظــام خــالل فــض االعتصام 

ً
171 مواطنــا

الســلمي المقــام أمــام منزل آية اهلل الشــيخ عيســى قاســم؟ظفح؟، 
وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى 23 أبريل الستدعاء شهود 

اإلثبات من األول حتى الحادي عشر، وجلب التصوير األمني.

T 

بتاريخ 2 أبريل 2018م حكمت المحكمة الخليفية بالحبس 
3 ســنوات، لمواطــن متهــم بوضع قنبلة وهميــة صنعها من 
علبة بالســتيكية لفها بكيس أســود، قرب أحــد المخابز في 

توبلي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

T 

بتاريــخ 2 أبريــل 2018 قــال المدعــو أحمــد الحمــادي: إن 
نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة انتهــت مــن التحقيــق فــي واقعــة 
ضبــط مــواد متفجــرة وأســلحة وذخائــر وتأســيس جماعــة 
 إلــى 

ً
إرهابيــة واالنضمــام إليهــا، وتمــت إحالــة )21( متهمــا

.
ً

كمة، منهم )15( محبوسا المحا

T 

بتاريــخ 3 أبريــل 2018م قــال المعتقل المصاب بالســرطان 
إليــاس فيصــل المــال إنــه أصيب بكســر فــي إحــدى قدميه، 
قبل أيام نتيجة ســقوطه في ســاحة الســجن، وذلك وفق ما 
كدته عائلته. وقال المال في اتصال هاتفي إن إدارة السجن  أ
رفضت نقله للمستشفى، وترفض السماح له بتلقي العالج.

T 

بتاريــخ 3 أبريــل 2018م قالــت الناشــطة الحقوقيــة ابتســام 
باإلســعاف  نقلهــا  تــم  علــي  مدينــة  المعتقلــة  إن  الصائــغ، 
لمستشــفى وزارة الداخليــة )القلعــة( مســاء األحــد 1 أبريــل، 
وأضافــت الصائــغ إن مدينة علــي تدهورت حالتهــا الصحية 

كل قلبية. بعد أن تعرضت لمشا

T 
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بتاريخ  3 أبريل 2018م أجلت محكمة االستئناف الخليفية 
كمــة 4 معتقــالت بحرينيــات »أميــرة القشــعمي، فاتن  محا
حســين، حميدة جمعة ومنى حبيب علي« حتى 16 أبريل 

مع استمرار حبسهن.

T 

رفضهــم  عــن  البحرانيــون  عّبــر  2018م  أبريــل   3 بتاريــخ 
إلقامة ســباقات الفورمال1 علــى أرض البحرين عبر التظاهر 
كرانــة، المعامير  واإلحتجــاج فــي بلــدات أبوصيبــع، ســند، 

وكرباباد.

T 

بتاريخ 4 أبريل 2018م نظم ثوار بلدة العكر سلسلة فعاليات 
وفاًء للشــهيد المقاوم حســين شــرف في الذكرى الســنوية 

الستشهاده.

T 

بتاريــخ 5 أبريــل 2018م افتتحــت بريطانيا قاعدة عســكرية 
دائمة في البحرين بعد خروجها العسكري من المنطقة قبل 
40 عامــا، ليشــكل ذلــك التزامــا إضافيــا من بريطانيــا بحماية 

النظام الخليفي الدكتاتوري.

T 

بتاريــخ 5 أبريــل 2018م أقــام تيــار الوفــاء اإلســالمي لقــاء 
مفتوح بمناسبة الذكرى السنوية الستشهاد الشاب محمد 
جمعــة الشــاخوري، وقــد اســتضاف خاللهــا ممثــل حركــة 
الجهاد اإلسالمي في الجمهورية اإلسالمية ناصر أبوشريف 

والناشط الفلسطيني الدكتور ماجد أبوشرارة.

T 
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بتاريــخ 5 أبريــل 2018م قال رئيس مايســمى نيابــة الجرائم 
اإلرهابيــة أحمــد الحمادي بأن النيابة قــد أنجزت تحقيقاتها 
في القضية الخاصة بتشــكيل »جماعة إرهابية« تابعة لسرايا 

كمة. األشتر، وأحالت 15 مواطنا منهم 9 محبوسين للمحا

T 

بتاريــخ 6 أبريــل 2018م انطلقت تظاهرات في مناطق منها 
الجفيــر والديه والعكر احتجاجا على االعتداء على إمرأة في 

العكر من قبل المرتزقة، و رفضا إلقامة سباقات الفورمال.

T 

بتاريــخ 7 أبريل 2018 تواصلت االحتجاجات في البحرين 
ضــد إقامــة ســباقات الفورمــال ، فــي مناطــق منهــا البــالد 
والســهلة  الشــمالية،  والســهلة  والجفيــر،  وســترة،  القديــم 
الجنوبيــة، والديه، والقدم، وكرزكان، وشــهركان، المالكية، 

والديه وأبو صيبع والشاخورة وغيرها.

T 

بتاريــخ 7 أبريــل 2018م نفــذت الســلطات الخليفية حملة 
أمنيــة واســعة، لمنــع أيــة احتجاجــات تزامنــا مــع ســباقات 
الفورمــوال 1، وأســفرت حملتهــا عــن نصــب عــدد مــن نقاط 

التفتيش واعتقال العديد من المواطنين.

T 

بتاريــخ 8 أبريل 2018م أطلقت منظمة “أمريكيون من أجل 
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي البحريــن” حملــة تدعــو 
كات حقوق  إدارة ســباقات الفورمال واحــد للتحقيق في انتها

اإلنسان في البحرين خالل إقامة السباقات هذا العام.

T 
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بتاريــخ  8 أبريل 2018م جددت القوى الثورية المعارضة في 
البحرين في بيان مشترك »رفضها المطلق« للقاعدة البريطانية 
العســكرية في البــالد، واعتبرتها »مشــروعا اســتعماريا« يهدد 
شــعوب المنطقــة، ودعت إلــى إعالن الرفض الشــعبي لهذه 

القاعدة ولبقية القواعد العسكرية األجنبية ومواجهتها.

T 

بتاريــخ 10 أبريــل 2018م خرجــت تظاهــرات غاضبــة فــي 
بلــدات أبرزهــا المعاميــر والعكــر تضامنــا مع قيــادات الثورة 
شــديدة  كات  باشــتبا التظاهــرات  وانتهــت  المعتقليــن، 
مــع القــوات الخليفيــة التــي عمــدت إلــى قمــع المحتجين 

بالغازات السامة وأسلحة القمع المختلفة.

T 

بتاريخ 11 أبريل 2018م ُنقل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم؟ظفح؟ 
للعالج في إحدى المستشفيات بالبحرين، حيث يعاني من 
أزمات صحية عديدة في ظل الحصار العسكري المفروض 

عليه في منزله ببلدة الدراز منذ شهر مايو من 2017.

T 

بتاريخ 11 أبريل 2018م ذكرت مصادر من داخل ســجن جو 
المركــزي عــن قيــام المعــذب الضابط حســن قمبــر وآخرين 

بتعذيب عدد من السجناء

T 

بتاريــخ 11 أبريل 2018م انطلقت حملة جديدة في الفضاء 
اإللكتروني وعبر االحتجاجــات الميدانية للمطالبة باإلفراج 
فــي  يقبعــن  الالتــي  البحريــن،  فــي  الــرأي  عــن ســجنيات 

السجن ألسباب سياسية، وبتهم ملفقة.

T 
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بتاريخ 12 أبريل 2018م انطلقت تظاهرات عدة في مناطق 
مختلفة من البحرين تضامنا مع أســيرات الثورة من النســاء، 
وتضامنــا مــع آيــة اهلل قاســم؟ظفح؟ المحاصــر في بيتــه من قبل 

مرتزقة النظام.

T 

بتاريــخ 14 أبريــل 2018م أيــدت الحكومــة الخليفيــة علــى 
لســان وزيــر الخارجيــة العمليــة العســكرية العدوانيــة التــي 

شنتها الواليات المتحدة األمريكية بمعية فرنسا وبريطانيا.

T 

بتاريــخ 16 أبريــل 2018 انتهــت قمــة الزعمــاء العــرب فــي 
الظهران بالســعودية، بإعالن الســالم مع إســرائيل والعداء 

مع إيران.

T 

بتاريــخ 16 أبريــل 2018م وافقــت الحكومــة الخليفية على 
مشــروع قانــون بتعديــل المــادة الثالثــة مــن قانون مباشــرة 
الحقوق السياسية الذي يحرم أعضاء الجمعيات السياسية 
مــن الترشــح لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة، وأحالتــه إلــى 

مجلس النواب.

T 

بتاريخ 17 أبريل 2018م اندلعت تظاهرات ومواجهات بين 
محتجيــن فــي بلدات غدة منهــا العكر والمعاميــر والديه وأبو 
صيبع والشــاخورة، وشوهدت ألســنة النيران وهي ترتفع بعد 

قمع التظاهرات من قبل مرتزقة النظام.

T 
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بتاريــخ  17 أبريــل 2018م أصــدرت المحكمــة الخليفيــة 
 بالجملة على شاب من بلدتي النعيم والديه، على 

ً
أحكاما

خلفية قضايا مختلفة، منها قضية الهجوم على مركز شرطة 
النعيم. 

T 

بتاريخ 18 أبريل 2018م أعلنت النيابة العامة الخليفية عن 
كمة بعــد توجيه اتهامات  إحالة ســبعة مواطنيــن إلي المحا
مزعومة ضدهم تتعلق بواقعة التفجير الذي أصاب أنبوب 

النفط في بلدة بوري، في العاشر من نوفمبر 2018.

T 

بتاريــخ 22 أبريــل 2018م جــددت مــا ُتســمى »المؤسســة الوطنية 
كم الخليفي  دفاعها عن  لحقوق اإلنسان«  التي يعين أعضاءها الحا
النظام الخليفي في بيان أصدرته في معرض االنتقادات الموجهة ضد 
كاته لحقوق اإلنسان، و ادعت بأن النظام القضائي  النطام بسبب انتها

في البحرين »مستقل«، ونفت وجود »سياسة تعذيب ممنهجة«..

T 

بتاريخ 23 أبريل 2018م خرج األهالي في بلدات الدراز والبالد 
القديم ومناطق أخرى في تظاهرات غاضبة تضامنا مع آية اهلل 
الشيخ عيسى قاسم؟ظفح؟ والمعتقل الشيخ علي سلمان عشية 
كمة الشيخ سلمان وآخرين في القضية  جلسة جديدة من محا

المتعلقة باالتصاالت الهاتفية مع مسؤول قطري سابق.

T 

بتاريخ 23 أبريل 2018م وّجه الرمز الحقوقي المعتقل نبيل 
رجــب خــالل اتصــال هاتفــي تحياتــه إلــى جميــع الضحايــا 
وعوائلهــم فــي البحريــن وإلــى المناصريــن لقضيــة شــعب 

البحرين في مختلف دول العالم.

T 
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بتاريخ 23 أبريل 2018م أعلنت القوات المسلحة المصرية 
عن بدء فعاليات التدريب المشترك بين الوحدات الخاصة 
المصرية والقوات الخاصة الخليفية تحت مسمى )خالد بن 

الوليد 2018(.

T 

بتاريخ 24 أبريل 2018م وافق مجلس النواب على رفع حصانة 
النائب خالد الشاعر، جاء ذلك إثر طلب تقّدم به وزير العدل برفع 
الحصانة عن الشاعر. وجاء طلب رفع الحصانة في ضوء شكوى 
تقــّدم بها النائب أنس بوهندي والذي نســب للشــاعر ارتكاب 

جريمة السب والقذف ضده عبر مواقع التواصل االجتماعي.   

T 

بتاريخ 25 أبريل 2018 وافق مجلس النواب الصوري على 
قانون يسمح لقضاة مدنيين بالنظر في قضايا األسرة.

T 

بتاريــخ 25 أبريل 2018م أّيدت محكمة التمييز العســكرية 
الخليفية حكم اإلعدام على أربعة مواطنين تم  إدانتهم زورا 

بالشروع في اغتيال المشير خليفة بن أحمد آل خليفة.

T 

حمــد  الخليفــي  كــم  الحا اضطــر  2018م  أبريــل  بتاريــخ 26 
عيســى إلى تخفيــف أحــكام اإلعــدام التي أصدرتهــا محكمة 
التمييــز العســكرية الخليفيــة إلــى الســجن المؤبــد، وذلك بعد 
احتجاجات واسعة شهدتها مناطق البحرين تنديدا باألحكام، 

وبعد إدانات توالت من جهات حقوقية وسياسية أجنبية.

T 
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بتاريــخ  26 أبريل 2018م تظاهــر األهالي في بلدات الديه 
وشــهركان والــدراز وبلــدات أخــرى بالبحريــن اســتمرارا في 
االحتجاجات الداعية إلى إســقاط النظام الخليفي. وجدد 

المتظاهرون تنديدهم بأحكام اإلعدام.

T 

بتاريــخ 27 أبريــل 2018م تظاهر األهالي فــي بلدات الديه 
وشــهركان والــدراز وبلــدات أخــرى بالبحريــن اســتمرارا في 
االحتجاجات الداعية إلى إســقاط النظام الخليفي. وجدد 

المتظاهرون تنديدهم بأحكام اإلعدام.

T 

بتاريــخ 28 أبريــل 2018م دعــا ناشــطون فــي بريطانيا إلى 
النــزول للشــوارع ضــد ترامــب و”زعمــاء العالــم اآلخرين”، 
وبينهم حمد آل خليفة بمناسبة حضوره المرتقب لمسابقة 

الخيول المزمع عقدها قريبا.

T 

بتاريــخ 28 أبريل 2018م خرج األهالي في منطقتي البالد 
كيــدا على مواصلة الثورة  القديــم والديه في احتجاجات تأ
رغــم السياســات القمعيــة وعمليــات االضطهــاد واالنتقام 

الواسعة.

T 

بتاريــخ 28 أبريــل 2018م هــّددت وزارة الداخليــة الخليفيــة فــي 
البحرين العالمة الســيد عبــداهلل الغريفي وعلماء آخرين بالمالحقة 
القانونية بتهمة التحريض، وذلك على خلفية بيان أصدره أربعة من 
العلماء، بينهم السيد الغريفي، يدعو إلى إطالق سراح السجناء بعد 
كم الخليفي إلغاء أحكام اإلعدام بحق أربعة من المواطنين. قرار الحا

T 



50

أبــريــل 2018م

بتاريــخ 29 أبريــل 2018م زار وفد من الســفارة األمريكية في 
كانت مقرا لتعذيب  البحرين مديرية شــرطة المحرق، والتــي 
العــام 2018،  الناشــطين والناشــطات خــالل  عشــرات مــن 
وذلك لبحث مجاالت التعاون بين البلدين حســب وصف 

الجانبين.

T 

بتاريــخ 29 أبريــل 2018م خرجت تظاهــرات واحتجاجات في 
عــدة بلدات منهــا أبوصيبع ،الشــاخورة ، شــهركان، ســماهيج، 
أبوصيبع والشاخورة، المعامير، جدحفص، الديه، وغيرها، تحت 

شعار »سواعد تبني وتصون الثورة« مناسبة قرب عيد العمال.  

T 

بتاريــخ 29 أبريــل 2018 أقدمت القوات الخليفية على إعادة 
هدم مسجد اإلمام العسكري في الدوار الثاني والعشرين، وهو 
من المساجد التي هدمتها القوات الخليفية بدعم من قوات 
درع الجزيرة السعودية في مارس 2011م، وأعاد األهالي ترميمه 

عبر بناء مؤقت وواصلوا إقامة الشعائر والصالة فيه.

T 

بتاريــخ 30 أبريــل 2018م أصدرت اللجنــة األمريكية حول 
الحريــات الدينيــة الدوليــة للعــام 2018م تقريرهــا الســنوي 
حــول الحريــات الدينيــة في العالــم والذي صنــف البحرين 
باعتبارهــا مــن الــدول »المثيــرة للقلــق« فــي شــأن انتهــاك 
كد التقرير السنوي لهذا العام بأن هذه  الحريات الدينية، وأ

كات “ممنهجة ومستمرة«. االنتها

T 

بتاريخ 30 أبريل 2018م حكمت المحكمة الكبرى الخليفية 
بالســجن المؤبــد وغرامــة 200 ألف دينار على أحــد المواطنين 
كما حكمت على مواطن آخر بالســجن 15 ســنة  المهاجريــن. 
وغرامــة 100 ألــف دينــار. وأمــرت المحكمــة الخليفية بإســقاط 

الجنسية عنهما.

T 
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مــايــو 2018م

بتاريــخ 1 مايــو 2018م دعا خبراء حقوق اإلنســان التابعين لألمم 
كل من محمد عبد  كمة  المتحدة النظام الخليفي إلى إعادة محا
الحســن المتغــوي، فاضــل الســيد عبــاس رضــي، الســيد علوي 
حســين ومبارك عادل مبارك مهنــا، الذين حكم عليهم باإلعدام 
قبل تخفيف الحكم عنهم إلى سجن مدى الحياة بتهمة مزعومة 
وهي المشاركة في خلية إرهابية ومحاولة اغتيال قائد قوة الدفاع.

T 

بتاريخ 2 مايو 2018م أعربت منظمة العفو الدولية عن »القلق 
كمة غيــر العادلة« التــي أجرتها محكمة  الشــديد حــول المحا
عســكرية خليفية في البحرين، وقضت فيهــا بحكم اإلعدام 
كم الخليفي  على ســتة مواطنين، قبل أن يصدر قرار من الحا
حمد عيسى بتخفيف أحكام أربعة منهم إلى السجن المؤبد.

T 

بتاريــخ 2 مايــو 2018 هاجمــت القــوات الخليفيــة احتفــاال 
دينيــا بذكــرى مولــد اإلمــام المهــدي فــي بلــدة المالكيــة، 
شــمال البالد، وأطلقت الغازات الســامة وأســلحة الشوزن 
باتجــاه المواطنيــن، ووثــق ناشــطون إصابــات عديــدة في 

صفوف األهالي.

T 

بتاريــخ 3 مايــو 2018م انطلقت تظاهــرات واحتجاجات في 
بلــدات منها المعامير وســار والبالد القديــم وأبو صيبع والجفير 
بالقرب من القاعدة األمريكية العسكرية تحديا لقمع السلطات 
كيدا على مطالب ثورة 14 فبراير، وقد قمع مرتزقة  الخليفية وتأ

النظام التظاهرات بالغازات الخانقة والرصاص االنشطاري.

T 

بتاريخ 3 مايو 2018م أفرجت السلطات الخليفية عن الشيخ 
عيســى المؤمــن مــن بلــدة الديــر بعد قضــاء مــدة محكوميته 
بالســجن 3 أشــهر على خلفيــة خطبة ألقاها فــي جامع البلدة 

كراهية النظام«. ووجهت إليه تهمة »التحريض على 

T 
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بتاريخ  5 مايو 2018م تجددت االحتجاجات في مناطق 
منهــا البــالد القديــم وكــرزكان وأبــو صيبع والشــاخوة ضمن 

الحراك االجتجاجي المستمر لثورة 14 فبراير.

T 

بتاريخ  6 مايو 2018م نفذ المحتجون عملية احتجاجية حملت 
شعار “قاسميون” وأغلقوا خاللها محاور في الشوارع المؤدية إلى 
بلدات )مثلث الصمود( التي تضم الديه، جدحفص والسنابس، 
وذلك في تعبير احتجاجي على استمرار فرض الحصار العسكري 

على آية اهلل الشيخ عيسى قاسم في منزله ببلدة الدراز.

T 

بتاريــخ  6 مايو 2018م أصدرت اللجنة األولمبية الفلســطينية 
بيان إدانة لمشاركة النظام الخليفي في مسابقة الدراجات في 
الكيان الصهيوني تحت مسمى »طواف إيطاليا« واعتبر البيان أن 
ذلك يشكل »سابقة تنطوي على درجة عالية من الخطورة تصل 
حد الخيانة العظمى لنضاالت الشعب الفلسطيني وتضحياته«.

T 

بتاريــخ 8 مايــو 2018م دعا تكتل المعارضــة البحرانية في 
لندن خــالل مؤتمر صحفي في العاصمة لندن إلى اعتقال 
حمــد آل خليفــة فــور وصولــه بريطانيــا لحضــور مســابقات 
خيــول بدعــوة مــن الملكة، وذلــك لتورطه فــي جرائم ضد 

شعب البحرين. 

T 

بتاريــخ 8 مايــو 2018م أعلــن الرئيــس األمريكــي دونالــد 
ترامب الخروج من االتفاق النووي مع إيران حيث تبع القرار 
كل من الكيان الصهيوني والسعودية والبحرين. تأييد من 

T 
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بتاريــخ 8 مايو 2018م انطلقت تظاهرات في بلدات منها 
الديــه والمعاميــر والمقشــع وأبــو صيبــع والشــاخورة تضامنا 
مــع أية اهلل قاســم؟ظفح؟  واســتباق لسلســلة مــن التظاهرات 

واالحتجاجات تحت شعار “العمامة المقاومة”.

T 

بتاريخ 8 مايو 2018م قال مايســمى بوزير العدل الخليفي 
خالــد بــن علــي آل خليفــة إنــه  تقــدم بطلــب إلــى رئيــس 
محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم بإعدام اثنين اتهما 
زورا بعــد تعذيبهمــا بقتــل مرتزق )محمد رمضان وحســين 

موسى(، على خلفية حقائق جديدة حسب تصريحه.

T 

ــا رياضيــا  بتاريــخ 8 مايــو 2018 هدمــت العصابــة الخليفيــة نادّيً
ومدرسة يطالن على أحد قصور الطاغية حمد.وقامت السلطات 
بهدم مدرسة شهركان االبتدائية للبنين ونادي اتحاد الريف القديم، 
اللــذان يقعــان على فــي مقابل قصــر الصافريــة، وكانــت العصابة 

كمة قد قامت بهدم مستشفى للوالدة بالقرب منهما سابقا. الحا

T 

بتاريــخ 8 مايــو 2018م قضــت محكمــة التمييــز الخليفيــة 
تتهمــه  الــذي  عيســى  ســلمان  بإعــدام  الحكــم  بنقــض 
كســتاني فــي  الســلطات الخليفيــة بحادثــة مقتــل مرتــزق با

العكر. 

T 

فــي  بحرانيــون  مواطنــون  تظاهــر  2018م  مايــو   9 بتاريــخ 
بلــدات المعاميــر والعكــر وأبو صيبــع والشــاخورة مجددين 

الدعوة إلى إسقاط النظام الخليفي في البحرين.

T 
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بتاريخ  5 مايو 2018م تجددت االحتجاجات في مناطق 
منهــا البــالد القديــم وكــرزكان وأبــو صيبع والشــاخوة ضمن 

الحراك االجتجاجي المستمر لثورة 14 فبراير.

T 

بتاريخ  10 مايو 2018م أّيد وزير الخارجية الخليفي خالد آل خليفة 
ما وصفه بـ”حق” إسرائيل في “الدفاع عن نفسها” بعد الهجمات 
الصاروخية على منطقة الجوالن ، وقد أثار التصريح موجة استياء 
واسعة في العالم اإلسالمي، كما نال التصريح الترحيب الرسمي من 

الكيان الصهيوني الذي وصفه بالدعم التاريخي. 

T 

بتاريــخ  10 مايــو 2018م قضــت محكمــة خليفيــة بحبــس  
الشــيخ علــي رحمة 3 أشــهر عن تهمــة التجمهر أمــام منزل 
كفالة لوقف التنفيذ  آية اهلل الشــيخ عيســى قاســم؟ظفح؟، مع 

قدرتها المحكمة بـ 500 دينار .

T 

بتاريــخ 10 مايــو 2018م قــال وزيــر النفــط الخليفــي محمــد 
بــن خليفــة آل خليفــة إن الــوزارة تــدرس إطــالق صنــدوق 
اســتثماري بالتعــاون مع )أصول( التي تديــر محفظة الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي »صندوق التقاعد« ، لالستثمار 

في مشاريع القطاع النفطي بالبالد.

T 

بتاريخ 11 مايــو 2018م تجددت التظاهــرات واالحتجاجات 
وشــهدت مناطــق فــي البــالد منهــا ســترة وشــهركان وبــوري 
والمالكية وأبو صيبع والشاخورة وأبو قوة سلسلة من التظاهرات 
كدت على التمسك بالثورة وتحدي القمع والتضامن مع  التي أ

آية اهلل قاسم؟ظفح؟ وقادة الثورة في السجون الخليفية.

T 
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كات واحتجاجات  بتاريــخ 12 مايو 2018م اندلعت اشــتبا
غاضبــة في بلدة الدراز بالقرب من تمركــز القوات الخليفية 
كمــا تواصلــت التظاهــرات  عنــد منــزل الشــيخ قاســم؟ظفح؟، 
كرباباد و السنابس،  واالحتجاجات في مناطق أخرى منها 

والبالد القديم و سند وجدحفص.

T 

بتاريخ 12 مايو 2018م تظاهر نشطاء بريطانيون وبحرانيون 
أمام عرض الحصان الملكي وندســور في لندن، احتجاجا 
كــم الخليفــي حمد عيســى ونجلــه ناصر  علــى حضــور الحا

العرض باستضافة من الملكة البريطانية.

T 

بتاريــخ 14 مايو 2018 هاجم الســيد حســن نصــر اهلل؟ظفح؟ وزيَر 
الخارجية الخليفي خالد آل خليفة على خلفية تصريحه الذي 
دافع فيه عما وصفه بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، 
ووصف الســيد نصر اهلل الوزير الخليفي بالخائن، وأن السلطة 

كبر مظالم التاريخ على شعب البحرين. الخليفية من أ

T 

بتاريــخ 15 مايو 2018م أصدرت محكمــة خليفية أحكاما 
متفاوتــة بالســجن المؤبد وإســقاط الجنســية وغيرهما في 
كم  القضيــة المعروفــة باســم خليــة “ذو الفقــار” والتــي ُيحا
كثــر مــن 180 مواطنا بتهــم تتعلــق باالحتجاجت في  فيهــا أ

البالد.

T 

بتاريــخ 15 مايــو 2018م خرجــت عدة بلــدات الجفير وأبو 
صيبــع، والمعاميــر، وغيرهــا..، فــي تظاهــرات ومواجهــات 
غاضبة، رفضا للتطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني ونقل 
الســفارة األمريكيــة إلى القــدس، وتنديدا بحكــم صدر عن 

محكمة خليفية في القضية المعروفة باسم “ذو الفقار”.

T 
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بتاريــخ  16 مايــو 2018م تظاهر مواطنون فــي بلدات عدة 
أهمهــا الديــه والمصلــى والمعاميــر غضبا لعالقــات النظام 
الخليفــي مــع الكيــان الصهيونــي وجرائمــه الصهاينــة فــي 

فلسطين، وتضامن المتظاهرون مع الشعب الفلسطيني.

T 

بتاريخ  16 مايو 2018م شن مرتزقة النظام الخليفي سلسلة واسعة 
كرباباد، دمستان،  من المداهمات في عدد من المناطق، سترة، 
ســار، الديــه، مدينة الزهراء، أبوقوة ، الجفيــر، أبوصيبع، وغيرها..، 
كــب المركبــات العســكرية وهي تقتحــم البلدات  وشــوهدت موا

والمناطق وتروع األهالي، كما تم اعتقال العديد من المواطنين. 

T 

بتاريــخ  17 مايــو 2018م اندلعت احتجاجــات غاضبة في 
بلدات عدة أهمها نويدرات، المعامير، والعكر رفضا العتقال 
كات حاميــة عنــد  إمرأتيــن مــن النويــدرات، ووقعــت اشــتبا

مداخل القرى بين الشبان الغاضبين والقوات الخليفية.

T 

بتاريــخ 19 مايــو 2018م تظاهــرت مناطــق عديــدة أبرزهــا 
وغيرهــا  وســند  وشــهركان  والمعاميــر  والعكــر  النويــدرات 
احتجاجا على اعتقــال إمرأتين من بلدة النويدرات، حيث 

تم قمع بعض التظاهرات بالرصاص االنشطاري.

T 

بتاريــخ 19 مايــو 2018م أفــادت مصادر من داخل ســجن 
كبيرة في  جــو المركــزي عن تعــرض المعتقليــن لمضايقــات 
شــهر رمضان، مــن خالل منع إقامــة العبــادات، والحرمان 

من الطعام المناسب والعالج.

T 
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بلــدات  فــي  المواطنــون  تظاهــر  مايــو 2018م  بتاريــخ 19 
المعاميــر وشــهركان والمحــرق والديــر وســماهيج وغيرهــا 

رفضا للوجود العسكري األمريكي في البحرين. 

T 

بتاريــخ 21 مايــو 2018م أيــدت محكمــة التمييــز الخليفية 
حكم االعدام بحق الشــابين »ســيد أحمد العبار وحسين 
مهــدي« بتهمــة المشــاركة فــي قتــل مرتــزق مــن القــوات 

كرباباد ُيدعى محمد نافيد. الخليفية في بلدة 

T 

بتاريــخ 22 مايو 2018 انطلق المواطنون في بلدات الدراز 
والنويــدرات وكرانــة وغيرهــا فــي تظاهــرات غاضبة عشــية 
الذكــرى الســنوية األولــى للهجــوم الدمــوى الــذي نفذتــه 
القــوات الخليفيــة علــى المعتصميــن بجــواز منــزل آيــة اهلل 

الشيخ عيسى قاسم؟ظفح؟ في البلدة المحاصرة.

T 

بتاريــخ 23 مايو 2018م اختطفت القوات الخليفية مســاء 
األربعــاء 23 مايــو 2018م عــددا مــن شــباب بلــدة الديــر، 
بجزيرة المحرق، منهم علي عبدالهادي مهدي )16 عاما(، 
وعلــي أحمــد يوســف )18 عامــا(، والشــاب عبــاس جعفــر 
أحمد بعد مداهمات شنتها على منازل األهالي في البلدة.

T 

بتاريــخ 23 مايو 2018م خرجت تظاهرات غاضبة بذكرى 
 ، الشــهداء  مــن  الفــداء وقتــل 5  اعتصــام  الهجــوم علــى 
وانطلقــت التظاهــرات فــي مناطــق أبرزها الــدراز وأبو صيبع 
والشــاخورة وشــهركان، وســار والديــه، والمصلــى، وتوبلي، 

والمعامير، والعكر، نويدرات، وغيرها.

T 
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بتاريــخ  24 مايو 2018م قمعت القوات الخليفية في البحرين 
تظاهرات خرجت في بلدات المنامة و سترة نادى المشاركون 
فيها بالقصاص من قتلة الشــهداء. وفي الســياق نفســه  أغلق 
محتجون في بلدات أبوصيبع والشاخورة  والجفير شوارع رئيسية 
باإلطارات المشتعلة، اســتمرارا في االحتجاجات المتزامنة مع 

ذكرى الهجوم على اعتصام الدراز، وتنديدا باعتقال النساء.

T 

بتاريــخ  25 مايو 2018م خــرج األهالي في بلدات المصلى و 
أبوصيبع والشــاخورة في تظاهرة تخليــدا لذكرى الهجوم على 
اعتصــام الفداء، وفي بلدة المعامير خــرج األهالي في تظاهرة 
حملــت رايــات القصاص الحمــراء، للمطالبــة بالقصاص من 

كمة رموزها ومرتزقتها. كمة ومحا العصابة الخليفية الحا

T 

كات  بتاريــخ  27 مايــو 2018م اندلعــت احتجاجات واشــتبا
شديدة بين محتجين في بلدات النويدرات والسهلة الجنوبية 
وسار و أبوصيبع والشاخورة والديه والقوات الخليفية وذلك في 
استمرار لالحتجاجات المتواصلة في مختلف مناطق البحرين 

كيدا على استمرار الثورة وتحديا للقمع الخليفي. تأ

T 

بتاريــخ 27 مايــو 2018م دعــت القــوى الثوريــة المعارضة في 
البحرين في بيان لها إلى االستعداد للمشاركة في فعاليات إحياء 
يــوم القــدس العالمي الذي ُيصادف الجمعة األخيرة من شــهر 
رمضان. وحثت القوى الثورية على ضرورة المشاركة »الحاشدة 
واالســتثنائّية« فــي الفعالّيــات والتظاهــرات التــي ســُتقام فــي 
البحرين وسُيعلن عنها  تحت شعار »القدس عاصمة األحرار«.

T 

بتاريــخ 30 مايــو 2018م خرجــت تظاهــرات عــدة تطالب 
بحــق تقرير المصير في مناطق عدة أبرزها العاصمة المنامة 

وسترة والجفير و أبوصيبع والشاخورة، وبوري، وسماهيج.

T 
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تظاهــرات  البحريــن  شــهدت  2018م  يونيــو   1 بتاريــخ 
واحتجاجــات متواصلــة فــي بلــدات المعامير، وشــهركان، 
والديه، والعكر والنويدرات والمصلى وأبو صيبع والشاخورة 
كد المتظاهرون  في ســياق فعاليــة »حق تقرير المصيــر«، وأ
على التمسك بحق إقامة نظام سياسي جديد في البالد. 

T 

بتاريــخ 1 يونيــو 2018م دعا تيــار الوفاء وحركــة حق في بيان 
لهما ألوسع مشاركة في يوم القدس العالمي عبر التظاهر ورفع 
أعالم فلسطين في الشوراع والمساجد بهدف إرسال رسائل 
 

ً
مختلفة عن “خيانة وزير خارجية البحرين، الذي يجدد دائما
.

ً
 وإسالميا

ً
دعمه للصهاينة عبر تصريحات مثيرة للجدل عربيا

T 

بتاريــخ 2 يونيــو 2018 قال وزير الماليــة الخليفي  أحمد آل 
خليفة أن إجمالي الدين العام في البحرين وصل إلى 10.6 
مليــار دينار بحريني حتى نهاية شــهر نوفمبر 2017. وأضاف 

»إن الحاجة إلى االقتراض مستمرة«

T 

بتاريخ 4 يونيو 2018م كشف وزير النفط الخليفي محمد خليفة 
آل خليفة عن إطالق صندوق يســتخدم أموال الهيئة العامة 
للتقاعد لالستثمار في مشاريع النفط والغاز، بحجم يصل إلى 
مليار دوالر، مما عده مراقبون مقامرة بأموال الطبقة العاملة بعد 

فشل النظام في كسب االستثمارات للحقل المكتشف.

T 

بتاريخ 4 يونيو 2018م ثبتت محكمة التمييز الخليفية حكم 
االعدام بحق المواطن ســلمان عيسى، بتهمة قتل المرتزق 
كســتاني محمــود فريــد، وهي تهمة ملفقــة أثبت الدفاع  البا

بطالنها، لكن القضاء الخليفي لم يأخذ بأدلة المحامين.

T 
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بتاريخ  5 يونيو 2018م أيدت محكمة اإلستئناف الخليفية 
الحكــم الصــادر ضــد الرمــز الحقوقــي نبيل رجب بالســجن 
لمدة خمس سنوات بسبب تغريدات حول حرب اليمن و 

عن قضايا التعذيب في المعتقالت الخليفية.

T 

بتاريــخ  6 يونيــو 2018م أعلنــت عمدة باريس عــن منح الرمز 
الحقوقي المعتقل نبيل رجب الجنسية الفرنسية الفخرية، وذلك 
بعــد يوم مــن تأييــد محكمة خليفيــة حكما بســجن رجب 5 
سنوات على خلفية تغريدات دان فيها الحرب السعودية على 

كات سجن جو المركزي في البحرين. اليمن وفضحه النتها

T 

بتاريــخ  6 يونيــو 2018م خرجــت تظاهــرات فــي بلــدات 
كرانة والسهلة الجنوبية وأبو صيبع والشاخورة تحديا  أبرزها 
لحمالت القمع التي يقوم بها مرتزقة النظام بشكل يومي.

T 

النظــام  األوروبــي  االتحــاد  دعــا  2018م  يونيــو   6 بتاريــخ 
الخليفــي إلــى إطــالق ســراح الرمــز الحقوقــي نبيــل رجــب، 
وذلــك بعــد يــوم واحــد من تأييــد محكمــة خليفيــة حكما 
بســجنه 5 سنوات بســبب تغريدات على شبكة تويتر أدان 

فيها الحرب على اليمن.

T 

بتاريخ 7 يونيو 2018م صرّحت الســفيرة الفرنســية سيسيل 
لونجيه في تغريدة قالت فيها » إن باريس تشعر بقلق عميق 
مــن ”معاملة المدافعين عــن حقوق اإلنســان والمعارضين 
السياسيين في البالد“ وانتقدت بشكل خاص تأييد الحكم 

بالسجن لمدة خمس سنوات للمعارض نبيل رجب.

T 
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بتاريــخ 8 يونيــو 2018م خــرج المواطنــون فــي البحريــن فــي 
جوالت طويلة من االحتجاجات بمناسبة يوم القدس العالمي، 
وانطلقــوا فــي تظاهــرات امتدت مــن فجر يــوم الجمعة وحتى 
المساء، فيما شهدت بعض المحاور احتجاجات ميدانية أغلق 

خاللها المحتجون الشوارع العامة باإلطارات المشتعلة.

T 

اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  دشــن  2018م  يونيــو   8 بتاريــخ 
كتــاب »القــدس صرخــة الحق«    فــي مدينــة قــم بإيــران، 
لالســتاذ عبدالوهاب حســين، في حفل خطابي بمناســبة 

يوم القدس العالمي.

T 

بتاريخ 12 يونيو 2018 اختطفت القوات الخليفية اإلعالمي المطارد 
كمين مخابراتي نفذته القوات بمشاركة قوات من  حسن قمبر في 
الكوماندوز وضباط في بلدة نويدرات. ويعتبر قمبر من  المصورين 
اإلعالميين  الذين تطاردهم القوات الخليفية منذ العام 2013م وقد 
كثر من 100 سنة. صدرت ضده أحكام غيابية وصل مجموعها إلى أ

T 

بتاريــخ 12 يونيــو 2018م وجه اللورد بول ســكريفن أســئلة 
برلمانيــة مكتوبــة إلــى الحكومــة البريطانيــة بشــأن قضيــة 
اختطــاف المواطنتيــن زكيــة البربــوري وفاطمــة دواود مــع 
كثر من 3  اســتمرار تعرضهمــا لإلخفــاء القســري بعد مــرور أ

أسابيع على اختطافهما في بلدة نويدرات.

T 

بتاريخ 12 يونيو 2018م أصدر تيار الوفاء اإلسالمي موقفه األسبوعي 
والذي حذر فيه من محاوالت السلطات الحثيثة من أجل »إعادة 
تســويق المجلــس النيابــي«، فــي ظــل االســتعدادات الرســمية 
لالنتخابات البرلمانية في وقت الحق من العام الجاري، ودعا قوى 

المعارضة إلى عدم »التراخي« إلفشال هذه المحاوالت.

T 



65

يــونــيــو 2018م

بتاريخ  13 يونيو 2018م وافق مجلس الشورى المعين من 
قبــل الطاغية حمــد بأغلبيته الســاحقة على قانــون التقاعد 
الجديد الذي القى رفضا من جميع المواطنين في البحرين. 
ويعطــي القانــون الجديــد إدارة صندوق التأمينات الســلطة 

كات والمزايا التقاعدية. الكاملة لتحديد نسب االشترا

T 

بتاريــخ  14 يونيــو 2018م أدان البرلمــان األوروبي بأغلبيته 
كات  الســاحقة النظــام الخليفــي لســجله الســيئ فــي انتها
حقــوق اإلنســان، وطالــب مشــروع القــرار بإطــالق ســراح 

جميع معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين.

T 

بتاريــخ  15 يونيــو 2018م نظــم المواطنــون فــي البحريــن 
زيارات جماعية إلى قبور الشهداء في أول أيام عيد الفطر، 
معبريــن عن الوفــاء لذكراهم، فيما انطلقــت تظاهرات في 
عدد من المناطق والبلدات تأبينا لذكرى الشهداء والسيما 

الذين استشهدوا في أيام العيد من السنوات الماضية.

T 

كشــف منير بوشــناقي، مستشــار التراث  بتاريخ 17 يونيو 2018م 
العالمــي فــي هيئة الثقافــة والتــراث الخليفيــة، أن وفــدا صهوينيا 
سيشارك في مؤتمر دولي تستضيفه البحرين في الفترة بين 24 يونيو 
حتى 4 يوليو 2018م. وعبر المواطنون في البحرين عن استنكارهم 
للتطبيــع الخليفــي مــع إســرائيل، ونظمــوا سلســلة مــن الفعاليات 

المنددة بالمواقف الرسمية التي صدرت في هذا االتجاه.

T 

بتاريخ 19 يونيو 2018م أجرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ زيارة 
لمنزل األستاذ مشيمع – األمين العام لحركة الحريات والديمقراطية 
)حــق( ونقلــت عــن العائلة ما يتعــرض له من »ســوء فــي األوضاع 
اإلنسانية« بسجن جو، ومن ذلك »إهمال حقه في العالج الطبي، 

والمماطلة في تمكينه من الفحوصات الطبية قرابة العامين«.

T 
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بتاريخ 20 يونيو 2018م نشرت قناة News i24  الصهيونية 
عــن مصــدر خليفــي لــم تكشــف عــن اســمه بــأن النظــام 
الخليفي في البحرين ال يعتبر “إسرائيل عدوا“، وأشار إلى أن 
نظامــه ســيكون أول أنظمة الخليج التــي تعلن عن عالقات 

دبلوماسية قريبة معها.

T 

بتاريــخ 20 يونيــو 2018م نظــم األهالي في بلدات أبوصيبــع والّديه 
والمقشع وغيرها.. تظاهرات حاشدة تضامنا مع قادة الثورة و األمين 
العام لجمعية “الوفاق” )المغلقة( فضيلة الشيخ علي سلمان، وذلك 
كمتــة، ورفــع المتظاهرون صور الشــيخ ســلمان  عشــية جلســة محا
كم الخليفية بـالفاقدة للشرعية.  والعبارات التضامنية، ووصفوا المحا

T 

بتاريخ 21 يونيو 2018 برأت محكمة خليفية فضيلة الشيخ 
علي ســلمان، األمين العام لجمعية )الوفاق( المغلقة، في 
التهمة الموجهة ضده في القضية المتعلقة بـــا«االتصاالت 
القطرية« ضمن المبادرة األمريكية الخليجية مطلع انطالق 

الثورة في فبراير 2011.

T 

بتاريــخ 22 يونيــو 2018م دعــا القيــادي فــي تيــار الوفــاء 
اإلســالمي الســيد مرتضى السندي للمشــاركة في فعاليات 
أســبوع »الرموز القــادة وضحايا التعذيب« التــي دعا إليها 
التيــار وحركة الحريات والديمقراطية )حق( بمناســبة اليوم 
العالمــي للتضامن مع ضحايا التعذيب الذي يصادف يوم 

الثالثاء 26 يونيو.

T 

بتاريــخ 24 يونيــو 2018م تــم نقــل آيــة اهلل الشــيخ عيســى 
قاســم؟ظفح؟ للمستشــفى بعد تدهور وضعــه الصحي، وعدم 
قدرتــه علــى الحركــة والمشــي، حيــث قــرر األطبــاء اإلبقــاء 
عليه في المستشــفى تحت المالحظة وإجراء الفحوصات 

الالزمة.

T 
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بتاريخ  24 يونيو 2018م أطلق تيار الوفاء اإلسالمي وحركة الحريات 
والديمقراطية حق برنامجا خاصا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع 
ضحايــا التعذيب الذي يصــادف يوم الثلثاء 26 يونيو، وأعلن التيار 
والحركــة عن تنظيم سلســلة مــن الفعاليات بهذه المناســبة ضمن 
أسبوع حمل عنوان »الرموز القادة وضحايا التعذيب في البحرين«.

T 

البحريــن  فــي  ناشــطون  دعــا  2018م  يونيــو  بتاريــخ  25 
للمشــاركة فـــي حـمـلـــة إعـالمـيـــة عـلـــى مـواقـــع التواصـــل 
االجتماعي تحت وسم“#وطن_تحت_التعذيب” بمناسبة 
اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب الذي يصادف 

تاريخ 26 يونيو.

T 

بتاريــخ  26 يونيو 2018م نزلــت قمية الدينار البحريني إلى 
أدنــى مســتوى فــي 17 عاما أمــام الدوالر األمريكي بســبب 
مــن  الدولــة  احتيــاط  مســتوى  انخفــاض  مــن  المخــاوف 
العملة األجنبيــة وتنامي الدين العام وتكلفة التأمين عليه، 

والظروف السياسية واألمنية المتدهورة داخل البحرين.

T 

الســعودية  مــن  كل  أعلنــت  2018م  يونيــو   26 بتاريــخ 
والكويــت واإلمــارات عــن إجــراء مباحثــات مــع آل خليفــة 
بغرض »تعزيز االستقرار« في وضعها المالي بعد هبوط قيمة 
العملــة المحليــة واشــتداد األزمــة االقتصاديــة فــي البــالد، 
وأشار اإلعالن إلى »برنامج متكامل من الدعم سُيعلن عنه 

قريبا« إلصالح الوضع االقتصادي والمالي في البحرين.

T 

بتاريــخ 26 يونيــو 2018م قضــت محكمــة خليفيــة بســجن 
الـنـاشــطـــة نـجـــاح الـشـيـــخ 3 سـنـوات فـي قـضـيـــة تـتـعـلـق 
بتدوينــات نشــرتها علــى موقــع فيــس بــوك انتقــدت فيهــا 
إقامة ســباقالت الفورمال واحد في البحرين بالعام 2017م 

كات حقوق اإلنسان في البالد. بسبب انتها

T 
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بتاريــخ 28 يونيــو 2018م قــال المحلــل المالــي هوتان يــازاري 
فــي بنك “أوف أميركا مريل لنش” بأن الدعم المالي الخليجي 
ن عنه للنظام الخليفي؛ سيكون وفق “شروط سياسية”، 

َ
المعل

وذلك في ظل أزمة اقتصادية خانقة بسبب العجز في الميزانية 
وثقل الديون، فضال عن الفساد الممنهج الذي ينخر في الدولة.

T 

بتاريــخ 28 يونيــو 2018م أقــام تيــار الوفــاء اإلســالمي وحركــة 
الحريات والديقراطية )حق( نــدوة حوارية تحت عنوان »الرموز 
القادة وملف الضحايا.. السيرة والمنهج« ضمن أسبوع الفعاليات 
التــي أطلقها التيار وحركة )حق( بمناســبة اليوم العالمي لضحايا 

التعذيب، وحملت الفعاليات شعار »وطن تحت التعذيب«.

T 

بتاريــخ 29 يونيو 2018 أحيى المواطنون في بلدات عدة جمعة 
»القادة الرموز«، وفي بلدة المصلى أحيا المتظاهرون ذكرى الشهيد 
جابــر العلويــات، وفي الســياق، خــرج األهالي في بلــدة أبوصيبع 
والشــاخورة بتظاهرة تحت شــعار “صرخة الســجون”، وفي بلدة 
السهلة الجنوبية، نظم المواطنون وقفة تضامنية مع الرموز القادة.

T 

بتاريــخ 29 يونيــو 2018م نظــم مواطنــون فــي بلــدة الدراز 
اعتصامــا قــرب جامــع اإلمــام الصــادق بالبلــدة متحديــن 
الطوق العسكري الذي فرضته القوات واآلليات العسكرية 
حول الجامع لمنع إقامة صالة الجمعة. ورفع المعتصمون 
صور آية اهلل الشــيخ عيســى أحمد قاســم؟ظفح؟ مــع هتافات 

جددت موقف النصرة والتضامن معه .

T 

بتاريخ 30 يونيو 2018م دعا رئيس قســم الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا في مفوضية حقوق اإلنسان، محمد النسور، 
السلطات في البحرين للسماح للمقررين األمميين لدخول 
البــالد ردا على الهجوم الواســع الذي شــنه النظام الخليفي 
على المفوض السامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد .

T 
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بتاريــخ  31 يونيــو 2018م اتهــم القيــادي فــي المعارضــة 
البريطانيــة  الحكومــة  الشــهابي  ســعيد  الدكتــور  البحرانيــة 
بالوقــوف وراء “تفاقــم” التعذيــب في البحريــن والتواطوء 
كات في البــالد. وقال الشــهابي  علــى مــا يجري مــن انتهــا
بــأن التعذيــب “تفاقم” فــي البحرين “حتى بلــغ اغتصاب 
النســاء”، وذلــك “منــذ أن ذهــب الخبــراء )البريطانيــون( 

لتدريب الجالديين الخليفيين”.

T 
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بتاريخ 1 يوليو 2018م شــنت قوات المرتزقة في ســجن جو المركزي 
في البحرين، عمليات واسعة من الهجوم على المعتقلين والتفتيش 
داخــل الســجن، وأفــادت المصــادر بــأن القــوات أخرجت قرابــة 100 
معتقل خارج مباني السجن، وأبقتهم تحت أشعة الشمس لساعات 
متواصلة، بعد مخاوف من “تخطيط السجناء للهروب من السجن”.

T 

بتاريــخ 1 يوليــو 2018م أفرجــت الســلطات الخليفيــة عن 
رجــل الديــن المعروف الشــيخ محمــود العالي بعــد قضائه 
مدة الســجن 6 أشــهر بتهمــة تتعلق بموقفــه المتضامن مع 
آية اهلل الشــيخ عيســى قاسم الذي تم اســتهدافه في يونيو 

من العام 2016م بإسقاط الجنسية ثم الحصار العسكري.

T 

كد تقريــر في صحيفة إســرائيلية بأن  بتاريــخ 1 يوليــو 2018 أ
مسار العالقات بين النظام الخليفي في البحرين و”إسرائيل” 
يــزداد “حــرارة”،  ووصــف التقرير الزيــارة التي يقــوم بها وفد 
إسرائيلي للمنامة في سياق مؤتمر لمنظمة “اليونسكو” بأنها 

“تشير إلى تحول في العالقات” بين الجانبين.

T 

بتاريــخ 2 يوليــو 2018م ســلمت الســلطات الخليفيــة فــي 
البحريــن والد الشــهيد علي مشــيمع، أول شــهداء ثورة 14 
فبرايــر، إحضاريــة واســتدعته للتحقيق يوم الثلثــاء 3 يوليو 
الصيــت.  ســيء  الجنائيــة،  التحقيقــات  مبنــى  فــي   2018
وكانت قوات خليفية حاصرت منزل والد الشهيد في بلدة 

الديه بغرض تسليمه ورقة اإلحضارية.

T 

مــن  خاصــة  مصــادر  وأفــادت  2018م  يوليــو   3 بتاريــخ 
الســجن لوكالة )البحرين اليوم( بأن الفترة األخيرة شهدت 
ثالث حمالت من “الضرب الجماعي” التي قام بها قوات 
المرتزقــة والجــالدون المعروفــون ومنهــم المرتزقــة محمــد 

عاصف، صالح، سيف الدين، طارق، وغيرهم.

T 



73

يــولــيــو 2018م

ســجن  مــن  معلومــات  كــدت  أ 2018م  يوليــو   3 بتاريــخ 
النســاء بمدينة عيســى في البحرين بأن ســلطات السجن 
عمــدت خالل األيــام الماضيــة إلى اإلمعان فــي إجراءات 
التضييــق بحــق عدد من المعتقالت السياســيات، بما في 

ذلك منع المصاحف وكتب األدعية

T 

بتاريــخ 4 يوليــو 2018م دانــت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعة لألمم 
المتحدة عمليات االعتقال التعسفي التي طالت النشطاء والمعارضين 
والصحافيين، وكذلك تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وأوردت 
أســماء عدد مــن النشــطاء واإلعالميين، وذلــك في إطــار المراجعة 

الدورية لملف البحرين بحضور وفد رسمي يمثل النظام.

T 

بتاريخ 5 يوليو 2018م نشرت وكالة أنباء »البحرين اليوم« 
عن موقع »فايس« البريطاني تحقيقا كشف فيه أن المملكة 
المتحــدة تمــّول برنامجا ســريا موجهــا لدعــم دول الخليج، 
وبينهــا البحريــن، في مجــاالت االســتخبارات والقمع، وقد 

تم تبني البرنامج من قبل مجلس األمن القومي البريطاني.

T 

كدت مصادر حقوقية بأن ســلطات  بتاريــخ 6 يوليو 2018م أ
ســجن النســاء بمدينة عيســى فــي البحريــن واصلــت تنفيذ 
التهديــدات االنتقامية ضد المعتقالت السياســيات، وأمرت 
مســؤولة الســجن الجالدة مريم البردولي بمصادرة المالبس 
الخاصــة بهن بعد حمالت التفتيش المهينــة وحرمانهن من 

حقوقهن األساسية بما في ذلك الزيارات العائلية الالئقة.

T 

بتاريــخ 7 يوليــو 2018م شــنت القــوات الخليفيــة حملــة 
مداهمات في عدة مناطق أبرزها شــهركان، سترة، الجفير، 
الســنابس، الديه، ومناطق أخرى من البالد التي شوهدت 
فيها المركبات العســكرية وهي تجول في الشــوارع وتقتحم 

المنازل العتقال المواطنين.

T 
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بتاريــخ 7 يوليــو 2018م أعلنــت أوســاط مقربة مــن آية اهلل 
الشيخ عيسى قاسم عن مغادرته البالد قريبا لتلقي العالج، 
وســط مخاوف أبدتها جهات معارضة من ترحيل ســماحته 
تحــت غطاء العالج الطبي، وذلك بعد حوالي 14 شــهرا من 

اإلقامة الجبرية، التي أدت إلى تردي حالته الصحية.

T 

بتاريخ 7 يوليو 2018م خرجت تظاهرات في عدد من مناطق 
البحرين منها المعامير والديه والبالد القديم وكرانة تضامنا مع 
آية اهلل الشــيخ عيســى قاســم الذي تم نقله بمرافقة عسكرية 
من منزله المحاصر في بلدة الدراز إلى إحددى المستشفيات، 

وخصوصا و بدء إجراءات سفير الشيخ للخارج لتلقي العالج.

T 

بتاريــخ 8 يوليــو 2018 أوردت مصــادر مــن داخــل ســجن 
كات بحــق النســاء  النســاء فــي البحريــن بتصاعــد االنتهــا
صــودرت  حيــث  سياســية،  خلفيــات  علــى  المعتقــالت 
ممتلكاتهــن الشــخصية، وتعرضــن للتهديــد فــي حال بث 

الشكوى للمؤسسات الحقوقية الدولية.

T 

بتاريخ 10 يوليو 2018م أدرجت الخارجية األمريكية تنظيم 
ســرايا األشــتر فــي البحرين فــي قائمــة اإلرهــاب األمريكية، 
أن  علــى  مبتنــى  قرارهــا  أن  األمريكيــة  الخارجيــة  وقالــت 
التنظيــم هو أحد أذرع إيران فــي المنطقة والذي يجب أن 

يحرم من الوصول للنظام المالي األمريكي.

T 

بتاريخ 10 يوليو 2018م استقبل وزير الداخلية راشد آل خليفة، 
نائب مساعد وزير الخارجية األمريكي لشئون الشرق األدنى أندرو 
بيك، لمناقشة »التعاون األمني«، حيث يعتمد النظام الخليفي 
علــى الدعــم األمني واالســتخباراتي من قبل األجهــزة األميركية 

والبريطانية األمنية لقمع الحراك الشعبي وتعقب الناشطين.

T 
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بتاريخ 10 يوليو 2018م توعد وزير العدل الخليفي خالد آل خليفة 
باتخاذ إجراءات صارمة ضد »كل من يثبت تورطه في التعاون مع 
جهــات خارجية لتنفيذ أجندتها الهادفــة إلى محاولة التأثير على 
سالمة ونزاهة العملية االنتخابية« حسب تعبيره، وسط تصاعد 
الدعوات الشعبية لمقاطعة االنتخابات الصورية والفاقدة للنزاهة.

T 

شــاركت منظمــة »أمريكيــون مــن  بتاريــخ 10 يوليــو 2018م 
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنســان في البحرين« في جلســة 
اســتماع ُعقــدت فــي الكونغــرس األمريكي حول مــدى حرية 
كد  ونزاهة االنتخابات البرلمانية المرتقبة في البحرين، حيث أ

المشاركون فيها بأن االنتخابات المقبلة لن تكون حرة ونزيهة.

T 

الماليــة  وزارة  بيانــات  أظهــرت  2018م  يوليــو   11 بتاريــخ 
فــي البحريــن إن اقتصــاد البحريــن انكمــش علــى أســاس 
ســنوي فــي الربــع األول مــن 2018 فــي وقــت تشــهد فيــه 
البالد احتجاجات متواصلة، ويعاني االقتصاد من الفســاد 

والسياسات االقتصادية الخاطئة. 

T 

بتاريخ 11 يوليو 2018م التقى السفير الخليفي في المملكة 
العمــال  حــزب  بزعيــم  الخليفــة،  محمــد  فــواز  المتحــدة، 
كوربين، الــذي انتقد النظام  البريطانــي المعارض جيريمــي 
الخليفي مرارا ويأتي ذلك في سياق جهود “حثيثة” تبذلها 
الســفارة فــي لنــدن للتضليل علــى جرائم حقوق اإلنســان، 

والتي وثقتها منظمات حقوق اإلنسان الدولية.

T 

بتاريخ 12 يوليو 2018م تظاهر أهالي بلدة الدراز تحت شعار »عاهدناك 
بالدم« تجديدا للموقف الشعبي في الدفاع عن آية اهلل الشيخ عيسى 
قاسم؟ظفح؟ الذي غادر البالد يوم االثنين الماضي إلى لندن الستكمال 
العالج من أمراضه التي تضاعفت بســبب الحصار العســكري الذي 

كثر من عامين. كان مفروضا عليه في منزله بالدراز منذ أ

T 
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بتاريــخ 13 يوليــو 2018م دعا ناشــطون إلــى إطالق حملة 
ضد مســؤولة ســجن النســاء في مدينة عيســى بالبحرين، 
اإلجــراءات  وراء  وقوفهــا  بســبب  البردولــي،  مريــم  الرائــد 
االنتقاميــة التي ُتمــارس بحق المعتقالت السياســيات في 

الفترة األخيرة.

T 

بتاريخ 14 يوليو 2018م قالت منظمة سالم للديمقراطية وحقوق 
كل،  اإلنسان إن 8 معتقلين في سجن جو تعرضوا للتسمم من األ
مضيفة إن المضايقات التي يتعرض لها المعتقلين »غير مسبوقة« 
وأضافت إن الشــرطة اقتحموا زنازين الســجناء وصــادروا عددا 

من الكتب واألوراق واألقالم باإلضافة إلى المالبس.

T 

بتاريــخ 14 يوليــو 2018 أطلق مركز البحرين لحقوق اإلنســان 
حملــة تضامنيــة مع الســجناء يــوم الثالثــاء 17 يوليو، تحت 
شعار »#سجون_البحرين_مقبرة_األحياء«،وتهدف الحملة 
 مع اليوم العالمي للمناضل 

ً
كشــف معاناه السجناء تزامنا إلى 

المعروف نيلسون مانديال.

T 

بتاريــخ 14 يوليــو 2018م أصدر تيــار الوفاء اإلســالمي بيانا 
كــد فيــه وعــي لمحاولــة »الخــداع« التــي حــاول النظــام  أ
الخليفي تمريرها بشــأن قضية مرض آية اهلل الشيخ عيسى 
قاسم؟ظفح؟ الذي غادر البالد إلى العاصمة البريطانية للعالج 
بعد تدهور صحته نتيجة الحصار الذي فرضه النظام عليه 

في منزله ببلدة الدراز.

T 

بتاريــخ 15 يوليــو 2018م اعتقلت الســلطات الخليفية في 
البحريــن المواطــن محمــد خاتم بعد اعتصامــه قرب منبى 
الحكومــة الخليفية احتجاجا على تدهور وضعه المعيشــي 

وعدم توفير سبل العيش له ولعائلته.

T 
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بتاريــخ 16 يوليــو 2018م نقلــت الحقوقيــة البحرينيــة المعارضــة 
ابتســام الصايغ إن نتائج الفحوصات أثبت إصابة المعتقل ســيد 
كاظم عباس بورم سرطاني )خبيث( في الرأس. وذكرت أن عائلة 
المعتقل عّبرت عن صدمتها من النتائج وخوفها من تكرار ما حدث 

للمعتقل إلياس المال، مع ابنهم، من حرمان وإهمال خطير.

T 

بتاريــخ 16 يوليو 2018م صرح األميــن العام لالتحاد العام 
لنقابــات عمال البحرين حســن الحلواجي بأن التعديالت 
التي أعلن بــأن الحكومة تقدمت بها إلى اللجنة المختصة 
لآلمــال  مخيبــة  االجتماعيــة  التأمينــات  قانــون  بمراجعــة 

وتمس بشكل واضح بمكاسب المؤّمن عليهم.

T 

بتاريخ 17 يوليو 2018م نقلت مصادر مطلعة عن تصاعد 
معانــات العشــرات من المعتقلين في ســجن جــو المركزي 
فــي البحرين وتعرضهم لتعذيب ممنهــج وضربهم و نقلهم 
إلــى الســجن اإلنفــرادي بعــد حملــة التفتيــش التــي شــنتها 

قوات المرتزقة على مباني السجن في الفترة األخيرة.

T 

بتاريــخ 17 يوليــو 2018م أعلــن تيــار الوفاء اإلســالمي عن 
فعالياتــه لهذا العــام في ذكرى احتــالل آل خليفة للبحرين 
الــذي يصــادف 23 يوليــو، وتشــمل الفعاليــات تظاهــرات 

داخل البحرين وبرامج إعالمية داخل البالد وخارجها.

T 

اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  أصــدر  2018م  يوليــو   17 بتاريــخ 
موقفه األســبوعي، وعّبر فيه بــأن األزمة الراهنة في اقتصاد 
البحريــن هــي بســبب الفســاد و تصاعــد صفقات التســلح 
والبرامج األمنية والعســكرية التي يبرمها النظام الخليفي مع 

 من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة.
ّ

كل

T 
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بتاريخ 18 يوليو 2018م أصدرت عدد من السجينات السياسيات 
بمناســبة اليــوم الدولي لنيلســون مانديال، بيانا عبــرن خالله عن 
ُكّبلــت حريتــه دون وجــه حق«،  الوقــوف »إجــالال لــكل مظلــوم 
كات التي يتعرضن لها »منذ اللحظة  وكشــفن عن استمرار االنتها

األولى من االعتقال التعسفي وحتى اليوم داخل السجن«.

T 

بتاريــخ 19 يوليو 2018م فجرا وّزعــت المخابرات الخليفية 
بلــدة  فــي  المواطنيــن  مــن  للعديــد  حضــور  اســتدعاء 
الشــاخورة، والتي تعرف بنشــاطها المســتمر في التظاهرات 

كمة. المناوئة للعصابة الخليفية الحا

T 

بتاريخ 19 يوليو 2018 خرجت العديد من مناطق البحرين 
فــي تظاهــرات تضامنيــة مع األســرى علــى خلفيــة تصاعد 
كات والجرائــم التــي يقــوم بهــا المرتزقــة والمعذبين  االنتهــا

بحق السجناء السياسيين.

T 

بتاريخ 22 يوليو 2018م جدد االتحاد العام لنقابات عمال 
البحريــن رفضه للتعديــالت الجديدة على قانــون التقاعد 
الــذي تعتزم الحكومــة الخليفية تغييره بصــورة تنتقص من 
حقــوق العمال ومزاياهــم التقاعدية، والتــي تعتبر أصال من 

األقل على مستوى العالم.

T 

فــي  خليفيــة  محكمــة  بــدأت  2018م  يوليــو   23 بتاريــخ 
الداخليــة  وزارة  اتهمتهــم  الثــورة  شــباب  مــن   6 كمــة  محا
بالشــروع في قتل عدد من أفراد الشرطة، وهي التهمة التي 
تم توجيهها للعديد من الشــباب فــي البحرين بدون وجود 
أدلة مادية، واعتمادا على اعترافات تنتزع تحت التعذيب.

T 
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بتاريــخ 23 يوليــو 2018م أّيــدت حكومة البحريــن في اجتماع 
مجلــس الوزراء األســبوعي تصريحات الرئيــس األمريكي دونالد 
ترامب التي هّدد فيها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بهجوم »لم 
يختبره سوى قلة في التاريخ« وقال بيان مجلس الوزراء أنه يرحب 
بما أســماها »قرارات الواليات المتحدة األمريكية واستراتيجيتها 

الصارمةاإليرانية وسياساتها المقوضة لألمن واالستقرار«.

T 

بتاريــخ 23 يوليــو 2018م تظاهــرت العديــد مــن مناطــق 
الـبـحـريـــن أبـرزهـــا جزيرة سترة والديه وكرباباد تحت شـعـــار               
»وطــن يقــاوم الغــزاة« بذكرى دخــول آل خليفــة للبحرين 
قبــل 230 ســنة، حيــث طالــب المتظاهرون بإنهــاء الحكم 

الخليفي الدكتاتوري.

T 

 8 الخليفيــة  النيابــة  أحالــت  2018م  يوليــو   24 بتاريــخ 
كمــة بتهمة حــرق دورية  متظاهريــن مــن الــدراز إلــى المحا
للمرتزقــة، وقــد اســتندت النيابــة إلــى اعترافــات انتزعــت 
تحــت التعذيب مــن المتهمين الذين تعرضــوا لالختطاف 

والتغييب القسرى والتعذيب أليام في غرف التحقيق.

T 

بتاريــخ 26 يوليــو 2018م أقــام تيار الوفاء اإلســالمي حفال 
كتاب تحت عنوان “اإلبادة الثقافية  خاصا دشــن فيه نشر 
فــي البحريــن” ضمــن فعاليــات خاصــة نظمهــا فــي ذكرى 
احتــالل آل خليفــة للبحريــن تحــت شــعار “وطــن يقــاوم 

الغزاة”.

T 

بتاريخ 27 يوليو 2018م هاجم مساعد وزير الخارجية البحريني 
عبداهلل الدوسري األمم المتحدة وخبراءها، بسبب التقرير الذي 
صــدر عــن خبراء اللجنــة ضد حكومة البحريــن، عقب نقاش 
مــدى التزامها بتنفيذ العهد الدولــي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية، واتهمهم باستقاء معلوماتهم من سرايا األشتر!

T 
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منظمــة  عــن  تقريــر صــادر  قــال   2018 يوليــو  بتاريــخ 28 
الشــفافية الدولية في بريطانيا إّن البحرين واحدة من عدة 
أنظمــة »فاســدة وقمعيــة« حظيــت بدعم مــن أعضاء في 

البرلمان ومجلس اللوردات في المملكة المّتحدة.

T 

بــوزارة التربيــة  قالــت مســئولة  بتاريــخ 28 يوليــو 2018م 
والتعليــم البحرينيــة إن الوزارة أعّدت مقــرر »تاريخ البحرين 
الحديــث والمعاصــر« والــذي ســيتناول ثــورة 14 فبراير من 
وجهــة نظر النظــام الخليفي، في محاولــة لتزييف الحقائق 

في وعي طلبة المدارس النظامية.

T 

بتاريــخ 28 يوليــو 2018م عّبــر أهالــي الــدراز عــن رفضهم 
الخليفــي تســمية خطيــب لجامــع  العــدل  لمحاولــة وزارة 
اإلمام الصادق في الدراز، مطالبين »برفع اليد عن الشعيرة 
الدينية الخالصة«، حيث تدخل وزير العدل خالد بن علي 
آل خليفة في تســمية الخطيب قبل الســماح بعودة صالة 
كان يصلي فيه آية اهلل الشــيخ  الجمعــة فــي الجامــع الــذي 

كثر من عامين. عيسى قاسم؟ظفح؟ قبل أ

T 
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بتاريــخ 1 أغســطس 2018م بــدأ المعارض السياســي علي 
المشــيمع اعتصامــا مفتوحــا أمــام الســفارة الخليفيــة فــي 
بريطانيــا احتجاجا على منع العــالج عن والده الرمز الوطني 
األســتاذ حســن المشــيمع، وقد القت خطوته هــذه تغطية 

كبيرة. إعالمية 

T 

بتاريخ 1 أغســطس 2018م التقت منظمــة “أمريكيون من 
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنســان فــي البحرين” ممثلين 
وحكومــة  األمريكيتيــن  والخزانــة  الخارجيــة  وزارتــي  مــن 
التــي  العقوبــات  توصيــات  لمناقشــة  المتحــدة  المملكــة 
يقررها القانون المعروف باســم غلوبال ماغنتسكي لحقوق 

اإلنسان والمساءلة.

T 

بتاريــخ 2 أغســطس 2018م خرجت تظاهــرات متفرقة منها 
تظاهرة في بلدة نويدرات عبر المشــاركون فيها عن تمسكهم 
بالثورة وبأهدافها األصيلة، وعلى رأسها إسقاط النظام الخليفي، 
كما قام متظاهرون في بلدة الدير بغلق الشارع العام باإلطارات 

المشتعلة تضامنا مع الرمز القيادي األستاذ حسن مشيمع .

T 

بتاريــخ 3 أغســطس 2018م أصــدر تيــار الوفاء اإلســالمي 
بيانــا حّمــل فيــه النظــام الخليفــي فــي البحريــن مســؤولية 
صحــة وحيــاة قــادة الثــورة المعتقليــن، والســيما األســتاذ 
كــدت تعرضــه  حســن مشــيمع، وذلــك بعــد األنبــاء التــي أ
النتكاسة صحية جديدة بسبب منع العالج والدواء عنه.

T 

بتاريــخ 3 أغســطس 2018م خرجــت تظاهــرة مــن محيط 
جامــع اإلمــام الصادق ببلــدة الدراز، وقد حملــت التظاهرة 
صــورة الســيد مجيــد المشــعل مــع اقتــراب ذكــرى اعتقالــه 

كان له دور بارز في قيادة اعتصام الدراز. حيث 

T 
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بتاريــخ 4 أغســطس 2018م أعلــن المعتقلــون في ســجن الحوض 
الجاف البدء في اإلضراب عن الطعام يوم احتجاجا على المضايقات 
الممنهجة التي تنفذها إدارة الســجن، وبســبب سوء المعاملة التي 
يتعرضــون لها، وخاصة من الضابط المدعــو طارق الكوهجي الذي 

باشر خالل الفترة األخيرة سلسلة من اإلجراءات االنتقامية.

T 

بتاريــخ 4 أغســطس 2018م توالت الشــخصيات على موقع 
اعتصــام الناشــط علــي مشــيمع أمــام الســفارة الخليفيــة فــي 
لندن، للتعبير عن التضامن معه مع قرب إنهائه اليوم الرابع من 
اإلضراب الذي بدأه األربعاء الماضي احتجاجا على ما يتعرض 
له والده الرمز القيادي األســتاذ حســن مشيمع من استهداف 

لحياته داخل السجن بمنعه عن العالج والدواء.

T 

بتاريخ 4 أغسطس 2018م شهدت بلدة بوري احتجاجات 
كما قمعت القوات الخليفية  كمة،  على جرئم العصابة الحا
تظاهرة شهدتها بلدة المعامير، وشوهدت الغازات السامة 
وهــي تنتشــر في ســاحات البلــدة وداخل أحيائها الســكنية 

كات شديدة شهدتها البلدة. بعد اشتبا

T 

بتاريــخ 4 أغســطس 2018م أغلــق محتجــون باإلطــارات 
عــن  تعبيــرا  الجفيــر،  بلــدة  فــي  العــام  الشــارع  المشــتعلة 
التضامن مع قادة الثورة والرموز المعتقلين وخاصة األستاذ 
حسن مشيمع الذي يواجه مخاطر على حياته بسبب منع 
كمــا نفذ محتجون في بلــدة الغريفة  العــالج والــدواء عنه. 

عملية مماثلة في الشارع العام المحاذي للبلدة.

T 

ســجن  فــي  المعتقلــون  أعلــن  2018م  أغســطس   4 بتاريــخ 
الحــوض الجاف البدء في اإلضراب عن الطعام احتجاجا على 
المضايقات الممنهجة التي تنفذها إدارة السجن، وسوء المعاملة 
التي يتعرضون لها، وخاصة من الضابط المدعو طارق الكوهجي 
الذي باشر خالل الفترة األخيرة سلسلة من اإلجراءات االنتقامية.

T 
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 من تيار الوفاء اإلسالمي 
ٌّ

كل بتاريخ 6 أغســطس 2018م دعا 
وحركة الحريات والديمقراطية )حق( إلى إحياء ذكرى استقالل 
البحرين الذي يصادف 14 أغسطس الجاري، وأعلنا في بيان 
لهم عن عنوان الفعاليات الخاصة بهذه الذكرى والذي يحمل 

شعار “بحرين بال قواعد أجنبية”.

T 

بتاريــخ 7 أغســطس 2018م هدمت الســلطات الخليفية 
ونفــذت  الزنــج،  ببلــدة  العلويــات  مســجد  الثانيــة  للمــرة 
جرافات تابعة للســلطات أمر هدم األساســات التي أقامها 
األهالــي إلعــادة بناء المســجد، وســط موجة اســتنكار من 

الجهات المعارضة والناس.

T 

كلمة متلفزة بمناســبة ذكرى  بتاريــخ 9 أغســطس 2018م في 
اســتقالل البحرين الذي ُيصــادف 14 أغســطس الجاري؛ عبر 
الســيد الســندي عــن رفض تيــار الوفــاء للقواعــد األجنبية في 
البحرين، وقال بأنها “قواعد غير شرعية، وال تحظى بقبوٍل وإقرار 
شــعبي ”، ودعا الســندي إلى إطالق “حركة معارضة تحّررّية” 
في البحرين والنهوض من أجل “استقالل حقيقي ومستدام”.

T 

بتاريخ 10 أغسطس 2018م أدان تيار الوفاء اإلسالمي مجزرة التحالف 
األمريكي السعودي في منطقة ضحيان باليمن، ووصف التيار المجزرة 
بأنها “قانا” أخرى، في إشارة إلى جريمة سابقة ارتكبها اإلسرائيليون في 
كد بأن  جنوب لبنان، وأن »الحلف السعودي حليف للصهوينة«، وأ
الجريمة الجديدة في ضحيان “تؤكد سبق اإلصرار والقصد الستباحة 

دماء أبناء اليمن، واالستخفاف بحرمة دماء المسلمين واألبرياء”

T 

بتاريــخ 12 أغســطس 2018م دعــا ناشــطون علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي إلــى المشــاركة في حمــالت إعالمية 
بمناسبة ذكرى استقالل البحرين عن بريطانيا، تحت وسم 

“بحرين بال قواعد أجنبية”.

T 
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بتاريــخ 13 أغســطس 2018م أصــدر ســجناء ســجن جــو 
كات  المركــزي في البحرين بيانــا عرضوا فيه تفاصيل االنتها
التي يعانون منها، خصوصا بعد مطلع العام 2017م، حينما 
نفذ النظام الخليفي جريمة إعدام ثالثة من سجناء الرأي. 

T 

بتاريخ 13 أغسطس 2018م ندد السيد مرتضى السندي، 
كلمة له بمناســبة  القيــادي فــي تيــار الوفــاء اإلســالمي فــي 
ذكرى اســتقالل البحريــن بالوجود األمريكي فــي البحرين، 
كد بأن شــعب البحرين بإمكانه “أن يحول مكان راحة  وأ

األمريكيين في الجفير إلى جحيم”. 

T 

بتاريخ 13 أغسطس 2018م وّجهت لجنة من األمم المتحدة 
رسالة إلى البحرين تطالبها فيها بإعادة النظر في حكم اإلعدام 
جنة عن قلقها بشــأن 

ّ
الّصــادر بحــق ماهر الخبــاز. وأعربت الل

كمة  كيــد حكــم اإلعدام بحق ماهر الخبــاز، في أعقاب محا تأ
جماعيــة ال تفــي بضمانات المحكمــة العادلــة، خصوًصا مع 

استخدام االعتراف الُمنتزع تحت الّتعذيب كدليل أساس. 

T 

بتاريخ 14 أغســطس 2018م عّبرت عــدد من المعتقالت 
السياســيات فــي البحرين فــي بيان لهن عــن التضامن مع 
الناشــط السياســي علي مشــيمع الذي يواصل إضرابه منذ 
أســبوع أمــام الســفارة الخليفية فــي لنــدن لالحتجاج على 
منــع العــالج والــدواء عــن والــده المعتقــل الرمــز القيــادي 

األستاذ حسن مشيمع.

T 

ســالم  منظمــة  قالــت  2018م  أغســطس   14 بتاريــخ 
108حــاالت  وثقــت  إنهــا  اإلنســان  وحقــوق  للديمقراطيــة 
تعذيــب وســوء معاملــة وحرمــان مــن العــالج قامــت بهــا 
األجهــزة األمنيــة في البحريــن بحق المعتقلين السياســيين 

ونشطاء حقوق اإلنسان خالل شهري يونيو ويوليو 2018.

T 
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الخارجيــة  وزارة  أدرجــت  2018م  أغســطس   14 بتاريــخ 
األمريكيــة الشــاب البحرانــي قاســم المؤمــن علــى القائمــة 
»ســرايا  تنظيــم  فــي  عضــوا  بوصفــه  لإلرهــاب  األمريكيــة 

األشتر«.

T 

بتاريــخ 15 أغســطس 2018م أصــدرت لجنــة مــن األمــم 
قالــت  تقريــرا  مســتقلين  خبــراء  خمســة  تضــم  المتحــدة 
فيــه بــأن أحــكام قانــون العقوبات فــي البحريــن ”غامضة 
وفضفاضة“ وتؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة 

حقهم بموجب القانون.

T 

بتاريــخ 15 أغســطس 2018م شــنت قــوات المرتزقــة التابعة 
 على المبنى 

ً
 استقزازيا

ً
لسجن جو المركزي في البحرين تفتيشا

الخــاص بالمحكوميــن من صغــار الســن، الواقــع بالقرب من 
سجن الحوض الجاف،وقامت بمصادرة كتب السجناء، بما 

فيها كتب األدعية، واقتادت بعض المعتقلين للتعذيب.

T 

بتاريخ 15 أغســطس 2018م طالــب فريق األمم المتحدة 
عــن  فــورا  باإلفــراج  التعســفي  باالحتجــاز  المعنــي  العامــل 

الناشط البارز في مجال حقوق اإلنسان نبيل رجب.

T 

بتاريــخ 17 أغســطس 2018م شــهدت مناطــق فــي بلــدات 
أبــو صيبــع والــدراز وكربابــاد وغيرهــا..، سلســلة مــن التظاهرات 
واالحتجاجات، إحياء ألسبوع استقالل البحرين وتذكرا للشهداء 
ورفــع المحتجــون خاللهــا أعمــدة الدخان بإضــرام النيــران في 
كات مع القوات الخليفية. اإلطارات المشتعلة، كما اندلعت اشتبا

T 
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بتاريخ 17 أغســطس 2018م دان جمــع من أهالي وعوائل 
معتقلــي بلــدة الــدراز فــي بيــان لهــم الزيــارَة التــي قــام بهــا 
كم الخليفي حمد، ووصفوا الزيارة  أشــخاص من البلدة للحا
كتساب الشرعية، وبأن  بالمحاولة البائسة من قبل النظام ال
الوفد الذي قام بالزيارة هو »وفد عار اليمثل أهالي الدراز«.

T 

بتاريخ 17 أغســطس 2018م قال المعارض الســيد أحمد 
الوداعــي إن مســئولة ســجن النســاء فــي مدينــة عيســى 
الضابطــة مريم البردولي قامت بتمزيــق مالبس العيد التي 
رســلت إلــى الســجينات السياســيات إمعانــا فــي سياســة 

ُ
أ

التضييق الممنهج داخل سجون النظام الخليفي. 

T 

بتاريخ 19 أغسطس 2018م تصاعدت فضيحة الشهادات 
كاديميــة المــزورة فــي البحريــن، والتــي تــورط فيهــا وزراء  األ
وسفراء وكتأب في الجرائد الحكومية ومجنسين استقدمتهم 
الســلطة الخليفيــة، وكشــفت المواقــع اإلعالميــة للمعارضة 

أسماء المتورطين والجهات الحكومية التي تقف ورائهم.

T 

التظاهــرات فــي  تواصلــت  بتاريــخ 19 أغســطس 2018م 
عــدة مناطق من البحرين ضمن فعاليــة البراءة من الطغاة 
والمســتكبرين، والتي يدعو لها تيار الوفاء اإلســالمي سنويا 

في سياق موسم الحج. 

T 

علــي  القائــد  الســيد  وّجــه  2018م  أغســطس   20 بتاريــخ 
الخامنئــي؟ظد؟ خطابا إلــى الحجاج بمناســبة الوقوف بعرفة، 
دعــا فيه إلى عدم نســيان “األمة اإلســالمية والمظلومين” 
مــن الدعاء، وذكر بينها البحرين إضافة إلى ســوريا والعراق 

وفلسطين وأفغانستان واليمن

T 
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بتاريخ 20 أغسطس 2018م أصدرت 10 منظمات حقوقية من بينها 
 )Index on Censorship( العفو الدولية وإندكس أون سنسورشب
بيانا قالت فيه إّن آليات حقوق اإلنسان البحرينية فشلت إلى حد 
ق بالمعتقل السياسي 

ّ
كبير في معالجة المخاوف المثارة في ما يتعل

المعارض حسن مشيمع، مشددة أّن »حياته ال تزال في خطر«.

T 

بتاريخ 23 أغســطس 2018م نشــر موقع VICE  البريطاني 
تقريــرا أوضــح فيــه أن الضابــط صــالح مبــارك بوقيس )44 
مكافحــة  وحــدة  مــع  بلفاســت  فــي  تدريبــا  تلقــى  عامــا( 
الشــغب بإيرلنــدا الشــمالية، وبعــد هــذه الدورة شــارك مع 
وحدته في“حملة قمع أدت إلى مقتل خمســة متظاهرين 

بحرانيين” في إشارة إلى الهجوم على اعتصام الدراز.

T 

بتاريــخ 23 أغســطس 2018م انظــم عــدد من الناشــطين 
األجانــب ومن الجاليات العربية للمعارض علي المشــيمع 
فــي اعتصامــه أمــام الســفارة الخليفية فــي لنــدن للمطالبة 
بتوفير العالج لوالده الرمز المعارض األستاذ حسن مشيمع 

الذي يعيش ظروف صحية قاهرة.

T 

بتاريخ 23 أغســطس 2018م تواصلت زيارات المواطنين 
في البحرين لروضات الشهداء في ثاني أيام عيد األضحى 
المبــارك إعالنا للوفاء لهم ولألهداف التي استشــهدوا من 

أجلها.

T 

تيــار  فــي  القيــادي  كــد  أ 2018م  أغســطس   24 بتاريــخ 
الوفاء اإلســالمي، الســيد مرتضى الســندي، بأن عودة آية 
اهلل الشــيخ عيســى قاســم؟ظفح؟ إلــى البحريــن تخضــع لقــرار 
المرتقبــة فــي شــهر  البرلمانيــة  إزاء االنتخابــات  المعارضــة 

نوفمبر المقبل.

T 
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بتاريــخ 24 أغســطس 2018م شــهدت بلــدات المصلــى 
والدراز وأبو صيبع والشاخورة مسيرات تضامنية مع آية اهلل 
قاسم؟ظفح؟ واألسرى في سجون النظام الخليفي، وشهدت 
كات غاضبة مع مرتزقة النظام وشعارات  التظاهرات اشــتبا

ضد حكم العصابة الخليفية.

T 

بتاريخ 25 أغسطس 2018م أصدر السجناء بسجن جو المركزي 
بيانا قالوا فيه بأن »تردي األوضاع في سجن جو بلغ أعلى معدالته، 
خصوصا فــي الجانب الحقوقي وما يتعلق بالحاجات األساســية 
للسجناء، وقد أعلن عدد من السجناء األسبوع الماضي اإلضراب 

عن الطعام تضامنا مع الرمز المعتقل األستاذ حسن مشيمع.

T 

بتاريخ 27 أغسطس 2018م نشرت صحيفة األيام الحكومية 
تقريرا عن تشكيل قائمة انتخابية من نواب سابقين وناشطين 
لخــوض االنتخابــات النيابيــة القادمــة، هذا في وقت تشــهد 
الســاحة مواقف شــعبية رافضة للدخول في مشاريع السلطة 

وتمييع الحراك السياسي والمطلبي في الساحة. 

T 

بتاريخ 27 أغسطس 2018م أوردت مصادر مطلعة من داخل 
سجن جو عن تعرض بعض القيادات العلمائية والشبابية البارزة، 
ومن أبرزهم الشيخ زهير عاشور والشيخ عيسى القفاص ومحمد 
كات شــملت الســجن اإلنفــرادي، وذلك  فخراوي لحملة انتها

بسبب إصرارهم على إقامة الشعائر الدينية داخل السجن.

T 

بتاريــخ 27 أغســطس 2018م تظاهــر مواطنــون فــي بلدتــي 
أبوصيبع والشــاخورة تضامنا مع الســجناء في البحرين، ورفع 
كدت على استمرار الثورة والتمسك  المتظاهرون هتافات ثورية أ
بأهدافها األصيلة، وعلى رأسها إسقاط النظام الخليفي، ورفضوا 

المشاركة في المؤسسات الرسمية، وبينها البرلمان.

T 
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بتاريخ 27 أغســطس 2018م دشن فريق مشترك من مكتب 
التحقيــق الفيدرالــي FBI  ووزراة العــدل األمريكيــة ورشــة عمل 
داخــل البحريــن حضرهــا 28 عنصرا مــن الداخليــة الخليفية، 
بهدف تدريب عناصر الداخلية على أساليب مكافحة اإلرهاب، 
هــذا في وقت تتورط فيــه أمريكا وبريطانيا في دعم الخليفيين 

لكبح التحركات الجماهيرية تحت يافطة مكافحة اإلرهاب.

T 

بتاريخ 27 أغســطس 2018م استشــهد الشــاب لطفي آل 
حبيب من منطقة القطيف في سجون العصابة السعودية 
وذلــك بســبب التعذيب الوحشــي الذي تعــرض لها طوال 
أيــام، وذلــك بعــد يــوم واحــد فقط من استشــهاد الشــاب 
بشــير المطلق الذي استشــهد هو األخر بفعل التعذيب في 

سجون العصابة السعودية. 

T 

بتاريــخ 27 أغســطس 2018م أقــام تيــار الوفاء اإلســالمي 
احتفاليــة تحت شــعار » شــهداء مقاومــون« حضرها جمع 
مــن الناشــطون والمهجــرون في الجمهورية اإلســالمية في 

إيران احتفاء بشهداء المقاومة اإلسالمية في البحرين.

T 

بتاريــخ 28 أغســطس 2018م شــهدت بلدة بــوري حملة 
مداهمــات واعتقــال 4 مــن شــبابها، والذين تــم اقتيادهم 
لجهــة مجهولــة، وســط مخــاوف مــن تعرضهــم للتعذيــب 
الشــديد وتلفيــق اتهامــات بحقهــم وإجبارهم علــى اإلقرار 

تحت التعذيب.

T 

بتاريــخ 29 أغســطس 2018م شــهدت بلــدات أبــو صيبع 
النظــام  مرتزقــة  مــع  مواجهــات  وجدحفــص  والشــاخورة 
الخليفــي على إثر تواجد المرتزقة لقمع المتظاهرين، الذين 
خرجوا في الشــارع تضامنا مع قادة الثورة، واحتجاجا على 

التضييق على األسرى.

T 
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بتاريــخ 29 أغســطس 2018م دعــت 172 منظمــة حقوقية من 
مختلــف دول العالــم إلــى اإلفــراج الفــوري عــن الرمــز الحقوقــي 
المعتقل في البحرين نبيل رجب، وذلك بعد بيان لخبراء األمم 
كد بأن احتجاز رجب »تعسفي« وأن عمليات االحتجاز  المتحدة أ
التعسفي في البحرين »قد ترقى لمستوى جرائم ضد اإلنسانية«.

T 

 مــن تيــار الوفــاء 
ٌّ

كل بتاريــخ 30 أغســطس 2018م دّشــن 
اإلســالمي وحركة الحريــات والديمقراطية )حــق( في بيان 
مشــترك لهما شعار موسم عاشوراء هذا العام تحت عنوان 
“يأبى اهلل لنا”. ودعا البيان “جميع الّفعاليات والتجّمعات 
النخّبوية والّشــعبّية لتفعيل هذا الّشــعار من خالل األنشطة 
المناسبة، واستنهاض معانيه ودالالته على أرض الواقع”.

T 

بتاريخ 31 أغســطس 2018م شــهدت بلدات عدة أبرزها 
المصلــى والديــه والمعاميــر وكــرزكان فعاليــات احتجاجيــة 
شــملت المســيرات و رفع أعمدة الدخان تحديا لحمالت 
القمــع التــي يمارســها مرتزقــة النظــام فــي بلــدات البحرين 
بشكل يومي، وإعالنا لالستمرار في مطالب ثورة 14 فبراير، 

ورفض الدخول في مشاريع السلطة الفاقدة للشرعية.

T 

بتاريخ 31 أغســطس 2018م شــهدت بلدة ســترة تظاهرة 
شــعبية تحــت شــعار »عطــاء الــدم ثمــن الحريــة« تخليــدا 
لذكرى الشــهيد علي الشيخ الذي استشهد في يوم العيد، 
ووالده األسير، وقد شهدت التظاهرة مواجهات مع مرتزقة 

النظام الخليفي التي قمعت التظاهرة بشدة.

T 
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بتاريخ 1 سبتمبر 2018م أصدر تيار الوفاء اإلسالمي تقريره الشهري 
كثر مــن 140 فعالية وتظاهرة  لشــهر أغســطس، وأوضح الرصد أن أ
شهدتها البالد. ووثق الرصد قمع القوات الخليفية 16 تظاهرة في 
عدد من البلدات بإطالق الغازات السامة وسالح الشوزن، إضافة 
إلى تنفيذ 50 مداهمة على المنازل أسفرت على اعتقال 28 مواطنا.

T 

بتاريــخ 1 ســبتمبر 2018م دان تيــار الوفــاء اإلســالمي  فــي 
البرلمانيــة  االنتخابــات  فــي  المشــاركة  األســبوعي  موقفــه 
المقبلة في البحرين، واعتبر أن الدخول في مشاريع النظام 
لــن يجلــب “المنفعــة” أو يحقــق “المصالــح الشــخصية” 

للمشاركين فيها.

T 

بتاريخ 2 سبتمبر 2018م أطلق ناشطون نداء للتدخل العاجل من 
أجل إنقاذ المعتقل المريض بالسرطان إلياس المال، بعد أن أغمي 
عليه أثناء فترة الخروج إلى الساحة الخارجية. وعبرت عائلة المال 
مرارا عن قلقها على صحته في ظل عدم مالءمة السجن لوضعه 
الصحي، فضال عن سوء الرعاية الطبية المتوفرة داخل السجون.

T 

بتاريخ 3 سبتمبر 2018م أمرت النيابة العامة الخليفية بتمديد 
حبس المواطنة زكية البربوري 30 يوما على ذمة التحقيق في 
تهــم موجهة لهــا أبرزهــا عضويتها فــي تيــار الوفاء اإلســالمي.
واعتقلت القوات الخليفية البربوري في أول أيام شهر رمضان 
الماضي، 21 مايو 2018م، وتعرضت خالل اعتقالها لالختفاء 
القسري، وُحرمت من التواصل مع أهلها ومحاميها لمدة شهر.

T 

بتاريخ 4 سبتمبر 2018م ذكرت مواقع عراقية موالية للرئيس المقبور 
 القوات 

ّ
صدام حسين، بأن نواف الزيدان، وهو الشخص الذي دل

األمريكية في العام 2003م على مخبأ قصي وعدي نجلي صّدام، 
يعيش حاليا في البحرين، ويسعى للحصول على جنسية البحرين 

باستغالل عالقاته الواسعة مع خليفيين ورجال أعمال.

T 
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بتاريــخ 4 ســبتمبر 2018م نشــرت مرآة البحريــن معلومات 
نقــال عن صحيفــة أمريكية »نيفــي تايمز« وهــي متخصصة 
فــي شــؤون البحريــة األمريكيــة أن ثالثة مــن أفــراد البحرية 
اتهامــات  يواجهــون  البحريــن  فــي  المنتشــرة  األمريكيــة 
جنائية باالتجار بالجنس وفضيحة فســاد، أمام الســلطات 

القضائية األمريكية.

T 

بتاريــخ 4 ســبتمبر 2018م أعلنــت لجنــة االختيــار التابعــة 
لجائــزة هاتســالف هافيــل لحقــوق اإلنســان، والتــي تضم 
عــن  اإلنســان،  حقــوق  مجــال  فــي  مســتقلة  شــخصيات 
جــاء  وقــد  اليــوم  بــراغ  فــي  للجائــزة  المختصــرة  القائمــة 

المعارض البحرلني نبيل رجب على رأس القائمة.

T 

بتاريــخ 4 ســبتمبر 2018م نفــذت مجموعــة ثوريــة عمليــة 
ميدانيــة جريئــة اســتهدفت تجمعــا للمرتزقــة ببلــدة الــدراز 
قــرب مدخل البلدة، حيث شــوهد المرتزقــة في حالة هلع 

وارتباك.

T 

االســتئناف  محكمــة  أّجلــت  2018م  ســبتمبر   5 بتاريــخ 
كمة الشــيخ علي ســلمان، أميــن عام جمعية  الخليفية محا
الوفاق )المغلقة( إلى تاريخ 26 من الشهر الجاري بناءا على 
طلب الدفاع. وهي “أولى جلسات” النظر في الطعن الذي 
قدمتــه النيابــة الخليفيــة على حكم البــراءة الــذي أصدرته 

محكمة خليفية في التهم الموجهة إلى الشيخ سلمان.

T 

بتاريخ  5 سبتمبر 2018م نفذ ثوار سترة عملية قطع للشوارع الرئيسية 
باإلطارات المشتعلة احتجاجا على تضامنا مع إبن القرية األسير إلياس 
المــال الــذي يعانــي من تردي حالتــه الصحية لدرجــة خطيرة نتيجة 
كما حدثت عملية مشــابهة فــي بلدتي المصلى  منــع العالج عنــه، 

وجدحفص بمناسبة ذكرى شهادة صادق سبت وعلي الشيخ.

T 
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بتاريــخ 5 ســبتمبر 2018م حــدث تفجير فــي مواقف مطار 
البحريــن الدولــي، هــذا وقد نشــرت مواقــع إلكترونيــة بيانا 
باســم المقاومة اإلســالمية في البحرين تبّنت فيه التفجير، 

والذي وصفته بأنه تحذيري وتوعدت فيه بالمزيد.  

T 

بتاريخ 6 سبتمبر 2018م دعا ناشطون إلى مقاطعة االنتخابات 
البرلمانيــة المقبلة في البحريــن، وقالوا بــأن االنتخابات تمثل 
“أخطــر” مشــروع يعــد لــه الخليفيون بعــد مشــروع التجنيس 
وتخريــب التركيبــة الســكانية في البــالد. واســتمرت المناطق 
والبلدات نْشر قوائم “العار”، وأدرجت فيها صور وأسماء الذين 

أعلنوا عن ترشحهم أو نيتهم في الترشح لالنتخابات.

T 

أهالــي  مــن  مجموعــة  عقــد  2018م  ســبتمبر   6 بتاريــخ 
الشــهداء الختمــة القرءانيــة علــى روح الشــهيد المجاهــد 
محمــد عبد الجليــل تجديدا للعهد مع الشــهداء وأهداف 

ثورة 14 فبراير.

T 

بتاريخ 7 ســبتمبر 2018م دشــن األهالي في بلدة المصلى 
إيذانا  كبير رايــة اإلمام الحســين؟ع؟ فــي تجمع جماهيــري 
لقيــم  للبيعــة  وتجديــدا  البحريــن،  عاشــوراء  موســم  ببــدأ 

عاشوراء الحسين؟ع؟.

T 

بتاريخ 7 ســبتمبر 2018م دعت منظمة ريبريف البريطانية 
متابعيهــا مجــددا إلــى التوقيع علــى العريضة لمنــع العصابة 
الخليفيــة مــن تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحق 21 شــخًصا على 

الئحة اإلعدام  لديها.

T 
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بتاريــخ 8 ســبتمبر 2018م دعــا تيــار الوفــاء اإلســالمي إلى 
خــروج القــوات األمريكيــة والبريطانيــة مــن البحريــن، على 
خلفيــة فضيحة تــورط أفراد مــن البحرية األمريكيــة العاملة 
فــي البحريــن فــي “إدارة شــبكة واســعة للدعــارة والفســاد 

األخالقي”..

T 

بتاريــخ 10 ســبتمبر 2018م اعتقلــت الســلطات الخليفيــة 
5 أطفــال بعــد حملــة مداهمات واســعة في الــدراز. وتأتي 
االعتقــاالت فــي وقــت تعهــدت فيــه العصابــة الخليفيــة 
باإلفــراج عــن أطفــال معتقليــن ضمــن حمــالت مداهمــة 

سابقة.

T 

بتاريــخ  11 ســبتمبر 2018م حــّذر رجــل الديــن البــارز الشــيخ 
عبــداهلل الدقــاق مــن تراجع بعــض المنخرطين فــي “التحرك 
السياســي” بالبحرين، بدعوى “المصلحة اإلســالمية”. قال 
الشــيخ الدقاق »هذا درس لنا نحن الثوار« ودعا الدقاق إلى 
“الســير على هدى )اإلمام الحســين؟ع؟في يوم عاشــوراء(، 

وتجسيد مالمح البطولة والفداء في بحريننا”.

T 

النــواب  مجلــس  فــي  عقــد  2018م  ســبتمبر   11 بتاريــخ 
الهيئــات  بعنوان“إخفــاق”  نقــاش  جلســة  البريطانــي 
والمؤسسات الرسمية في البحرين، والممولة من بريطانيا، 
فــي منــع تدهــور حقــوق اإلنســان فــي البحرين. ومــن بين 
المؤسســات التــي يــدور حولهــا النقــاش، مــا ُتســمى أمانــة 

التظلمات التابعة لوزارة الداخلية الخليفية.

T 

كســتاني أن  بتاريــخ 1 1 ســبتمبر 2018م نقــل موقــع خبــري با
كســتانيين  البحريــن تفــرض حظــرا غير معلن علــى دخول البا
وتســتدعي جميــع الموجوديــن فــي البــالد ألخــذ بصماتهم، 
كتشاف وافدين  وذلك على خلفية إعالن السلطة الخليفية ا

بجوازات سفر مزورة ادعت السلطات ارتباطهم بإيران.

T 
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بتاريخ 12 سبتمبر 2018م ذكر التقرير السنوي للمفوضية السامية 
لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة  أن مختلف الجهات الفاعلة 
التابعة لألمم المتحدة أعربت عن بالغ القلق إزاء االتجاه المستمر 
للمضايقات والترهيب واالعتقال ضد ممثلي المجتمع المدني 

في البحرين الذين يسعون إلى التعاون مع األمم المتحدة.

T 

بتاريخ 12 ســبتمبر 2018م اعتدى ســتة ضباط في ســجن 
جو المركزي في البحرين على المعتقل سيد محمد سلمان 
كمــا  مــن بلــدة الــدراز، بعــد نقلــه إلــى الســجن اإلنفــرادي 
كرانة  تعــرض المعتقــل أحمد عبــداهلل العجيمي، مــن بلدة 
العتــداء مشــابه من قبــل الضابط بدر الرويعــي أيضا، وكان 

ذلك بتهمة وضع شرائط خاصة بإحياء ذكرى عاشوراء.

T 

علن عن إصابة المدون والمعتقل 
ُ
بتاريخ 13 سبتمبر 2018م أ

الرئــة جــراء  الســابق حميــد الخاتــم بمــرض الســرطان فــي 
مضاعفــات صحية عانــى منها بســبب الســجن والتعذيب. 
وقد تم اعتقال الخاتم في 16 يوليو 2016م من منزله في بلدة 

سماهيج، حيث ُوجهت إليه تهم تتعلق بحرية الرأي.

T 

حــزب  عــن  النائــب  قــاد  2018م  ســبتمبر   14 بتاريــخ 
 في مجلس العموم 

ً
الديمقراطييــن األحرار توم بريك تحــركا

البريطانــي لتبنــي مقتــرح حــول الســجناء السياســيين فــي 
البحريــن، يقضــي بتعليــق برامــج المســاعدة التــي تقّدمهــا 
الحكومــة البريطانيــة للبحريــن، والدعــوة إلــى اإلفــراج عن 

جميع السجناء السياسيين، بما فيهم قادة المعارضة.

T 

مواقــع  علــى  حســابات  بّثــت  2018م  ســبتمبر   15 بتاريــخ 
التواصل االجتماعي صورا لمواطنين أصيبوا برصاص الشوزن 
االنشطاري خالل محاولتهم منع قوات المرتزقة من نزع رايات 
تخص مناسبة عاشوراء، هذا وشهدت مناطق أبرزها المالكية 
والعكر صدامات بين المواطنين والمرتزقة طوال أيام عاشوراء. 

T 
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بتاريــخ 15 ســبتمبر 2018م كشــفت منظمة ســالم للديمقراطية 
كات خطيــرة تجــري فــي  وحقــوق االنســان، عــن وجــود انتهــا
ســجن جــو بحــق الســجناء السياســيين الذيــن قاموا بممارســة 
شــعائر عاشــوراء«وقالت: »حصلنا علــى إفادات من ســجن جو 
عــن تعرض المعتقلين للضــرب جراء ممارســة الشــعائر الدينية، 
ومطالبتهم بسب وشتم قيادات المذهب الشيعي في البحرين«.

T 

اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  م 
ّ
ســل بتاريــخ 16 ســبتمبر 2018م 

وحركــة الحريــات والديمقراطيــة )حــق( رســالة مكتوبة إلى 
آية اهلل الشــيخ عيســى قاســم؟ظفح؟، الذي يتواجد حاليا في 
كــدت لقاســم االســتمرار في  العاصمــة البريطانيــة لنــدن ، أ

»موقف الثورة«، واعتبار األخير »رمزًا للجميع«.

T 

بتاريــخ 17 ســبتمبر 2018م هاجمــت البرودلــي، مســؤولة 
ُتســجن  التــي  الزنزانــة  مرتزقــات  شــرطيات  مــع  الســجن، 
فيهــا هاجر منصــور، مدينة علي ونجاح الشــيخ، واعتدت 
عليهــن بالضرب المبرح بعد أن هتفن بشــعار “يا حســين” 
ردا على منعهن من إحياء ذكرى عاشوراء داخل السجن. 

T 

بتاريــخ 18 ســبتمبر 2018م حــّذر علماء البحريــن من تمادي 
السلطات الخليفية في البحرين من مغبة  “محاربة” الشعائر في 
البالد، مع استمرار تعدياتها على شعائر عاشوراء ومظاهر إحياء 
ذكــرى استشــهاد اإلمام الحســين بــن علــي؟ع؟، وتوعد بيان 
العلماء بعواقب “هذه الّسياسة الّطائفية البغيضة”، مشيرا إلى 
المصير الذي انتهى إليه الرئيس العراقي المقبور صدام حسين.

T 

بتاريخ 18 ســبتمبر 2018م أوقفت السلطات الخليفية في 
البحرين الخطيب الحسيني الشيخ ياسين الجمري 14 يوما 
كلمة في مجلســه  علــى ذمة التحقيــق، وذلك على خلفية 
العاشورائي تطرق فيها إلى محنة المطاردين في البحرين.

T 
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بتاريــخ  19 ســبتمبر 2018م جــدد أميــن عام حزب اهلل الســيد 
حســن نصــراهلل؟ظفح؟ التضامــن مــع شــعب البحريــن وقضيتــه 
مــن أجل نيل حقوقه. وأضاف الســيد نصراهلل “يواجه شــعب 
كنا وسنبقى إلى جانبه،  البحرين مظلومية عظيمة، ونحن معه 
في خياراته، في طريقه، في التزاماته وسعيه إلى الحرية والكرامة 

والسيادة وحقوقه المشروعة، وبقاء البحرين لشعب البحرين.

T 

بتاريخ 20 سبتمبر 2018م قمعت القوات الخليفية في البحرين 
مسيرات حاشدة شهدتها بلدة نويدرات إحياء لذكرى استشهاد 
اإلمام الحسين؟ع؟ في يوم العاشر من المحرم. وأطلقت القوات 
الغــازات الســامة بكثافــة علــى المواطنيــن الذيــن رفعــوا رايات 
عاشورائية وطافوا بها في طرقات البلدة، ثم توجهوا إلى المدخل 

الرئيسي لنويدرات حيث تتمركز القوات والمركبات العسكرية.

T 

بتاريخ 21 ســبتمبر 2018م حّمــل عضوا التحالف من أجل 
الجمهوريــة، تيــار الوفــاء اإلســالمي وحركة )حــق(، اإلدارة 
األمريكية مســؤولية التعديات التي تقوم بها الســلطات في 
البحرين ضد مظاهر عاشوراء، بما في ذلك اعتقال خطباء 

المجالس الحسينية وإدارات المآتم. 

T 

كوفينــي، وزيــر  بتاريــخ 22 ســبتمبر 2018م قــال ســيمون 
الشؤون الخارجية والتجارة اإليرلندي، إنه يشعر بالقلق إزاء 
التقاريــر عن تدهــور صحة عدد من الســجناء السياســيين 
في البحرين، بمن فيهم األســتاذ حســن مشــيمع. وأضاف 
كوفينــي أن تقليص الفضاء السياســي والمدنــي مثير للقلق 

على نحو خاص.

T 

بتاريــخ 22 ســبتمبر 2018م ذكــرت صحيفــة مورنينغ ســتار 
أن شــركة بريطانيــة لصنــع األصفــاد مقرهــا فــي بيرمنجهــام 
متهمــة »بدعم القمع« فــي البحرين على خلفية ادعاءات 
باستخدام منتجاتها لتقييد السجناء السياسيين في سجن 

بحريني سيء السمعة. 

T 
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بتاريخ 23 سبتمبر 2018م كشف بيان من سجناء في سجن 
جو المركزي في البحرين؛ شيوَع األمراض الجلدية في السجن، 
وحّمل البيان إدارة السجن المسؤولية عن ذلك، بسبب منع 
صرف األدوات الصحية على السجناء، وظروف السجن غير 
المالئمة. وأوضح البيــان بأنه تم رصد )20( حالة من اإلصابة 

بمرض )الجرب( في السجن.

T 

بتاريخ  24 ســبتمبر 2018م صّعدت الســلطات الخليفية في 
البحرين من إجراءاتها القمعية في موسم عاشوراء هذا العام، 
وأمــرت بإغــالق إدارة مأتم اإلمام الرضا في بلدة المالكية بعد 
ت مجلس إدارته وشــنت السلطات 

ّ
أن اعتقلت رئيســه وحل

سلســلة مــن اإلجــراءات والتعديــات على موســم عاشــوراء، 
استمرارا في التعديات التي بدأتها في المواسم السابقة.

T 

كــم الخليفــي إلــى إدارة  بتاريــخ 24 ســبتمبر 2018م أوعــز الحا
المآتــم  رؤوســاء  إلــى  دعــوات  إلرســال  الجعفريــة  األوقــاف 
والحســينيات للتوقيــع علــى “بيان اســتنكار” على مــا وصفته 
الدعوة بعملية “تسييس” موسم عاشوراء. وتلقى المسؤولون 
عــن المآتم دعوات للحضــور إلى مبنــى إدارة األوقاف للتوقيع 
على “بيان االستنكار لما حدث من تسييس لموسم عاشوراء”.

T 

بتاريــخ 24 ســبتمبر 2018م أمر رئيس الحكومــة الخليفية، 
مــن  بحــق  العقوبــات”  أقصــى  بـ”إنــزال  ســلمان،  خليفــة 
وصفهــم بـ”المتورطيــن” فــي “التجــاوزات” التــي حصلت 
في موســم عاشــوراء هذا العام، في إشــارة إلى الشــعارات 
التــي  الخليفــي  للنظــام  المعاديــة  والفعاليــات  والكتابــات 

كب العزائية. نشرها محتجون خالل تنظيم الموا

T 

بتاريخ 25 ســبتمبر 2018م وجهت الســلطات الخليفية في 
البحرين اتهامات إلى 116 مواطنا بينهم 111 معتقال بتأسيس 
“جماعة إرهابية” تحت اسم “حزب اهلل البحريني”، وصرح 
أحمــد الحمادي، رئيس ما ُتســمى نيابة الجرائــم اإلرهابية، 

بأن النيابة انتهت من التحقيق في هذه القضية المزعومة.

T 
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بتاريخ 25 سبتمبر 2018م جددت منظمة “أمريكيون من 
أجــل الديمقراطيــة وحوق اإلنســان فــي البحريــن” اتهامها 
كم الخليفي، ناصر حمد، بارتكاب التعذيب  إلــى نجل الحا

بحق النشطاء داخل السجون في البحرين .

T 

مشــيمع  علــي  الناشــط  أعلــن  2018م  ســبتمبر   1 بتاريــخ 
اســتعداده الســتئناف إضرابــه الكامــل عــن الطعــام أمــام 
 

ً
كتوبر المقبل، دفاعا الســفارة الخليفية في لندن، في أول أ
عــن والــده الرمــز المعتقــل األســتاذ حســن مشــيمع الــذي 
يواجه حرمانا مســتمرا عن العــالج، إضافة إلى حرمانه من 

الزيارة العائلية والكتب. 

T 

بتاريخ 25 سبتمبر 2018م ادعت وزارة الداخلية الخليفية 
كــم الخليفــي حمد عيســى على  كتابــة اســم الحا فــي بــأن 
الشــارع الرئيســي في بلدة المالكية خالل إحياء عاشوراء، 

كان بتمويل من الحرس الثوري اإليراني.

T 

بتاريــخ 25 ســبتمبر 2018م أصدرت محكمة في البحرين 
كبر معتقلة سياســية سنا، فوزية ما شاءاهلل،  حكما بســجن أ
كما أيــدت محكمة  ســنة واحــدة، بتهمــة إيــواء مطلوبين. 
علــي،  مدينــة  المواطنــة  بحــق  الســجن  حكــم  خليفيــة 
بالوضــع  تتعلــق  بتهــم  ســنوات   3 بالســجن  المحكومــة 

السياسي في البالد.

T 

أجلــت محكمــة االســتئناف  بتاريــخ 26 ســبتمبر 2018م 
كمــة الشــيخ علي ســلمان واثنين آخرين إلــى تاريخ 15  محا
كتوبــر المقبــل للمرافعــة الختاميــة. وكانــت النيابــة العامــة  أ
طعنــت في حكم البراءة التــي أصدرته محكمة خليفية في 

قضية »االتصاالت القطرية«.

T 
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بتاريخ 26 سبتمبر 2018م أصدر أهالي بلدة المالكية بيانا 
دان االستهداَف الممنهج الذي تتعرض له البلدة وأهاليها 
مظاهــر  علــى  الخليفيــة  لالعتــداءات  تصديهــم  بســبب 
كتابــة اســم حمد جــاء ردا  عاشــوراء. وأوضــح البيــان بــأن 

على تعديات “مرتزقة النظام” على المظاهر العاشوارئية.

T 

علن استشــهاد ثالثة ناشطين 
ُ
بتاريخ 27 ســبتمبر 2018م أ

في منطقة القطيف، شرق السعودية، إثر الهجوم العسكري 
الذي شــنته قوات ســعودية على حــي الكويكب بالقطيف 
كانوا مدرجين  صباح أمس األربعاء. والشهداء هم نشطاء 
ضمــن قوائــم المطلوبيــن السياســيين منــذ ســنوات، وهم 

محمد آل زايد، خليل مسلم، ومفيد العلوان.

T 

بتاريخ 27 ســبتمبر 2018م ذكــرت وكالة بلومبرغ بأن دوال 
خليجيــة تــدرس تقديــم مســاعدات ماليــة للبحريــن على 
مدى 5 ســنوات لضمان اســتقرارها المالي وحماية العملة 
المحليــة. وقالــت مصــادر الوكالة بأنــه من المرجــح تقديم 
حزمــة مســاعدات بقيمــة 10 مليارات دوالر، لكنها أشــارت 

أنه لم ُيتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى اآلن.

T 

بتاريــخ 28 ســبتمبر 2018م دعــت منظمة العفو  الســلطات 
فــي البحريــن إلــى اتخــاذ “خطــوات فوريــة لضمــان حصــول 
جميع المعتقليــن على الرعايــة الصحية”، ونــددت في بيان 
بسباسة “اإلهمال الطبي” “وسوء المعاملة” داخل السجون. 
وأوضحــت المنظمــة فــي تقريــر مفصل بــأن معتقليــن داخل 
الســجون فــي البحريــن مصابين بأمــراض مزمنة وخطيــرة، ال 

يستطيعون الحصول على رعاية متخصصة ومسكنات.

T 

بتاريــخ 28 ســبتمبر 2018م ادعــت وزارة الداخليــة بــأن إدارة 
السجون توفر الرعاية الصحية للسجناء المرضى بالجرب، وقالت 
بأن هناك 11 حالة إصابة بهذا المرض تمت معالجتها، وزعمت 
توفير أدوات النظافة للسجناء. وجاء ذلك ردا على بيان لسجناء 

كد وجود ما ال يقل عن 20 حالة إصابة بهذا المرض. جو أ

T 
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بتاريــخ 28 ســبتمبر 2018م قالــت صحيفــة بريطانيــة  بــأن 
المعتقلة هاجر منصور تتعرض للتعذيب بسبب إطالع قريبها 
كات تتعرض لها نســاء  أعضــاء فــي البرلمان البريطانــي النتها
معتقالت في سجن مدينة عيسى للنساء في المنامة. وذكرت 
صحيفة التايمز اللندنية بأن هاجر منصور  دخلت المستشفى 

في 11 سبتمبر بعد تعرضها للضرب من قبل مسؤولة السجن.

T 

بتاريخ 28 ســبتمبر 2018م توفيت شــقيقة الرمز الوطني البارز 
المعتقــل آيــة اهلل الشــيخ عبدالجليل المقــداد، ودعا نشــطاء 
إلى عدم المماطلة في تنفيذ حق الشيخ في اإلفراج المؤقت 
للمشاركة في مراسم العزاء. وتقدم تيار الوفاء اإلسالمي بالعزاء 

ألهله وأبناء بلدته، البالد القديم، قرب العاصمة المنامة. 

T 

بتاريخ 29 ســبتمبر 2018م أفادت مصادر مطلعة في ســجن 
جو المركزي بالبحرين بأن المستشفى العسكري  في البحرين  
أصــدر قــرارا غيــر معلــن برفض معالجــة حــاالت المرضى من 
الســجناء التي ُتنقل إليه. وكشفت المصادر أن 7 حاالت من 
المرضى في مبنى واحد فقط بالسجن؛ تم رفض معالجتها في 

المستشفى المذكور الذي يخضع إلدارة الجيش الخليفي

T 

بتاريــخ 29 ســبتمبر 2018م شــكى ســجناء في ســجن جو 
المركــزي بالبحريــن مــن تضييــق إدارة الســجن علــى إقامة 
الشــعائر الدينيــة داخل الســجن، وإحياء ذكرى عاشــوراء، 
بســبب  والعنصريــة«  بـ«الطائفيــة  اإلدارة  الســجناء  واتهــم 
ممارسات المنع والتضييق التي تقوم بها بهذا الخصوص. 

T 

بتاريــخ 29 ســبتمبر 2018م نشــر ناشــطون صــورا قيــل بأنها ُتظهر 
جرافات تدفن الساحل الواقع في الجهة الشرقية من بلدة المعامير 
بالبحريــن. وعانــت بلــدة المعاميــر مــن حرمان ممنهــج من قبل 
السلطات الخليفية، بما في ذلك التهديدات الصحية الناتجة عن 
انبعاثات المصانع القريبة منها، وبينها شركة نفط البحرين )بابكو(. 

T 
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بتاريــخ 29 ســبتمبر 2018م أصدرت المعتقالت نجاح يوســف، 
كدن فيه بأن مســؤولة ســجن  هاجــر منصــور، ومدينــة علي بيانا أ
النساء في مدينة عيسى، مريم البردولي، هددتهن باتخاذ إجراءات 
عقابية أشد في األيام المقبلة. وكشف البيان بأن البردولي عمدت 
إلى االســتهزاء بهن أثناء إقامتهن مراســم العزاء داخل الزنزانة بعد 

حرمانهن من مشاركة بقية المعتقالت إحياء مراسم عاشوراء.

T 

اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  دان  2018م  ســبتمبر   30 بتاريــخ 
مماطلة الســلطات الخليفية فــي البحرين اإلفراج المؤقت 
عن الرمز آية اهلل الشــيخ عبدالجليل المقداد للمشاركة في 
مراســم عزاء شــقيقته التــي توفيت يوم الجمعــة الماضي. 
كــد التيــار شــجبه لهــذه المماطلــة المتعمــدة، واعتبرهــا  وأ
»ســلوكا انتقاميا« في ســياق »الجرائم الخليفّية المتواصلة 
بحق قادة الثورة المعتقلن وبقية األســرى«. وقد اضطرت 
عائلــة الشــيخ الحقــا إلتمــام مراســم الدفــان بعــد امتنــاع 

السلطات عن إطالق سراح الشيخ.

T 
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كتوبر 2018م أصدر تيار الوفاء اإلســالمي تقريرا حول  بتاريخ 1 أ
االعتــداءات التي شــنتها القوات الخليفّية فــي البحرين خالل 
موســم عاشــوراء، وأحصــى التقرير 28 اعتــداءا نفذتــه القوات 
الخليفية على مظاهر عاشوراء، في حين تم اعتقال وتوقيف 38 
حالة خالل الموسم تشمل خطباء ومنشدين ومسؤولي المآتم.

T 

كتوبر 2018م أعلن الناشط علي مشيمع في مؤتمر  بتاريخ 2 أ
إنهــاء اعتصامه أمام الســفارة الخليفية في لنــدن، والذي بدأ 
فــي األول مــن أغســطس الماضــي، للمطالبــة بحقــوق والده 
الرمز المعتقل األستاذ حسن مشيمع، وخاصة الرعاية الصحية 
كد مشيمع بأن وقفه لالعتصام واإلضراب جاء بعد  الكاملة. وأ

تعهد من 15 نائبا في البرلمان البريطاني بتبني قضيته.

T 

كتوبــر 2018م أمــرت النيابــة العامــة الخليفيــة  بتاريــخ 3 أ
بتجديد حبس 3 رجال دين شــيعة لمشــاركتهم في إحياء 
ذكــرى عاشــوراء، الشــهر الماضــي. وأمرت النيابــة بتجديد 
حبس الشــيخ هاني البناء، الشــيخ ياسين الجمري، الشيخ 
مجيد السهالوي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق. 

T 

كتوبر 2018م رفضت ثالث معتقالت سياسيات في  بتاريخ 3 أ
البحرين بيان المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان )الحكومية( 
الذي نفى تعرضهن للحرمان من إقامة شعائر عاشوراء، وجددت 
المعتقالت هاجر منصور ومدينة علي ونجاح يوســف في بيان 
نداءهن للتدخل العاجل من أجل إنقاذهن مما يتعرضن له من 

كات داخل سجن النساء في مدينة عيسى. انتها

T 

كتوبر 2018م جددت النيابة العامة الخليفية الحبس  بتاريخ  4  أ
لمدة 15 يوم لعدد من رجال الدين الشيعة وخطباء شاركو في 
إحيــاء ذكــرى عاشــوراء، ورؤســاء مآتم، وعدد مــن المقبوض 
عليهم من قرية المالكية على خلفية كتابة اسم الطاغية حمد 
على الشوارع في يوم العاشر من محرم على أحد شوارع القرية. 

T 
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كتوبــر 2018م نقلت صحيفة »الفايننشــال تايمز«   بأن  بتاريــخ 4 أ
العديــد من المواطنين في البحرين يشــعرون بـ«اإلحباط«، وأنهم 
لن يصوتوا في االنتخابات البرلمانية المقبلة في البالد. ونقلت عن 
األشخاص الذين قابلتهم شعورهم غير اإليجابي حيال االنتخابات 

في ظل وجود العديد من أصدقائهم وأقاربهم في السجون.

T 

كتوبر 2018م أعلنت الحكومة الخليفية في بيان  بتاريخ 4 أ
نشــرته وكالة أنباء البحرين الرســمية »بنــا«  أنه »تم التوقيع 
كل  علــى الترتيبات اإلطاريــة للتعاون المالي بين حكومات 
مــن: المملكــة العربية الســعودية ودولــة اإلمــارات العربية 
البحريــن،  مملكــة  وحكومــة  الكويــت  ودولــة  المتحــدة 

وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية.

T 

كتوبر 2018م أعلنت منظمــة »أمريكيون من أجل  بتاريــخ 5 أ
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي البحريــن« نجاحهــا فــي 
كســب قضية جديدة خالل هذا األســبوع برفع أســماء اثنين 
من النشطاء البحرانيين من قائمة الشارة الحمراء في الشرطة 
الدولية )االنتربول(، ليكون مجموع النشــطاء الذين نجحت 
 المنظمة في إسقاط أسمائهم من القائمة إلى ثالثة أشخاص.

 

T 

كتوبر 2018م تداول ناشــطون على نطاق واســع في  بتاريــخ 5 أ
البحرين صورة الجالد المعروف بدر الغيث بعد نشرها في إحدى 
الصحف الرســمية وإعالنهــا عن ترقيته لمنصب رئيس شــعبة 
العمليــات باإلدارة العامة بمكافحة الفســاد واألمن االقتصادي 
واإللكترونــي. وتورط الجالد الغيث في تعذيب الرمــوز والكوادر 

وخاصة في العام  م  2010 وفي العام 2011م وما بعدها.     

T 

كتوبر 2018م دعا طاغية البحرين حمد مجلســي  بتاريــخ 5 أ
الشــورى والنواب إلى  دور غير عادي اعتبــارا من يوم األحد 7 
كتوبر 2018م. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، إن الدعوة  أ
»للنظــر فــي بعــض األمــور العالقة والتي ســتدرج علــى جدول 

أعمال مجلسي الشورى والنواب التخاذ ما يلزم بشأنها .

T 
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كتوبــر 2018م قــال الباحــث السياســي أنيــس  بتاريــخ 5 أ
النقــاش بأن الواليات المتحدة لم تعد تنظر إلى الســعودية 
علــى أنهــا تمثــل قــوة سياســية فــي المنطقــة، وأوضــح بأن 
واشــنطن تتعامــل مــع آل ســعود باعتبارهــم »بقــرة حلوب 

فقط«. 

T 

كتوبر 2018م أبدى ســجناء في سجن جو المركزي  بتاريخ 6 أ
فــي البحريــن القلــق بعد نقل عــدد مــن الســجناء الجنائيين 
المرضى بمرض التهاب الكبد الوبائي )c(، إلى العنبر العام الذي 
يتواجد فيها السجناء، ودعوا إلى تدخل عاجل إلنقاذ السجناء 

من مخاطر انتشار هذا المرض الخطير بين السجناء. 

T 

كتوبــر 2018م هــددت وزارة الداخليــة في البحرين  بتاريــخ 6 أ
الداعيــن لمقاطعة لالنتخابات، وقالت بأنها ســوف ترصد أي 
أخبــار أو رســائل تدعو لعدم المشــاركة في االنتخابــات النيابية 
القادمــة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامــة. وأعلنت الوزارة 
بأنها سوف تتلقى »أي مالحظات أو بالغات تتلقاها من السادة 

المواطنين تعيق المشاركة في التصويت والعملية االنتخابية«.

T 

كتوبــر 2018م قــال تيــار الوفــاء اإلســالمي بــأن  بتاريــخ 6 أ
المعالجــات التــي تقدمها الســلطات الخليفية في البحرين 
لألزمــة االقتصاديــة فــي البحريــن »لــم تتجــاوز سياســات 

اإلفقار للمواطنين«، متهما إياها بالفساد وسوء اإلدارة.

T 

كتوبر 2018م أعلنت مجموعة تطلق على نفســها  بتاريــخ 7 أ
الهيئة الوطنية للعريضة الشعبية عن مشروع عريضة شعبية في 
البحرين يدعو النتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور 
جديد في البالد. وفي بيان أصدرته الهيئة المذكورة أعلن عن 

تشكيل »هيئة وطنية إلدارة مشروع هذه العريضة الشعبية«.

T 
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كتوبر 2018م رفض المعارض والخبير االقتصادي  بتاريــخ 7 أ
إبراهيــم شــريف إقــرار مجلــس النــواب الخليفي فــي البحرين 
كتوبــر 2018م، وقال  لقانــون ضريبــة القيمة المضافــة فــي 7 أ
بأن »تنويع مصادر الدخل« في البالد يأتي من خالل »جيب 
المواطــن« بحســب تعبيــره. وقــال شــريف بأن القانــون يعني 

مصادرة 5٪ من دخل مواطنين فقراء ومتوسطي الدخل.

T 

كتوبــر 2018م كــرم المجلس األوروبــي آدم ومالك  بتاريــخ 8 أ
ابنــي الرمــز الحقوقي المعتقــل نبيل رجب تقديرا لنشــاطه في 
مجــال الدفــاع عن حقوق اإلنســان في البحريــن. وقد وصل 
رجــب إلى قائمة المرشــحين الثالثــة للفوز بجائزة فاتســالف 
هافيل لحقوق اإلنسان في المجلس األوروبي في ستراسبورغ، 

وحصل على دبلوم تقديرا لعمله في المجال الحقوقي.  

T 

كتوبــر 2018م وافــق مجلــس الشــورى المعيــن علــى  بتاريــخ  8 أ
مرسوم ضريبة القيمة المضافة. وأقر المجلس خالل جلسته األولى 
مــن دور االنعقاد غير العادي من الفصل التشــريعي الرابع، توصية 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على 
المرســوم بقانون رقم )47( لســنة 2018 بالتصديق على االتفاقية 

الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون .

T 

كتوبر 2018م أعلن ديوان الخدمة المدنية إنه يتم  بتاريــخ 9 أ
فتــح باب التقاعــد االختيــاري وفق حوافز محــددة، لموظفي 
كتوبر الجــاري لغاية 8 نوفمبــر الثاني   مــن 8 أ

ً
الحكومــة، بــدءا

المقبل، أي لمدة شهر واحد فقط. وقال رئيس الديوان أحمد 
الزايد إن وزارات الدولة والهيئات الحكومية بدأت صباح اليوم 
عرض مشروع تنفيذ برنامج التقاعد االختياري على الموظفين.

T 

كتوبــر 2018م أعلــن نائــب األميــن العــام لجمعيــة  بتاريــخ 9 أ
الوفاق )المغلقة( الشيخ حسين الديهي »مقاطعة االنتخابات« 
فــي البحرين. وفــي مؤتمر صحافي عقده الشــيخ الديهي في 
كد بأن »شعب البحرين بأغلبيته لم  العاصمة البريطانية لندن، أ

يجد أمامه من خيار سوى مقاطعة االنتخابات«.

T 
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كتوبر 2018م التقى الرمز المعتقل األســتاذ حســن  بتاريــخ 11 أ
كثر من سنة ونصف من حرمانه من الزيارة  مشيمع بعائلته بعد أ
العائلية بسبب رفضه اإلجراءات المهينة التي تفرضها سلطات 
إدارة سجن جو المركزي في البحرين. وكشف نجله علي بأن 
زوجته وابنته الرضيعة زهراء تمكنتا من زيارة األســتاذ مشــيمع 

بعد طلب خاص تقدمت به السفارة البريطانية في البحرين.  

T 

كتوبر 2018م أعلنت معتقالت في البحرين اســتمرار  بتاريــخ 11 أ
التضييق عليهن في سجن مدينة عيسى للنساء، وذكرت المصادر 
بــأن اإلجراءات االنتقامية الزالت متواصلة ضد المعتقالت على 
يد مســؤولة الســجن مريم البردولي. وقد امتنعت المعتقلة أميرة 
القشــعمي لألســبوع الرابــع عــن الخــروج للزيــارة العائلية بعــد أن 

فرضت سلطات السجن مجددا الحاجز الزجاجي في الزيارة.

T 

كتوبــر 2018م اعتصــم مواطنــون فــي بلــدة الدراز  بتاريــخ 12 أ
تنديدا باالنتخابات التي تنظمها السلطات الخليفية في شهر 
نوفمبــر المقبل، ووصفوها بأنهــا “صورية”. ورفع المعتصمون 
الفتات تدعو إلى مقاطعة االنتخابات، كما حملوا صور شهداء 

االعتصام، وصورا آلية اهلل الشيخ عيسى قاسم؟ظفح؟.

T 

كتوبر 2018م ارتفع عدد الموقعين على عريضة في  بتاريخ 12 أ
البرلمان البريطاني تتعلق البحرين، إلى 27 نائبا. وتندد العريضة 
كات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الخليفية  باالنتها
بالبحرين، وأشارت العريضة إلى سوء المعاملة التي يتعرض لها 
الرموز األســتاذ حسن مشيمع، األســتاذ عبدالوهاب حسين، 

والدكتور عبدالجليل السنكيس.

T 

كتوبر 2018م باغتت قوات من الميليشات الخليفية  بتاريخ 12 أ
كرانة  المســلحة تظاهــرة تدعــو لمقاطعــة االنتخابــات فــي بلــدة 
واعتقلت عددا من المشاركين فيها، بينهم آباء شهداء وناشطون. 
وذكرت مصادر ميدانية بأن قوات من الملثمين كانت تختبئ في 
باص تابع لوزارة الداخلية، وقامت بمباغتة التظاهرة فور انطالقتها.

T 
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كتوبر 2018م استهجن نشطاء تجديد عضوية النظام  بتاريخ 12 أ
بالبحريــن فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحدة، 
كات الواسعة النطاق التي تشهدها البالد، على مدى  رغم االنتها
الســنوات الماضيــة. وعّبر نشــطاء عن “خيبــة األمــل” إزاء ذلك، 
مشيرين إلى “السجل المرعب” للنظام في مجال حقوق اإلنسان.

T 

كتوبر 2018م قضت المحكمة الصغرى الجنائية  بتاريخ 12 أ
بســجن الحاج مجيد عبداهلل، المعروف بـ »الحاج صمود« 
بتهمة التجمهر في العام  2015م. وكان الحاج مجيد اعتقل 
في سبتمبر الماضي مع عدد آخر من النشطاء ورجال الدين 

الشيعة بسبب المشاركة في مراسم عاشوراء.

T 

كتوبــر 2018م زار زيــارة نائــب وزيــر الخارجيــة  بتاريــخ 13 أ
كبار المسؤولين  جون سوليفان إلى المنامة يوم السبت، مع 
لمناقشــة القضايا اإلقليميــة والثنائية الحيوية، بما في ذلك 
التعــاون فــي مكافحــة اإلرهــاب ومكافحــة التأثيــر للنظــام 

اإليراني بحسب ما أعلنت الخارجية األمريكية.

T 

كتوبــر 2018م تعــرض المعتقل يوســف العرادي  بتاريــخ 13 أ
لالعتداء من أحد الضباط الجدد في ســجن جو، وذلك بعد 
أن اعتــرض  العــرادي علــى شــتائم الضابــط للســجناء خالل 
نقلهم بالباص إلى المحكمة. كما تعرض المعتقل محمد عيد 
لالختطــاف واإلخفــاء داخل الســجن بعــد نقله يــوم الثالثاء 

الماضي إلى مبنى التحقيقات في سجن جو )مبنى 15(.

T 

كتوبــر 2018م قال المحامي إبراهيم ســرحان بأن  بتاريــخ 13 أ
خمســة من المواطنين وصلوا إلى المرحلة النهائية في أحكام 
كــم ضدهــم. وأوضح ســرحان  اإلعــدام التــي أصدرتهــا المحا
بــأن األحكام النهائية باإلعدام وصلت إلى خمســة، وتشــمل 
المواطنيــن المعتلقيــن: ماهر الخباز، حســين مرزوق، ســلمان 

عيسى، سيد أحمد العّبار، وحسين علي مهدي.

T 
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كتوبر 2018م قال قيادي في تيار الوفاء اإلسالمي  بتاريخ 13 أ
بأن المداهمات التي تشهدها مناطق البحرين هي “ردة فعل 
هســتيرية على اســتمرار الحــراك الجماهيري، وصمــود الناس 
وثباتها، وإجماع القوى الّسياسية والثورية على مقاطعة وإفشال 

االنتخابات النيابية الصورية، والعملية السياسية الزائفة”. 

T 

كتوبــر 2018م توفــي العالــم الكبيــر الشــيخ عبــد  بتاريــخ 14 أ
الحســين الســتري. ونعت فعاليات سياســية ودينية الفقيد 
الذي كان أحد العلماء الذين كانوا يصدرون البيان العلمائي 
المشــترك فــي الســنوات الماضيــة، والــذي وّجــه انتقادات 
للنظام الخليفي، وعّبر عن تأييده للحراك الشعبي في البالد.

T 

كتوبــر 2018م حّذر القيادي في المعارضة الدكتور  بتاريــخ 14 أ
ض النشطاء للتصفية على غرار  ســعيد الشــهابي من خطر تعّرُ
مــا حصــل للصحافي جمال خاشــقجي بعــد اختفاء أثــره فور 
دخوله القنصلية السعودية في تركيا. وجاءت تحذيراته تعليقا 
على تهديدات غير مباشرة أطلقتها مسؤولة في وزارة اإلعالم 

الخليفية قالت بأن هناك نسخا في البحرين تشبه خاشقي .

T 

كتوبــر 2018م أوقفــت النيابة العامــة الخليفية  بتاريــخ 14 أ
 عددا من المواطنين والنشطاء الذين تم اعتقالهم 

ً
15 يوما

كتوبر 2018م خالل هجوم  كرانة يوم الجمعة 12 أ في بلدة 
مباغــت شــنته ميليشــيات خليفيــة علــى تظاهــرة رافضــة 
لالنتخابات، وبينهم والدا الشهيدين علي مشيمع والسيد 
سعيد وخمسة والمدون حسن الشارقي وخمسة آخرين.

T 

كتوبر 2018م شــّكك ناشــطون في فــوز الجالد ناصر  بتاريخ 15 أ
حمد، نجل الطاغية حمد، بجائــزة “الرجل الحديدي«. وكانت 
وسائل اإلعالم الرسمية حفلت بالتهاني بفوز ناصر بالمركز األول في 
كونا بالواليات المتحدة. وقال مدونون  قيمت في 

ُ
البطولة التي أ

بأن صورة ناصر غير موجودة في الحسابات الرسمية للمسابقة

T 
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كمة  كتوبر 2018م أجلت محكمة خليفية محا بتاريــخ 15 أ
أميــن عام جمعية الوفــاق )المغلقة( المعتقل الشــيخ علي 
ســلمان، إلــى تاريــخ 4 نوفمبــر المقبــل للحكــم فــي القضية 

المعروفة بـ”االتصاالت القطرية«. 

T 

كتوبــر 2018م أصدرت محكمــة خليفية أحكاما  بتاريــخ 15 أ
بالســجن المؤبد وأحكاما أخرى مع إســقاط الجنسية بحق 7 
مواطنين في قضية تفجير أنبوب نفط قرب منطقة بوري، مع 
غرامــة مالية عالية. وقــد أصدرت المحكمــة أحكاما بالمؤبد 
بحــق خمســة، و10 ســنوات لمتهم، و5 ســنوات لمتهــم آخر. 

ووصل عدد المسقطة جنسياتهم إلى 749 حالة.

T 

علن عن إحالة مجلســا الشــيوخ 
ُ
كتوبر 2018م أ بتاريــخ 15 أ

والنواب في الواليات المتحدة إلى لجنة العالقات الخارجية 
مشروَع قرار بحظر تصدير مجموعة من التجهيزات العسكرية 
والخدمــات الدفاعيــة إلــى الحكومــة فــي البحرين.وقــدم 

كتوبر. مشروع القرار السيناتور بول راند قّدم في 10 أ

T 

كتوبــر 2018م أضرب الناشــط المعتقل محمد  بتاريــخ 16 أ
علــى  احتجاجــا  الطعــام  عــن  اإلضــراب  عــن  الســنكيس 
األحــكام التعســفية التــي أصدرتهــا ضــده محكمــة خليفية 
غيابيا. وخاطب السنكيس سابقا الجهات الرسمية المعنية 
في حقوق اإلنسان، إال أنه لم يتلق تجاوبا بهذا الخصوص.

T 

كتوبــر 2018م دان تيــار الوفــاء اإلســالمي اللقــاء  بتاريــخ 16 أ
الجيــش  فــي  األركان  رئيــس هيئــة  الــذي جمــع  الخماســي 
اإلسرائيلي، مع نظرائه من البحرين والسعودية واألردن ومصر، 
كد أن هذا اللقاء الذي كشفت عنه صحيفة إسرائيلية يمثل  وأ

“تخليا من هذه األنظمة مجتمعة عن قضايا أمتها وشعوبها«. 

T 
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كتوبــر 2018م تدهــورت صحــة المعتقــالت  بتاريــخ 17 أ
هاجــر منصــور، مدينــة علــي، ونجــاح الشــيخ بعد أيــام من 
إضرابهــن عــن الطعام. وتم احتجازهن في عيادة الســجن 
وعزلهن عن جميع السجينات “وسط تجاهل تام من إدار 

السجن، وقد مضى 4 أيام على اإلضراب عن الطعام«.

T 

 
ً

كتوبر 2018م شــنت القوات السعودّية هجوما بتاريخ 17 أ
 على حي باب الشــمال في القطيف، وشــوهدت 

ً
عســكريا

حرائــق تندلــع داخــل الحــي بعد إطــالق القــوات القذائف 
علــى الحــي واألحيــاء المجــاورة. وكانــت القــوات تحــاول 
بمقاومــة  ولكنهــا ووجهــت  النشــطاء،  مــن  عــدد  تصفيــة 

أسفرت عن مقتل عدد من الجنود السعوديين.

T 

كتوبــر 2018م جــددت النيابــة العامــة الخليفيــة  بتاريــخ 18 أ
حبــس الشــيخ هاني البناء والشــيخ ياســين الجمــري 15 يوما 
آخرين على ذمة اتهامات تتعلق بإحياء الموسم العاشورائي. 
كر  كمة رئيس مأتم رأس رمان الحاج شا كما بدأت جلسة محا

الماجد، والمنشد الحسيني سيد محمود الوداعي.

T 

كتوبــر 2018م أعلــن المواطــن وضحيــة التعذيــب  بتاريــخ 18 أ
محمد خاتم بأن السلطات في البحرين لم تِف بوعدها له بتوفير 
كثر من شهر على وعود له بذلك بشرط وْقف  وظيفة له بعد مرور أ
احتجاجاته واعتصاماته في شوارع العاصمة المنامة. ونفذ خاتم 
سلسلة من االعتصامات على مدى العامين الماضيين للمطالبة 
بإرجاعه إلى عمله الذي ُفصل منه بسبب اعتقاله بتهم سياسية. 

T 

كتوبر 2018م قررت لجنة تســوية مشــاريع التطوير  بتاريخ 19 أ
العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية، تأجيل المزاد 
العلني لبيع مشروع بوابة أمواج المصنف ضمن مشاريع التطوير 
كتوبرالجاري. ولم تحدد  العقاري المتعثرة المقرر اقامته في 18أ

موعدا جديدا للمزاد العلني الخاص بمشروع بوابة أمواج.

T 
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كتوبــر 2018م وّقع 32 نائبــا بريطانيا حتى اآلن  بتاريــخ 19 أ
على عريضة تستنكر المعاملة المهينة للسجناء السياسيين 
فــي البحريــن وتنتقــد اســتمرار اعتقــال قــادة الثــورة الذيــن 
تعرضــوا للتعذيــب و أدينــوا بشــكل غيــر قانونــي مــن قبــل 

محكمة عسكرية في عام 2011م. 

T 

كتوبر 2018م أدى الهطول المستمر والغزير لألمطار  بتاريخ 20 أ
إلى شلل في الحركة المرورية بالبحرين، بعد أن ارتفع منسوب 
الميــاه ليغطي الســيارات، فيما فشــلت البنيــة التحتية للبالد 
على اســتيعاب الكم الهائل من األمطار الرعدية التي تســاقط 
لساعات طويلة. وأظهرت صور تعطل الحركة المرورية في عدد 

من الشوارع والمناطق، أبرزها دوار ألبا وشارع االستقالل.

T 

الســلطات  أن  نشــطاء  أعلــن  2018م  كتوبــر  أ  20 بتاريــخ 
الهولنديــة قامت بتســليم علي الشــويخ إلى الســلطات في 
البحرين بعد أن رفضت طلبا له باللجوء إلى أراضيها. وذكر 
النشــطاء أن ســلطات المطار اعتقلت الشــويخ فور وصوله 
مــن أمســتردام. وعّبــر النشــطاء عــن مخــاوف مــن تعرضه 
للتعذيب، داعين السلطات إلى الكشف عن مصيره فورا.

T 

كتوبــر 2018م نقضت محكمــة التمييز الخليفية  بتاريــخ 22 أ
 باإلعدام صادر ضّد ناشطْين سياسّيين تقول السلطات 

ً
حكما

إنهما قتال شــرطي، وهو األمر الذي ينفيانه. وذكرت المحامية 
فاطمــة الحــواج بــأّن محكمة التمييــز نقضت حكــم اإلعدام 
كل من محمد رمضان و حســين علي بناء على  الصادر بحق 

طلب النائب العام إلى وزير العدل. 

T 

كتوبــر 2018م أعلن النظــام الخليفي تصنيف  بتاريــخ 23 أ
عــدد )9( أفراد قالــت إنهم مرتبطون بطالبــان من ضمنهم 
مقدمــو تســهيالت إيرانيــون. وأعلــن النظــام عــن تصنيف 
أربعة أســماء أخرى قالت إنها تقوم بتقديم الرعاية والدعم 

المالي والمادي لما وصفتها أنها »أنشطة تخريبية« 

T 
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كتوبر 2018م تعرضت عائلة القيادي في جمعية  بتاريخ 23 أ
العمل اإلسالمي »أمل« المنحلة المعتقل هشام الصباغ للشتم 
واإلهانة عندما كانت بصدد زيارته في سجن جو المركزي حيث 
 بسبب نشاطه السياسي. ووفقا 

ً
يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما

لعائلته فإن الصباغ حصل على إذن الزيارة العائلية الخاصة بعد 
 لتمكينه منها.

ً
وعود من الضابط لفك إضرابه عن الطعام شرطا

T 

كتوبر 2018م عهد طاغية البحرين حمد عيسى ألول  بتاريخ 23 أ
مرة لنجله ولي العهد سلمان حمد بصالحيات تنفيذية مباشرة، 
كافة القرارات الخاصة بتعيين المدراء ومن  بما في ذلك إصدار 
كما تم  فــي حكمهم ونقلهم إلى الــوزارات والهيئات الحكومية. 
نقل رئاسة مجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس الخدمة 

المدنية من رئيس الوزراء خليفة سلمان إلى ولي العهد أيضا.

T 

كتوبــر 2018م جــددت الســلطات الخليفيــة في  بتاريــخ 23 أ
البحرين حبس عدد من المواطنين 7 أيام على ذمة التحقيق، 
بتهمة المشاركة في الصالة المركزية ليلة العاشر من محرم وسط 
العاصمة المنامة. وكانت السلطات الخليفية استدعت حوالي 
27 مواطنا بحرانيا الشهر الماضي، وقررت حبسهم 15 يوما على 
ذمة التحقيق لمشاركتهم في الصالة المركزية بالعاصمة المنامة.

T 

كتوبــر 2018م تم نقــل المعتقل المضرب عن  بتاريــخ 23 أ
الطعــام  هانــي مرهــون للعيــادة إثــر تدهــور حالتــه الصحيــة 
جــراء هبوط في الدورة الدموية. وأشــارت مصادر حقوقية 
إلــى عدم قدرة مرهون على التوازن، وعّبرت عن مخاوف 
مــن أن يتعــرض للتشــنج بعــد مضى 11 يــوم لإلضراب عن 

الطعام دون استجابة لمطالبه.

T 

كتوبــر 2018م أفرجــت الســلطات الخليفية في  بتاريــخ 24 أ
البحريــن عــن المواطن وضحية التعذيــب محمد خاتم بعد 
كتوبر بسبب  3 أيام من االعتقال. وكان خاتم اعتقل في 22 أ
اعتصامه أمام مجلس الوزراء.، ويطالب خاتم بإعادته لعمله 

في وزارة البلديات، حيث فصل منه ألسباب سياسية.

T 
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كتوبر 2018م جددت الســلطات في البحرين  بتاريخ 24 أ
حبــس الــرادود ســيد حســين عقيــل 15 يومــا علــى ذمــة 
التحقيــق. وكانت الســلطات اعتقلت ســيد حســين عقيل 
موســم  فــي  مشــاركته  بســبب  الماضــي  ســبتمبر   25 فــي 

عاشوراء الماضي.

T 

كتوبر 2018م فاز الناشط الحقوقي عبد الجليل  بتاريخ 24 أ
اإلنســان،  لحقــوق  البحرينيــة  الجمعيــة  مرشــح  يوســف، 
بعضويــة مجلــس أمنــاء المنظمــة العربية لحقوق اإلنســان 
كتوبــر بمقــر الجمعيــة  فــي انتخابــات جــرت االربعــاء 24 أ

بالقاهرة. والناشط هو والد الشهيد محمد عبدالجليل. 

T 

كتوبــر 2018م قالت وزارة الداخليــة الخليفية  بتاريــخ 26 أ
إنهــا رصــدت مكافــأة ماليــة لمن يدلــي بمعلومــات دقيقة 
عــن أي تدخــل خارجــي فــي االنتخابــات التي مــن المزمع 
إقامتهــا في نوفمبر المقبل. وفــي بيان لها زعمت الداخلية 
أن االنتخابــات فــي البالد تواجه مســاع تخريبية من »قطر 
كما جرى أخيرا في االنتخابات اللبنانية والعراقية«. وإيران 

T 

كتوبر 2018م قال يوســف بن علوي بن عبد اهلل  بتاريخ 28 أ
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان خالل 
قمــة أمنية في البحرين إن »إســرائيل دولة موجودة بالمنطقة 
ونحن جميعا ندرك هذا« بحسب زعمه، وذلك بعد يوم من 
زيارة رئيس الوزراء الصهيوني لمسقط. ودعا الوزير العماني إلى 

»معاملة إسرائيل بنفس المعاملة )كالدول األخرى(«.

T 

كتوبر 2018م قال وزير الخارجية الخليفي خالد  بتاريخ 28 أ
بــن أحمــد في منتدى »حــوار المنامــة« إن التحالف األمني 
اإلقليمي المقترح بين الواليات المتحدة وحلفاء خليجيين 
ومصر واألردن سيكون »مفتوحا أمام من يقبلون بمبادئه«.

T 
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كتوبر 2018م أيدت محكمة االســتئناف الحكم  بتاريــخ 29 أ
الصادر بالسجن لمدة 3 سنوات على المعتقلة السياسية نجاح 
الشيخ. وعانت المعتقلة نجاح الشيخ من مضايقات مستمرة 
كدت  قبل اعتقالها من قبل مديرية مركز شرطة المحرق حيث أ
تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي وتهديدها باإلعتداء على 

عائلتها إن لم تعترف بالتهم الموجهة لها.

T 

 ٍ
ّ

كل كتوبر 2018م أيدت محكمة االستئناف بإعدام  بتاريخ 29 أ
مــن محمــد إبراهيم آل طــوق، ومحمد رضي عبداهلل وإســقاط 
جنســيتهما، والســجن المؤبد لكٍل مــن صالح ســعيد، إبراهيم 
جعفر حســن، علي عبدالكريم مرزوق، ليث خليل وعلي أحمد 
علي، وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط 
الجنسية للمتهمين السيد مرتضى السندي وقاسم عبداهلل علي. 

T 

كتوبــر 2018م قالــت صحيفــة يدعــوت أحرونوت  بتاريــخ 30 أ
الصهونية إن النظام في البحرين عقد محادثات سرية مع إسرائيل 
للتهيئة لإلعالن عن عالقات علنية بين البلدين. وأضافت بأن 
المحادثــات تأتي فــي إطار »تطبيع العالقات مــع الدول العربية 

ـ »صفقة القرن«. قبل تطبيق الخطة األمريكية المعروفة ب

T 

كتوبر 2018م أخلت السلطات الخليفية سبيل  بتاريخ 30 أ
الشــيخ عيســى المؤمن، إمــام جامع الخيــف بمنطقة الدير 
بعــد يــوم واحــد مــن توقيفــه. وقالــت عائلــة المؤمــن، إن 
السلطات استدعت الشــيخ عيسى المؤمن للتحقيق على 
»خلفية محاضرة عاشــورائية استخدم فيها آيات قرآنية لم 
يفهم المحقق مغزاها... وقرر حبسه لعرضه على النيابة«.

T 

 
ً

كتوبــر 2018م أصــدرت محكمــة خليفيــة حكمــا بتاريــخ 30 أ
كاظم لمدة 3 سنوات بتهم  بســجن الطفل سيد حبيب ســيد 
ذات خلفية سياســية. وكانت السلطات اعتقلت الطفل سيد 
حبيب خالل حملة مداهمات شّنتها على منطقة الدراز في 22 
 بينهم أطفال.

ً
مارس الماضي وقامت خاللها باعتقال 13 مواطنا

T 
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كتوبر 2018م نقلت الحقوقية ابتسام الصائغ، عن أحد  بتاريخ  30 أ
المعتقلين إن إدارة سجن جو تمنعهم من إحياء الشعائر الدينية، 
رغم تقديم إخطار عبر طلب رسمي للحصول على الموافقة. وقال 
أحد السجناء في صوتية نشرتها الصائغ إنه عند ممارسة وإحياء 
الشــعائر الدينية تقوم إدارة جو بمعاقبتهــم عبر الحبس االنفرادي 

والضرب والمنع من االتصال والخروج للباحة الخارجية للسجن.

T 

كتوبر 2018م قضت محمة خليفية بالسجن المؤبد  بتاريخ   31 أ
على 13 متهما باالنضمام لسرايا األشتر وأمرت بإسقاط الجنسية 
عن 11 منهم وتغريم سبعة 100 ألف دينار لكل منهم، كما قضت 
بالســجن 10 ســنوات على اثنين متهمين بنقل أجهزة وأغراض 
ألحــد أعضــاء الجماعــة فــي إيــران، وألزمت خمســة متهمين 
متضامنين بدفع قيمة تلفيات شاحنة وسيارة تضررتا من تفجير.

T 

كتوبر 2018م أعلنــت وزارة الداخلية الخليفية  بتاريــخ 31 أ
عــن القبــض على أربعــة أشــخاص مطلوبين سياســيا أثناء 
محاولــة هروبهــم عــن طريــق البحــر بالقــرب مــن ســاحل 
كما زعمت بأنه »تم القبض على  منطقة الدير وســماهيج. 
أربعة آخرين يشتبه بمساعدتهم في عملية الهروب«. هذا 
ولم تكشف وزارة الداخلية عن هويات المقبوض عليهم.

T 

كتوبــر 2018م أبلغــت شــركة طيــران الخليــج  بتاريــخ 31 أ
 مــن موظفيها بقــرار تســريحهم من وظائفهــم، معللة 

ً
عــددا

ذلك بما أسمته »صعوبات مالية تمر بها الشركة«. وذكرت 
 

ً
 بحرانيا

ً
مصــادر محلية أن المســرحين عددهــم 170 موظفا

بمختلــف أقســام الشــركة، وتســلم الموظفون المســرحون 
 من هذا اليوم.

ً
 أعتبارا

ً
استقاالتهم بشكل مفاجئ صباحا

T 

كريــم رضي عن  كتوبــر 2018م كشــف النقابي  بتاريــخ 31 أ
اســتمرار فصل الموظفين في شــركة ألمنيوم البحرين »البا« 
»بســبب  تأتــي  للموظفيــن  الفصــل  عمليــات  أن  وأوضــح 

إيقافهم للتحقيق بضعة أيام حتى دون إدانتهم«.

T 
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كامل  بتاريخ 1 نوفمبر 2018م تم نقل الباحث اإلسالمي السيد 
الهاشمي، إلى سجن »جو« المركزي  لتنفيذ حكم سابق صادر 
في حقه منذ العام 2016 بسجنه 3 سنوات. واعتقل الهاشمي 
خالل موســم عاشوراء هذا العام 2018م بسبب اعتراضه على 
اعتقال الخطباء. وكانت محكمة خليفية أصدرت حكما بسجنه 
3 سنوات بتهم إهانة »الملك« والتحريض على كراهية النظام.

T 

بتاريخ 1 نوفمبر 2018م اعتقلت القوات الخليفية 6 مواطنين 
على األقل ألسباب سياسية،وقالت مصادر أهلية إن السلطات 
اعتقلت يونس عبدالعزيز وحســين رضي من بلدة »عالي« ، 
واعتقلت من بلدة »أبوقوة« سيد عدنان سيد ماجد والشاب 
سيد حسين سيد علي، ومن بلدة »شهركان« حسين السنيني، 

ومن بلدة »توبلي« سيد محمد سيد مصططفى.

T 

بتاريــخ 2 نوفمبــر 2018م أيــدت محكمــة خليفيــة أحكام 
بتفجيــر عبــوة محليــة  لـــ 4 متهميــن  بالســجن 10 ســنوات 
الصنع بالمقشــع الســتهداف قوات المرتزقة، إال أن القنبلة 
انفجــرت قبــل زرعها في المكان المســتهدف وتوفي منهم 

اثنان وأصيب الثالث، بحسب زعم السلطات.

T 

بتاريــخ 2 نوفمبــر 2018م زعمــت وزارة الداخليــة الخليفيــة 
أنهــا تمكنت مــن إحباط عملية تهريب 6 مطلوبين في قضايا 
سياســية عبر البحر، عبر ســاحل منطقة ســماهيج. وقال بيان 
صادر عنها أن التحريات دلت على أن أحد المقبوض عليهم 
كان علــى تواصــل مع آخر متواجد في إيــران »رّتب للمقبوض 

عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم« وفق ادعاء الوزارة.

T 

بتاريخ 2 نوفمبر 2018م امتدح وزير الخارجية الخليفي، خالد 
أحمد الخليفة، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي 
وصفه بـ«الســيد«. وقال الوزير الخليفي على حســابه في تويتر 
»رغم الخالف القائم، إال أن لدى الســيد نتنياهو رئيس وزراء 
إسرائيل  موقف واضح ألهمية استقرار المنطقة و دور المملكة 

العربية السعودية في تثبيت ذلك االستقرار«.

T 
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بتاريخ 3 نوفمبر 2018م وصل طاغية البحرين حمد عيسى 
الخليفــة إلــى العاصمة الســعودية الرياض، والتقــى بالملك 
الســعودي ســلمان. وعمــد حمد إلــى تأييد الســعودية في 
ظــل الحصار اإلعالمي والسياســي المفروض عليها بســبب 

تورطها في جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

T 

بتاريخ 3 نوفمبر 2018م نشر سجناء سجن جو المركزي رسالة 
فصلوا فيها معاناتهم من سوء التغذية داخل السجون، وأفاد 
الســجناء في بيان حصلت )البحرين اليوم( على نسخة منه 
بــأن الوجبــات الغذائيــة التــي تقّدمهــا إدارة الســجن »ال تفي 
كما أنها غير صالحة  باحتياجات الجسم من حيث الكمية«، 

وسيئة الطبخ.

T 

بتاريــخ 3 نوفمبــر 2018م قــال تيــار الوفــاء اإلســالمي بــأن 
تطبيــع النظــام الخليفــي مــع الكيــان اإلســرائيلي »ال يجد له 
أرضيــة شــعبية« فــي البــالد، داعيــا الشــعب البحراني، من 
السنة والشيعة، للتصدي ألي وجود إسرائيلي في البحرين. 

وحّذر التيار بأن أي صهيوني سيكون »هدفا مشروعا«.

T 

المعتقــل علــي  الناشــط  أعلــن  بتاريــخ 3 نوفمبــر 2018م 
الحاجــي بأنه ســيعاود اإلضراب عن الطعــام في 15 نوفمبر 
احتجاجــا علــى ســوء المعاملــة فــي الســجن وحرمانــه من 
العــالج والرعايــة الصحيــة. ووجــه حاجــي نــداءا مفتوحــا 
عبر تســجيل صوتي من داخل الســجن شــرح فيه تفاصيل 

معاناته منذ اعتقاله في مايو من العام 2013م.

T 

بتاريــخ 3 نوفمبــر 2018م أمــرت النيابــة العامــة الخليفيــة في 
البحرين بتوقيف السيدة رباب حسن، من بلدة الدير بجزيرة 
المحرق، 7 أيام على ذمة التحقيق بعد اعتقالها من منزلها في 
عتقل 

ُ
كتوبر 2081م. وأ منطقة إسكان سماهيج يوم األربعاء 31 أ

أيضا مع رباب زوجها جميل حسن علي وابنها حسين جميل.

T 
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بتاريــخ 4 نوفمبر 2018م قضت محكمة خليفية بالســجن 
المؤبــد على الشــيخ علي ســلمان، واثنين آخريــن، وألغت 
حكما سابقا بتبرئتهم من اتهامات بالتجسس لصالح قطر. 
وأفاد بيان من النائب العام الخليفي بأن المحكمة قضت 
بالســجن المؤبد على الشــيخ علي ســلمان والشيخ حسن 

سلطان وعلى األسود العضوين بالجمعية نفسها.

T 

بتاريــخ 6 نوفمبــر 2018م نفــذت القــوات الخليفيــة حملــة 
مداهمــات واعتقــال في مختلف مناطق البحريــن، وجاءت 
كرباباد على رأس قائمة البلدات التي استهدفتها حملة  بلدة 
كثر مــن 10 منــازل لألهالي،  المداهمــات، حيــث تم اقتحــام أ
وانتهــت باختطــاف ما ال يقــل 12 مواطنا، وبينهــم الفتى عمار 

حمدان شقيق الشهيدين مصطفى ومحمد حمدان.

T 

بتاريخ 6 نوفمبر 2018م قال المعارض الشــيخ أحمد نوار بأن 
السلطات األلمانية قررت ترحيله إلى البحرين بعد رفض منحه 
اللجوء السياســي. وقال نشــطاء بأن هناك خشية جدية من 
تعرض الشــيخ نوار للتعذيب في حال تســليمه إلى السلطات 
الخليفيــة، ووجه نشــطاء نــداءات للتدخل العاجــل من قبل 

المنظمات المعنية للحيلولة دون تسليمه إليها.

T 

ســونتاغس  صحيفــة  قالــت  2018م  نوفمبــر   6 بتاريــخ 
تســايتونغ السويسرية إن النظام البحرين استخدم طائرات 
إف 5 لتنفيذ هجمات في اليمن، حيث يشارك الخليفيون 
ضمــن تحالف تقوده الســعودية في حرب على اليمن منذ 

كثر من 3 سنوات.  أ

T 

بتاريــخ 7 نوفمبر 2018م قالت مصادر حقوقية بأن القوات 
 خالل تســعة أيام فقط. 

ً
الخليفية قامت باعتقال 55 مواطنا

وكان مركز البحرين لحقوق اإلنســان أعلن إنه رصد 49 حالة 
اعتقــال لمواطنيــن بينهم 8 أطفــال وامرأتيــن، وذلك خالل 

كتوبر و 4 نوفمبر الحالي.   بين 29 أ
ً

فترة أسبوع واحد تقريبا

T 
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بتاريــخ 7 نوفمبر 2018م أمرت النيابة العامة الخليفية في 
كرباباد لمدة أســبوع   مــن منطقة 

ً
البحريــن بحبس 16 شــابا

على ذمة التحقيق بتهمة »التجمهر«. 

T 

بتاريــخ 8 نوفمبــر 2018م قــررت المحكمة الخليفيــة الكبرى 
كمة 169 متهما بتأســيس جماعة  الجنائية الرابعة تأجيل محا
تحــت عنــوان »حــزب اهلل البحرينــي«، ووجهــت إليهــم تهم 
أخرى بينها إحداث تفجير والشــروع في القتل والتدّرب على 
اســتعمال األســلحة والمتفجرات، لجلســة 14 نوفمبر الجاري 

الستدعاء الشهود. وبين المتهمين )111( محبوسا.

T 

بتاريخ 8 نوفمبر 2018م تعّرض أحد المواطنين في بلدة الدراز 
لطلق ناري برصاص الشوزن بعد هجوم عسكري جديد نفذته 
القوات الخليفية على البلدة. واقتحمت قوات المرتزقة منازل 
البلدة في حي الحيدرّية واســتهدفت أحد المواطنين بالطلق 
المباشــر بعد أن تمّكن من اإلفالت من قبضتهم. وأضرم ثوار 
النيران في العلم الصهيوني وصور الطاغية حمد رفضا للتطبيع.

T 

بريطانيــا عــن  برلمانيــا  أعــرب 20  نوفمبــر 2018م  بتاريــخ 9 
»القلــق الجــدي« إزاء شــرعية االنتخابــات البرلمانيــة المقبلة 
فــي البحريــن، وذلــك في رســالة موجهــة إلــى وزارة الخارجية 
كدت الرسالة أن  وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة. وأ
»االنتخابات غير الشرعية، وحبس قادة المعارضة السياسية 

في البحرين؛ سوف يؤدي إلى المزيد من العنف«.

T 

بتاريــخ 9 نوفمبر 2018م ذكرت مصادر صحافية صهيونية 
بــأن النظام الخليفي فــي البحرين وجه دعوة رســمية لوزير 
صحيفــة  وذكــرت  البحريــن.  لزيــارة  الصهيونــي  االقتصــاد 
»يديعــوت احرنوت« بــأن زيارة الوزيــر الصهيوني »المرتقبة 

إلى البحرين ستكون تاريخية«.

T 
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يديعــوت  صحيفــة  أفــادت  2018م  نوفمبــر   9 بتاريــخ 
االقتصــاد  وزيــر  دعــوة  تمــت  أنــه  اإلســرائيلية  أحرونــوت 
 Startup« كوهيــن للمشــاركة فــي مؤتمــر الصهيونــي إيلــي 

Nations Ministerial« المهني في البحرين. 

T 

بتاريخ 10 نوفمبر 2018م وّجه المعتقل الناشــط ناجي فتيل 
نداءا مفتوحا، دعا فيه المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل 
من أجل توفير العالج المناسب له ووقف االعتداءات التي 
يتعــرض لهــا. وفــي تســجيل صوتــي نشــره فتيل مــن داخل 
كد فتيــل بأنه يعاني مــن األلم  ســجنه المركــزي بالبحريــن، أ
والمعاناة منذ اعتقاله التعسفي في 2 مايو من العام 2013م.

T 

بتاريــخ 10 نوفمبر 2018م ســخر األمين العام لحزب اهلل الســيد 
حسن نصر اهلل؟ظد؟ من حكم المحكمة الخليفية بسجن الشيخ 
كانت المحكمــة ذاتها أصدرت  علي ســلمان بالمؤبد، بعــد أن 
حكمهــا ببراءتــه فــي القضيــة المعروفــة باالتصــاالت القطريــة. 
ووصف السيد نصر اهلل القضاء في البحرين بأنه »سلطة قمعّية 
حقيقية«، وأضاف بأن الشعب »لن يستلسم رغم التضحيات«.

T 

بتاريــخ 11 نوفمبــر 2018م رفضــت الباحثــة األمريكيــة من 
كايــد المشــاركة فــي فعاليــة تنظمها  أصــل فلســطيني عبيــر 
وزارة الثقافيــة بالبحرين، وقالت بــأن »قلمها ليس للبيع«. 
وأضافت »قلُت لهم هل تضمنوا لي سالمتي وأمني خالل 

زيارة البحرين فلم يردوا«. 

T 

بتاريــخ 12 نوفمبر 2018م قضت محكمــة خليفية بإعدام 
أربعــة مواطنيــن بزعــم ارتباطهــم بقضيــة مقتــل شــرطي في 
والمحكومــون  المنامــة.  العاصمــة  شــمالي  الــدراز  بلــدة 
باإلعــدام مطــاردون مــا عــدا مواطنــا واحــدا معتقــال وهــو 

ضحية التعذيب حسين عبداهلل مرهون راشد.

T 
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بتاريــخ 12 نوفمبــر 2018م دان تيــار الوفــاء اإلســالمي أحــكام 
اإلعدام بحق أربعة من المواطنين في قضية تتعلق بتفجير وقع 
كد التيار بأن أحكام  في بلدة الدراز العام الماضي. وفي بيان له، أ
اإلعدام تم انتزاعها تحت التعذيب«. وأضاف »هذه األحكام 
البائسة ليست سوى استعراض رخيص للقوة الوهمية، وتهدف 

إلى كْسر عزيمة وإرادة شعبنا البطل والمقاوم«.

T 

بتاريخ 12 نوفمبر 2018م أعلن المعتقل هاني مرهون استمراره في 
اإلضــراب رغــم تدهــور وضعه الصحي نتيجة إضرابــه عن الطعام 
الذي بدأه قبل شــهر من داخل ســجن جو المركزي في البحرين. 
وقال مرهون »إن حالتي الصحية في تراجع بعد شهر من اإلضراب، 

ولكني مصمم على المواصلة، ولدي اإلرادة التامة في ذلك«.

T 

بتاريخ 13 نوفمبر 2018م نقلت ســلطات سجن جو المركزي في 
البحرين المعتقلين الناشطين ناجي فتيل وعلي حاجي إلى الحبس 
اإلنفرادي، بعد نشرهما تسجيالت صوتية كشفا فيها ما يتعرضان 
كات داخل الســجن. وجاء ذلك بعــد مطالبات من  لــه من انتهــا

أعضاء في البرلمان البريطاني بإطالق سراح فتيل وحاجي.

T 

بتاريخ 13 نوفمبر 2018م أمرت النيابة العامة الخليفية في 
البحرين بحبس الناشــط علي العشــيري بســبب تغريدات 
نشــرها وأعلن فيها مقاطعة االنتخابات التي تجري في 23 
نوفمبر الجاري. واســتدعت الســلطات العشيري للتحقيق 
تهمــة  إليــه  ووجهــت  االنتخابــات  مقاطعــة  إعالنــه  بعــد 

التحريض على المقاطعة والتأثير على االنتخابات.

T 

كدا  تّيار الوفاء اإلسالمي وحركة  بتاريخ 14 نوفمبر 2018م أ
الحريــات والديمقراطيــة )حــق( فــي مؤتمر صحافــي بوكالة 
تســنيم علــى فشــل »العمليــة السياســّية ومرجعياتهــا« منذ 
انــدالع ثــورة 14 فبرايــر 2011م. وأطلــق التيــار والحركة وثيقة 

سياسية حملت عنوان »الثبات والصمود«.

T 
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بتاريخ 15 نوفمبر 2018م كشــف بيان من ســجن جو المركزي 
في البحرين عن »كارثة« صحّية يواجهها الســجناء مع انتشــار 
اإلصابة بأمراض وبائية خطيرة، بما في فيها أمراض الكبد الوبائي 
و«األيــدز«. وعبــر البيان عن القلق الواســع الذي يســتولي على 
كتشــاف حاالت جديدة مــن اإلصابة بمرض  الســجناء، بعد ا

الكبد الوبائي و«اإليدز«، بمن فيها حاالت لسجناء سياسيين.

T 

بتاريــخ 16 نوفمبــر 2018م أعــرب 38 عضــوا فــي البرلمــان 
األوروبي عن »القلق الشديد« إزاء شرعية االنتخابات البرلمانية 
التي تجري في البحرين األسبوع المقبل. وفي رسالة موجهة إلى 
كم الخليفي حمد عيسى، أعرب أعضاء البرلمان األوروبي  الحا
عن القلق بشأن »البيئة السياسية المقيدة في البحرين، والسيما 

إغالق الحكومة بشكل كامل للفضاء المدني والسياسي«.

T 

بتاريــخ 16 نوفمبــر 2018م دانت منظمة »أمريكيون من أجل 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين« عدم تمرير مجلس 
الشــيوخ األمريكي على قرار مشــترك قدمه الســيناتور راند بول 
بشــأن حظــر مبيعات األســلحة األمريكيــة للبحــري. وأعلنت 
الســلطات فــي البحرين  عن توقيع اتفاقية بقيمــة 912 مليون 

دوالر مع واشنطن لشراء 12 طائرة عمودية مقاتلة متطورة.

T 

معانــاة  عــن  الكشــف  تــم  2018م  نوفمبــر   17 بتاريــخ 
مســتمرة للرمــز المعتقــل الشــيخ ميــرزا المحــروس بســبب 
كل صحية في القولون. وذكرت المصادر بأن الشــيخ  مشــا
المحروس يعاني من نزيف منذ فترة طويلة بسبب اإلهمال 
فــي عالجه »وقد طلــب مرارا عرضه علــى طبيب مختص 
« على حد تعبيرها.

ً
ألن الدواء الحالي لم يعد يجدي نفعا

T 

بتاريــخ 18 نوفمبــر 2018م أقــام األهالــي صــالة الجماعــة 
علــى بقعــة مســجد العلويــات ببلــدة الزنــج الــذي هدمتــه 
الســلطات الخليفية والســعودية فــي العــام 2011م، واعتاد 

كل سبت تذكيرا بهذه الجريمة. األهالي على إقامة 

T 
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بتاريــخ 18 نوفمبر 2018م تم إخراج المعتقلين الناشــطين 
علي حاجي وناجي فتيل من السجن اإلنفرادي الذي ُنقال 
كات داخل  كشــفا فيهــا االنتهــا إليه بســبب رســائل صوتية 

كات. السجن، ودعيا إلى تدخل دولي لوقف االنتها

T 

بتاريــخ 20 نوفمبــر 2018م نــددت منظمــة هيومن رايتس 
كــدت فــي  كات الجاريــة فــي البحريــن، وأ ووتــش باالنتهــا
بيــان بــأن االنتخابات غير نزيهة بســبب أجــواء القمع التي 

تنفذها السلطات ضد المعارضين.

T 

األســتاذ  فضيلــة  التقــى  2018م  نوفمبــر   21 بتاريــخ 
كثر من سنة  عبدالوهاب حســين بعائلته في الســجن بعد أ
وتســعة أشهر من حرمانه من الزيارة العائلية، وجرت الزيارة 

من غير حاجز زجاجي أو قيود في األيدي واألرجل.

T 

النــواب  دعــا رئيــس مجلــس  بتاريــخ 21 نوفمبــر 2018م 
الخليفــي لحرمــان المقاطعيــن لالنتخابــات مــن الحقــوق 
المدنيــة مثل طلبــات اإلســكان، بالتوازي مــع تهديد وزارة 
الداخلية بفــرض إجراءات ضد الدعوات الشــبابية لتنفيذ 

العصيان المدني.

T 

بتاريخ 21 نوفمبر 2018م أحالت النيابة العامة 8 مواطنين 
كمــة بتهــم تتعلــق برفــض االنتخابــات وإعــالن  إلــى المحا
البرلمــان  وعضــو  الناشــط  وبينهــم  االنتخابــات،  مقاطعــة 

السابق علي العشيري.

T 
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بتاريــخ 22 نوفمبر 2018م أصدرت مجاميع شــبابية ثورية 
كبــر مقاومــة مدنيــة« ضــد  بيانــا دعــت فيــه إلــى تنفيــد »أ
االنتخابــات تلبيــة لبيــان أصــدره تيــار الوفاء وحركــة )حق( 

دعا للعصيان عشية ويوم االنتخابات.

T 

بتاريــخ 22 نوفمبــر 2018م أقــام تيــار الوفــاء وحركة )حق( 
كد فيها القياديان  ندوة تحت شعار »أنا مقاوم أنا مقاطع« أ
الســيد مرتضى الســندي واألســتاذ عبدالغنــي الخنجر على 

الدعوة للمقاومة الشعبية ضد االنتخابات.

T 

بتاريخ 22 نوفمبــر 2018م عقد معهد البحرين للديمقراطية 
بــأن  فيهــا  المشــاركون  كــد  أ لنــدن  فــي  نــدوة  والحقــوق 
الســلطات  وأن  مغــزى«  »بــال  البحريــن  فــي  االنتخابــات 

كات الجارية في البالد. تستعملها لحجب االنتها

T 

بتاريــخ 23 نوفمبــر 2018م قــال القيــادي فــي تيــار الوفــاء 
والمرشــحين  المشــاركين  بــأن  الســندي  مرتضــى  الســيد 
كلمة ليلة  كد فــي  فــي االنتخابــات هــم من المتســلقين، وأ
كشــفت هؤالء  الســبت بعــد صــالة العشــاءين بــأن األمــة 

المرجفين.

T 

البحريــن  مناطــق  شــهدت  2018م  نوفمبــر   24 بتاريــخ 
احتجاجات واســعة رافضة لالنتخابــات، وحرق محتجون 
صــور الطاغيــة وأغلقوا الشــوارع ضمــن فعاليــات العصيان 

المدني التي أعلنت عنها مجاميع شبابية.

T 
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بتاريــخ 24 نوفمبــر 2018م أصدر ســجناء ســجن جــو بيانا 
بــأن  البيــان  كــد  وأ االنتخابــات،  إلــى مقاطعــة  فيــه  دعــوا 
المشــاركة »خطــأ فــادح وجســيم« بســبب القمــع وغيــاب 

الديمقراطية واعتقال قادة المعارضة.

T 

بتاريــخ 24 نوفمبــر 2018م أصــدر الهيئــة اإلعالميــة لتيــار 
كشــفت أن نســبة  كشــف أن المصادر  الوفــاء تقريــرا خبريا 
المشاركة في االنتخابات لم تتجاوز 20٪ بخالف ما أعلنته 

السلطات من أن النسبة بلغت ٪67.

T 

كد تيار الوفاء اإلســالمي وحركة  بتاريخ 24 نوفمبر 2018م أ
)حق( نجاح مقاطعة االنتخابات ووجها التحية للمواطنين 
كــدا على اســتمرار  كما أ الذيــن صفــروا صناديــق االقتــراع، 

الثورة وإسقاط النظام.

T 

بتاريخ 25 نوفمبر 2018م دان تيار الوفاء اإلسالمي وحركة 
)حــق( زيــارة ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، 
كــدا بأنه غيــر مرحب به لكونــه خادم الصهاينــة ومتورط  وأ

في سفك الدماء.

T 

بتاريــخ 25 نوفمبــر 2018م وصــل ولــي العهــد الســعودي 
حملــة  محتجــون  وأطلــق  البحريــن،  ســلمان  بــن  محمــد 
»ال أهــال وال ســهال« رفضــا لزيارتــه التــي اعتبرها تيــار الوفاء 
اإلســالمي وحركــة )حــق( فــي بيان مشــترك بأنهــا تأتي في 

إطار التطبيع المتسارع مع الكيان الصيهوني.

T 
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بتاريــخ 25 نوفمبــر 2018م دان عضــو البرلمــان األلمانــي 
الخضــر  حــزب  فــي  الخارجيــة  الشــؤون  باســم  والناطــق 
فــي  جــرت  التــي  االنتخابــات  نوريبــور،  أوميــد  األلمانــي، 
 إياها بأنها »غيــر عادلة وغير نزيهة«. وقال 

ً
البحريــن واصفا

بأن االنتخابات »مهزلة«.

T 

بتاريــخ 26 نوفمبــر 2018م تعرض المعتقــل المضرب عن 
الطعام هاني مرهون النتكاســة صحيــة جديدة مع تجاوزه 
األربعيــن يومــا مــن اإلضراب داخل ســجن جــو، حيث بدأ 
يفقــد اإلحســاس بأطرافــه، فــي حيــن تتجاهل الســلطات 

مطالبه بتحسين الرعاية داخل السجن.

T 

بتاريــخ 26 نوفمبــر 2018م هاجم الناشــط البريطاني ســام 
بيــرت  إلســتر  البريطانــي  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  والتــون 
بســبب امتــداح األخيــر لمــا وصفــه بـــ »الديمقراطيــة« فــي 
البحريــن عقــب إجــراء االنتخابــات يــوم الســبت الماضي 
24 نوفمبــر 2018م، وقال والتون للوزير: »البحرين يحكمها 

نظام وحشي. هل أنت أعمى؟«.

T 

بتاريــخ 26 نوفمبــر 2018م قــال وزير االقتصــاد الصهيوني 
بأنــه تلقى دعــوة لحضور مؤتمر العام المقبــل في البحرين. 
وقــال إن ذلــك يأتي في إطار عالقات »إســرائيل« الناشــئة 
بدول عربية وإسالمية ال تعترف بوجود الكيان اإلسرائيلي.

T 

بــأن  كشــفت مصــادر إعالميــة  بتاريــخ 27 نوفمبــر 2018م 
كد  الرقابــة الصهيونية أمرت برفع القيود عن المعلومات التي أ
فيها رئيس الوزراء الصهيويني بنيامين نتنياهو بشــأن تحسين 
العالقات مع النظام الخليفي في البحرين. وأوضحت المصادر 

بأن نتن ياهو يرغب في تحسين العالقات بشكل معلن.

T 
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بتاريــخ 27 نوفمبــر 2018م أخلــت محكمــة خليفيــة فــي 
البحريــن ســراح الناشــط والنائب الســابق علي العشــيري، 
كمته في قضية تغريدة أعلن  بكفالة مالية، مع استمرار محا

فيها مقاطعة االنتخابات. 

T 

بتاريــخ 27 نوفمبــر 2018م أوقفــت الســلطات التايلنديــة 
الالعــب البحرانــي حكيــم العريبــي، فــي ظــل الخشــية من 
مــن  اللجــوء  علــى  حصــول  رغــم  البحريــن  إلــى  تســليمه 
كد مسؤولون أســتراليون بأنهم يتابعون قضيته  أســتراليا. وأ

مع حكومة بانكوك.

T 

بتاريــخ 27 نوفمبــر 2018م جــرت مفاوضــات فاشــلة في 
ســجن جــو مــع الناشــطين المعتقليــن علي حاجــي وناجي 
فتيــل إلنهــاء إضرابهما. إال أن المفاوضــات لم تنجح وقال 
المســؤولون بأن مطلب الرعاية الصحية مرهون بأوامر من 

وزير الداخلية.

T 

بتاريــخ 28 نوفمبــر 2018م كشــف ســجناء في ســجن جو 
بــأن ســلطات الســجن منعــت الســجناء من إحيــاء ذكرى 
الســلطات عقوبــات  وفرضــت  الشــريف،  النبــوي  المولــد 
جماعية على الذين أحيوا الذكرى بحرمانهم من التشمس 

واالتصاالت الهاتفية باألهل.

T 

الخليفيــة  القــوات  اختطقــت  2018م  نوفمبــر   29 بتاريــخ 
الشــقيقات الثالث فاطمة، إيمان، وآمال علي عبداهلل من 
منزلهن في الدراز، حيث تبين الحقا بأنهن ُنقلن إلى سجن 

النساء لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات بتهم سياسية.

T 
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بتاريــخ 29 نوفمبــر 2018م صدر حكمان بإعدام مواطنين 
وهما زهير إبراهيم السندي ومحمد مهدي، ضمن أحكام 
أخــرى في قضايا مختلفة طالت قرابة 80 مواطنا وشــملت 
إســقاط  مــع  ماليــة  وغرامــات  المؤبــد  بالســجن  أحكامــا 

الجنسية.

T 

بتاريــخ 30 نوفمبــر 2018م شــنت القــوات الخليفية حملة 
مداهمــات علــى بلدتــي أبوصيبــع والشــاخورة واعتقلــت 
كــي، وُنقل  عــددا مــن المواطنيــن بينهم الشــيخ فاضل الزا

إلى المختطفون إلى جهة مجهولة.

T 

الوفــاء اإلســالمي  تيــار  أعلــن  بتاريــخ 30 نوفمبــر 2018م 
وحركة الحريات والديمقراطية )حق( شــعار »الشــهيد روح 
الوطــن الخالــدة« عنوانــا إلحيــاء ذكــرى عيــد الشــهداء، 
ودعــت الحركتــان فــي بيــان مشــترك ألوســع إحيــاء لهذه 

الذكرى.

T 

ســبيل  نشــطاء إلخــالء  دعــا  نوفمبــر 2018م  بتاريــخ 30 
الالعــب البحرانــي حكيــم العريبــي والســماح بعودتــه إلــى 
أســتراليا بعد توقيفه في بانكوك بقصد ترحيله إلى البحرين 

بتهم تتعلق بانتقاده للنظام الخليفي في عام 2011م.

T 
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بتاريــخ 1 ديســمبر 2018م ذكــر تقريــر خبــري نشــره موقــع 
)البحريــن اليــوم( بــأن محكومي اإلعــدام والمؤبــد تعرضوا 
للضــرب واإلهانــة بعــد نقلهــم إلــى ســجن جــو فــور صدور 

األحكام في 29 نوفمبر 2018م.

T 

بتاريخ 2 ديســمبر 2018م ســخر ناشطون من دعوة رئيس 
مجلــس النــواب الخليفــي الســابق أحمد المــال، للحكومة 
الفرنســية لضبط النفس واالســتجابة لمطالب المحتجين، 
وأشــاروا إلى القمع واإلرهاب الحكومي ضد المواطنين في 

البحرين.

T 

بتاريــخ 3 ديســمبر 2018م تكرر اعتقــال المواطن وضحية 
التعذيــب محمــد خاتم بعد اعتصامه أمــام مبنى الحكومة 
للمطالبــة بإعادتــه إلــى عملــه الــذي ُفصــل منــه ألســباب 

سياسية، وقال بأن موته أرحم من محاربته في رزقه.

T 

بتاريخ 3 ديســمبر 2018م اعتصم ناشــطون أمام الســفارة 
التايلنديــة فــي ملبــورن بأســتراليا للمطالبــة بإخــالء ســبيل 
الالعــب حكيــم العريبــي والســماح بعودتــه إلــى أســتراليا 

وعدم تسليمه إلى السلطات الخليفية في البحرين.

T 

بتاريــخ 3 ديســمبر 2018م نظمــت منظمــة فرونــت اليــن 
ديفنــدرز تظاهــرة وســط العاصمــة لنــدن للمطالبــة بإطالح 
سراح الرمز الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وطافت حافلة 

في شوارع لندن حاملة صور الخواجة.

T 



139

ديــســمــبــر 2018م

بتاريــخ 4 ديســمبر 2018م أمــرت الجــالدة مريــم البردولــي 
بمراقبة االتصاالت الهاتفية للمعتقالت هاجر منصور، مدينة 
علي، ونجاح يوســف، في مسلســل من التضييق المســتمر 

ضد المعتقالت الثالث في سجن مدينة عيسى للنساء.

T 

بتاريــخ 5 ديســمبر 2018م أعلــن الناشــط علي مشــيمع بأن 
إدارة سجن جو منعت األدوية عن والده الرمز الكبير األستاذ 
حســن مشــيمع، وكشــف بأن نتائج فحص الســرطان الذي 

جرى في أغسطس الماضي لم يستلمها والده حتى اآلن.

T 

بتاريخ 6 ديســمبر 2018م واصل المعتقل الناشــط هشــام 
الصبــاغ اإلضــراب المفتــوح عن الطعــام لليــوم الثاني على 
صيب فيه 

ُ
التوالــي احتجاجــا على وقف عالج فكــه الذي أ

بكسور بسبب تعذيبه بعد اعتقاله قبل 3 سنوات.

T 

التايلنديــة  الســلطات  قــررت  بتاريــخ 7 ديســمبر 2018م 
تســليم الالعب حكيم العريبي إلى البحرين ودعا ناشطون 
لتنظيــم احتجاجات ضــد هذا القرار بانتظــار حكم محكمة 

ببانكوك حول تأييد هذا القرار أو إلغائه.

T 

اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  أعلــن  2018م  ديســمبر   1 بتاريــخ 
وحركــة الحريــات والديمقراطيــة )حــق( جــدول الفعاليات 
الخاصة بإحياء ذكرى عيد الشــهداء هذا العام، وتضمنت 
شــعار  تحــت  واحتجاجــات  إعالميــة  برامــج  الفعاليــات 

»الشهيد روح الوطن الخالدة«.

T 
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بتاريــخ 7 ديســمبر 2018م هاجم وزيــر الخارجية الخليفي 
خالــد أحمد حزب اهلل اللبناني، واتهمه بتهديد لبنان على 
خلفيــة قضيــة األنفــاق التــي أعلن عنهــا الكيــان الصيهوني 
»دولــة  بأنــه  الكيــان  ووصــف  اللبنانّيــة،  الحــدود  علــى 

مجاورة«.

T 

بتاريــخ 7 ديســمبر 2018م دعــا الّســيد مرتضــى الســندي 
كلمة ليلة السبت األسبوعية،  إلحياء عيد الشــهداء خالل 
كمــا دان هجوم  كــد بــأن والية الشــهداء من واليــة اهلل،  وأ
كيدا على  وزير الخارجية الخليفي على حزب اهلل واعتبره تأ

الوالية للطاغوت.

T 

بتاريــخ 8 ديســمبر 2018م نظــم نشــطاء اعتصامــات فــي 
دول مختلفــة تنديــدا بتوقيف الالعب حكيــم العريبي في 
تايلند والتهديد بتسليمه إلى السلطات الخليفية. وامتدت 
االعتصامات في ملبورن، لندن، والبحرين، وسط مواقف 

دولية داعمة للعريبي.

T 

بتاريخ 9 ديسمبر 2018م حثت أستراليا السلطات التايلندية 
على إطالق سراح حكيم العريبي، وأعربت عن قلقها حيال 
كما  اســتمرار اعتقالــه، ودعت إلى إعادته إلــى ملبورن فورا، 
كدت أن إعادته إلى البحرين يتعارض مع القانون الدولي. أ

T 

بتاريخ 9 ديسمبر 2018م دان تيار الوفاء ما وصفه بنزوات 
كم الخليفي وأبنائه على خلفية تســبب سباق »الرجل  الحا
الحديدي« التابع لناصر حمد في إغالق الشــوارع وتعطيل 
كــد التيــار بــأن هــذه النــزوات تســتهلك الثروة  الجامعــة، وأ

السيادية للبالد.

T 



141

ديــســمــبــر 2018م

بتاريــخ 9 ديســمبر 2018م شــارك طاغيــة البحريــن حمــد 
عيســى فــي اجتمــاع قمــة مجلــس التعــاون الخليجــي في 
الريــاض، خالفــا لما أعلنه ســابقا بعدم المشــاركة في هذه 
القمم ما لم ترضخ قطر للهيمنة السعودية، في حين تغّيب 

األمير القطري عن القمة.

T 

بتاريخ 10 ديســمبر 2018م أعلــن نجل الطاغية ناصر حمد 
عــن مشــروع يتعلــق بوســائل التواصــل االجتماعــي ســيتم 
رصد ميزانية ضخمة له، ما أثار ســخط مراقبين من خشــية 
هدر المزيد من أموال الدولة في مشاريع البذخ التي اعتاد 

عليها ناصر.

T 

بتاريخ 11 ديســمبر 2018م هنأ تيار الوفاء اإلسالمي وحركة 
)حــق( فــي بيان مشــترك العــراَق بحلــول الذكرى الســنوية 
للقضــاء على »داعش«، ودعا البيــان لالقتداء بالعراقيين 
كمــا دعــا للحــذر مــن  فــي التصــدي للمشــروع األمريكــي، 

مؤامرات األعداء.

T 

بتاريــخ 12 ديســمبر 2018م دعــت مراســلون بــال حــدود 
محمــد  حســن  اإلعالمــي  المصــور  ســراح  إطــالق  إلــى 
كثــر مــن 100 ســنة علــى خلفيــة تغطيتــه  قمبــر، المحكــوم بأ
لالحتجاجــات فــي البحريــن، ووصفــت المنظمــة القضاء 

بأنه غير عادل ويستهدف المعارضين

T 

بتاريخ 13 ديســمبر 2018م أيدت محكمد خليفية أحكاما 
بالســجن 10 ســنوات علــى مواطنيــن والحبــس 3 ســنوات 
لســتة آخرين مع إســقاط الجنســية عن الجميع، وذلك في 
قضيــة مزعومــة بإطــالق نــار من ســالح محلي علــى قوات 

المرتزقة بشارع الجنبية.

T 
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بتاريخ 13 ديسمبر 2018م جددت النيابة العامة الخليفية 
كي 15 يومــا مع أربعــة آخرين تم  حبــس الشــيخ فاضــل الزا
كــي  اختطافهــم مــن بلــدة أبــو صيبــع. وتعــرض الشــيخ الزا
للســجن واالســتدعاء المتكــرر على خلفية خطبــه ومواقفه 

المعارضة للنظام.

T 

الخليفيــة  القــوات  نفــذت  2018م  ديســمبر   14 بتاريــخ 
حمــالت متواصلة مــن المداهمات وعمليــات االختطاف 
علــى مقربــة مــن ذكــرى عيــد الشــهداء، فــي حيــن واصــل 
المواطنون تنظيم التظاهرات والفعاليات الثورية اســتعدادا 

إلحياء هذه الذكرى.

T 

بتاريــخ 14 ديســمبر 2018م كشــفت إحصائيــة صادرة عن 
هيئــة المعلومــات الحكومية بأن عدد ســكان البحرين بلغ 
مليونــا 503 آالف نســمة، عــدد األجانــب منهــم  813 ألفا 

و377 فردا، ما نسبته 54٪ من إجمالي عدد السكان.

T 

بتاريــخ 14 ديســمبر 2018م دعــا وزير الخارجيــة التايلندي 
الســابق لعــدم تســليم الالعــب البحرانــي حكيــم العريبــي 
كد  المحتجز في بانكوك والمهدد بالترحيل إلى البحرين، وأ
الوزير بأن هناك خشــية جدية لتعــرض العريبي لالضطهاد 

في حال تسليمه.

T 

بتاريــخ 14 ديســمبر 2018م دعــا الســيد مرتضــى الســندي 
في الكلمة األسبوعية أولياء األمور إلى منع أبنائهم وبناتهم 
مــن المشــاركة فــي حفــالت النظــام الخليفــي فيما ُيســمى 
كــد أن المشــاركة فيهــا يعتبــر  احتفــاالت عيــد الجلــوس، وأ

ركونا للظالمين.

T 
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اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  دان  2018م  ديســمبر   15 بتاريــخ 
عمليات القمع والمداهمات التي نفذتها القوات الخليفية 
كد  كما أ قبيل ذكرى عيد الشهداء ووصف ذلك بالمشين، 
على اإلبقاء على هذه الذكرى ومالحقة القتلة والجالدين.

T 

بتاريــخ 16 ديســمبر 2018م أفرجــت الســلطات الخليفيــة 
عــن الحــرة فوزية ما شــاء اهلل بعــد قضاء مــدة محكوميتها 
بالســجن سنة واحدة بتهمة إيواء مطلوبين، وقد استقبلها 
فــي  النســاء  باســتهداف  والتنديــد  بالرياحيــن  األهالــي 

البحرين.

T 

الوفــاء اإلســالمي  تيــار  أقــام  بتاريــخ 16 ديســمبر 2018م 
الخــاص  الحفــل  والديمقراطيــة )حــق(  الحريــات  وحركــة 
بذكــرى عيد الشــهداء وشــارك فيه نخبة من الشــخصيات 
المقاومة والسياســية وبحضــور جمع غفير من أبناء الجالية 

البحرانية في مدينة قم المقدسة.

T 

كد األستاذ عبدالغني الخنجر  بتاريخ 16 ديســمبر 2018م أ
كلمــة باســم حركــة )حــق( وتيــار الوفــاء خــالل حفــل  فــي 
عيــد الشــهداء، علــى عــدم الخضــوع للمســاومات علــى 
كما وجه رســالة تنديد للســفير األمريكي في  هــذه الذكرى، 

المنامة لدعم النظام الخليفي.

T 

حركــة  باســم  الناطــق  قــال  2018م  ديســمبر   16 بتاريــخ 
)النجبــاء( الســيد هاشــم الموســوي بــأن قــوى المقاومة ال 
كد خالل  تنظر إلى شــعب البحرين على أنه مستضعف، وأ
كلمــة فــي حفل عيد الشــهداء بأنــه يعتبر جزءا من معســكر 

المقاومة.

T 
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بتاريخ 17 ديســمبر 2018م حيــى تيار الوفاء وحركة )حق( 
المواطنيــن فــي البحرين على المشــاركة الكبيــرة في إحياء 
كــد بيان مشــترك الثبات علــى »العهد«  عيد الشــهداء، وأ

والقصاص من الخليفيين وعلى رأسهم الطاغية حمد.

T 

معتقــالت  ثــالث  وجهــت  2018م  ديســمبر   17 بتاريــخ 
سياســية وهن نجاح يوســف، مريم علــي، وهاجر منصور؛ 
رســالة صوتيــة مــن داخــل الســجن بمناســبة ذكــرى عيــد 
كــدن أنهن يواصلن نهج الــدرب الذي خطه  الشــهداء، وأ

الشهداء من أجل الحرية والوطن.

T 

بتاريــخ 18 ديســمبر 2018م أفــادت مصــادر إعالميــة بأن 
المعتقليــن الناشــطين علــي حاجــي وناجــي فتيــل يعانيــان 
من تدهور خطير في وضعهما الصحي بعد مضي األســبوع 
الرابــع مــن اإلضراب عــن الطعــام احتجاجا علــى الحرمان  

من العالج.

T 

المعتقليــن  عوائــل  أفــاد  2018م  ديســمبر   19 بتاريــخ 
السياســيين المحكوميــن باإلعــدام بهجــوم نفذتــه قــوات 
الســجن على أبنائهم، وقامت بتقييد إيديهم إلى الخلف، 
وإيقافهــم لســاعات طويلــة، وتــم تهديدهــم بــأن »هــذه 

أيامكم األخيرة وسيتم إعدامهم قريبا«.

T 

بتاريــخ 21 ديســمبر 2018م أعرب وزير الشــؤؤن الخارجية 
اإليرلنــدي عن قلقــه إزاء القيــود المفروضة علــى الحريات 
األساســية فــي البحريــن، وأقــر الوزيــر مــا جــاء فــي خطــاب 
رفعــه 75 عضــوا برلمانيــا إيرلنديا من مخاوف إزاء شــرعية 

االنتخابات األخيرة في البحرين.

T 
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بتاريــخ 21 ديســمبر 2018م أطلق فلســطينيون حملة ضد 
وزير الخارجية الخليفي تحت شــعار »عراب بيع القدس« 
الكيــان  عــن  الدفــاع  فــي  المتكــررة  بتصريحاتــه  تنديــدا 
الصهيونــي وتأييــده لنقــل أســتراليا عاصمتهــا إلــى القــدس 

الغربية.

T 

كاســبرب  بتاريخ 22 ديســمبر 2018م كشــف تقرير لشــركة 
الب بــأن البحريــن تعرضــت فــي العــام الجــاري لقرابــة 8 
مالييــن هجــوم إلكتروني، وأوضح التقرير بــأن المهاجمين 
يفضلــون هجمــات التصيــد والتروجانــات للحصــول علــى 

المال بسرعة.

T 

بتاريــخ 23 ديســمبر 2018م أعلــن تيــار الوفــاء اإلســالمي 
وحركــة الحريــات والديمقراطيــة )حق( عن تدشــين ذكرى 
إحياء الشهيدين الشيخ نمر النمر ورضا الغسرة تحت شعار 

“أعظم الجهاد سيوف الثأر 2”.

T 

بتاريخ 24 ديســمبر 2018م اســتدعت الخارجية الخليفية 
البحريــن  فــي  العــراف  بســفارة  باإلنابــة  باألعمــال  القائــم 
إليصال رسالة استنكار على خلفية تصريحات السيد نوري 
المالكي الداعمة لمطلب شعب البحرين في تقرير مصيره.

T 

بتاريــخ 24 ديســمبر 2018م وصــل ســماحة الشــيخ أحمد 
 مــن ألمانيــا بعــد 

ً
نــوار ألرض الجمهوريــة اإلســالمية قادمــا

مفاوضــات خاضتها عدة أطراف للحيلولــة دون تنفيذ قرار 
ترحيل سماحته إلى العصاة الخليفية في البحرين.

T 
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بتاريخ 25 ديســمبر 2018م نقل األسير الشيخ زهير عاشور 
إلى مبنى 13 بشــكل ُمهين ولم يســمحوا لــه بأخذ مقتنياته 
كان قد اشــتراهم على  الخاّصــة من مالبس ومواد تنظيف 
حسابه الخاص، مع إبقائه بمالبسه التى يرتديها وحرمانه 

من االتصال.

T 

بتاريخ 25 ديسمبر 2018م أّجلت محكمة التمييز الخليفية 
الطعــن المقــّدم مــن جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي 
هــا وتصفية أموالها 

ّ
 بحل

ً
»وعــد« علــى الحكم الصادر ســابقا

المقبــل؛  ينايــر  الدولــة حتــى جلســة 21  وأيلولتهــا لخزينــة 
لتقديم المرافعة.

T 

بتاريخ 25 ديســمبر 2018م أعلن نظــام العصابة الخليفية 
عن ما أســمته »اســتمرار« عمل ســفارة البحرين في سوريا، 
وذلــك بعد إرســالها لعدد من الشــخصيات السياســية في 
كانت تدعــم الجماعات  بدايــة الحرب على ســوريا والتــي 

اإلرهابية.

T 

بتاريــخ 25 ديســمبر 2018م وصل آية اهلل الشــيخ عيســى 
أحمــد قاســم؟ظفح؟ للنجف األشــرف بعــد انقطــاع دام قرابة 
النصــف قــرن، وقالــت مصــادر أمنيــة بالمدينــة أن الشــيخ 

ينوي اإلقامة فيها بعد استئجاره لمنزل في حي األمير.

T 

أّيــدت محكمــة االســتئناف  بتاريــخ 26 ديســمبر 2018م 
 باإلعــدام علــى المواطــن موســى 

ً
 ظالمــا

ً
الخليفيــة حكمــا

كيدية وســحب  كرانة على خلفية قضية  عبداهلل من بلدة 
كما نقضت حكم اإلعدام بحق المواطن   ،

ً
جنسية 25 شابا

كم بلدة القرية. سيد رضا خليل 

T 
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بتاريــخ 27 ديســمبر 2018م قــال مديــر معهــد البحريــن 
للحقوق والديمقراطّية سّيد أحمد الوداعي أن إدارة سجن 
النســاء قامــت »فــي أقل من أســبوع« بالتحقيق مــع عّمته 
األســيرة هاجــر منصــور واألســيرتين مدينــة علــي ونجــاح 

يوسف ثالث مرات.

T 

بتاريخ 30 ديســمبر 2018م أخلت النيابــة العاّمة الخليفية 
الوطنــّي  العمــل  لجمعّيــة  الســابق  العــام  األميــن  ســبيل 
اســتدعائه  بعــد  شــريف  إبراهيــم  »وعــد«  الديمقراطــّي 
للتحقيــق علــى خلفيــة تصريحات انتقــد فيها رئيــس دولة 

أجنبية حسب اّدعاء النيابة.

T 

الوفــاء اإلســالمي  تيــار  قــال  بتاريــخ 30 ديســمبر 2018م 
فــي موقفه السياســي أن النظــام الخليفي وداعميه فشــلوا 
، وأن 

ً
كان مخططــا كما  فــي القضــاء على الثــورة فــي 2018 

الشــعب مقبل على عام مهم قد يحســم مســتقبل ثورة 14 
فبراير، على األقل على المدى المنظور.

T 

بتاريخ 31 ديسمبر 2018م أّيدت محكمة التمييز الخليفية 
 بالســجن لمــدة 5 ســنين علــى الناشــط الحقوقــي 

ً
حكمــا

نبيــل رجــب وذلــك إثــر تغريدة نشــرها على موقــع التواصل 
االجتماعي تويتر تدعو لوقف الحرب على اليمن.

T 

بتاريــخ 31 ديســمبر 2018م دخــل األســير حســين أحمــد 
 على 

ً
حســين المعاميري في إضراب عــن الطعام احتجاجا

ســوء المعاملــة والتضييقــات الحاصلــة فــي مبنــى 13 فــي 
العزل بسجن جو المركزّي سّيئ الصيت.

T 




